Çorum Barosu'nda Turan
Kalýpcý, güven tazeledi

Çorum Barosu
Baþkaný
Av. Turan Kalýpcý

Çorum Barosu'nun olaðan genel kurulunda mevcut baþkan Av. Turan Kalýpcý 237 oyla tekrar Çorum Barosu Baþkanlýðýna seçildi. Genel kurulda bir diðer baþkan
adayý Özer Akpýnar ise 181 oyda kaldý. Genel kurulda konuþan Av. Turan Kalýpcý, "Bizler için Baro, mesleðin sorunlarýnýn çözüm yeridir. Bizler için Baro,
ülkemizin ve þehrimizin genel sorunlarýndan kopmadan önceliði avukatýn
sorunlarýna veren meslek örgütüdür. Bilmekteyiz ki, güçlü Baro da ancak
ve ancak güçlü avukat ile mümkün olabilecektir" diye konuþtu.
5’TE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

SiVAS'a
bileniyoruz
Çorum FK,
deplasmanda
oynayacaðý maça
sýký hazýrlanýyor

Geçtiðimiz haftayý
bay geçen Çorum FK,
oynanan maçlarýn ardýndan
liderliðini korumayý baþardý.
Ligin sekizinci haftasýnda
Çarþamba günü Sivas
Belediyespor'a konuk olacak olan kýrmýzý-siyahlýlar,
bu maçýn hazýrlýklarýna
devam ediyor. 7’DE

l Maçýn hakemi
Bilecik'ten
l Yolculuk bugün
baþlýyor
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HABERLERÝ 7’DE

1 TL

VEDAT DEMiRÖZ
ÇORUM'A GELiYOR

AK Parti'nin
2023'e Doðru
Þehirler Buluþmasý,
Çorum'da yapýlacak

AK Parti Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen 2023'e
Doðru Þehirler Buluþmasý, bu hafta Cuma günü Çorum'da yapýlacak. Edindiðimiz bilgilere göre AK Parti'nin geçtiðimiz hafta Samsun'da düzenlediði 2023'e
Doðru Þehirler Buluþmasý programýnýn ikincisi, Cuma günü Çorum'da yapýlacak.
Programa, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Vedat
Demiröz, MKYK Üyeleri Muhammed Fatih Gök, Aiþe
Nur Nacar, Ahmet Fethan Baykoç ve Sümeyye Bozkurt,
Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Asuman Erdoðan,
Lütfiye Selva Çam ve Zeynep Yýldýz, Bolu Milletvekili
Arzu Aydýn, Çankýrý Milletvekili Salim Çivitoðlu, Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can, Karabük Milletvekilleri
Cumhur Ünal ve Niyazi Güneþ, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Nevþehir Milletvekilleri Yücel Menekþe ve Mustafa Açýkgöz, katýlacak.
(Çaðrý Uzun)

Vedat
Demiröz

Müftü Biçer, Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý'ný kutladý
Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, her yýl 1-7
Ekim tarihleri arasýnda Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Camilerde vatandaþlarýmýza her
türlü hizmeti sunan, onlara rehberlik
eden, onlarýn üzüntüsüne ve sevincine
ortak olan, onlarý sevgi ve þefkatle kucaklayan din gönüllüsü meslektaþlarýmýzýn emek ve gayretleri de göz ardý edilmeyecek þekilde takdire þayandýr" dedi. 6’DA

Kontrolden çýkan otomobil
takla attý: Üç yaralý
Sungurlu-Kýrýkkale karayolunda meydana
gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði otomobil önce orta refüje
çarptý, daha sonra da yol ortasýna devrildi.
Kazada araçta bulunan üç kiþi yaralandý.
Yaralýlar, olay yerindeki ilk müdahalenin
ardýndan hastaneye kaldýrýldý. 8’DE

Baþkan Aþgýn: Akkent'in
kafeteryasý açýlýþa hazýr
Uyuþturucu operasyonunda
üç þüpheli yakalandý
Çorum Emniyet Müdürlüðü Narkotik
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Alaca'da uyuþturucu madde satýþý ve
nakli yaptýðý tespit edilen üç kiþiyi yakaladý.
Þüphelilerin üzerinde yapýlan aramada 98
gram metamfetamin ve 336 adet sentetik
ecza ele geçirildi. 3’TE

Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi'nde hayata
geçirdiði kafeterya ve çay ocaðý projesini tamamladý.
Þehir manzarasýna sahip kafeteryayla ilgili Baþkan
Aþgýn, "Akkent Mahallemizde yapýmýný tamamladýðýmýz
Kafeterya-Çay Ocaðýmýz açýlýþa hazýr. Çok yakýnda
hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz" ifadelerini
kullandý. 5’TE

'Masalar kuranlara en güzel
cevabý milletimizle vereceðiz'
Av. Yusuf
Ahlatcý

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, "Seçim zaferimizle kendilerine en güzel cevabý milletimizle beraber vereceðiz" diye
konuþtu. AK Parti'nin haftalýk olaðan yönetimi kurulu toplantýsý ve il ile ilçe baþkanlarý toplantýsý AK Parti Ýl Binasýnda gerçekleþtirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlara, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Murat
Günay, Emre Turan, Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem
Demir, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih
Temur, yönetim kurulu üyeleri, il, ilçe, belde belediye baþkanlarý ve ilçe baþkanlarý katýldý.
4’TE

Fabrikadaki tatbikat gerçeðini aratmadý

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Zehra SAYIL
Çorum-Sungurlu
Çorum-Sungurlu
Çorum-Sungurlu
karayolu
üzerinde
bulunan
karayolu üzerinde
üzerinde bulunan
bulunan
karayolu
üzerinde
bulunan
karayolu
bir
kaðýt
fabrikasýnda
saha
bir kaðýt
kaðýt fabrikasýnda
fabrikasýnda saha
saha
bir
kaðýt
fabrikasýnda
saha
bir
uygulamalý
yangýn
eðitimi
uygulamalý yangýn
yangýn eðitimi
eðitimi
uygulamalý
yangýn
eðitimi
uygulamalý
yapýldý.
8’DE
yapýldý. 8’DE
8’DE
yapýldý.
8’DE
yapýldý.

BÝR ÇÖL MACERASI
- YAZISI 2’DE

SUNGURLU'DA BELEDÝYE
PERSONELÝ STRES ATTI 2’DE

Çorum
Müftüsü
Muharrem
Biçer

ÝRANLI KADINLARA DESTEK ÝÇÝN
SAÇLARINI KESTÝLER 4’TE

AÞGIN, YENÝ HAFTANIN MESAÝSÝNE
SANAYÝDE BAÞLADI
8’DE

'Saðlýklý nesiller ve
gelecek için anne sütü'
Çorum Saðlýk Müdürlüðü, 1-7 Ekim Emzirme Haftasý kapsamýnda anne sütünün
önemine dikkat çekmek amacýyla bir
açýklama yayýmladý. 3’TE

KAVUNCU: BAYAT'A TOKÝ'YÝ
KAZANDIRACAÐIZ 4’TE

2

4 EKÝM 2022 SALI

Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

BÝR ÇÖL MACERASI

Zehra SAYIL

Memur ve emekli
maaþlarýný gelecek
üç ayýn enflasyon
farký belirleyecek
Enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasý ile
beraber memur ve emeklilerin gözleri Ocak
2023 yýlýnda yapýlacak olan maaþ zamlarýna çevrildi. Toplu iþ sözleþmeleri ve enflasyon rakamlarý maaþ artýrýmlarýna doðrudan
etki ediyor. Emekli ve memur maaþ oranlarý için 3 aylýk enflasyon verisi toplamda yüzde 7,05 olarak belirlenirken, zamlar ekim,
kasým ve aralýk aylarýndan açýklanacak
olan enflasyon verileri ile netleþecek.
Meclis geçtiðimiz cumartesi günü 3 aylýk aranýn ardýndan açýldý. Bu sene en yoðun mesai ise ekonomiye harcanacak.
EYT konusu gündemde geniþ yer tutarken,
ocak ayýnda memur ve emekli maaþlarý da
belli olacak. Asgari ücretteki artýþta merakla beklenen konular arasýnda yer alýyor.

Arabistan Çöl'ünde bir adam, devesiyle
seyahat etmekteymiþ. Karþýsýna güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir
adam çýkmýþ.
Adam bitkin bir halde,
Lütfen bana su ver, günlerdir susuzum.
Ben baygýn ilken devem de kayboldu, demiþ.
Seyyah devesinden inmiþ, adama suyundan vermiþ. Suyu içen adam, seyyahý ittiði gibi deveye atlayýp kaçmaya baþlamýþ. Seyyah
arkasýndan baðýrmýþ,
- Tamam devemi aldýn ama senden bir ricam var. Sakýn bu olandan kimseye bahsetme.
Bu isteði anlamsýz bulan hýrsýz þaþýrmýþ ve
neden diye sormuþ…
Seyyah cevap vermiþ
- Eðer bu yaptýðýný anlatýrsan, bu dilden dile yayýlýr ve insanlar bir daha çölde yardýma
muhtaç birini görünce yardým etmezler, demiþ.

