Saðlýklý
Saðlýklý yaþama
yaþama pedal
pedal çevirdiler
çevirdiler 526 güreþçi
Yeþilay Çorum Þubesi tarafýndan saðlýklý yaþama
ve baðýmlýlýkla mücadeleye dikkat çekmek amacýyla
bisiklet turuna, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder, Yeþilay üyeleri ile
vatandaþlar katýldý. 8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

23 MAYIS 2022 PAZARTESÝ

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

ter döktü

Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda gerçekleþtirilen Tevfik
Kýþ Geleneksel Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda Manavgat
Belediyesi güreþçisi Serhat Gökmen birinci olurken, ikinci
Kocaeli Büyükþehir Belediyesinden Hüseyin Gümüþalan oldu.
Üçüncülüðü ise Kocaeli Büyükþehir Belediyesinden Faruk
Akkoyun ve Manavgat Belediyesinden Fatih Atlý paylaþtý. 7’DE
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HÝTÜ’de
'Çölyak' paneli

TOBB Baþkaný
Rifat
Hisarcýklýoðlu

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç
Konferans Salonu'nda Dünya Çölyak Günü kapsamýnda
Çorum Çölyak Derneði'nin de katkýlarýyla düzenlenen
panelde alanýnda uzman akademisyen, doktor ve
diyetisyenler sunum yaptý. 6’DA

'Tarým, gýda, hayvancýlýk
yapanlar kazançlý çýkacak'
Bir dizi ziyaret ve açýlýþ için Çorum'a gelen TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ
dünyasýnýn temsilcileriyle bir araya geldiði toplantýda yaptýðý konuþmada, gýda, tarým ve hayvancýlýk faaliyetlerinin dünyadaki en stratejik sektör haline geldiðini söyleyerek, sektöre yapýlan yatýrýmlarýn büyük kazanç saðlayacaðýný ifade etti. 5’TE

Sungurlu'da
binada patlama:
Beþ yaralý
Sungurlu çarþý merkezinde faaliyet gösteren bir
iþyerinin üst katýnda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan beþ
kiþi Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk
müdahalelerinin Çorum'a sevk edildi. 3’TE

ÇORUM'DAN
YÜZLERCE GENÇ,
ERDOÐAN iÇiN
ADANA'DA

Kale'nin kentsel
dönüþümü için
irtibat ofisi kuruldu
Kale Mahallesi'nde yaklaþýk 9.43 hektar büyüklüðündeki kentsel dönüþüm
alanýnda yürütülen projeyle ilgili alan
hak sahiplerini bilgilendirmek için
Çorum Belediyesi ek hizmet binasýnda
irtibat ofisi açýldý. 8’DE

CHP'LÝLER
ÝSTANBUL'DA

4’TE

Cumhurbaþkaný
ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn,
Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle
Adana'da gerçekleþtirdiði gençlik
þölenine Çorum'dan
da parti yöneticileri
ve çok sayýda genç
katýlým saðladý.
"Bir Gençlik Þöleni"
isimli programa Çorum'dan 20 otobüs
kaldýrýldý. 4’TE

UZUN: SAHTE E-TÝCARET
SÝTELERÝNE DÝKKAT 8’DE

KÝRA FÝYATLARINA
DÜZENLEME GELÝYOR 2’DE

Vali Çiftçi'den köy ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Ýlçe Kaymakamý
Fatih Görmüþ, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan
Uzunoðlu, Ýlçe Jandarma Komutaný Yzb. Görkem
Güncan ile birlikte Sungurlu Ýlçesi Yörüklü köyünü
ziyaret etti. 8’DE

Zihin
Türbülansý

DENK GELÝYORUM
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

HÝTÜ ÖÐRENCÝLERÝNÝN ARAÞTIRMA
PROJELERÝ DESTEKLENECEK 6’DA
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Zihin Türbülansý
DENK GELÝYORUM

Kira fiyatlarýna
düzenleme
geliyor
Kira fiyatlarýnda aþýrý yükseliþ sonrasý
hükümet harekete geçiyor. Kira fiyatlarýna
düzenleme için Türkiye'de 3 bakanlýk devreye girerek tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalýþmaya baþladý. Türkiye
gayrimenkul sektörü ve vatandaþýn da
gündeminde kiralar var. Hükümet konutta
arz sýkýntýsý sebebiyle son dönemde artan
ev kiralarý konusunda tam gaz çalýþýyor.
ÜÇ BAKANLIK DEVREDE
Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir
geliþme üzerinde çalýþtýklarýný duyurmuþtu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarýnýn artýþý,
kira fiyatlarýnýn artýþý, vatandaþlarýn eriþimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlýðýmýz, Hazine
ve Maliye Bakanlýðýmýzla çalýþýyoruz. Ayrýca vatandaþlarýmýzýn daha uygun þartlarda
konut alabilmesine imkân saðlamak amacýyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleþtireceðiz. Ýnþallah bunu yakýn
zamanda Cumhurbaþkanýmýz milletimizle
paylaþacaktýr" þeklinde açýklamýþtý.

Güvendiðiniz birinin yalanýný yakalamak
kötü bir gerçeði bilmekten daha çok acýtabilir.
Jean-Christophe, onun için her þey müzikti. Yoksul, yalnýz, sevgisiz bir çocukluk geçirir.
Hayatýn adaletsizliðiyle erken yaþta tanýþýr.
Dost edinir, aþýk olur, ayrýlýk acýsýný tadar, ölümü görür.
Ve besteler yapar…
Duygularýný gömenler onlarý çoðu zaman
canlý canlý gömer. Sonra da hayaletler peþimizi býrakmaz.
Alýþtýðýnýz sesleri yitirmektir hayat. Dokunuþlarý kaybetmektir zamanla. Çok sevdiðiniz
biriyle artýk aný biriktirememektir. Size ait olduðunu sandýðýnýz þeylerin bir bir gidiþini izlemektir. Çaresizliði ve güçsüzlüðü öðrenmektir. Bütün kibrinizle sahiplendiðiniz dünya bu
iþte.
Baþtan çýkma ile kendi hikayeni anlama
arasýndaki ince zar...

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Kurban Bayramý öncesi

HALK-ET'TE iSTiÞARE

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Kurban Bayramý öncesinde Halk-Et yöneticileriyle bir araya geldi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve BELTAÞ A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkaný Lemzi Çöplü ve HalkEt yöneticileriyle buluþtu. Toplantýda Kurban
Bayramý öncesi izlenecek yol haritasý belirlendi.
"UYGUN FÝYATA HALKIMIZA HÝZMET
ETMEYE DEVAM EDECEÐÝZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
toplantýyla ilgili, "Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz ve Halk-Et üst yönetimi ile Kurban Bayramý
öncesinde istiþare ve deðerlendirme toplantýsý
gerçekleþtirdik. Uygun fiyata kaliteden ödün vermeden halkýmýz için üretmeye ve hizmete devam edeceðiz" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

DÜZENLEMELER YOLDA
Tüm dünyada yaþanan kira krizi sebebiyle birçok ülkede kiralarla ilgili düzenlemeler yapýlýyor. Örneðin Napoli Belediyesi,
ev sahiplerinden yüksek kira artýþlarýný daha fazla ihbar etmelerini istiyor.
Belediye Meclisi, kiranýn yüzde 5'ten
fazla artmasý durumunda ev sahiplerinin
kiracýlara 60 gün önceden haber vermelerini gerektiren yönetmeliði onayladý.
Amsterdam Belediye Meclisi, konut sýkýntýsý yaþanan kentte, yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle
evlerin boþ kalmasýnýn önüne geçmeyi
amaçlýyor.
(Haber Merkezi)

Kýrsal bölgedeki öðrenci ve
velilere eðitimler verilecek
Çorum'da hayata geçirilen
projeyle kýrsal bölgedeki hem
öðrenci hem de velilere eðitimler verilecek.
Öðrencilerin sosyal, biliþsel
ve duygusal geliþimlerine destek olmak amacýyla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "Sürdürülebilir Mutluluk Ýçin Çocuk
Otobüsü projesi hazýrlandý. ARGE Birimi tarafýndan organize
edilen projeye Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, ÝÞKUR, Orman Ýþletme Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðü de destek
veriyor. Proje kapsamýnda Çesmeören köyü ilk ve ortaokulunda açýlýþ töreni gerçekleþtirildi.
Projede öðrencilere çocuk
ve insan haklarý, diþ saðlýðý,
saðlýklý yaþam, hijyen bilgileri,
interneti doðru kullanma, mahremiyet ve kiþi sýnýrlarýna saygý,
verimli ders çalýþma teknikleri
ve sýnav kaygýsýný önleme konularýnda eðitimler verilecek.
Yine velilere de aile içi ileti-

