'Kýrkdilim, seçimlerden
önce hizmete açýlacak'

Milletvekili
Kaya,
yerinde
müjdeyi
verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, bir televizyon programýnýn canlý yayýn konuðu oldu. Kýrkdilim'de yapýlan çalýþmalarýn
ele alýndýðý programda Milletvekili Kaya, tünellerin 2023 yýlýndaki
seçimlerden önce hizmete açýlacaðýný söyleyerek gidiþ-geliþli 3
tünelle Kýrkdilim virajlarýndan vatandaþlarýn kurtarýlacaðýnýn dile
getirdi. Milletvekili Kaya, T3 tünelin tamamlandýðýný T2 tünelinin
fiziki olarak yüzde 80 seviyesinde olduðunun vurguladý. 5’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Þehit Karaçam için
mevlit okutuldu
Kuzey Irak'ta gerçekleþtirilen Pençe-Kilit
Harekatý'nda terör örgütünün taciz atýþlarý
sonucu geçtiðimiz hafta þehit olan Uzman
Onbaþý Muhammed Karaçam için geçtiðimiz
Salý günü mevlit okutuldu. Baba evi önünde
gerçekleþtirilen mevlide, AK Parti Çorum
Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av.
Oðuzhan Kaya, Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan
Kubalý, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer,
þehidin ailesi ile vatandaþlar katýldý. 3’TE
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Pazar esnafý
halký uyardý. Semt
pazarlarýnda
fiyatlarýn artmaya
baþladýðýný belirten
esnaf, kýþa hazýrlýk
yapmak isteyenler
için en uygun
zamanýn geldiðine
dikkat çekti.

HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

1 TL

KIÞ HAZIRLIÐI iÇiN
EN UYGUN ZAMAN
Yaz aylarýyla birlikte meyve
ve sebze fiyatlarýnda gözle
görülür derecede düþüþ
yaþandý. Ancak bu sefer
de vatandaþ almakta
güçlük çekti. Sonbaharýn
gelmesi ve kýþ aylarýnýn
yaklaþmasýyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarýnýn yavaþ yavaþ artmaya baþladýðý
görülüyor. Çarþamba Pazarý esnaflarý gazetemize yaptýðý açýklamadakýþ için hazýrlýk yapmak
isteyen vatandaþlarýn fiyatlar artýþa geçmeden elini çabuk tutmasý gerektiðini söyledi. 5’TE

‘Üç barajdan Çorum'a
menba kalitesinde içme
suyu saðlýyoruz'
Devlet ve Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSÝ'nin
Çorum'da yaptýðý çalýþmalarý anlattýðý açýklamasýnda, projelerin tamamlanmasý ile Koçhisar Barajý, Hatap Barajý ve Yenihayat
Barajý'ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiþ olacaktýr. Bu faydalý
projenin 2022 yýlý içerisinde
ihalesinin gerçekleþtirilerek inþaata
baþlanmasý için gerekli tüm gayreti
gösteriyoruz"
dedi. 8’DE

BELEDÝYE
6,5 MÝLYONA
ARSA SATTI
Çorum Belediyesi tarafýndan dün
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirilen ihalede
farklý bölgelerdeki üç arsa satýþa çýktý.
Arsalarýn ikisine talipli çýkmazken
Kuruçay mevkinde bulunan bir arsa
6,5 milyon liraya satýldý. 3’TE

Milletvekili Ceylan istedi,
Genel Müdür söz verdi
Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi'nin 1000. Üyeye ulaþmasý nedeniyle düzenlenen törene katýlan Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, kooperatif baþkaný Erdoðan Çerikci'nin talebi doðrultusunda finansman desteði saðlamak için Halk Bankasý Genel Müdürü hemþehrimiz Osman Arslan'ý telefonla arayarak talep edilen 22 milyon
liralýk finansman için destek sözü aldý. 7’DE

Devlet ve Su Ýþleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akca

Belediyenin düðün salonu
Veli Paþa
Kahvecisi
açýlýyor

TAMAMLANMAYA YAKIN
Çorum Belediyesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptýðý düðün salonunun inþaatý devam
ediyor.Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, da dün beraberinde Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel ve
belediye yöneticileriyle birlikte
düðün salonu inþaatýnda incelemelerde bulunarak "Modern
mimari konsepti ve þýk görünümü ile þehrimize çok yakýþacak. Þimdiden hayýrlý olsun"
diye konuþtu. 2’DE

Velipaþa Haný
içerisinde bir süredir
hizmet veren Tarihi Veli
Paþa Kahvecisi resmen açýlýyor. Belediye Baþkaný
Aþgýn, "Kahve alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmeye geliyoruz sloganýyla hizmet verecek Veli Paþa Kahvecisi'nin
zengin menü içeriðinde
geleneksel ve yöresel
lezzetler olacaðýný
söyledi. 8’DE

ONAN'DAN ESKÝ STADYUM VE
ÇEVRESÝ ÝÇÝN YENÝ ÖNERÝ 4’TE

AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu'dan CHP'ye:

Yazýklar
olsun

HABERÝ 4’TE

BÝZ YETÝÞKÝNLER
ÇOCUKLARIMIZA
NE KADAR
TUTARLIYIZ?
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

ÇÝFTÇÝ'DEN REKOR SAHÝBÝ
ORMANA ZÝYARET 8’DE

ÝTFAÝYE PERSONELÝNE
PASTALI KUTLAMA 3’TE

ORHAN SARI'YA
VEDA YEMEÐÝ 6’DA
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BÝZ YETÝÞKÝNLER
ÇOCUKLARIMIZA NE KADAR TUTARLIYIZ?

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Hazine ve
Maliye Bakaný
Nureddin Nebati

Nebati: Yýl sonundan
itibaren düþüþü net
þekilde hissedeceðiz
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati,
gündeme dair önemli açýklamalarda bulundu.
Enflasyon hakkýnda konuþan Nebati, "Ekonomide durgunluða yer vermeden vatandaþlarýn alým
gücünü artýrmaya yönelik mücadeleyi kararlýlýkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceðiz.
Yýl sonundan itibaren de bu düþüþü daha net
þekilde hissetmeye baþlayacaðýz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati,
Ýkinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuþtu. Tarým
sektörü hakkýnda bilgiler veren bakan "Tarým
ürünleri ihracatý 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaþmýþ durumdadýr" sözlerini kullandý.
Enflasyon konusuna deðinen Nebati, "Ekonomide durgunluða yer vermeden vatandaþlarýn
alým gücünü artýrmaya yönelik mücadeleyi kararlýlýkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceðiz. Yýl sonundan itibaren de bu düþüþü daha
net þekilde hissetmeye baþlayacaðýz" sözlerini
kullandý.
"KÜRESEL GIDADA ERDOÐAN
ETKÝSÝ DEÐERLENDÝRÝLECEK"
Bakan Nebati'nin konuþmasýndan önemli
baþlýklar þöyle:
"Son 20 yýlda ülkemiz önemli atýlýmlar gerçekleþtirdi. Bunun baþýnda da tarým sektörü geliyor. Diðer yandan verimlilik artýþý ve ürün çeþitliliði saðlandýðýna hep birlikte þahit olduk. Tarým
ürünleri ihracatý 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaþmýþ durumdadýr. Yeterli ve güvenilir gýda arzýnýn saðlanmasý amacýyla üreticilerimizi kapsayýcý uygulamalarýmýz devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek saðlarken bu
yýl bu rakamý 39,2 milyar liraya yükselttik. Birçok
tarýmsal ürün alým fiyatýnda önemli artýþlar yaparak çiftçilerimizin yanýnda olmaya devam ettik. 2002 yýlýnda sadece 5 ürüne prim desteði
verilirken bu sayý 18'e çýkmýþ durumda. Küresel
gýda fiyatlarý Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn aracýlýðý ile beraber geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Küresel gýdada Erdoðan etkisi deðerlendirilecek.

Çocuðumuz oyuncak bebeðiyle oynarken
"yavrum öyle oynanmaz önce saçýný tara, sonra sütünü içirirsin."diye müdahale ediyoruz.
Özgüvenli gerektiðinde hakkýný arayabilen çocuklar yetiþtirmek istoruz ama en küçük bir hata yaptýðýnda baðýrarak ya da azarlayarak
"ben senin büyüðünüm. Benim sözüm geçer,
benim sözümden çýkmayacaksýn" diyoruz. Bol
bol kitap okusunlar istiyoruz ama "kitap okumazsan tabletini alýrým, bir daha televizyon bile izleyemezsin" diye tehdit ediyoruz. Her çocuk özeldir. Her çocuðun kendine özgü bir öðrenme metodu vardýr ama kaðýt üzerinde ders
çalýþýrken; "yahu neden anlamýyorsun? " demekten kendimizi alamýyoruz. Ýyi eðitim alsýnlar, baþarýlý donanýmlý insan olsunlar diyoruz
ama iþ uygulamaya gelince "otorite önemli" di-

yip kenara çekiliyoruz. Temel deðerleri onlara
modern olarak öðretmek yerine çocuklarý korkutarak "bak uslu durmazsan þöyle yaparým,
öyle söylenmez çok ayýp" diyerek tehdit ediyoruz ya da susturuyoruz. Kendi çocuðumuzun
ne kadar masum olduðunu ondan öðrenebileceðimiz ne çok þey olduðunu bir türlü göremiyoruz. Unutmayalým, her çocuk hayatý önce
anne-babasýndan öðrenir. Ev içindeki dünya,
çocuðu dýþ dünyaya hazýrlar. Anne-babanýn
otorite boþluklarýyla dolu evlerde ipler çocuklarýn elindedir. Ýpleri eline alan çocuk da aðlayarak, küserek, bazen þiddete baþvurarak isteklerini yaptýrmaya baþlar. Ebeveynlerin koyduðu kurallar da hiçbir iþe yaramaz olur. Ýþte bu
durum gelecekte bazý kiþilik sorunlarý yaþamasýna, dýþarýda kavgayla, sertlikle sorunlarý çöz-

meye çalýþmasýna sebep olabilir. Tutarlý davranýþlar gösteren ebeveynlerin çocuklarý sýnýrlarýný bilip ona göre davranacaklardýr. Hatta kurallara uyumakta sorun yaþayan çocuklarýn bir
süre sonra koyulan kurallara uyum gösterdiði
görülecektir. Bu nedenle anne ve babalar, neye 'hayýr' neye 'evet' dediklerini çok iyi bilmeli.
Anne-babalar, yoðun yaþam þartlarýna raðmen, ebeveyn olmanýn farkýndalýðýna daha çok
odaklanmalý. Çocuðun her isteneni yapmasý da
çocuðun her istediðinin yapýlmasý da o çocuðun mutlu ve doyumlu olduðunu göstermez.
Ebeveynlerin her tutarsýz davranýþýnýn çocuðun kiþiliðine etki ettiði unutulmamalý.
Çocuk hakkýnda bir karar verirken, çocuðun yanýnda konuþulmamalý, özel alan yaratýlmalý.

