Baþkan Aþgýn, gençlerle
sabah namazýnda buluþtu
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, yaz
dönemi kurslarýnýn sonuna gelirken dönem
boyunca devam eden sosyal ve kültürel faaliyetlerini sabah namazý ile taçlandýrdý. Sabah namazý ve kahvaltý etkinliðine öðrencilerin daveti üzerinde Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý. 8’DE
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Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
da katýldýðý AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, Ankara'da
yapýldý. Toplantýyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum mitinginden övgüyle bahsettiðini
söyleyerek, "Mitingimize ve açýlýþ programýna katýlan binlerce vatandaþýmýz bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi ki ülkemizin umudu, lideri Recep Tayyip Erdoðan'dýr" dedi. 5’TE

TARIM KREDi'DE
DEÐiÞiKLiK YOK
Tarým Kredi'de 30 farklý
üründe indirimli satýþlar baþladý.
Peki, reyonlarda durum nasýl?
Gazetemiz muhabiri, çoðu
ürünün indirime raðmen
zincir marketlerde daha ucuza
satýldýðýný tespit etti.

14 Aðustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti,
Ankara'daki ATO Congresium'da partinin 21.
Kuruluþ Yýl Dönümü Programý düzenledi.
"Bir olduk, 21 olduk" sloganýyla hazýrlýklarý
yapýlan programa Çorum'dan da çok sayýda
katýlým oldu. 4’TE

Tarým Kredi Kooperatiflerinde indirimli satýþlarýn baþlayacaðýnýn duyurulmasýnýn ardýndan gazetemiz muhabiri hem zincir marketlerde hem de Tarým Kredi Kooperatifi maðazalarýndaki etiket fiyatlarýný araþtýrdý.
Ürün etiketi karþýlaþtýrmasýna göre çok sayýda ürünün zincir marketlerde daha ucuz
olduðu görülürken, Tarým Kredi Kooperatifi
maðazalarýnda ciddi bir indirim olmadýðý da
gözlendi. Kooperatif maðazasýnda en dikkat
çeken indirim kaþar peynirinde oldu. 5’TE

AK Parti
21 yaþýnda

Erdoðan: Mitinge
50 bin kiþi katýldý

Kargý'da
Kargý'da dolu
dolu
etkili
etkili oldu
oldu

AK Parti'nin Genel Merkezi'nde düzenlenen 156. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda
konuþan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çorum mitingini de deðerlendirerek "Hamdolsun Çorum'da resmi rakam olarak söylüyorum 50 bin kiþinin katýlýmýyla muhteþem bir mitingi gerçekleþtirdik" ifadelerini kullandý. 5’TE
Kargý ilçesine baðlý Çetmi köyünde yaðan
dolu sebebiyle tarým arazileri ve meyve
bahçelerindeki ürünler zarar gördü. Köyü
beyaza bürüyen dolu, vatandaþlar tarafýndan cep telefonu ile görüntülendi. 3’TE

Temmuz'da konut satýþý

Otomobil tarlaya
uçtu: Dört yaralý

yüzde 20 azaldý

Sungurlu-Boðazkale karayolun Ýncesu köyü
yol ayrýmýnda seyir halinde olan otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak tarlaya
uçtu. Araç sürücüsüyle birlikte 3 kiþi yaralandý. Yaralýlar Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýldý. 8’DE

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre
Çorum'da Temmuz ayýnda 667 konut satýþý gerçekleþtirildi. Çorum'da konut satýþlarý, Haziran
ayýna göre Temmuz ayýnda yüzde 20 oranýnda
azaldý.Çorum, bölgede ise konut satýþýnda
Samsun'dan sonra ikinci sýrada yer aldý. 3’TE

Ümit Özdað Çorum'da
Zafer Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Ümit Özdað,
geçtiðimiz Pazartesi Günü
Çankýrý ziyaretinin ardýndan karayolu ile Çorum'a
geldi. Çorum'da Zafer
Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Bedii Onan, Merkez Ýlçe
Baþkaný Yasin Doðan ile
parti yöneticileri ile birlikte
Ýskilip-Bayat yol ayrýmýnda
karþýlanan Özdað, Ýskilip'ten sonra Çorum'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. 4’TE

OTOMOBÝL ÞARAMPOLE
DEVRÝLDÝ: ÝKÝ YARALI 3’TE

'GELÝN BÝR KEZ
CEZALANDIRIN' 2’DE

Otobüste 80 þiþe
kaçak içki ele geçirildi
Çorum'da Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan
alýnan bir duyum üzerine durdurularak aranan
otobüste 50 þiþe gümrük kaçaðý viski 30 þiþe
gümrük kaçaðý raký ele geçirildi.8’DE

CEYLAN, UÐURLUDAÐ'A SÖZ
ÜSTÜNE SÖZ VERDÝ 8’DE

VAZGEÇTÝKLERÝNÝZ
TERCÝHLERÝNÝZÝN
YARISIDIR
- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

ABDULKADÝR OZULU'YU
KAYBETTÝK
7’DE
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VAZGEÇTÝKLERÝNÝZ
TERCÝHLERÝNÝZÝN YARISIDIR

Genç Parti'de gençler
Kulucan'a emanet
Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýný sürdüren Genç Parti'de Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'na
Ýbrahim Kulucan atandý. Önceki günlerde Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na Çaðdaþ Can, Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'na ise Diclehan Büyükgök'ün
atandýðý Genç Parti'de Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'na da Ýbrahim Kulucan atandý. Genç Parti Ýl
Baþkaný Engin Erenler yaptýðý açýklamada, "Her
geçen gün büyüyen teþkilatýmýz halkýmýzýn da
teveccühleri ile sürekli artýþ göstermektedir. Kurucu Genel Baþkanýmýz Sayýn Cem Uzan'ýn,
partimizin ismi gibi gençlere verdiði deðeri tüm
kamuoyu bilmektedir.Çorum Genç Parti'nin,
'Geleceðin teminatý olan gençlerimize' yakýþan il
baþkanýmýz Ýbrahim Kulucan'a görevinde baþarýlar dilerim" dedi.
(Haber Merkezi)

Herkese Merhaba; son zamanlarda birçok
velimizin yaþadýðý heyecaný ve yeni üniversiteli
olan tüm öðrencilerimi öncelikle bu zor süreci atlatmalarýndan ötürü tebrik ediyor; tercih sürecinde yaþadýðýmýz ilginç bir o kadar da üzücü tablolarý sizlerle paylaþmak istiyorum. Ve özellikle bu
sene çocuklarý sýnava girecek olan velilerimizin
de bu yazýyý mutlaka okumalarýný ve birbirlerine
iletmelerini tavsiye ediyorum.
Hepinizin bildiði gibi ülkemizde son zamanlarda ulusal ölçekle yapýlan sýnavlara olan güven oldukça azaldý. Hal böyle olunca velilerimiz sýnava
girecek öðrencileri çok erken zamanlarda þartlayýp bir maratonun içine sokmaya çalýþýyorlar. Haliyle çocuklarýmýz tam olarak gençliklerini ya da
okul yýllarýný doyasýya yaþayamadan bir yarýþ
maratonuna çýkýyorlar. Haliyle lise hayatýnýn neredeyse tamamýný bu sýnava hazýrlanmak için
geçiren öðrenciler istedikleri sonuca ulaþamadýklarýnda da hayal kýrýklýðýna uðruyorlar. Bazýlarý
þanslarýný yeniden denemek için mezuna kalýyor
ama o da genele baktýðýmýzda çok da baþarýlý
olamýyor. Çünkü okul döneminde belirli bir takvim
ve planda devam eden dersler; mezuna kalýndýðýnda yaþanýlamayan lise hayatýný telafi etmek
uðruna çoðu zaman ziyan olabiliyor. Genelde
mezuna kalanlarýn amacý aldýklarý puaný daha da
yükseltmek oluyor ama maalesef sonuç pek de
hayal edildiði gibi olmuyor.
Gelelim bu seneki tercih döneminin neden bu

CÜMLE MÜHENDÝSÝ

kadar sancýlý ve sorunlu geçtiðine. Malumunuz bu
sene sýnavda baraj sistemi kaldýrýldý ve bu haberden sonra rekor baþvuru gerçekleþti. Yaklaþýk 2
milyon aday sýnava girdi ve sýralamalarda da bir artýþ yaþandý. Özellikle Pandemi döneminden sonra
da belli meslek gruplarý diðer meslek gruplarýna nazaran ciddi artýþ yaþadý. Mesela bundan önce týp
bölümü daha revaçta iken artýk geliþen teknoloji ve
saðlýk sektöründe yaþanan olumsuz geliþmelerden
ötürü Bilgisayar mühendisliði ya da teknolojiyle ilgili bölümlerde ciddi bir ilgi artýþý yaþandý. Gençleri de
anlamamýz gerekiyor; çok daha az emekle çok daha fazla para kazanabilecekleri bölümleri tercih etmelerinden daha doðal ne olabilir ki?
Tercih sonuçlarý açýklandý ve birçok öðrenci
hayal ettiði bölüme ya da üniversite yerleþemedi.
Haliyle hem açýkta kalmamak hem de ülkenin bu
þartlarýnda bir meslek sahibi olmak için aslýnda
çok da istemedikleri halde pek de istemedikleri
bir bölüme bile olsa yerleþmeye çalýþtýlar. Hayatlarýnýn 4 senesini hatta neredeyse bütün geri kalanýný etkileyen kararlarýný çoðunluðu bu konuda
uzman bile olmayan insanlardan aldýklarý '' kulaktan dolma'' bilgilerle yaptýlar ve hayal kýrýklýðýna
uðradýlar. Tabi onlarla beraber veliler de bir hüsran yaþadýlar. Durum tam olarak bundan ibaret;
aslýnda vazgeçtikleri tercihlerinin yarýsýydý ve siz
de takdir edersiniz ki hayatta bir þeyi seçmek demek ayný zamanda diðer bütün ihtimallerden
vazgeçmek demektir.