Bu hikayeyi okuduðumda aklýma Mevlana
Celaleddin Rumi'nin þu öðütleri geldi;
"Cömertlik ve yardým etmede akarsu gibi ol.
Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol.
Baþkalarýnýn kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
Hoþgörülükte deniz gibi ol.
Ya olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol."
Okumasý da söylemesi de yazmasý da kolay deðil mi? Ya hayat içerisinde uygulamasý?
Hep iki seçenek var önümüzde. Birinde huzur
var ama bir yandan da aklýmýzý çelmeye çalýþan arka fonda bir ses. Duruma göre deðiþen
fakat genelinde " kendini korumalýsýn, kendini
savunmalýsýn, kendini düþünmelisin" diye býdý
býdý eden…
Diðer seçenekte huzur yok, "doðrusu bu,
iyi yaptýn, böyle yapmak zorundaydýn" gibi
cümlelerle iç huzursuzluðunu gidermeye çalý-

þan yine ayný ses. Düþman mý o ses deðil. O
zihnin sesi. Aslýnda yaptýðý tek þey seni korumaya çalýþmak.
Peki onun dedikleri mi dinlemeli? Hayýr. O
bizi deðil biz onu ikna etmeli? Sonunda bizi
hangi seçim huzurla yaþatacaksa onu seçtikten sonra, zihnimizin sahipliðini yapmalý onun
karþýt fikirlerini kabul etmemeliyiz.
Seyyah hýrsýza öfkelenip arkasýndan küfürler yaðdýrýp, doðru yaptýðý þeyden piþman
da olabilirdi. O zaman bu çöl macerasýný her
zaman kötü hatýrlayacak ve kafasýna da bir
kod yerleþtirecekti. Fakat bunu tercih etmedi.
O evet ben bir tongaya düþmüþ olabilirim,
kandýrýldým artýk daha dikkatli olmalýyým. Ama
bunu hem kendi içimde hem de dünyada büyütmemeliyim. Bunu burda yok etmeliyim, dedi. Yaymadý, daralttý. Daraltmak lazým kötü
anýlarý, kötü sözleri, kötü düþünceleri.
Geniþletmek lazým huzur veren her þeyi…

81 ilde 60'ncý olduk
Çorum, bir derginin yaptýðý
araþtýrmaya göre Türkiye'nin
en yaþanabilir þehirleri arasýnda 60'ncý sýrada yer aldý.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI
YÜZDE 7,05 OLDU
Türkiye Ýstatistik Kurum (TÜÝK) 3 Ekimtarihi ile beraber enflasyon verilerini açýkladý. Bunagöre yýllýk enflasyon yüzde 83,45
olurken, aylýk yüzde 3,08 olarak belirlendi.
Geçtiðimiz temmuz ayýnda enflasyon yüzde 2,37 olarak artarken bu rakamAðustos
ayýnda yüzde 1,46, Eylül ayýnda ise yüzde
3,08 oldu. Elde edilen bu verilere göre 3
aylýk enflasyon farký yüzde 7,05 olarak hesaplandý. Temmuz ayýnda emekli maaþlarýna %42,35'lik zam uygulanmýþtý.
ERDOÐAN: HER KESÝMÝ
RAHATLATACAK ADIMLAR ATTIK
Cumhurbaþkaný Erdoðan yaptýðý bir
açýklamada konuya deðinerek "Küresel
ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sýkýntý yaþayan her kesimi rahatlatacak adýmlarý attýk, atmayý da sürdüreceðiz.
Asgari ücret, memur ve emekli maaþýna kadar tüm kýsýmlarýn gelirlerini ciddi þekilde
yýlbaþýndan itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybýný aþama aþama gidermekte kararlýyýz." sözlerini söyledi.

Forbes dergisi yaptýðý araþtýrmayla
Türkiye'nin en yaþanabilir þehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi
Forbes'ýn 94 baþlýkta hazýrladýðý raporda
Türkiye'nin yaþamak ve çalýþmak için en
iyi þehirleri listesi ortaya çýktý.
Derginin yaptýðý yaþanabilir kentler
araþtýrmasýnda þehirleri, yaþanabilirlik,
yenilikçilik, hizmetlere eriþilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine
göre sýraladý.
Çorum, listede bulunan 81 il arasýnda
39,55 Genel Endeks Puaný ile 60'ýncý sýrada yer aldý.
Yozgat ve Tokat dýþýndaki diðer komþu illerin yaþanabilir þehirler sýralamasý
Çorum'u geçti.
(Haber Merkezi)

Ortaköy Belediyesi

yol yapýyor

6 AYLIK ENFLASYON
FARKI BELÝRLEYECEK
Emekli zammý ocak ve temmuz aylarýnda 6 aylýk enflasyon rakamlarýna göre belirleniyor. Sadece SKK'lýlar deðil, Bað-Kur
emeklileri de bu altý aylýk dönemin rakamlarýna bakýlarak belirlenecek.
BEKLENTÝLER EMEKLÝ ÝÇÝN
YÜZDE 22, MEMUR ÝÇÝN YÜZDE 23
Açýklanan beklenti anketlerine göre;
SSK, Bað-Kur emeklisi Ocak zammý yüzde
22,14 civarýnda olabilir.
Memur ve memur emeklisi için Ocak
2023 zam oraný ise yüzde 23,14 þeklinde
hesaplanabilir.
(Haber Merkezi)

Taner
Ýsbir

Ortaköy Belediyesi, yol yapým çalýþmalarýna devam ediyor.
Ýlçedeki Emniyet Sokak, kabristan ve
stadyum arasýnda yer alan 850 metre mesafedeki yol, belediye ekiplerince sathi
kaplama asfalt yapýlarak tekrar düzenlendi.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
"Ýlçemizde gerçekleþtirilen bütün projeleri
büyük bir özveri ile takip ederek gerçekleþtirmeye devam ediyoruz. Bugün de Ýlçemizin Emniyet sokak giriþinden kabristan bölgesini de içine alarak stadyum alanýna kadar olan 850 metrelik mesafeyi sathi kaplama asfaltlama yaparak ilçe halkýmýzýn hizmetine sunduk, hayýrlý ve uðurlu olsun" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Sungurlu'da belediye
personeli stres attý
Sungurlu Belediyesi'nde görevli personeller, Akçalý Mesire alanýnda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in
ev sahipliðinde düzenlenen pikniðe aileleriyle birlikte katýlan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirdi.
Sungurlu Belediyesi personelleri Akçalý Mesire alanýnda düzenlenen pikniðe
katýldý. Mesai arkadaþlarýný piknik organizasyonunda yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, personellerin çocuklarýyla birlikte oyun oynadý.
Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý pikniðe katýlan
personellere teþekkür eden Baþkan Þahiner mesai arkadaþlarýyla halay çekti.
Pikniðe katýlan mesai arkadaþlarýna
hitaben kýsa bir selamlama konuþmasý
yapan Baþkan Þahiner, "Ailelerinizle birlikte keyifli bir gün geçirmeniz en büyük
dileðimiz. Organizasyonumuza hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Cenab-ý Allah birliðimizi daim etsin. Çalýþmalarýmýza hýz
kesmeden devam edeceðiz." ifadelerini
kullandý.
Organizasyonda, Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Baþkan yardýmcýlarý
Bahri Sezen, Mükremin Daðaþan ve Sakine Sarýyüce tarafýndan emekli olan
personele ve birim müdürlerine teþekkür
belgesi verildi.

Çekiliþlerin yapýldýðý organizasyonda
belediye personeline çeþitli hediyeler verilirken, ayrýca kaplýca tatiline gidecek 5
kiþi için çekiliþ yapýldý.
Piknik organizasyonuna Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye

Baþkan yardýmcýlarý Bahri Sezen, Mükremin Daðaþan, Sakine Sarýyüce, Ýl Genel Meclis Üyesi Ercan Þahin, Belediye
Meclis Üyeleri, Oda Baþkanlarý, geçmiþ
dönem Meclis Üyeleri ve çok sayýda personel ve ailesi katýldý. (Haber Merkezi)

3
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Uyuþturucu operasyonunda

ÜÇ ÞÜPHELi YAKALANDI
Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri Çorum merkez ve Alaca
ilçesinde uyuþturucu madde nakli ve satýþý yaptýðý tespit edilen üç þüpheliyi yakaladý.
Þahýslarýn üzerinde, ikametlerinde ve iþyer-

lerinde yapýlan adli aramalarda 98 gram metamfetamin, 336 tablet sentetik ecza ele geçirildi.
'Uyuþturucu Madde Ýmal ve Ticareti Suçu' iddiasýyla yakalanarak adli makamlara sevk edilen iki þüpheli tutuklandý.
(Haber Merkezi)

Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan Eylül
ayý enflasyon verileri açýklandý.Tüketici Fiyat
Endeksi eylülde aylýk bazda yüzde 3,08
olurken yýllýk yüzde 83,45 olarak kaydedildi.
Türkiye'de enflasyona karþý mücadele
devam ederken, Türkiye Ýstatistik Kurumu
tarafýndan düzenli olarak açýklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜÝK, piyasalarýn merakla beklediði enflasyon verilerini açýkladý.

Hacý Arýcýlýoðlu

Üzerine toprak düþen
iþçi hayatýný kaybetti

YILLIK BAZDA YÜZDE 83,45 OLDU
TÜFE'deki deðiþim 2022 yýlý Eylül ayýnda
bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yýlýn
Aralýk ayýna göre %52,40, bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre %83,45 ve on iki aylýk ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleþti.

Ankara'da kanalizasyon kazýmý sýrasýnda üzerine toprak düþen Çorumlu iþçi Hacý
Arýcýlýoðlu hayatýný kaybetti.
Sungurlu'ya baðlý Arýcý köyünden gelme, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet
eden Ýbrahim Arýcýlýoðlu'nun kardeþi, Nafi
ve Ercan Arýcýlýoðlu'nun amcasý, Ali Can
Arýcýlýoðlu'nun babasý Hacý Arýcýlýoðlu, Ankara'da kanalizasyon kazýmý sýrasýnda üzerine toprak düþmesi sonucu hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi öðle namazýný
müteakip Ulu Cami'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý'nda
topraða verildi.
(Haber Merkezi)

'SAÐLIKLI NESiLLER VE
GELECEK iÇiN ANNE SÜTÜ'

Çorum Saðlýk Müdürlüðü, anne sütünün yeni
doðan çocuklar için önemine deðindi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 1-7 Ekim Emzirme Haftasý nedeniyle bir açýklama yayýmladý. Açýklamada anne sütünün çocuða faydalarý aktarýldý.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Bakanlýðýmýzca 1991 yýlýndan beri emzirmenin korunmasý, özendirilmesi ve desteklenmesi
amacýyla ve UNÝCEF/DSÖ önerileriyle "Anne
Sütünün Teþviki ve Bebek Dostu Hastaneler"
programý yürütülmektedir.
Program kapsamýnda; Ýlimiz Altýn Bebek Dostu Ýl Unvaný almýþtýr. Ýlimizde Üreme Saðlýðý Eðitimleri ile emzirmenin desteklenmesi amaçlý personel eðitimleri ve halk eðitimleri devam etmektedir. Ayrýca 2008 yýlý ocak ayýnda aile hekimliðine geçen ilimizde Bebek Dostu Aile
Hekimliði çalýþmalarý da baþlamýþ olup 186 Aile Hekimimiz
Bebek Dostu Aile Hekimi
Unvaný almýþtýr.
Program kapsamýnda bebek ve küçük çocuklarýn beslenmesindeki temel politikamýz;
tüm doðan bebeklerin doðumdan sonra hemen emzirilmeye baþlatýlmasý, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6.aydan sonra
ek besinlere baþlanmasýnýn yaný sýra emzirmenin 2 yaþ ve ötesine kadar devam ettirilmesidir.
Anne sütü; yenidoðan bebek için en iyi, en
doðal ve taze besindir. Her zaman temiz ve mikropsuzdur
Daima hazýrdýr, bedavadýr, özel harcama gerektirmez. Anne sütünde bebeðin ihtiyacý olan su
vardýr, ayrýca su verilmesine gerek yoktur. Tamamýyla ve kolay sindirilir. Anne sütü alan bebeklerde ishal, karýn aðrýsý ve kabýzlýk daha az görülür.
Doðumdan sonra gelen sarý süt (aðýz sütü) bebeði hastalýktan korur. Bebekle anne arasýnda
özel sevgi baðý kurulmasýný saðlar. Anne sütü
alan bebekler diðer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar. Emziren annelerde meme ve rahim kanseri daha az görülür.