Belediyenin düðün salonu
tamamlanmaya yakýn
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, belediye tarafýndan yapýlan düðün salonu inþaatýný inceledi.
Çorum Belediyesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptýðý düðün salonunun inþaatý devam
ediyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, da dün beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel ve belediye yöneticileriyle birlikte düðün salonu inþaatýnda incelemelerde bulundu.
MODERN MÝMARÝ KONSEPTÝ
Düðün salonunun modern bir mimariye sahip olacaðýný vurgulayan Baþkan Aþgýn, "Mimarsinan Mahallemizde yapýmýna devam ettiðimiz
düðün salonumuzdaki çalýþmalarýmýzý inceledik.
Modern mimari konsepti ve þýk görünümü ile
þehrimize çok yakýþacak. Þimdiden hayýrlý olsun" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

"TÜRKÝYE SON 8 ÇEYREKTE
ARALIKSIZ BÜYÜDÜ"
Türkiye, OECD ülkeleri arasýnda salgýn öncesi duruma göre istihdamýný en çok artýran ülkeler arasýndadýr. Salgýn döneminde istihdamýný
en fazla artýran ülke Türkiye oldu. Ülkemizin son
8 çeyrekte aralýksýz büyümesi bir baþarýdýr. Yýl
sonunda 40 milyar dolarlýk turizm geliri hedefliyoruz.
"ENFLASYONDA DÜÞÜÞ YIL SONU
ÝTÝBARIYLA HÝSSEDÝLECEK"
Aldýðýmýz tedbirler ve küresel düzeyde yaþanacak normalleþme ile birlikte enflasyonu yeneceðiz. Yýl sonundan itibaren bu düþüþü daha net
bir þekilde hissetmeye baþlayacaðýz.
Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gýdadýr. Gýda enflasyonunun halkýmýz üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gýda ürünlerinde KDV oranlarýný
indirdik. Üretici ve hal fiyatlarý ile perakende arasýndaki farkýn takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalýþmalarý sürüyor."
(Haber Merkezi)

Milletvekili Kaya'dan
Her personele 27 bin TL ödenecek Karabacak'a ziyaret
Emniyet Teþkilatý maaþ promosyonunu yeniledi!

Emniyet Genel Müdürlüðü, yenilenen
maaþ promosyon protokolünü duyurdu.
Buna göre; tek seferde, peþin ve eþit olarak
hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn her personele
27 bin TL ödenecek. Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan polislerin maaþ promosyonlarýna iliþkin bir açýklama yayýnlandý.
Hiçbir kesinti olmadan her bir personele 27
bin TL ödeneceðinin duyurulduðu açýklamada, yeni protokolün 1 Kasým 2022 tarihinde yürürlüðe gireceði belirtildi.
Duyuruda þu ifadeler yer aldý:
"Teþkilatýmýzýn maaþ promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yýllýk süre için
Türkiye Vakýflar Bankasý A.Þ ile imzalanmýþtý. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak þekilde, aylýk ödemelerin
300 TL olmasý ve enflasyon karþýsýnda deðer kaybetmemesi için her altý ayda bir memur maaþ zammý oranýnda artýrýlmasý þartý
getirilmiþti. Ancak 2022 yýlýnda memur maaþlarýnda ortaya çýkan yeni durum üzerine,

Vakýfbank ile yaklaþýk 3 ay süren yeniden
görüþmeler gerçekleþtirilmiþ ve maaþ promosyonu ile ilgili bir deðerlendirme sürecine girilmiþtir. Yapýlan görüþmeler neticesinde protokol revize edilmiþtir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yýl olarak belirlenmiþ ve tek seferde, peþin ve eþit olarak
hiçbir kesinti yapýlmaksýzýn her personele
27.000 TL ödenmesi karara baðlanmýþtýr.
Yeni protokol 1 Kasým 2022 tarihinde yürürlüðe girecektir.
Ayrýca Vakýfbank ile önceden yapýlan ve
süresi henüz tamamlanmamýþ olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni
protokole dahil edilecektir. Vakýfbank dýþýndaki bankalarla devam eden protokoller ise
sözleþmelerin bitiþ tarihinde söz konusu
yeni protokole dahil olacaktýr. Vakýfbank
Yönetim Kuruluna, Vakýfbank Genel Müdürüne ve protokol görüþmelerini gerçekleþtiren heyetlere, Türk Polis Teþkilatý adýna
çok teþekkür ediyoruz." (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi Oðuzhan
Kaya, Çorum'da esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Milletvekili Kaya, þehrimizin köklü esnafýndan Karabacak Mobilya ve Moleron Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali Karabacak'ý ziyaret ederek,
hem Türkiye-Çin Ýþ Geliþtirme ve Destekleme
Derneði Doðu Karadeniz Bölge Temsilcisi seçilmesinden dolayý kutladý, hem de Türkiye'de onlarca lüks mobilya firmasýnýn bir araya gelerek
kurduðu e-ticaret platformu Moleron hakkýnda
bilgi aldý.
Karabacak Mobilya Kurucusu Sadýk Karabacak, Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Karabacak ve
oðlu Berkan Karabacak ile bir süre sohbet eden
Milletvekili Kaya, Karabacak ailesine Çorum istihdamýna ve katma deðerine saðladýðý faydalar
nedeniyle teþekkür ederek, hayýrlý iþler ve bol
kazançlar diledi.
Ali Karabacak ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Kaya'ya teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
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Belediye 6,5 milyona
arsa sattý
Çorum Belediyesi tarafýndan üç arazinin satýþa
çýkarýldýðý ihalede sadece
bir arazinin satýþý yapýldý.
Mülkiyeti Çorum Belediyesinde bulunan Slimkent
Bölgesi Kuruçay mevkisinde ticaret arsasý, Ýlice Mevkisinde Konut (villa) site
arsasý ile Gülabibey Mahallesi'ndeki 8 katlý ticaret

ve konut arsalarý dün ihaleye çýkarýldý. Açýk arttýrma
usulüyle yapýlan ihalede
Ýlice ve Gülabibey Mahallesi'ndeki arsalara talipli
çýkmazken, Slimkent Bölgesi Kuruçay mevkisinde
bulunan ticaret alaný iþaretli arsa, 6 milyon 500 bin
liraya satýldý.
(Haber Merkezi)

ÞEHiT KARAÇAM iÇiN
MEVLiT OKUTULDU
Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan Kuzey Irak'ta gerçekleþtirilen
Pençe-Kilit harekatý kapsamýnda
þehit olan Uzman Onbaþý Muhammed Karaçam için mevlid-i þerif
okutuldu.
Kuzey Irak'ta gerçekleþtirilen
Pençe-Kilit Harekatý'nda terör örgütünün taciz atýþlarý sonucu geçtiðimiz hafta þehit olan Uzman Onbaþý
Muhammed Karaçam için geçtiðimiz Salý günü mevlit okutuldu. Baba evi önünde gerçekleþtirilen mevlide, Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, AK Parti Çorum Milletvekili ve
Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer,
þehidin ailesi ile vatandaþlar katýldý.
Þehit Muhammed Karaçam'ýn
cenazesine Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkaný Mustafa Þentop'la
yurt dýþýnda bulunmasý nedeniyle
katýlamayan Oðuzhan Kaya, þehit
Muhammed Karaçam'ýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi.
Þehidin ailesinin hal ve hatýrlarýný soran onlarla sohbet eden Milletvekili Kaya, "Vatanýmýzý korumak
uðruna topraða düþen hiçbir þehidimizi asla unutmayacaðýz. Sizler de
bizlere þehidimizin emanetiniz. Bugün olduðu gibi yarýnda hep yanýnýzda olacaðýz" dedi.
15 Temmuz ruhuyla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Kaya, "Þehitlerimizin hatýrasýný daima
taze tutmak, onlarý her vesileyle ha-

sonra en yüksek mertebe olan þehitlik makamýna eren kahramanlarýmýza Allah'tan bir kez
daha rahmet diliyorum"
ifadelerini kullandý.

týrlamak ve hatýrlatmak bizim için
bir vefa borcudur. Þehitlerimizin bize emanet ettiði bu güzel vataný korumak, milli birlik ve beraberliðimizi
güçlendirmek için 15 Temmuz ruhuyla mücadelemizi kararlýlýkla sürdürüyoruz. Ýstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü vatan ve
bayrak sevgisidir. Peygamberlikten

"100 ÖNCEKÝ
MÝLLÝ MÜCADELEMÝZ
HALA DEVAM EDÝYOR"
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, 100 yýl önce baþlayan milli mücadelenin hala devam
ettiðini, bu güzel coðrafyada ve topraklarda gözü olan uluslararasý
güçlerin hiç biz zaman eksik olmadýðýný belirterek, "Bizim zayýf anýmý-

zý arýyorlar. O nedenle bizim bir ve
beraber olmamýz gerekiyor. Bu
yüzden iç ve dýþ mihraklara karþý
mücadele eden Cumhurbaþkanýmýz liderimiz Recep Tayyip Erdoðan etrafýnda bir ve beraber olmamýz gerekiyor. Allah düþmanlarýmýza fýrsat vermesin. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaþlarý ve tüm þehitlerimizi bir
kez daha rahmet ve minnetle anýyorum" diye konuþtu.
Mevlidi Þerif okunmasýnýn ardýndan Þehit Uzman Onbaþý Muhammed Karaçam'ýn ruhuna ithafen Kur'an-ý Kerim okundu ve dualar edildi.
(Fatih Yýldýrým)

Ýtfaiye personeline pastalý kutlama
Sungurlu'da Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Ýtfaiye
Müdürlüðünü ziyaret ederek personelin Ýtfaiye Haftasý'ný pastayla kutladý.
Ýtfaiye Müdürlüðünü ziyaret eden Belediye Baþ-

kan Yardýmcýlarý Bahri Sezen ve Mükremin Daðaþan,
itfaiye personelinin haftasýný
kutlarken, Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner ise itfaiyecilere çiçek gönderdi.
Belediye Baþkan Yardýmcý-

larýný Ýtfaiye Müdürü Eþref
Bayav ve itfaiye personeli
karþýladý. Baþkan Yardýmcýlarýnýn pasta ve içecek ikram ettiði itfaiye personeli
çok memnun kaldýklarýný ve
mutlu olduklarýný dile getirdi.

