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Vali Kılıç, Sungurlu’da

ziyaretlerde bulundu

Vali Necmeddin Kılıç,
Sungurlu’da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz Cumartesi günü
Sungurlu’ya giden Vali Necmeddin
Kılıç’a AK Parti Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, İl
Özel İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, AK Parti Sungurlu İlçe
Başkanı İlyas Özkan eşlik etti.

Mustafa
Osmancık'a yeni terminal Sungurlu’da
Yıldızdoğan rüzgarı
Osmancık’ın yeni terminali 22 Eylül’de ihale
ediliyor. Yeni terminalin 300 günde tamamlanması hedefleniyor.

Sayfa 2’de

Sayfa 2’de

Sayfa 7’de

TASARIMLARDA
KAMPANYA

Firma Tasarımları
Kişisel Bloklar
E-ticaret
www.webofisim.com

Size özel tasarımlar, % 100 müşteri memnuniyeti

Ölümüne bahşiş
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HER FİRMAYA HER SEKTÖRE 100 TL’DEN
BAŞLAYAN TASARIMLAR

Mehmet Emin Buza - Tel. 0545 203 95 31
İNBİTEK TEKNOLOJİ MARKET Ziraat Odası Karşısı ÇORUM

MÜCADELESİ
OKA, Samsun’da toplandı

Geçtiğimiz Cuma günü
Çorum Valisi ve OKA Yönetim
Kurulu Dönem Başkanı
Necmeddin Kılıç’ın başkanlığında,
Samsun Valisi İbrahim Şahin’nin
ev sahipliğinde yapıldı. Sayfa 7’de

Çorum’da bahşiş toplayabilmek için düğün konvoylarının önünü atlayan çocuklar, kazaya davetiye çıkartıyor. Hızla giden konvoyların
önüne çıkan çocuklar, para kapmak için hayatlarını tehlikeye atıyor.

Sayfa 5’te

Kamyon takla attı: 1 yaralı

Kargı’da büro malzemesi
yüklü kamyonun takla atması sonuSayfa 4’te
cu 1 kişi yaralandı.

Kılıçdaroğlu’nu karşıladı

Çorum’da siyasi partiler
arasında bire dayanışma
örneği daha sergilendi.
Sungurlu’dan geçen
Kılıçdaroğlu’nu CHP’lilerle birlikte
MHP’li Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner ve MHP ilçe
başkanı da karşıladı.
Sayfa 3’te

Akif Kapaklı için
mevlit okutuldu

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, darbe girişiminde şehit olan Sungurlulu Akif
Kapaklı için okutulan mevlit programına katıldı.
Sayfa 2’de

‘Her türlü terörü
lanetliyorum’

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş
Sendikası Çorum Şube Başkanı
Mehmet Şen, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yapılan saldırıyı kınayarak, “bu
saldırı yalnızca CHP liderine değil,
devletimize, demokrasimize, barışa
ve özgürlüklere yapılmış bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz” dedi.

MHP’li Başkan

Kılıçdaroğlu çiçeklerle
karşılandı

Sayfa 4’te

Yetkin Özbey
Erzurum’da

Çorum Belediyespor
Genel Kaptanı Yetkin
Özbey, UEFA B
Lisans kursunun ikinci aşaması için
Erzurum’a gitti.

Sayfa 8’de

Gül’den 30
Ağustos mesajı

Ziraat
Mühendisleri Odası İl
Temsilcisi Necati Gül,
30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle
yazılı bir mesaj yayınladı.
Sayfa 8’de

Vali Kılıç, Yeşilırmak Havzası
Kalkınma Birliği toplantısına katıldı

Vali Necmeddin Kılıç,
Yeşilırmak Havzası Kalkınma
Birliği Encümen Toplantısı’na
katıldı.
Sayfa 7’de

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyu
bu kez çiçeklerle durduruldu.
Sayfa 3’de