þim, kadýn haklarý, hijyen, saðlýk, tütün ve internet baðýmlýlýðýný önleme, meslek edinme için
baþvurabilecekleri eðitimler verilecek. 17 köyün katýlýmýyla
Çeþmeören köyünde baþlayan
proje, 17 Haziran 2022 tarihinde Üyük Köyünde sonlanacak.
AMAÇ FARKINDALIÐI
ARTIRMAK
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðün-

den projeyle ilgili yapýlan açýklamada, "Sürdürülebilir Mutluluk
Ýçin Çocuk Otobüsü Projesi'nde
çocuklarla spor salonu ve okul
bahçelerinde kurulacak oyun istasyonlarýnda etkinlikler düzenlenecek, eðitimler verirken onlarýn bunu keyifle hatýrlayacaðý
bir güne dönüþtürmeyi, öðrenci
ve velilerimizde çeþitli farkýndalýklarý saðlamayý amaçlanmaktadýr" denildi.

DEVREN SATILIK iÞ YERi
-

Tanýnmýþ marka ve maðazalarýn güvenini kazanmýþ.
Potansiyel müþterisi olan,
Giyim maðazalarýna yakýn,
Þehrin merkezi yerinde bulunan,
Çamaþýrhane ve terzi makineleri ve malzemeleriyle birlikte
çok uygun fiyata saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr.

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Ahmet Nalçacý Apartmaný No: 16/H ÇORUM
Telefon: 0535 680 30 48

Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek ise "Birçok kurumun
iþbirliðinde gerçekleþtirilen bu
proje hem öðrencilerimize hem
de velilerimize büyük farkýndalýklar katacaktýr. Çocuklarýmýz
öðrenirken, eðlenecekler. Proje
paydaþlarýmýza, öðretmenlerimize, müdürlerimize ve emeði
geçen herkese çok teþekkür
ederim" diye konuþtu.
(Sümeyra Özdoðan)

3

23 MAYIS 2022 PAZARTESÝ

Meslektaþýmýzýn acý günü
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi, BSGMEDYA Genel Yayýn Yönetmeni Nihat
Karalar'ýn annesi Nazik Halaç, 80 yaþýnda hayatýný kaybetti.
Ýskilipli güreþçi Ýsmail Halaç'ýn kýzý, Fazlý Halaç
ve Cevale Kart'ýn ablasý, Tarým Kredi Kooperatiflerinden emekli Elvan Karalar, Gazeteci Nihat Karalar ile Neziha Kaya, Gürcan, Resul, Nurcan Aþan,
Misler Kart ve Elif Karagöz'ün anneleri, iþ insaný

Nazik Halaç

Nihat Kaya'nýn kayýnvalidesi Nazik Halaç, kalp yetmezliði tanýsýyla kaldýrýldýðý hastanede vefat etti.
Bir süredir yoðun bakým ünitesinde tedavi altýnda bulunan Nazik Halaç, geçtiðimiz Cumartesi
günü sabah saatlerinde yaþamýný yitirdi.
Merhumenin cenazesi, bugün Ulu Camii'de
öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Çïftlik Mezarlýðý'nda topraða verilecek.
(Çaðrý Uzun)

Çay zammý raflara
yansýmaya baþladý

Bahabey'de kavga:
Ýki yaralý
Çorum'da iki grup arasýnda çýkan býçaklý kavgada iki kiþi yaralandý. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki grup
arasýnda çýkan tartýþma kavgaya
dönüþtü Býçaklarýn konuþtuðu
kavgada Ahmet B.yaralandý.
Þüpheli þahýs olay yerinden
kaçarken, yanýndaki arkadaþý ise
býçakla yaralanan Ahmet B.'nin

arkadaþlarý tarafýndan darp edildi.
Ýhbar üzerine olay yerine çok
sayýda polis ile saðlýk ekibi sevk
edildi. Yaralanan Ahmet B., saðlýk
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Darp edilen bir kiþi
de özel bir hastaneye kaldýrýldý.
Polis, þüpheliyi yakalamak için çalýþma baþlatýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. (Haber Merkezi)

Üç DEAÞ bombacýsý tutuklandý
narak tutuklanan yabancý uyruklu
Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen
dijital materyaller üzerinde yapýlan
incelemeler sonrasý Bursa'da operasyon baþlatýldý.
Bursa TEM Þube Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan DEAÞ terör örgütü mensubu yabancý uyruklu Ha-

ÇAYKUR'DAN YÜZDE 43.71 ZAM
Akaryakýttan enerjiye, gýdadan giyime birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam
ediyor. Son zam çay, þeker ve kahve grubunda gerçekleþti. Çaykur, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yaþ çay alým fiyatýný desteklemelerle
birlikte 7 TL olarak açýklamasýnýn üzerinden 2
gün geçmeden kuru çay fiyatýna zam yaptý.
Çaydaki fiyat artýþý yüzde 43.71 oldu.
ZAMLAR ETÝKETLERE
YANSIMAYA BAÞLADI
Çaykur'un yaptýðý zam sonrasý herkes yeni
çay fiyatlarýný merak eder oldu. Marketler yüzde 43.7'lik zammý etiketlere yansýtmaya baþlarken, etiketlerde fiyat artýþý dikkat çekti.
Önceden maksimum 40 TL'ye satýlan 1 kiloluk çay, bazý marketlerde 74 TL'ye kadar çýktý. Çaykur'un yaptýðý zam yüzde 43.7 oranýndayken, marketlerdeki fiyat artýþý ise yüzde
85'leri buldu.
(Haber Merkezi)

Sungurlu'da binada patlama: Beþ yaralý

DEAÞ terör örgütüne yönelik
yapýlan operasyonda canlý bomba
eylemi gerçekleþtirmeyi planlayan
3 kiþi gözaltýna alýndý. 3 þüpheli,
sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandý.
DEAÞ terör örgütüne yönelik
yürütülen soruþturma çerçevesinde 2021 yýlýnda Çorum'da yakala-

Marketler, Çaykur'un çaya yaptýðý yüzde
43.71'lik zam sonrasý etiketleri güncellemeye
baþladý. Bazý marketlerde 40 TL'ye satýlan 1 kiloluk çayýn fiyatý 74 TL'ye kadar çýktý. Çaykur'un zammý yüzde 43.71 olmasýna raðmen
marketlerdeki zam oraný yüzde 85'e kadar çýktý. Tüm dünyada artan enflasyon küresel bir kriz
yarattý. Pandemiyle baþlayan ve Rusya-Ukrayna savaþýyla devam eden tedarik zincirindeki
aksamalar nedeniyle etiketler sürekli deðiþir
hale geldi. Küresel kriz Türkiye'de de derinden
hissediliyor. TÜÝK'in açýkladýðý rakamlara göre
enflasyon yüzde 70'e dayanmýþ durumda.

lid Aljasem, Enes Elgannem ve
canlý bomba eylemi yapacaðý yönünde bilgiler bulunan Süleyman
Elhamud yakalanarak gözaltýna
alýndý.
Emniyetteki iþlemleri tamamlanan 3 þüpheli, sevk edildiði adliyede çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)

Sungurlu'da bir binada meydana gelen patlamada beþ kiþi
yaralandý.
Olay Sungurlu çarþý merkezinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre çarþýda faaliyet
gösteren bir iþyerinin üst katýnda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö.,
Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve
Emin I. yaralandý.
Patlamanýn ihbarý ile olay
yerine çok sayýda itfaiye, polis
ve saðlýk ekibi sevk edildi. Ýlk
müdahalesi olay yerinde yapýlan yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Yüz ve el bölgelerinde yanýklar oluþan 5 yaralý daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.
MÝLLÝ GÜREÞÇÝ
YARALANDI
Öte yandan olayda, o sýrada
içeride bulunan milli güreþçi
Tansel Örtücü ve yanýnda bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö.,
Enes K., Elvan Ö. ve Emin I.
yaralandý. Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan
milli güreþçinin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.
Örtücü, son olarak 87 kiloda
Antalya'da düzenlenen 24.
Uluslararasý U-20 þampiyonlar
turnuvasýnda grekoromen dalda 3. olmuþtu.
Patlamanýn doðalgaz sýzýntýsýndan kaynaklandýðý tahmin
edilirken, olayla ilgili itfaiye ve
polis olay yeri inceleme ekipleri
detaylý çalýþma baþlattý. (ÝHA)