Ziyarette açýklamalarda
bulunan Sungurlu Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Bahri
Sezen ve Mükremin Daðaþan, "Ýlçemizde baþarýlý bir
þekilde çalýþmalarýný yürüten itfaiye personelimize te-

þekkür ediyorum. Sizlerin
varlýðý Sungurlu'da yaþayan
bütün hemþerilerimize güven veriyor. Sungurlu'da her
türlü yangýna zamanýnda
yetiþmektesiniz. Yangýnlara
özveriyle müdahale eden,
cesaretle olayýn üzerine
üzerine giden, yerine göre
baþkasýnýn canýný kurtarmak için kendi canýný feda
edebilecek þuurda hareket
eden sizlerin varlýðý, Sungurlu'da yaþayan bütün
hemþehrilerimizin güven
içinde yaþamalarýna vesile
oluyor. Önümüzdeki süreç
içinde Ýtfaiye birimimiz hem
modern ekipmanýyla, araçlarýyla bu kimliði koruyacak
ve daha da ilerleyecek. Buradan Türkiye'deki tüm itfaiyecilerin, Ýtfaiye Haftasý'ný
kutluyorum" dedi.
(ÝHA)

TAMAMLAYICI
SAÐLIK
SÝGORTASINDA
HIZLI ARTIÞ
Türkiye Sigorta Birliði Baþkaný Benli, Kovid-19 sürecinde baþta tamamlayýcý saðlýk sigortasý olmak üzere, bu kapsamdaki ürünlere
yönelik talebin ciddi oranda arttýðýný ve sigortalý sayýsýnda da önemli bir yükseliþ yaþandýðýný belirtti.Sigorta sektöründeki geliþmeleri
deðerlendiren Benli, tüm dünya ülkeleri gibi
Türkiye'nin de Kovid-19 çapýnda bir saðlýk kriziyle ilk kez karþýlaþtýðýný kaydetti.
Buna raðmen bu zor dönemde þehir hastanelerinin dahil olduðu, özel hastanelerin
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirildiði
güçlü saðlýk altyapýsýyla ülkenin baþarýlý bir
süreç yönetimine imza attýðýný aktaran Benli,
Türkiye'nin salgýnla mücadelede örnek bir ülke olduðunun altýný çizdi.
Atilla Benli, "Öte yandan Kovid-19 salgýnýnýn kiþilerdeki risk algýsýný yükselttiðine ve
saðlýk bilincini geliþtirdiðine tanýk olduk. Saðlýðýn ne denli kýymetli olduðunun yeniden hatýrlandýðý bu süreçte baþta tamamlayýcý saðlýk
sigortasý olmak üzere, bu kapsamdaki ürünlere yönelik talep ciddi oranda arttý ve sigortalý
sayýsýnda da önemli bir yükseliþ yaþandý." diye konuþtu.
Sektörün bu zor dönemde de milletin yanýnda olduðunu gösterdiðini ve bu yaklaþýmýn
devam ettiðini vurgulayan Benli, konuþmasýný
þöyle sürdürdü:
"Kovid-19 ile ilgili tedavi giderleri halen þirketlerimiz tarafýndan karþýlanýyor. Bu doðrultuda, sektörden toplanan verilere göre Temmuz
2022 itibarýyla Kovid-19 salgýný kapsamýnda
saðlýk sigortalarýnda gerçekleþen tazminat tutarý 492 milyon TL. Sigortalý sayýsý ise 2022 yýlý temmuz sonu itibarýyla tamamlayýcý saðlýk
sigortasýnda 2,9 milyonu, özel saðlýk sigortasýnda da 2,5 milyon kiþiyi aþmýþ durumda. Diðer taraftan, salgýnýn baþlangýcýndaki seyahat
kýsýtlamalarý, sektörümüzde seyahat saðlýk sigortalarýnda ciddi bir azalmaya neden olmuþtu. Ancak ülkemiz baþta olmak üzere tüm dünyada kýsýtlamalarýn kademeli olarak kaldýrýlmasý ile seyahat saðlýk sigortalarýnda temmuz
ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde
225 oranýnda ciddi bir artýþ yaþandý."
TSB Baþkaný Atilla Benli, "Saðlýk ekosisteminin önemli oyuncularýndan saðlýk sigortacýlýðýnýn, pandeminin neden olduðu gerek küresel, gerek bölgesel, gerekse de günlük yaþamdaki deðiþikliklere cevap verecek yeni ürünleri
sigortalýlarýn hizmetine sunacaðý muhakkak.
Bu da saðlýk sigortacýlýðýnýn hacmini olumlu
yönde etkileyecektir." þeklinde konuþtu.
Yeni dönemde, özellikle grup saðlýk sigortasý poliçeleri kapsamýnda salgýn hastalýklarýn
teminat kapsamýna dahil edilmesi taleplerinin
geldiðini gözlemlediklerini aktaran Benli, þunlarý kaydetti:
"Ayrýca, Kovid-19 tecrübesiyle birlikte, dijitalleþmenin de hýzla arttýðý bu dönemde, saðlýk hizmet saðlayýcýlarýnýn, tele saðlýk uygulamalarýna daha fazla aðýrlýk verecekleri ve bu
hizmetlere talebin de yükseleceði beklentiler
arasýnda. Burada sektörümüzün, ürün kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak kadar ürünleri sigortalýlar lehine geliþtirmek için yoðun bir çaba sarf
edeceðinin altýný çizmekte fayda görüyoruz.
Türkiye Sigorta Birliði olarak, her branþta olduðu gibi saðlýk branþýnda da talebin, doðru
arz ile buluþmasýna katký sunacaðýz."
Sigorta sektörü olarak, salgýn süreci gibi
belirsiz ve zorluklarla dolu bu dönemde de sigortalýlarýn yanýnda olabildikleri için memnuniyet duyduklarýný dile getiren Benli, "Çünkü
bizler için 'Sigorta, kýymet bilmektir.' Bu doðrultuda Kovid-19 kaynaklý tedavi giderleri ve
fark ücretlerinin þirketlerimiz tarafýndan karþýlanmasý da bunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Pandemi döneminde, þirketlerimizin sigortalý memnuniyetini temel alan çalýþmalarý da saðlýk alanýnda sigortalý sayýsýnýn
artmasýyla, yani vatandaþlarýmýzýn teveccühüyle sonuçlandý." deðerlendirmesini yaptý.
Benli, saðlýk sigortalarýnýn öneminin salgýnla bir kez daha ve çok güçlü biçimde ortaya çýktýðýna dikkati çekerek, "Geçtiðimiz dönemde saðlýk branþýnda, baþta tamamlayýcý
saðlýk sigortasý olmak üzere, sigortalý sayýsýnda önemli bir artýþ yaþanmasýný artan sigorta
bilinci ve farkýndalýðýnýn bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle fark ücreti ödemeden özel
hastaneleri kullanmak isteyen vatandaþlarýmýz için uygun poliçe primleriyle özel saðlýk
kuruluþlarýnda tedavi imkaný sunan tamamlayýcý saðlýk sigortasýna olan talep önemli ölçüde arttý.
Sonuç olarak branþ kapsamýnda 2022 yýlý
temmuz ayý sonu itibarýyla 14 milyar TL prim
üretimi gerçekleþti. Özel saðlýk sigortasýnda
prim üretimi geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 72 artarken, tamamlayýcý saðlýk sigortasýnda prim üretimi ise yaklaþýk yüzde 143
yükseldi ve bu branþta yeni sigortalý kazanýmýnýn devam etmesini saðladý." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Kavuncu'dan CHP'ye:

Yazýklar olsun

AK Parti
Milletvekili
Erol Kavuncu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, Mersin'de polisevine bombalý saldýrý düzenleyen hain PKK'lý
terörist Diyþah Ercan'ýn CHP'nin Hak
Ýhlalleri Raporu'nda "gazeteci" olarak maðdur gösterildiðini belirterek,
"Yazýklar olsun"dedi.
Konuya iliþkin bir açýklama yapan
Milletvekili Kavuncu, þunlarý söyledi:

"Mersin'de polisevimize canlý
bombalý saldýrý düzenleyen hain
PKK'lý terörist Dilþah Ercan'ý
CHP'nin, Türkiye'yi Avrupa'ya,
ABD'ne, dünyaya, "sözde Ýnsan
Haklarý Kuruluþlarý"na þikayet etmek
için hazýrladýklarý, 'hak ihlalleri' raporunda gazeteci olarak 'maðdur' gösterdikleri ortaya çýktý. Sabýkalý, sicili

bozuk, milletin deðerleriyle kavgalý
olanlarýn gerçek yüzü iþte budur. Gazeteci kisveli bu teröriste masumiyet
atfedenleri þiddetle kýnýyorum.
Bu zihniyet ülkemiz için milli güvenlik sorunudur.
Zira yetki sahibi olsalar elinde þehitlerimizin kaný bulunan bu tescilli
teröristleri iþe alýp, yönetim kadrola-

rýna dahi getireceklerdir.
Allah bu zihniyetteki devlet millet
düþmanlarýndan güzel ülkemizi, aziz
milletimizi korusun. Dün neyse bugün de ayný olan bu zihniyeti iyi tanýyan asil ve necip milletimiz bunun
cevabýný, 2023'te sandýða gömerek
en güzel þekilde verecektir."
(Haber Merkezi)

'20 yýldýr AK Parti'nin yaptýðý
hizmetler unutulmamalýdýr'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, AK Parti Genel Merkezi'nde yapýlan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsýyla ilgili, "Cumhurbaþkanýmýz, Genel Baþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn 21
yýl önce baþlattýðý hizmet seferberliði ve her gün gururla,
onurla izlediðimiz kararlýlýðý,
liderliði, gücü ve kuvveti her
geçen gün bizdeki hizmet
aþkýný arttýrýyor" dedi.
Ankara'da yapýlan toplantýnýn ardýndan bir açýklama
yapan AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, ülke
ve millet için eser ve hizmet
üretmeye devam edeceklerini belirterek, 20 yýlda AK Parti'nin ülkeye yaptýðý hizmetlerin unutulmamasý gerektiðini
ifade etti.
Türkiye'nin 81 ilinde olduðu gibi Çorum ve ilçelerinde
de vatandaþlarý ev sahibi
yapmak için yürüttükleri konut projelerine yeni bir kampanya ile devam ettiklerine
vurgu yapan Baþkan Ahlatcý,
"Gençlerimizin, emeklilerimizin, engellilerimizin, þehit yakýný ve gazilerimizin öncellikli olduðu TOKÝ projesinden
yaptýðýmýz çalýþmalara kadar
pek çok konuda deðerlendirmelerde bulunduk. Toplantýmýzýn, milletimiz ve partimiz
adýna hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum'' diye
konuþtu.
2023 seçimlerinde kendilerine önemli görevler düþtüðünü ifade eden Baþkan Ahlatcý, "Vatandaþlarýmýza AK
Parti siyasetini, her kesime
dokunduðumuz eserlerimizi