Bu süreçte velilerinin tavsiyelerini dinleyenler
de oldu tabi ama üniversite hayatý baþlayýp da iþler yolunda gitmeyince haliyle yine kararýn yükünü velilere çektirmeye çalýþan öðrenciler de gördüm ve görmeye devam ediyorum. Bu noktada
küçük bir tavsiyem olacak; lütfen çocuklarýnýzýn
gelecek kararlarý ile ilgili onlara baský yapmayýn.
Çünkü sizin istediðiniz hayatý yaþamak isteyip istemediklerinden emin deðilsiniz ve en önemlisi
de bu hayat ve haliyle kararlar da tamamen onlarýn. Ve siz gençler; tercih sürecinde mümkünse
size mantýklý ve akýllýca gelen bütün yorumlarý
dinleyin ama nihayetinde siz kendi kararýnýzý kendiniz verin; çünkü bu üniversiteyi okuyacak olan
da, bu hayatý yaþayacak olan da sizlersiniz. Þahsen ben de birçoðunuzun hem öðretmeni hem bir
abisi hem de arkadaþý olarak sizlere sonuna kadar güveniyor ve gelecekte çok iyi yerlere geleceðinize sonuna kadar inanýyor ve sizlere gerçekten güveniyorum.
Sýnavda baþarýlý olan ve üniversiteye yerleþen tüm öðrencilerimizi ve velililerimizi gerçekten
gönülden tebrik ediyor; istedikleri sonuca ulaþamayan öðrencilerimizin de hiç moral bozmadan
bir an evvel kendilerine gelip gelecek sene için
kendi baþarýlarýný planlamalarýný tavsiye ediyorum. Haftaya görüþmek üzere; kendinize ve verdiðiniz kararlara çok iyi bakýn. Unutmayýn; her seçim bir vazgeçiþtir ve ne için neden seçtiðinizi sizden daha iyi kimse bilemez…

'Masada kalýrsýn' dediler, Van'da saðlýðýna kavuþtu
Yaklaþýk 10 yýldýr glomus tümörü sorunu yaþayan ve nefes
almakta bile zorlanan Çorumlu
hasta Azize Moðoltay, Van'daki
bir hastanede geçirdiði ameliyatla saðlýðýna kavuþtu.
Çorum'da yaþayan Azize Moðoltay 39 yaþýndaki hastanýn boyun bölgesinde þiþlik oluþtu. Bu
durumdan þüphelenen Bozkurt'un ailesi, hastalarýný Çorum'da bir hastaneye götürdü.
Burada yapýlan tetkikler sonucunda Moðoltay'ýn boyun bölgesinde glomus tümörüne rastlandý. Ancak gittiði hastanelerde
'masada kalýrsýn' denilerek ameliyat edilmedi. Bunun üzerine
araþtýrma yapan Moðoltay'ýn ailesi, hastalarýnýn tedavisi için
Van'ý seçti. Van'daki bir hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Prof.
Dr. Halil Baþel tarafýndan yapýlan
baþarýlý operasyonun ardýndan
Azize Moðoltay'ýn boynundaki tümör baþarýlý bir þekilde alýndý.
"HAYATTA GÖRDÜÐÜM EN
BÜYÜK TÜMÖRLERDEN
BÝRÝYDÝ"
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Halil Baþel, Azize hastaya ilk etapta tam olarak taný
konulamadýðýný belirtti. Gittiði
merkezlerde ilk olarak diþ apsesi, boðaz enfeksiyonu, lenf bezi
gibi tespitler yapýldýðýný ifade
eden Prof. Dr. Baþel, "Tümör bü-

yüyünce 'bu ameliyatla çýkarýlamaz, masada kalýr' gibi þeyler
söylenmiþ. Ben 31 yýllýk bir hekimim, benim de hayatta gördüðüm en büyük tümörlerden biriydi. Tümörün büyüklüðü yaklaþýk
12 santimdi. Zaten dýþtan da çok
belli olan bir tümördü. Hem dýþa
doðru büyümüþ hem de içe doðru büyümüþ. Nerdeyse boðazdaki farinksi de ittirmiþ ve oradan
da boðaza gitmiþ. Muayenesinde de belli oluyordu. Tabi çok
zorlandýk. Çýkarýrken þah dama-

rýný da deðiþmemiz gerekti. Allah'a þükür ciddi bir sorun olmadan ameliyatýný yaptýk. Yarýn da
Ýnþallah taburcu oluyor" dedi.
"AMELÝYATIN ÖLÜMCÜL
RÝSKLERÝ VAR' DEDÝLER"
Azize Moðoltay isimli hasta
ise yaklaþýk 10 yýldýr kendisini
rahatsýz eden tümörün baþarýlý
bir operasyonla alýndýðýný belirterek, "Çorum'da bize ameliyatýn
ölümcül riskleri var dediler. Fakat
biz internetten Kalp ve Damar

Cerrahisi Prof. Dr. Halil Baþel'i
bulduk. Çok baþarýlý ameliyatlar
yaptýðýný öðrendik. Daha sonra
doktorla irtibata geçtik ve buraya
geldik. Yapýlan baþarýlý ameliyat
sonrasý çok iyi hissediyorum" diye konuþtu.
Kýzýnýn tedavi öncesi çok büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný anýmsatan baba Zeki Moðoltay da kýzýnýn baþarýlý operasyonla saðlýðýna kavuþtuðunu belirterek,
ameliyatý gerçekleþtiren Prof. Dr.
Baþel'e teþekkür etti.
(ÝHA)

Gelecek Partisi'nden Çorum halkýna çaðrý

'Gelin bir kez cezalandýrýn'
Gelecek Partisi Merkez Ýlçe
Baþkaný Muhammed Taha Derin, AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Baþer'in açýklamasýna
tepki gösterdi, Çorum halkýna
seslendi
AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Baþer, Çorumlulara çaðrýda bulunarak 2023 yýlýnda
hizmete girecek olan Yozgat
Havalimaný'ndan faydalanmalarýný istedi.
Milletvekili Baþer'in bu açýklamasýnýn üzerine Gelecek
Partisi Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Taha Derin
de, "Buradan Yozgat Milletvekilini eleþtirmek istemiyorum.
Yozgat'a bölgesel bir havaalaný
yapýlmýþ ve havaalanýný Çorumlularýn da kullanmasýný isteyen bir milletvekili var. Bu
çaðrýyý en doðal haklarý olarak
görüyorum. Havaalaný Yozgatlýlara hayýrlý olsun. Ben buradan bizim Çorumlu milletvekillerini eleþtireceðim. Çünkü yýllardýr Çorum'un hak ettiði havaalanýný yatýrýmýný bir türlü
þehrimize kazandýramadýlar"
dedi.
20 yýllýk AKP iktidarýnda
yüzde 60'ýn üzerinde verdiði oy
desteðiyle her seçimde 3-4 milletvekili çýkaran Çorum halkýna

Muhammed Taha
Derin

da bir siteminin olduðunu kaydeden Muhammed Taha Derin,
"Daha ne kadar destekleyeceksiniz. 20 yýldýr sizlere doðru
düzgün hizmet getiremediler.
Önümüzde 2023 seçimleri var.
Gelin bir kez cezalandýrýn. Bakýn o zaman Çorum'un hak ettiði yatýrýmlar nasýl geliyor görün o zaman" diye konuþtu.
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan'ýn Kadeþ Barýþ
Meydaný'nda yaptýðý mitingi de
deðerlendiren Gelecek Partisi
Merkez Ýlçe Baþkaný Muhammed Taha Derin, Erdoðan'ýn
Çorum halkýya buluþmasý öncesi bir konuþma yapan Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Adil

Ahmet
Davutoðlu

Karaismailoðlu'nun da Çorumlularýn hýzlý tren ve havaalaný
tezahüratlarýný duymamazlýktan geldiðini ifade etti.
Karaismailoðlu konuþurken,
mitinge katýlanlarýn hep bir
aðýzdan "Hýzlý tren ve havaalaný istiyoruz" sloganý attýklarýný
ancak Bakan Karaismailoðlu'nun bu sloganlara sadece
gülümsediðini vurgulayan Derin, "2023 seçimlerinde Çorumlular olarak biz de sizlere gülümseyeceðiz hiç merak etmeyin. Çorum'un hak ettiði tüm
yatýrýmlarý Gelecek Partisi iktidarýnda biz getireceðiz bundan
da þüpheniz olmasýn" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Sungurlu’da belediye
altyapýyý güçlendiriyor
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, yapýmý devam eden alt yapý çalýþmalarýný inceledi.
Alt yapý çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü ifade eden Baþkan Þahiner, "Çiçekevler
Sitesi arkasýnda devam eden kilit parke, park
ve köprü çalýþmalarýmýzý inceleyip gerekli talimatlarý verdikten sonra Hacettepe Mahallesi Yesevi Sitesi'nin bulunduðu güzergahlarýmýzda incelemeler yaptým. Mahallemizde yapýlan inþaatlardan dolayý bozulan yollarýmýz
için en kýsa sürede çalýþmalarýmýzý baþlatýyoruz. Ýlgilerinden dolayý mahalle sakinlerimize
teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. (ÝHA)
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TEMMUZ AYINDA KONUT
SATIÞI YÜZDE 20 AZALDI

Ýtfaiye, sulama
kanalýna düþen
kedi için seferber
Osmancýk'ta sulama kanalýna düþen
yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarýldý.
Olay, Yazý Mahallesi Sadri Turan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden
geçen sulama kanalýnda yavru bir kedinin
mahsur kaldýðýný gören vatandaþlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ýhbar üzerine belirtilen
bölgeye gelen ekipler yavruyu kediyi kurtardý. Kurtarma çalýþmalarýný cep telefonu ile
görüntüleyen vatandaþlar, itfaiye ekiplerine
teþekkür etti.
(ÝHA)

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Çorum'da Temmuz
ayýnda 667 konut satýþý gerçekleþtirildi. Çorum'da konut satýþlarý,
Haziran ayýna göre Temmuz ayýnda yüzde 20 oranýnda azaldý.
Çorum'da 2021 yýlýnýn Ekim
ayýnda 718 konut satýþý gerçekleþtirilirken, bu sayý Kasým ayýnda 307
adet daha artarak bin 25 adet olmuþtu. Aralýk ayýnda da yükseliþ
trendi sürmüþ, Aralýk'ta konut satýþlarý 471 adet artarak bin 496 oldu.
2022 yýlýnýn Ocak ayýnda konut satýþlarý çakýldý. Konut satýþý, Ocak'ta
Aralýk ayýna göre yüzde 61'lik düþüþle 569 olarak gerçekleþmiþti.
Þubat ayýnda ise tablo tersine dönmeye baþladý. 600 adetlik konut satýþýyla Ocak ayýna göre yüzde 5,
2021 yýlýnýn Þubat ayýna göre ise
yaklaþýk yüzde 20'lik bir artýþ yaþanmýþtý. Mart ayýnda da artýþ devam etti. Mart ayýna göre yüzde 37
artan konut satýþlarý, Nisan'da ise
düþüþe geçti. Mayýs'ta konut satýþlarýnda tekrar hareketlilik baþlarken, bu hareketlilik Haziran'da da
devam etti.
YÜZDE 20 AZALDI
Temmuz ayýnda tablo yine tersine döndü. TÜÝK verilerine göre Çorum'da Temmuz ayýnda 667 konut
satýldý. Haziran ayýnda bu rakam
804 olarak açýklanmýþtý. Bu verilere
bakýldýðýnda Çorum'da konut satýþlarýnýn Haziran ayýna göre yüzde
20 oranýnda azaldýðý görülüyor.
ÇORUM BÖLGEDE ÝKÝNCÝ
Çorum, bölgede ise konut satýþýnda Samsun'dan sonra ikinci sýrada yer aldý. Samsun'da bin 662,
Tokat'ta 458 ve Amasya'da 324 konut satýþý yapýldý.