EMZÝRÝRKEN
NELERE
DÝKKAT
ETMELÝYÝZ?
Bebeðin vücudu
anneye yakýn olmalý,
baþ ve vücudu düz bir þekilde tutulmalý, gerekirse omuz ve poposundan desteklenmeli, burnu anne memesi hizasýnda olmalýdýr.
Emzirmede sadece meme baþýný deðil, meme baþý çevresindeki koyu renkli bölgeyi de çocuðun aðzýna almasý ve çenesinin memeyi bastýrmasý saðlanmalýdýr.
Emzirildikten sonra bebek dik olarak omuza
yaslandýrýlýp yuttuðu hava çýkarýlmalýdýr.
Emzirme sýklýðý; sütün yeterince gelmesi için
emzirmenin sýk sýk yapýlmasý gerekir. Bebek her
aðladýðýnda emzirilmelidir. Yeni doðan bebekler
genellikle günde 8-10 öðün emmek isterler.
Öðün sayýsý daha sonra giderek azalýr. Sýk emzirme, bol süt gelmesini saðladýðý gibi göðüslerin
þiþmesini ve aðrýlarý önler. Bazý yeni doðan bebekler çok uyur ve yeterince sýk ememezler.

Böyle bebekler ilk günlerde 3 saat sonunda
uyanmamýþlarsa uyandýrýlýp emzirilmelidirler.
Saðlýklý ve mutlu bir bebeðe sahip olmak için;
O'nu mutlaka Ýlk 6 ay sadece anne sütü ile besleyiniz. Daha sonra da 2 yaþ ve ötesinde de uygun ek besinlerle birlikte mutlaka emzirmeye de
devam ediniz.
COVID-19 ANNEDEN DOÐAN
BEBEKLERÝN BESLENMESÝ
COVID-19 anneden doðan bebeklerin doðum
sonrasýndaki beslenmesinde Dünya Saðlýk Örgütü ve uluslararasý otoritelerin (CDC, Amerika
Birleþik Devletleri Hastalýk Önleme ve Kontrol
Merkezi) önerilerine göre bebeðin anne ile görüþüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapýldýktan
sonra, önlemler alýnarak beslenebileceði belirtilmektedir. Eðer anne bebeðini emzirmeye karar
verir ise el hijyeni saðlandýktan sonra týbbi/cerrahi maske takarak bebeðini emzirebilir.
Eðer anne sütünü saðarak vermek ister ise el
hijyenini saðlar, meme baþý temizliðini yapar ve
týbbi/cerrahi maske ile saðma iþlemini gerçekleþtirir."
(Sümeyra Özdoðan)

Sungurlu'da avcýlar sertifika alýyor
Sungurlu Avcýlar Derneði Baþkaný
Semih Þahin, dernek bünyesinde baþlatýlan avcýlýk kursunda eðitim alacak
kursiyerlere sertifika vereceklerini
söyledi.
Sungurlu Avcýlar Derneði'nin Milli
Parklar Müdürlüðü'nün katkýlarýyla
baþlattýðý avcýlýk kursuna katýlan 30
kursiyer, kurs sonunda sertifikalý avcý
olacak. Dernek Baþkaný Semih Þahin,
"Sungurlu'da avlanýrken av ve doðayý
korumayý bilelim. Yasal avcýlýða teþvik
için Milli Parklar Sungurlu Þube Müdürü Hayri Kömürcü'nün katkýlarýyla baþlattýðýmýz kursumuzda þu anda 30
kursiyerimiz var. Eðitimlerimiz oldukça
verimli geçiyor. Bu kurs av hayatýnýn
yoðun olduðu ilçemizde bilinçli avlanma adýna da büyük önem arz ediyor.
Ben þimdiden kursa katýlan tüm kursiyerimize baþarýlar dilerim" dedi. (ÝHA)

Enflasyon yüzde
80'e yükseldi

EN YÜKSEK ARTIÞ ULAÞTIRMADA
Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en az artýþ gösteren ana grup %30,76 ile haberleþme oldu. Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre artýþýn en yüksek olduðu ana
grup ise %117,66 ile ulaþtýrma oldu. Ana
harcama gruplarý itibarýyla 2022 yýlý Eylül
ayýnda bir önceki aya göre en az artýþ gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve
tütün oldu. Buna karþýlýk, 2022 yýlý Eylül
ayýnda bir önceki aya göre artýþýn en yüksek
olduðu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.
2022 yýlý Eylül ayýnda, endekste kapsanan 144 temel baþlýktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sýnýflamasý-COICOP 5'li Düzey), 18 temel baþlýðýn endeksinde düþüþ
gerçekleþirken, 2 temel baþlýðýn endeksinde
deðiþim olmadý. 124 temel baþlýðýn endeksinde ise artýþ gerçekleþti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE
GÖSTERGESÝ VERÝLERÝ
Ýþlenmemiþ gýda ürünleri, enerji, alkollü
içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE'deki deðiþim, 2022 yýlý Eylül ayýnda bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
%45,84, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%74,63 ve on iki aylýk ortalamalara göre
%51,92 olarak gerçekleþti. (Haber Merkezi)

Yumurtaya bir yýlda yüzde
400 oranýnda zam geldi
Türkiye'de enflasyon rakamlarýnýn artmasýyla beraber gýda ürünlerinin fiyatlarýnda da
yükselmeler yaþanýyor. Yükselen maliyet artýþlarýndan en çok etkilenen ise özellikle
kahvaltýlarýn vazgeçilmezi olan yumurta oldu. Temel gýda ürünlerinden olan yumurtaya
bir yýlda yüzde 400 oranýnda zam geldi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan eylül ayý enflasyon rakamlarý açýklandý.
Buna göre yýllýk enflasyon yüzde 83,45 olarak kaydedildi. Artýþ gözlenen enflasyon rakamlarýnýn fiyatlarýný en çok etkilediði kalem
ise gýda ürünleri. Temel gýda ürünlerinde
olan sofralarýn vazgeçilmezi yumurta ise
yüksek zam oraný ile el yakýyor.
YUMURTAYA BÝR YILDA
YÜZDE 400 ZAM GELDÝ
Yüksek zam oraný ile þaþýrtan yumurtanýn 30'lu kolisi piyasada yaklaþýk 60 lira civarýnda satýlýyor. Farklý markalara göre fiyatlar
deðiþse de geçtiðimiz yýl tanesi 0,61 olan
yumurtanýn bugün bir tanesi yaklaþýk olarak
2 lira civarýna denk geliyor. Bazý yerlerde bir
koli 30'lu yumurtanýn fiyatý 76 liraya kadar çýkabiliyor.
ARTAN MALÝYETLER YUMURTA
FÝYATLARINA ETKÝ ETTÝ
Öte yandan yem ve ambalaj gibi yumurta imalatýnýn olmazsa olmaz ürünlerine zam
gelmesi de artan fiyatlarý doðrudan etkiledi.
Kýsa süre önce Tarýmsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açýklayan Türkiye Ýstatistik Kurumu'na
göre; , çiftçinin tarýmsal faaliyetlerini yapmak
için üretim ve yatýrým amaçlý satýn aldýðý girdilerin maliyet çizelgesi olarak bilinen tarýmsal girdi fiyat endeksi Temmuz'da yýllýk yüzde 133,4 oranýnda artýþ gösterdi.
Yumurta üretimin temek maddelerinden
olan yem ise yýllýk olarak yüzde 145 arttý.
Buna enerji maliyetlerindeki yüzde 200'ü
aþan rakamlarda eklenince yumurta fiyatlarý
hýzla yükseldi.
(Haber Merkezi)
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Kavuncu: Bayat'a TOKi'yi en kýsa
süre içerisinde kazandýracaðýz
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Bayat ilçesini ziyaret etti. Ýlçede kamunun yatýrýmlarýný inceleyen Milletvekili
Kavuncu, çalýþmalarýn son durumlarýyla ilgili de bilgiler aldý.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, dün Bayat ilçesini ziyaret
etti. Ziyarette Milletvekili Kavuncu'ya Bayat Kaymakamý Yunus
Emre Bozkurtoðlu, Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Recep Cýplak,
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü,
AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcioðlu ve il Genel Meclis
Üyeleri de eþlik etti.
KAZA YAPAN
SÜRÜCÜLERLE
GÖRÜÞTÜ
Ziyaret programý kapsamýnda yola çýkan Milletvekili Kavuncu, Seydim yolu ayrýmýnda kaza
yapan sürücülerle görüþtü. Geçmiþ olsun dileklerini ileten Kavuncu, "Hafif yaralanma meydana gelen maddi hasarlý trafik kazasýnda acil þifalar dileklerimizle
birlikte, aman dikkat, rabbim beterinden korusun" dedi.
Daha sonra ilçeye geçen
Milletvekili Kavuncu, ilk olarak
Kunduzlu Göleti Ýçme Suyu Ýsale Hattý ve Arýtma Tesisi'ni ziyaret etti. Burada incelemelerde
bulunan Milletvekili Kavuncu,
firma yetkililerinden bilgiler aldý.