Onan’dan eski stadyum
ve çevresi için yeni öneri

ve 2023 hedeflerimizi iyice
anlatmamýz gerekmektedir"
þeklinde konuþtu.
Partisinin genel merkezinde düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda konuþan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
"Ýnþallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm
noktasýyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atýldýðý bir milat olacaktýr. Ben
inanýyorum, 2023 seçimlerini
rekor oyla kazanacaðýz" dedi.
AK Parti olarak millete sahip çýktýklarýna deðinen
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Ekonomideki güçlenmeyi
yýlbaþýndan sonra hep beraber göreceðiz. Ýhracatta her
ay rekor kýrýyoruz. Avrupa
büyük sýkýntýlar yaþarken ha-

vacýlýk sektörümüz tarihinin
en önemli baþarýlarýný yaþýyor. Enerjide zamanýnda attýðýmýz stratejik adýmlarýn
meyvelerini topluyoruz. Tüm
bunlarý yaparken de vatandaþlarýmýzý enflasyon karþýsýnda yalnýz býrakmýyoruz.
Milletimize sahip çýkýyoruz"
diye konuþtu.
Muhalefetin çamur attýðýný belirten Cumhurbaþkaný
Erdoðan, "2023'e yaklaþtýkça muhalefet kanadýnýn farklý yollara tevessül edeceði
anlaþýlýyor. Projelerimize kara çalýyorlar. Biz artan kira ve
konut fiyatlarýný dengelemek
ve vatandaþlarýmýzýn ihtiyacýný karþýlamak için bir sosyal konut projesini hayata
geçirdik. Muhalefet ne yapýyor, çamur atýyor. Bir milyon
170 bin konutu inþa ettikten
sonra da sahiplerimize teslim

etmiþiz. Biz kendimizi ispat
etmiþiz. Üstelik sosyal konut
projemize de rekor düzeyde
bir baþvuru varken 14 tane
büyükþehir belediyesiyle siz
ne yaptýnýz, biraz da onu anlatýn" þeklinde konuþtu.
2023 seçimlerini rekor oyla kazanacaklarýný kaydeden
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
"Ýnþallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm
noktasýyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atýldýðý bir milat olacaktýr. Ben
inanýyorum, 2023 seçimlerini
rekor oyla kazanacaðýz. Bu
kadro bu iþi baþarýr, ben size
inanýyorum. Ve kararlý bir þekilde yolumuza devam edeceðiz. Biz milletten kopuk siyasetçi deðiliz unutmayýn,
milletten kopuk siyasetçi olmaz" ifadelerini kullandý.
(Fatih Yýldýrým)

6'lý masanýn kadýnlarýndan
dayanýþma etkinliðinde
Çorum'da Millet Ýttifaký bileþenlerinden Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP), ÝYÝ Parti,
Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin il ve
merkez ilçe kadýn kollarý
baþkanlarý ve üyeleri kahvaltý etkinliðinde bir araya geldi.
Kentteki bir restoranda
gerçekleþtirilen toplantýya,
CHP Kadýn Kollarý Baþkaný
Kamile Anar, ÝYÝ Parti Kadýn
Kollarý Baþkaný Meral Özeþer, Saadet Partisi Kadýn
Kollarý Baþkaný Melahat Yýlmaz, Gelecek Partisi Kadýn
Kollarý Baþkaný Selma Bayrakdar, DEVA Partisi Kadýn
Politikalarý Baþkaný Zehra
Benli, CHP Belediye Meclis
üyeleri Nazik Bulut ve Didem
Semiz Tokgöz ile çok sayýda
partilerin Kadýn Kollarý üyeleri katýldý.
Toplantýda selamlama
konuþmasý yapan CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, "Bu toplumun sorunlarýný çözmek amacýyla elini
taþýn alýna koyan, çocuklarýna ve torunlarýna barýþ ve
huzur içinde, hak ve hukuk
içinde bir ülke býrakmak için
canla baþla çalýþan herkese
çok teþekkür ederim. Bizler
kadýnlar olarak bu tolumun
aydýnlýk yüzleriyiz. Önümüzdeki seçim özgürlük demokrasi, hak, hukuk, adalet için

çok önemli ama kadýnlar için
daha da çok önemlidir" dedi.
Konuþmasýnda Ýran örneðine deðinen Kamile Anar,
"Eðer bu seçimde çalýþmazsak, Atatürk'ün bize sunduðu haklarýmýz tek tek elimizden alýnacak. Belki Ýran'dan
daha kötü olacaðýz. Canla
baþla çok iyi çalýþalým. Biz
hepimiz 6'lý masa yani dostlarýmýz olarak tek gayemiz
var. Bu ülkeye barýþý, demokrasiyi ve adaleti getirmektir. Hiçbir çocuðu yataða
aç yatýrmamak ve hiçbir kadýnýn ölümüne göz yumma-

maktýr" ifadelerine yer verdi.
ÝYÝ Parti Kadýn Kollarý
Baþkaný Meral Özeþer ise,
"Kadýnlar olarak el ele vererek yapamayacaðýmýz hiç bir
þey yoktur. Demokrasiye hedeflenerek sonuna kadar
mücadele edip baþarmak
zorundayýz. Baþaracaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu.
Saadet Partisi Kadýn Kollarý Baþkaný Melahat Yýlmaz
da bir selamlama konuþmasý
yaptý.
Gelecek Partisi Kadýn
Kollarý Baþkaný Selma Bay-

rakdar ise , "Birlik beraberlik
içerisinde yol alacaðýz. Sizin
de fikirleriniz bizim için
önemlidir" þeklinde konuþtu.
DEVA Partisi Kadýn Politikalarý Baþkaný Zehra Benli
de, "Kadýnýn kadýna ihtiyacý
olan en önemli zaman dilimi
içerisindeyiz. Siyasetin kadýnlara ihtiyacý var. Hep birlikte el ele güzel çalýþmalar
yapacaðýmýza inanýyorum"
dedi.
Kahvaltý etkinliði hep birlikte çekinilen hatýra fotoðrafýyla sona erdi.
(Haber Merkezi)

