Çorum çiftçisinin talepleri

Bakan Kiriþçi'ye emanet
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, beraberinde AK Parti Milletvekilleri Erol Kavuncu
ve Av. Oðuzhan Kaya' ile birlikte Tarým ve Orman Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi ile makamýnda ziyaret ederek Çorum çiftçisinin taleplerini iletti. Ziyarette yapýmý
devam eden projelerde gündeme geldi. 5’TE

Kaptan resmen
kulübü satýn aldý!

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum Futbol Kulübü'nde devir iþlemleri tamamlandý. Kulübün yeni sahibi 2021-2022 sezonunun takým kaptaný Murat Yýldýrým oldu.
Play-Off'a kalamayan Çorum
FK'da 2021-2022 sezonunun tamamlanmasýnýn ardýndan kulübün geleceðiyle ilgili neler yapýlacaðý merak konusu olmuþtu. Kulüp kaptaný Murat Yýldýrým, geçti-
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ðimiz haftalarda kulübü devralmak için giriþimde bulunduklarýný
açýklamýþtý. Dün itibariyle kulüp
devriyle ilgili imzalar atýldý. Kulübün yeni sahibi Murat Yýldýrým oldu. Kulübün sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan Murat
Yýldýrým, "Birlikte baþaracaðýz"
diyerek detaylý açýklamanýn önümüzdeki günlerde yapýlacaðýný
söyledi. (Abdulkadir Söylemez)

103 YILLIK YOLCULUK
Türk milletinin baðýmsýzlýðý için baþlayan kurtuluþ
hareketinin 103. yýlý coþkuyla kutlanacak
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2021'DE 67 KiÞi
KAZALARDA CAN VERDi
TÜÝK, trafiðin aðýr
bilançosunu açýkladý
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VALÝ ÇÝFTÇÝ’DEN
ÝLÇE ZÝYARETLERÝ
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ve Ýskilip ilçelerinde
düzenlenen çeþitli etkinliklere katýlmasýnýn ardýndan
esnaf ziyaretleri de gerçekleþtirdi. 7’DE

Mülteci çocuklara

sürpriz ziyaret

Meteorolojiden
yüksek yerler için
yaðmur ve kar
uyarýsý geldi.

Hitit Üniversitesi Köy Okullarý Destek ekibi öðrencilerinin kentte yaþayan mülteci çocuklar için düzenlediði etkinliðe eþi ile birlikte katýlan Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,yetim ve öksüz mülteci çocuklara bisiklet ve çeþitli hediyeler daðýttý. 5’TE

DÝKKAT, SICAKLIK
DÜÞÜYOR!

Atak ailesinin
acý günü
Çorum'un sevilen simalarýndan, "Komutan" olarak tanýnan
Kazým Atak (82), son yolculuðuna
uðurlandý.
Mecitözü Ýlçesi'nin Sorkoðlan
Köyü nüfusuna kayýtlý emekli Astsubay Kazým Atak, bir süredir Tekirdað Çorlu'da tedavi görüyordu.
Kazým Atak
Emekli Yarbay Tuncer Atak,
saðlýkçý Zafer Atak, Tülay ve Gülay Atak'ýn babalarý,
Arif, Muharrem Atak, Emine Dalkýran, Sevim Hardal,
Münevver Solak'ýn kardeþleri, Sorkoðlan Köyü Muhtarý Selahattin Atak, Gün Medya Yönetim Kurulu Baþkaný Güngör Atak, Adnan ve Mehmet Atak'ýn amcalarý
Kazým Atak'ýn cenazesi uçakla Merzifon'a getirildi.
Merhumun cenazesi saat 11.00'de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda düzenlenen törenin ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU
ÇORUM'A GELÝYOR 2’DE

Meteoroloji Genel Müdürlüðü
10. Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezince
yapýlan son deðerlendirmelere göre;
Çarþamba akþam saatlerinden itibaren
Perþembe sabah saatlerine kadar Çorum'un yüksek kesimlerinde karla karýþýk yaðmur ve yer yer kar yaðýþlarýnýn
görülmesi bekleniyor. 5’TE

ÇOCUK GELÝÞÝMÝNDE
CEZA VE DÝSÝPLÝN
NASIL SAÐLANMALI?

Ýhsan Ünlü, Ehl-Beyt'i anlattý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Baþkanlýk Müþaviri Ýhsan Ünlü, Ýl Müftülüðünün aylýk personel toplantýsýna katýlmak için geldiði Çorum'da,
Devlet Tiyatro Salonunda din görevlileriyle bir araya gelerek "Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi" konulu konferans verdi.
3’TE

BAÞKAN VE YARDIMCILARI
KARAKOÇ'UN KABRÝNDE 6’DA

HOBÝ KÖYÜ ARSALARI
SATILDI
2’DE

- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

HÝTÜ, VALORANT TURNUVASI
DÜZENLÝYOR
8’DE

2
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ÇOCUK GELÝÞÝMÝNDE CEZA VE DÝSÝPLÝN
NASIL SAÐLANMALI?

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Vali Mustafa Çiftçi

Çiftçi: Þanlý tarihimizi
geleceðe taþýmak
en asli görevimizdir
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Gençlere seslenen Vali Mustafa Çiftçi, "Ülkemizin baðýmsýzlýðý uðruna mücadele veren ecdadýmýzýn tüm dünyada eþi ve benzeri görülmemiþ fedakarlýklarla bizlere miras býraktýðý þanlý
tarihimizi ayný gurur ve þanla geleceðe taþýmak
en asli görevimizdir" dedi.
Vali Çiftçi, mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
"Ýstiklâl mücadelemizin sembolü olan 19 Mayýs 1919 günü, Mustafa Kemal Paþa önderliðinde Samsun'da baþlatýlan milli direniþ hareketi,
tüm vatan sathýna yayýlarak kutlu bir þahlanýþa
dönüþmüþ ve Millî Mücadele zaferle taçlandýrýlmýþtýr. Aziz Türk Milletinin varlýk-yokluk mücadelesinin baþlangýcý olan bu tarih ayný zamanda
ulus egemenliðine dayanan, tam baðýmsýz yeni
Türk devletinin kurulmasýnýn ilk adýmýdýr.
Mustafa Kemal Paþa ve silah arkadaþlarýnýn
öncülüðünde Samsun'da baþlatýlan bu mücadele ile milletimiz esarete karþý tüm varlýðýyla direnmiþ ve tüm dünyaya örnek olan bir mücadele göstererek; Amasya'da milletin azim ve kararýný ilan etmiþ, Erzurum'da vatanýn bir bütün olduðunu ve parçalanamayacaðýný duyurmuþ, Sivas'ta manda ve himayeyi reddederek Ankara'da Büyük Millet Meclisini kurmuþtur.
Bu aziz topraklar, ecdadýmýzýn canlarý pahasýna gösterdiði olaðanüstü ve onurlu mücadele ile
vatan olmuþtur. Ýnanýyoruz ki, bu mücadele Türk
gençliði var olduðu sürece devam edecektir.
Geleceðimizin teminatý deðerli gençler, ülkemizin baðýmsýzlýðý uðruna mücadele veren ecdadýmýzýn tüm dünyada eþi ve benzeri görülmemiþ fedakarlýklarla bizlere miras býraktýðý þanlý
tarihimizi ayný gurur ve þanla geleceðe taþýmak
en asli görevimizdir. Milletimizin köklerinden aldýðýmýz bu güçlü ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde manevi deðerlerimizde kenetlenerek, bu
mukaddes topraklarý vatan kýlan ecdadýmýzýn
mirasýna sahip çýkacaðýnýza, gerektiðinde, ecdadýmýzýn üstlendiði tarihi görevleri üstleneceðinize, güçlü bir geleceðin inþasý adýna geçmiþte
olduðu gibi bugün de ayný kararlýlýkla çalýþmaya
devam edeceðinize yürekten inanýyorum.
Bu inanç ve düþünceyle; Samsun'da baþlattýðý kurtuluþ mücadelesiyle bizlere baðýmsýz bir
vatan emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve milli mücadele kahramanlarýmýzý rahmet ve
minnetle yâd ediyor, siz deðerli gençlerimizin 19
Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyorum."
(Haber Merkezi)