Tansel Örtücü

Yargýtay'dan emekli
ikramiyeleriyle ilgili
emsal karar
Yargýtay 7. Hukuk Dairesi, mirasçýlara 'müjde' niteliðinde bir karara imza attý. Yüksek
Mahkeme; vefat edenin emekli ikramiyesinin
kanun gereði hak sahibi mirasçýlara ait olduðunu, mal varlýðý çerçevesine dahil edilemeyeceðine hükmetti.
Ýçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, vefad eden Z.G. isimli vatandaþýn emekli ikramiyesi yasal mirasçýlarýna devredildi. Vefat eden
Z.G.'den alacaklý olan kamu kurumu, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi baþlattý. Mirasçýlarýn itirazý üzerine takip durduruldu.
ALACAKLI KURUM MAHKEMEYE
MÜRACAAT ETTÝ
Kamu kurumu bu kez 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Davacý Kurum Avukatý, borçlu olan miras býrakan Z.G.'in mirasýnýn
en yakýn yasal mirasçýlarýnýn tamamý tarafýndan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararýyla
reddedildiðini hatýrlattý. Mirasçýlarýn avukatý,
davacýnýn alacaðýný takip ettiði icra dosyasýnda
haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaþýnýn terekeye (ölen ya da gaipliðine karar verilen kiþilerin mal varlýðý, hak ve borçlarýnýn tümüne verilen ad) dahil olmadýðýný belirterek,
mirasçýlara ait olduðunun tespitini ve terekenin
bu þekilde tasfiyesini savundu. Mahkeme; iflasýn kapanmasýna hükmetti. Karar, mirasçýlarýn
avukatý tarafýndan; emekli ikramiyesi ve maaþýnýn terekeye dahil olmadýðý gerekçesiyle
temyiz edildi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargýtay 7. Hukuk Dairesi, emekli ikramiyesinin mirasçýlar tarafýndan alýnmasýný yerinde buldu.
Kararda; ölenin en yakýn yasal mirasçýlarýnýn
tamamý tarafýndan reddolunan mirasýn sulh
mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye
edildiði hatýrlatýldý.
Tasfiye sonunda arta kalan deðerler, mirasý
reddetmemiþler gibi hak sahiplerine verileceðinin vurgulandýðý kararda, "5434 sayýlý Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanununun
89/10. maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiþ veya ettirilecek
emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm
tarihinde aylýða müstahak dul ve yetim býrakmadan ölen iþtirakçilerin ikramiyelerinin kanuni
mirasçýlarýna ödeneceði düzenlenmiþtir.
Emekli Sandýðýnca yapýlan toptan ödeme, mirasçýlara ait olduðu için terekeye eklenmez,
Kanun gereði mirasçýlara verilen bir para olduðu için tenkis davasýna konu teþkil etmez. Somut olayda, miras býrakan Z.G. 02.06.2011 tarihinde vefat etmiþ, en yakýn yasal mirasçýlarýn
tamamý tarafýndan miras reddolunmuþtur. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'nýn yazýsýnda
belirtildiði üzere, Z.G.'e kamu emeklisi olmasý
nedeniyle 40 bin lira emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiþtir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin Kanun gereði hak sahibi mirasçýlara ait olmasýna karþýn tereke çerçevesine dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuþ olmasý doðru görülmemiþ ve hükmün bu nedenlerle bozulmasý
gerekmiþtir" denildi.
(Haber Merkezi)
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Çorum'dan yüzlerce genç

Erdoðan için Adana'da
AK
Parti
Gençlik Kollarý
tarafýndan düzenlenen "Bir
Gençlik Þöleni"
programýnda
HABERÝ
Çorum'dan 20
ÝZLEMEK ÝÇÝN
genç
KODU OKUTUN otobüs
katýldý.
Cumhurbaþkaný ve AK Parti
Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, Türkiye'nin 81 ilinden
Adana'ya giden gençlerle bir
araya geldi. Adana Stadyumu'nda gerçekleþtirilen þölene
Çorum'dan AK Parti Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, AK Parti Çorum Gençlik
Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur ile yüzlerce genç AK
Partili katýldý. Þölene katýlacak
gençler için uðurlama töreni
gerçekleþtirildi. Törene, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný
Erhan Akar katýldý.
AK Partili yöneticiler, gençleri Adana'ya dualarla uðurladý.
Þölende gençlere hitaben bir
konuþma yapan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, baþbakanlýðýndan itibaren vatandaþýn
sadece dertlerini, sýkýntýlarýný
deðil, sevincini, mutluluðunu da
paylaþtýklarýný anlattý, her fýrsatta þehirleri ziyaret ettiklerini,
gençler baþta olmak üzere tüm
vatandaþlarla hasbihal ettiklerini
ve hasret giderdiklerini söyledi.
"GENÇLERÝMÝZÝN
ARASINA NÝFAK
SOKULMASINA
KESÝNLÝKLE RIZA
GÖSTERMEYECEÐÝZ"
Birileri nefret ve öfke diliyle
konuþurken, kendilerinin tüm

dost, düþman herkese ilan etmek için geldik."

Türkiye'ye, Hacý Bektaþ, Yunus
Emre, Pir Sultan ve Ahmed-i
Hani'nin sevgi diliyle konuþtuklarýný, "Gelin canlar bir olalým,
sevelim sevilelim" dediklerini
ifade eden Erdoðan, þunlarý
söyledi:
"Sýrtýný emperyalistlere ve
onlarýn temsilcilerine dayayan
muhterislerin 3 günlük ikballeri
uðruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasýna müsaade etmeyeceðiz. Gençlerimizin arasýna nifak sokulmasýna, fidan gibi delikanlýlarýmýzýn
heba edilmesine kesinlikle rýza
göstermeyeceðiz. Ezeli ve ebedi kardeþliðimize halel getirmeyecek, bizi ayýrmaya çalýþanlara
meydaný asla terk etmeyeceðiz.
Her karýþ topraðýnda bir þehidin
yattýðý bu mübarek vataný kavgadan, kaostan medet uman

kan tüccarlarýnýn insafýna býrakmayacaðýz.
Bizim siyasetimizde kýþkýrtmak, gençleri sokaða dökmek
yoktur. Bizim siyaset anlayýþýmýzda milleti düþmanlaþtýrmak,
milleti kutuplaþtýrmak yoktur. Biz
nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen deðil, sevgiyi, hoþgörüyü,
kardeþliði, kucaklaþmayý öne çýkaran bir siyasi geleneðin mensuplarýyýz. Bugün buraya sadece kucaklaþmaya gelmedik. Ayný zamanda raf ömrü tükenmiþ,
bayat senaryolarla milletimizi
bölmeye heveslenen siyaset
simsarlarýna da net bir mesaj
vermek için geldik. Türkiye'nin
geleceðine kimsenin ipotek koyamayacaðýný bir kez daha güçlü bir þekilde haykýrmak için geldik, milletimizin çelikten iradesine zincir vurulamayacaðýný