Gözaltındaki polis
sayısı 70’i geçti

Çorum Emniyet
Müdürlüğü'nde
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında yaklaşık 50 polis memur
daha gözaltına alındı.
Sayfa 4’te
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Erdoğan, o
kanunu onayladı

ziyaretlerde bulundu

Vali Necmeddin Kılıç,
Sungurlu’da ziyaretlerde ve
incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz Cumartesi
günü Sungurlu’ya giden Vali
Necmeddin Kılıç’a AK Parti
Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Salim Uslu, İl Özel İdare
Genel Sekreteri Ömer Arslan,
AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, AK Parti Sungurlu
İlçe Başkanı İlyas Özkan eşlik
etti.
Sungurlu’da ilk olarak 15
Temmuz darbe girişiminde şehit
olan Sungurlulu Akif Kapaklı
için okutulan mevlit programına
katılan Vali Kılıç, daha sonra
Sungurlu Belediyesi’nde çalışan
ve iş kazası sonucu bacağını
kaybeden Adem Yazman’ı ziyaret etti. Yazman’a geçmiş olsun
dileğinde bulunan Vali Kılıç,
ziyaretin ardından Sungurlu
Meslek Yükseokulu kampus
inşaatını inceledi. (Haber
Merkezi)

KANUN NELER GETİRİYOR

KURULUŞ SERMAYESİ
50 MİLYON LİRA

Şirketin 50 milyon lira olan kuruluş
sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak. Tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi
temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına ait olacak ve şirketin hisse
senetleri nama yazılı olacak.
Şirketin en az 5 kişiden oluşan
yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel
müdürü başbakan tarafından atanacak.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt
fonları kapsayan 3 yıllık stratejik yatırım
planı yönetim kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunun onayı ile
yürürlüğe girecek.
Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları,
Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve
fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu'ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından
oluşacak. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen, tescile tabi olabilen
diğer her türlü değer, ilgili siciline veya
kütüğüne Türkiye Varlık Fonu adına tescil
edilecek.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER
DENETLEYECEK

Şirket ve şirket tarafından kurulacak
diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve
kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi
olacak ve şirket, Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacak.
Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı
güvence altına alınacak, Türkiye Varlık
Fonu'nun mal varlığı, şirketin mal varlığından ayrılacak. Buna göre, Türkiye Varlık
Fonu'nun mal varlığı ile şirkete yönetilmek
üzere devredilen varlık ve haklar, şirketin
mal varlığından ayrı olacak. (Haber
Merkezi)

Volkswagen, 1.2 milyar
tazminat ödeyecek

Vali Kılıç, Sungurlu’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını yakından ilgilendiren Anonim Şirketinin
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın
Merkezinden yapılan açıklamada,
Erdoğan'ın, 6741 Sayılı Türkiye Varlık
Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunu onaylayarak,
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi.

Kanuna göre Başbakanlığa bağlı,
ana faaliyet konusu fonların kurulması ve
yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç
çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,
yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek,
stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak
etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona
bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak. Şirket, bu düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihte ticaret siciline
resen tescil olunacak.
Şirket, stratejik yatırım planında
belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, risk
ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve
yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye ve
yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların
ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen
sermaye piyasası araçlarının fon katılma
paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel
tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve
diğer araçların alım satımını Türkiye Varlık
Fonu adına gerçekleştirecek.
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Osmancık'a yeni terminal

Osmancık’ın yeni terminali 22
Eylül’de ihale ediliyor. Yeni terminalin
300 günde tamamlanması hedefleniyor.
Osmancık Belediye Başkanı Hamza
Karataş’ın verdiği bilgilere göre, yeni
terminal, D100 Karayolu kenarında
bulunan eski belediye kademe biriminin yerine inşa edilecek.
Terminal binası; şehirlerarası otobüsler
için 7 peron, Osmancık - Çorum arası

ve komşu ilçeler için 5 minibüs peronu
yine 8 otobüs yazıhanesi ile 4 adet
minibüs yazıhanesi, firmaların kullanımı için 12 ofis ve idari birim için 3
ofisten oluşacak.
Sosyal alanlara geniş yer ayrılan terminal binasında iki katlı bir restoran ile
bir kafeterya yer alıyor. Ayrıca mescit
ve 7 dükkan bulunuyor. Belediye
Başkanı Hamza Karataş, şehirlerarası

otobüs terminalinin yapılmasıyla ulaşım problemlerinin aşılacağını kaydetti.
İlçenin ulaşımda konumunun güçleneceğini vurgulayan Karataş “300 günde
tamamlamayı hedeflediğimiz Şehirlerarası Otobüs Terminali ile
ilçemizin ulaşımda da önü
açılacaktır. İlçemiz bu
noktada da bir şehir kimliğine kavuşacaktır” dedi.