Bütçe, Temmuz'da 64
milyar TL açýk verdi
Hazine ve Maliye Bakanlýðý 2022 Temmuz
ayý bütçe gerçekleþmeleri sonuçlarýný açýkladý. Buna göre bütçe temmuz ayýnda 64 milyar
TL açýk verdi. Hazine ve Maliye Bakanlýðý,
temmuz ayý bütçe gerçekleþmeleri raporunu
açýkladý. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 106,7 artýþla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Bütçe, temmuzda 64 milyar 19
milyon lira açýk verdi. Hazine'den yapýlan
açýklamada þöyle denildi:
"2022 yýlý Temmuz ayýnda merkezi yönetim bütçe giderleri 261 milyar TL, bütçe gelirleri 197 milyar TL ve bütçe açýðý 64 milyar TL
olarak gerçekleþmiþtir. Ayrýca, faiz dýþý bütçe
giderleri 244,3 milyar TL ve faiz dýþý açýk ise
47,3 milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.
Merkezi yönetim bütçesi 2021 yýlý Temmuz ayýnda 45 milyar 804 milyon TL açýk vermiþ iken 2022 yýlý Temmuz ayýnda 64 milyar
19 milyon TL açýk vermiþtir.
2021 yýlý Temmuz ayýnda 22 milyar 166
milyon TL faiz dýþý açýk verilmiþ iken 2022 yýlý Temmuz ayýnda 47 milyar 325 milyon TL faiz dýþý açýk verilmiþtir.
Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz
ayý itibarýyla 260 milyar 999 milyon TL olarak
gerçekleþmiþtir. Faiz harcamalarý 16 milyar
694 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 244
milyar 305 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir.
2022 yýlýnda merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Temmuz ayýnda 260 milyar
999 milyon TL gider gerçekleþtirilmiþtir. Geçen yýlýn ayný ayýnda ise 141 milyar 79 milyon
TL harcama yapýlmýþtýr.
Temmuz ayý bütçe giderleri geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 85 oranýnda artmýþtýr. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleþme oraný ise 2021 yýlýnda yüzde 10,5 iken
2022 yýlýnda yüzde 9,2 olmuþtur. Faiz hariç
bütçe giderleri geçen yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 108 oranýnda artarak 244 milyar 305
milyon TL olarak gerçekleþmiþtir. Faiz hariç
giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleþme oraný ise 2021 yýlýnda yüzde 10,1 iken
2022 yýlýnda yüzde 9,8 olmuþtur.
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz
ayý itibarýyla 196 milyar 980 milyon TL olarak
gerçekleþmiþtir. Vergi gelirleri 168 milyar 848
milyon TL, genel bütçe vergi dýþý gelirleri ise
24 milyar 792 milyon TL olmuþtur.
2021 yýlý Temmuz ayýnda bütçe gelirleri 95
milyar 275 milyon TL iken 2022 yýlýnýn ayný
ayýnda yüzde 106,7 oranýnda artarak 196 milyar 980 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz
ayý gerçekleþme oraný 2021 yýlýnda yüzde 8,7
iken 2022 yýlýnda yüzde 7,7 olmuþtur.
2022 yýlý Temmuz ayý vergi gelirleri tahsilatý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 99,2
oranýnda artarak 168 milyar 848 milyon TL olmuþtur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleþme oraný ise 2021 yýlýnda yüzde
9,2 iken 2022 yýlýnda yüzde 7,7 olmuþtur."
(Haber Merkezi)

ÜLKEDE DURUM
TÜÝK'ten yapýlan açýklamada þu
ifadelere yer verildi:
"Türkiye genelinde konut satýþ-

larý Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %12,9 azalarak 93
bin 902 oldu. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 14 bin 350 konut satýþý ve
%15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u
7 bin 417 konut satýþý ve %7,9 pay
ile Ankara, 4 bin 868 konut satýþý ve
%5,2 pay ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn en az olduðu iller sýrasýyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Þýrnak oldu.
Ýpotekli konut satýþlarý 19 bin
146 olarak gerçekleþti. Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %6,8 azalýþ göstererek
19 bin 146 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþlarýn payý
%20,4 olarak gerçekleþti. OcakTemmuz döneminde gerçekleþen
ipotekli konut satýþlarý ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %51,9

artýþla 189 bin 463 oldu.
Temmuz ayýndaki ipotekli satýþlarýn, 5 bin 580'i; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satýþlarýn ise 48
bin 694''ü ilk el satýþ olarak gerçekleþti.
74 BÝN 756 KONUT
EL DEÐÝÞTÝRDÝ
Diðer satýþ türleri sonucunda 74
bin 756 konut el deðiþtirdi. Türkiye
genelinde diðer konut satýþlarý
Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %14,3 azalarak 74
bin 756 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý %79,6
olarak gerçekleþti. Ocak-Temmuz
döneminde gerçekleþen diðer konut satýþlarý ise bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre %17,7 artýþla 630
bin 837 oldu.
Ýlk el konut satýþ sayýsý 28 bin
688 olarak gerçekleþti. Türkiye ge-

nelinde ilk el konut satýþ sayýsý,
Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %12,2 azalarak 28
bin 688 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ilk el konut satýþýnýn payý
%30,6 oldu. Ýlk el konut satýþlarý
Ocak-Temmuz döneminde ise bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre
%18,2 artýþla 237 bin 139 olarak
gerçekleþti.
Ýkinci el konut satýþlarýnda 65
bin 214 konut el deðiþtirdi. Türkiye
genelinde ikinci el konut satýþlarý
Temmuz ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %13,2 azalýþ göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut
satýþlarý içinde ikinci el konut satýþýnýn payý %69,4 oldu. Ýkinci el konut
satýþlarý Ocak-Temmuz döneminde
ise bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre %26,8 artýþla 583 bin 161 olarak gerçekleþti.
(Sümeyra Özdoðan)

Otomobil þarampole devrildi: Ýki yaralý
Sungurlu'da kontrolden çýkan
otomobilin þarampole devrilmesi
sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Kýrankýþla Köyü yakýnlarýnda
meydana geldi. Edinilen bilgilere

göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet
A. yönetimindeki 06 ECT 88 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
takla atarak þarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber

vermesi üzerine olay yerine itfaiye,
polis ve saðlýk ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içerisinde sýkýþan
Gülþehri A.'yý Sungurlu Belediyesi
Ýtfaiye ekipleri, kurtardý. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Gül-

þehri A., saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

KARGI’DA DOLU
ETKiLi OLDU

Kargý'da bir köyde
etkili olan dolu yaðýþýnda tarým arazileri
ve meyve bahçeleri
zarar gördü.
Kargý ilçesinde dolu yaðýþý etkili oldu. Ýlçeye baðlý Çetmi köyünde yaðan dolu sebebiyle tarým arazileri
ve meyve bahçelerindeki ürünler zarar gördü. Köyü beyaza bürüyen dolu, vatandaþlar tarafýndan cep telefonu ile görüntülendi.
Köyde yaþayan vatandaþlar, yarým saat
geçmesine raðmen
yaðan dolunun erimediðini, bahçelerindeki
meyvelere ve tarým
arazilerine ciddi ölçüde zarar verdiðini söyledi.
(ÝHA)
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AK Parti 21 yaþýnda
AK Parti, 21 yýl önce, 14 Aðustos 2001'de kuruldu. Kuruluþundan
15 ay sonra girdiði 3 Kasým 2002
genel seçimleriyle tek baþýna iktidara geldi. Son 20 yýlda yapýlan seçimleri AK Parti ve Cumhurbaþkaný
Erdoðan önde tamamladý. "Bir olduk, 21 olduk" sloganýyla hazýrlýklarý yapýlan program kapsamýnda Ankara'daki ATO Congresium'da AK
Parti 21. Kuruluþ Yýl Dönümü Programý düzenlendi.
ÇORUM'DAN
YOÐUN KATILIM
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn da katýldýðý kutlama
programýna Çorum'dan AK Parti
MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ, Gençlik Kollarý Baþkaný
Muhammed Fatih Temur, Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir, ilçe
belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý
ile davetliler katýldý.
Törende bir konuþma yapan
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ýnancýmýzýn ve insanlýðýmýzýn gereði ola-

rak yürüttüðümüz kutlu mücadeleyi
2023 seçimlerini kazanarak inþallah taçlandýracaðýz." dedi. Erdoðan
altýlý masaya iliþkin ise "Þahsi hýrslarýnýn ürünü ajandalarý sebebiyle
bunlarýn kurduklarý masaya payanda olanlara acýyoruz." dedi. Birlik
vurgusu yapan Erdoðan, "Son günlerde ne idiði belirsiz tiplerce körüklenmek istenen ýrkçý, mezhepçi nef-

retin, milletimizin birliðini, kardeþliðini zedelemesine müsaade etmeyeceðiz" dedi.
Gençlere seslenen Erdoðan,
"Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açýdan en sýkýntýlý döneminde
AK Parti'nin kuruluþunda yer alarak
bu büyük davaya gönül veren her
bir kardeþime þükranlarýmý sunuyorum. AK Parti çatýsý altýnda görev
yapmýþ, oy vererek partimize destek olmuþ her bir kardeþime, vatandaþýma teþekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatýnýn
dýþýna çýkarak kendine baþka yollar
çizenlere de geçmiþteki hizmetleri
için teþekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanýn bugünkü bayraktarý olan AK Parti saflarýnda sadakatle hizmet etme kararlýðýnda olan milyonlarla birlikte biz
kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceðiz" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

ÖZDAÐ: KEMAL
KILIÇDAROÐLU
ÞiKE ADAYDIR
Zafer Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Ümit
Özdað, Çorum'dan Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na yüklendi,
kendisinin Recep Tayyip Erdoðan'ý yeniden
Cumhurbaþkaný seçtirmek için aday olduðunu
söyledi.
Zafer Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Ümit
Özdað, Çorum'a geldi. Akþam saatlerinde kente gelen Özdað, parti binasýnda bir basýn toplantýsý yaptý. Gazetecilerin sorularýný
yanýtlayan Ümit Özdað, Türkiye ve siyasetin gündemini
deðerlendirdi.