"KARDEÞLÝK ÝKLÝMÝNÝN
KORUNMASINA
ÝHTÝYACIMIZ VAR"
Adana'nýn kardeþliðin þehri
olduðunu belirten Erdoðan, "Ýnþallah bugün, bu kutlu mesajlarýn tüm ülke sathýna dalga dalga
yayýldýðý bir mecraya dönüþecek." dedi. Türkiye'nin gençlerinin, burada sergilediði dayanýþmayla kalpleri nasýr tutmuþ,
gözlerini kin ve nefret bürümüþ
malum çevrelere de hak ettiði
cevabý vereceðini aktaran Erdoðan, þunlarý kaydetti:
"Türkiye olarak her alanda
önder, öncü ve lider olabilmemiz
için bu kardeþlik ikliminin korunmasýna ihtiyacýmýz var. Ülkemizi
Cumhuriyetimizin 100'üncü yýlýnda tüm dünyanýn gýptayla
baktýðý bir yer haline getirebilmemiz için muhabbetinize ihtiyacýmýz var. Milletimizi hayalleri
ve hedefleriyle buluþturabilmemiz için gençlerimizin kucaklaþmasýna ihtiyacýmýz var. O zaman iri olacaðýz, diri olacaðýz,
kardeþ olacaðýz, bizi ayýrmaya,
bölmeye çalýþanlara karþý her
zaman diri olacaðýz."
Bu gençliðin, Türkiye'yi hedeflerine ulaþtýracak, dünyayý deðiþtirecek gençlik olduðunu belirten Erdoðan, þöyle devam etti:
"Siz, propaganda edileni, verileni, dayatýlaný deðil, kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayýp bulacak gençliksiniz. Siz, daðýlmýþlarý toplayacak,
gizlenmiþleri açacak, karanlýklarý güneþle aydýnlatacak gençliksiniz. Siz, çürümüþlüðün, sinsi
oyunlarýn, kirli mecralarýn içinden kendi medeniyet deðerlerimizin kýlavuzluðunda sýyrýlýp er-

demli yollarý açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum. Size inanýyorum. Ýnanýyorum ki
üstadýn ifadesiyle 'Ey düþmaným, sen benim ifadem ve hýzýmsýn, gündüz geceye muhtaç,
bana da sen lazýmsýn' dediði gi-

bi karanlýklarý yýrtýp aþacak
gençliksiniz. Gençler siz, Mavera'daki aþk iksirini saðacak, çekirdekleri yarýp özü bulacak, kozalarý örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan
gençliksiniz."
(Çaðrý Uzun)

‘Umutsuzluk yok,
mücadele var'
CHP'liler Ýstanbul'da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun katýlýmýyla Ýstanbul Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitingine partinin Çorumlu yöneticileri de katýldý.
Ýstanbul Ýl Baþkaný Canan Kaftancýoðlu'na siyasi yasak ve hapis cezasý verilmesine yönelik kararýn onanmasýnýn
ardýndan CHP Genel Merkezi tarafýndan Ýstanbul Maltepe'de bir miting düzenlendi. CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ ve
CHP'nin yöneticilerinin de katýldýðý mitinge, Çorum'dan CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ
Tokgöz, Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topgül ile parti yöneticileri katýldý.
CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, mitingde yaptýðý konuþmada iktidara milletle birlikte yürüyeceklerini söyledi.
Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýnýn satýrbaþlarý þöyle:
"Ýktidar deðiþti, hak hukuk geldi diye
yetinmeyeceksiniz. Bir hata gördüðünüz
zaman eleþtirmekten çekinmeyeceksiniz. Biz kazanacaðýz, söz veriyoruz, biz
kazanacaðýz. Ülkemiz aðýr bir buhranýn
içindedir. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur. Enflasyon yükseldi, onlar emeklilere tek bir zammý dahi çok
görüyor. En deðerlilerimizi kaybediyoruz, gençlerimiz yurtdýþýna gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Onlarýn hamasi
söylemlerinden de, yalanlarýndan da

býktýk. Aðýzlarýný açtýklarýnda 2053,
2071, Almanya bizi kýskanýyor, maddelerde gizli anlaþmalar var. Bunlar yalan.
Uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur
hiçbir þey kalmadý artýk. Uzun zamandýr
deðiþim rüzgarlarý esiyor. Türkiye deðiþime hazýr.
Biz birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidar olduðumuzda asla deðiþmeyeceðim, ben neysem oyum. Kibar olmayý,
dinlemeyi, anlamayý deðiþtiremem. Ýyi insan olmayý zayýflýk olarak gösterenler, bir
yüzükle yola çýkýp bugün milletin celladý
haline geldiler. Kendi celladýnýzý seçmeyin. Vicdanýmýzý dinlemek zorundayýz.
CHP'de geçmiþte þöyle yaptý böyle
yaptý diyorlar. Evet hatalar oldu. Biz hatalarýmýzdan ders çýkarmasýný bilen bir
partiyiz. Allah þahidimizdir ki kendimizi
geliþtirmek için çok çaba harcýyoruz.
Tam anlamýyla mükemmel olmasak da
mükemmel bir göreve talibiz. Ýþsizlere iþ
saðlamak, hiçbir çocuðun yataða aç girmediði bölgesinde saygýn bir ülkeyi yeniden inþa etmek. Bu söylediklerimize
inanýyorsanýz, akýllý bir ekonomi yönetimi istiyorsanýz, Silivri korkusu olmadan
konuþmak istiyorsanýz, Harp Akademisi
öðrencileri serbest býrakýlsýn istiyorsanýz, eðitime ve saðlýða güzel bir bütçe
ayrýlsýn istiyorsanýz, 128 milyar dolarýn
kime satýldýðýný öðrenmek istiyorsanýz,
ödediðiniz vergilerin nereye gittiðini öðrenmek istiyorsanýz, asgari ücretli açlýða
mahkum olmasýn istiyorsanýz bize katýlýn. Çocuklarýnýzýn geleceðini düþünüyorsanýz bize katýlýn."
(Çaðrý Uzun)

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü ile Atatürkçü Düþünce Derneði
Çorum Þubesi, 19 Mayýs
Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramý etkinlikleri kapsamýnda konferans
düzenledi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans
Salonu'nda
gerçekleþtirilen panele konuþmacý olarak CHP Ýl Disiplin Kurulu Üyesi, Çorum
Barosu öncesi dönem
baþkanlarýndan Av. Mahmut Bayatlý katýldý.
Panele; Kýrýkkale Milletvekili, Orta Anadolu
Masasý Koordinatörü Ahmet Önal, CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,
Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður
Demirer, CHP Ýl Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile
Anar, Merkez Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Hanim
Ergül, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Onur Topkül, Ýl
Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Yýldýz Bek, belediye meclisi üyeleri, il ve
merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik kollarý
yöneticileri ile bazý vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan panelde açýlýþ ve selamlama konuþmalarý yapýldý.
Kýrýkkale Milletvekili,
Orta Anadolu Masasý Koordinatörü Ahmet Önal,
katýlýmcýlarý selamlayarak
19 Mayýs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramýný kutladý.
Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz ise, "Atatürk'ün gençlere duyduðu

Ahmet Önal

güvenin temelinde, gençlerin milli mücadelenin ilk
dönemlerinden itibaren
kendisine verdikleri destek
bulunmaktadýr. Dünya tarihinde bugüne kadar Gazi
Mustafa Kemal Atatürk kadar devrimci bir lider yoktur. Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletin gençliðine güvenmemiþ, onun kadar gençlikle bütünleþmemiþtir" diye konuþtu.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz da konuþmasýnda; "Gençlerimizin hiçbir zaman umutsuz olma-

Mehmet Tahtasýz

ya hakký yoktur. Saray iktidarýnýn neden olduðu
Cumhuriyet tarihinin en
büyük ekonomik krizini,
adaletsizliðini, hukuksuzluðunu, iþsizliðini, bitmek
bilmeyen zamlarýn ve zulümlerin arttýðý günleri yaþýyoruz. Ancak unutmayalým ki Türkiye Cumhuriyeti
Devleti büyük bir ülkedir.
Gençlerimizle, halkýmýzla
aklýn ve bilimin ýþýðýnda
güçlü bir toplumsal dayanýþma ile bu kötü günlerin
üstesinden hep birlikte geleceðiz. Bu ülkeyi gençle-

Mahmut Bayatlý

rimize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi 'Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir' ilkesinden taviz vermeden yarýnlarý birlikte inþa edeceðiz" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan bir sunum yapan Av.
Mahmut Bayatlý, 19 Mayýs'ýn tarihsel içeriði, Atatürk'ün Samsun'a çýkýþ nedeni, Amasya, Erzurum ve
Sivas Kongrelerinin amacý, anlamý hakkýnda bilgiler aktardý.
(Zahide
Yasemin Eðrigözlü)
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50 milyonluk tesis açýldý
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) iþbirliðiyle Çorum'a kazandýrýlan 31 ton kapasiteli Lisanslý Depoculuk Tesisi, TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu'nun katýldýðý törenle hizmete açýldý.
TMO ve
TOBB iþbirliðiyle Organize Sanayi
Bölgesi'nde
inþa edilen
31 ton kapasiteli Lisanslý Depoculuk Tesisi, TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nun katýldýðý açýlýþ töreniyle hizmet
vermeye baþladý. Hem Çorum çiftçisine katký saðlamak hem de ülke ekonomisine destek olmak amacýyla inþa
edilen tesis, 50 milyon liraya mal oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesiste gerçekleþtirilen açýlýþ törenine, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum
Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, Ti-

caret Borsasý Meclis Baþkaný Yýlmaz
Kaya ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
Tarým ürünleri ticaretini kolaylaþtýrmak, depolanmasý için yaygýn
bir sistem oluþturmak,
ürün sahiplerinin
mallarýnýn
emniyetini
saðlamak
ve kalitesini korum a k ,
ürünlerin
sýnýf ve derecelerinin yetkili
sýnýflandýrýcýlar tarafýndan saptanmasýný
saðlamak, tarým ürünleri lisanslý depo
iþleticilerinin kiþiler arasýnda ayrým
yapmaksýzýn tarým ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden
ve finansmanýný,
satýþýný ve teslimini saðlayan ürün
senedi çýkartmak
ve standartlarý belirlenmiþ
tarým
ürünlerinin ticaretini
geliþtirmek
amacýyla kurulan
tesiste hedef 60
bin ton ürün alYahya Toplu
mak.

