Beslenme ve Diyetetik Kulübü üyeleri toplandý
Hitit Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Kulübü, kulübe yeni
katýlan öðrencilerin tanýþmasý
amacýyla Çorum Gençlik Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi.
Toplantýda Hitit Üniversitesine
yeni baþlayan ve kulübe üye
olan öðrencilerin kulüpten
beklentileri de dinlendi. 6’DA

Davul zurna ile durdurulan sürücüler

pilav ikramýyla þaþýrdý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç
Festivali kapsamýnda, D-100 karayolundan geçen araçlar polis
ekipleri tarafýndan durdurularak pilav ikram edildi. Renkli görüntülere
sahne olan etkinlikte Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay ve Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör pilav ikram ettikleri sürücüleri trafik
kurallarýna uymalarý konusunda da uyardý. 8’DE

ÇORUM 250 KONUTUN
TEMELiNi BEKLiYOR
Emniyet,
uyuþturucu
tacirlerine
geçit vermiyor

Cumhurbaþkaný Erdoðan
Sosyal Konut Projesi'nin temelinin
25 Ekim'de atýlacaðý müjdesini verdi.
Çorum merkezde yapýlacak sosyal
konutlar için henüz yer belirlenmedi.

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce,
Çorum merkez ve Alaca'da
yakalanan üç þüpheli þahýsýn ev, iþyeri ve üzerlerinde
yapýlan aramada, bir adet
tüfek, üç adet kartuþ,
toplam 880 tablet sentetik
ecza ele geçirildi. 3’TE

Cumhurbaþkaný Erdoðan,
Beþtepe'de toplanan ve 2,5 saat süren Kabine Toplantýsý'nýn
ardýndan yaptýðý açýklamada,
250 bin sosyal konut projesiyle
ilgili Çorum'un da merakla beklediði bir geliþmeyi duyurarak
projede ilk temelin 25 Ekim'de
atýlacaðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Adýný Ýlk

Cumhurbaþkaný Erdoðan

Evim Ýlk Ýþ Yerim olarak koyduðumuz kampanya 500 bin konutu kapsýyor. Kampanyanýn
ilk etabýnda 250 bin konut, 100
bin arsa ve 10 bin iþ yerini 2 yýl
içinde bitirmeyi planlýyoruz" dedi. Çorum merkezde yapýlmasý
planlanan 250 konutun nereye
yapýlacaðý ise henüz netlik kazanmadý.
(Haber Merkezi)

BODRUMDA EÐiTiME

VELiLERDEN TEPKi!
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ýskilip'te okullarýndaki sorun nedeniyle baþka bir okula gönderilen öðrenciler, yemekhanede eðitim görüyor. Öðrenci velileri, penceresi dahi bulunmayan sýnýfta çocuklarýn, rutubet ve tozdan hasta olduklarýný ifade etti.
Ebusuud Efendi Ortaokulu
velileri Ýskilip'te deprem
yönetmeliði nedeniyle yeniden
yapýlmasý planlanan okulun
eðitim ve saðlýk açýsýndan
yetersiz olduðunu belirterek
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü
ve okul yöneticilerini ziyaret
etti. Okul Aile Birliði tarafýndan
ziyarete iliþkin yapýlan
açýklamada, erkek öðrencilerin
baþka bir okulun yemekhanesinde eðitim ve öðretim
görmeleri eleþtirildi. 3’TE

AK PARTiLiLER
ANKARA’DA
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen
157. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsýna Çorum'dan AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, AK Parti
Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur katýldý. 5’TE

Baþkan Gelgör'den Ýrfan Ermiþ'e

Kaçak sigara
operasyonu

teþekkür plaketi
Osmancýk'ta
kaymakamlýk ve
belediye tarafýndan düzenlenen
Pýrlanta Pirinç
Festivali devam
ediyor. Festival
kapsamýnda
bölgenin en büyük
organizasyonu Osmancýk'ta yapýldý.
Yaðlý Güreþler sonunda Osmancýk
Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör,
Kesin Karar Gazetesi, Çorum Radyo
Televizyonu ve Osmancýk FM'in temsilcisi Ýrfan Ermiþ'e
plaket vererek
teþekkür etti. 2’DE

VETERÝNER HEKÝMLERDE
ÞERBETÇÝ DÖNEMÝ 2’DE

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü tarafýndan Çorum merkezde
bir þahsýn iþ yerine yapýlan operasyonda
18 bin 600 adet çeþitli markalarda kaçak
makaron sigara, 10 kilogram kaçak sarma
sigaralýk kýyýlmýþ tütün ele geçirildi. 8’DE

Kavuncu: Dünyaya göre ceza ve tutuk
evlerinin þartlarý oldukça iyi durumda
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Almanya ziyaretinde Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri baðlamýnda tamamen dünya standartlarýnda uygulamalar olduðunu gördüklerini kaydetti. Kavuncu dört gün
süren Almanya ziyaretine iliþkin yaptýðý açýklamada, Alman makamlarýyla yapýlan görüþmelerde Türkiye'nin dünyada zulme uðrayanlarýn yanýnda olmaya kararlýlýkla devam ettiðini vurguladýklarýný ifade etti. 4’TE

BÝLGÝN: EYT ÇALIÞMASI
SON AÞAMADA 2’DE

BELEDÝYE VÝLLA-SÝTE
ARSASI SATIYOR 2’DE

HASTANE
ÖNÜNDE
ÝNCÝR AÐACI
- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

HÝDAK SPORCULARI HASAN
DAÐI'NA TIRMANDI 8’DE
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HASTANE ÖNÜNDE
ÝNCÝR AÐACI

Çorum Belediyesi
villa-site arsasý satýyor
Çorum Belediyesi biri Binevler Mahallesi'nde
olmak üzere beþ adet villa-site arsasýný satýþa
çýkarýyor.
Edinilen bilgiye göre Çorum Belediyesi, biri
Binevler Mahallesi Ilýca Baðlarý'nda yer alan beþ
adet villa-site arsasýný satýþa çýkaracak. Ýhalenin
Çarþamba günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda saat 14.00'de yapýlacak. Açýk
arttýrma usulüyle yapýlacaðý ifade edilen ihalede
Ilýca Baðlarý'nda yer alan arsa için muammen
bedel 8 milyon 825 bin lira olarak belirlendi.
(Fatih Yýldýrým)

Herkese Merhaba; bu hafta yine aslýnda
birçoðumuzun baþýna gelebilecek hayatýn içinden bazý durumlardan bahsetmek istiyorum.
Umarým hepiniz saðlýklý günler geçirir ve mümkün olduðunca daha az hastaneye gitme ihtiyacý duyarsýnýz. Çünkü saðlam bir insanýn gittiðinde bile yaþadýðý zorluklarý göz önüne getirdiðimizde hayatýn zor ve bir o kadar görünmeyen kýsýmlarýna tanýk oluyorsunuz. Baþta
saðlýk çalýþanlarýmýz olmak üzere sektördeki
herkese ayrýca sabýrlar dilemek istiyorum.
Efendim malumunuz havalarýn sürekli deðiþkenlik gösterdiði bir mevsime girdik. Sabah
evden çýkarken bir hýrka ya da ceketle çýkýyoruz. Öðlen olmadan hava tekrar ýsýnýyor ve sabah üþüyeceðimizi düþündüðümüz için yanýmýza aldýðýmýz hýrkayý günün kalan zamanlarýnda elimizde gezdiriyoruz. Eðer akþam dýþardaysak bu sefer de öðlenki sýcaðýn tam aksine
aþýrý bir soðukla karþýlaþýyoruz. Siz de benim
gibi '' sabah üþümem nasýlsa - akþam da çok
soðuk olmaz'' diye düþünerek yanýnýza bir þey
almýyorsanýz ; þimdiden sýhhatler dilerim yapacak birey yok hastalýða davet çýkarýyorsunuz
demektir. Aslýnda bana göre '' kötü hava'' diye
bir þey yoktur ; havaya uygun giyinmeyen insanlar vardýr. Hele bir de ne giydiðinizin nasýl

CÜMLE MÜHENDÝSÝ

göründüðü konusunda benim gibi takýntýlýysanýz ; iþiniz baya zor demektir. O yüzden akýl
baþa sonradan gelmesin diye uyarmak istedim. Kýyafetinizin uyumlu olup olmamasý saðlýðýnýzdan önemli deðildir. Yani öncelik olarak
saðlýðýnýzý düþünmelisiniz çünkü hiç bir moda
öksüren bir boðazdan ya da sürekli akýntý olan
bir burundan deðerli deðildir.
Gelelim beslenme alýþkanlýklarýmýzý masaya yatýrmaya. Ýyi beslenmekten kastým sadece
''iyi yemek'' deðildir. Hatta biz ona yemek yemek demeyelim de ; besin almak diyelim. Vücudumuzun her türlü besine ihtiyacý olduðunu
unutmamamýz gerekiyor. Yani tek tip beslenmeye devam ederseniz ilerleyen zamanlarda '
kolesterol ya da þeker'' gibi kronik rahatsýzlýklarla uðraþmak zorunda kalabilirsiniz. Haliyle
sevdiðiniz besinlerden de uzun bir süre uzak
kalmanýz gerekebilir. Ýbni Sina'nýn saðlýkla ilgili çok güzel bir deðerlendirmesini paylaþmak
istiyorum sizlerle. '' Her türlü besini düzgün
çiðnemeli ve daha sonra yemelisiniz çünkü bir
çok hastalýðýn sebebi aslýnda temel olarak yedikleriniz içtiklerinizle ilgilidir''. Yüzyýllar önce
aslýnda bizi neyin neden hasta ettiðini ya da
rahatsýz ettiðini açýklamýþ ilim insanlarý ama
biz yine nefsimize yenik düþüp ''zararlý'' oldu-