ðinen Özdað, konuþmasýnda þu ifadelere yer
verdi:
"Türk halkýnýn gerçek gündeminde ülkemize 2011 sonrasýnda gelen ve sayýlarý 13 milyonu bulan sýðýnmacýlar ve kaçaklardýr. Türkiye
dünyanýn lunaparký olmuþtur. AK Parti hükümeti bu aradan geçen 11 yýl içerisinde ülkemizin sýnýrlarýnýn güvenliðini saðlamamýþ, aksine
sonuna kadar açarak dünyanýn her yerinden
bu ülkeye dolmasýný saðlamýþtýr.
Sýnýr güvenliði sýfýrdýr. Geceleri yüzlerce kiþi deðiþik
noktalarda içeriye girmekte ve ülkenin de"YALAN SÖYðiþik noktalarýna
LÜYOR"
g i r m e k t e d i r l e r.
Özdað, bir gaKentlerimiz güzetecinin, "300
venliðini yitirmiþbin civarýnda yatir. Türkiye adeta
bancý sýðýnmacýFilistinleþmektenýn seçimlerde oy
dir. Türk devleti
kullanacaðý söylecemaatler ve tariniyor. Ne düþünükatlar arasýnda dayorsunuz?" þeklindeðýtýlarak Lübnan'daki sorusuna Kemal Kýki gibi deðiþik gruplalýçdaroðlu'na yüklenerek
rýn
devleti parçalamasý
Zafer Partisi Genel Baþkaný
cevap verdi. CHP Lideri Kýgibi Lübnanlaþma oluþmakProf. Dr. Ümit Özdað
lýçdaroðlu'nun halka yalan söyleta ama coðrafyamýzda bir Filisdiðini ifade eden Özdað, "Kemal Kýlýçdatinleþme yaþanmaktadýr.
roðlu, hesap uzmaný olmasýna raðmen, 'ÖnemZafer Partisi olarak bu sürece karþý Türk milli deðil, aslýnda 500 bin, 300 bin gibi rakamlar letinin iradesini temsil ediyoruz. Türkiye'nin asla
yok' dedi. Nereden bildiðini merak ediyorum. ve asla Türk elinden, egemenliðinden alýnamaBelki Süleyman Soylu kardeþi söylemiþtir, ona yacaðýný ifade ederek Sakarya Savaþý'nda eminanmýþtýr. YSK'nýn elindekilerden daha iyi ra- peryalist Yunan ordusuna karþý savaþan Türk
kamlar var. Kemal Kýlýçdaroðlu yalan söylüyor. ordusu gibi biz de örgütlü istilayla mücadele
Kemal Kýlýçdaroðlu 'Ümit Özdað yalan söylüyor' ediyoruz. Bu mücadeleden ötürü ýrkçý olmakla,
derse hodri meydan derim. Kemal Kýlýçdaroðlu yabancý düþmaný olmakla suçlanýyoruz. Ama
yalan söylediði için hodri meydan diyemiyor. Bir bize ýrkçý diyenlere 'Canýnýz cehenneme, siz vaoy önemlidir. Ýstanbul'u CHP 13 bin oyla aldý. tan hainisiniz' oluyor. Çünkü gerçekten ya ahTürkiye'de bir seçim var, Kýlýçdaroðlu 'ben ada- mak olduklarý için ya da hain olduklarý için böyyým' diyor ve '300, 500 bin yok da 299 bin' diyor" le söylüyorlar. Biz ýrkçý deðiliz. Ne mutlu Türküm
þeklinde konuþtu.
diyene þeklinde bir milliyetçilik anlayýþýna sahibiz. Ama bir teknenin insan kapasitesi 100 ise o
"KEMAL KILIÇDAROÐLU ÞÝKE ADAYDIR" tekneye 200 kiþi almaya kalkarsanýz iyi bir kapKemal Kýlýçdaroðlu'nun Cumhurbaþkaný Re- tan olamazsýnýz. Biz de Türkiye'nin artýk bu
cep Tayyip Erdoðan'ý tekrar Cumhurbaþkaný akýmdan kurtulmasý gerektiðini düþünüyoruz.
seçtirmek için aday olduðunu vurgulayan Ümit Bir yýl içerisinde 'Anadolu Kalesi' adýný verdiðiÖzdað, "Kemal Kýlýçdaroðlu þike adaydýr. Erdo- miz projemizle bu insanlarýn hepsini vatanlarýna
ðan'ý seçtirmek için aday oluyor. Elinizde seçimi döndürmek üzerine hazýrlýk yaptýk ve Türk milbirinci turda kazanacak bir aday varken letinden yetki istiyoruz.
2011'den bu yana girdiði her seçimi kaybetmiþ
'Bu sayý çok fazla. Biz de dönmelerini istiyobir genel baþkanýn siyasi kariyerini þimdi cum- ruz ama dönmezler' deniyor. Dünyanýn en bühurbaþkanlýðý seçimi kaybederek bitirmek iste- yük savaþýnda, en büyük zaferle çýkmýþ Ýngiliz
mesi, onun bireysel tercihidir. Ama biz Zafer Par- ordusu ve donanmasý Ýstanbul'u iþgal ettiði zatisi olarak Türk milletinin bir þike seçim kaybet- man Mustafa Kemal, 'Geldikleri gibi giderler' demesine izin vermeyeceðiz" ifadelerini kullandý.
miþti. Eðer bir devlet, bir millet isterse her þey
mümkündür. Biz bu coðrafyadan emperyalizmi
"PSÝKOLOJÝK OPERASYON
çýkarttýk, biz bu coðrafyadan kiralýk ordularý çýYAPIYORLAR"
karttýk. Biz bu coðrafyadan stratejik göçle TürkiAnket ve araþtýrma þirketlerine de tepki gös- ye'ye yönlenmiþ insanlarý da Türkiye'nin dostu
teren Özdað, "Türkiye'de araþtýrma þirketlerinin olarak çýkaracaðýz ve vatanlarýna yollayacaðýz.
deðiþik partiler tarafýndan pazarlandýðýný biliyoBu sayede her sene cebimizden 9 milyar doruz. Bunlara açýktan nakit ödeme yapýlýyor. Bir- lar düþmeyecek. Bunlar vatanlarýna dönünce kikaç gün önce bir kamuoyu araþtýrmasý yapan ralar düþecek, bunlar vatanlarýna dönünce 1,5
bir þirket açýklama yaptý, Zafer Partisi'nin oyla- milyon insan iþ sahibi olabilecek. Enflasyon en
rýnda diðer araþtýrmalarla fark var. Onlarda 9,4 az yüzde 15 düþecek. Yani ekonomi bunlarýn
gözüküyor, þirketlere verildiðinde bu gözükmü- gitmesiyle düzelmeye baþlayacak.
yor. Biz de bunu biliyoruz. Ama bütün bu saha
Ucuz iþçi lafý en büyük yalandýr. Ucuz iþçi inþirketleri sandýklarda anket yapmayacaklar ka- sanlarýn saðlýk giderlerini siz karþýlýyorsunuz,
rarý Türk milleti verecek. Bütün bu anket þirket- ameliyat bedellerini siz karþýlýyorsunuz, bunlalerinin sahiplerini sandýklar açýldýðýnda o san- rýn elektriðine, suyuna yardým ediyorsunuz. Ee?
dýklara sokucaðýz. Çünkü Türk milletine yalan Ondan sonra bu adam da sigorta olmadan çalýsöylüyorlar. Psikolojik operasyon yapýyorlar" di- þýyor bundan devlet kaybediyor, bundan siz
ye konuþtu.
kaybediyorsunuz iki tane iþ adamý kazançlý çýkýZafer Partisi'nin medya gücüne sahip olma- yor. Kusura bakmayýn da o iþ adamý da SGK'sýdan Nisan ayýndan bugüne kadar gündemi be- ný ödesin ve bir Türk'ü çalýþtýrsýn, Türk vatandalirlediðini vurgulayan Özdað, "Zafer Partisi kuru- þýnýn karný doysun. Özetle bu gerekçenin tutar
lalý bir yýl kadar oldu. Bu süre içerisinde partimiz tarafý yoktur. 2011'e kadar Türkiye'de Suriyeli mi
Türk siyasetini kökten deðiþtirdi. Gündemi Ni- vardý? Ýþleri kim yapýyordu? Türk milleti çalýþýsan'dan beri belirleyen ana dinamik oldu. Bu- yordu. Cumhuriyeti, sanayiyi, tarýmý kurdu. Afnun nedeni sahip olduðumuz büyük maddi im- gan ayaða kaldýrmadý. Þurada üç, beþ sene önkanlar, televizyon kanallarý deðil ama Türk hal- ce geldiler. Bu tür kafa karýþtýrmaya yönelik, askýnýn gerçek gündemini anlayýp bu gündemi si- lýnda Türk milletinin elinden devletini ve ülkesini
yasete taþýmamýzdýr" dedi.
alma komplosu karþýsýnda asla geri adým atmaSýðýnmacýlar ve mülteciler konularýna da de- yacaðýz."
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)