Zafer Partisi Çorum Ýl Baþkaný olacak? Bu inþaatýn sonu ve harBedii Onan, Dr. Turhan Kýlýçcýoð- canan kamunun parasýnýn akýbeti
lu Stadyumu ve çevresindeki spor ile bitmeyen kapalý spor salonutesislerinin korunmasý gerektiðini nun ne vakit biteceðine dair sorubelirterek, "Betona ve beton kulla- larýn cevabý olacak mý?
narak yapýlan yapýlaþÇorum Belediyesi
maya karþýyýz. Yeþil
neden stadyum ve kaalanlarýn ve spor yapýpalý spor salonu yaplan tesislerin varlýðýnma ihtiyacý duymuþdan yanayýz" dedi. Kotur? Ýhtiyaç olduðu dünuyla ilgili bir açýklama
þünüldü ise stadyuyapan Zafer Partisi Çomun yapýlma süreci
rum Ýl Baþkaný Bedii
neden bu kadar uzun
Onan, þunlarý söyledi:
sürmüþtür? Parasal
"Millet bahçesine dökaynaðý olmayan bir
nüþtürülmesi düþünülen
inþaata neden baþlanelli beþ dönümlük alan
dý ve sonunda spor batakým sporlarýna yakla- Bedii Onan
kanlýðýna devredildi?
þýk atmýþ yýldan beri
Spor bakanlýðý tarafýnmekân olmuþ karþýlýklý mücadele- dan stadyum bitirilirken kapalý
lerin yaþandýðý, oyuncular ve diðer spor salonu neden yarým halde
bileþenlerin birbirleri ile temas çürümeye terk edilmiþ halde duedebildiði ortamlar hazýrlamýþtýr.
ruyor? Geçmiþte belediye yöneGençlerin ve toplumun tüm tenlerin bu tasarruflarda sorumlukesimlerinin spor yapmasý temel luðu nedir? Harcanan paralar milbir hak olmakla beraber, maddi letin parasý deðil midir? Tüyü bitve manevi varlýðýný geliþtirmesi meyen yetim hakký sadece bir
için vazgeçilmez ve devredilmez cümleden ibaret midir?
bir ihtiyaçtýr.
Bahsi geçen alanlarýn sportif
Millet bahçesine dönüþtürül- amaçlarýnýn dýþýnda bir yapýlaþmesi düþünülen elli beþ dönüm- ma olmamasý için tepki verenlere
lük alan takým sporlarýna yaklaþýk raðmen Çorum belediyesi neden
atmýþ yýldan beri mekân olmuþ bu kesimlerin sesini duyup, talepkarþýlýklý mücadelelerin yaþandý- lere uygun bir projelendirme için
ðý, oyuncular ve diðer bileþenlerin kamuoyunun fikirlerine müracaat
birbirleri ile temas edebildiði or- etmiyor?
tamlar hazýrlamýþtýr.
Þehir stadyumu veya Dr. TurÜlke genelinde stadyum yýkma han Kýlýçcýoðlu stadyumu baþta
furyasýndan, ilk ismi ile Çorum Þe- Çorum spor müsabakalarýnýn yahir, deðiþtirilen ismi ile Dr. Turhan pýldýðý, okullar arasý atletizm yaKýlýçcýoðlu stadyumu da nasibini rýþmalarýnýn yaþandýðý, resmi
almýþtýr. Gerekçesi ise yeni bir bayramlarýn yapýldýðý, deðiþik
stadyumun yapýlmýþ olmasý ve es- amaçlý sosyal faaliyetlerine ev
ki stadyumun yerine millet bahçe- sahipliði yapan bir alan olarak
si adý altýnda yapýlaþma yapýlma- çok kiþinin hatýrlarýnda güzel anýsýnýn planlanmýþ olmasýdýr.
lar býrakmýþtýr.
Lakin eski stadyumun hemen
Futbol müsabakalarýnda þamçevresinde var olan ve dýþ saha- piyonluklarýn ve galibiyetlerin selar olarak nitelendirilen gençlerin, vinci, küme düþmelerin hüznü bu
amatör futbol kulüplerinin günü- alandadýr. Kendi çapýnda þöhretmüzde de kullandýðý futbol saha- ler topluluðu olan çok sayýda kularýnýn yerine bir alternatif sunul- lüp ve yýldýz bu stadyum alanýnmuþ mudur? Veya sunulmasý dan gelmiþ ve geçmiþtir.
imkâný var mýdýr?
Eski stadyumun tribünleri geçSpor camiasýndan olan ve bu tiðimiz hafta içinde yýkýldý. Geriye
bölgenin yapýlaþmasýna karþý du- futbol oynanan yeþil alan kaldý.
yarlýlýk gösteren avukat Teoman Bu alana ve çevresine, Çorum
Þahin, sosyal medya üzerinden belediyesi Millet Bahçesi yapýlayapmýþ olduðu açýklamalar ve caðýný duyurdu. Ancak, gördüðüçaðrýlar ile dýþ saha olarak bilinen müz vatandaþlarýn aklýnda ve fikamatör futbolun kalbi sayýlacak rinde ya farklý bir yöne doðru bir
alanlarýn varlýðýný sürdürmesi ve yapýlaþma olursa düþüncesi
haklý sebeplerini birkaç gündür hâkim durumdadýr. Bu alanda
gündemde tutmaya çalýþýyor. An- Çorum halký adýna doðru ve faycak geçen sürede baþta Teoman dalý iþler yapýlmalýdýr. Yapýlan iþÞahin olmak üzere birkaç spor ler faydalý ve iþlevli olmalýdýr. Bölgeçmiþi olan isimden baþka kim- ge bizimdir. Þehir de bizimdir. Güseler futbol sahalarýnýn muhafaza- zel iþler yapýlacaksa her proje þesýna yönelik tepki göstermemiþtir.
hir halkýndan kabul görecektir.
Geçmiþte eski stadyum alaný
Yavan projeler ile birilerine ýsve çevresi konut alaný olarak iha- marlama iþler verilip, beton yýðýný
leye çýkarýlmýþ, belediyenin konut yapýlacaksa yapanlarýn isimleri
almasý karþýlýðý ihale edilmiþti. An- þehirde çok olumsuz anýlacaktýr.
cak þehrimizin duyarlý hukukçula- Yanlýþ projeler olmasý halinde bu
rýndan sporcu ve doða dostu Teo- güzide alana yazýk olacaktýr. Beman Þahin'in hukuk mücadelesi ton yýðýnýndan baþka bir görüntüsonrasýnda yargý kararý ile iptal sü olmayan otopark projesi kesinedilmiþti. Bu proje iptal edilmiþ ol- likle bu alanda olmamalýdýr. Spormasaydý bölge beton yýðýna dö- tif maksatlý tesislerin olduðu yeþil
nüþtürülmüþ olacaktý.
alanlar korunarak çevrede topluEski stadyumun yýkýlabilmesi mun faydalanacaðý aðaçlandýrma
için yeni bir stadyumun yapýlmasý ve toprak odaklý projeler hayata
gerekirdi. Öyle de yapýldý. Çorum geçirilmelidir. Betona ve beton kulbelediyesi tarafýndan tartýþmalý bir lanarak yapýlan yapýlaþmaya karþekilde stadyum yapýlmaya baþ- þýyýz. Yeþil alanlarýn ve spor yapýlandý. Bitirilemeyen yeni stadý ta- lan tesislerin varlýðýndan yanayýz.
mamlama vazifesi de spor bakanZafer Partisi olarak Türk gençlýðýna kaldý. Stadyum bir þekilde liðinin yanýnda, betonlaþma zihnitamamlandý. Ya Ýskilip yolu üzerin- yeti içeren her türlü düþünce ve
de yarým halde býrakýlan ve çürü- çalýþmalarýn karþýsýnda olacaðýz."
yen kapalý spor salonunun hali ne
(Haber Merkezi)
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PAZAR ESNAFI HALKI UYARDI. SEMT PAZARLARINDA FÝYATLARIN ARTMAYA BAÞLADIÐINI BELÝRTEN
ESNAF, KIÞA HAZIRLIK YAPMAK ÝSTEYENLER ÝÇÝN EN UYGUN ZAMANIN GELDÝÐÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ.

Rýza Turgun

Erhan Çapkýn

Mustafa Uygun

Mustafa Kaymýþ

Cengiz Kart

'KIÞ HAZIRLIÐI iÇiN
EN UYGUN ZAMAN'
Sonbaharýn gelmesi,
kýþ aylarýnýn yaklaþmasýyla
birlikte Çorum'daki semt
pazarlarýnda fiyatlar artmaya
baþladý. Geçtiðimiz haftaya
oranla yüzde 10 ile 20 arasýnda artan meyve ve sebze
fiyatlarýnýn önümüzdeki günlerde daha da artacaðý ifade
ediliyor. Gazetemiz muhabiri,
kentin en eski pazarlarýndan
birisi olan Çarþamba
Pazarý'nda hem vatandaþla
hem de esnafla görüþtü.

Türkiye'de yaþanan ekonomik sorunlar enflasyona, enflasyon da vatandaþýn cebini yakmaya devam ediyor. Artan fiyatlar karþýsýnda vatandaþýn alým gücü her geçen gün düþüyor.
Bugüne kadar hükümet, aldýðý önlemlerle enflasyonun etkisini azaltmaya çalýþsa enflasyonun etkisi en çok
pazarlarda hissediliyor.
Yaz aylarýyla birlikte meyve ve
sebze fiyatlarýnda gözle görülür derecede düþüþ yaþandý. Ancak bu sefer
de vatandaþ almakta güçlük çekti.
Sonbaharýn gelmesi ve kýþ aylarýnýn
yaklaþmasýyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarýnýn yavaþ yavaþ artmaya
baþladýðý görülüyor.
"ELÝNÝZÝ ÇABUK TUTUN,
FÝYATLAR ARTACAK"
Çarþamba Pazarý'nda gazetemiz
muhabirine konuþan pazar esnafý, fiyatlarýn daha da artacaðýný, kýþ için
hazýrlýk yapmak isteyen vatandaþlarýn
elini çabuk tutmasý gerektiðini söyledi.
Pazarda domates satan Erhan
Çapkýn, "Ýþlerimiz çok iyi. Ben insanlarý anlamýyorum. Millet fiyatlarý yüksek
karþýlýyor. Fiyatlar þuanda iyi durumda. Ancak artacak önümüz kýþ. Sera
gelmeye baþlayýnca fiyatlar artar" diye
konuþtu.
Kýþ için hazýrlýk yapmak isteyen
vatandaþlarýn elini çabuk tutmasý gerektiðini vurgulayan Çapkýn, "Önümüzdeki 15-20 gün içinde de oradan

d o mates
gelmeye baþlar. Dolayýsýyla kýþ
için hazýrlýk yapanlar acele etmeli. Bu fiyatlarý bir daha bulamayabilirler. Fiyatlar artýk artacaktýr. Þimdiden alýn. Normal domatese oranla
yerli domates menemenlik için daha
iyi" ifadelerini kullandý.
Bir diðer pazar esnafý Mustafa Uygun ise "Fiyatlar þuanda çok uygun.
15 liraya biber satýyorum. Ýþlerimiz de
Allah'a þükür iyi. 30 senedir pazardayým. Ucuz alýp ucuz satacaksýn. Köylüye gidiyorum, alýyorum. Fiyatlar artabilir. Vatandaþa bakmayýn. Bedava
versen 'Kim götürecek' diyecek. Vatandaþ her zaman daha ucuz olmasýný ister. Gitse, toplasa ne zorlu bir süreç olduðunu anlar. Þuan için fiyatlar
çok iyi. Vatandaþ bu fiyatlarý bir daha
bulamayabilir" dedi.
PAZAR MARKETE GÖRE UCUZ

P a zarlarýn markete
göre daha ucuz olduðunu hatýrlatan
bir diðer esnaf Mustafa Kaymýþ da "Ýþler eh iþte seviyesinde. Çarþamba'da
çok iþ yok. Çorum'da iki pazarda pazar esnafýnýn yüzü gülüyor. Cuma ve
Pazartesi pazarlarý yoðun geçiyor, iþ
açýsýndan da yüksek oluyor. Her halükarda vatandaþ pazarý tercih ediyor.
Marketlerdeki fiyatlara güç yetmiyor.
Pazar marketlere göre halen ucuz"
þeklinde konuþtu.
VATANDAÞ FÝYATLARI
PAHALI BULUYOR
Halk ise halen fiyatlarý pahalý buluyor. Yaz aylarýnýn etkisiyle birlikte düþen fiyatlar halen pazara alýþveriþ için
gelen vatandaþýn gözünü korkutuyor.
Gazetemiz muhabirine konuþan
Cengiz Kart, ayda bir kere pazar alýþ-

veriþine çýktýðýný, her ay bin
lira bütçe ayýrmak zorunda
kaldýðýný söyledi. Kart, "Pazarda fiyatlar pahalý. 15 liranýn altýnda neredeyse bir þey
yok. Mýsýrýn tanesi 20 lira. Mýsýra 80 lira para verdim. Her þeyin fiyatý çok yüksek. Ben ayda bir
kez pazar alýþveriþi yapýyorum o da
maaþýmý alýnca. Her ay bin lira para
alýþveriþine bütçe ayýrýyoruz. Biz ayýrabiliyoruz ama ayýramayan da var.
Düzgün bir alýþveriþ yapmak için bu
bütçeyi saðlamak þart. Bu nedenle fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandý.
Vatandaþýn fiyatlarý pahalý bulduðundan dert yakýnan bir baþka pazar
esnafý Rýza Turgun ise "Fiyatlar çok iyi
ama millet kan aðlýyor. 30 liraya muz
yenir mi? Mazot masraflarý çok arttý.
Ýþlerimiz þuanda iyi deðil. Vatandaþ
tezgaha bakýyor sonra geri gidiyor.
Mevcut olan bir durum bu. Biz þuanda
bunu yaþýyoruz" diye konuþtu.
Hem pazarcý esnafý hem de vatandaþ halen fiyatlardan þikayetçi. Yaz
aylarýnýn baþýna göre fiyatlar düþse
de vatandaþýn alým gücündeki düþüþ
tüm dengeleri alt-üst ediyor. Esnaf,
kýþ öncesinde hazýrlýk yapmak isteyenlerin elini çabuk tutmasý gerektiði
kanaatinde.
(Çaðrý Uzun)

Pazarda
fiyatlar
Alýþveriþ merkezi önünde
her hafta kurulan Çarþamba
Pazarý'nda bu haftaki bazý
meyve ve sebze fiyatlarý þöyle:
Mantar 25 ile 40 lira,
Sarýmsak 25 ile 45 lira,
yeþil biber 10 ile 30 lira,
havuç 5 lira, patlýcan 8 lira,
patates kilosu 8 lira,
dolmalýk biber 15 lira,
kavun tane 5 ile 10 lira,
þeftali 15 ile 20 lira,
nektari 15 lira, erik 12 lira,
limon 15 lira, muz 30 lira,
nar 20 lira, armut 20 lira,
mandalina 12,5 lira,
maydanoz 5 lira, elma 7 lira,
erik 10 lira, üzüm 7 ile 10 lira,
Turþuluk salatalýk 15 ile 30 lira,
bamya 20 60 lira,
menemenlik domates 6 lira,
domates 10 ila 15 lira.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, yerinde müjdeyi verdi.