ðunu bile bile tüketmeye devam ediyoruz.
Bu durumun sebeplerine baktýðýmýzda aslýnda hýzlý hayat biçiminin ve '' sürekli bir yerlere yetiþme'' gibi bir derdimiz olduðundan saðlýklý ve düzenli beslenmek yerine ; sadece karnýmýzý doyurmak ya da ihtiyacýmýzý karþýlamak
için besleniyoruz. Son zamanlardaki ekonomik
durumlarý da göz önüne alýrsak aslýnda çok
dengeli ve maalesef '' kaliteli'' de beslenemiyoruz. Uzun süren bir Pandemi sürecinin ardýndan tam saðlýðýmýza kavuþtuk derken bu sefer
de beslenme alýþkanlýklarýmýzdan dolayý baþka hastalýklara davetiye çýkarýyoruz. Sonra da
eczanelere gidip '' vitamin'' desteði '' folik asit''
desteði alýyoruz. Televizyon reklamlarýnda da
özendirildiði için sanki çok '' saðlýklýymýþ'' gibi
lanse ettirildiðinden gözümüzü boyuyoruz. Hiç
bir þey bir meyvenin vereceði vitaminin yerini
tutamaz ; temiz üretilmiþ hiç bir gýda ''kimyasalla oluþturulan haplardan daha etkili olamaz.
Hem þimdi hem de gelecekte daha saðlýklý bireyler olmak ve yetiþtirmek istiyorsak öncelikle
beslenmemize ve haliyle de yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor ; çünkü
hastane önündeki incir aðacýndan bile artýk
meyve yenmiyor. Haftaya görüþmek üzere;
kendinize ve beslenmenize çok dikkat edin...

Baþkan Gelgör'den Ýrfan
Ermiþ'e teþekkür plaketi
Veteriner hekimlerde
Þerbetçi dönemi
Çorum Veteriner Hekimleri Odasý'nda
seçim heyecaný yaþandý.
Veteriner Hekimleri Odasý 7. Olaðan
Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Kentteki bir
otelde düzenlenen kongrede iki ayrý liste
yarýþýrken, Mehmet Fatih Þerbetçi'nin listesi seçimi kazandý.
Veteriner Hekimler Odasý'nýn yeni Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu:
"Mehmet Fatih Þerbetçi, Serdar Doðan,
Ahmet Uysal, Bülent Þahin ve Ruhi Güzel."
(Fatih Yýldýrým)

Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, ilçede düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Festivali'ne verilen
katkýlar nedeniyle Kesin Karar
Gazetesi ve Çorum Radyo
Televizyonu Osmancýk Temsilcisi,
Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan
Ermiþ'e teþekkür plaketi verdi.
Osmancýk'ta kaymakamlýk ve belediye tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali devam ediyor. Festivali kapsamýnda bölgenin en
büyük organizasyonu Osmancýk'ta yapýldý. Yaðlý Güreþler sonunda Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Kesin Karar Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu Osmancýk Temsilcisi,
Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan Ermiþ'e teþekkür
plaketi verdi.
Baþkan Gelgör, "Ýlçemizde ona yakýn gazeteci var. Ancak Ermiþ kadar Osmancýk için canla baþla çalýþan bir benzeri yok. Yurt içi ve yurt
dýþýnda Osmancýk ilçemizi tanýtýmýnda ve yurt
dýþýndan gelen misafirlere bir Osmancýklýdan
daha çok ilgi alaka gösterdiði için tekrar tebrik
ediyor, kendisini ve mesai arkadaþlarýný taktir ve
tebrik ediyoruz. Bu hizmetlerinden dolayý kendisine bir plaket vermeyi belediyemizce münasip
ve taktir gördük" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Þahiner: Ýtfaiye teþkilatýmýz, zor þartlarda
mesai kavramý gözetmeksizin çalýþýyor

Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 25 Eylül-1 Ekim Ýtfaiye
Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Ýtfaiye emekçilerinin birçok riski taþýdýklarýný vurgulayan Baþkan Þahiner
""Geçmiþi yüzyýllara dayanan ve bugün 308. Yýl dönümünü kutladýðýmýz
itfaiye teþkilatýmýzýn çalýþmalarýnda
büyük bir özveri ve fedakârlýklarla vatandaþlarýmýzýn ve diðer canlýlarýn
yardýmýna koþan itfaiye personeline
teþekkür ediyor, bu anlamlý haftalarýný
kutluyorum. Ýtfaiye ve itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taþýyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklarý da getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarýný tehlikeye atarak, ailelerini geride bý-

rakan, zor þartlarda mesai kavramý
gözetmeksizin çalýþmaktadýrlar. Sungurlu Belediyesi olarak, 7/24 Sungurlumuza hizmet ediyoruz" dedi.
Baþkan Þahiner, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Bugün, modern teçhizat ve personeli ile sadece yangýnlarda deðil, sel
ve depremler gibi tüm doðal afetlerde
de halkýmýzýn can ve mal güvenliði için
24 saat canla baþla çalýþan Ýtfaiye teþkilatýmýz, kutsal bir vazife ifa etmektedir. Zor ve tehlikeli þartlarda mesai
kavramý gözetmeksizin çalýþan itfaiye
personelimiz baþta olmak üzere bütün
Ýtfaiye çalýþanlarýnýn Ýtfaiye Haftasý'ný
kutlar, çalýþmalarýnda kolaylýklar dilerim."
(Haber Merkezi)

Bilgin: EYT çalýþmasý son aþamada
Kabine toplantýsýnýn ardýndan
gazetecilerin sorularýný yanýtlayan
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin, emeklilikte yaþa
takýlanlarla (EYT) ilgili çalýþmanýn
son aþamasýna gelindiðini söyledi. Bilgin, "Aralýk ayýnda bir basýn
toplantýsýyla etraflýca kamuoyuyla
paylaþacaðýz. Çalýþmamýz teknik
olarak bitti, Cumhurbaþkanýmýza
sunacaðýz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla paylaþtýktan sonra Meclis'e intikal ettiririz" ifadesini kullandý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Vedat Bilgin, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Kabine
Toplantýsý sonrasýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
EYT konusundaki bir soruya
yanýt veren Bakan Bilgin, "Çalýþ-

mamýz son aþamasýnda. Tamamladýk diyebilirim. Aralýk ayýnda bir
basýn toplantýsýyla etraflýca kamuoyuyla paylaþacaðýz. Çalýþmamýz
teknik olarak bitti, Cumhurbaþkanýmýza sunacaðýz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla paylaþtýktan sonra
onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadesini kullandý.
"516 BÝN KÝÞÝNÝN
KADRO HAKLARINA
KAVUÞMASIYLA ÝLGÝLÝ
ÇALIÞMA BÝTTÝ"
Bakanlýk olarak þu anda üzerinde çalýþtýklarý konularý aktaran
Bakan Bilgin, "(Kamudaki) Sözleþmeli personel meselesi var.
Bunlar 516 bin kiþinin kadro haklarýna kavuþmasý meselesidir.
Onun çalýþmasý bitti, zaman meselesi var" dedi.
Bilgin, çalýþmanýn son halinin

Cumhurbaþkaný Erdoðan'a sunulup sunulmadýðýna iliþkin ise "Sayýn Cumhurbaþkaný'mýz uygun olduðu zaman sunacaðýz. Bugün
gündemde yoktu." ifadesini kullandý. Bu çalýþmada kamu sendikalarýndan gelen talepleri de dikkate aldýklarýný vurgulayan Bilgin,
"Geçenlerde arkadaþlarýmýz bir
görüþme yaptý. Bunlarý da deðerlendiriyoruz." diye konuþtu.
TAÞERON ÝÞÇÝLERLE
ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA DA
ARALIK AYINA KADAR
TAMAMLANACAK
Bilgin, Bakanlýðýn gündeminde
olan sözleþmeli personel, geçici
iþçiler ve taþeron iþçilerle ilgili çalýþmalarýn aralýk ayýna kadar tamamlanarak kamuoyuna açýklanacaðýný ve Meclis takvimine alýnacaðýný belirtti. (Haber Merkezi)
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HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ýskilip'te okullarýndaki sorun nedeniyle baþka bir okula gönderilen öðrenciler, yemekhanede eðitim görüyor.
Öðrenci velileri, penceresi dahi bulunmayan sýnýfta çocuklarýn, rutubet ve tozdan hasta olduklarýný ifade etti.

BODRUMDA EÐiTiME
VELiLERDEN TEPKi!
Ýskilip'te Ebusuud Efendi
Ortaokulu velileri, öðrencilerin
saðlýksýz bir ortamda eðitim
görmeye zorunda býrakýldýklarýný belirterek, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünü ve okul yöneticilerini ziyaret etti.
Ýskilip'te deprem yönetmeliði
nedeniyle yeniden yapýlmasý
planlanan Ebusuud Efendi Ortaokulu velileri, öðrencilerin
sevk edildiði okulun eðitim ve
saðlýk açýsýndan yetersiz olduðunu belirterek Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünü ve okul yöneticilerini ziyaret etti.
Okul Aile Birliði adýna gazetecileri bilgilendiren Bilal Arýcý,
öðrencilerin sevk edildiði Kýz
Ýmam Hatip Lisesi'nde öðrenci
velilerinin 11-12 yaþýndaki erkek çocuklardan rahatsýz olduðunu, yönlendirme ve baskýlarla çocuklarýn baþka bir okulun
yemekhanesinde eðitim görmek zorunda býrakýldýðýný ifade
etti. Arýcý, süreci þöyle özetledi:
"2021-2022 eðitim öðretim
yýlý sonuna kadar Ulaþtepe Mahallesinde bulunan Ebusuud
Efendi Ortaokulunda eðitim gören çocuklarýmýz 2022-2023
eðitim öðretim yýlýndan itibaren
evlerine ortalama üç kilometre
uzaklýkta olan Hacýpiri Mahallesinde bulunan Kýz Ýmam Hatip
Lisesine Ebusuud Efendi Ýlkokulu kademesi ile birlikte taþýnacaðýný öðrendik. Ancak Ebusuud Efendi Ortaokulundaki daha 11-12 yaþlarýndaki erkek öðrencilerin Kýz Ýmam Hatip Lisesine geleceðinden rahatsýz
olan bir kýsým öðretmenlerin de