Akif Kapaklı için mevlit okutuldu

Sungurlu Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, darbe girişiminde
şehit olan Sungurlulu Akif Kapaklı için
okutulan mevlit programına katıldı.
Programa Şahiner’in yanı sıra,
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı
Adnan Barak, Belediye Meclis Üyeleri,
Belediye Başkan Yardımcıları Bahri
Sezen ve Ahmet Yılmaz da katıldı.
Şehitler için okunan Kur’an-ı
Kerim Tilavetiyle başlayan programda
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, bir konuşma yaptı. Başkan
Şahiner,"Vatanımıza hep birlikte sahip
çıkalım. Rabbim bizi başta Peygamber
Efendimiz (Sav) olmak üzere, tüm
şehitlerimizin şefaatine nail etsin inşallah. Bu vatan bizim, kendini bilmez
terörist gruplarına bırakmayız. Bizler
her zaman demokrasinin yanında
olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu
vatan sahipsiz değil. Yaşanılan vahim
olaylarda hayatını kaybeden hemşehrimiz Akif Kapaklı'ya ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve
severine de sabır diliyorum” diye
konuştu. (Haber Merkezi)

Volkswagen, ABD'de bulunan 650
bayisinin emisyon skandalından doğan
zararlarını telafi edecek.
Emisyon skandalı ile gündeme gelen
Volkswagen, ABD'deki bayilerine 1,2 milyar dolar ödeyecek.

TAZMİNATI KABUL ETTİLER

Konuya yakın kaynakların verdikleri
bilgiye göre; Volkswagen, ABD'de bulunan
650 bayisinin emisyon skandalından doğan
zararlarını telafi etmek için 1,2 milyar doların üzerinde bir tazminat ödemeyi kabul
etti.

GÖRÜŞMELER MAYISTAN BERİ
DEVAM EDİYORDU

Volkswagen daha önce yaptığı açıklamada bayiler ile uzlaşmaya varıldığını
ifade etmiş ancak tazminat miktarı konusunda bilgi vermemişti. Volkswagen ile 650
bayi arasında görüşmeler mayıs ayından bu
yana devam ediyordu. (Haber Merkezi)

Doğum korkusu nasıl yenilir?

Bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sağlayan normal doğum, genellikle ağrı
korkusu nedeniyle tercih edilmiyor.
Doğal doğum, vajinal yoldan rahim
kasılmaları ile başlayan ve rahim ağzında açıklık olması ile ilerleyen bir süreç. Bu süreçte
önemli olan anne adayı ile doğumu gerçekleştirecek doktorun uyum içerisinde olması ve
bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması.
Sezaryen yöntemi ise vajinal yolla
doğum yapamayan ya da bebeğin sıkıntıda
olduğu durumlar gibi zorunlu hallerde yapılan
bir cerrahi müdahale. Sezaryene bağlı olarak
artan kanama, enfeksiyon, yapışıklıklara bağlı
ağrı, bir sonraki gebelikte tekrar sezaryen
zorunluluğu gibi komplikasyonlar nedeniyle
normal doğum genellikle daha çok tavsiye ediliyor.
Normal doğumla anne hızla normal
yaşantısına dönüp, doğum kilolarından kısa
sürede kurtulabilirken, bebek de hayata daha
kolay adapte oluyor. Bu yöntemin yaygınlaşması için, yanlış inanışların terk edilmesi,
yararlarının iyi bilinmesi gerekiyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Doç. Dr. Gökalp Öner, anne ve baba adaylarına vajinal doğumun yararları, şekli ve süreçte
yaşananlar doğru bir şekilde anlatılması, sağlıklı bir doğum için kaygıların giderilmesi
gerektiğine vurgu yaptı.
ANNE ADAYLARININ MOTİVASYONU ÇOK ÖNEMLİ
Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına
almak isteyen anne ve baba adaylarının gebelik
sürecini iyi değerlendirmelerini öneren Dr.
Öner, “Normal doğum için gebelik süresince
doğum ve nefes egzersizleri yapılması çok
önemlidir. Annenin doğum sürecinde yaşayacakları, ağrısız doğum, sezaryenin hangi
durumlarda gerekli olabileceği gibi bilgiler
ebeveyn adaylarına anlatılmalıdır. Anne adayı
doğru bilgilendirme ve doktoruna olan güvenle
normal doğum için motive olabilir.” dedi.
DOĞUMA HAZIRLIK KURSLARI
BİLİNÇLENDİRİYOR
“Araştırmalarda, normal doğum yapacağına inanan kadınların % 90’ının doğumunu bu
şekilde gerçekleştirdiği belirlenmiştir.” diye
konuştu.
Öner, şöyle devam etti:
“Gebelik sürecinde doğuma hazırlık
kursları ve doğum koçları da, normal doğum
oranının artmasında etkili olmuştur. Kurslara
giden anne ve baba adaylarının büyük bir bölümünün normal doğumu tercih ettiği bilinmektedir. Doğum öncesinde anne adayında çatı ve
çıkım bölgelerinin normal doğuma uygun
olması çok önemlidir. Gerekli muayene ve
değerlendirmeler yapıldıktan sonra anne adayı
normal doğum sürecine hazırlanır.”
ANNE NORMAL DOĞUMA HAZIRLANMALI
Doğum pozisyonu ve bebeğin kilosu
normalse her anne adayının normal doğum
yapabileceğini dile getiren Dr. Öner, “Doğum
sırasında bebeğin kalp atımlarında bozukluk
yoksa ve etkin ağrılarla doğum ilerliyorsa normal doğum kesinlikle gerçekleşir. Hem anne
hem de baba adayının en çok endişelendiği
durum, doğum sırasında olabilecek komplikasyonlardır. Hekimler bu konuda anne ve baba
adaylarını mutlaka bilgilendirmelidir. Varsa
önceki gebelik süreci, beslenme önerileri, alınması ya da alınmaması gereken besinler, gebelikteki tarama testleri ve kullanılması gereken
ilaçlar konusunda uzman hekimlerin bilgi vermesi anne adayının sağlığı açısından önemlidir.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)
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MHP’li Başkan Kılıçdaroğlu’nu karşıladı
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Kılıçdaoğlu çiçeklerle
karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyu bu
kez çiçeklerle durduruldu.
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de
düzenlenen silahlı saldırı sonrası
bir kez daha çıktığı yolda bu kez
çiçeklerle karşılandı.
Merzifon’da bir açılış törenine
katılmak üzere karayolu ile
Ankara’dan Merzifon’a giden
Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da
partililer tarafından karşılandı.
Kılıçdaroğlu’na çiçek veren partililer, geçmiş olsun dileğinde
bulundu. Kılıçdaroğlu ve partililerin bulunduğu konvoy yaklaşık
3 saat süren yolculukları sırasında Çorum il sınırları içerisinde
üç defa parti teşkilatları tarafından durduruldu. Önce Çorum’un
Sungurlu ilçesine bağlı
Arifegazili köyünde, ardından
Sungurlu ilçesinde, son olarak ta
Çorum il girişinde yolda bekleyen partililer tarafından durdurulan Kılıçdaroğlu’na destek
mesajları verildi. CHP İl
Teşkilatı tarafından Şeker
Fabrikası önünde gerçekleştirilen
karşılama törenine CHP

Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Tufan Köse, CHP İl
Başkanı Hasan Suvacı, Merkez
İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere,
teşkilat yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu
araçtan inerek kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek
tokalaştı. Bu sırada CHP İl
Teşkilatı adına Kemal
Kılıçdaroğlu’na çiçek takdim
edildi. Partililer ise Artvin’deki
silahlı saldırıdan dolayı
Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun
dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu’na destek mesajları
veren bazı partililer, “Sana gelen
bana gelsin sayın genel başkanım. Her zaman senin yanındayız. Yolunda ölürüz” diye seslendiler. Basın mensuplarından
soru almayan CHP Lideri
Kılıçdaroğlu, partililerle görüştükten sonra konvoyla
Merzifon’a hareket etti. Öte
yandan karşılama noktalarında
jandarma ve polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı
gözlendi.
(Çağrı
UZUN)
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Çorum’da siyasi partiler arasında bire dayanışma
örneği daha sergilendi. Sungurlu’dan geçen
Kılıçdaroğlu’nu CHP’lilerle birlikte MHP’li
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve MHP ilçe
başkanı da karşıladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu Çorum programına geçerken
Sungurlu’da Baktat Dinlenme Tesislerinde
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe teşkilatı ve çok sayıda
partili tarafından karşılandı. Programa Belediye
Başkanı Abdulkadir Şahiner, Milliyetçi Hareket
Partisi İlçe Başkanı Adnan Barak, Belediye Meclis
Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaşanan suikast ve terör olayı dolayısıyla Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini sundu.