Çocuðumuzu en iyi þekilde hayata hazýrlamak her anne-babanýn temel arzusudur. Bu
uzun yolculukta anne-baba ve çocuk arasýndaki iletiþimin nasýl þekillendiði çok önemlidir, çocuðun istenilen davranýþlarý benimsemesi, ebeveynlerinin istemediði davranýþlarý sergilememesi beklenir. iþte tam bu noktada otorite savaþý baþlar ve ebeveynler, çocuklarýný nasýl disiplin edeceði ile ilgili kafa karýþýklýðý yaþayabilir.
Disiplin çocuk eðitiminin önemli bir parçasý olsa
da, doðru uygulanmadýðý zaman anlamlý olmaz
ve zarar verebilir. Oysa disiplinin temeli annebaba ve çocuk arasýndaki uyumu saðlamaktýr.
Bu uyum, sevgi-güven temelli ve sýnýrlarý belirgin bir iliþkiden geçer.
Çocuklarýn, kendilerine yol gösterebilecek
ebeveynlere ihtiyacý olur, öyle ki; ailenizde hiç
kural yoksa, bu durum çocuðun nasýl davranmasý gerektiði konusunda daha büyük karmaþa yaþamasýna; buna karþýn çok kural koymak
ise çocuðun kendini baský altýnda hissetmesine, kiþisel geliþimine ket vurulmasýna ve farklý
problemlerin ortaya çýkmasýna neden olabilir.
Ýlk adým ne olmalý? Anne ve baba olarak disiplin konusundaki tavrýnýzý sorgulamanýz önceliðiniz olmalýdýr. Bunun için aile kurallarýnýzý belirleyerek, bu kurallarý benimsediðinizden emin
olmalýsýnýz. Aldýðýnýz kararlarýn çocuðunuzun

yaþýna ve geliþimine uyumlu olmasýna da dikkat
etmeniz gerekir. Ödül ve ceza olmalý mý? Olmalý ise nasýl uygulanmalý? Ödül ve ceza yöntemi
dengeli kullanýldýðý taktirde çocuk eðitimi için
önemli bir yardýmcý olacaktýr. Ödül sistemi; istenen davranýþýn ortaya çýkmasýný veya sürdürülmesini destekleyici bir motivasyondur. Ödülün
amacý kazandýrýlmak istenen davranýþý çocuða
benimsetmek ve yerleþmesini saðlamaktýr.
Ödül seçiminde maddi ödüllerden çok maveni
ödüllere (tebrik etmek, sarýlmak, sevdiði bir oyunu oynamak gibi) yönelmek, hem çocuðun kiþisel geliþimi için destekleyicidir, hem de maddi
ödüllere kýyasla etkisi kalýcý ve güçlü olacaktýr.
Dikkat edilmesi gereken ayrým, çocuðun
sorumlu olduðu herhangi bir iþi, vaatte bulunarak yaptýrmaya çalýþmamak olacaktýr. Çünkü
bu durum çocuðu ödüllendirmek deðil ona rüþvet vermektir. Ödülün rüþvete dönüþmesi ise,
çocuðun kendi sorumluluklarýný fark edememesine veya yok saymasýna neden olabileceði gibi her seferinde sizden talep ettiði ödülün
miktarý da artacaktýr. Ceza sistemi ise kurallara uyulmadýðýnda ödenen bedeldir. Burada çocuk, yapmamasý gereken davranýþý öðrenmeli
ve yaptýðý taktirde karþýlaþacaðý durumla ilgili
ebeveynleri tarafýndan önceden bilgilendirilmiþ
olmalýdýr. Ani kararla verilen cezalar çocuðun

nasýl bir yaptýrýmla karþýlaþacaðýný bilmediði
için; þaþýrmasýna ve öfkelenmesine sebep
olur. Bu durumda çocuk istenmeyen davranýþý
yapmamasý gerektiðini deðil, intikamýný nasýl
alacaðýný veya ailesini nasýl ikna edeceðini düþünür. Yaptýrýmýnýzýn amaca hizmet etmesi
için süreklilik önemlidir. Eðer aile istikrarlý davranmayýp (örneðin çocuk aðladýðý veya insanlarýn içinde ebeveynlerini zor durumda býkacak davranýþlar sergilediði için vb.) geri adým
atarsa, çocuk; cezadan vazgeçiren davranýþý
ailesine karþý bir silah olarak kullanýr, anne-babasýnýn hayrýný geçersiz sayar ve tehdit olarak
kalan cezanýn anlamý olmaz. Verilen cezalarýn
öðretici olmasý için ise çocuðun sergilediði
davranýþ ile orantýlý olmasýna, çocuðun yaþýna-geliþimine uygun olmasýna ve fiziksel acý
içermemesine dikkat etmek gerekir.
Çocuk eðitimi uzun ve emek isteyen bir
yolculuktur. Bu yolculukta ödül-ceza sisteminin iþlevsel olmasý; ebeveynlerin gerçekçi kararlar belirleyip, istikrarlý davranmalarý ile
mümkündür. Aksi uygulamalar; daha öfkeli
davranan çocuklara ve çatýþmanýn arttýðý aile
ortamlarýnýn oluþmasýna neden olabilir. Aldýðýnýz bütün önlemlere raðmen önüne geçemediðiniz problemler varsa bir uzmana baþvurmayý ihmal etmeyiniz.

Rifat Hisarcýklýoðlu
Çorum'a geliyor

HOBÝ KÖYÜ
arsalarý satýldý
Çorum Belediyesi'nin Hobi
Köyü projesi kapsamýnda Kuruçay mevkisinde bulunan 12
arsa ihale ile sahiplerini buldu.
Hobi Köyü Projesi hayata
geçiyor. Hobi Köyü projesi kapsamýnda Kuruçay bölgesinde

bulunan 12 arsa daha ihale yoluyla satýþa çýkardý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen ihaleye yoðun katýlým
oldu.
Arsalar muhammen bedel-

leri 150 ile 180 bin lira arasýnda
deðiþen fiyatlarla açýk artýrma
usulü satýþa çýkarýldý. Ýhale sonunda 12 arsanýn tamamý 157
bin lira ile 266 bin lira arasýnda
deðiþen fiyatlarla alýcý buldu.
(Çaðrý Uzun)

CHP ÝL VE MERKEZ ÝLÇE BAÞKANLIÐI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Cuma
günü Çorum'a gelecek.
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Cuma günü saat 16.00'da Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasýný ziyaret edecek. Burada Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcileriyle görüþecek olan Rifat Hisarcýklýoðlu, daha sonra
Ticaret Borsasý'nda düzenlenecek açýlýþ törenine katýlacak. Programýn ardýndan Hisarcýklýoðlu'nun Çorum'dan ayrýlmasý bekleniyor.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Rifat Hisarcýklýoðlu