yönlendirmesiyle birkaç veliye
þikayet baþvurusu yaptýrýlmýþ,
yetmemiþ birilerini araya sokarak telefonla arattýrýlarak Kýz
Ýmam Hatip Lisesine taþýnma
onayýmýz kaldýrýlýp yerine penceresi yolun hizasýnda olan
bahçenin tüm tozunun içeri girdiði rutubetten uzun süre nefes
alýnamayan Atatürk Ortaokulunun yemekhanesinde eðitim
öðretim görmemiz için yeniden
onay alýnmýþtýr."
"ÝNSANLIK DIÞI"
Öðrencilerin yemek saatlerinde bile burada ders iþlemek
zorunda býrakýldýðýný vurgulayan Arýcý, "Öðrencilerimizin öðle arasý evlerine gitmelerinin
imkansýz olmasý nedeniyle sabahçý olmasý uygun bulunmuþ,
taþýmalý öðrencilerin yemek
saatinde ders iþlemeye mahkum edilmiþtir. Çocuklarýmýz
zaten uzaktan gelerek yeterince maðdur edilmiþken daha iyi
koþullar varken birde yemek
kokusunun içinde aç aç arkadaþlarýný izlemek zorunda býrakýlmasý insanlýk dýþýdýr" ifadelerini kullandý.

lunda Kýz-Erkek birlikte eðitim
görmelerinden haberleri yok
mu da boþ okuldaki giriþ çýkýþlarý farklarý olacak olan bizim
öðrencilerimizin gelmelerinden
rahatsýz olup, 'hassasiyetimiz

var' denilerek devletin okulunda
bizi istememekteler. 20 derslikli
Kýz Ýmam Hatip Lisesinde 8
derslikle eðitim gören Kýz imam
Hatip Lisesi boþ sýnýflarý idare
odasý yapýlýp kullanýrken bize

"BOÞ SINIFLAR ÝDARE
ODASI YAPIYORLAR"
Ýstenmedikleri okulda boþ
sýnýflarýn idare odalarý yapýldýðýna dikkat çeken Arýcý, "Ebusuud Efendi Ortaokulundaki henüz 11-12 yaþlarýndaki öðrencilerin Kýz Ýmam Hatip Lisesine
geleceðinden rahatsýz olan bir
kýsým öðretmen ve velilerin
Erenler Ýmam Hatip Ortaoku-

Atatürk Ortaokulunun yemekhanesini reva görmeleri insanlýk dýþýdýr. Eðitim öðretim barýþýný, adalet inancýný bozmaya yönelik bu hareketleri masumane
bulmadýðýmýzý eðitimde eþitlik
ilkesinin bu zihniyet ve ekipler
tarafýndan sabote edildiðini düþünmekteyiz. Öðrencilerimiz
Hacý Ýsmail Kavlu Ýmam Hatip
Lisesinde daha iyi koþullar altýnda eðitim görecekken Atatürk
Ortaokulundaki zor þartlara birkaç veli ve sözde öðretmenlerin
yönlendirilmesiyle
mahkum
edilmesi kanun önünde eþitlik
ilkesine aykýrýdýr. Bu ayrýmcýlýðýn bir an önce yetkiler nezdinde çözülmesini bekliyoruz. Bu
durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz öðrencilerimizin bod-

rum katýnda sýðýnakta eðitim
görmelerini istemiyoruz. Yaþanan süreç tamamýyla akýl dýþý
ve hukuksuzdur. Ýzah edilebilir
hiçbir tarafý yoktur. Hiç kimsenin eðitim camiasýna bu utancý
yaþatmaya da hakký yoktur. Bu
duruma müdahale etmesi gerekenlerin de suskun kalmaya
hakký yoktur" diye konuþtu.
Arýcý ve beraberindeki öðrenci velileri, bilgilendirmenin
ardýndan Milli Eðitim Müdürü
Murat Ecer'i ziyaret etti. Veliler,
burada okulun sorunlarýný bir
kez daha gözden geçirilip Kaymakamlýk ve yetkililere durumlarýnýn izah edilmesini istedi.
Öðrenci velileri, sürecin takipçisi olduklarýný vurguladý.
(Çaðrý Uzun)

Erdoðan’dan çiftçilere
elektrik faturasý müjdesi
Emniyet, uyuþturucu
tacirlerine geçit vermiyor
Çorum Emniyet Müdürlüðü, uyuþturucu
madde nakli ve satýþý yaptýðý tespit edilen üç
þüpheliyi yakaladý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðünce, Çorum mer-

kez ve Alaca'da uyuþturucu madde nakli ve
satýþý yaptýðý tespit edilen üç þüpheli þahýs
yakalandý. Þüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iþ yerlerinde yapýlan adli aramalarda
bir adet tüfek, üç adet kartuþ, toplam 880
tablet sentetik ecza ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen üç
þüpheliden ikisi tutuklandý.
Emniyetten yapýlan açýklamada,
"Ülkemizin geleceði, yarýnlarýmýzýn
teminatý gençlerimizi zehirleme niyetindeki þahýs ve
örgütlerle mücadelemiz aralýksýz
devam edecektir"
denildi.
(Haber Merkezi)

Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan, Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan çiftçileri ilgilendiren önemli bir müjdeyi
paylaþtý. Çiftçilerin en önemli
gider kalemlerinden biri olan
elektrik faturalarý için önemli
adým atýldýðýný belirten Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bugün
de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra
elektrik faturalarý aylýk ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satýlýp gelir elde edildiðinde ödenebilecek" dedi.
Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip Erdoðan, Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan alýnan kararlara iliþkin bilgilendirmede
bulundu. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konu baþlýklarý arasýnda çiftçilere yönelik alýnan
yeni kararlar da verdi. Buna
göre çiftçilerin, elektrik faturalarýný hasattan sonra ödemesinin
yolu açýldý.

sýnda yer alan elektrik faturalarýnda KDV oraný yüzde 8'e düþerek üreticilerimize yýllýk 3 milyar destek saðlamýþtýk. Güneþ
enerji santralleri teþvik ederek
hem kendi ihtiyaçlarýný karþýlamalarýný, hem de üretim fazlasýný ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmýþtýk" dedi.

"ÇÝFTÇÝMÝZÝN EN
ÖNEMLÝ GÝDER
KALEMLERÝNDEN BÝRÝ"
Elektrik faturalarýnýn çiftçilerin en önemli gider kalemleri
arasýnda yer aldýðýný belirten
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bugün kabine toplantýmýz bayaðý
neþeliydi, canlýydý. Bakan arkadaþlarým bayaðý iyi hazýrlanmýþlar. Milletimize belli müjdeleri verelim diye. Çiftçilerimizin
en önemli gider kalemleri ara-

"ELEKTRÝK
FATURALARI,
HASAT SONRASI
ÖDENEBÝLECEK"
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
sözlerini þu þekilde sürdürdü:
"Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturalarý aylýk ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satýlýp gelir
elde edildiðinde ödenebilecek.
Ziraat Bankamýz çiftçilerimizin

elektrik borçlarý için açacaðý faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak.
"5 YIL VADE VE
GERÝ ÖDEME ÝMKANI
ÝLE ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ
BORÇLARINI
KAPATABÝLECEK"
Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçlarý
için Ziraat Bankasý vasýtasýyla
kolaylýk getiriyoruz. 5 yýl vade
ve faizsiz geri ödeme imkaný ile
çiftçilerimiz borçlarýný kapatabilecek. Enerji þirketlerimizle önceki dönem borçlarýn gecikme
cezasý uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi
mutabakata varýldý. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylýklarýn
çiftçilerimize hayýrlý olmasýný
diliyorum."
(Haber Merkezi)

4

28 EYLÜL 2022 ÇARÞAMBA

Kavuncu: Dünyaya göre ceza ve tutuk
evlerinin þartlarý oldukça iyi durumda
AK Parti Çorum Milletvekili yetkililerden aldýðýmýz detaylý
Erol Kavuncu, TBMM Hüküm- bilgiler, ve Almanya'nýn en dolü ve Tutuklu Haklarýný Ýncele- nanýmlý, modern cezaevlerinme Alt Komisyonu olarak Al- den Berlin Heidering Cezamanya'ya yaptýklarý ve 4 gün evinde yerinde yaptýðýmýz insüren inceleme ziyaretine iliþ- celemelerde; Türkiye'deki cekin tespit ve izlenimlerini anlat- zaevlerinin ve bu husustaki
tý.
uygulamalarýmýzýn, özellikle
Kavuncu, Almanya ziyare- ve öncelikle insan hak ve öztinde Türkiye'de insan hak ve gürlükleri baðlamýnda tamaözgürlükleri baðlamýnda tama- men dünya standartlarýnda
men dünya standartlarýnda uygulamalar olduðunu gördük
uygulamalar olduðunu gördük- ve tespit ettik.
lerini kaydetti.
Eski Türkiye ve bugün birKavuncu, açýklamasýnda çok dünya ülkesi ile kýyasladýþu ifadelere yer verdi:
ðýmýzda, Türkiye'de þu anki
"TBMM Ýnsan Haklarýný Ýn- ceza ve tutuk evleri þartlarýnýn
celeme Komisyonu uhdesinde oldukça iyi durumda olduðunu
faaliyet gösteren Hükümlü ve kýyaslamalý olarak Almanya'da
Tutuklu Haklarýný Ýnceleme Alt bir kez daha memnuniyetle
Komisyonu olarak, Afyonkara- müþahede ettik.
hisar Milletvekilimiz Ýbrahim
Yurdunuseven baþkanlýðýndaki heyetimizle birlikte 20-24
Eylül 2022 tarihleri arasýnda
Almanya'ya resmi bir çalýþma
ziyaretinde bulunduk.
Remi çalýþma ziyaretimiz
kapsamýnda Almanya Berlin'de bulunan Heidering Ceza
Ýnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek; Cezaevi yetkilileri ile görüþüp ceza infaz sistemleri hakkýnda bilgi alýp, tecrübe paylaþýmýnda bulunduk. Tutuklu ve
hükümlülerin yaþam alanlarýnda incelemeler
yaptýk.
Almanya'da
ceza ve infaz
uygulamalarý
AK Parti Çorum Milletvekili
hususunda
Erol Kavuncu