KILIDAROĞLU İÇİN
KURBAN KESTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partilileri tarafından kurban kesildikten
sonra vatandaşlarla kısa sohbetinin
ardından yola koyuldu.

Kılıçdaroğlu, Çorum’da düğüne konuk oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir köy düğününe katıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Amasya'nın
Merzifon ilçesindeki toplu açılış töreninin
ardından karayoluyla Ankara'ya hareket eden
Kılıçdaroğlu, ÇorumAnkara karayolunda bulunan Palabıyık köyünde muhtar Önder Göcen'in
oğlu Canatay Göcen'in düğün merasimine
konuk oldu. Kılıçdaroğlu, damat ve davetlilerle

bir süre sohbet etti, düğün yemeği yedi. Göcen
ailesini tebrik eden Kılıçdaroğlu, damada yarım
altın taktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek
isteyenleri kırmadı. Küçük bir çocuğu kucağına
alıp seven Kılıçaroğlu, daha sonra Ankara'ya
hareket etti.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı
Tekin Bingöl, TBMM İdare Amiri ve CHP
Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum İl

Başkanı Hasan Suvacı ve Merkez İlçe Başkanı
Ali Rıza Suludere ile bazı partililer eşlik etti.

"BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Damat Göcen, yaptığı açıklamada,
Kılıçdaroğlu'nun düğününe katılmasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Göcen, "CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düğünümüze katılmasına çok sevindik. Amasya'dan
dönüşte sağolsun Çorum Milletvekilimiz Tufan
Köse ile partililer köyümüzde düğün olduğunu
söylemiş. Kendisi de bize sürpriz yaparak bu
mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Çok
mutlu olduk, çok sevindik. Kendisine teşekkür
ediyorum." diye konuştu. Köy muhtarı Önder
Göcen de Kılıçdaroğlu'nun tesadüfen düğüne
katıldığını belirterek, "Kendisinin Çorum'dan
geçmesi tamamen tesadüf. Düğünümüze katılmasıyla bizi gururlandırdı, şereflendirdi, onur
duyduk. Çok mutluyuz. Allah razı olsun" dedi.
(Haber Merkezi)

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Fırıncı Merhum Ahmet Solak’ın eşi,

BEYHAN (EMİNE)
SOLAK

25 Ağustos 2016’da vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 26 Ağustos 2016 günü Çorum’da aile kabristanına defnedilmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, dostlarına ve
Sevenlerine başsağlığı dileriz.

SÖYLEMEZ AİLESİ

Sayfa

4

Kamyon takla attı: 1 yaralı

Kargı’da büro malzemesi yüklü kamyonun takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kargı-Sinop karayolu Karagöl
mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop
yönüne gitmekte olan büro malzemesi yüklü
Rasim Y. (51) yönetimindeki 41 UJ 459 plakalı
kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.
Kazada kamyon sürücüsü Rasim Y. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Boyabat Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam
ediyor. (Haber Merkezi)

Gurbetçilere çalışmadan
emekli olabiliyor

Yurtdışında çalışan vatandaşlar bu süreleri Türkiye'de borçlanarak emekli olabiliyor.
Kadınlar ise çalışmalarına gerek kalmadan ikâmet ettikleri her süreyi emeklilik hesaplarından
saydırabiliyor.
Türkiye dışında milyonlarca vatandaş
yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de
sigorta başlangıçları bulunuyor. Bazıları da
yurtdışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp
sigortalı oluyor. Bir kısmı ise sadece dışarıda
sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir
sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor.
Bu üç durumdaki vatandaşımızın da yurtdışı
hizmetlerini saydırarak Türkiye'de emekli olma
şansı var. Bunlar ya borçlanarak yapılıyor ya da
o günler yapılan anlaşmalar gereği Türkiye'de
de sigortalı olarak geçerli sayılıyor.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları
isteniyor. Ama kadınlar için durum farklı.
Kadınların Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları yok. Yurtdışında ev
kadını olarak bulundukları süreler emeklilik
hesabına katılabiliyor. Bu süreleri Türkiye'ye
gelerek geriye doğru borçlanarak kazanabiliyorlar. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor.
Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu
şekilde belirleniyor, "Türk vatandaşı olanlar, 18
yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bunlar sonunda her birinde bir
yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev kadını
olarak geçen sürelerdir."