Tokgöz: 103 yýl önce
parlayan bu ateþ, hala
geleceðimizi aydýnlatýyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, 19 Mayýs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý münasebetiyle
yayýnladýðý kutlama mesajýnda, Mustafa Kemal
Atatürk'ün gençlere emanet etmek üzere cumhuriyet düþüyle çýktýðý yürüUlaþ Tokgöz
yüþün 103. yýlýna eriþmenin gururunu yaþadýðýmýzý belirtti.
Baðýmsýzlýðýmýzýn niþanesi olan 19 Mayýs
1919'da emperyalizme ve iþ birlikçilerine karþý
onurlu bir direniþ verdiðimizi hatýrlatan CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Tokgöz, "103 yýl önce parlayan bu ateþ, bugün dahi güzel ülkemizin geleceðini aydýnlatmaktadýr" dedi.
Milletçe kutladýðýmýz 19 Mayýs'ýn bizim için
çok þeyler ifade ettiðini vurgulayan Tokgöz,
"Atatürk, büyük bir bilinçle hareket ederek görevlerini büyük Türk ulusunun tam baðýmsýzlýðýný kazanacaðý güne kadar tam manasýyla yerine
getirmiþtir.19 Mayýs 1919, bir toplumu esaret altýnda kalmaktan kurtaran, Türk milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgýsýný deðiþtiren, yarýnlarýný aydýnlatan, çaðdaþ uygar bir yaþama yönlendiren ve sonuçta tam baðýmsýzlýðýný saðlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk'ün doðum
günüdür" diye konuþtu.
"Ama ne yazýk ki günümüzde esnafýn sýkýntýlarý geçiþtiriliyor, iþçi-memur darda, emekli can
çekiþiyor, iþ insanlarý üretim yapamýyor ve ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor ve ne yazýk
ki iktidar sandýktan kaçýyor" diyen Ulaþ Tokgöz,
mesajýný þöyle sürdürdü:
"Aklýn ve bilimin ýþýðýnda, güçlü bir toplumsal
dayanýþma ile üstesinden gelemeyeceðimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayýsýyla bu ülkenin evlatlarýnýn hiçbir zaman umutsuz olmaya hakký yoktur.
Özellikle de gençlerimizin… Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eþsiz günü hediye ettiði
gençlerimize, geleceðimizi de emanet etmiþtir.
Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi,
'Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarýnlarýný inþa
etmesi gerekir. Yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye."
(Haber Merkezi)
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2021'DE 67 KiÞi
KAZALARDA CAN VERDi
TÜÝK, trafiðin aðýr
bilançosunu açýkladý

Kaçak silah
operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan il merkezinde düzenlenen 2 ayrý operasyonda
çok sayýda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre KOM ve narkotik ekipleri il
merkezinde bir grup þahsýn silah ve mühimmat satýþý yaptýðý bilgisine ulaþtý. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlýlarýn ev, iþyeri ve
araçlarýnda yapýlan aramalar da 3 adet çeþitli markalarda ruhsatsýz tabanca, 3 adet çeþitli markalarda ruhsatsýz otomatik tüfek, 1 adet kuru sýký tabanca, 13 adet býçak, 57 adet tabanca fiþeði ile 67
adet av tüfeði fiþeði ele geçirildi.
Türk ceza kanunun 6136 sayýlý maddesine muhalefet suçundan gözaltýna alýnan 8 þüpheli hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Çorum'da 2021 yýlýnda 7 bin
752 trafik kazasý meydana geldi.
Bu kazalarda 67 kiþi hayatýný kaybetti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2021 yýlýnda karayolu trafik
kaza istatistiklerini yayýnladý. Buna göre Çorum'da 2021 yýlýnda 7
bin 752 kaza gerçekleþti. Bu kazalarda 2 bin 63 kiþi yaralanýrken,
67 kiþi de hayatýný kaybetti. Kaza
yerinde 29 kiþi hayatýný kaybederken, kaza sonrasýnda 38 kiþi vefat
etti. Yine ölümlü veya yaralamalý
kaza sayýsý ise bin 679 olarak
açýklandý.
BÖLGEDE DURUM
Öte yandan Çorum'un içerisinde bulunduðu TR-83 bölgesinde
en çok kaza yaþanan il Samsun
oldu. Samsun'da toplam 19 bin
401 kaza gerçekleþti. 205 kiþi hayatýný kaybederken 5 bin 297 kiþi
de yaralandý. Vefat edenlerin 37'i
kaza yerinde, 68'i ise kaza sonrasýnda hayatýný kaybetti.
Amasya'da ise toplam 3 bin
903 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 18'i olay yerinde, 28'i kaza sonrasý olmak üzere toplamda
46 kiþi hayatýný kaybetti. Kazalarda bin 739 kiþi de yaralandý.
Tokat'ta da 5 bin 285 kaza yaþandý. Bu kazalarda 49 kiþi hayatýný kaybederken, 2 bin 608 kiþi
de yaralandý.
Çorum ise bölgede en çok ka-

zanýn yaþandýðý ve en çok hayatýný kaybedenin bulunduðu
ikinci il oldu.
TÜRKÝYE
GENELÝNDE 5 BÝN
362 KÝÞÝ HAYATINI
KAYBETTÝ
Türkiye'de ise 1 milyon 186 bin 353 adet
trafik kazasý meydana
geldi. Bu kazalarýn 998 bin
390 adedi maddi hasarlý, 187
bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalý trafik kazasýdýr. Yýl içerisinde
meydana gelen ölümlü yaralanmalý trafik kazalarýnýn %78,6'sý
yerleþim yeri içinde %21,4'ü ise
yerleþim yeri dýþýnda meydana
geldi.
2021 yýlýnda meydana gelen
187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalý trafik kazasý sonucunda 2 bin
421 kiþi kaza yerinde, 2 bin 941
kiþi ise yaralanýp saðlýk kuruluþlarýna sevk edildikten sonra kazanýn sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatýný kaybetti. Ölümlerin
%49,3'ü, yaralanmalarýn %72,0'ý
yerleþim yeri içinde gerçekleþirken ölümlerin %50,7'si yaralanmalarýn ise %28,0'ý yerleþim yeri
dýþýnda oldu.
VEFAT SAYISI
YÜZDE 10 ARTTI
Trafik kazalarýndaki toplam ölü
sayýsý bir önceki yýla göre %10,2

arttý. Türkiye'de 2021 yýlýnda, Covid-19 salgýný etkisinde geçen
2020 yýlýna göre trafikteki motorlu
kara taþýtý sayýsý %4,6, toplam kaza sayýsý %20,6, ölümlü yaralanmalý kaza sayýsý %25,1, maddi
hasarlý kaza sayýsý %19,8, toplam
ölü sayýsý %10,2 ve yaralý sayýsý
%21,4 arttý.
Ýllere göre ölümlü yaralanmalý
kaza sayýlarý incelendiðinde bin
taþýt baþýna en fazla ölümlü yaralanmalý kazanýn Bingöl'de en az
Ýstanbul'da gerçekleþtiði görüldü.
YÜZDE 47'SÝ SÜRÜCÜLER
Ülkemiz karayolu aðýnda 2021
yýlýnda gerçekleþen trafik kazalarýnda ölen kiþilerin %47,6'sý sürücü, %30,3'ü yolcu, %22,1'i ise yayadýr. Trafik kazalarýnda ölenler
ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiðinde ise ölenlerin

%77,2'sinin erkek, %22,8'inin
kadýn, yaralananlarýn ise
%70,5'inin
erkek,
%29,5'inin kadýn olduðu görüldü.
Taþýt sayýsýna göre kazalar ve sonuçlarý deðerlendirildiðinde, 2021 yýlýndaki
ölümlü yaralanmalý
kazalarýn %50,5'i iki
araçlý, %43,6'sý tek araçlý
ve %5,9'u çok araçlý kazalardan oluþtu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin %54,8'i tek
araçlý, %38,9'u iki araçlý ve
%6,3'ü çok araçlý kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmalarýn ise %52,0'ý iki araçlý,
%40,7'si tek araçlý ve %7,3'ü çok
araçlý kazalarda oluþtu.
EN FAZLA TEMMUZ,
EN AZ ÞUBAT'TA
Türkiye'de 2021 yýlýnda meydana gelen 187 bin 963 ölümlü
yaralanmalý kazanýn aylara göre
daðýlýmýna bakýldýðýnda Temmuz
ayý %11,7 pay ile en fazla kazanýn
meydana geldiði ay olurken Þubat
ayý %4,8 pay ile en az kazanýn
meydana geldiði ay oldu. Haftanýn günlerine göre bakýldýðýnda
ise ölümlü yaralanmalý kazalarýn
%15,7 pay ile en fazla Pazartesi
günü ve %11,7 pay ile en az Pazar günü gerçekleþtiði görüldü.
(Çaðrý Uzun)