Almanya'daki temaslarýmýz
kapsamýnda, Berlin Eyaleti
Adalet, Çeþitlilik ve Ayrýmcýlýkla Mücadele Senatörlüðü Devlet Sekreterliði Biriminde muhataplarýmýz ile bir araya gelerek; insan haklarý ve ýrk, etnik
köken inanç temelli ayrýmcýlýða karþý mücadele konusunda
Almanya'da yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar konusunda bilgi aldýk.
Almanya
makamlarýyla
yaptýðýmýz söz konusu görüþmelerde, Türkiye'nin; dünyanýn birçok bölgesinde baskýya,
zulme, tacize, insan haklarý ihlallerine maruz kalan mazlumlarýn yanýnda olmaya, onlarýn
acýlarýný dindirmek için her türlü giriþimde bulunmaya kararlýlýkla devam ettiðini vurguladýk.
Son dönemde özellikle kýta
Avrupa'sýnda ve Almanya"da
bazý "aþýrýcý" siyasi çevrelerin,
mesnetsiz suçlamalarla, özelde Almaya'da yaþayan Müslüman Türk toplumunu ve genelde Müslümanlarý hedef alarak,
kendi siyasi hýrs ve gündemlerine alet etmeye çalýþmalarýndan ciddi manada endiþe ve
rahatsýzlýk duyduðumuzu ifade ettik. Bu hususla ilgili yetkili makamlarý önlem almaya
davet ettik.
Almanya'da
heyet
olarak gerçekleþtirdiðimiz resmi program
kapsamýnda, Almanya
büyükelçiliðimiz Ah-

met Baþar Þen, Berlin Baþkonsolosumuz Olgun Yücekök
ile son derece faydalý görüþmeler gerçekleþtirdik.
Ayrýca Almanya'daki temaslarýmýz çerçevesinde, AK
Parti Almanya Temsilcimiz
Meryem Göka, Berlin UID
Baþkanýmýz Sinan Kaplan,
Berlin Türk Federasyonu Baþkaný Ýbrahim Yiðit ile bir araya
geldik. Kýta Avrupa'sýnda, Almanya'da yaþayan ve yüreði
hep Türkiye ile çarpan, vatandaþlarýmýzýn genel durumlarý,
talep ve beklentileri üzerine
son derece verimli istiþarelerde bulunduk
Ayrýca ziyaretimiz sürecinde Cuma namazýmýzý, tarihi
geçmiþi 17. yüzyýla kadar uzanan, haziresinde çok sayýda
þehit-i þüheda ecdadýmýzýn
metfun bulunduðu, DÝB Berlin
Türk Þehitlik Camiinde eda ettik. Namaz sonrasý, gönlü, yüreði hep Anadolu'muzla birlikte
çarpan "gurbetçi" vatandaþlarýmýzla hasbihal edip, Þanlýurfa'mýzdan bir annemizin cenaze namazýna katýlýp, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr dileklerimizi ilettik.
Almanya'ya gerçekleþtirdiðimiz bu son derece önemli ve
verimli ziyaret sonrasýnda,Almanya'daki ceza infaz süreçleri, suçla mücadele, topluma
yeniden kazandýrma ve insan
haklarý, ýrk, etnik köken inanç
temelli ayrýmcýlýða karþý mücadele konularýnda hazýrlana-

cak kapsamlý rapor, TBMM'de
ve yurtiçi ve yurtdýþýnda tüm ilgili kurum ve kuruluþlar nezdinde deðerlendirilecektir.
Komisyon çalýþmalarýmýza
verdikleri destek, güzel ev sa-

hiplikleri ve misafirperverlikleri
için Almanya Büyükelçiliðimiz,
Berlin Baþkonsolosluðumuz ve
STK temsilcilerimize ve sürece
katký saðlayan herkese teþekkür ediyoruz."
(Çaðrý Uzun)

'Ankara kararýný 2019'da verdi,
2023 yýlýnda taçlandýracak'
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ
Parti Genel Baþkaný Meral
Akþener'in Ankara'nýn Çankaya ilçesindeki esnaf ziyaretine katýldý.
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný
Meral Akþener, Ankara'nýn
Çankaya ilçesinde esnaf ile
bir araya geldi. Daha sonra
toplanan kalabalýða seslenen Akþener, sorunlarýn çözümü için doðru adresin ÝYÝ
Parti olduðunu söyledi.
Ziyarete Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de katýldý. Sosyal medya hesabýndan bir açýklama
yapan Þahiner, "Genel Baþkanýmýz Meral Akþener'in
Çankaya esnaf ziyareti yine
mitinge dönüþtü. Kerim Yýlmaz reisimle katýldýðýmýz
programda þahit olduðumuz, milletimizin heyecaný
görülmeye deðerdi. Ankara
kararýný 2019 yýlýnda vermiþti, 2023 yýlýnda taçlandýracak inþallah" ifadelerini kullandý. (Sümeyra Özdoðan)

Sadir
Durmaz

Agah
Karapýçak

Mehmet
Tahtasýz

CHP ve MHP arasýnda
'millete ihanet' gerilimi
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Agah Karapýçak arasýnda bir gerilim yaþanýyor. MHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Sadir Durmaz'ýn
sözleri sonrasý iki partiden de
açýklamalar geldi.
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz, Osmancýk'ta kaymakamlýk ve belediye
tarafýndan düzenlenen Pýrlanta
Pirinç Festivali kapsamýndaki
etkinliklere katýlmak üzere Osmancýk'a geldi.
"MÝLLETÝMÝZ KÝRLÝ
SÝYASETÝNÝZÝ ELÝNÝN
TERSÝYLE ÝTECEK"
Burada düzenlenen toplu
açýlýþ töreninde bir konuþma
yapan MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz, muhalefeti eleþtirerek, "Kravatlý teröristlerle kahvaltý planý yapanlar,
teröristlere madalya takmaktan
bahsedenler, terörün uzantýsý
partiye bakanlýk vermeyi düþünenler, siyasi çýkar uðruna milli
üniter yapýmýzý bozacak hayaller kuranlar iyi dinlesin ki; milletimiz kirli siyasetinizi elinin tersiyle itecek, hepinizi hayal dün-

yasýndan uyandýracaktýr" demiþti.
CHP'DEN
AÇIKLAMA GELDÝ
Bu açýklamanýn ardýndan
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz da bir açýklama
yaparak Durmaz'ýn sözlerine
cevap verdi. Tahtasýz, "Bizler
millet ittifaký olarak yolumuza
devam ediyoruz. Hem de alnýmýz açýk, baþýmýz dik ve yüreðimiz ferah olarak çünkü karanlýk çevrelerle kirli iliþkilerimiz yok, vatana millete ihanetimiz söz konusu deðil. Kargalarýn bile tenezzül edip gülmeyeceði ciddiyetsiz, gerçek dýþý bir
iddia ile ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Akþenir'i ve Genel Baþkanýmýz Kýlýçdaroðlu'nu terörle iliþkilendirmeye kalkmasý elbette
ki gerçek dýþý, gülünç ama ayný
zamanda ahlaktan yoksun bir
tavýrdýr. Memlekete, millete hizmet için incir çekirdeði kadar,
bir Osmancýk pirinci tanesi kadar laf etmeyen sayýn Durmaz,
ipe sapa gelmez iftiralarla, asýlsýz iddialarla siyaseti kirletmekten, milleti kamplaþtýrýp kýþkýrtmaktan çekinmemiþtir. Sorumlu bir siyasetçi, bir halk hizmet-

karý gibi davranmak yerine
beslendikleri tek kaynak olan
kavga ve gerilimi körüklemesi
alýþýk olduðumuz bir tavýr. Sayýn Durmaz teröre mesafe koymak istiyorsa önce kendilerine
çeki düzen vermeli, hemen peþinden de Öcalan sevdalýsý,
Kandil baðýmlýsý, PKK aþýðý dedikleri AKP'den uzak durmalýdýr" ifadelerini kullandý.
MHP'DEN CEVAP
GECÝKMEDÝ
MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak ise ""Bu görüntüye raðmen; Utanma yok, sýkýlma yok.
Muhalefet yok, ihanet var. Ne
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,
ne Cumhur Ýttifakýmýzýn yolbaþçýlarý Genel Baþkanýmýz Devlet
Bahçeli beyi ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan
beyi ihanet cephesi karþýsýnda
Aziz Türk milleti asla yalnýz býrakmayacaktýr. Bir þerefsize
gururla madalya takacaðýný
söyleyen burada dururken, sen
neyin edebiyatýný yaptýn ey
Tahtasýz. Yakýnda billboardlarda yer alacak olan bu ihanet
görüntüsü önünde sende gururla poz verecek misin?" diye
konuþtu.
(Çaðrý Uzun)
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AK PARTiLiLER
ANKARA'DA
Cumhurbaþkaný
ve AK Parti
Genel Baþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan

AK Parti'nin 157. Geniþletilmiþ Ýl
Baþkanlarý Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Toplantýya Çorum'dan parti yöneticileri de katýldý.
AK Parti'nin Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, dün AK Parti Genel
Merkezi'nde Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Toplantýya Çorum'dan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, AK Parti Belediye Meclis Üyesi
Semra Akyüz Akdað, AK Parti Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur katýldý.
AHLATCI VE TEMUR,
KANDEMÝR ÝLE BULUÞTU
Ziyaret programý kapsamýnda AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve
Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur, ilk olarak AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Erkan Kandemir baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna katýldý. Toplantýda il ve ilçe teþkilatlarýnýn
çalýþmalarý ele alýnýrken, 2023 yýlýnda

yapýlacak seçimler için fikir alýþveriþinde bulunuldu.
AÞGIN, YEREL YÖNETÝMLER
TOPLANTISINDA
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ise AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Yerel Yönetimler
Baþkaný Mehmet Özhaseki baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen yerel yönetimler
toplantýsýna katýldý. Baþkan Aþgýn,
toplantýyla ilgili, "AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýmýz-Yerel Yönetimler
Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki'nin
baþkanlýðýnda büyükþehir ve il belediye baþkanlarýmýzla bir araya geldik.
Belediye baþkanlarýmýzla tecrübe
paylaþýmý yaparak istiþare ve deðerlendirmelerde bulunduk" dedi.
CUMHURBAÞKANI
ERDOÐAN'I DÝNLEDÝLER
Daha sonra Çorum heyeti, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na geçti. Burada heyet, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmasýný dinledi.