Ümit Özdað Çorum'da
Zafer Partisi Genel Baþkaný
Prof. Dr. Ümit Özdað, kurmaylarýyla birlikte Çorum'a geldi.
Zafer Partisi Genel Baþkaný
Prof. Dr. Ümit Özdað, geçtiðimiz Pazartesi Günü Çankýrý ziyaretinin ardýndan karayolu ile
Çorum'a geldi. Çorum'da Zafer
Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bedii
Onan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yasin Doðan ile parti yöneticileri
ile birlikte Ýskilip-Bayat yol ayrýmýnda karþýlanan Özdað, Çorum'daki ilk ziyaretini Ýskilip ilçesine yaptý. Burada hem esnaf hem de vatandaþla bir araya gelen Özdað, sorun ve talepleri dinledi, nabýz ölçtü.
Ardýndan Çorum'a geçen
Ümit Özdað, ilk olarak Pazartesi Pazarý'ný ziyaret edip pazarcý esnafýný dinledi.
Buradan parti binasýna geçen Özdað, yerel basýn mensuplarý ile bir araya gelerek gündeme dair açýklamalar yaptý.
Daha sonra Gazi ve Ýnönü
caddeleri ile Eðridere Çarþýsý
ve Tarihi Ayakkabýcýlar Arastasý'ný ziyaret eden Özdað, vatandaþlarla sohbet etti.
"BU TEK ADAM REJÝMÝ,
SULTANLIK REJÝMÝ"
Çay ocaðýnda bir gencin
"Tek adam rejiminden güçlendirilmiþ parlamenter sisteme
geçiþin Türkiye için bir zaman
kaybý olacaðýný düþünüyor musunuz?" þeklindeki sorusuna
yanýt veren Özdað, þunlarý
söyledi:
"Önemli olan þu parlamenter demokrasiye dönmeli miyiz?
Dönmeliyiz. Çünkü bu tek
adam rejimi baþkanlýk rejimi bile deðil. Bu tek adam rejimi sultanlýk rejimi. Bakýn Osmanlý'da
Sultanlýðýn bile kurallarý vardý
kuralsýz deðildi. Kanuni Sultan
Süleyman kendisini koyduðu
kanunlarý ile baðladý. Oysa Erdoðan mevcut kanunlarý tanýmýyor. Mevcut anayasayý askýya
aldý siyaset biliminde bugün ki
rejimin karþýlýðý Sultanizm. Ama
sultan rejimlerinde bile kurallar
vardýr bu ondan da kötü. Onun
için bu sistemin devam etmesi
mümkün deðil. Zaten devlet o
kadar kötü yönetiliyor ki Cumhurbaþkanlýðý kararnamesi yüz
tane çýkartýldýysa bunun otuz
tanesi çýkartýlan bir kararnameyi düzeltmek için çýkartýldý. Arkadaþlar olmayan Üniversiteye
Rektör atadýlar ya. Yani ülkede
hangi üniversiteni olduðundan

haberdar deðil saraydakiler."
"SIÐINMACILAR
GÝDERSE PAZARDA
FÝYATLAR YARIYA DÜÞER"
Pazartesi Pazarý'ndaki ziyaretinde pazarlarýn son durumuna dair deðerlendirmelerde bulunan Genel Baþkan Prof. Dr.
Ümit Özdað, sýðýnmacýlarýn
Türkiye'den gitmesi halinde
harcanan paranýn Türk milletinin cebinde kalacaðýný, böylece pazar ve marketlerde fiyatlarýn düþeceðini söyledi.
Bir pazarcý esnafýnýn, fiyatlarýn yüksekliðinden dolayý vatandaþlarýn artýk alým gücünün
kalmadýðý yönündeki serzeniþini dinleyen Prof Özdað, "Bugün Türkiye'de 13 milyon sýðýn-

macý yaþýyor. Devlet bugüne
kadar bu insanlara 100 milyar
dolarýn üzerinde harcama yaptý. Bu demek oluyor ki hepimizin cebinden 1300'er dolar para çýktý. Siz bu paralarý bu insanlara vermek istiyor musunuz? Bu insanlar memleketlerine döndükleri zaman ekonomi
rahatlayacak. Þu an tezgahta
sattýðýnýz ürünlerin fiyatý da düþecektir. Bunun sonucunda vatandaþlarýn alým gücü ve refahý
artacaktýr. Size söz veriyorum
iktidara geldiðimiz ilk sene
bunlarý ülkelerine göndereceðiz" diye konuþtu.
Özdað, akþam saatlerinde
KADEÞ Barýþ Meydaný'ndan
bindiði otobüsüyle kentten ayrýldý. (Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)
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Tarým Kredi'ye
iNDiRiM GELDi Mi?
Tarým Kredi'de 30 farklý
üründe indirimli satýþlar baþladý.
Peki, reyonlarda durum nasýl?
Gazetemiz muhabiri, çoðu
ürünün indirime raðmen
zincir marketlerde daha ucuza
satýldýðýný tespit etti.

Tarým Kredi Kooperatiflerinde indirimli satýþlar baþladý. Peki hangi
ürünlerde ne kadar
indirim var? Zincir
marketlerle Tarým
Kredi
Kooperatifi
maðazalarýndaki etiketlerin arasýnda ne kadar fark var? Gazetemiz muhabiri, deðerli okurlarýmýz için
ürünleri reyonlarýnda inceledi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, partisinin Merkez
Karar Yönetim Kurulu (MKYK)
toplantýsýnda, Tarým Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar
amaçlý kurulmadýðýný belirterek,
fiyatlarýn düþürülmesi talimatý
vermiþti. Erdoðan'ýn talimatýnýn
ardýndan Tarým Kredi marketlerinde indirimli ürün satýþý baþladý.
HANGÝ ÜRÜNLERDE
ÝNDÝRÝM VAR?
Vatandaþlar, dün itibariyle
makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye,

þeker, ayçiçek yaðý,
zeytinyaðý, tavuk
ürünleri, tam yaðlý
süt, yarým yaðlý
süt, yumurta, peynir, tereyaðý, bal,
zeytin, çay, Türk
kahvesi, patates,
kuru soðan, karpuz,
kavun, çamaþýr deterjaný, bulaþýk deterjaný, çamaþýr suyu, sývý sabun, peçete, rulo
havlu, kolonya, bebek bezini indirimli fiyatlarýyla satýn alabiliyor.
BAZI ÜRÜNLER
ZÝNCÝR MARKETLERDE
DAHA UCUZ
Gazetemiz muhabirinin marketlerde yaptýðý incelemelere
göre, BÝM, A-101 gibi görece
ekonomik alýþveriþ yapýlabilen
zincir marketlerde bazý ürünlerin
daha ucuz. Bir zincir markette
2,5 kilogram "ekonomik pirinç"
35,25 liradan, "yerli pirinç" ise 42
liradan satýlýyor. Tarým Kredi'de
ise 5 kilogram pirinç 107 liradan
satýþa sunulmuþ durumda. Kýsa

TARIM KREDÝ KOOPERATÝFLERÝ FÝYATLARI

bir hesapla zincir markette satýlan pirincin daha ucuza geldiði
görülüyor.
Yine Çaykur'un Tiryaki Çayý
Tarým Kredi'de 75,5 liradan satýlýrken, bir zincir markette 72,5 liradan satýlýyor.
Zincir marketin kendi çay
markasý ise kilosu 48,5 liradan
alýcý buluyor.
Yine Tarým Kredi Kooperati-

fi'nin kendi markasýný taþýyan 5
litrelik ayçiçeði yaðý 165 liraya
satýlýrken, bir zincir marketin
kendi yað markasý 147 liradan
satýþa sunuluyor.
32'li tuvalet kaðýdý Tarým Kredi'de 129,9 liraya satýlýrken, yine
bir zincir markette 57,5 lira.
700 gramlýk kaþar peyniri
zincir markette 72,5 liradan alýcý
bulurken, Tarým Kredi'nin kendi
markasýný taþýyan 400 gramlýk
kaþar peyniri 47,9 lira etiket fiyatýna sahip.
ÝNDÝRÝM GELMEDÝ
ÝDDÝASI
Öte yandan Tarým Kredi marketlerine indirimin yansýmadýðý
iddia edildi. Bu nedenle de bazý
yöneticilerin ve fabrika müdürlerinin görevden alýndýðý iddia ediliyor.
DÝÐER ÜRÜNLERÝN
FÝYATLARI
Tarým Kredi'de her alýþveriþte

ZÝNCÝR MARKET FÝYATLARI

alýnan bazý ürünlerin fiyatlarý ise
þöyle:
"Tarým Kredi 2 kilogramlýk un
24,7 lira, 5 kilogramlýk un 52,5 lira, 830 gram domates salçasý
16,2 lira, 2 litrelik ayçiçeði yaðý
64,5 lira, 5 litrelik ayçiçeði yaðý
165 lira, bir litrelik ayçiçeði yaðý
33,5 lira, bir kilogram bulgur 13,9
lira."

ÇORUM'DA NEREDE TARIM
KREDÝ MARKETÝ VAR?
Çorum merkezde Bahabey
Caddesi, Tavukluk, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi, Osmancýk Caddesi ve Damat
Þükrü Sokak ve Karakeçili Mahallesi Ilýca Caddesi'nde Tarým Kredi Kooperatifi'nin marketleri bulunuyor.
(Çaðrý Uzun-Gizem Galatalý)

Ahlatcý: Tek çözüm adresi
Recep Tayyip Erdoðan
HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Erdoðan: Mitinge
50 bin kiþi katýldý
Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Çorum mitingine kaç kiþi katýldý?" tartýþmalarýna son
noktayý koydu. Erdoðan,
mitinge 50 bin kiþinin katýldýðýný açýkladý.
Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, geçtiðimiz Cumartesi günü
3,5 milyar lira maliyetli 78
yatýrým projesinin açýlýþýný
yaptý. Törenin ardýndan
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda yapýlan törene kaç bin kiþinin katýldýðý da
merak konusu oldu. Çorum'da tartýþmalar devam ederken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, konuya noktayý koydu.
ÇORUM'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTÝ
AK Parti'nin Genel Merkezi'nde düzenlenen

156. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda
konuþan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Bu hafta Çorum'daydýk. Çorum'da nefis bir menü koymuþlar
pankartla. O menüyle beraber de bu yuvarlak
masada olanlara afiyet olsun dedik. Tüm bunlarla beraber Çorum'da Ýl Teþkilatýmýzýn yeni binasýnýn da açýlýþýný yaptýk. Bu da davamýza,
tüm Çorumlu kardeþlerimize hayýrlý olsun diyorum" dedi.
50 BÝN KÝÞÝ KATILDI
Mitinge 50 bin kiþinin
katýldýðýný belirten Cumhurbaþkaný
Erdoðan,
"Hamdolsun
Çorum'da
resmi rakam olarak söylüyorum 50 bin kiþinin katýlýmýyla muhteþem bir mitingi gerçekleþtirdik" ifadelerini kullandý. (Çaðrý Uzun)

Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý AK
Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý,
Ankara'da yapýldý. Toplantýyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum mitinginden
övgüyle bahsettiðini söyledi.
AK Parti'nin 156. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, AK Parti Genel Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum'dan Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel
Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir katýldý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
toplantýda yaptýðý konuþmada, Çorum mitingine deðinerek, teþkilata övgüler yaðdýrdý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Ankara'da yapýlan toplantýyý deðerlendirdi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýnda
Çorum mitinginde yer alan 6'lý masa afiþine
deðindiðini dile getiren Baþkan Ahlatcý, miting
meydanýndaki aþýrý kalabalýk ve hazýrlanan
afiþlerle Türkiye gündemine oturduðunu kaydetti.
Cumhurbaþkanýnýn Çorum'da yapýlan mitingden övgü ile bahsetmesinden büyük bir
mutluluk duyduðunu dile getiren Ýl Baþkaný
Ahlatcý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'da 50 bin kiþinin katýlýmý ile bir
miting gerçekleþtirerek bir ilke imza atýldýðýný
söylemesinin kendileri için büyük bir gurur
kaynaðý olduðunu dile getirdi.