GÜND
 EM

Gözaltındaki polis
sayısı 70’i geçti

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında yaklaşık 50 polis memur daha gözaltına alındı. Son alınanlarla birlikte
gözaltındaki polis sayısı 70’yi geçti.
Çorum’da FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında İstihbarat Şube
Müdürünün de aralarında bulunduğu
28 emniyet personeli önceki gün gözaltına alınmıştı. Dün gece de gruplar
halinde yaklaşık 50 polis daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Çorum ve bazı ilçe emniyet müdürlüğünde görevli, aralarında polis amirleri ve polis memurlarının bulunduğu
emniyet mensupları, gruplar halinde
hastaneye getirildi.
Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde sağlık kontrolünden
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Twitter 'Vergi
Ödesin' davası

Sosyal medyaya yatırım yapmak isteyen
yerli yatırımcı, rakiplerinin vergi vermemesinden rahatsız. İş adamları da Twitter gibi sosyal
medya ağlarının da vergi vermesi için dava açacak.
Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal
medya platformlarının Türkiye'de vergi vermemesi, bu alana yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarının elini kolunu bağlıyor. Dünyada toplam 313 milyon aktif kullanıcısı olan ve 2016
yılının ikinci çeyreğinde 602 milyon dolarlık
gelir elde eden Twitter, Türkiye'de yılda 400
milyon doların üzerinde para kazanıyor.

geçirilen polisler, ifadeleri alınmak
üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götü-

rüldü. Çorum’da gözaltındaki polis
sayısının 70’i geçtiği öğrenildi.

Ölümüne bahşiş mücadelesi

DAVA AÇILACAK

Dev firmalar ofis açmadığı için de vergiyi başka ülkelere ödüyor. Tamamen yerli bir
sosyal medya ağı kurmak için çalışmalar yapan
Mobifin şirketi, bu alandaki haksız rekabeti
bitirmek için yabancı sosyal medya ağlarının da
vergi ödemesi için dava açmaya hazırlanıyor.
Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre
Mobifin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ünver,
bu tür sosyal medya ağlarının Türkiye'de kazandıkları paranın vergisini burada ödemeleri
gerektiğini, bu nedenle kendilerinin dava açmak
için çalıştıklarını söyledi.

YERLİ SOSYAL MEDYA GELİYOR

Bir grup yatırımcıyla birlikte tamamen
yerli bir sosyal medya ağı projesi üzerinde
çalıştıklarını söyleyen Ünver, "Böyle bir projenin, maddi getirisinin yanı sıra ülke güvenliği
için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim
bütün bilgilerimiz bu ağlar üzerinden yurtdışında bir yerlerde depolanıyor. Üstelik bu adamlar
hem bizim sırtımızdan para kazanıyor hem de
vergi vermiyorlar" şeklinde konuştu. Projenin
devam edebilmesi için yabancı sosyal medya
ağlarının da vergi vermesi gerektiğini söyleyen
Ünver, bu durumda başka yatırımcıların da bu
alana gelebileceklerini söyledi.

YILLIK REKLAM GELİRİ 400
MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Çorum’da bahşiş toplayabilmek için düğün konvoylarının önünü
atlayan çocuklar, kazaya davetiye
çıkartıyor. Hızla giden konvoyların
önüne çıkan çocuklar, para kapmak
için hayatlarını tehlikeye atıyor.
Gelin ve sünnet arabasının
önüne atlayan çocuklar para almak
için canlarını hiçe sayıyor. Önce konvoyun önünde duran çocuklar araçlar
yavaşlamaya başlayınca hep aracın

üstüne atlayarak para almaya çalışıyorlar. Yollardaki araçlardan korkmadan metrelerce koşan çocuklar, düğün
konvoyundan atılacak zarflar için
büyük mücadele veriyor.
Çorum’da düğün konvoylarının
yoğun olarak uğradığı Hıdırlık türbesi
yakınlarında, araçların geçiş güzergâhlarında bekleyen çocuklar, zaman
zaman ezilme tehlikesi atlatıyor.
Çocuklar çevredeki vatandaşların uya-

rılarına aldırış etmeden, konvoyların
önünü keserek para almaya çalışıyor.
Gelin arabasından atılan zarfları alabilmek için konvoyun arasına giren
çocuklar, bazen rüzgârın etkisiyle savrulan zarflar yüzünden büyük tehlikeler atlatıyor.Vatandaşlar
olası kazalara meydan
vermemek için yetkililerin bu konuda tedbir
almasını bekliyor.