MERSÝN'DEKÝ SALDIRI
ÝÇÝN HDP'YÝ ÝÞARET ETTÝ
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Mersin'de bir polisin þehit olduðu saldýrýya
sert tepki gösterdi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Mersin'de PKK'lý alçaklar bir polisimizi þehit etti, bir polisimizi yaraladý. Teröristler anýnda hak ettiði karþýlýðý buldular.
Bunlarý takip ederseniz ya HDP'ye, ya
CHP'nin gazeteci diye kabul ettiði
gruplara ya da batý ülkelerine çýkar.
Yapýlan her terör saldýrýsýnda dökülen
kanlarýn izi vardýr. Yýlan kendisine
uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri
mahkemeler ve hapishanelerdir.
Komþularýmýzdan baþlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrým yapmadan gerekli tedbirleri almalarýný bekliyoruz.
Biz tüm kalbimizde barýþ, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz" dedi.
YUNANÝSTAN'A TEPKÝ
Yunanistan'ýn Midilli'ye 23, Sisam'a 18 taktik tekerlekli zýrhlý araç
sevkiyatýyla ilgili konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarýr mý
sanýyorsunuz? Sadece patinaj yaparsýnýz, baþka iþe yaramaz" dedi.
Konuþmasýnda Yunanistan'ýn Adalar'a ABD zýrhlýsý göndermesine deðinen Erdoðan, "Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarýr mý
sanýyorsunuz? Sadece patinaj yaparsýnýz, baþka iþe yaramaz. Kimsenin
dolduruþuna gelmeden kendi önceliklerimizin ve milletimizin çýkarlarý çerçevesinde adýmlarýmýzý belirliyoruz.
Savaþýn ilk günlerinde bizi hata yapmakla suçlayanlar þimdi haklýlýðýmýzý
teyit etti. Dýþarýdan aldýklarý talimatlarla bizim dengeli duruþumuzu eleþtirenler þimdi bizi takdir etmek zorunda
kaldý. Türkiye yalnýzlaþýyor, dünyadan
uzaklaþýyor diyenler þimdi kuyruklarýný kýstýrýp kös kös oturuyor" ifadelerini
kullandý.

lerimize kara çalmakta buluyorlar. Bunun son örneðini sosyal konut projesinde gösterdiler.
Muhalefet ne diyor, hala bizim 1
milyon 170 bin konutumuzu görmezden gelerek, yeni konutlara çamur atýyor. Biz olmayan bir þey yapmýyoruz.
Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize özel kontenjanlar ayýrdýðýmýz
projemiz çok büyük teveccüh görüyor.

Dün kiralardan dem vuranlar, siz ne
yaptýnýz? 14 büyükþehir belediyeniz
var, ne yaptýnýz? Yapamazsýnýz.
Son iki haftada yaþananlar bile bizimle altýlý masa denen hilkat garibesiyle arasýndaki farký göstermektedir.
2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok
dönüm noktasýyla birlikte takoz siyasetinin çöp sepetine atýldýðý bir milat
olacaktýr."
(Çaðrý Uzun)

EKONOMÝDEKÝ SIKINTILAR
Cumhurbaþkaný Erdoðan, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi:
"Ülkemizin de içinde yer aldýðý
coðrafya sancýlý günler yaþýyor. Tüm
dünya terörden çatýþmalara, gýdadan
kuraklýða çok ciddi krizlerle boðuþuyor. Yüzümüzü nereye çevirsek bir
ateþ çemberiyle karþýlaþýyoruz. Salgýnýn saðlýkla ilgili boyutu geride kalýrken ekonomideki tahribat gün yüzüne
çýkýyor.
SOSYAL KONUT PROJESÝ
Siyaset arenasýnda iþ yapanlarýn,
kalbi ülkesi için çarpanlarýn herkesten
daha gayretli olmasý gerekiyor. Muhalefet kanadýnýn farklý yollara tevessül
edeceði anlaþýlýyor. Bizimle eserle,
hizmetle yarýþamayanlar, çareyi proje-

ÖÐRENCÝDEN DAR GELÝRLÝLERE KADAR YAPILAN

TÜM DESTEKLER ARTIRILDI
Kabine sonrasý kameralar karþýsýna geçen Cumhurbaþkaný Erdoðan,
sosyal destek programlarýyla ilgili
önemli açýklamalarda bulundu. Öðrencilere verilen yemek yardýmýnýn 60
TL'ye çýkarýldýðýný belirten Erdoðan,
"Prefabrik ev yapýmý yardýmýný 150
bin liraya, betonarme ev yapým yardýmýný 200 bin liraya, ev onarým yardýmýný 75 bin liraya, öksüz yetim yardýmýný 600 liraya, eþi vefat eden kadýnlara yapýlan yardýmý 1000 liraya, çoklu doðum yapan muhtaç aile desteðini
400 liraya yükselttik" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Özbekistan ve ABD temaslarý nedeniyle geçtiðimiz hafta yapýlamayan Kabine toplantýsý Beþtepe'de
yapýldý. Yaklaþýk 2,5 saat süren toplantý sonrasý kameralar karþýsýna geçen Cumhurbaþkaný Erdoðan, dar gelirli vatandaþlara yapýlan desteklerle ilgili bir dizi müjde sýraladý.
"ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN
BESLENME YARDIMINI
60 TL'YE ÇIKARTIYORUZ"
Sözlerine "Üniversite öðrencilerine

bir de müjde vermek istiyoruz" diye
baþlayan Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Ek yerleþtirmelerin devam ettiði, fiyatlarýný deðiþtirmediðimiz yurtlarda
kalan öðrencilerimizin beslenme yardýmýný 25 TL'den 60 TL'ye çýkartýyoruz. Böylece beslenme yardýmýný 2,5
katlýk artýþla aylýk 1800 TL'ye yükseltiyoruz. Amacýmýz öðrencilerimize yurtlarýmýza kaliteli ve doyurucu yemek
sunmaya devam etmektir." dedi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý:
"Çalýþanlara ödenen elektrik ve
doðal gaz desteklerinin 1000 TL'ye
olan kýsmýna vergi muafiyeti getiren,
yurt dýþýnda çalýþan iþçilere ödenen
ücretleri istisna tutan üç düzenlemenin hayýrlý olmasýný diliyorum.
ÖKSÜZ, YETÝM, DUL VE
ÇOKLU DOÐUM YARDIMI
Yardým programlarý, 2022'de ayýrdýðýmýz bütçeyi 6 milyar liradan 11,5
milyar liraya çýkarmýþtýk. Bu çerçevede prefabrik ev yapýmý yardýmýný 150
bin liraya, betonarme ev yapým yardýmýný 200 bin liraya, ev onarým yardý-

mýný 75 bin liraya, öksüz yetim yardýmýný 600 liraya, eþi vefat eden kadýnlara yapýlan yardýmý 1000 liraya, çoklu doðum yapan muhtaç aile desteðini
400 liraya, þartlý saðlýk yardýmýný 100
liraya yükselttik.
DOÐAL GAZ TÜKETÝM
DESTEÐÝ
Biz sosyal destekleri sadece yoksullara deðil hak ve ihtiyaç sahibi tüm
vatandaþlarýmýza verildiði anlayýþla
sistemi sürekli geliþtiriyoruz. Bu kapsamdaki yardýmlardan biri de doðal
gaz tüketim desteðidir. Þubat ayýndan
itibaren baþvurularý alýnmaya baþlayan bu desteðin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmýþtýk. Yeni baþvuru döneminde
ev sahipliði yanýnda kiracýlarý da
doðal gaz desteðine aldýk. Hane
baþý 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak
þekilde arttýrdýk. Kronik hastasý, yaþam destek cihazý bulunan hanelere
yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralýk doðal gaz desteði vererek vatandaþlarýmýzý karda, kýþta sýcak bir yuvaya kavuþturmakta kararlýyýz.