Balatalarý ýsýnan
kamyon alev aldý
Sungurlu'da seyir halinde iken balatalarý
aþýrý ýsýnan kamyonun lastikleri alev aldý.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 ROF
03 plakalý kamyonun Yozgat yol ayrýmý yakýnlarýnda balatalarýnýn aþýrý ýsýnmasý sebebiyle alev aldý. Alevleri gören sürücü, aracýný
yol kenarýnda durdurarak yangýn söndürme
tüpü ile müdahale etti. Diðer sürücüler ise
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, kamyonun lastiklerinde çýkan
yangýný büyümeden söndürdü.
(ÝHA)

Ünlü, Ehl-i
Beyt'i anlattý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Baþkanlýk Müþaviri Ýhsan Ünlü, Çorum'dan Müftülük personelleriyle bir araya geldi.
Ýl Müftülüðünün aylýk
personel toplantýsýnda
Çorum Devlet Tiyatro
Salonunda din gönüllüleriyle bir araya gelen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Baþkanlýk Müþaviri Ýhsan
Ünlü,
"Kültürümüzde
Ehl-i Beyt Sevgisi" konulu konferans verdi.
Akþemseddin Camii
Müezzin Kayyýmý Ferhat
Turhanoðlu'nun Kur'an-ý
Kerim tilavetiyle baþlanan personel toplantýsýna Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer, müftü yardýmcýlarý,
þube müdürleri ile merkez ve köy cami görevlileri katýldý.
Toplantý sonrasý Ýl Müftülüðü Din
Hizmetleri Uzmaný Harun Hakan Efe,
Ýzcilik hakkýnda tanýtým semineri verdi.
Ýl Müftüsü Biçer'in teþekkür konuþmalarýný yapmasýnýn ardýndan kürsü-

ye gelen Ýhsan Ünlü, katýlýmcýlara kültürümüzdeki Ehl-i Beyt sevgisinin yerini anlattý. Konferans sonrasý Müftü Biçer, Ýhsan Ünlü'ye tablo armaðan etti.
(Haber Merkezi)
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Çorum'da CHP'liler, Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan Kaftancýoðlu için toplandý

‘KARARI TANIMIYORUZ'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ýstanbul Ýl
Baþkaný Canan Kaftancýoðlu hakkýnda verilen hapis cezasý kararýnýn
onanmasýyla ilgili, "Canan Kaftancýoðlu hakkýnda verilen karar, hukuk ve
adalete göre deðil sarayýn vesayetçi
rejiminin diliyle yazýlmýþtýr" dedi.
CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan bir
basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya, CHP Kýrýkkale Milletvekili Ahmet
Önal, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile parti yöneticileri katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Canan Kaftancýoðlu hakkýnda verilen kararý hukuksuz bulduklarýný belirterek
tanýmadýklarýný söyledi. Tahtasýz, "Kamuoyu vicdanýný yaralayan ve adalete
olan güveni bir kez daha sorgulatan
bu kararýn kaynaðý hukuk deðil ucube
Saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altýndadýr. Adalet yok edilmiþ,
anayasa rafa kaldýrýlmýþtýr. Ýstanbul Ýl
Baþkanýmýz, yol arkadaþýmýz Canan
Kaftancýoðlu hakkýnda verilen karar
da, hukuk ve adalete göre deðil, Sarayýn vesayetçi rejiminin diliyle yazýlmýþtýr. Bu karar, hukuksuz bir karardýr.
Millet adýna verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz
olacaktýr. Bu hukuksuzluðun muhatabý sadece Canan Kaftancýoðlu deðil,
tüm Türkiye'dir" dedi.
Tahtasýz, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiði karanlýk, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafýndan yaratýlan bu karanlýk dönemde,
Ýstanbul Ýl Baþkanýmýz, yol arkadaþýmýz Canan Kaftancýoðlu'na, Yargýtay
tarafýndan verilen onama kararý, ayný
zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüðünün, yargý baðýmsýzlýðýnýn ve en
temel Anayasal hak ve özgürlüklerin
rafa kaldýrýldýðýnýn kanýtýdýr.
Saray rejimi Ýstanbul baþta olmak
üzere, kaybettiði belediyelerin halen

hazýmsýzlýðýný yaþýyor. Bu hazýmsýzlýðýn, yerel seçimlerden sonra, iktidarýný kaybedeceði korkusuna dönüþtüðünü görüyoruz, yaþýyoruz. Saray rejimi, iktidarýný kaybedeceði korkusuyla
toplumun her kesimindeki despotik
baskýlarýný giderek artýrýyor.
Ancak korkunun ecele çaresi
yok.Çare millettir, demokrasidir, sandýktýr. Ekonomiden dýþ politikaya, her
alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi
uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla

varlýðýný çaresizce sürdürmeye çalýþan Saray rejiminin iktidarýný kaybetme korkusu, yol arkadaþýmýz Canan
Kaftancýoðlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasaðý ile vücut buldu. O
nedenle yasalarýn, bilimin, sanatýn,
insan haklarýnýn rafa kaldýrýldýðý bu
karanlýk ortamda, 2019 yýlýndaki Aðýr
Ceza Mahkemesi kararýna nasýl þaþýrmadýysak, Yargýtay kararýna da þaþýrmadýk.
Çünkü biliyoruz ki, kamuoyu vicdanýný yaralayan ve adalete olan gü-

veni bir kez daha sorgulatan bu kararýn kaynaðý hukuk deðil ucube Saray
rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet
altýndadýr. Adalet yok edilmiþ, anayasa rafa kaldýrýlmýþtýr. Ýstanbul Ýl Baþkanýmýz, yol arkadaþýmýz Canan Kaftancýoðlu hakkýnda verilen karar da,
hukuk ve adalete göre deðil, Sarayýn
vesayetçi rejiminin diliyle yazýlmýþtýr.
Bu karar, hukuksuz bir karardýr. Millet
adýna verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktýr. Bu hukuksuzluðun muhatabý sadece Canan Kaftancýoðlu deðil, tüm
Türkiye'dir.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi
olarak kökeni Kuvayý Milliye'ye dayanan büyük bir davanýn evlatlarýyýz. Bizim davamýz demokrasi davasýdýr; bizim davamýz hak, hukuk ve adalet davasýdýr; bizim davamýz açlýða, yoksulluða, haksýzlýða karþý olanlarýn davasýdýr. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydýnlýða çýkarma mücadelesidir.
Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanlarýn mücadelesidir.
Biz onlar gibi 'maðdur edebiyatý'
yapmayacaðýz, maðrur duruþumuzu,
onurlu duruþumuzu sonuna kadar
sürdüreceðiz. Her türlü hukuksuzlu-