"ÇORUM'DAKÝ BUÐDAYI
ÝSTANBUL'DAKÝ FÝNANS
MERKEZÝYLE
BULUÞTURDUK"
Törende bir konuþma yapan TMOTOBB Lidaþ Yönetim Kurulu Baþkaný
Yahya Toplu, TMO-TOBB olarak 8
farklý yerde 405 bin 230 tonluk lisanslý depo yaptýklarýný açýkladý. Lisanslý
depoculuðun ilgi görmesiyle tarým ticaretinin þeklinin deðiþtiðini anlatan
Toplu, "Artýk sabahtan akþama kadar
satýþ salonunda oturup 10 lira 10 artýrarak 300 ton buðday almýyoruz. Bilgisayar baþýnda duruyor týklayarak bin
ton, 2 bin ton buðdayý alýp gidiyor. Lisanslý depolarýn yaný sýra TOBB Baþ-

kanýmýzýn öngörüleri ve gayretleriyle
Türkiye Ürün Ýhtisas Borsasý kuruldu.
Çorum'daki buðdayý Ýstanbul'daki finans merkeziyle buluþturduk. Üretici
ürününü depoya
koyacak
dileði
bankaya gidip rehin gösterip kredi
alabilecek.
Lisanslý depoculukta büyük baþarýlar
elde ettik. Üreticiye lisanslý depolarýn faydalarýný yeterine anlatamadýk. Bunu anlatNaki Özkubat
mamýz gerekiyor"

þeklinde konuþtu.
"BÝR HAYALÝ
GERÇEKLEÞTÝRDÝK"
Göreve geldiklerinde lisanslý depo
kurma hayallerinin olduðunu bugün
bu hayali gerçekleþtirdiklerini anlatan
Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat
ise "2005 yýlýnda çýkan lisanslý depoculuk yasasýndan sonra hiçbir sanayici ve yatýrýmcý lisanslý depo yapmak
istemedi. TOBB Baþkanýmýz Rýfat bey
TMO ve TOBB iþbirliðinde örnek bir
çalýþmaya imza atarak lisanslý depo
kurulumu saðladý. Bu yaptýðýmýzýn yatýrýmýn ilimize çok büyük katkýlarý var.
Bu yatýrýmýn ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.
(Çaðrý Uzun)

‘Tarým, gýda, hayvancýlýk
sektörlerine yatýrým
yapanlar kazançlý çýkacak'
Çorum'da konuþan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu, tarým, gýda,
hayvancýlýk dünyanýn en
stratejik sektörü olduðunu
belirterek, bu sektörlere yatýrým yapanlarýn kazançlý çýkacaðýný söyledi.
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, bir dizi ziyaret
ve açýlýþ için Çorum'a geldi.
Ýlk olarak Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Mayýs ayý
meclis toplantýsýna katýlan
Hisarcýklýoðlu, burada iþ
dünyasýnýn temsilcileri ile bir

araya geldi. Hisarcýklýoðlu,
toplantýnýn ardýndan TMOTOBB Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk Sanayi ve
Ticaret A.Þ. Çorum Þubesinin açýlýþýna katýldý. Burada
bir konuþma yapan Hisarcýklýoðlu, lisanslý depoculuk
kavramýný geliþtirerek, Türkiye'ye kazandýrdýklarýný,
Toprak Mahsulleri Ofisi ile
birlikte de lisanslý depoculuðun yaygýnlaþmasýna öncülük ettiklerini söyledi.
Lisansý depolarla ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklandýðýný ve böyle-

Rifat Hisarcýklýoðlu

ce tarým piyasasýnda istikrarýn saðlandýðýný belirten Hisarcýklýoðlu, "Lisanslý depoculuk yeterli deðildi. Ürün Ýh-

tisas Borsasý lazýmdý. Onu
da kurduk. Kurulmasýný saðladýk. Çorum Ticaret Borsasý da ortaðýmýz hep beraber
yapýyoruz. Ayrýmýz gayrýmýz
yok. Lisansý depolar ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklar ve böylece tarým piyasasýnda istikrarý
saðlanýr. Tarým ticareti kolaylaþýr. Esas önemli olan
tarým ticaretini kolaylaþtýrmaktý. Bu sayede tarým üreticisinin geliri artar, sanayicimize de esas önemli olan
arz güvenliði. Yani malý saðlýklý olarak alabileceði bir deposunun olmasýydý" ifadelerini kullandý.
Tarým, gýda, hayvancýlýðýn dünyanýn en stratejik
sektörleri olduðunu vurgulayan Hisarcýklýoðlu, "Önce
korona virüs salgýný, sonra
Rusya-Ukrayna savaþý tüm
dünyada artýk þunu anladý
ki tarým, gýda, hayvancýlýk
dünyanýn en stratejik sektörleri. Bu anlamda yatýrým
yapan tüm kardeþlerimiz
kazançlý çýkacak. Çünkü artýk herkes kendi önce kendisi diyor. Hindistan buðday
ihracatýný kapattý. Allah bize
çok güzel bir coðrafya vermiþ. Bu açýdan bu coðrafyanýn kýymetini bilip Hedere
etmeden en üst verimliliði
almamýz lazým. Daha fazla
üretim ve gelir için burayý
kullanmamýz lazým. Çorumlu kardeþlerimizin kullanýyor
olmasý lazým. Lisanslý depoculuk onlarýn geliþimini saðlayacak. Çünkü ürün topraðýnda yetiþir borsada deðerlenir. Bu vizyona sahip
çýkan Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Naki Özkubat olmak üzere emeði geçenlere
teþekkür ederim" diye konuþtu.
(ÝHA)

HÝSARCIKLIOÐLU
ÇORUM’DA
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði (TOBB)
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Çorum'a geldi.
Geçtiðimiz Cuma günü TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu,
TMOTOBB Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk Sanayi
ve Ticaret A.Þ. Çorum
Þubesinin açýlýþýna katýlmak üzere Çorum'a geldi. Ziyaret programý kapsamýnda Rifat Hisarcýklýoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý Kompleksi'nde
karþýlandý. Buradaki karþýlama törenine, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki
Özkubat katýldý.
Karþýlamanýn ardýndan Rifat Hisarcýklýoðlu, Vali Çiftçi ve berabe-

rindeki heyetle görüþtü.
Ardýndan Hisarcýklýoðlu, Ticaret
ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda, meclis üyeleri ve sektör
temsilcileriyle bir araya gelerek istiþarelerde bulundu.
Hisarcýklýoðlu, Çorum'da son
olarak TMO-TOBB Tarým Ürünleri
Lisanslý Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Þ. Çorum Þubesi'nin açýlýþ törenine katýldý.
Hisarcýklýoðlu, akþam saatlerinde kentten ayrýldý. (Gizem Galatalý)
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HÝTÜ'de ‘ÇÖLYAK' paneli
Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafýndan Çorum Çölyak Derneði desteðiyle
"Çölyak ve Glutensiz Beslenme" konulu panel konulu gerçekleþtirildi.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem
Erkoç Konferans Salonu'nda Dünya Çölyak Günü
kapsamýnda Çorum Çölyak Derneði'nin de katkýlarýyla panel düzenlendi. Alanýnda uzman doktor,
akademisyen ve diyetisyenlerin sunum yaptýðý
panele, Ýl Saðlýk Müdürü
Dr. Ömer Sobacý, Çölyak
Derneði Baþkan Yardýmcýsý Hacer Kesici, Hitit
Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Kulübü Baþkaný Ahmet Serhat Afþar
katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan panelde açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Baþkaný Ahmet
Serhat Afþar yaptý. Afþar, "Saðlýk Bakanlýðý güncel
verilerine göre ülkemizde 25 bin ile 75 bin arasýnda taný almýþ Çölyak hastasý bulunmaktadýr ancak
bu sayý tahmin edilen gerçek hasta sayýsýnýn yalnýzca yüzde 10 unu oluþturmaktadýr" dedi.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:21
05:10
12:42
16:38
20:04
21:45