TÜRKÝYE AÝLE DESTEK
PROGRAMI
Türkiye Aile Destek Programý'mýzýn kapsamýný geliþtiriyoruz, bütçesini
de 40 milyar liraya yükseltiyoruz.
Böylece toplam hane sayýsýný yaklaþýk onda birine kavuþacak etkinliðe
kavuþturuyoruz.
Çocuklarýmýz için ilave destekler
getiriyoruz. Elektrik tüketim desteðinden aile desteði programýna dahil
olan

aileler de yararlanabilecek. Türkiye
kazandýkça unutmayýn milletimiz de
kazanacak. Milletimiz kazandýkça
devletimiz de güçlenecek. Ülkemizin
sahip olduðu refahý toplumun tüm kesimiyle paylaþacak programlarý etkin
þekilde uygulamaya devam edeceðiz.
Bu düþüncelerle hepinizi tekrar sevgiyle, saygýyla selamlýyorum, kalýn
saðlýcakla."
(Haber Merkezi)
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KiNOA

Beslenme ve Diyetetik Kulübü'nde

yeni üyeler bir araya geldi
Hitit Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Kulübü, 2022-2023 yýlýnda
tanýþma etkinliði gerçekleþtirdi.
Hitit Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Kulübü, yeni eðitim ve öðretim yýlý nedeniyle kulübe yeni katýlan öðrencilerin tanýþmasý amacýyla
Çorum Gençlik Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte bir konuþma yapan Kulüp Baþkaný Ahmet Serhat, Beslenme ve Diyetetik Kulübü'nün Hitit
Üniversitesinin en aktif kulübü olduðunu vurguladý.
Bu yýlda yaptýklarý çalýþmalarla
aktif bir kulüp olmayý sürdürmek istediklerini vurgulayan Ahmet Serhat,
katýlan öðrencilere teþekkür etti.
Kulüp üyelerinin birbirlerini tanýtmasýyla devam eden etkinlikte, yeni
katýlan üyelere geçtiðimiz yapýlan
çalýþmalarla ilgili bilgiler verildi.

Toplantýda Hitit Üniversitesine
yeni baþlayan ve kulübe üye olan
öðrencilerin kulüpten beklentileri de
dinlendi.
Kulüpten etkinlikle ilgili yapýlan
açýklamada ise "Bu etkinliði gerçek-

leþtirmede bizleri destekleyerek yer
konusunda yardýmcý olan Çorum
Gençlik Merkezine ve Kulüp Üyemiz
Gönüllü Gençlik Lideri Berrak Ziþan
arkadaþýmýza da teþekkürlerimizi
sunuyoruz. Böyle bir etkinlikte bir

araya gelirken ürün desteði saðlayanlara ve Son olarak da tanýþma
toplantýmýza katýlým saðlayarak bizleri yalnýz býrakmayan kulüp üyelerimize teþekkür ediyoruz" denildi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Op.Dr. Nurcan Gürkaynak: Göz çevresi
sorunlarý yorgun ifadeye neden oluyor
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:02
06:26
12:36
15:56
18:36
19:54

TARiHTE BUGÜN
1920- Musa Kâzým Karabekir|Kâzým Karabekir komutasýndaki Türk ordusu, doðuda
Ermenileri yendi.
1950- BM emrine verilen Kore birliði, Türkiye'den yola çýktý. Birlik, önce özel trenlerle
Ýskenderun'a nakledildi; buradan da gemilerle
Kore'ye doðru hareket etti.
1955- Türk Migros Ýstanbul'da hizmete
baþladý.
1965- Ýstanbul Kýz Kulesi Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlýðý'na devredildi.
1968- Linda Feunda Kerlihchi isimli finlandiyalý eylemci kendisini Tekel Sigara Fabrikasý'na zincirledi.
1982-Halk arasýnda Banker Kastelli olarak
anýlan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandýktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandý.
2003- A Milli Bayan Voleybol Takýmýmýz,
tarihinde ilk kez Avrupa 2.'si oldu.
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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

Göz Hastalýklarý Uzmaný
Op. Dr. Nurcan Gürkaynak,
göz çevresi sorunlarýnýn
yorgun ifadeye neden olduðuna dikkat çekti.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Göz Hastalýklarý
Uzmaný Op. Dr. Nurcan
Gürkaynak, "Gözü etkileyen
ve göz kapaðý ile ilgili bozukluklarýnýn düzeltilmesi
amacýyla uygulanan oküOp. Dr.
loplastik cerrahi sayesinde, Nurcan Gürkaynak
güzelliðiniz bakýþlarýnýza
yansýyacak. Vücudumuzun en hassas bölgesi olan
göz çevresine yapýlacak her müdahale öncesi hastalarýn hassas davranmasý gerekiyor. Oküloplastik
müdahalelerin ve botoks gibi uygulamalarýn yapýldýðý merkezin steril ve en son teknolojileri kullanan
cihazlara sahip olmasýnýn yaný sýra, bu alanda eðitimini almýþ deneyimli doktorlarýn seçilmesi de istenilen sonuçlarýn alýnabilmesi adýna önemli rol oynuyor. Bu nedenle bu gibi operasyonlarýn öncesinde gerekli araþtýrmayý yapmak çok önemlidir.
Bu sorunlarýn çözümünde
uygulanýyor. Yýllarýn etkisiyle veya doðuþtan oluþan göz kapaðý bozukluklarýnýn oküloplastik
cerrahi ile kolaylýkla
tedavi edilebilir" dedi.
Gürkaynak, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Göz ve çevresinde
oluþabilecek kapak düþüklükleri, göz altý torbalarý, yaþa baðlý deðiþiklikler, kirpik batmasý, göz kapaðý tümörleri ve yaralanmalarý, kapaðýn içe veya dýþa dönmesi ve
yüz felci gibi problemler, kiþilerin mutsuz ve yorgun
gözükmesine yol açabiliyor. Bu problemler, tedavi
edilmedikleri takdirde görme alanýný ve kalitesini
de doðrudan etkileyebiliyor. Göz çevresindeki
problemlerin çözümünde uyguladýðýmýz oküloplastik cerrahi yöntemleri sayesinde ise, çok daha
genç ve mutlu bir görünüme kavuþabiliyorlar. Botoks ile daha genç bir görünüme kavuþun Göz estetiði gibi botoks uygulamalarýnýn da yoðun ilgi görüyor. Týbbi bir protein olan botoks; þaþýlýk, göz
çevresi, kaþ aralarý ve alýn kýrýþýklýklarýnýn gideril-

ORTA GELiR GRUBU iÇiN KONUT
KAMPANYASI YAPILACAK
Kýsa süre önce açýklanan 250 bin sosyal konut
kampanyasýnýn ardýndan yeni bir konut projesi
müjdesi verildi. Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði
Bakaný Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyasý yapýlacak. Çalýþmalarda sona
yaklaþtýk" dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak ifade edilen "Ýlk evim, ilk iþ
yerim" projesinin yankýlarý sürerken, Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum, yeni
bir sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

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

mesinin yaný sýra, boyun çizgileri, burun ucu kaldýrma ve dudaklardaki ince ve yüzeysel kýrýþýklýklarýn
da tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Güvenli
bir yöntem olan botoks, oküloplastik müdahalelerin
aksine cerrahi þeklinde deðil, kozmetik bir çözüm
olarak uygulanýyor.
Ameliyat süreçleri Oküloplastik cerrahi müdahalelerin süreçleri ve hastalarýn dikkat etmesi gereken konulardýr. Kapak ameliyatlarý, ameliyathanede lokal anestezi ve sedasyon desteði ile birlikte ortalama 1 saatte yapýlmaktadýr. Cerrahi öncesinde ameliyatýn planlanmasýnýn doðru yapýlmasý
ve doktorun uygulanacak tekniði hasta ile detaylý
olarak paylaþmasý, ameliyatýn baþarýsý için olmazsa olmazlar arasýnda yer alýyor. Ameliyat öncesi
yapýlacak göz fonksiyonlarý muayenesinin yaný sýra, gerek görülmesi halinde detaylý bir göz muayenesi de gerçekleþtirilir. Ameliyatýn ardýndaki ilk iki
günlük süreçte göz kapaklarý ve çevrelerindeki þiþlikler normaldir. Bu þiþliklerin azaltýlmasý için ilk gün
buz uygulanýr. Bunlarýn yaný sýra antibiyotik, þiþlik
giderici ilaçlar ve aðrý kesiciler de bu sürecin kolaylýkla atlatýlmasýna yardýmcý olacaktýr.
Özellikle taburcunun ardýndan gelen ilk iki günlük süreçte hastalara ev istirahati önerilir ve ardýndan yapýlacak kontroller
ile kiþinin durumu takip edilir. En önemli nokta doðru
uzman ve merkez seçimi
Gözlerin vücudun en hassas organlarý olduðunu
ve bu bölgede yapýlacak
her türlü cerrahi müdahale
öncesinde araþtýrmalarýn
detaylý olarak yapýlmasý gerekir. Oküloplasti uygulamalarý,
yapýldýðý bölge olan gözlerin doðasý sebebiyle büyük özen gerektiren müdahalelerdir. Doktor tarafýndan yapýlacak yanlýþ
bir uygulama veya merkezin steril olmamasý, enfeksiyonlara ve görme kayýplarýna varacak sonuçlara yol açabilir. Bu sebepten dolayý hastalarýn, uygulamanýn yapýlacaðý saðlýk merkezinde en yeni
teknolojilerin kullanýldýðýndan, hekimin tecrübesinden ve kullanýlan her türlü medikal malzemenin
kendileri için özel tek kullanýmlýk olduðundan emin
olmalarý gerekiyor. Ancak bu koþullarýn saðlandýðý
merkezlerde, oküloplasti eðitimli ve deneyimli göz
doktorlarýnýn gerçekleþtirdiði operasyonlar saðlýklý
sonuçlar verecektir."
(Haber Merkezi)

EKÝM AYI ÝÇÝNDE KAMPANYA
DETAYLARI BELLÝ OLACAK
Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum, yeni geliþmenin haberini verdikten son-

ra "Emlak Konut, GYODER, ÝMDER ve TMB ile
görüþüyoruz" sözlerini kullandý. A Para'da yer alan
habere göre; Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyasý yapýlacak. Çalýþmalarda sona
yaklaþtýk. Hazine Bakanlýðý ile faiz konusunda çalýþmamýz var, indirimi ve taksiti de çalýþýyoruz.
Ekim ayý içerisinde bu kampanyanýn detaylarýný
duyuracaðýz." ifadeleri kullandý.
KONUT PROJESÝNÝN
KAPSAMI GENÝÞLEYECEK
Bakan Kurum, açýklamasý sýrasýnda "GYODER'le, ÝMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliði ile
Anadolu'da diðer müteahhitlerle görüþüyoruz. Bunun kapsamýný geniþleteceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