ðun karþýsýnda durduðumuz gibi, bunun karþýsýnda da dimdik duracaðýz.
Bizler, Canan Kaftancýoðlu'nun yol
arkadaþlarý olarak hukuksuz tüm kararlarý tanýmadýðýmýz gibi bu kararý da
tanýmayacaðýz.
Yol arkadaþýmýz Canan Kaftancýoðlu'nun uðradýðý hukuksuzluk ortadan kalkýncaya kadar, adalet yeniden
tesis edilene kadar durmayacaðýz,
susmayacaðýz. Zulmün, zorbalýðýn hesabý soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksýzlýðýn karþýsýnda dimdik duracaðýz.
Haksýzlýða, hukuksuzluða, adaletsizliðe 21 Mayýs'ta Ýstanbul'dan Maltepe'den, Sayýn Genel Baþkanýmýzýn 25
günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüþünü noktaladýðý o meydandan hep
birlikte tek yürek tek ses olarak 'dur'
diyeceðiz. Ýstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim
anlayýþýna 'dur' diyeceðiz.
Sayýn Genel Baþkanýmýzýn dediði
gibi; 'Hiç endiþe etmeyin, zalimin zulmü karþýsýnda asla geri adým atmayacaðýz. Yüreðimizle, aklýmýzla, mantýðýmýzla ve halka duyduðumuz sevgiyle yolumuza devam edeceðiz. Adalet
bu ülkeye ya gelecek ya gelecek'.
Canan yüreklidir, Canan cesurdur,
Canan bizimdir, Canan Türkiye'dir."
"MÝLLETÝN SESÝ"
MÝTÝNGÝNE DAVET
Öte yandan Mehmet Tahtasýz, 21
Mayýs'ta Ýstanbul'da düzenlenecek
'Milletin Sesi' mitingine tüm Çorumlularý davet etti. Tahtasýz, Ayrýca bir duyuru yapmak istiyorum. Haksýzlýða,
adaletsizliðe dur demek için tüm halkýmýzý 21 Mayýs'ta Ýstanbul Maltepe
Meydanýnda yapacaðýmýz 'Milletin
Sesi' mitingine katýlmaya çaðýrýyorum. Çorumdan da kendi imkanlarýmýzla katýlacaðýz. Cuma akþamý Çorum'dan hareket edeceðiz. Cumartesi
akþamý miting bitimi döneceðiz. Katýlmak isteyenlerin Ýl Baþkanlýðýmýza
müracaat etmelerini rica ediyorum"
diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

BASIN: 1621744
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PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI
KURUCUSU

MURAT YILDIRIM
22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili

PINAR KOLEJi

PINAR SAÐLIK KOLEJi

PINAR TEMEL LiSESi

Üçtutlar Mah. Binevler 43. Sk. No: 10 ÇORUM

Ýnönü Cad. (Yeni Hastane Karþýsý) ÇORUM

Yeniyol Mah. 14. Sk. No: 5 ÇORUM

0364 227 01 03

0364 333 06 01

0364 225 21 85

Çorum çiftçisinin talepleri

Bakan Kiriþçi'ye emanet
Meteorolojiden yüksek yerler
için yaðmur ve kar uyarýsý geldi.

DiKKAT,
SICAKLIK
DÜÞÜYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüðü 10. Bölge
Tahmin ve Uyarý Merkezi verilerine göre 19
Mayýs Perþembe gününden itibaren hava
sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin 8 - 10 derece arasýnda azalacaðý tahmin ediliyor.
Azalan sýcaklýklarýn Pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarýnda
seyredeceði tahmin ediliyor.
Yapýlan son deðerlendirmelere göre;
Çarþamba akþam saatlerinden itibaren Perþembe sabah saatlerine kadar Kastamonu,
Sinop ve Çorum'un yüksek kesimlerinde
karla karýþýk yaðmur ve yer yer kar yaðýþlarýnýn görülmesi bekleniyor.
Vatandaþlarýn ani sýcaklýk deðiþimlerine
ve bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don
tehlikesine karþý hazýrlýklý olmasý, iç meteorolojik rapor ve uyarýlarý dikkatle takip etmeleri istendi.
(Sümeyra Özdoðan)

AK Parti'nin Çorum milletvekilleri, Tarým ve
Orman Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi'yi makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Çorum çiftçisinin talepleri Bakan Kiriþçi'ye iletildi.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Av. Oðuzhan Kaya'nýn yer aldýðý heyet, Tarým ve Orman Bakaný Prof. Dr. Vahit Kiriþçi ile
makamýnda görüþtü.
Ziyaretle ilgili bilgiler veren AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Milletvekilleri olarak Çorum için Ankara'daki bakanlýk ve bürokrasi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Elimizdeki projeler ve
yapýmý devam eden projelerin hýzlandýrýlmasý ve
tamamlanmasýný amaçladýðýmýz ziyaretimizde
Tarým ve Orman Bakanlýðýmýzý ziyaret ettik. Bakanýmýz Vahit Kiriþçi'ye þehrimizi ilgilendiren en
önemli konularý içeren dosyayý Sayýn Bakanýmýza sunduk" dedi.
"ÇORUM ÇÝFTÇÝSÝNÝN
TALEPLERÝNÝ ÝLETTÝK"
Ayrýca Çorum çiftçisinin ve vatandaþlarýn taleplerini ve isteklerini Bakan Kiriþçi'ye aktardýklarýný belirten Milletvekili Ceylan, emek ve alýn teriyle topraða deðer katan, üretimin her aþamasýna fedakârlýðýyla iz býrakan; kalkýnmanýn ve geliþimin temel taþý olan üretim faaliyetinin baþrolü
olan kýymetli çiftçilerimizin istek ve taleplerine yönelik istiþarelerde bulunduk, kadirþinas hemþehrilerimizin selamlarýný ilettik" diye konuþtu.
Dünyayý sarsan ekonomik krizden ülkemizin

en az hasarla kurtulmasý için her türlü tedbirin
alýndýðýný ifade eden Milletvekili Ceylan, "Dünyada salgýn sonrasý yaþanan ekonomik daralma ve
Ukrayna-Rusya savaþý doðal olarak birçok sektörde krize neden olmakta ve Türkiye de bu durumdan etkilenmektedir. Sayýn Bakanýmýzda hýzlý bir þekilde gereken tedbirleri alma konusunda
gerekli talimatlarý verdiðini öðrenmiþ olduk ve bu
süreçten en az hasarla ülkemizi çýkarma adýna
gerekli çalýþmalarý baþlatmýþtýr. Çorum'a olan
özel desteði, samimi sohbeti ve nazik misafirperverliði için Sayýn Bakanýmýza teþekkür ediyoruz"
þeklinde konuþtu.
"ÝSTÝÞARELERDE BULUNDUK"
Milletvekili Erol Kavuncu ise "Hayýrlý olsun temennilerimiz, bakanlýðýn Çorum yatýrýmlarý ve gýda güvenliði, tarýmsal üretim ve ülke kalkýnmasý-

na ve hayatýn sürdürülebilirliðine katký sunan
Çiftçilerimizin beklentileri ve çözüm önerilerine
iliþkin istiþare ve deðerlendirmelerde bulunduk.
Bakanýmýza misafirperverliði için teþekkür ediyor,
yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara
vesile olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý.
Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya da "MKYK
Üyemiz Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve
Milletvekilimiz Erol Kavuncu ile birlikte Tarým ve
Orman Bakanýmýz Sayýn Prof. Dr. Vahit Kiriþçi'yi
ziyaret ederek Çorum'umuza yapmýþ olduðumuz
tarým, orman ve devlet su iþleri yatýrýmlarý ve projeleri üzerine istiþare ettik" þeklinde konuþtu.
Ziyarette, Çorum'da Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yapýlan, devam eden ve planlanan
yatýrýmlar deðerlendirilirken, Bakan Kiriþci nazik
ziyaretlerinden dolayý milletvekillerine memnuniyetini iletti.
(Çaðrý Uzun)