Twitter, 2010 yılında Türkiye'den 45
milyon dolarlık reklam geliri elde etmişti. Şirketin 2013'teki reklam geliri ise 400 milyon
dolar seviyesine ulaştı. Başbakan Binali
Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı iken, "Facebook'un Türkiye'de ofisi var.
Aynısını Twitter'dan da bekliyoruz. 'Türk hukukuna dahil olun' diyoruz. Bir vergi memuru,
polis ya da bir başkası bilgi istediğinde
Türkiye'de bunu verecek bir biriminiz olsun.
ABD'de 8 saat farkıyla, adam arayıp derdimizi
anlatamayız. Bir muhatabın Türkiye'de olması
lazım" diye konuşmuştu. (Haber Merkezi)

İstihdamda
hedef 800 bin

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikâmet belgesi şunlardan
biriyle teyit ediliyor: “1) İkâmet belgesinin
Türkiye'de yeminli tercüme bürolarınca onaylanmış tercümesi. 2) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik müşavirlik veya Ataşeliği'nin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikâmet belgesine
istinaden düzenlenecek belge. 3) Yurtdışına
çıkış ve yurda giriş tarihlerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi.” (Haber Merkezi)

Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı

Tüm askeri sağlık kuruluşlarının, Cumartesi günü itibariyle Sağlık
Bakanlığına bağlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, askeri hastanelerin sivilleştiği, 26 ilde 32 hastaneyle bir rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının, Sağlık Bakanlığı bünyesinde
hizmet vermeye başladığı ifade edildi.
Sağlık kuruluşlarının Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı
olacağı belirtilen açıklamada, bakanlık tarafından işletilecek hastanelerin,
yeni dönemde daha güçlü hale getirilmiş bir kadroyla gazilere, şehit yakınlarına, askeri personele ve vatandaşlara aynı kalitede hizmet vermeyi sür-

düreceği vurgulandı.
Hakkaniyetli ve kaliteli sağlık
hizmetinin daha erişilebilir nitelik
kazanacağını ifade edilen açıklamada,
şunlar kaydedildi:
"Askeri birlik ya da kıtalardaki
stratejik ve kritik sağlık hizmetleri
yine silahlı kuvvetler sağlık personelince verilmeye devam edecektir.
Hizmetlerin sona erdirilmesi ya da
aksatılması söz konusu olmayacaktır.
Hizmetler güçlendirilmiş şekilde
verilmeye devam edecektir.
Bu bağlanma öncesinde de
askeri hastanelerimizle sivil hastanelerimiz birçok iş birliği gerçekleştirmiştir. Uygulama ülkenin daha güçlü

bir ordu ve sağlık hizmetine kavuşmasına imkan tanıyacaktır.
Bakanlığımıza bağlanan askeri hastaneler, FETÖ davası sebebiyle devir
alınan hastaneler ile karıştırılmamalı
ve bir tutulmamalıdır.
Tüm askeri sağlık kuruluşları,
bugün saat 17.00'de ülke genelinde eş
zamanlı olarak Sağlık Bakanlığına
bağlanmıştır." (Haber Merkezi)

WhatsApp’ta da GIF
çılgınlığı başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması
WhatsApp, yakında yayınlanacak güncellemeyle birlikte GIF desteğine kavuşacak.
İnternette forumların hayatımıza girdiği dönemde popüler olan GIF formatındaki
hareketli görseller, sosyal ağların doğmasıyla
biraz geriplanda kalsa da son dönemde
videoların kolaylıkla GIF haline getirilmesi
ve kullanıcıları eğlendirecek çeşitli GIF’lerin
ortaya çıkması tekrar GIF görsellerin popülerliğini arttırdı.