"TEÞKÝLAT ÇOK GÜÇLÜ"
AK Parti Çorum Teþkilatýnýn çok güçlü olduðunu ifade eden Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn teþrifleriyle gerçekleþtirdiðimiz mitingimiz aþýrý kalabalýk ile bir þölene dönüþtü. Yaklaþýk 50 bine yakýn insan mitingimize katýlarak Cumhurbaþkanýmýza sevgi
ve desteklerini gösterdiler. Sýcak hava koþullarýna raðmen mitingimize katýlan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Çorum teþkilatýnýn her zaman hazýr ve dimdik ayakta olduðunun altýný
çizen Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Teþkilatlarýmýz harýl harýl çalýþtý. Hepsinin gayretlerine þahidim. Þehrimizin en uç ilçesinden en merkez
ilçesine kadar katýlým harikaydý. Milletvekillerimize, belediye baþkanýmýza, merkez ilçe baþkanýmýza, il kadýn ve il gençlik kollarý baþkanlarýmýza, il genel meclisi baþkanýmýza, il belediye
baþkan yardýmcýlarýmýza, ilçe belediye baþkanlarýmýza, ilçe baþkanlarýmýza, ve tüm teþkilatlarýmýza yürekten teþekkür ediyorum. Hep
birlikte el ele vererek harika bir organizasyona
imza attýk. Mitingimize ve açýlýþ programýna katýlan binlerce vatandaþýmýz bir kez daha tüm
Türkiye'ye gösterdi ki ülkemizin umudu, lideri
Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Dünya yaþanan
ekonomik koþullara raðmen tek çözüm adresinin Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan olduðunu Çorum KADEÞ Meydanýndaki kalabalýk bir kez daha göstermiþ oldu. Ayný þekilde bu teþkilatlarýmýzýn
2023'e ne kadar hazýr olduðunu ortaya koydu"
ifadelerini kullandý.
(Fatih Yýldýrým)
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Sungurlu'nun yeni müftüsü göreve baþladý
Sungurlu Ýlçe Müftülüðüne atanan Süleyman
Eroðlu görevine baþladý. Yozgat Ýl Müftü Yardýmcýsý olarak görev yapmakta iken Sungurlu Ýlçe Müftülüðüne atanan Süleyman Eroðlu, bugün itibarýyla görevine baþladý. Müftü Eroðlu,
daha önce Ýlçe Müftüsü olarak görev yapan Ýbrahim Köksal'a Yatýlý Hafýzlýk Kur'an Kursu inþaatý baþta olmak üzere vermiþ olduðu din hizmetlerinden dolayý teþekkür etti.
(ÝHA)

KAHVE TELVESÝNÝN
FAYDALARI NELERDÝR? -1Süleyman
Eroðlu

Aðaoðlu: Zincir marketler Tarým
Kredi'nin fiyatlarýný referans alsýn

Aydýn
Aðaoðlu

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:10
05:45
12:49
16:37
19:43
21:12

TARiHTE BUGÜN
1922- Büyük Taarruz öncesinde Mustafa
Kemal Paþa, gece gizlice cepheye hareket etti.
1949- Erzurum, Bingöl ve ilçesi Karlýova'da
meydana gelen 6.7 þiddetindeki depremde
450 kiþi öldü, 1.500'ü aþkýn ev yýkýldý.
1952- Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi'nde ortak tatbikata baþladýlar.
1967- Ýzmir Aliaða Rafinerisi'nin temeli Baþbakan Süleyman Demirel tarafýndan atýldý.
1974- Türk birlikleri Karpaz Yarýmadasý’ný
gerilla saldýrýlarý düzenleyen Rum askerlerinden arýndýrdý. Son olarak, ateþkes ihlallerini
gerekçe göstererek Yeþilýrmak bölgesinde
mahsur kalan Türkleri kurtardý.
1975- Bir Filistin Kurtuluþ Örgütü heyeti,
destek saðlamak ve büro açmak için Ankara'ya geldi.
1976- Sivas'ta demir çelik tesisleri kurulmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
1990- Ýncirlik Hava Üssü'nün kapýlarý ilk kez
basýna açýldý.
1998- Alaattin Çakýcý, Fransa'nýn Nice kentinde yakalandý.
1999- Kocaeli-Gölcük merkezli 7.6 þiddetindeki Marmara depreminde, 20 binden fazla
kiþi hayatýný kaybetti. Depremde ülkenin can
damarý sanayi tesisleri de büyük hasar gördü.
Hasarlý konut ve iþyeri sayýsý 245 bini aþtý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Tüketici Konfederasyonu Baþkaný Aðaoðlu, Tarým Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel
gýda ürününde yapýlan indirimlere iliþkin, "Diðer
zincir marketler de kendilerine Tarým Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarýný referans alsýn." dedi.
Tüketici Konfederasyonu Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, Tarým Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gýda ürününde bugün yapýlan indirim oranlarýna iliþkin Üsküdar Kýsýklý'daki Tarým Kredi Kooperatif Market'te yerinde inceleme yaparak, konuya iliþkin deðerlendirmede bulundu. Fiyatlara iliþkin bilgi
veren Aðaoðlu, "Ben cumartesi günü bu markete
geldim. Bazý ürünlerin fiyatlarý diðer zincir marketlerin indirimli satýþ fiyatlarýyla benziyordu. Örneðin pilavlýk bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den
gördüm. Burada 14,25'ti. En ucuzu o pilavlýk bulgurun, özel sektörde 'private label' dediðimiz özel imalat. Bugün 13,90'a düþmüþ. Cumartesi günü baktýðýmda domates 9,90'dý bugün 7,90'a inmiþ. Patlýcan 11,50'den 9,60'a, kabak 9,75'ten 7,90'a, salatalýk 8,90'dan 7,90'a, limon 22,90'dan 17,90'a, yüzde
20 civarýnda indirim yapýlmýþ." þeklinde konuþtu.
Aðaoðlu, vatandaþlara toplu alýmdan kaçýnma
uyarýsýnda bulunarak, "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandýnda bir indirim görüyoruz burada.
Ama sývý yað, en çok tükettiðimiz beþ litrelik ayçiçek yaðý 163 lirayken, 147 liraya düþmüþ ve maalesef reyonlarda kalmadý. Sabah erken saatlerde,
maðaza açýlmadan kuyruk olan vatandaþlar hiç istemediðimiz, yapmamalarý gereken þeyi yaptýlar.
O yapmamalarý gereken þey toplu alým. Toplu aldýlar. Ucuz buldular. Ama vatandaþlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak þekilde zorladýlar.
Vatandaþlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düþecek, indirim yapýlan ürün çeþitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasýnlar azar azar alsýnlar. Ýhtiyaçlarýndan fazla almalarý piyasada fiyatlarýn yükselmesine yol açabilir." ifadelerini kullandý.
"ÝLK REFERANS NOKTASI TARIM KREDÝ
KOOPERATÝFÝ MARKETLERÝ OLMALI"
Aydýn Aðaoðlu, zincir marketlerin fiyatlarda referans olarak Tarým Kredi Kooperatiflerini almasý
gerektiðini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakaný-

mýz da zincir marketlere çaðrýda bulundu. Diðer
zincir marketler de referans fiyatý oluþtururken bugün kendilerine Tarým Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarýný referans alsýnlar. Hatta onunla yarýþsýnlar. Ýngiltere'deki üç büyük zincir market birbirleriyle nasýl yarýþarak hem indirim hem de yýl sonuna kadar
sabit fiyat garantisi verdilerse bizim zincir marketlerimiz de birbirleriyle yarýþýp piyasada fiyat oluþmasýnda kendileri referans olabilirler. Ama ilk referans noktasý Tarým Kredi Kooperatifi marketleri olmalýdýr. Burada çok ucuz ürünler var, vatandaþ
acele etmesin." diye konuþtu.
Devletin gýda fiyatlarýný düþürmek için çalýþtýðýný belirten Aðaoðlu, þunlarý söyledi:
"Birtakým temel gýda ürünleri, temel ihtiyaç
ürünlerinde baþta olmak üzere devletin en tepesinden çaðrýlarda bulunuldu. Denildi ki piyasaya referans olan zincir marketler sizler biraz makul kar
marjlarýyla, hatta mümkünse çok düþük kar marjlarýyla çalýþýn. Ýþte devlet o noktada temel gýdada
KDV'yi 8'den 1'e indirdi. Yani verginin yüzde
87,5'lik kýsmýndan vazgeçti. Aradan 1,5 ay geçti,
temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, tuvalet kaðýdý,
temizlik ürünlerinde yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e indirdi. Fakat yapýlan çaðrýlar karþýlýk görmeyince
devlet kendisine ait olan Tarým Kredi Kooperatifi
marketlerine talimat verdi ve dendi ki vatandaþýn
temel ihtiyaçlarýnda et baþta olmak üzere mutlaka
yüzde 30-35'lere varan indirim yapýn."
Tüketici Konfederasyonu Baþkaný Aðaoðlu,
tüm dünyada ekonomik sýkýntýlarýn olduðuna deðinerek, "Pandemiyle mücadele esnasýnda hem bireyler, hem devletler ekonomik bakýmdan sýkýntýlar
yaþadýlar. Akabinde bu yýlýn ilk aylarýnda kuzey
komþularýmýzda anlaþmazlýk neticesi bir savaþ çýktý. Ne oldu o savaþta demeyin. Çünkü dünyanýn tahýl ambarý diyebileceðimiz Ukrayna ve Rusya'nýn
arasýndaki gerilim Karadeniz'in gemi trafiðini kapattýðý gibi dýþ ticarette de aksamalar oldu. Bunun
yaný sýra enerji ihracatçýsý olan Rusya'nýn ortaya
çýkan gerilimle birlikte enerji fiyatlarýnýn yükselmesine yol açmasý nedeniyle ülkemizde de diðer baþka ülkelerde de enflasyon ortaya çýktý." deðerlendirmesinde bulundu.
(Haber Merkezi)