Kinoa, birçok ülke tarafýndan kullanýlan bir
besindir. Kinoa faydalarý arasýnda kabýzlýða iyi
gelmesi, zayýflatmasý ve
kalp damar hastalýklarýný
önlemesi sayýlabilir. Birçok
Avrupa ülkesinde, Amerika’da faydalarý yýllardýr bilinen ve kullanýlan bir besindir. Birleþmiþ Milletler Tarým Örgütü
yani FAO, 2013 yýlýný Uluslararasý Kinoa Yýlý ilan etti.
Kinoa kendi yemiþlerinden elde edilen bir tahýl türüdür. Besin deðeri yüksek olan bu tahýl, çok eski yýllardan beri yerli insanlar tarafýndan Bolivya, Alp
Daðlarý gibi bölgelerde yetiþtirilmektedir. Çok sýcak ve çok soðuk havalara
dayanýksýz bir tahýldýr. Bu nedenle yetiþtirilme bölgeleri oldukça kýsýtlýdýr. Arpa ve pirinç gibi piþirilip tüketilebilir.
KÝNOA FAYDALARI NELERDÝR?
- Glutensiz, yüksek proteinli ve dokuz temel amino asidi içeren bir bitkisel
gýda maddesidir.
- B vitamini, E vitamini, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum
ve çeþitli antioksidan maddeler içerir.
- Kolesterolü dengelemesi ve kötü
kolesterolü düþürmesi kinoa faydalarý
arasýndadýr.
- Bir fincan kinoa 8 gram protein
içermesi sebebiyle vejeteryanlar yani
et tüketmeyen kiþiler için de iyi bir protein kaynaðýdýr.
- Kan þekerini yükseltir.
- Magnezyum, potasyum ve çinko
gibi mineraller ile özellikle kadýnlarda
demir eksikliði oldukça sýk görülen bir
durumdur. Kinoa özellikle yüksek oranda magnezyum bulundurur. Bunun sonucunda vücudun magnezyum baþta
olmak üzere potasyum, çinko ve demir
gibi mineral ihtiyacýný karþýlar.
- Magnezyum kan damarlarýnýn rahatlamasýna yardým eder ve bunun sonucunda migren rahatlatýlabilir. Ayný
zamanda magnezyum sayesinde kan
þekeri kontrol edilir. Vücuda enerji verir
ve saðlýklý kemik ve diþlerin oluþumu
desteklenir. Kinoa da iyi bir magnezyum kaynaðý olmasý sayesinde saðlýk
açýsýndan oldukça önemlidir.
- Kalp damar hastalýklarýný önlemeye yardým etmesi kinoa faydalarý arasýndadýr.
- Sindirim sistemini düzenlemeye
yardým eder.
- Yüksek tansiyona iyi gelir.
- Kinoa yüksek oranda demir içerir.
Demir saðlýklý kýrmýzý kan hücrelerine
sahip olmaya yardým eder. Ayný zamanda demir minerali sayesinde hücrelerden kaslara oksijen taþýnýr.Beyin
kandaki oksijenin yaklaþýk yüzde 20’sini alýr ve beyin fonksiyonlarýný destekler. Bu nedenle vücuda demir alýnmasý
için kinoa tüketilmelidir.
KÝNOA KÝLO VERMEYE
YARDIM EDER!
Kilo vermenin birçok yolu vardýr. Az
kalori içeren besinler tüketmek, iþtah
kapatan yiyecekler yemek yada metabolizmayý hýzlandýran besinler tüketmek de bunlardan bazýlarýdýr. Kinoa
kalorisi düþük bir besin deðildir. Fakat
yüksek oranda protein ve lif içermesi
sebebiyle daha az yemek yemeye sebep olur. Kino tüketilerek vücuda yüksek oranda lif alýnýr, bunun sonucunda
kan þekeri düþmesi ve sürekli yemek
yeme durumu engellenmiþ olur. Ayrýca
içeriðinde yüksek protein sayesinde kiþiler uzun süre tokluk hissi yaþar.
YÜKSEK LÝF ÝÇERÝÐÝ
SEBEBÝYLE HASTALIKLARA
KARÞI KORUMA SAÐLAR!
Kinoa birçok tahýlýn neredeyse iki
katý kadar lif içerir. Lif içeriði sebebiyle
en çok bilinen faydasý kabýzlýða iyi gelmesidir. Sindirim sistemini rahatlatarak
kabýzlýða fayda saðlar. Ayný zamanda
yüksek tansiyon ve þeker hastalýðý riskini azaltarak kalp hastalýðýna yakalanma riskini de azaltýr. Ayrýca yüksek
oranda lif içeriði hemoroid riskini de
azaltýr. Basur rahatsýzlýðý olanlar kinoa
tüketebilir. Kolesterol ve glikoz düzeylerini düþürmesi ile birlikte daha uzun
süre tokluk hissi saðlar.
GLÜTEN ÝNTOLERANSI
OLAN KÝÞÝLER ÝÇÝN MÜKEMMEL
BÝR BESÝNDÝR!
Glütensiz diyet uygulayan yada glütensiz yiyecek yiyen kiþiler için ideal bir
besindir. Glütensiz diyet uygulayan kiþilerin dýþýnda çölyak hastalýðý olan kiþiler de glüten içermeyen yiyecekler tüketmelidir. Kinoa glüten içermemesi
sebebiyle çölyak hastalarý için de ideal
bir besindir. Yulaf gevreði tüketmeyen
kiþiler kinoa gevreði tüketebilir.

7

28 EYLÜL 2022 ÇARÞAMBA

BAÞKAN GELGÖR iLE Akaryakýtta görülmemiþ
indirim beklentisi
''MOLERON'' SOHBETi
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Çorum'un köklü esnafýndan Karabacak Mobilya ve Moleron
Yönetim Kurulu Baþkaný Ali
Karabacak'ý ziyaret etti.
Ali Karabacak'ý TürkiyeÇin Ýþ Geliþtirme ve Destekleme Derneði Doðu Karadeniz Bölge Temsilcisi seçilmesinden dolayý kutlayan Gelgör, ayrýca Türkiye'de onlarca lüks mobilya firmasýnýn bir
araya gelerek kurduðu e-ticaret platformu Moleron hakkýnda bilgi aldý.
Baþkan Gelgör, ziyarette
ayrýca Osmancýk Belediyesi
tarafýndan düzenlenen ve bir
dizi etkinlikle tamamlanan
Pýrlanta Kültür, Sanat ve Pirinç Festivalini deðerlendirdi.
Gelgör, Karabacak ailesine Çorum istihdamýna ve

katma deðerine saðladýðý
faydalar nedeniyle teþekkür
ederek, hayýrlý iþler ve bol
kazançlar diledi.
Ali Karabacak ise, Türkiye'de e-ticaret mobilya markasýnýn güçlü ismi Moleron

hakkýnda bilgiler aktararak,
mevcut durumu ele aldý.
Ziyarete; Osmancýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Cebeci, Belediye Meclis Üyesi, iþ insaný Ahmet
Özoðlu ile Karabacak Mobil-

ya Kurucusu Sadýk Karabacak da katýldý.
Ali Karabacak, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Baþkan Gelgör ve
beraberindekilere teþekkür
etti.
(Fatih Yýldýrým)

Motorin, LPG ve benzin fiyatlarý, araç sahipleri tarafýndan yakýndan takip ediliyor. ABD ham
petrolü Ocak ayýndan bu yana ilk
kez 80 dolarýn altýna gerilerken
akaryakýt fiyatlarýnda indirim beklentisi oluþtu. Sektör temsilcileri
bu indirimin 5 liradan daha fazla
olabileceði görüþünde.
Ham petrol fiyatý, birçok ülkede yapýlan faiz artýþlarýnýn küresel
enerji görünümüne iliþkin beklentileri kötüleþtirmesiyle 4. haftayý
da düþüþle tamamlamaya hazýrlanýrken, ABD ham petrolü Ocak
ayýndan beri ilk kez 80 dolarýn altýna geriledi. Düþüþ sonrasý baþta
benzin ve mazot fiyatlarý olmak
üzere akaryakýt fiyatlarý için indirim beklentisi oluþtu.
Konuþulan indirim rakamý ise
araç sahiplerini ziyadesiyle memnun edecek cinsten...
Sektör temsilcileri tarafýndan
ortaya atýlan iddialara göre akaryakýt fiyatlarýnda 5 liradan daha

fazla bir indirim yapýlacaðý belirtildi. Ancak 5 liralýk indirim söylentisi olsa da petrol piyasalarý yükseliþe geçti. Brent petrol bu sabah
83,50 dolarýn üzerine yükselirken,
ham petrol ise 77,35 dolardan iþlem görüyor.
Dünya üzerindeki baþlýca
merkez bankalarýnýn para politikalarý daha da sýkýlaþýrken bunun
talebe yönelik etkileri devam etti.
ABD Merkez Bankasý (Fed) yöneticileri enflasyonu düþürme ihtiyacýnýn altýný çizerek bunun bir durgunluk pahasýna da olsa yapýlmasý gerektiðini belirtti. FED Cleveland Baþkaný Loretta Mester, yetkililerin kýsýtlayýcý para politikasýný
bir süre daha sürdürmesi gerektiðini belirtti. Rusya-Ukrayna savaþýnýn sürmesi ve resesyon endiþeleri ile birlikte enerji tüketiminin
düþeceði beklentileri, petrol fiyatlarýnýn iki yýl sonra ilk kez üç aylýk
bir kayýp serisine hazýrlanmasýna
neden oldu.
(Haber Merkezi)