Mülteci çocuklara sürpriz ziyaret

MUZAFFER YILDIRIM
Oðuzlar Belediye Baþkaný
BASIN: 10000

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, kentte yaþayan mülteci çocuklar için düzenlenen programa
sürpriz ziyaret gerçekleþtirdi. Baþkan
Aþgýn, çocuklara çeþitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.
Hitit Üniversitesi Köy Okullarý Destek ekibi öðrencilerinin düzenlemiþ olduðu programda yetim ve öksüz mülteci çocuklara bisiklet ve çeþitli hediyeler verildi.
Hz. Ýbrahim Camisi Kur'an Kursu
öðrencilerinin kullanmýþ olduðu bisikletleri mülteci çocuklara armaðan etmek istemesi üzerine organizasyonu
saðlayan Hitit Üniversitesi köy okullarý destek ekibi, bisikletleri yetim mülteci çocuklarla buluþturdu.
Çorum Belediyesinin katkýlarýyla
hazýrlanan programda mülteci çocuklar için pasta kesildi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve eþi Feyza Aþgýn'ýnda katýldýðý program Hz.
Ýbrahim Camisinde gerçekleþti.
Belediye Baþkanýn Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve eþi Feyza Aþgýn, çocuklara çeþitli hediyeler verdi. Programda yetim mülteci çocuklarla pasta kesen Belediye Baþkaný Aþgýn, "Yetim
gülerse dünya güler. Onlarýn mutluluðu bizim için çok kýymetli. Hitit Üniversitesi Köy Okullarý Destek Ekibi öðrencilerinin yapmýþ olduðu bu programa bizde destek olalým istedik. Yavrularýmýzla güzel vakitler geçirdik. Kýymetli öðrencilere bu özel programý
düzenledikleri için teþekkür ediyorum" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)
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‘Tansiyonunu kontrol
altýna al, daha uzun yaþa'
Çorum Saðlýk Müdürlüðü, hipertansiyonun
her yaþta görülebileceðini belirterek vatandaþlarý uyardý.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 17 Mayýs Hipertansiyon
Günü nedeniyle bir açýklama yayýmladý.
Açýklamada, hipertansiyonun her yaþta görülebileceðine dikkat çekilirken, belirtileri, nedenleri, tedavileri ve dikkat edilmesi gereken
hususlar sýralandý.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:26
05:13
12:42
16:37
20:00
21:39

TARiHTE BUGÜN
1919- Mustafa Kemal Paþa'nýn 9. Ordu müfettiþi olarak Anadolu'ya Samsun'dan ayak
basmasý ve Milli Mücadele'yi baþlatmasý.
1968- Türkiye Ýþçi Partisi'nin Kayseri'deki
toplantýsýna saldýrýldý; konuþmacýlar yaralandý,
bayrak ve flamalar yýrtýldý.
1975- ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý.
1979- 1 Mayýs günü sokaða çýktýklarý için tutuklanan Türkiye Ýþçi Partisi Genel Baþkaný
Behice Boran ve 330 partili serbest býrakýldý.
1982- Türkiye, Fransa'dan Yýlmaz Güney'in
iadesini istedi.
1989- Kadýn Kurultayý toplandý. Ýlk kez kapalý bir salonda yapýlan kadýn toplantýsýna yaklaþýk 2 bin 500 kadýn katýldý.
1990- Polis Kadýköy'de bir eve baskýn düzenledi. Çýkan çatýþmada Hatice Dilek Aslan
ve Ýsmail Oral öldü.
2003- Yazar Orhan Pamuk, “Benim Adým
Kýrmýzý” adlý romanýyla IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü’nü kazandý.
2011- Kütahya Simav'da 5.9 þiddetin de
deprem oldu. 3 kiþi hayatýný kaybetti, 120 kiþi
yaralandý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2098

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&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

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
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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

HÝPERTANSÝYON NEDÝR?
"Kan dolaþýmý için damarlarýmýzda gerekli olan kan basýncýnýn normalden fazla olmasýdýr.

me, kalp krizi, kalp hastalýðý,
böbrek yetmezliði, bilinç bozukluðu, körlük ve damarlarda anevrizma oluþmasýna neden olmaktadýr.

BELÝRTÝLERÝ
NELER?
Baþ dönmesi, baþ aðrýsý,
kalp aðrýsý, kulak çýnlamasý,
nefes darlýðý, çift veya bulanýk
görme, burun kanamalarý, düzensiz
kalp atýþlarýdýr. Yüksek tansiyonun birden
fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalýtým, cinsiyet,
þeker hastalýðý, þiþmanlýk, sigara ve alkol kullanýmý, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aþýrý tuz kullanýmý, saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve yaþlýlýktýr. Bazen bir hastalýða baðlý olarak görüldüðü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliði geliþebilir.
HER YAÞTA GÖRÜLEBÝLÝR MÝ?
Evet, yetiþkin bireylerde görüldüðü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaþýndan itibaren tüm muayenelerinde
çocuklarýn tansiyonunu ölçtürünüz.
NEDEN TEHLÝKELÝ?
Yüksek tansiyon kontrol altýna alýnmazsa in-

GELÝÞÝMÝ NASIL
ÖNLENEBÝLÝR?
Tütün ve alkol kullanýlmamasý, saðlýklý beslenme, düzenli egzersiz, tuz
tüketiminin azaltýlmasý, fazla kilo veya þiþmanlýk varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altýna alýnmasý için
yeterli olabilir. Eðer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç baþlanabilir.
HÝPERTANSÝF BÝREYLERÝN
DÝKKAT ETMESÝ
GEREKEN KONULAR
Hipertansif bireyler, tütün ve alkol kullanýmýndan vazgeçmeli, saðlýklý beslenmeli, fazla kilolu/obez ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli
yapmalý, tuz kullanýmýný azaltmalý, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalýðýn takibine önem
vermeli, ilaçlarýný önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalý Kan basýncýný düzenli izlemeli/izlenmesini saðlamalýdýr."
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Baþkan ve yardýmcýlarý
Karakoç’un kabrinde
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Þair-Yazar Abdurrahim Karakoç'un kabrini ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat
ve Zübeyir Tuncel ile birlikte ÞairYazar Abdurrahim Karakoç'un Baðlum'daki kabrini ziyaret etti.
Karakoç'un mezarý baþýnda dua

eden Baþkan Aþgýn, "Gönlünden
dökülen mýsralarla hislerimize, sevinçlerimize tercüman olan usta þair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u
ve ilmi ile gönüllerimize taht kuran
son devir mutasavvýflarýndan Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi Baðlum'da
kabri baþýnda ziyaret ettik. Rabbim
mekânlarýný cennet eylesin" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Abdurrahim
Karakoç