buluþturmak için 3 kilometre mesafedeki Çerkeþ Çayýndan güneþ enerjisiyle çalýþacak pompalarla Akseki Köyümüze suyu
ulaþtýracak; yaklaþýk maliyeti 3
milyon olan içme suyu projemizi
de hayata geçiriyoruz. Bu sayede Akseki Köyümüz'de hem sulama suyu hem de içme suyu
sorununu çözmüþ olacaðýz. Yeni
yatýrýmlarýmýzla ilçemizi, köylerimizi kalkýndýrmaya, hemþehrilerimize daha saðlýklý ve konforlu
bir yaþam sunmaya devam ediyoruz" diye konuþtu.
"BAYAT, DOÐALGAZA
KAVUÞMANIN
MUTLULUÐUNU
YAÞIYOR"
Ziyaret programýna ilçedeki
doðalgaz çalýþmalarýný inceleyerek devam eden Kavuncu,
"Yoðun bir þekilde çalýþan iþçi

kardeþlerimize kolaylýklar dileyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi
aldýk. Ýnþallah en kýsa sürede
tamamlanacak olan çalýþmalar
neticesinde hemþehrilerimize
daha konforlu bir yaþam saðlanacak. Kadirþinas Bayat'lý hemþerilerimizin en büyük talebi
olan doðalgaz hizmeti konusunda da sözümüzü gerçekleþtirmenin, hemþerilerimize hizmet
etmenin mutluluðunu yaþýyoruz" ifadelerini kullandý.
"TOKÝ'YÝ EN KISA SÜREDE
KAZANDIRMAK ÝÇÝN
ÇALIÞMALARIMIZA
TÝTÝZLÝKLE DEVAM
EDÝYORUZ"
Ýlçeye TOKÝ yapýlabilmesi için
gerçekleþtirilen Bayat Çayý Islah
Projesi'nin inþaatýný da ziyaret
eden Milletvekili Kavuncu, çalýþmalarla ilgili þu bilgileri verdi:

"TOKÝ'nin Bayat'ýn en merkezi konumuna yapýlmasý için öncelikle Bayat Çayýný ýslah ediyoruz. Çayýn ýslah edilmesi kapsamýnda istinat duvarý yapým iþinin
ihalesi geçtiðimiz ay yapýldý. DSÝ
Genel Müdürlüðümüzce dere ýslah çalýþmalarý tamamlanýr tamamlanmaz, elde edilecek alana TOKÝ'yi yapacaðýz inþallah.
Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan Cumhuriyet tarihinin en
büyük sosyal konut projesi kapsamýnda Bayat'ýmýza TOKÝ'yi en
kýsa sürede kazandýrmak için
çalýþmalarýmýza titizlikle devam
ediyoruz. Bayat çayýnýn sahiline
ilçemizin en güzel yerine, bütün
sosyal alanlarýyla yapýlacak ve
ilçemizin yeni yaþam merkezi,
çekim merkezi olacak TOKÝ,
kýymetli hemþehrilerimize hayýrlý olsun."
Milletvekili Kavuncu, ziyaret
programý kapsamýnda ayrýca
Bayat Kaymakamlýk Lojmaný inþaatýný, Týmarlý Sulamasý Projesi'nin þantiyesini de ziyaret etti.
Milletvekili Kavuncu, yine ziyaret programý kapsamýnda Bayat merkez ve köy muhtarlarý ile
Týmarlý Sulama Projesi'nin bölgesinde bulunan köy muhtarlarýyla bir araya geldi.
(Çaðrý Uzun)

"400 HANE ÝÇME
SUYUNA KAVUÞACAK"
Ardýndan Akseki Göleti ve
Akseki Ýçme Suyu projesine geçen Kavuncu, "3 milyon metreküp su depolamasý ile 6 bin 100
dekar arazimizi suyla buluþturacak; yaklaþýk maliyeti 85 milyon
olan Akseki Göletimizin proje
ihalesi 2022 yýlýnda yapýlacak ve
en kýsa sürede yapýmý tamamlanarak hizmete sunulacak inþallah. 400 haneyi içme suyuyla

'Masalar kuranlara en güzel
cevabý milletimizle vereceðiz'
'Mülteci sorunlarýný iki
yýl içinde çözeceðiz'
Cumhuriyet Halk Partililer,
Çorum'da broþür daðýttý, mülteci
sorununa dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Onur Topkül, Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Hanim Ergül,
Ýl, Merkez Ýlçe, Kadýn ve Gençlik
Kollarý yöneticileri ile bazý gönül-

lü vatandaþlar, Kadeþ Meydaný'nda buluþarak CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun
göçmen ve sýðýnmacý sorununa
iliþkin "iki yýl içinde çözeceðiz"
adlý broþürlerini daðýttý.
Kýlýçdaroðlu gönüllüleri, Gazi
Caddesi, Bahabey Caddesi ve
bazý bölgelerde hem vatandaþlarla sohbet etti, hem de broþürleri daðýttý. Broþürde "sýnýr namustur" ifadesine yer
veren Kýlýçdaroðlu, "ýrkçýlýk, ayrýmcýlýk yapmadan ve kimseye düþmanlýk
beslemeden;
tüm göçmenleri ve sýðýnmacýlarý, Suriyelilerden baþlayarak kendi ülkelerine geri göndermeye kararlýyýz" dedi.
Kýlýçdaroðlu, mülteci
sorununu nasýl çözeceklerini madde madde
sýraladý. (Fatih Yýldýrým)

AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, "20 yýldýr olduðu gibi 2023'te de kendilerine en güzel cevabý milletimizle beraber vereceðiz" diye konuþtu.
AK Parti'nin haftalýk olaðan yönetimi kurulu toplantýsý ve il ile ilçe baþkanlarý toplantýsý AK Parti Ýl Binasýnda
gerçekleþtirildi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý baþkanlýðýnda
yapýlan toplantýlara, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Murat Günay, Emre
Turan, Kadýn Kollarý Baþkaný
Meryem Demir, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur, yönetim kurulu

üyeleri, il, ilçe, belde belediye baþkanlarý ve ilçe baþkanlarý katýldý.
Toplantýda bir konuþma
yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, "2023'de baþta
Çorum olmak üzere AK Partimizin bayraðýný bir kez daha
tüm ülkemizde dalgalandýracaðýz. Bu yüzyýl, Türkiye yüzyýlý olacak. AK Partimiz, milletimizin kurduðu, milletin ta
kendisi olan partidir. Bugüne
kadar bütün seçimleri milletimizle kazandýk. Cumhurbaþkanýmýz, Genel Baþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn 20 yýldýr baðrýna basan, AK Partimize teveccühleriyle oy veren, vermeyen
tüm vatandaþlarýmýzýn gönlü-

ne kalplerine talibiz. Yerli ve
milli gayretlerimizle onlara
hizmetkar olmak en büyük
hedefimizdir. Bu nedenle
2023 yýlýnda yapýlacak seçimlerde ne olursa olsun zafere olan inancýmýzdan ve bu
zafere ulaþmanýn gayretinden zerre kadar ayrý düþmeyeceðiz. Terleyeceðiz ancak
terimiz soðumadan yeniden
çalýþmaya baþlayacaðýz. Yorulacaðýz ancak soluklanýrken yapacaðýmýz yeni çalýþmalarýmýzý planlayacaðýz.
Ucu dýþarýda, talimatla kurulan masalar þunu iyi bilmelidir ki; 16. seçim zaferimizle
kendilerine en güzel cevabý
milletimizle beraber vereceðiz. 2023'de AK Partimizin ak

Yusuf
Ahlatcý

ýþýklarý memleketimizin üzerinde yanmaya devam edecek. Masalarda birbirlerini
aðýrlayanlar bir kez daha
Türk milletinin iradesini görecekler" dedi.
(Çaðrý Uzun)

BAKAN MURAT KURUM, 5 BiN KONUTUN
TEMELLERiNiN ATILACAÐI iLLERi AÇIKLADI
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum,
Cumhuriyet tarihinin en büyük
sosyal konut hamlesi çerçevesinde 5 bin konutun temelini 25
Ekim'de atacaklarýný ifade etti.
Bakan Kurum, açýklamalarýnda belirlenen
tarihte
konutlarýn
hangi illerde yapýlaMurat Kurum
caðýný da açýkladý.

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum,
Cumhuriyet tarihinin en büyük
sosyal konut hamlesi çerçevesinde 5 bin konutun temelini
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn da açýkladýðý gibi 25
Ekim'de büyük bir coþkuyla atacaklarýný bildirdi. Bakan Kurum 5
bin konutun temelinin 17 ilde atýlacaðýný açýklarken, "Ýlk Evim"

projesiyle ilgili yeni görseller de
ilk kez kamuoyuyla paylaþýldý.
5 BÝN KONUTUN
TEMELÝNÝN HANGÝ
ÝLLERDE ATILACAÐI
BELLÝ OLDU
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum,
"Ýlk Evim" projesine iliþkin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdo-

ðan'ýn daha önce açýkladýðý 5
bin konutun temelinin atýlacaðý
17 il ile ilgili bilgi verdi.
25 Ekim tarihinde 5 bin konutun temelinin Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydýn, Bolu,
Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum,
Kahramanmaraþ, Kýrþehir, Konya, Manisa, Muðla, Tunceli,
Uþak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atýlacaðýný bil-

diren Bakan Kurum, þu ifadeleri
kullandý:
"Aylardýr bu projeye hazýrlýk
içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar
baþvuru süresi var. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn da teþrifleriyle 5
bin konutun temelini büyük bir
coþkuyla atacaðýz." Bakanlýk tarafýndan "Ýlk Evim" projesiyle ilgili yeni görseller de ilk kez kamuoyuyla paylaþýldý. (Haber Merkezi)
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Baþkan Aþgýn: Akkent’in
kafeteryasý açýlýþa hazýr
Sanayinin yollarý
yenileniyor
Çorum Belediyesi, Küçük
Sanayi Sitesi'ndeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalýþmasý
baþlattý.
Geçtiðimiz hafta sonu 6.
Cadde'de yoðun bir mesai harcayan belediye ekiplerine Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun da eþlik etti.
Yollarýn asfaltlanmasýyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi'nde
ulaþýmýn daha konforlu hale geleceðini ifade eden Oda Baþkaný Uzun, Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan asfalt yenileme
çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Esnaf Odasý ve sanayi esnaflarý olarak Çorum Belediyesi'nden ne talep ettilerse ivedilikle yerine geldiðini kaydeden
Uzun, esnaf dostu bir Belediye