Çocuklarda kalp saðlýðýný
tehdit eden tehlike
Çocuk Kardiyolojisi Uzmaný
Prof. Dr. Ayhan Çevik, metabolik
sendromun çocuklarda kalp saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi, tavsiyelerde bulundu.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmaný
Prof. Dr. Ayhan Çevik, "Eriþkinlerde aþýrý kilolu olma, eþlik eden
kanda yüksek kolesterol ve kan
þekeri deðerleri ile yüksek tansiyon deðerleri birlikteliðinde Metabolik Sendrom adý verilen hastalýk ortaya çýkmaktadýr. Metabolik sendromda yaþam kalitesinin
bozulmasýna neden olan hastalýklarýn yaný sýra yaþamýn kaybýna da neden de olabilmektedir.
Geçtiðimiz zaman diliminde çocuklarda giderek artan oranda

bu duruma rastlanýlmasý dikkati
çekmektedir" dedi.
Ayhan Çevik, açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"Çocuklarda Metabolik Sendrom tanýsý için bazý kriterler belirlenmiþtir. Bu kriterlerler baþlýca
aþýrý kilolu olma (obezite), kanda
yað deðerlerinin yüksek olmasý
(hipertrigliseridemi), kanda þeker
deðerlerinin yükselmesi (diabet
ile birlikte veya uygunsuz kan
þekeri yükseklikleri) ve yüksek
tansiyon olarak sayýlabilir.
Sýklýk ülkemizde ve dünyada
tam olarak bilinmemektedir. Ancak aþýrý kilolu olma (obezite),
saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý, egzersiz yapmama durumu
ülkemizde ve dünyada giderek

artmaktadýr. Erken çocukluk döneminde baþlayan aþýrý kilolu olma durumu geçtiðimiz pandemi
döneminde hareket kýsýtlanmasý
ve bilgisayar-cep telefonu-tablet
gibi ekran baðýmlýlýðýnýn artmasý
ile hýzlanmýþtýr. Teþhis için açlýkta alýnmýþ kan örneklerinde kandaki yaðlarýn ve kan þekerinin ölçülmesi ile tansiyon deðerlerinin
ölçülmesi tarama amaçlý kullanýlmaktadýr. Kanda yaðlarýn artmasý ve tansiyon yüksekliði ile birlikte eriþkinlerde olduðu gibi erken yaþlarda baþlayan ateroskleroz durumuna (damar sertliði)
neden olduðu bilinmektedir.
Tedavi için öncelik saðlýklý
beslenme düzenlemesi ile baþlamalýdýr. Aþýrý yaðlý, tuzlu ve þekerli gýdalarýn kýsýtlanmasý ile
baþlanýr. Ýkinci olarak fizik aktivite günlük 20 dakika ile baþlanarak günlük 1 saate kadar çýkarýlmasý önerilmektedir. Ýlaç tedavisi
eðer yüksek tansiyon deðerleri,
yüksek kan þekeri deðerleri, ve
kandaki yaðlarýn daðýlýmýnýn bozuk olmasý durumunda kullanýlmaktadýr.
Sonuç olarak, metabolik sendrom mevcut çalýþmalarda çocuklarda baþta kalp ve damar
saðlýðý olmak üzere birçok organý (Karaciðer yaðlanmasý gibi)
tehdit eden bir hastalýk olduðu
tespit edilmiþtir. Erken teþhis ve
tedavi her zaman olduðu gibi çocuklarýn ilerideki yaþamlarýnýn
saðlýklý olmasý için hayati önem
taþýmaktadýr."

Kahve telvesi, Türk
kahvesi içildikten sonra
fincanýn dibinde kalan kýsýmdýr. Bir fincan kahvenin 40 yýl hatýrýnýn olmasýnýn yaný sýra kalan telvenin
de faydalarý çoktur. Kahve telvesinin
faydalarý arasýnda selülitlere iyi gelmesi,vücut çatlaklarýný geçirmesi, çiçeklere gübre olmasý, kötü kokularý gidermesi sayýlabilir.
KAHVE TELVESÝ
NELERE ÝYÝ GELÝR?
- Kýþ aylarýnda soðuk sular sebebiyle ellerinizde çatlaklar oluþabilir. Çatlaklar ile birlikte ellerde sertleþme ve kýrýþma da görülür. Türk kahvesinin telvesi ile ellerinizi yumuþacýk hale getirebilirsiniz. Ellerinizin yumuþacýk olmasý
için; kahve telvesini alýn, ellerinize masaj yaparak yedirin. Beþ dakika kadar
ellerinizi telve ile birlikte bekletin. Beklenilen süre sonunda ellerinizi ýlýk su ile
yýkayarak durulayýn. Ellerinizin yumuþacýk olduðunu göreceksiniz.
- Þeker hastalýðýna karþý koruma
saðlar.
- Mide aðrýlarýna iyi gelmesi de kahve telvesinin faydalarý arasýndadýr.
- Siroz ve sarýlýk gibi hastalýklara
karþý karaciðeri korur.
- Toksin maddelerden arýnmayý saðlar.
- Cilt ile temas ettiðinde kan dolaþýmýný hýzlandýrýr.
- Depresyona da iyi gelerek ruh
saðlýðýna yarar saðlar.
- Astým hastalýðýný engellemeye yardým eder.
- Çeþitli kanser türlerine karþý koruma saðlamasý da kahve telvesinin faydalarý arasýndadýr. Özellikle kolon kanseri, göðüs kanseri, pankreas ve prostat kanserlerine karþý koruma saðlar.
- Yorgunluk giderir. Dinlenmeye yardým eder ve enerji verir.
- Sindirim sistemi rahatsýzlýðý çekiyorsanýz adresiniz yine kahve telvesi
olmalýdýr. Sindirim sistemini rahatlatýr.
Baðýrsaklarýnýn düzenli çalýþmamasýndan þikayet edenler de kullanabilirler.
Baðýrsak çalýþmasýný düzenler, hazmý
kolaylaþtýrýr, metabolizmayý hýzlandýrýr.
- Parkinson hastalýðýna karþý koruma saðlamasý da kahve telvesinin faydalarýndan biridir.
KAHVE TELVESÝ FAYDALARI
Selülitlere Kahve Telvesi Ýle Çözüm!
Selülitler özellikle hanýmlarýn istemediði oluþumlardýr. Selülitlerin yok
edilmesi için biberiye yaðý gibi birçok
bitkisel yaðlar kullanýlýr. Bu yaðlarýn yaný sýra günlük içilen türk kahvesinin telvesi de selülitler için çözüm saðlar. Selülitlere karþý türk kahvesini kullanmak
için birkaç fincan kahve telvesini bir kaseye alýn. Duþ almaya baþlamadan önce selülitli bölgelere türk kahvesini sürerek kese ile telveyi sürdüðünüz bölgeler kýzarana kadar ovun. Sonrasýnda
duþ alarak ovaladýðýnýz bölgeleri ýlýk
suyla yýkayýn.
BAÞ AÐRISI
ÇEKENLER DÝKKAT!
Baþ aðrýsý çekenler, aðrý kesici içtiði
halde baþ aðrýsý geçmeyenler de tüketirse etkili olur. Baþýnýz aðrýyorsa aðrý
kesici içtikten sonra etki etmesini bekleyemiyorsanýz, öncelikle aðrý kesicinizi için. Ardýndan hemen bir türk kahvesi yapýn. Hazýrlamýþ olduðunuz türk
kahvesini telvesi ile birlikte tüketin. Aðrý kesicinin daha çabuk etki ettiðini ve
baþ aðrýnýzýn daha kýsa sürede geçtiðini fark edeceksiniz.
KAHVE TELVESÝ GÖBEK
YAÐLARINI ERÝTÝR MÝ?
Türk kahvesi telvesi ile göbek eritmek de mümkündür. Göbek yaðlarý birçok kiþinin uðraþtýðý fakat eritemediði
yaðlardýr. Göbek yaðlarýný eritmek için
birçok yöntem denenir. Kahve telvesi
de denenecek yöntemler arasýndadýr.
Göbek eritmek için, göbeðinize yetecek
kadar kahve telvesini bir kasede biriktirin. Kahve telvesine bir miktar zeytinyaðý ekleyin. Zeytinyaðý ile telveyi güzelce karýþtýrýn. Zeytinyaðý, kahve telvesi
karýþýmýný göbeðinize yedirerek sürün.
Streç film ile telveyi sürdüðünüz bölgeyi sarýn. Ýki saat kadar streç film ile bekleyip sonrasýnda göbek bölgenizi ýlýk su
ile yýkayýn.
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Demir: Çölyak
hastalarýna dernekler
sayesinde yardýmcý
olmaya çalýþýyoruz
Çorum ÇÖLYAK Derneði Baþkaný Fatma
Müjgan Demir, Samsun Çölyak ve Glutensiz
Beslenme Derneði'ni ziyaret etti.
Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme
Derneði Baþkaný Sara Kosif ve dernek yönetimi tarafýndan karþýlanan Fatma Müjgan Demir, "Komþu ilimiz Samsun'da 2020 de kurulup hizmet vermeye baþlayan çölyak derneðimize destek olmak ve fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla çok faydalý bir ziyaret gerçekleþtirdim. Çölyaklýlarýn ortak sorunlarý ve
birlikte yapabileceðimiz faaliyetler hakkýnda
konuþtuk. Çorum ÇÖLYAK Derneði olarak
gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalar neticesinde kazandýðýmýz bilgi ve birikimlerimizi aktardýk.
Çok samimi bir ortamda misafir edildik. Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneði
Baþkaný Sara Kosif ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne çok teþekkür ediyorum. Çölyak derneklerinin iyi bir iletiþim halinde olmasýný çok
önemli buluyoruz. Konya, Ankara, Adýyaman, Þanlýurfa, Gaziantep, Bursa, Uþak, Kocaeli, Manisa ve adýný sayamadýðým daha birçok ilimizde yer alan dernekler ile temas halindeyiz. Çölyaklýlarýn sorunlarý ortak ve bu
dernekler ile çözüm yollarýný bulmaya çabalýyoruz. Bu illere gidecek veya ilimize gelebilecek çölyaklý öðrenci, hasta veya iþ insaný gibi
kiþilere çölyak dernekleri sayesinde yardýmcý
olmaya çalýþýyoruz. Tüm çölyaklýlarýn daha
rahat yaþayabildikleri, güzel imkanlarýn oluþtuðu illerimizin sayýsýnýn artmasýný diliyoruz"
dedi.
(Haber Merkezi)