Ceylan: 19 Mayýs,
milletin istiklal aþkýyla
ayaða kalktýðý gündür
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle bir kutlama mesajý yayýmladý.
Türk milletinin kurtuluþ
meþalesinin ateþlediði bu
kutlu günün 103. yýlýný kutladýklarýný hatýrlatan AK
Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþuna giden yolda, ilk ve en anlamlý adýmý
oluþturan, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün, 19 MaAhmet Sami Ceylan
yýs 1919'da Samsun'a çýkarak, yüce Türk Milletinin sonsuza kadar baðýmsýzlýðý için kurtuluþ meþalesini ateþlediði, aziz milletin birlik ve beraberliðinden almýþ olduðu güçle
hiçbir engel tanýmayacaðýný tüm dünyaya ilan ettiði tarihin 103. yýldönümünü, kutlamanýn gururu
ve heyecaný içindeyiz. Baðýmsýzlýðýný koruma konusundaki azim ve kararlýlýðý sayesinde tüm zorluklarýn üstesinden gelen, her yaþtan vatandaþýyla bir kahramanlýk destaný yazan milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun ardýndan muasýr
medeniyetler seviyesine ulaþmak için ayný þuurla
mücadelesini sürdürmektedir" dedi.
Türkiye'nin büyük hedefleri olan, tarihi parlak,
geleceði aydýnlýk bir ülke olduðunu vurgulayan
Ceylan, "Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara
ve tarihimize duyduðumuz derin sevgi ve baðlýlýk,
birlikte oluþturacaðýmýz mutlu ve müreffeh geleceðe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha
çok kenetleyecektir. Bugün Türkiye; yarýnlarýna
güvenle bakan, çaðýný aþan bir vizyonla kapsamlý
deðiþimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceði aydýnlýk bir ülkedir. Büyük bir
azimle, birlik ve dayanýþma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda geliþmesinin önünü açmýþtýr. Bugün gösterdiðimiz çabalar, yapýlan çalýþmalar, geçmiþimizden aldýðýmýz güç ve ilhamla 2023,
2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceðimizin teminatý gençlerimizi yarýnlara en iyi þekilde
hazýrlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir
ülke býrakmak içindir" þeklinde konuþtu.
Gençlere seslenen Milletvekili Ceylan, "Millet
olarak biz, emaneti taþýyan ve emanet ehli olduðunu milletimizin egemenliðini ve birliðini hedef
alan her saldýrýyý ön saflarda yer alarak akamete
uðratan gençlerimizin baþarýlarýyla gururlanýyor,
daha fazla desteði ve daha fazla imkâný hak ettiklerine inanýyoruz. Çünkü biz þunu biliyor ve þunun
idrakindeyiz; fiziken de bedenen de zihnen de
yaþlanan bir dünyada bizim en büyük gücümüz
gençliðimiz ve gençlerimizdir. Gençlerimizin ve
gençliðimizin enerjisiyle, gençlerimizin geniþ ufku
ve onlarýn genç bakýþýyla daha müreffeh, daha
güçlü, daha saygýn bir gelecek inþa etmek elimizdedir" ifadelerini kullandý. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutlayan Ceylan,
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"19 Mayýs 1919'da baþlayan yolculuðun sonucunda elde ettiðimiz kazanýmlarýmýzýn hem muhafazasýnýn hem de daha ileriye taþýnmasýnýn
gençliðin enerjisi ve dinamizmiyle mümkün olduðuna, onlarýn enerji ve yetenekleri ile kabiliyetlerine yapýlacak her yatýrýmýn 19 Mayýs ruhunun gereði olduðuna inanýyoruz. Aziz þehitlerimizin canlarý pahasýna savunduklarý bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði, bu istiklal
þuuruyla yetiþen sizlere emanet edildi. Sizlerin en
iyi þekilde yetiþmeniz, çaðýn gerekleri doðrultusunda nitelikli bir eðitim almanýz devlet ve millet
olarak en önemli amacýmýzdýr. Bilgi çaðý olarak nitelendirilen çaðýmýzda, ülke kalkýnmasýný saðlayacak olan gençlerimizin, modern çaðýn gereklerine uygun olarak yetiþtirilmesi için, bugünün yetiþkinlerine düþen görev ve sorumluluklarýn bilincindeyiz. Bu aziz vatanýn atalarýmýzdan bizlere
emanet olduðunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak,
ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh
yarýnlara taþýmanýn gayreti ve çabasý içerisinde
olacaðýnýza inanýyor, sizlere güveniyoruz.
Bu duygu ve düþüncelerle 103 yýl önce Samsun'da hürriyet ateþini yakan Ulu Önder Atatürk'ü,
milletimizin istiklal ve istikbal yolculuðunda ona
eþlik eden silah arkadaþlarýný, yokluk ve yoksulluk
içinde verdiði mücadeleden birliðe ve birbirlerine
sarýlarak zaferle çýkan ecdadýmýz ile aziz þehitlerimizi ve onlarýn yaktýðý istiklal meþalesinin sönmesine izin vermeyen demokrasi þehitlerimizi bir
kez daha rahmet ve minnetle anarken, þuur, idrak
ve nitelikleri ile gurur kaynaðýmýz olan ve en büyük zenginliðimiz olarak gördüðümüz, Cumhuriyetimizi yaþatma ve yüceltme mesuliyetini tevdi
ettiðimiz, geleceðimizin teminatý gençlerimizin ve
tüm milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý'ný kutluyorum."
(Haber Merkezi)
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Vali Çiftçi’den
ilçe ziyaretleri
Türk tarýmýnýn
geleceði masada
Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Türkiye tarýmýnýn geleceði ve genç çiftçi projeleri konuþuldu.
Ýlçe Tarým Müdürlüðü Ziraat
Mühendisi Hicabi Beriþbek haftanýn hasbihal sohbeti programýnda
yurt öðrencileri ile bir araya geldi.
Samimi bir ortamda Sungurlu ve
Türkiye tarýmýnýn geleceði hakkýnda bilgi alýþveriþi gerçekleþtirildi.
Sohbet toplantýsýnda mesleki
kariyeri ve uzmanlýk alaný hakkýnda bilgi veren Ziraat Mühendisi Hicabi Beriþbek, Sungurlu ve bölge
tarýmý hakkýnda çeþitli bilgiler vererek baþladýðý konuþmasýna öðrenciler ile karþýlýklý soru ve cevap
þeklinde devam etti.
Proje bazlý çalýþmalarýn ve tarýmsal reform çalýþmalarýnýn Sungurlu ve bölgesel bazlý faydalarýn-

dan bahseden Beriþbek, birim
alandan yüksek verim, bilinçli tarýmsal faaliyetler, sulama yöntemlerinde geleneksel yöntemlerin
olumsuz etkileri, tarýmsal ilaçlamanýn doðaya ve tarýma etkileri
konulardan bahsetti.
Beriþbek, iklim deðiþikliðinin
tarýmsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri dile getirerek, alternatif
tarýmsal ürünlerinin geliþtirilme ihtiyacýnýn vurgulandýðý toplantýda,
kýrsal bölgelerden göç etmek suretiyle olumsuz etkilenen Türkiye
tarýmýnýn genç çiftçi adaylarýnýn
çeþitli teþviklerle ülke tarýmýna kazandýrýlmasýnýn önemi dile getirdi.
Toplantý sonunda Yurt Müdürü
Yasin Koçak tarafýndan Ziraat Mühendisi Hicabi Beriþbek'e teþekkür edilerek, program öðrencilere
yapýlan ikramlarla sona erdi. (ÝHA)

Edremit'teki Çorumlular
piknikte hasret giderdi
Edremit ilçesinde, Körfez
Çorumlular Platformu çatýsý altýnda bir araya gelen Çorumlu
vatandaþlar, iki yýl aradan sonra
Zeytinli Mahallesi Deðirmen
Piknik Alanýnda bir araya geldi.
Pandemi sebebiyle iki yýldan
beri toplanamadýklarýný anlatan
Körfez Çorumlular Platformu
Baþkaný Ýsmail Eker, katýlýmcýlara teþekkür ederken, bundan
sonra daha sýk bir araya geleceklerini söyledi.
Körfez Çorumlular Platformu
çatýþý altýnda bir araya gelen vatandaþlar, iki yýl arada sonra
piknikte buluþtu. Zeytinli Mahallesi Deðirmen Piknik Alanýnda
bir araya gelen 55 kiþi hasret gi-

derdi, uzun uzun sohbet etti .
Katýlýmcýlara teþekkür eden
Platform Baþkaný emekli bankacý Ýsmail Eker, "Yýllardan beri
her ayýn 19'unda bir araya geliyorduk. Her ay düzenlediðimiz
bu toplantýlar çok iyi oluyordu.
Pandemi sebebiyle iki yýldýr bir
araya gelemedik. Bu günden de
burada buluþtuk. Hasret giderdik. Katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Allah,
kýsmet ederse Aðustos ve Eylül
aylarýndan itibaren toplantýlarýmýza baþlayacaðýz. Her zaman
hemþerilerimizin acý ve tatlý
günlerinde anlarýnda olmaya
çalýþýyoruz. Bunu sürdürmeye
kararlýyýz" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ve Ýskilip ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.
Vali Mustafa Çiftçi, geçtiðimiz Salý günü
Bayat ve Ýskilip ilçelerini ziyaret etti. Ýlk olarak Bayat'a geçen Vali Çiftçi, burada Bayat
Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafýndan
düzenlenen Bayat Bahar Þenliðine katýldý.
Gençlerle bir araya geçiren Vali Çiftçi, onlarla sohbet etti, tavsiyeler verdi.
Ardýndan Bayat Çukuröz köyüne geçen
Vali Çiftçi, yangýn afeti sonrasý yapýlacak
parselasyon çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Daha sonra Bayat Ovacýk yolunda da incelemelerde bulunan Çiftçi, Ýskilip'e geçti.
Vali Çiftçi'ye Bayat ziyaretlerinde Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan
Uzunoðlu, AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya, Bayat Kaymakamý Yunus Emre Bozkurtoðlu,
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü eþlik etti.
Ýskilip'te ise Vali Çiftçi, esnafý gezdi, sýrasýyla Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Seyfullah
Mücahit Þahin'i, Bakkallar ve Tuhafiyeciler
Esnaf Odasý Baþkaný Osman Top'u ziyaret
etti.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