Baþkanýyla çalýþmaktan mutluluk duyduklarýný söyledi.
Necmettin Uzun ayrýca, bugüne kadar Çorum Sanayi Sitesi'ne yaptýðý hizmetlerden dolayý
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn baþta olmak üzere
Belediye Baþkan Yardýmcýlarýna
ve tüm belediye personellerine
sanayi esnafý adýna teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Akkent Mahallesi'nde
yapýlan
sosyal tesisin açýlýþa
hazýr olduðunu duyurdu. Çorum Belediyesi
tarafýndan Akkent Mahallesi'nde yapýlan kafeterya açýlýþa hazýr
hale getirildi.
Çorum Belediyesi,
Akkent Mahallesi'nde
2021 yýlýnda yapýmýna
baþladýðý kafeterya ve
çay ocaðýnýn inþaatýný
tamamladý. Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da beraberinde belediye yöneticileriyle ile birlikte kafeteryada incelemelerde bulundu.
Kafeteryanýn açýlýþa hazýr olduðunu duyuran Baþkan Aþgýn,
"Akkent Mahallemizde
yapýmýný tamamladýðýmýz
Kafeterya-Çay
Ocaðýmýz açýlýþa hazýr.
Çok yakýnda hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz. Hayýrlý olsun"
dedi.
(Çaðrý Uzun)

Çorum Barosu'nda Turan
Kalýpcý, güven tazeledi
Çorum Barosu'nun Olaðan Genel Kurulu hafta sonu Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Olaðan genel kurulda yapýlan seçimlerde mevcut baþkan Av. Turan
Kalýpçý 237 oy alýrken, rakibi Av.
Özer Akpýnar ise 181 oyda kaldý.
Önceki dönem Baro Baþkaný Kenan Yaþar'ýn Anayasa Mahkemesi
üyeliðine seçilmesinin akabinde Çorum Barosu
Yönetim Kurulu'nun
yapmýþ olduðu seçim ile yaklaþýk 9
aydýr Baro Baþkaný olarak görev yapan Av.
Turan Kalýpçý,
bu sefer seçimle Çorum
Barosu Baþkaný oldu.
Mevcut
Baþkan Turan
Kalýpçý ile Özer
Av. Turan
Akpýnar'ýn yarýþKalýpçý
týðý Baro Genel
Kurulu, çoðunluðun
saðlanmasýnýn ardýndan baþladý ve organ seçimleri ise Pazar günü gerçekleþtirildi. Divan Baþkanlýðý'ný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, katip üyeliklerini Av.
Erkan Kabakçý, Av. Merve Menteþ
ve Av. Utku Singil'in yaptýðý Genel
Kurul'da Turan Kalýpçý ve listesi kazandý.
KALIPCI: GÜÇLÜ BARO,
ANCAK GÜÇLÜ AVUKAT
ÝLE MÜMKÜN
Saygý duruþunda bulunulmasý

ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan baþlayan Genel Kurul'da
konuþan mevcut baþkan Av. Turan
Kalýpcý, "Bilindiði üzere bir önceki
Baro Baþkanýmýz Sayýn Kenan Yaþar'ýn Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilmesinin akabinde Çorum
Barosu Yönetim Kurulu'nun yapmýþ
olduðu seçim ile yaklaþýk 9 aydýr
Çorum Barosu Baþkaný olarak görev yapmaktayým.
Bizler için Baro, mesleðin sorunlarýnýn
çözüm
yeridir.
Bizler için Baro,
ülkemizin
ve
þehrimizin genel sorunlarýndan kopmadan önceliði
avukatýn sorunlarýna veren meslek örgütüdür.
Bilmekteyiz ki, güçAv. Özer
lü Baro da ancak
Akpýnar
ve ancak güçlü
avukat ile mümkün
olabilecektir" dedi.
AKPINAR: AVUKATLIK
ÇÖZÜM ODAKLI BÝR MESLEK
Akpýnar ise avukatlýðýn çözüme
odaklý bir meslek olduðunu belirterek, "Ýnsanlarýn, toplumun sorunlarýný çözen, daha adil bir dünya için
mücadele eden biz avukatlar maalesef mesleðimizin içinde bulunduðu sorunlarý ise çözemiyoruz.
Þimdiye kadar bu sorunlarý bizler
için baþkalarýnýn çözmesini bekledik, asýl gücün kendimizde olduðu-

nu ise görmedik, önemsemedik. Bizim sorunlarýmýzý bizden baþka
kimse çözmeyecek! Bizim artýk bu
gerçekle yüzleþmemiz ve zaman
kaybetmeden harekete geçmemiz
gerekmektedir. Ýþte bu yüzden biz
ekip olarak 'birlikte baþaralým' diyerek yola çýktýk. Yola çýkarken de
tüm gücümüzü ve motivasyonumuzu mesleðimizden ve hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzdan aldýk.
Avukatlar olarak bizlerin birlikte hareket etmeyi öðrenmemiz, mesleki
dayanýþmayý güçlendirmemiz artýk
zorunluluk haline gelmiþtir. Bu birlikteliði saðlamak da en baþta mes-

lek örgütümüz barolarýn görev ve
önceliði arasýnda olmalýdýr" dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan
yönetim ve denetleme kurulu raporlarý ile bilanço ve harcamalara iliþkin raporlar okunarak karara baðlandý.
442 AVUKAT OY KULLANDI
Genel Kurul'da Av. Turan Kalýpçý 237 oy ile yeniden Baro Baþkaný
seçilirken, Yönetim Kurulu Av. Filiz
Gözübüyüklü, Av. Avni Zafer Yamaner, Av. Can Arslan Kayalar, Av. Ayþe Çifçi, Av. Bekir Çetin, Av. Tuðrul
Damar, Av. Gamze Gizem Abuhanoðlu, Av. Feyza Dugan, Av. Abdulbaki Kartancý ve Av. Özge Kayar Bilir'den oluþtu.
Baro Disiplin Kurulu'na Av.
Adem Ýþli, Av. Kasým Özarslan, Av.
Özlem Oral, Av. Yunus Emre Özdemir ve Av. Gizem Tosun Çan, Denetleme Kurulu'na Av. Kasým Aksoy, Av. Adem Oðuzhan Kaya ve
Av. Cemile Merve Karakaya seçildi.
TBB delegeleri ise Av. Yaþar
Okumuþ, Av. Neslihan Boyabatlý ve
Av. Altuð Afat'tan oluþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çiftçiler dikkat,
süre uzatýldý!
Tarým Kredi Kooperatifleri'nden takipte
borcu olan çiftçileri sevindirecek bir haber
geldi. Yapýlandýrma için belirlenen süre dün
sona ermiþti; yapýlan yeni açýklamaya göre
bu süre 31 Aralýk 2022 tarihine kadar uzatýldý.
Tarým Kredi Kooperatifi'nin çiftçilere 31
Aralýk 2020 ve öncesinde aldýklarý kedi
borçlarýný yapýlandýrmak için tanýdýðý süre
dün doldu. Tarým Kredi Kooperatifleri, çiftçilere takipte olan kredi borçlarýný yapýlandýrmalarý için tanýdýðý süreyi 31 Aralýk 2022 tarihine kadar uzattýðýný açýkladý.
Tarým Kredi Kooperatifleri'nin konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þunlar ifade edildi: "Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri'nin,
31.12.2020 tarihinde takipte borcu bulunan
ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle saðlamýþ olduðu yapýlandýrmanýn süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatýlmýþtýr.
Söz konusu yapýlandýrmada, 31.12.2020
ve daha eski vadeli kredi borçlarýnýn tek seferde ödenmesi halinde mevcut borçtaki birikmiþ temerrüt faizi silinmektedir.
Kapsamda bulunan borçlarýný tek seferde ödeme imkaný olmayan ortaklarýmýza
ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkaný tanýnmaktadýr.
2017 ve daha eski vadeli kredilerin temerrüt faizinin tamamý silinmekte ve bu
kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarý;
hiç peþinat ödenmeksizin 24 aya kadar,
yüzde 10 oranýnda peþinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranýnda peþinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde
30 oranýnda peþinat ödenmesi halinde ise
60 aya kadar faizsiz taksitlendirilmektedir.
2018-2020 vadeli kredilerde yapýlandýrma tarihindeki borç tutarý; yüzde 10 oranýnda peþinat ödenmesi halinde 36 aya kadar,
yüzde 20 oranýnda peþinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranýnda peþinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilmektedir.
Yapýlan ilave düzenleme ile 2018-2020
vadeli kredilerde yapýlandýrma tarihindeki
borç tutarýndaki birikmiþ temerrüt faizinin
yüzde 50'si silinerek, yüzde 40 oranýnda
peþinat ödenmesi halinde 36 aya kadar,
yüzde 50 oranýnda peþinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 60 oranýnda peþinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilme imkaný sunan yeni
bir ödeme kolaylýðý daha getirilmiþtir.
Taksitlendirilen alacaklara faiz iþletilmeyecek olup yapýlandýrmadan faydalanmak isteyen üreticileri 31.12.2022 tarihine kadar Kooperatiflere beklemekteyiz." (Haber Merkezi)
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Müftü Biçer, Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý'ný kutladý
Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, "Camiler, Yüce Allahýn kutsal evleri olmasý dýþýnda birer ilim, irfan ve ahlak okullarýdýr. Rabbül Aleminin son dini
olan Ýslam'ý insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekanlardýr" dedi.
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle bir mesaj yayýmladý. Biçer, mesajýnda þu ifadeleri kullandý:
"Bildiðiniz üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz
her yýl Camiler ve Din Görevlileri Haftasý vesilesi
ile önemli konularý kamuoyunun gündemine taþýmaktadýr. Bu yýl ise tarihlerinin yakýn olmasý sebebiyle Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ile Mevlidi Nebi Haftasý birlikte kutlanacaktýr.
Her yýl 01-07 Ekim tarihleri arasýnda kutladýðýmýz Camiler ve Din Görevlileri Haftasý'nýn bu yýl ki
temasý 'Peygamberimiz, Cami ve Ýrþat' olarak belirlenmiþtir. Camiler, Yüce Allahýn kutsal evleri olmasý dýþýnda birer ilim, irfan ve ahlak okullarýdýr.
Rabbül Alemin'in son dini olan Ýslam'ý insanlara
anlatma vazifesinde en güçlü mekanlardýr. Bu vesileyle cenabý hakkýn son peygamberi efendimiz
Hz. Muhammed de önemli þahsiyetler yetiþtirmek,
Ýslam'ýn rahmet mesajlarýyla ideal bir toplum inþa
etmek için Mescid-i Nebevi'yi irþat ve eðitim-öðretim faaliyetlerinin merkezi haline getirmiþtir.
Onun yolundan giden Ümmeti Muhammed ise
asýrlardýr cami merkezli medeniyetler inþa etmiþlerdir. Bizlerde içinde bulunduðumuz dijital çaðda;