'Kýrkdilim, seçimlerden
önce hizmete açýlacak'

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, bir televizyon programýnýn
canlý yayýn konuðu oldu. Kýrkdilim'de yapýlan çalýþmalarýn ele alýndýðý programda Milletvekili Kaya, tünellerin 2023 yýlýndaki seçimlerden önce hizmete açýlacaðýný söyledi.
Kýrkdilim'den yayýna baðlanan Milletvekili kaya, Kýrkdilim'in özelliðini anlattý.
Kýrkdilim'in 40 virajdan oluþan 10,5 kilometrelik bir güzergah olduðunu söyleyen
Kaya, bu yýlýn 8 kilometresinin yapýmý
devam eden tünellerle aþýlacaðýnýn altýný
çizdi.
Gidiþ-geliþli 3 tünelle Kýrkdilim virajlarýndan vatandaþlarýn kurtarýlacaðýnýn dile getiren milletvekili Kaya, T3
olarak bilinen tünelin yüzde
100 olarak tamamlandýðýný,
ortada bulunan T2 tünelinin
kazý ve betonlama çalýþmalarýnýn bittiðini ve fiziki olarak yüzde 80 seviyesinde olduðunun vurguladý. Çalýþmalarýn yoðunlaþtýðý
T1 tünelinde ise
sað bölümde
çalýþmalarýn
sürdüðünü,
sol tarafýn

ise açýldýðýný kaydetti. Son tünellerde de
Aralýk ayý gibi betonlama çalýþmalarýnýn
bitirilmesinin hedeflendiðini söyleyen Milletvekili Kaya, 2023 yýlýnda da ýþýklandýrma ve refüj çalýþmalarýnýn bitirilerek yýl
içerisinde hizmete açýlacaðýný açýkladý.

"9 MÝLYARLIK
ULAÞIM YATIRIMI VAR"
Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn Çorum'da 12
þantiyede yaklaþýk 9 milyarlýk yatýrýmýn
olduðuna dikkat çeken Milletvekili Kaya,
Kýkdilim'in ise 2.5 milyarlýk bir yatýrým olduðunu bildirdi.
"SEÇÝMLERDEN ÖNCE AÇILACAK"
Böylesi bir yatýrýmýn kazandýrýlmasýndan dolayý Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan ve Ulaþtýrma Bakaný
Adil Karaismailoðlu ve emeði geçenlere teþekkür eden Kaya, "Cumhurbaþkanýmýzýn sayesinde vatandaþlarýmýz her alanda olduðu gibi ulaþým konusunda da kaliteyi, konforu yaþýyorlar" dedi.
Kaya, 2023 seçimlerinden önce Kýrkdilim'in açýlýþa
hazýr hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN
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Orhan Sarý’ya veda yemeði
TOPLANTIYA
ÇAÐRI
Çorum Ýli Merkez Morsümbül Köyü ve
Mahalleleri Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin üç yýlda bir yapýlan Olaðan Genel
Kurul Toplantýsý (2018-2019-2020 yýllarýna
ait) Nisan 2021 ayý içerisinde yapýlmasý
gerekirken,Pandemi nedeniyle kanuni süresi içerisinde yapýlamamýþ olup,
16.10.2022 tarihinde saat 12.00 de Yavruturna Mah. Emek 1. Sok. No. 3 Çorum adresinde aþaðýda yazýlý gündemle yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde
toplantý, 23.10.2022 tarihinde ayný yer ve
saatte yapýlacaktýr.
Sayýn üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu Adýna
Baþkan
Muharrem Çalýþkan
GÜNDEM:
1- Açýlýþ ve yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunmasý
4- 2018-2019-2020 yýllarýna ait Ýþletme
Hesabý Özetinin okunmasý ve kabulü
5- 2021-2022-2023 yýllarýna ait tahmini
bütçenin okunmasý ve kabulü
6- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu
Üyelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanýþ.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:03
06:27
12:36
15:55
18:34
19:53

Çorum Tarým ve Orman Müdürlüðünden Ankara'ya atanan Orhan Sarý için veda yemeði verildi.
Veda yemeðine, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, Ticaret
Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Yýlmaz Kaya,
Pankobirlik Baþkaný Ahmet Pehlivan, Damýzlýk
Koyun Keçi Yetiþtiricileri
Birliði Baþkaný Birol Alanbay, Arý Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Yücel Saygý, Çorum Veteriner Hekimleri
Odasý Baþkaný Serdar
Doðan, ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, Karadeniz Birlik Baþkaný Ali Bardakcý,
Mecitözü Ziraat Odasý
Baþkaný Satýlmýþ Köse,
Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým,
Uðurludað Ziraat Odasý
Baþkaný Davut Saygý, Tarým ve Orman Müdürlüðü
personelleri ile sivil toplum
kuruluþlarý katýldý.
Yemekte bir konuþma
yapan Orhan Sarý "Biz
Çorum' a hizmet için geldik. Memleketimize yatýrým getirmek için geldik ve
tüm çalýþmalarýmýzý çiftçi
odaklý
gerçekleþtirdik.
Güçlü çiftçi için güçlü birlik
dedik ve tüm kooperatifleri, tüm birlikleri bir arada,
ortak paydada buluþturduk. Üreten çiftçimizin yanýnda olmalýyýz dedik ve
hep birlikte bu topraklara, Çorum çiftçisine hizmet
ettik. 5 yýlda onlarca proje ile on milyonlarca liralýk
yatýrýmý Çorum' a kazandýrdýk. Bayraðý en yükseðe diktik. Hedeflerimizi gerçekleþtirmek için tüm
proje kanallarýný kullandýk. Çorum tarýmýný Ülkemizde söz sahibi olacak seviyeye taþýdýk. Çorumda amacýmýz hizmet etmekti, üretene destek ol-

KÝMYON
KÝMYON GÜÇLÜ
DEMÝR KAYNAÐI
Kimyon vücutta pek
çok hayati rol oynayan
bir mineral olan demir
açýsýndan çok iyi bir kaynaktýr. Demir akciðerlerden
baþlayýp tüm vücut hücrelerine kadar
oksijen taþýnmasýný saðlayan hemoglobin maddesinin ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Ayný zamanda enerji üretimi ve metabolizma için önemli enzim sistemlerinin bir
parçasýdýr. Demir baðýþýklýk sisteminin
daha saðlýklý çalýþmasýný saðlamaktadýr. Kadýnlarda regl dönemi sýrasýnda
demir eksikliði olursa adet dönemi çok
sancýlý geçmektedir. Hamile ve emziren
kadýnlar, geliþim içerisinde olan çocuklar ve gençler de demir ihtiyacý daha
fazla olduðundan kimyon tüketmeleri
önerilmelidir.

maktý ve bu uðurda engel tanýmadan, gece gündüz demeden çalýþtýk. Bu uðurda þahsýma destek
olan bütün sivil toplum kuruluþlarýna ve mesai arkadaþlarýma teþekkür ederim" diye konuþtu.
Sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarý da kýsa birer
konuþma yaparak çalýþmalarýndan ve emeklerinden dolayý Orhan Sarý'ya teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

TARiHTE BUGÜN
1911- Trablusgarp topraklarýnýn Ýtalya'nýn eline geçmesiyle sonuçlanan ve Ýtalya
ile Osmanlý Devleti'ni karþý karþýya getiren
Trablusgarp Savaþý baþladý.
1929- Muhsin Ertuðrul'un yönettiði Ankara Postasý filminin ilk gösterimi, Ýstanbul'da
yapýldý.
1960- Demokrat Parti kapatýldý.
1972- Milliyet Sanat Dergisi'nin ilk sayýsý
çýktý.
1984- Yönetmen Atýf Yýlmaz, 1984'de Bir
Yudum Sevgi, bir yýl sonra da Dul Bir Kadýn
adlý filmleriyle iki yýl üst üste Altýn Portakal
Ödülü'nü aldý.
1992- Hakkari'nin Þemdinli ilçesi Derecik
jandarma karakoluna saldýranlardan 200'ü
öldürüldü.
1994- Eski Adalet Bakaný ANAP'lý Mehmet Topaç, Ankara'daki avukatlýk bürosunda,
yasadýþý Dev-Sol örgütü üyesi olduklarý iddia
edilen 4 kiþinin silâhlý saldýrýsý sonucu öldü.
1995- Ýstanbul Maslak'ta Ýl Jandarma
Alay Komutanlýðý giriþ kapýsý önünde gece
nöbeti tutan jandarma erlerine DHKP-C tarafýndan silahlý saldýrý düzenlendi. Tarkan Yaðcý ve Serdar Öztürk isimli Jandarma erleri
hayatýný kaybetti.
2007- Þýrnak ilinin Beytüþþebap ilçesinin
Beþaðaç köyünde PKK tarafýndan meydana
getirilen minibüs baskýnýnda 13 kiþi hayatýný
kaybetti.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2229

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

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

KÝMYON ÝÇERÝÐÝ VE FAYDALARI
Kimyon içeriðinde A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C vitaminleri de bulunmaktadýr. Ayrýca kimyon týbbi özellikleri bulunan timol açýsýndan da oldukça zengindir ve buna baðlý
olarak uçucu yað bulundurmaktadýr.
Kimyon tohumunun sindirim sistemi
için faydalý olduðu geleneksel olarak da
bilinmektedir. Tohumu ayný zamanda
anti kanserojen özelliklere de sahip olabilmektedir. Yapýlan çeþitli çalýþmalara
göre kimyon tohumundan mide ve karaciðer tümörlerinin geliþimini azalttýðý ve
buna baðlý olarak yok ettiði görülmüþtür.
GAZ SANCISINA KÝMYON
Özellikle çocuklarda gaz sancýsý sorununa karþý kullanabilirsiniz. Bir çay
kaþýðý anne sütü ile birlikte bir çimdik
kimyonu karýþtýrýn ve hergün düzenli
olarak verin. Bunu en az 3 gün tekrarlayýn. 0 ile 3 aylýk bebeklerde sýk görülen
kolik aðrýsýna karþý birebir bitkisel çözüm olarak da kullanýlabilir.
Yetiþkinler içinde gaz sancýsýna iyi gelen kimyon'u isterseniz kaynamýþ su ile
karýþtýrýlýp içilebilmektedir. Özellikle þiþkinlik ve gaz sýkýntýlarýnda kullanýlan harika bir þifa kaynaðýdýr. Et yemeklerinde
bulgurlu salatalarda ve çorbalarda kimyonu eksik etmeyin ancak miktarýna dikkat edin ki yemeðinizin tadý acý olmasýn.