TARiHTE BUGÜN
1919- Ýzmir'in Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapýldý, mitinge 200 bin kiþi katýldý.
1928- Türk Vatandaþlýðý Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatýldý.
1938- Ýstanbul Elektrik Þirketinin hükümetçe satýn alýnmasýna iliþkin sözleþme Ankara'da imzalandý.
1971- Ýstanbul'da sokaða çýkma yasaðý kondu. 25 bin asker ve polis kentte arama yaptý.
1978- Ýmralý Cezaevi'nden kaçan ABD'li
Billy Hayes'in yazdýðý roman 'Geceyarýsý Ekspresi' adýyla sinemaya aktarýldý. Türkiye, filmi
protesto etti.
1992- Ýstanbul'a 117 yýl hizmet eden Galata
Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi.
2002- Ankara'nýn en eski ve en büyük sinemalarýndan Akün, 1975 yýlýnda Ertem Eðilmez'in unutulmaz filmi 'Hababam Sýnýfý' ile
açtýðý perdelerini, yine ayný filmle bir daha
açýlmamak üzere kapattý.
2006- Türk-Yunan F-16 uçaklarý çarpýþtý.

23 MAYIS 2022 PAZARTESÝ

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2102

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
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

Ardýndan panele geçildi. Kulüp Baþkan Yardýmcýsý Elvan Çokiçli'nin moderatörlüðünde gerçekleþtirilen panelde Uzman Doktor Muhammed
Kaya çölyak hastalýðýnýn tarihçesi ve klinik uygulamalarýný, Diyetisyen Elif Küçükbenli Çölyak hastalarýnýn nasýl beslenmesi
gerektiðini, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr.
Hülya Çakmak glutensiz
ürün geliþtirme ve glutensiz ürün alýþveriþi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarý anlattý.
Panelin son konuþmasýný Çölyak Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Eda
Ergüler yaptý.
Ergüler, kendisinin de
bir çölyak hastasý olduðunu ve bu süreçte baþýndan geçen olaylar ile birlikte Çölyak Derneði'nin
yapmýþ olduðu projeler
ve faaliyetler hakkýnda da
bilgi verdi.
Panel Beslenme ve

Diyetetik Bölümü Baþkan Yardýmcýsý Dr. Sabiha
Þensöz'ün konuþmacýlara teþekkür belgesi ve hediye vermesi ile son buldu.
Panelin ardýndan katýlýmcýlara glutensiz ürünler ikram edildi.
(Çaðrý Uzun)

HÝTÜ öðrencilerinin araþtýrma
projeleri desteklenecek
Hitit Üniversitesi öðrencilerinin, saðlýk, spor, enerji, elektronik teknoloji ve moleküler biyoloji gibi alanlarda hazýrladýðý toplam 23 araþtýrma projesi, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma
Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan
desteklenmeye deðer bulundu.
TÜBÝTAK tarafýndan yürütülen 2209-B - Üniversite Öðrencileri Sanayiye Yönelik Araþtýrma
Projeleri Desteði Programý 2021
Yýlý 3. Dönem ile 2209-A - Üniversite Öðrencileri Araþtýrma
Projeleri Destekleme Programý
2021 Yýlý 2. Dönem Çaðrýsý destek hakký kazananlarýn listesi
açýklandý.
32 PROJE BAÞVURUSUNUN
23'Ü KABUL GÖRDÜ
TÜBÝTAK tarafýndan yürütülen 2209-B - Üniversite Öðrencileri Sanayiye Yönelik Araþtýrma
Projeleri Desteði Programý ile
2209-A - Üniversite Öðrencileri
Araþtýrma Projeleri Destekleme
Programý kapsamýnda Hitit Üniversitesi öðrencilerinin hazýrladýðý 32 projenin 23'ü destek almaya hak kazandý. Hitit Üniversitesi
2020 yýlý 1. dönemde 9
öðrenci
projesi,
2020 yýlý 2. dönemde 16 öðrenci projesi,
2021 yýlý 1.
dönemde
9
öðrencimizin
projesi kabul görmüþtü. Açýklanan
sonuçlara göre Hitit Üniversitesinde 2021 yýlý 2. ve 3. döneminde kabul gören 23 proje ile
son iki yýlda desteklenen toplam
öðrenci proje sayýsý 57'ye ulaþtý.
2209-B - Üniversite Öðrencileri Sanayiye Yönelik Araþtýrma
Projeleri Desteði Programý kapsamýnda, Hitit Üniversitesi Tek-

dem Uzun'un, Ýbrahim Köktaþ'ýn,
Mehmet Fatih Bodur'un ve Doðukan Cürek'in projeleri, Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Osman Bodur'un ve Yusuf Sular'ýn, Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Seda Karsavran'ýn ve
Sohbet Ennur Kütük'ün projeleri
ile Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nden
Tuðbanur Baþ'ýn projesi desteklenecek.

Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr.
Ali Osman
Öztürk

nik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Cansu Diril'in, Týp Fakültesi öðrencilerinden Ahmet
Oðuzhan Öztürk'ün ve Mehmet
Ozan Atila'nýn çalýþmalarý, desteklenecek projeler arasýnda yer
aldý.
2209-A - Üniversite Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Destekleme Programý kapsamýnda ise Spor
Bilimleri Fakültesi öðrencilerinden Ýlayda
Eraslan'ýn,
Bengüsu Yýlmaz'ýn, Yasemin
Serbest'in
ve Damla Nur Þahin'in ve Ýrem Tohum'un projeleri, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'ndan Nihat Eðri'nin ve Can Yýldýz'ýn projeleri, Týp Fakültesi'nden Serhan
Tamerer'in, Yusuf Müslüm Ergül'ün, Esra Karakoç'un ve Hüseyin Emre Öztürk'ün projeleri,
Mühendislik Fakültesi'nden Er-

"ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝ
TEÞVÝK EDÝYORUZ"
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TÜBÝTAK desteði almaya hak kazanan öðrencileri ve danýþmanlarýný tebrik ederek, çalýþmalarýnda
baþarý dileðinde bulundu.
Öðrencilerin araþtýrmacý kiþiliklerinin ortaya çýkarýlmasýnda
TÜBÝTAK projelerinin önemli rol
oynadýðýný belirten Rektör Öztürk, "Üniversite olarak öðrencilerimizi TÜBÝTAK projelerinde
yer almasý için teþvik ediyoruz.
Bu doðrultuda, üniversitemizde
yeniden yapýlanma kapsamýnda
kurduðumuz ofislerimizden Teknoloji Transfer Ofisimizin çok
ciddi çalýþmalarý var. Hocalarýmýzýn öðrencilerimizin gayreti ile
ortaya çok güzel projeler çýktý.
Saðlýktan spora mühendislik alanýndan moleküler biyolojiye kadar geniþ bir alanda özgün öðrenci projelerimizin TÜBÝTAK tarafýndan desteðe deðer bulunmasý bizleri mutlu etmiþtir. Proje
üreterek birlikte yeni baþarý hikayeleri yazdýðýmýz öðrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tabi proje
sayýsýný artýrmak için daha çok
çalýþmamýz lazým. Gençlerimize
güveniyoruz. Ýnanýyorum ki üniversitemizden önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla proje
çýkacaktýr" dedi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