Abdulkadir Ozulu'yu

KAYBETTiK
Çorum'un kanaat önderlerinden, eðitimci-yazar Abdulkadir Ozulu, 81 yaþýnda
hayatýný kaybetti.
Kentin kanaat önderlerinden emekli
eðitimci-yazar Abdulkadir Ozulu, bir süredir devam eden rahatsýzlýðý nedeniyle Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Çorum'un kültür ve sosyal hayatýna
araþtýrma yazýlarý ve kitaplarýyla uzun yýllardýr katkýlar sunan Ozulu'nun vefatý Ço-

rum'da derin üzüntüye neden oldu.
Merhumun cenazesi dün öðle namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Cenaze namazýna, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kýr, Yeþilay
Çorum Þube Baþkaný Dr. Türker Ejder, ailesi, arkadaþlarý ile sevenleri katýldý.
(Fatih Yýldýrým)

Kýzýlay yöneticileri, muhtarlardan destek istedi
Kýzýlay Çorum Þubesi, tüm mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Kýzýlay'ýn çalýþmalarý ve faaliyetleri hakkýnda kapsamlý olarak bilgi veren Kýzýlay
yöneticileri, sosyal yardým faaliyetlerini paylaþtý.
Kýzýlay Çorum Þubesi Ýl Müdürü Tuðrul Yýldýrým, Kýzýlay kan alma faaliyetlerinin yanýnda
sosyal destek anlamýnda da ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluþlarý arasýnda yer aldýðýný
belirtti.
Göreve geldiði andan itibaren Kýzýlay çalýþ-

Mert Nobre sahada
2022-2023 sezonu için hazýrlýklarýný
sürdüren Çorum FK, ikinci etap kapsamýnda Bolu'daki kampta hazýrlýklarýna
devam ediyor.
Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele edecek olan Çorum FK, lig
için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, geçtiðimiz hafta Perþembe günü
Iðdýrspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan ilk etabý tamamladý. Cuma günü
Bolu'ya hareket eden Çorum FK, burada

hafta sonu yaptýðý çalýþmalarla hazýrlýklarýna devam etti. Teknik Direktör Mert
Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanlarda hem kondisyon hem de taktik çalýþýldý. Pazartesi günü yapýlan antrenmanda Teknik Direktör Mert Nobre de top baþý yaptý. Oyuncularla birlikte çift kale maça katýlan Nobre, hünerlerini sergiledi.
Kýrmýzý-siyahlýlar, yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

malarý ve faaliyetleri konusunda daha kapsamlý
çalýþma sistemi oluþturduklarýný, daha fazla kiþiye ulaþma ve ihtiyaç sahiplerine destek noktasýnda daha faydalý iþlere imza atacaklarýný belirten Yýldýrým, muhtarlýk ziyaretlerinin önemine
vurgu yaptý.
Muhtarlarýn bulunduklarý bölgelerdeki insanlarýn muhtaç olup olmama noktasýnda daha fazla bilgiye sahip olduklarýný, bu nedenle muhtarýmýzýn toplumda çok önemli bir görev üstlendik-

lerini dile getiren Yýldýrým, yapýlacak çalýþmalarda muhtarlardan bulunduklarý bölgelerdeki ihtiyaç sahibi aile ve bireyler hakkýnda bilgi anlamýnda destek alacaklarýný kaydetti.
Kýzýlay'ýn sadece kan alma, kan ihtiyacýný
karþýlama faaliyeti olmadýðýný vurgulayan Tuðrul Yýldýrým, sosyal destek noktasýnda önemli
bir açýðý kapattýðýný, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay
itibariyle 150 gýda kolisi ve bin adet konserve et
daðýtýldýðýný bildirdi.
(Sümeyra Özdoðan)

BUGÜN
ÝSKENDER
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Baþkan Aþgýn, gençlerle
sabah namazýnda buluþtu
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi öðrencileri, sabah namazýnda bir araya geldi.
Sabah namazý ve kahvaltý etkinliðine öðrencilerin daveti üzerinde Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri,
yaz dönemi kurslarýnýn sonuna gelirken dönem boyunca devam eden sosyal ve kültürel faaliyetlerini sabah namazý ile taçlandýrdý. Gençlik merkezi öðrencileri aileleriyle
birlikte Ulu Cami'de sabah namazýnda buluþtu. Gençlik Merkezlerinin daveti üzerine
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
sabah namazýnda öðrenci ve aileleriyle bir
araya geldi.
Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen sabah
namazý sonrasýnda ayakkabýcýlar arastasýndaki bir kahvehanede kahvaltý düzenlendi. Samimi bir ortamda gerçekleþen kahvaltýda katýlýmcýlara çay, simit, peynir ve zeytin
ikram edildi. Kahvaltý sýrasýnda öðrencilerle
sohbet eden Baþkan Aþgýn, sabah namazý
buluþmasýna katýlan gençlik merkezi öðrencilerine ve ailelerine teþekkür etti. Gençlerin
camilerde cemaatle namaz kýlmalarýný alýþkanlýk haline getirmelerini isteyen Belediye

Baþkaný Aþgýn, milli ve manevi deðerlere
sahip gençlerin ülkesine daha faydalý olacaðýný dile getirdi.
Belediye Baþkaný Aþgýn kahvaltý sonra-

Otomobil tarlaya
uçtu: Dört yaralý
Sungurlu'da kontrolden çýkan otomobilin tarlaya
uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý. Kaza, Sungurlu-Boðazkale karayolunda Ýncesu köyü yol ayrýmýnda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boðazkale
istikametine seyir halinde olan N.K. yönetimindeki
06 DG 2122 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü N.K. ile birlikte
otomobilde yolcu olarak bulunan T.K., A.K. ve M.K.
yaralandý. Yaralýlar ambulansla Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan inceleme sürüyor. (ÝHA)

sýnda sabahýn ilk ýþýklarý ile birlikte mesaiye
baþlayan belediye temizlik iþçileri ile de
sohbet ederek onlara görevlerinde kolaylýklar diledi.
(Fatih Yýldýrým)

Ceylan, Uðurludað'a
söz üstüne söz verdi
FIRTINA AÐAÇLARI
KÖKÜNDEN SÖKTÜ
Kargý'da etkili olan fýrtýna ilçenin bazý noktalarýnda aðaçlarý kökünden söktü.
Çorum'un Kargý ilçesine
akþam saatlerinde etkili olan
fýrtýna, vatandaþlara zor anlar
yaþattý. Fýrtýnanýn þiddetiyle
aðaçlar ise köklerinden sökül-

dü. Bazý bölgelerde ise aðaçlarýn dallarý fýrtýnaya dayanamayarak kýrýldý.
Ýlçe merkezinde bulunan,
yaklaþýk 150 metre uzunluðundaki kavak aðacý da fýrtýnanýn
þiddetiyle kökünden sökülerek devrildi.
(ÝHA)

Otobüste 80 þiþe
kaçak içki ele geçirildi
Çorum'da polis ekiplerinin bir
otobüste yaptýðý aramada 80 þiþe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri yaptýklarý çalýþmalarda gümrük kaçaðý alkollü içkilerin kente

getirilerek satýlacaðý bilgisine
ulaþtý. Bunun üzerine durdurulan bir otobüste yapýlan aramada 50 þiþe gümrük kaçaðý viski
ile 30 adet gümrük kaçaðý raký
ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 1 kiþi hakkýnda soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Uðurludað ilçesine farklý alanlarda yatýrým ve hizmet sözü verdi.
Uðurludað Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak
düzenlenen "Beyoðlu Yayla
ve Kültür Þenliði"nde konuþan Milletvekili Ceylan,
"Uðurludað Cumhurbaþkanýmýza ve AK Parti'ye en fazla
destek veren ilçelerin baþýnda geliyor, 2023'te de yine
geleneðini yapacaktýr" dedi.
150 YENÝ KONUT
YAPILACAK
Uðurludað ilçesinin çehresini deðiþtiren ve insanlarýn yaþam kalitesini yükselten TOKÝ konutlarýnýn 3. etabýnýn da bitme aþamasýnda
olduðunu söyleyen Ceylan,
160 konutun anahtarlarýnýn
bu ay sonunda hak sahiplerine daðýtýlacaðýný müjdeledi.
Yeni yapýlan konutlarla
birlikte TOKÝ'nin yaptýðý konut sayýsýnýn 310 olacaðýnýn
ifade eden Milletvekili Ceylan, 150 yeni konut yapýlacaðý sözünü verdi.
DOÐALGAZ BU YIL
KULLANILACAK
Çorum'un 14 ilçesi ve 2
beldesinin bu yýl sonu itibariyle doðalgaza kavuþacaðýnýn anlatan Milletvekili Ceylan, Uðurludað ilçesine de
doðalgaz sözünü yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Ceylan, Çorum'da bir süre sonra büyük
köylerde de doðalgaz kullanýmýna baþlanýlacaðýnýn ifade etti.
Gölet ihalesinin önümüzdeki günlerde yapýlacaðýný
vurgulayan Milletvekili Ceylan, Uðurludað'da sulanabilir
arazinin tamamýný suya kavuþturacaklarýnýn bildirdi.

YÜZME HAVUZU
VAAT ETTÝ
Alaný dolduran çocuk ve
gençlerden gelen "Havuz isteriz" tezahüratlarýna da duyarsýz kalmayan Milletvekili
Ceylan, Uðurludað'a bunca
yatýrýmla birlikte havuzun da
hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, yüzme havuzu sözünü verdi. Ceylan, Uðurludað'ýn Çorum Karayolu'nun
Ýskilip yol ayrýmýna olan bölümünün yeniden yapýlmasý ile
ilgili ihale sürecinin baþlatýldýðýný açýkladý.

GENÇLER ÝSTEDÝ,
GENÇLÝK MERKEZÝ
SÖZÜ VERDÝ
Milletvekili Ceylan, Uðurludað'da gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunacaðý Gençlik Merkezi yapmak için söz
verdi.
Uðurludað'da gençlerin

futbol oynayabilmeleri için
yapýlan stadýn bir süre önce
faaliyete açýldýðýný vurgulayan Ceylan, gençlerin saðlýklý bir ortamda futbol oynadýklarýný kaydetti. Ceylan, Uðurludað Stadý'nýn aydýnlatýlmasý için de gerekli çalýþmalarýn
yapýlacaðýný vaat etti.

MESÝRE ALANI,
TATÝL KÖYÜ OLACAK
Mesire alanýn çehresini
deðiþtireceklerini
anlatan
Milletvekili Ceylan, eðlence
merkezleri, kýr kafesi ve sosyal donatýlarla mesire alanýný
tam anlamýyla tatil köyü haline getireceklerini ifade etti.
Ceylan, Uðurludað'ýn sadece
Çorum'un deðil Türkiye'nin
cazibe merkezi haline getireceklerinin altýný çizdi.
(Gizem Galatalý)