YEDAÞ'a ödül üstüne ödül
"Best IT Cost Efficency Project of
the Year" ödülüne layýk görülen YEDAÞ
ödülünü aldý. Sapanca'da Ödülü alan
YEDAÞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüþüm Koordinatörü Mehmet Ensari,
"YEDAÞ, kalitede sürdürülebilirlik, elektrik daðýtýmý sektöründe de bu ödülü
alarak farkýndalýk yaratmýþtýr" dedi.
TOPLAMDA 260 PROJE YARIÞTI
Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel
sektör kurumlarýndan 300' den fazla Bilgi Teknolojileri yöneticisinin biraraya
geldiði 13. International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Zirvesi 13-14 Mayýs tarihlerinde Sapanca'da düzenlendi.
Bu sene 68 kurumdan, toplam 260 projenin yarýþtýðý IDC CIO Awards ödülle-

rinde YEDAÞ'ýn, YEDAÞ 5.0 Dijital Dönüþüm Modeli projesi, 150 kiþilik jüri tarafýndan deðerlendirme sonucu, "Best
IT Cost Efficency Project of the Year"
dalýnda ödüle layýk görüldü.
YEDAÞ'A TAM NOT
YEDAÞ'ýn 5 ilde 3 milyondan fazla
müþteriye elektrik daðýtým hizmeti verdiðine dikkat çeken YEDAÞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüþüm Koordinatörü Mehmet Ensari, "Özellikle kurumsallaþma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açýsýndan þirketlerin uluslararasý ölçekte bilinirliliði ve kalýcýlýðý anlamýnda oldukça büyük önem arz eden
ödülü kazanmanýn mutluluðunu yaþý-

yoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararasý
platformlarda yapýlan deðerlendirmeler
ile ne kadar deðerli çalýþmalarý hayata
geçirdiðimizi bir kez daha gördük. Baþarý ile uygulamaya devam ettiðimiz
YEDAÞ 5.0 Dijital Dönüþüm Programýnda layýk görüldüðümüz bu ödül bizleri oldukça heyecanlandýrmýþtýr." diye
konuþtu.
YEDAÞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital
Dönüþüm Koordinatörü Mehmet Ensari, "Sadece Türkiye'deki elektrik daðýtým
þirketlerinin deðil, Avrupa'nýn da dikkatle izlediði ve rol model bir þirketin temellerini attýk. Kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Amacýmýz ölçülebilir, þeffaf ve yönetilebilir
olmaktýr" dedi.
(Haber Merkezi)
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Ankara'dan Samsun'a giden
gençler Çorum'a uðradý
19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý etkinliklerine katýlmak üzere Ankara'dan Samsun'a hareket eden Bisiklet Hareketi
Spor Kulübü Derneði sporcusu dört genç bisikletçi Çorum'a ulaþtý.
19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý etkinlikleri kapsamýnda; Samsun Valiliði himayelerinde, PTT Çalýþanlarý Dayanýþma
Derneði ve Bisiklet Hareketi Spor Kulübü Derneði iþbirliði ile Ankara'dan Samsun'a bisiklet turu düzenlendi.
Bisiklet turuna katýlan Bisiklet Hareketi Spor
Kulübü Derneði sporcusu 4 genç bisikletçi Þanlý Türk bayraðýný Samsun'a taþýmak üzere 16
Mayýs Pazartesi günü saat 13:00 da Anýtkabir
Komutanlýðý'ndan hareket etti.
Çorum'a ulaþan genç bisikletçiler Çorum Valiliði bahçesinde Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý tarafýndan karþýlandý. 4 genç bisikletçi tarafýndan Anýtkabir'den teslim alýnan Türk Bayraðý
Vali Yardýmcýsý Kubalý'ya teslim edildi. Genç
sporcular, valilikte bir süre misafir edildikten sonra Amasya'ya hareket etti. (Sümeyra Özdoðan)

HÝTÜ, Valorant
Turnuvasý düzenliyor
Gamer öðrenciler

DiKKAT!

Hitit Üniversitesi, dünyanýn
en çok oynanan FPS oyunlarýndan birisi olan Valorant'ta
turnuva düzenliyor.
Riot Games tarafýndan
2020 yýlýnda piyasaya çýkarýlan First Person Shooter
(FPS) oyunu Valorant, dünyada en çok oynanan oyunlarýn
baþýnda geliyor. Popüler FPS
oyunlarý CS:GO ve Overwatch esintileri taþýyan oyun
için Hitit Üniversitesi bir e-spor
turnuvasý düzenleyecek.
Üniversiteden
yapýlan
açýklamada, son baþvuru tarihinin 20 Mayýs 2022 tarihi olduðu belirtildi.
TURNUVA LAN OLACAK
Elemelerin 25-27 Mayýs
tarihlerinde Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirileceði

bildirildi. Elemelerin LAN olarak yapýlacaðý, yani oyunlara
katýlýmýn fiziksel olarak yapýlmasý gerektiði bildirildi.
ÖÐRENCÝ OLMAK ÞART
Öte yandan turnuvanýn
baþvuru þartlarý ise þöyle:
"Baþvurular 12 Mayýs
2022 ile 20 Mayýs 2022 saat
23:59'a kadar online olarak
gerçekleþtirilecektir.
Online baþvurular, "espor.hitit.edu.tr" sayfasýnda bulunan "Online Baþvuru Formunun" takým kaptaný tarafýndan doldurulup baþvurunun
yapýlmasý gerekmektedir.
Baþvuru sýrasýnda en az 5
asýl 1 yedek oyuncunun (yedek oyuncu zorunlu deðildir)
bilgilerinin sitede bulunan
baþvuru formunda doldurulmasý gerekmektedir.

Takým isimleri ve oyuncu
isimleri küfür ve argo içermemelidir.
Tüm takým isimleri, takým
kýsaltmalarý kullanýlmadan önce turnuva yetkilileri tarafýndan incelenecektir. Turnuva
yetkilileri uygun bulmadýklarý
bir takým adýný reddetme hakkýna sahiptir. Böyle bir durumda, takýma yetkililer tarafýndan
bilgi verilecek ve takýmýn adýnýn deðiþtirilmesi istenecektir.
Baþvuruda bulunacak öðrenciler, þuan Hitit Üniversitesinde Aktif olarak devam eden
öðrenciler olmak zorundadýr.
Valorant Turnuvasýna katýlmayý hak kazanan takýmlar, Hitit Medya Ýletiþim Instagram
sayfasýndan canlý yayýn ile ve
espor.hitit.edu.tr sayfasýndan
ilan edilerek, kura usulü gruplar
oluþturulacaktýr." (Çaðrý Uzun)