Çorum Müftüsü
Muharrem Biçer

gönüllere þifa Resuli Kibriya'yý daha iyi tanýmak,
tanýtmak, anlamak, anlatmak, hayatýmýzý onunla
anlamlandýrmak ve onun sevgisini canlý tutmak
amacýyla teblið, davet ve irþat konusunu günde-

me taþýyarak toplumsal bir bilinç oluþmasýna katký sunmalýyýz.
Hafta vesilesiyle tüm Türkiye'de müftülüklerin
düzenleyeceði programlarda; Hatemül Enbiya
Muhammed Mustafa Efendimizin mescide/camide sunduðu irþat faaliyetlerini uygulayarak vatandaþlarýn camilerin manevi ikliminde buluþmasý,
camilerin tarihteki misyonun tekrar canlandýrýlmasý saðlanmýþ olacaktýr.
Ayrýca; Baþkanlýðýmýzýn hazýrladýðý görsellerin
sosyal medyada yayýlmasýnýn saðlanmasýyla
'Peygamberimizin çaðrýsýnýn; ibadete ve kurtuluþa, imana ve güzel ahlaka, iyiliðe ve takvaya, camiye ve huzura' olduðu hatýrlatýlarak bir farkýndalýk oluþturulacaktýr.
Camilerde vatandaþlarýmýza her türlü hizmeti
sunan, onlara rehberlik eden, onlarýn üzüntüsüne
ve sevincine ortak olan, onlarý sevgi ve þefkatle
kucaklayan din gönüllüsü meslektaþlarýmýzýn
emek ve gayretleri de göz ardý edilmeyecek þekilde takdire þayandýr.
Bu vesileyle Çorumlu hemþehrilerimizin ve
tüm din gönüllülerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ile Mevlid-i Nebi Haftasýný tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný temenni eder, ahirete irtihal eden tüm din gönüllülerine Yüce Allah'tan
rahmet diler; hayatta olanlara saðlýk, sýhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini
niyaz ederim."
(Haber Merkezi)

Okul servis sürücülerine

eðitim semineri
Sungurlu'da okul servis aracý sürücülerine güvenli sürüþ konusunda eðitim semineri verildi.
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü konferans
salonunda gerçekleþtirilen seminerde, ilçe merkezinde taþýmacýlýk yapan servis sürücülerine Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü trafik ekipleri tarafýndan 'Çocuk Ýletiþimi
ve Trafik Güvenliði' konularýnda bilgi verildi. Okul ser-

vis araçlarýnda oluþabilecek risklerin önlenerek trafiðin daha güvenli hale gelmesi ve öðrencilerin okullarýna rahat ve güvenli bir þekilde gidip gelmelerini saðlamayý amaçlanan seminerin sunumu Ýlçe Emniyet
Müdürlüðünde görevli trafik polisi Bünyamin Temiz
tarafýndan yapýldý. Sunum sonrasý soru cevap bölümünde katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý. (ÝHA)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:09
06:32
12:34
15:49
18:26
19:44

TARiHTE BUGÜN
1922- Himaye-i Hayvanat Cemiyeti adýyla Türkiye'deki hayvanlarý koruma amacý güden ilk dernek kuruldu.
1923- Türk Ortodoks Patrik Efrim, Kuvayý
Milliye lehinde bildiri yayýnladý.
1926- Türk Medeni Kanunu yürürlüðe girdi.
1931- T.C. Merkez Bankasý kuruldu.
1959- Dünya Serbest Güreþ Þampiyonasý
Tahran'da yapýldý. Türkiye 57 ve 62 kiloda madalya aldý ve takým halinde Dünya Ýkincisi oldu.
1968- Ankara'da Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi ve Ýdari Ýlimler
Fakültesinde boykot baþladý.
1986- Türkiye, Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyonu'na kiþisel baþvuru hakkýný kabul etti.
2012- Türkiye'nin Suriye tezkeresi 320 kabul, 120 ret oyla kabul edildi.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

KÝÞNÝÞ OTU
KÝÞNÝÞ OTU
NEDÝR?
Kiþniþ otu, beyaz
renkte çiçekleri olan,
yumuþak ve tüysüz bitkileri olan, 60 cm kadar
boylanabilen, rutubetli yerlerde yetiþen bir bitkidir. Sabit ve uçucu yað, tanen, niþasta ve þeker içerir. Tohumlarý kurutularak baharat ve ilaç olarak
kullanýlan kiþniþ otunun, yapraklarý ve
kökleri de baharat olarak kullanýlabilmektedir. Bir çok hastalýðýn þifasýnda
kullanýlmaktadýr.
KÝÞNÝÞ OTUNUN
FAYDALARI
- Cinsel gücü ve isteði arttýrýcý
özelliði vardýr.
- Sinirsel olan baþ aðrýlarýný keser.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Baþ dönmesini engeller.
- Doðumu kolaylaþtýrýr.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Karýn aðrýlarýný giderir.
- Aybaþý kanamalarýný düzenler.
- Kusmayý ve isteðini önler.
- Kalbe güç ve kuvvet verir.
- Kalp çarpýntýsýný giderir.
- Ýþtah açýcý özelliði vardýr.
- Aðýz yaralarýna karþý faydalý gelir.
- Romatizma ve gut hastalýðýna iyi
gelir.
- Baðýrsak gazlarýný giderir.
KÝÞNÝÞ OTUNUN
KULLANIMI
Kiþniþ otu genellikle baharat olarak kullanýldýðý gibi tohumlarý ezilip
suda kaynatýlarak çay yapýlabilir. Bunun için 40 gr ezilmiþ tohumu, 1 litre
sýcak suyun içerisinde kaynatýp demlenmesini bekleyiniz. Demini aldýktan
sonra kullanýma hazýrlayabilirsiniz.

KUDRET NARI

Çiftçi
Kayýt Sistemi baþvuru
yöntemi deðiþti!

Baþvurular e-Devlet
üzerinden gerçekleþtirilecek
Tarým ve Orman Bakaný Vahit
Kiriþci, Çiftçi Kayýt Sistemi baþvurularýnýn e-Devlet üzerinden
yapýlmasýna iliþkin Bakanlýðýn
merkez binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Bakan Kiriþci, 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin Çiftçi
Kayýt Sistemi'ne baþvurularýný eDevlet üzerinden gerçekleþtirebileceði sistemi bu geceden itibaren hizmete alacaklarýný bildirdi.
Bakanlýðýn merkez binasýnda
basýn toplantýsý düzenleyen Vahit Kiriþçi,2 milyon 171 bin 646
çiftçinin Çiftçi Kayýt Sistemi'ne
(ÇKS) baþvurularýný e-Devlet
üzerinden gerçekleþtirebileceði
sistemi bu geceden itibaren hizmete alacaklarýný bildirdi.
Tarýmda inovasyon ve dijitalleþmenin kýsýtlý kaynaklardan daha etkin yararlanabilmek için bir
zorunluluk olduðunu söyleyen
Bakan Kiriþci, "Bakanlýk olarak
teknolojik dönüþümleri en etkin
þekilde üretime aktarmak temel
hedefimizdir. Geleneksel yöntemler yerine kaynaklarýmýzý daha etkin kullanabilmek için inovatif dönüþümü, yerli ve milli duyarlýlýðýmýzý koruyarak gerçekleþtirmek zorundayýz. Bunu yaparken
çiftçilerimizin gelirini yükseltebilmek kadar çevreyi de gözetecek
duyarlý uygulamalarý da dikkate
almaktayýz" diye konuþtu.
27-29 Eylül tarihleri arasýnda
G20 Zirvesi çerçevesinde Endonezya'da düzenlenen Tarým Bakanlarý Toplantýsý'na iliþkin izlenimlerini de paylaþan Bakan Kiriþci, toplantýda tarým sektörünün
dijital dönüþümün en önemli konu baþlýklarýndan biri olduðunu
söyledi. Türkiye'nin tarým konusundaki dijital fikirlerinin büyük ilgi gördüðünü ifade eden Kiriþci,
"Dijital dönüþüm anlamýnda ülkemiz tarýmý için uygulamayý dü-

þündüðümüz ve halihazýrda uyguladýklarýmýz zirvenin oturumlarýnda gerçekten büyük ilgi gördü
ve takdir topladý. Üstelik benzer
konularda iþ birliði yapmak isteyen mevkidaþlarýmdan çok sayýda teklif aldýðýmý belirtmek isterim" dedi.
Kýrsalda yaþamýn refah içerisinde sürmesinin kentlerdeki
sosyo-kültürel yapýyý da iyileþtireceðini dile getiren Kiriþci, bununla ilgili teþvik ve destekler için
Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn
bütün birimlerinin çalýþmalarýný
yoðun bir þekilde sürdürdüðünü
aktardý. Üreticilerin iþini kolaylaþtýrmaya dönük dijital dönüþüm
hamleleri içerisinde desteklere
baþvurunun öncelikleri arasýnda
bulunduðunu dile getiren Bakan
Kiriþci, "Özellikle tarýmsal desteklerin sadeleþtirilmesi hedefimiz bakýmýndan dijital hizmetlerin geliþtirilmesine çok önem veriyoruz. 65 ayrý kalemde 130
farklý baþlýk altýnda üreticilerimizi
desteklediðimizi deðiþik konuþmalarýmýzda ifade ettik" dedi.
Bakan Kiriþci, sözlerini þöyle
sürdürdü:"Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm baþvurularý, il
müdürlüklerimiz ya da diðer birimlerimize bizzat baþvurarak
deðil, e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecekler. 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldýðý Çiftçi Kayýt Sistemi'ne baþvurularýn e-Devlet üzerinden gerçekleþtirilerek üreticimize emek
ve zaman tasarrufu saðlayacak
sistemi bugün gece yarýsý
00.00'dan itibaren hizmete alýyoruz. 21 Haziran 2001 tarihinde
baþlamýþ olan ÇKS, artýk bir evrim, bir deðiþim ve dönüþüm gerçekleþtiriyor olacak."
23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan ÇKS

Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikle geçmiþ dönemde tespit ettikleri bazý aksaklýklarý düzelttiklerini, taþra teþkilatýnda uygulama birliðini saðlamýþ olduklarýný
ifade eden Bakan Kiriþci,
"ÇKS'deki baþvuru süreç ve þartlarýnda getirilen düzenlemeyle
dijitalleþme, bürokrasinin azaltýlmasý ve üretim planlamasý
amaçlanmýþtýr. Yani çiftçimiz, dijital çaðýn imkanlarýndan faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek baþvurusunu yapacak ve
Bakanlýðýmýz da ÇKS verilerini
kullanarak üretim planlamasýna
zemin hazýrlayacak" dedi.
e-Devlet Kapýsý hizmetinden
arazi bilgilerinde deðiþiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacaðýný bildiren Kiriþci, sistemin çiftçilerin kolay kullanabileceði þekilde tasarlandýðýný, bunun bir seçenek olduðunu ve isteyen çiftçilerin Ýl/Ýlçe Müdürlükleri üzerinden de baþvuru yapabileceklerini hatýrlattý. 1 Eylül'de
baþlayýp sonraki yýlýn 30 Haziran
tarihinde son bulan, yani 10 ay
süreyle devam eden baþvuru süresinin baþarýlý bir üretim planlamasý yapýlabilmesi için 4 aya düþürüldüðü bilgisini paylaþan Kiriþci, "Yani, 2023 üretim yýlý için
baþvurular, 1 Eylül 2022 tarihinde baþlamýþtýr ve 31 Aralýk 2022
tarihinde sona erecektir. Her yýl
baþvuru tarihleri bu þekilde uygulanacaktýr. 31 Aralýk tarihine kadar baþvuru yapan çiftçilerimiz,
ürün deðiþiklik bildirimlerini þubat
ayý içerisinde yapabilecektir" diye konuþtu.
Bakan Kiriþci, ayrýca e-Devlet
Kapýsý üzerinden alýnacak ÇKS
belgelerinden herhangi bir ücret
talep edilmeyeceðini söyledi.
(Haber Merkezi)

Kudret narý, Uzak doðu'da, Asya'da, Tropikal bölgelerde yetiþtirilen,
meyveleri 8-15 cm uzunluðunda, ilk
yeþil renkte daha sonra büyüdükçe
sarý renge bürünmekte içerisinde fasulye biçiminde kýrmýzý renkte meyvesi vardýr: Sonbaharda toplanýlýr. Vitamin ve mineral bakýmýndan zengindir.
KUDRET NARININ
FAYDALARI?
- Yara ve iltihaplarý giderir .
- Egzama ve sedef hastalýðýna iyi
gelir.
- Baðýþýklýk sistemini düzenler.
- Boðaz aðrýlarýna ve öksürüðe iyi
gelir.
- Hazýmsýzlýðý ve baðýþýklýk sistemini güçlendirir.
- Ülser tedavisinde yardýmcý olur.
- Kansere karþý iyi gelir
KUDRET NARININ
KULLANIMI
Taze haliyle: Kudret narý meyvesi
olgunlaþarak sarýmsý renge büründüðü zaman içindeki fasulye þeklindeki
kýrmýzý narlar tabakta ezilip, bir miktar
bal ile karýþtýrýlarak sabahlarý aç karnýna 1 yemek kaþýðý yenilebilir.
Tazesinin olmadýðý yerlerde kudret
narý tozu kullanýlýr. Toz bal ile kullanýldýðý zaman mide, baðýrsak, ülser,
gastrit gibi hastalýklara iyi gelir. Uzmanlarýn yaptýðý araþtýrmaya göre yýllardýr gastrit ve ülserin tedavisinde
kullanýlan kudret narýnýn HIV virüsünün çoðalmasýný engelleyen bir protein keþfedildiði belirtmektedir. Özellikler þeker hastalarýna karþý büyük bir
yararý olup içinde bulunan maddelerin
þekeri düzenlediði görülmüþtür. Kudret narý kapsül olarak da günde 2-3
kez kullanýlabilir.
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SiVAS'a
bileniyoruz
Çorum FK,
Sivas Belediyespor
ile deplasmanda
oynayacaðý maça
sýký hazýrlanýyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Sivas Belediyespor
ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor.
Geçtiðimiz haftayý bay geçen
Çorum FK, oynanan maçlarýn ardýndan liderliðini korumayý baþardý.
Ligin sekizinci haftasýnda Çarþamba günü Sivas Belediyespor'a ko-

nuk olacak olan kýrmýzý-siyahlýlar,
bu maçýn hazýrlýklarýna devam ediyor. Dün kulüp tesislerinde Teknik
Direktör Mert Nobre nezaretinde
gerçekleþtirilen antrenmanda bu
maçýn provasý yapýldý.
Çorum FK, Sivas Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Maçýn hakemi
Bilecik’ten
TFF 2'inci Lig Beyaz grupta 8'inci hafta
maçlarý Çarþamba günü oynanacak. Çorum
FK'nin Sivas'ta karþýlaþacaðý Sivas Belediyespor maçýnýn hakemi Bilecik bölgesi hakemlerinden Barkýn Kara olurken yardýmcýlýklarýný Ramazan Ufuk Avdaþ ve Onur Gülter
yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi
ise Mehmet Güngör olacak.
KARA, ÝKÝNCÝ KEZ DÜDÜK ÇALACAK
Çarþamba günü saat 14:30'da baþlayacak olan Sivas Belediyespor - Çorum FK maçýný yönetecek olan Barkýn Kara daha önce
birer kez Çorum FK ve Sivas Belediyespor
maçlarýnda düdük çalarken Çorum FK
2018/2019 sezonunda Turgutluspor'a deplasmanda 3-2 maðlup olmuþtu. Kara'nýn yönettiði tek Sivas Belediyespor maçýnda ise
Sivas temsilcisi kendi sahasýnda Niðde Anadolu FK'yi 6-1 ile geçmiþti.

Yolculuk bugün baþlýyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda
Sivas Belediyespor ile oynayacaðý maç
için bugün yola çýkacak.
Geçtiðimiz haftayý bay geçen Çorum
FK, ligin sekizinci haftasýnda Çarþamba
günü saat 14.30'da Sivas Muhsin Yazcýoðlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile oynayacaðý maç için bugün hareket
edecek. Sabah saatlerinde bir antrenman
yapacak olan kýrmýzý-siyahlýlar, saat
11.00'de Çorum'dan Sivas'a hareket edecek. Bir gece konaklamanýn ardýndan kýrmýzý-siyahlýlar, maç saatini beklemeye
baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

KARÝYERÝNDEKÝ 96'NCI MAÇA ÇIKACAK
Barkýn Kara kariyerindeki 96'ncý maça Sivas Belediyespor - Çorum FK maçý ile çýkacak. Kara'nýn düdük çaldýðý 95 maçýn 54'ünü
ev sahibi takýmlar, 26'sýný deplasman takýmlarý kazanýrken 15 maç ise beraberlikle sonuçlandý. Barkýn Kara yönettiði 95 maçta 424
sarý, 30 kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

Yýldýzlar güreþte
Çorum damgasý
Çorum'un efeleri, lige
galibiyetle baþladý
Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü, ligin ilk
haftasýnda karþýlaþtýðý Niksar
Belediyespor'u maðlup etmeyi
baþardý.
Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Ligi'nde ilimizi temsil eden
Çorum Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü ligin ilk haftasýnda
deplasmanda karþýlaþtýðý Nik-

Türkiye Yýldýzlar Ligi Grekoromen Güreþ Terfi Müsabakalarý sona
erdi. 28 Eylül 2022 tarihinde Ankara
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 9
kulüpten 77 sporcunun katýlýmý ile
düzenlenen Türkiye Yýldýzlar Ligi
Grekoromen Güreþ Terfi Müsabakalarý sona erdi.
Gün boyu kýyasýya mücadeleye

sahne olan Yýldýzlar Ligi Grekoromen Güreþ Terfi Müsabakalarý'ný
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü 62 puan ile birinci olarak tamamlarken Malatya Gençlik Spor
Kulübü 61 puan ile ikinci, Muðla
Gençlik Spor Kulübü 55 puan ile
üçüncü sýrada yer aldý.
(Abdulkadir Söylemez)

sar Belediyespor'u 3-2 maðlup
ederek lige galibiyetle baþladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, "Bu baþlangýç
süper oldu. 1. Lig'in ilk maçýnda, Niksar Belediye Spor karþýsýnda aldýðý 3-2'lik galibiyet sebebiyle Belediyemiz Gençlik ve
Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Teþekkürler Çorum'un efeleri" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Amatör Spor Haftasý kutlanýyor
3-9 Ekim tarihleri arasýnda kutlanan Amatör Spor
Haftasý kapsamýnda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Ferhat Arýcý, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti.
Tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da Amatör
Spor Haftasý kapsamýnda çeþitli etkinlikler düzenleniyor.
Kentte ASKF tarafýndan hayata geçirilen program kapsamýnda ASKF yöneticileri, Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Aþgýn ile
bir süre görüþen ASKF yöneticileri, hafta kapsamýnda
hayata geçirecekleri etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise "3-9 Ekim Amatör Spor Haftasý etkinliklerine davet için gelen Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu-ASKF Baþkaný Ferhat Arýcý ve yönetimini Belediyemizde misafir ettik. Sporun ve
sporcunun her zaman yanýnda olmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

BU SEZON ÝKÝ MAÇ YÖNETTÝ
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçýnda
düdük çalacak olan Barkýn Kara bu sezon
Beyaz Grup ve Kýrmýzý Grup'ta birer maç olmak üzere iki maç yönetti. Kýrmýzý grup'ta Sarýyer evinde Kastamonuspor'u 2-1 yenerken
Beyaz Grup'ta Somaspor, Esenler Erokspor'u 2-1 yenmiþti.