BOÐAZ ENFEKSÝYONLARI:
DOÐAL TEDAVÝLER -1Tuzlu suyla veya karbonatla hazýrlanmýþ bir
solüsyonla yaptýðýnýz
gargaranýn boðaz þiþkinliðini azaltmada etkili
bir yol olduðunu biliyor
muydunuz? Her iki yöntem
de iltihabýn azalmasýna yardýmcý olarak mikroplarý ve bakterileri öldürür.
Boðazýnda enfeksiyon hiç oluþmamýþ bir insan acaba var mýdýr? Bu durum hayatýnýzý günden güne keyifsiz
hale getiren aðrýlý bir süreçtir. Konuþmak, nefes almak canýnýzý yakar…
Peki biraz rahatlamanýn bir yolu yok
mu? Tabii ki var. Bir daha boðaz enfeksiyonu yaþadýðýnýzda bu makaledeki basit tedavileri uygulayýn.
BOÐAZ ENFEKSÝYONLARI
ÝÇÝN TEDAVÝLER
Bazen mevsim deðiþimlerinin yaþandýðý dönemler, bazen de havayý
kurutan klimanýnboðaz aðrýsýný þiddetlendirmesi, ya da soðuk havalarýn
gelmesi bu hastalýða neden olabilir.
Fakat, sebep her ne olursa olsun bu
hastalýðý hafife almayýn. Yoksa ciddi
bir sýkýntý ve stresle karþý karþýya kalabilirsiniz.
Boðaz enfeksiyonu bir virüsten,
bakteriden veya yaralanmadan kaynaklanabilir. Bazý insanlar diðerlerine
kýyasla daha dayanýksýz olabilir ve bu
durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Diðer durumlarda birkaç gün
dinlenmek size rahatlamak için yeterli olacaktýr.
Baðýþýklýk sisteminizin zaman zaman zayýflayarak sizi belli baþlý hastalýklara ve enfeksiyonlara karþý savunmada yetersiz kalabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýn. Bu nedenle genel
saðlýk durumunuza katký saðlayacak
bir beslenme alýþkanlýðýnýzýn olduðuna emin olun. Ayrýca, boðaz enfeksiyonlarýyla mücadele etmek için aþaðýdaki çözüm yollarýný uygulamanýzý
tavsiye ederiz.
1. KEKÝK, BAL VE LÝMON ÇAYI
Bu üç içeriðin birlikte kullanýlmasý
kadar kolay ve etkili baþka bir yöntem
yoktur.Örneðin, kekik bakterilerle mücadele eden güçlü bir antiseptiktir.
Ayrýca bal iyileþmeyi hýzlandýrýr, iltihabý azaltýr, tüm boðazýn rahatlamasýný saðlar.
- Bunlarý limon suyuyla karýþtýrarak gün boyunca içebileceðiniz mükemmel bir þifalý karýþým elde edebilirsiniz. Fakat bunu nasýl yapmalýsýnýz?
- Ýki yemek kaþýðý taze kekiði bir
litre kaynayan suya ekleyin.
- Bir limonun suyunu ve rendelenmiþ kabuðunu da ekleyin.
- Bu malzemeleri 10 dakika boyunca kaynatýn.
- Daha sonra ateþten alýn ve suyunu süzmeden önce 10 dakika bekleyin.
- Bu karýþýmý iki yemek kaþýðý balla birlikte tüm gün boyunca içebilirsiniz. Sonunda iyileþtiðinizi fark edeceksiniz.
2. TUZLU SUYLA GARGARA
- Bir yemek kaþýðý tuzu 250 ml suda eritin.
- Her saat baþý bu karýþýmla gargara yapýn ve yutmamaya dikkat
edin. Suyu aðzýnýzdan atmadan önce
boðazýnýzýn arka tarafýna doðru bir iki
saniye ulaþtýðýný hissedin ve ardýndan bunu tekrarlayýn.
- Tuz yerine isterseniz bir çay kaþýðý elma sirkesi ya da karbonat da
kullanabilirsiniz. Bu her üç madde de
iltihabý azaltacak, var olan bakteri ve
virüsleri öldürecek ve boðaz aðrýnýzý
etkili bir þekilde tedavi edecektir.
EN ÝYÝ DOÐAL
ANTÝBÝYOTÝK: SARIMSAK
Sarýmsaðýn var olan en güçlü doðal antibiyotik olduðu herkes tarafýndan bilinir ve her yerde kolayca bulunabilir. Etkilidir, saðlýklýdýr ve hiçbir
yan etkisi yoktur. O yüzden, boðaz
enfeksiyonu yaþadýðýnýzda neden denemeyesiniz ki? Ýþte nasýl yapýldýðý:
- Bir diþ sarýmsaðý ezip yarým bardak suyun içine karýþtýrýn ve için.
- Bunu günde iki kere tekrarlayabilirsiniz. Sarýmsak kokusu nefesinize yapýþacaktýr. Ancak artýlarýndan
dolayý bunu yapmaya deðer. Denedikten sonra çok daha hýzlý iyileþtiðinizi fark edeceksiniz.
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526 güreþçi ter döktü
Geçtiðimiz Cumartesi günü
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda gerçekleþtirilen müsabakalar, sabah saatlerinde
baþladý. Ýkindi vaktine kadar
devam eden güreþlerde sporcular baþ, baþaltý, büyük orta,
küçük orta büyük boy, küçük
orta küçük boy, deste büyük
boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teþvik 1, teþvik 2, minikler 1 boy
ve minikler 2 boy olmak üzere
14 kategoride ter döktü. 32'si
baþpehlivan olmak üzere 536
güreþçinin katýldýðý organizasyonda baþpehlivan güreþleri
büyük heyecan yarattý.
Güreþleri, Türkiye Güreþ
Federasyonu Grekoromenden
Sorumlu Asbaþkaný Kerim Salman, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar,
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, MHP Ýl Baþkaný Agah
Karapýçak, Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli
Aylar da takip etti.
SERHAT GÖKMEN
BAÞPEHLÝVAN
Baþpehlivanlýk güreþlerinde
Manavgat Belediyesi güreþçisi
Serhat Gökmen birin olurken,
ikinci Kocaeli Büyükþehir Belediyesinden Hüseyin Gümüþalan oldu. Üçüncülüðü ise Kocaeli Büyükþehir Belediyesinden
Faruk Akkoyun ve Manavgat
Belediyesinden Fatih Atlý paylaþtý.
"HEDEFÝMÝZ KIRKPINAR
ALTIN KEMERÝ"
Baþpehlivan olan Serhat
Gökmen, "Arkadaþlarýmýzla
birlikte güzel mücadeleler, güzel güreþler oldu. Bundan sonraki hedefimiz Kýrkpýnar altýn
kemeri inþallah. Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
ve tüm güreþseverlere teþekkür ederim." diye konuþtu.

SONUÇLAR
Diðer kategorilerin kazananlarý ise þöyle:
Minikler birinci kategoride
Yusuf Eren Koçak birinci, Ali
Eren Kýlýç ikinci, Savaþ Coþkun
ve Ýsmail Yaðýz Yýlmaz üçüncü.
Minikler ikinci kategorisinde
Muhammet Ragýb Acý birinci,
Abdurrahman Eker ikinci, Utku
Ýlbaþ ve Poyraz Bilgin üçüncü.
Teþvik birinci kategoride
Hamza Cihan birinci, Ömer Taha Güney ikinci, Berke Atlý ve
Hüseyin Hamza üçüncü.
Teþvik ikinci kategoride Yusuf Karakaþ birinci, Mehmet
Yýldýrým ikinci, Selahattin Efe
Demircan ve Emin Mutlusoy
üçüncü.
Tozkoparan kategorisinde
Aþkýn Gönültaþ birinci, Gökdeniz Tanrýkulu ikinci, Hüseyin Yiðit Kutlu ve Eyüp Berat Ertaþmýþ üçüncü.
Ayak kategorisinde Kerem
Gökyel birinci, Ýlker Gönültaþ
ikinci, Çaðan Köþe ve Abddurrahman Karaveli üçüncü.
Deste küçükler kategorisinde Emre Yazýcý birinci, Hüseyin
Þenik ikinci, Halil Ýbrahim Özil
ve Caner Boysal üçüncü.