KÝRAZ SAPI

Coðrafi iþaret ve tescil
için eðitim verildi
Çorum Valiliði ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
tarafýndan kamu kurum
personellerine coðrafi iþaret ve tescil baþvuru dosyasý hazýrlanmasý için eðitim semineri verildi.
Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitim seminerine, Vali Yardýmcýsý dr.
Hakan Kubalý, Ýl Kültür ve
Turizm Müdürü Sümeyra
Bektaþ, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak,
Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mahmut
Yabacýoðlu ve kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Eðitimde bir açýlýþ konuþmasý yapan
Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, sanayide ve tarýmdaki buluþlarýn, yeniliklerin, yeni tasarýmlarýn ve
özgün çalýþmalarýn ilk uygulayýcýlarý adýna; ticaret
alanýnda üretilen ve satýlan mallarýn üzerlerindeki
üretici veya satýcýsýnýn ayýrt edilmesini saðlayacak
iþaretlerin sahipleri adýna tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayýcýlarýn ürünü üretme ve satma hakkýna belirli bir süre sahip olmalarýný saðlayan sýnai
mülkiyet hakkýnýn bir ayaðýný oluþturan coðrafi iþaretin önemini vurguladý.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Orta Karadeniz

Kiraz, 5-6 m kadar boylanabilen,
uzunca dallarý olan, yeþil saplý ucunda
kýrmýzý oval çekirdekli meyvesi olan bir
meyvedir. Kiraz bir çok hastalýðýn tedavisinde kullanýlabilir. Nisan-Mayýs ayýnda çiçek açar. Haziran-Temmuz arasýnda meyveleri olgunlaþýr.

Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi Uzmaný Bayram Emre Ünal, OKA'nýn Coðrafi Ýþaret
çalýþmalarýyla ilgili bilgilendirme sunumu yaptý.
Daha sonra Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Müdürü Mustafa Örgüt, katýlýmcýlara coðrafi iþaret baþvuru dosyasý hazýrlama eðitimi verdi.
Eðitimin sonunda Birlik Müdürü Mustafa Örgüt,
coðrafi iþaret ve tescil sürecinde edindiði deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþarak coðrafi iþaret tescil
baþvurularýnýn kurumlarýndan kendi personel ve
imkanlarýyla kolaylýkla yapabileceðini, gerektiðinde
teknik desteðin Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði, OKA ve Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan
saðlanacaðýný kaydetti.
(Sümeyra Özdoðan)

KÝRAZ SAPININ FAYDALARI
- Ýdrar söktürücüdür.
- Kaný temizler ve sulandýrýr.
- Karaciðer ve böbreklere faydalýdýr.
- Ýdrar yolu enfeksiyonlarýna iyi gelir.
- Romatizma ve kemik hastalýklarýna
iyi gelir.
- Öksürüðe ve boðaz aðrýlarýna iyi
gelir.
Kiraz sapýný iyi temizleyip öyle kullanmalýsýnýz. Anadolu'da kiraz yetiþtiriciliði yapan çiftçilerin topladýðý kirazlarýn
güzel, saðlam, çürük olmayan kesimlerini tüccarlara sattýðý geriye kalan 2.el
kirazý ise kurutarak kýþýn kuru kirazý yemiþ olarak sapýný ise çay olarak kullanmaktadýrlar.
Kiraz sapýnýn en önemli özelliði idrar
söktürücü olmasýdýr. Ýdrar yolu enfeksiyonu olan kiþilerin kiraz sapýný kaynatarak içmeleri rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
Ayrýca vücuttan toksinleri attýðý için
kilo vermek isteyenlerinde kullanabileceði bir çaydýr. Çay molasýnda siyah
çay yerine bitkisel çaylar içmeniz saðlýðýnýza faydalý olacaktýr.
KÝRAZ SAPINDAN
ÇAY NASIL YAPILIR?
500 gram suya 25-30 adet kurutulmuþ kiraz sapýný atýnýz. Su kaynadýktan
sonra 10 dakika demlenmesini bekleyiniz. Daha sonra süzerek kullanýma hazýrlayabilirsiniz. Aç karnýna içtiðiniz zaman daha fazla faydasýný göreceksiniz.
Fazla tüketmeyiniz.
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‘Esnafýn talebi her zaman
bizim birinci önceliðimiz'
AK Parti MKYK Üyesi ve
Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, kendileri için esnafýn
taleplerinin her zaman birinci
öncelik olduðunun altýný çizdi.
Hitit Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi Kefalet Kooperatifi'nin
1000. Üye ödül törenine katýlan
Milletvekili Ceylan, kooperatif
yönetimi ve oda baþkanlarý ile
istiþarede bulundu.

Törende Ceylan ile birlikte
Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan
Akar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Halk Bankasý Bölge Müdürü Alparslan
Cengiz Þeker, Ticaret Müdürü
Fikret Yýldýrým, Halk Bankasý
Sanayi Þubesi Müdürü Fatih

Kýzýltepe, Hitit esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Erdoðan Çerikci, Çorum
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek,
Marangozlar Odasý Baþkaný
Ömer Latif Akdað, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Ahmet
Þen, Dikici ve Kunduracýlar
Odasý Baþkaný Cumhur Palabýyýk, Mecitözü Esnaf Odasý
Baþkaný Muhammed Öz, Sobacý ve Tenekeciler Odasý Baþkaný Hasan Ýlhan, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, Ýþadamý Ýrfan Yaþar, kooperatif yönetim kurulu üyeleri
de yer aldý.
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ýn her zaman kendileri
ile birlikte olduðunu söyleyen
Erdoðan Çerikci, "Ne zaman
ihtiyacýmýz olsa, sayýn milletvekilimiz hep yanýmýzda oldu.
Kendisine tüm esnaf ve sanatkarlarýmýz adýna teþekkür ediyorum" dedi.
"HER DAÝM ESNAFLA
BERABERÝZ"
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan ise kooperatif baþkan

ve yönetimini baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutladý.
Esnaf kökenli biri olarak esnafýn çaðýrdýðý her yere, her
zaman geleceðinin altýný çizen
Ceylan, her zaman esnafla iç
içe, esnafla beraber olduðunu
hatýrlattý. Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1000. Üye sayýsýna ulaþmasýnýn kendilerini sevindirdiðini anlatan Milletvekili
Ceylan, esnaftan gelen sorunlarý birinci öncelik olarak gördüklerini dile getirdi.
Ceylan, AK Parti iktidarýnýn

her zaman esnafa her türlü kolaylýðý saðlayan bin anlayýþa
sahip olduðunu kaydetti.
Ceylan, "Esnaf ve sanatkârlarýn ekonomik ve toplumsal hayat açýsýndan taþýdýðý
önemin bilincinde olarak bütün
imkânlarla kendilerinin yanýnda
olmayý her zaman öncelikleri
arasýnda gördük" dedi.
"ESNAF BU
TOPRAKLARIN HARCI"
Asýrlar boyunca Anadolu'da
devletler kurulduðunu, yönetimler deðiþtiðini, ancak binlerce

yýllýk birikimiyle esnaf ve sanatkarýn daima bu topraklarýn harcý olmaya devam ettiðini dile
getiren Ceylan, "Esnaflarýmýz
her zaman birbirinize elini uzatýr. Bizi herkesten daha güçlü
yapan, farklý kýlan, zorluklar
karþýsýnda dayanýklý hale getiren iþte bu vasfýmýzdýr, iþte bu
erdemimizdir. Dolayýsýyla Ahilik
geleneðimize sahip çýkmamýz
demek, bizi biz yapan deðerleri
ve onun üzerinde yükselttiðimiz
istiklalimizi ve istikbalimizi yaþatmamýz demektir" ifadelerini
kullandý.
(Fatih Yýldýrým)

Milletvekili Ceylan istedi,
Genel Müdür söz verdi
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Halk Bankasý Genel Müdürü
Osman Arslan'ý telefonla arayarak esnaf ve sanatkarlara kullanýlmak üzere kredi finansmaný
desteði istedi.
Hitit Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin
1000. Üyeye ulaþmasý nedeniyle
düzenlenen törene katýlan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kooperatif baþkaný Erdoðan Çerikci'nin talebi doðrultusunda finansman desteði saðlamak için
Halk Bankasý Genel Müdürü
hemþehrimiz Osman Arslan'ý telefonla aradý.
Osman Arslan'a Çorum için
yaptýklarýna teþekkür eden Milletvekili Ceylan, Hitit esnaf ve

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1000. Üyeye ulaþtýðýný hatýrlatýrken, esnaf için Halk
Bankasý'nýn çok önemli olduðunu söyledi.
Ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý bu günleri esnafýn Halk Bankasý gibi bankalar ve kefalet kooperatiflerinin verdiði destekler
sayesinde atlattýðýnýn altýný çizen
Milletvekili Ceylan, kooperatifin
finansman desteði talebini iletti.
Ceylan, Genel Müdür Osman
Arslan'ýn talep edilen 22 milyon
lira finansman konusunda gereken desteði vereceðinin söylediðini aktardý.
Ceylan'ýn bu sözleri oda baþkanlarý ve kooperatif yönetimi tarafýndan alkýþlandý.
(Fatih Yýldýrým)