Afyon’dan
açýklama geldi
Afyonspor yönetimi, Amed Sportif
Faaliyetler
maçý
sonrasý bir açýklama
yayýmladý. Açýklamada, "Kardeþlik ortamýnýn zarar görmesine sebep olan
kendi taraftarýmýz
bile olsa bunu kabul
etmemiz mümkün
deðildir" denildi. Konuyla ilgili yapýlan
yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Bugün sahamýzda karþýlaþtýðýmýz Amed
Sportif Faaliyetler müsabakasýnda taraftarlarýmýzýn sebep olduðu istenmeyen olaylar yaþanmýþtýr. Geçtiðimiz hafta oynanan Amed
Sportif Faaliyetler- Bursaspor karþýlaþmasýnda ve akabinde yaþanan süreçte Afyonspor
taraftarý yapýlan açýklamalarýn etkisinde kalmýþ ve bugün kendisine yakýþmayan tezahüratlarda bulunmuþtur. Hes Ýlaç Afyonspor yönetimi olarak taraftarlarýmýzýn bu tutumunu
kesinlikle tasvip etmiyor, yapýlan bu davranýþlarýn futbol takýmýmýza zarar verdiðini düþünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sýnýrlarý içerisinde bulunan bütün kulüplerimizle;
sporun birleþtirici gücü ve kardeþlik bilinciyle
hareket etmekteyiz. Bu anlayýþla kulüp yönetimi olarak Amed Sportif Faaliyetler kulübü
yöneticilerimizi misafir ettik ve maçtan sonra
ayný anlayýþla þehrimizden uðurladýk. Rakip
takým yöneticileri de ayný nezaketle misafirperverliðimize karþýlýk verdi. Oluþan bu kardeþlik ortamýnýn zarar görmesine sebep olan
kendi taraftarýmýz bile olsa bunu kabul etmemiz mümkün deðildir ve yönetimimiz bu noktada gerekli aksiyonu alacaktýr.
Hem rakip takým oyuncularýna, hem de
kendi oyuncularýmýza incitici, onur kýrýcý söz
ve küfür eden þahýslarýn kulübümüze ve takýmýmýza maddi, manevi zarar verdiði aþikardýr. Hes Ýlaç Afyonspor taraftarýna yakýþmayan hal ve tutum içerisinde bulunan kiþilerin
bundan sonraki maçlarýmýzda tekrar ayný
davranýþlarý sergilemeleri halinde, bu þahýslarýn tesbiti ve gerekli hukuki yaptýrýmlarýn yapýlmasý hususunun bizzat takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz.
Son olarak, sarfettikleri yoðun gayretle istenmeyen olaylarýn büyümesine engel olan
güvenlik güçlerimize de teþekkürü borç biliriz."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GAZÝ
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Kontrolden çýkan
otomobil takla attý:

ÜÇ YARALI
Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda ayný aileden 3 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluKýrýkkale karayolu Çiftlik kavþaðýnda meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Saffet A. yönetimindeki 06 BNY 713 plakalý otomobil, orta refüjde
bulunan kaldýrýma çarptýktan sonra yol ortasýna devrildi. Kazayý gören diðer sürücüler
durumu itfaiye, polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralýlarý sýkýþtýðý yerden çýkarttý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan
Caner A. ve Ayþe A. yaralandý. Yaralýlar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

Baþkan Aþgýn, yeni haftanýn
mesaisine sanayide baþladý
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
yeni haftanýn ilk ziyaretini
Çorum Sanayi Sitesi'ne
yaptý. Hem firmalarda esnafla bir araya gelen Baþkan Aþgýn, hem de belediyenin sanayideki çalýþmalarýný inceledi.
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
dün sabah saatlerinde Çorum Sanayi Sitesi'ni ziyaret
etti.
DOÐUM GÜNÜNÜ
KUTLADILAR
Ýlk olarak Oto Tamirciler
Makine Yedek Satýcýlarý
Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna baðlý esnaflar tarafýndan organize edilen programa katýlan Baþkan Aþgýn, "Programda sanayi esnafýmýzla bir araya
geldik, hasbihal ettik. Doðum günümüz vesilesiyle

tebrikleri ve kutlamalarý için
de hususen teþekkür ediyorum. Rabbim hemþehrilerimize hayýrlý hizmetler yapacaðýmýz bir ömür nasip etsin" dedi.
YOL ÇALIÞMASINI
ÝNCELEDÝ
Çorum
Belediyesinin

Sanayi Sitesi 6. Cadde'de
devam eden çalýþmalarýný
inceleyen Belediye Baþkaný
Aþgýn, "Aþkla çalýþýyor Çorum'umuzu güzelleþtiriyoruz. Çorum Sanayi Sitesi 6.
Caddemiz üzerinde devam
eden yol yenileme çalýþmamýzý inceleyerek ekiplerimize kolaylýklar diledik" þek-

Ýranlý kadýnlara destek için

linde konuþtu.
ESNAF ÝLE GÖRÜÞTÜ
Ardýndan AK
Parti
Gençlik Kollarý Baþkaný ve
Belediye Meclis Üyesi olan
Muhammed Fatih Temur'un
iþ yerini ziyaret eden Baþkan Aþgýn, çalýþmalarla ilgili Temur'dan bilgiler aldý.

Daha sonra Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Aþgýn, "Çorum Sanayi
Sitemizdeki
çalýþmalarý
kontrol ederken Erdal Beker'in kahve davetine icabet
ettik. Tüm esnafýmýza bol
ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

SAÇLARINI KESTiLER
Çorum Kadýn Platformu,
Ýran'ýn Tahran kentinde polis
tarafýndan gözaltýna alýnýp
ardýndan iþkenceyle katledilen Mahsa Amini için bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda düzenlenen basýn
açýklamasýnda Çorum Kadýn
Platformu adýna konuþan
Nurcan Hasýrcý Doðan, bir
kadýnýn daha yaþamdan koparýldýðýný belirterek, "Ýran'ýn
Tahran kentinde baþörtüsünü 'Ýslami kurallara' göre takmadýðý gerekçesiyle 'ahlak
polisi' tarafýndan gözaltýna
alýnýp, ardýndan iþkenceyle
katledilen Mahsa Amini için
kadýnlar öncülüðünde baþlayan ve daha sonra rejim karþýtlýðýna dönüþen eylemler
büyüyerek devam ediyor.
Kadýnlar toplu halde baþörtülerini çýkarýp ateþe vererek, saçlarýný keserek, mücadelelerini yeni bir boyuta taþýyor. Kadýnlar öncülüðünde
baþlayan direniþ zamanla
gerici molla rejimi karþýtý gösterilere dönüþtü, üniversiteler, sendikalar greve baþladý. Birçok þehirde halk solaklara çýktý" dedi.
Gösterilerin daha fazla
yayýlmasýný engellemek ve
güvenlik birimlerinin müda-

Fabrikadaki tatbikat
gerçeðini aratmadý
halesini gizlemek amacýyla
internet ve sosyal aðlara eriþimin kýsýtlandýðýný, gazetecilerin ise tutuklandýðýný anlatan Doðan, þunlarý söyledi:
"Ýran tarafýndan açýklanan
resmi verilere göre en az 41
kiþi hayatýný kaybetti. Norveç merkezli Ýran Ýnsan Haklarý grubu ise protestolarda
en az 76 kiþinin öldürüldüðünü açýkladý. En az 700 kiþi iþkenceyle gözaltýna alýndý.
Uluslararasý Af Örgütü 20
kentte protestoculara gerçek
mermi sýkýldýðýna dair kanýt
olduðunu açýkladý.
Ýran'da 1979'dan bu yana
kadýnlara, devletin anti demokratik yapýsýný ve erkek
egemenliðinin gücünü temsil
eden baþörtüsü dayatýlýyor.

Ýranlý kadýnlar 43 yýldýr faþist
molla rejiminin sözde "ahlak
polisleri" tarafýndan, taciz
ediliyor, þiddete maruz kalýyor, tutuklanýyor, idama
mahkûm ediliyor.
Biz kadýnlar, coðrafyalara
göre biçim deðiþtirse de þiddetin ayný sistemden beslendiðinin farkýndayýz. Sýnýrlarý
aþan dayanýþmamýzýn gücü
de buradan geliyor. Tarihsel
süreç içerisinde kadýnlarýn
özgürlük ve yaþam hakký
mücadelesine yönelik tüm
faþist rejimlerin baský ve zor
yöntemleriyle yaptýklarý müdahaleler karþýsýnda dayanýþmamýzý sýnýrlarý aþarak
büyüttük, büyütmeye de devam edeceðiz.
Kadýnlara fiili ya da fiziki

ölüm dýþýnda baþka bir seçenek sunmayan erkek egemen sisteme karþý bu kez
Ýran'dan yükselip tüm dünyaya yayýlan kadýn, yaþam, özgürlük sesleri umutlarý büyüterek kadýnýn, yaþamýn, özgürlüðün sloganý olmaya devam ediyor.
Biz kadýnlar Türkiye'den
Ýranlý kadýnlarýn sesini yükseltiyoruz. Mahsa Amini'nin
katili Ýran Molla rejimidir.
Mahsa'nýn katili erkek egemen sistemdir. Mahsa'nýn ve
Ýranlý kadýnlarýn mücadelesi
hepimizin mücadelesidir."
Basýn açýklamasýnýn ardýndan kadýnlar, Ýranlý kadýnlara yapýlan þiddete çekmek
için saðlarýný kesti.
(Fatih Yýldýrým)

Sungurlu'da bir
kaðýt fabrikasýnda
yapýlan yangýn tatbikatý gerçeðini
aratmadý.
Sungurlu-Çorum karayolu üzerinde bulunan kaðýt fabrikasýnda
yýllýk eðitim ve danýþmanlýk faaliyetleri çerçevesinde
saha uygulamalý
temel yangýn eðitimi düzenlendi. Firma yetkilileri tarafýndan fabrika çalýþanlarýna ilk olarak muhtemel
bir yangýn anýnda yapýlmasý
gerekenler anlatýldý. Daha sonra sahaya inen çalýþanlara uygulamalý olarak eðitim verildi.
Firma yetkilileri, "Bugün
Sungurlu'nun en büyük endüstriyel tesislerinden biri

olan kaðýt fabrikasýnda itfaiye
ile birlikte düzenlediðimiz saha uygulamalý temel yangýn
eðitimini baþarýyla gerçekleþtirdik. Yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý yönetici ve katýlýmcýlarýmýza teþekkür ederiz"
dedi.
(ÝHA)