Deste orta kategorisinde
Mustafa Akmen birinci, Alperen
Düvenci ikinci, Yasin Eroðlu ve
Ahmet Akbaþ üçüncü.
Deste büyüklerde Fatih Erdoðan birinci, Fazlý Kartal ikinci, Cihat Dað ve Ömer Akbýyýk
üçüncü.
Küçükler orta küçük kategorisinde Emirhan Saygý birinci, Yunus Can Küçük ikinci,
Ömer Faruk Kýrat ve Ali Kan
üçüncü.
Küçükler orta büyük kategorisinde Muhammet Berke
Eryüce birinci, Atakan Eser
ikinci, Tolga Topçu ve Murat
Kalender üçüncü.
Büyük orta kategorisinde
Bekir Eryüce birinci, Mehmet
Kýrat ikinci, Alpaslan Güçlü ve
Samet Özaslan üçüncü.
Baþaltý kategorisinde Rasim Saraç birinci, Serhat Elvan
ikinci, Osman Kan ve Hakký
Ceylan üçüncü.
Baþpehlivanlýk kategorisinde Serhat Gökmen birinci, Hüseyin Gümüþalan ikinci, Fatih
Atlý ve Faruk Akkoyun üçüncü
oldu.
(Gizem Galatalý
-Çaðrý Uzun)

Baþkan Aþgýn: Çorum,
Karadeniz'in, Ýç Anadolu'nun
Kýrkpýnar'ý olsun istedik
Çorum
Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Karadeniz'in, Ýç Anadolu'nun
Kýrkpýnar'ý olsun istedik" dedi.
Tevfik Kýþ Yaðlý Güreþleri'nde bir konuþma yapan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum'un
her alanda dünyanýn
merkezi olmasý için çalýþtýklarýný söyledi. Baþkan Aþgýn, "Þehrimiz birçok güzellikleri bünyesinde barýndýrýyor. Bize
göre dünyanýn merkezi. KADEÞ Barýþ Antlaþmasýnýn imzalandýðý, sevginin, barýþýn merkezi.
Tarýmda öncü, sanayide öncü, her güzel iþte öncü. Burasý birçok baþpehlivanlara da kucak açmýþ, güreþin de sporun da merkezi. Tevfik Kýþlarý, Mahmut Atalaylarý, Hamit Kaplanlarý ve nicelerini yetiþtirmiþ pehlivanlar yumaðýdýr Çorum.
Nazmi Avlucalar, Bayram Özdemirler, Fatih Erdin, Selim Kuzan, Ahmet Peker, Tevfik Odabaþý
ve daha nicelerinin er meydaný burasý. Ço-

rum'da güreþ severler
baþpehlivanlarla buluþsunlar. Çorum, Karadeniz'in, Ýç Anadolu'nun
Kýrkpýnar'ý olsun istedik" ifadelerini kullandý.
Ödül töreninde de
konuþan Baþkan Aþgýn,
ödül töreninde bir konuþma yaptý. Er meydanýnda baþpehlivanlarýn
birbirinden güzel, birbirinden iddialý müsabakalara imza attýklarýný belirterek, "Geleneðimizle, kültümüzle, pehlivanlarýmýzla, güreþle, ecdadýmýzla bizlere bir kez daha gurur duydurdular.
Adeta tarihten çýkmýþçasýna büyük pehlivanlarýmýz büyük güreþlere imza attýlar. Tüm pehlivanlarýmýza teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Çorum'u "yiðidin harman olduðu yer" olarak
tanýmlayan Baþkan Aþgýn, "Medeniyetler kenti,
güreþin merkezi… Bu fragmandý. Seneye daha
büyük pehlivanlarla güreþ severlerin karþýsýnda
olacaðýz." ifadelerini kullandý.
(Gizem Galatalý-Çaðrý Uzun)
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Yeþilay Çorum Þubesi tarafýndan
10. Yeþilay Bisiklet Turu gerçekleþtirildi.
Saðlýklý yaþama dikkat çekilen etkinlikte
üç þanslý kiþiye bisiklet armaðan edildi.
Yeþilay Çorum Þubesi tarafýndan
saðlýklý yaþama ve baðýmlýlýkla mücadeleye dikkat çekmek amacýyla bisiklet
turu gerçekleþtirildi. Hürriyet Meydaný'nda baþlayan tura, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr.
Ýsmail Türker Ejder, Yeþilay üyeleri ile
vatandaþlar katýldý.
Hürriyet Meydaný'nda baþlayan bisiklet turu, Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi yanýnda bulunan fuar alanýnda sona erdi. Burada protokol üyeleri birer konuþma yaparak saðlýklý yaþama dikkat çekti.
Etkinlikte kayýt yaptýran üç þanslý kiþiye bisiklet armaðan edilirken, 82 adet
hediye çekiliþi de yapýldý.
Etkinlikte Çorum Belediyesi Mobil Ýkram aracýnda da katýlýmcýlara limonata
ikram edildi.
(Sümeyra Özdoðan)

Kale'nin kentsel dönüþümü
için irtibat ofisi kuruldu
Kale Mahallesi'nde yürütülecek kentsel dönüþüm çalýþmalarýyla ilgili irtibat ofisi kuruldu. Ýrtibat
ofisinde, kentsel dönüþüm firmasý GEDAÞ personeli tarafýndan hak sahiplerine projeyle ilgili bilgilendirme yapýlacak.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat Kale Mahallesi'nde yaklaþýk
9.43 hektar büyüklüðün- Ýsmail Yaðbat
deki kentsel dönüþüm
alanýnda yürütülen projeyle ilgili alan hak sahiplerini
bilgilendirme için irtibat ofisi açtýklarýný belirterek
"Belediye ek hizmet binasýnda 5. katta açtýðýmýz irtibat ofisinden hak sahiplerimiz her türlü bilgileri alabilecekler" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Necmettin Uzun, üyelerini uyardý

'Sahte e-ticaret
sitelerine dikkat'

Vali Çiftçi'den köy ziyareti
Sungurlu'ya baðlý Yörüklü köyünde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlýðý'ný ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Ýlçe Kaymakamý Fatih Görmüþ, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, Ýlçe Jandarma Komutaný
Yzb. Görkem Güncan ile birlikte Yörüklü köyüne
giderek incelemelerde bulundu.
Muhtardan köy hakkýnda bilgi alan Vali Çiftçi,
daha sonra cuma namazýný bir süre önce restore edilerek ibadete açýlan tarihli Ergülü Baba
Camii'nde kýldý.
Köyde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, köy
sakinleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini
dinledi. (ÝHA)

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek parça Satýcýlarý,
Tornacýlar Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Necmettin
Uzun, oda üyesi esnafý sahte e-ticaret
siteleri konusunda
uyardý.
Özellikle yedek
parça satýcýlarýný
hedef alan dolandýrýcýlarýn yedek parça iþi yapan esnafýn
iþyerlerinden fotoðraflar çekerek sahte
web sitesi açtýklarýný
ve bu yönetimle
haksýz kazanç elde
ettiklerini dile getiren
Necmettin
Uzun, bu konuda
oda üyesi esnafýný
ziyaret ederek, kendilerine uyarýlarda
bulundu.
Dolandýrýcýlarýn
yedek parça temin
etmek isteyen vatandaþlardan kaparo istediklerini, kaporayý yatýran
vatandaþýn ise yedek parçayý daha ucuza alacaðýný zannederek
kaporayý yatýrdýðýný ancak parçalarýn eline bir türlü ulaþmamasý
nedeniyle muhatap olduðu firmayý aradýðýný, aradýðý telefonuna
da bir türlü ulaþýlamadýðýný vurgulayan Uzun, "Dolandýrýcýlar, piyasa deðerinin altýndaki ürünü almak için iletiþime geçen vatandaþý hazýrladýklarý sahte siteye yönlendiriyor. Ödemenin de o site
üzerinden yapýlmasýnýn her iki taraf için de güvenli olduðuna inandýrýyor. Linkini kontrol etmediði
için satýþ iþlemini gerçekleþtiren
veya kapora ödeyen vatandaþ,
sonrasýnda ne o ürüne ne de dolandýrýcýya ulaþabiliyor" dedi.
Dolandýrýcýlarýn yedek parça

temin etmek isteyen vatandaþlara, "Siz kaporayý yapýn hemen
kargonuz çýkýyor" mesajý attýklarýný ifade eden Oda Baþkaný
Necmettin Uzun, "Bu da aslýnda
iþi aceleye getirip bir an önce parayý alma taktiðidir. Müþteri ürünün parasýný ödeyince veya kaporayý yatýrýnca ise ortadan hemen kayboluyorlar" diye konuþtu.
Araç sahiplerine girdikleri sitelerin linkini kontrol etmelerini ve
güvenilir sitelerden alýþveriþ yapmalarýný tavsiye eden Uzun, bu
konuda maðdur sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný, böyle bir durumla karþýlaþan araç sahiplerinin hemen konuyu polise ya da
0.532 476 29 90 nolu numaradan
kendisine bildirmelerini istedi.
(Gizem Galatalý)