Staj maðdurlarý için yeni
bir düzenleme yapýlacak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Vedat Bilgin, sayýlarý 2 milyonu bulan staj maðdurlarý için de
bir çalýþmalarýnýn olduðunu söyledi.
Yýllardýr maðduriyetlerini dile
getiren Eyt'liler için yapýlan çalýþmalar devam ediyor. Eyt'lilerin sorunlarýnýn Aralýk ayýnda masaya
getirilerek çözülmesi bekleniyor.
Diðer yandan masada staj maðdurlarý içinde bir düzenleme olacaðý ifade edildi. Hem EYT hem
de staj maðdurlarý için yapýlan düzenlemelerin Ocak 2023 tarihi ile
beraber yasalaþmasý bekleniyor.
STAJ MAÐDURLARI ÝÇÝN
DÜZENLEME YOLDA
Staj yaptýklarý dönem sigortalýlýk süresine dahil edilmeyen kiþilerin sorunlarýnýn çözülmesi için ge-

rekli çalýþmalar yapýlacaðý açýklandý. Sayýlarý 2 milyonu bulan maðdurlar yapýlacak olan düzenlemeyi
bekliyor. Bakan Bilgin, stajda saðlýk sigortasýnýn yapýldýðýný ancak
emeklilik sigortasýnýn yapýlmadýðýný ifade ederek "Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele
alýnmasý gerekiyor. Ben bu konuda
bir çalýþma yaptýrýyorum. Bunun
sonuçlarý ne olur? EYT kapsamýnda da bunu deðerlendirmek gerekir" sözlerini kullandý.
Þu an var olan kanuna göre;
staj süresi boyunca emeklilik için
borçlanýlamýyor. Bu durumda da
geçen süre emeklilik hesabýna katýlamýyor. Yeni çalýþmalarýn sonunda geçen sürenin emeklilik
günlerine katýlmasý amaçlanýyor.
(Haber Merkezi)

HiTiT ESNAF KEFALET

BiN ÜYEYE ULAÞTI
Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi'nin 1000. Üyesi düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.
Kooperatif binasýnda düzenlenen törene; AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Halk
Bankasý Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Þeker, Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým, Halk Bankasý Sanayi Þubesi Müdürü Fatih Kýzýltepe, Hitit esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Erdoðan Çerikci, Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý
Baþkaný Sedat Ek, Marangozlar Odasý
Baþkaný Ömer Latif Akdað, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak,
Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Ahmet Þen, Dikici ve Kunduracýlar
Odasý Baþkaný Cumhur Palabýyýk, Mecitözü Esnaf Odasý Baþkaný Muhammed Öz, Sobacý ve Tenekeciler Odasý
Baþkaný Hasan Ýlhan, S.S Zanaatkarlar
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, Ýþadamý Ýrfan Yaþar, kooperatif yönetim kurulu üyeleri
katýldý.
Törende ilk olarak söz alan Kooperatif Yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan
Çerikci, katýlýmcýlara teþekkür etti.
5 YILDA 1000 ÜYEYE ULAÞTIK
2016 yýlýnda 106 üye ile kurduklarý
kooperatifin geçtiðimiz günlerde 1000.
Üyesinin kaydýný yaptýklarýný açýklayan
Erdoðan Çerikci, þu anda da 1007 üyeye ulaþtýklarýný kaydetti.
CEYLAN, HER ZAMAN YANIMIZDA
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn
her zaman kendileri ile birlikte olduðunu
söyleyen Erdoðan Çerikci, "Ne zaman
ihtiyacýmýz olsa, sayýn milletvekilimiz
hep yanýmýzda oldu. Kendisine tüm esnaf ve sanatkarlarýmýz adýna teþekkür
ediyorum" dedi.

KAYA VE AÞGIN'A TEÞEKKÜR
Milletvekili Oðuzhan Kaya'nýn da
kendilerine her zaman destek olduðu
için teþekkürlerini ileten Çerikci, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da esnaf kökenli olmasý nedeniyle desteðini
hep hissettiklerini vurgulayarak teþekkür etti.
170 MÝLYON KREDÝ
KULLANDIRDIK
Çerikci, kurulduðundan beri koope-

ratifin bugün kadar 170 milyon lira kredi
verdiðini açýkladý.
Bugüne kadar kendilerine baþvuran
hiçbir esnafa yok demediklerini ifade
eden Erdoðan Çerikci, kendileri aracýlýðý ile kredi kullanan esnaflarýn da borçlarýný ödeme konusunda sýkýntý yaratmadýklarýný vurguladý. Çerikci, Halk
Bankasý Bölge Müdürü ve Þube Müdürü ile çalýþanlarýna da teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan 1000. Üye Burak Karadaþ'a ödülü verdi. (Fatih Yýldýrým)

BUGÜN
BÝLGE
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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ÇORUM HAVA TAHMiNi
DAMLA

EÐÝTÝM

YAVRUTURNA MH. GÜLABIBEY MH. ÜÇTUTLAR MAH.
1.MILLET SK. FATIH CD. NO:48/A
BAHABEY CD. 34/A
AKBANK YANI GÖÐÜS HAST. YANI 23 NÝSAN O. KARÞ.

Akca: Üç barajdan Çorum'a menba
kalitesinde içme suyu saðlýyoruz
Devlet ve Su Ýþleri (DSÝ) Genel
Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSÝ'nin
Çorum'da yaptýðý çalýþmalarý aktardý, üç barajla birlikte Çorum'a menba kalitesinde içme suyu saðlandýðýný ifade etti.
DSÝ'den yapýlan açýklamada,
"DSÝ yatýrýmlarýnýn kaynaðýný teþkil
eden su, yaþamsal öneminin yanýnda tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluþturuyor. Ulaþtýðý her alanda adeta zincirleme bir
reaksiyona sebep olan su, hem
sektörel hem de sektörler arasý hareketliliði tetikliyor. Suyun tarým ve
sanayide yarattýðý güçlü etki, geniþ
iþ sahalarýnýn doðmasýna da vesile
oluyor. Tarým, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarým ve Orman Bakanlýðý, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü; inþa ettiði dev barajlarda
depoladýðý suyu baþta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarýmsal sulama,
atýksu arýtýmý, taþkýn kontrolü gibi
çok geniþ bir yelpazede mühendislik yapýlarý vasýtasýyla milletimizin
hizmetine sunuyor" denildi.
Çorum Koçhisar Barajý 2. Kýsým
Ýçmesuyu Ýsale Hattý inþaatýnda gelinen son noktayla ilgili bilgiler veren DSÝ Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akca ise
"Projenin önemli aþamalarýndan birisi olan içme
suyu isale hattý tamamlanmýþtýr. 10 bin metre-

küp kapasiteli depoda ise çalýþmalar tüm hýzýyla devam etmekte
olup,depo inþaatýnýn 2022 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. Çorum ilimize tamamlanan içme suyu isale hattýnda bugüne kadar 3 milyon 54 bin 922 metreküp içme suyu verilmiþtir" ifadelerini kullandý.
ÇALIÞMALAR
DEVAM EDÝYOR
Prof. Dr. Lütfi Akca, açýklamasýný
þöyle sürdürdü
"Çorum 2. Kademe Ýçmesuyu
Arýtma Tesisi iþi ve bu iþ kapsamýnda temiz su depolarýna suyu iletmek amacýyla yapýlacak olan iletim
hattýnýn tamamlanmasýyla, Koçhisar Barajý, Hatap Barajý ve Yenihayat Barajý olmak üzere 3 adet barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacý
daha rahat karþýlayacak içmesuyu
saðlanmýþ olacaktýr.
Projenin son aþamasý olan
60.000 metreküp/gün kapasiteli yeni arýtma tesisi ile bu tesisten arýtýlacak suyu, 1000 milimetre çaplý çelik borular ile temiz su depolarýna
iletecek olan 19 kilometre uzunluðundaki iletim hattýný kapsayacak Çorum
2 .

Kademe Ýçmesuyu Arýtma Tesisi
iþimizin ihale hazýrlýklarýnýn tamamlanmasýna müteakip ihalesinin yapýlarak çalýþmalara baþlanmasý hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasý ile Koçhisar Barajý, Hatap
Barajý ve Yenihayat Barajý'ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiþ olacaktýr.
Bu faydalý projenin bir an evvel hayata geçmesi ve özellikle 2022 yýlý
içerisinde ihalesinin gerçekleþtirilerek inþaata baþlanmasý için gerekli
tüm
gayreti gösteriyoruz."
(Sümeyra
Özdoðan)

Devlet ve Su Ýþleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Lütfi Akca

Veli Paþa Kahvecisi

AÇILIYOR
Vali Çiftçi'den rekor
sahibi ormana ziyaret
Çorum
Valisi
Mustafa Çiftçi, 303
bin fidanýn dikildiði,
Guiness rekorunun
kýrýldýðý ormanda
incelemelerde bulundu.
Endonezya'nýn
232 bin 647 fidanla
"Bir saat içinde en
fazla fidan dikme"
rekoru, 2019 yýlýnda Çorum'daki Celikýrý bölgesinde dikilen 303 bin 150 fidanla geliþtirilmiþti.
Fidan dikme etkinliðiyle birlikte Çorum, Guiness Rekorlar Kitabý'na girmiþti.
Çorum
Valisi
Mustafa Çiftçi de
dün rekorun kýrýldýðý ormanda incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi'ye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Orman Ýþletme Müdürlüðü yöneticileri eþlik etti.
Ormanda incelemelerde bulunan
Vali Çiftçi, son durumla ilgili de bilgiler aldý. (Sümeyra
Özdoðan)

Velipaþa
Haný
içerisinde bir süredir
hizmet veren Tarihi
Veli Paþa Kahvecisi
resmen açýlýyor.
Millet
Bahçesi
Sosyal Tesisleri, Pir
Baba Sosyal Tesisleri, Meydan Sosyal
Tesisleri, Çoruminia
Sosyal Tesisleri ve
Güngörmüþler Konaðý ile uygun fiyata
Halil
kaliteli hizmet sunÝbrahim
duklarýný ifade eden
Aþgýn
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Sosyal Tesislerimizin
yaný sýra gençlerimizin uygun fiyata kaliteli
zaman geçirebilecekleri dünya markasý kahveleri geride býrakacak lezzete sahip Veli Paþa Kahvecisi'ni hizmete sunuyoruz" dedi.
Aþgýn, "Kahve alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmeye geliyoruz sloganýyla hizmet verecek Veli Paþa Kahvecisi'nin zengin menü içeriðinde
geleneksel ve yöresel lezzetler de yer alýyor.
Kendine özgü sunumu ve uygun fiyatlý menüleriyle tüm hemþehrilerimizi Veli Paþa Kahvecisi'ne bekliyoruz" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