3 EKSEN CNC FREZE (ROUTER)
MAKÝNE ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
3 Eksen CNC Freze (Router) Makine Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/994045
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: 3 Eksen CNC Freze (Router) Makine Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi bünyesinde Ýstihdam Atölyeleri adý
altýnda verilecek olan kurslar için 1 Adet 3 Eksen CNC
Freze (Router) Makine Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim
Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden
itibaren 10 (on) takvim gün içinde teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden
itibaren iþe baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.10.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþhaný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sokak
No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine iliþkin bilgiler.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
Ýstekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktýr.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren aþaðýdaki belge veya belgelerden birini sunmasý yeterli
kabul edilecektir.
1) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat
Yeterlilik Belgesi,
4) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler,
Ýstekliler Yetkili Satýcý Belgesi sunmasý durumunda yetki aldýklarý imalatçý firmanýn Kapasite
Raporunu yeterlilik bilgiler tablosunda sunacaktýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Karaören Çayý
Islah Projesi baþladý
Oðuzlar'ýn çehresini deðiþtirecek bir proje
daha hayat buluyor. Karaören Çayý Islah Projesi'nde çalýþmalar baþladý.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým tarafýndan DSÝ Genel Müdürü Lütfi Akça'ya sunulan Karaören Çayý Islah Projesi'nin

çalýþmalarý baþladý.
DSÝ tarafýndan yürütülen çalýþmalarý sahada inceleyen Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "DSÝ Genel Müdürümüz Sayýn
Lütfi Akça 'ya sunmamýzýn ardýndan çalýþmalarý baþlayan Karaören Çayý Islah Projemizi
sahada inceledik . Ýlçemizin çehresini deðiþtirecek
bir proje daha hayat buluyor. Desteklerinden dolayý baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a, DSÝ Genel Müdürümüz Lütfi Akça'ya,
AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýza, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýza teþekkür ederiz. Hizmetle deðiþen
Oðuzlar için dað bayýr
demeden durmak yok
çalýþmaya devam" diye
konuþtu. (Haber Merkezi)

Sosyal Konut Projesi'nin temeli 25 Ekim'de atýlacak
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili milyonlarýn merakla beklediði bir
geliþmeyi duyurdu.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
dev projede ilk temelin 25
Ekim'de atýlacaðýný söyledi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
Beþtepe'de toplanan ve 2,5
saat süren Kabine Toplantýsý'nýn ardýndan önemli açýklamalar yaptý. Erdoðan, konuþmasý sýrasýnda 250 bin sosyal konut projesi hakkýnda
merak edilen bir detayý da
paylaþtý.
ÝLK TEMEL 25 EKÝM'DE
ATILACAK
"Ýlk evim, ilk iþ yerim" projesinde ilk temelin 25 Ekim'de
atýlacaðýný duyuran Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Adýný Ýlk
Evim Ýlk Ýþ Yerim olarak koyduðumuz kampanya 500 bin
konutu kapsýyor. Kampanyanýn ilk etabýnda 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iþ
yerini 2 yýl içinde bitirmeyi
planlýyoruz. 5 bin konutluk ilk
dilimin temelini 25 Ekim'de
atýyoruz." dedi.

"2 YIL ÝÇÝNDE
BÝTÝRMEYÝ
HEDEFLÝYORUZ"
Cumhurbaþkaný Erdoðan
konuþmalarýnýn devamýnda
"Ülkemizin 81 vilayetinde ve
ilçelerinde insanlarýmýzý ev
sahibi yapmak için yürüttüðümüz konut projelerini yeni bir
kampanya ile baþlattýk. Toplamda 500 bin sosyal konut,
250 bin konut arsasý ve 50
bin iþyerini kapsýyor. Ýlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsasý, 10 bin iþ yerini iki
yýl içinde bitirmeyi planlýyoruz." sözlerini kullandý.

BAÞVURU BEÞ
MÝLYONA DAYANDI
Erdoðan açýklamalarýna
þöyle devam etti: "Talep toplama süreci önümüzdeki ay
sonuna kadar devam edecek.
Ýlk temeli 25 Ekim'de atýyoruz. Baþvurusu sayýsý 5 milyona dayanan kampanya
Türkiye'nin bugüne kadar yapýlmýþ en büyük sosyal konut
atýlýmý olacak. Engellilerimize,
þehitlerimize ve gençlerimize
özel kontenjanlar ayýrdýðýmýz
kampanyamýzýn bir kez daha
milletimize hayýrlý olmasýný diliyorum."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
ABALI
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Ýsmail Kakaç'ta velilere
'uyum süreci' semineri

KIRSALA YAPILACAK
YATIRIMLAR MASADA
Çorum'da Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin
2022 yýlý Eylül ayý toplantýsý
yapýldý.
Dün kentteki bir otelde
gerçekleþtirilen Vali Mustafa
Çiftçi baþkanlýðýnda yapýldý.
Toplantýya, birlik üyeleri katýldý. Toplanda 2023 yýlý çalýþma programý ve yatýrým
planý, birliðin 2023-20242025 yýllarýnýn çok yýllý tahmini bütçesi, birliðin 2022 yýlý bütçesine ilave olarak hazýrlanan ek bütçe, birliðin
2022 Yýlý bütçesinde, bütçe
kalemleri içerisinde yetersiz
gelen ödenek kalemlerine,
yedek ödenek veya diðer
ödenek kalemlerinden ödenek aktarýlmasý talebi konularý görüþülerek karara baðlandý. (Sümeyra Özdoðan)

Ýsmail Kakaç Ýlkokulu'nda okula yeni baþlayan öðrencilerin ailelerine yönelik "Çocuklarýn Okula
Uyum Süreci" konulu aile eðitimi
semineri gerçekleþtirildi.
Ýsmail Kakaç Ýlkokulu hakkýnda
bilgilendirme yapan Okul Müdürü
Ender Özcan Özçakýr, çocuðun
okulda mutlu ve baþarýlý olmasý
için uyum saðlamasýnýn önemli olduðunu vurguladý. Özçakýr, "Çocuklarýn okulda baþarýlý olmasý onlarýn okula uyum saðlamasýyla

mümkündür. Çocuðun baþarýsýnýn
ancak okul-aile-çocuk iþ birliðiyle
geleceðini biliyoruz. Bugün okulumuz rehber öðretmenleri uyum
süreci ve yapmanýz gerekenleri
sizlerle paylaþacak. Bu seminere
katýlarak çocuðunuzun geliþimine
katkýda bulundunuz" dedi.
Okul Psikolojik Danýþmanlarý
Caner Turan ve Nur Kalaycý Tengiz tarafýndan gerçekleþtirilen seminerde farklý konu baþlýklarý ele
alýndý. (Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Kaçak sigara operasyonu
Çorum'da emniyet ekiplerinin
yaptýðý operasyonda 18 bin 600
adet kaçak makaron sigara, 10
kilogramlýk kaçak sarma sigaralýk tütün ele geçirildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan Çorum merkezde bir þahsýn iþ yeri adresinde kaçak makaron sigara sattýðýnýn öðrenilmesi üzerine þüphelinin iþ yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 bin 600
adet çeþitli markalarda kaçak

makaron sigara, 10 kilogram kaçak sarma sigaralýk kýyýlmýþ tütün yakalanarak ele geçirildi.
Emniyetten yapýlan açýklamada þüpheliyle ilgili hakkýnda adli
iþlemlerin devam ettiði bildirildi.
(Haber Merkezi)

Davul zurna ile durdurulan sürücüler

pilav ikramýyla þaþýrdý
Osmancýk Belediyesi
tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yoldan geçen
sürücülere pilav daðýtýldý.
Polis ekipleri, D-100 karayolundan geçen araçlarý
durdurdu. Normal bir uygulama gibi görünen etkinlikte davul zurna eþliðinde pilav ikram edilen
sürücüler þaþkýnlýk yaþadý. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay ve
Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör pilav ikram ettikleri
sürücüleri trafik kurallarýna uymalarý konusunda
da uyardý.
Etkinlikte ayrýca "Ayýkla pirincin taþýný" yarýþmasý düzenlendi. Arafat tepesinde gerçekleþtirilen yarýþma yoðun ilgi gördü.
Yarýþmada Ýstanbul yolu
üzerinde durdurulan araçlarda seyahat yolculara
Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör yarýþma hakkýnda
bilgi vererek yarýþmaya
davet etti.
Özel tepsilere konan
pirinçler içerisine, pirince
benzer 10'ar adet taþ atýldý. Yarýþmaya katýlan kadýnlar pirincin taþýný ayýklamak için birbiriyle kýyasýya yarýþtý. Taþlarý ilk olarak bulan ve birinci olan
yarýþmacýya 5 kilogram,
diðer yarýþmacýlara 1'er kilogram Osmancýk pirinci
hediye edildi.
(ÝHA)

HiDAK sporcularý
Hasan Daðý'na týrmandý
Hitit
Daðcýlýk
Kulübü
(HÝDAK)
Hasan Daðý týrmanýþýný gerçekleþtirdi. Sekiz sporcunun
katýldýðý
etkinlik,
Cumartesi
günü
Çorum'dan hareketle baþladý.
Yürüyüþle ilgili
bilgiler veren Kulüp
Baþkaný
Gürkan
Yagmur, "8 sporcu
ile Hasan Daðýnýn
eteðine çadýrlarýmýzý kurduk gece
3.00'de kalkýp hazýrlýklarý tamamlayýp 4.00'de ataða
geçtik.
Yaklaþýk
1370 metre irtifayý 6
saatte aldýk ve zirveye ulaþtýk. Zirvede mola verdikten
sonra iniþe geçtik
ve yaklaþýk 4 saatlik bir iniþ sonrasý
kamp
alanýmýza
döndük. Sporcu arkadaþlarýmý tebrik
ediyor bu sporun
içerisinde yer almak isteyenleri kulübümüze bekliyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