Terör örgütlerine karşı ekonomideki
istikrarı korumak için istihdamda gaza basıldı.
Türkiye, teröre karşı ekonomik istikrarı
korumak için dört koldan harekete geçerken,
insan kaynakları da yeniden yapılandırılıyor.
Türkiye İş Kurumu ilk 7 ayda 600 bin
kişiyi işe yerleştirirken, eğitim programları
güncelleniyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine
göre her iki gruptakilere iş kapısı açan işletmelere de finans desteği verilecek. İş arayan üniversite mezunlarına da projeler sunuluyor.

800 BİN YENİ İSTİHDAM

FETÖ örgütüyle ilişkisi olan 80 bin personel görevden uzaklaştırılırken bu kadrolara
da atama yapmak için çalışmalar hızlandı.
Bu yıl firmalardan açık iş talebinin yağdığı İŞKUR yılın ilk 7 ayında yaklaşık 600 bin
kişiyi işe yerleştirdi. Organize endüstri sanayi
bölgeleri ve organize sanayi bölgelerindeki
yatırımların tamamlanması ile beraber yaklaşık
800 bin yeni istihdam hedefleniyor.
Böylece bir yıllık sürede 1.4 milyon
gence iş verilecek. Öte yandan toplum yararına
programların kapsamı da genişletiliyor. Buna
göre hedef kitle istihdamda kaldığı süre uzadıkça artan oranlı teşvik verilecek.
Öte yandan iç piyasada üretimi, yatırımı
ve istihdamı hareketlendirmek için teşvikler
seferber ediliyor. (Haber Merkezi)
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Bağışlanan tüm kanlarda
Zika virüsüne bakılacak

ABD'de Sağlık Bakanlığına bağlı Gıda
ve İlaç Dairesi, ülke genelinde bağışlanan tüm
kanlara Zika virüsü taraması yapılmasını tavsiye etti.
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sivrisinek
ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da
bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne karşı tedbirlerini genişletti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan FDA, ABD'nin tüm eyalet ve bağlı
bölgelerindeki bağışlanan kanların virüs taramasından geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.
FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma
Merkezi Müdürü Doktor Peter Marks da Zika
virüsünün "Bulaşma niteliği ve kapsamı konusunda hala büyük bir belirsizlik" olduğunu
belirtti. FDA 16 Şubat'ta kan bağışında bulunanlar için yaptığı virüs taraması uyarısını,
sadece Zika virüsünün görüldüğü bölgeler için
yapmıştı. Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi'ne (CDC) göre, bugüne kadar tüm eyaletlerde 2 bin 200 ve ABD'ye bağlı bölge Porto
Riko'da da 13 binden fazla Zika vakası rapor
edildi. Resmi makamlar, konuyla ilgili son
açıklamasında, Florida'nın Miami kentinde
Zika'ya yakalananların sayısının 41 olduğunu
duyururken, Miami sahilindeki bazı bölgeler
virüsün yayılma alanı ilan edilmişti.

KONGREYE 'ZİKA İLE
KÜCADELEYE DAHA FAZLA
KAYNAK AYIRIN' ÇAĞRISI

Bu gelişmelerin ardından Florida Valisi
Rick Scott, Kongre'ye yaptığı çağrıda, Zika ile
mücadele için daha fazla mali kaynak ayrılmasını istedi. İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika
ormanlarındaki maymunlarda rastlanan ve uzun
yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te
Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Virüsün,
hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde
"nörogelişimsel bozukluğu" ifade eden "mikrosefali"ye neden olduğu ifade ediliyor. Belirtileri
arasında, ateş, gözlerde kızarma, kusma,
döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı olan hastalığın henüz önleyici aşısı ve özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. (Haber Merkezi)

Sağlık Bakanlığı'ndan
Depakin uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Fransa’da 14 bin kadının bebeklerinin otizm riskini yüzde 40 artırdığı iddia edilen Depakin hakkında açıklama
yaptı.
Açıklamada, ilacın bebeklerde yan etki
olarak gelişimsel bozukluğa yol açabileceği
belirtildi. İlacın riskleriyle ilgili ruhsat sahibine,
hekimlere ve hastalara gerekli uyarıların yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, Depakin ilacının,
“sodyum valproat” etkin maddesini içerdiği
ifade edildi. İlacın istenmeyen ve bilinen yan
etkilerinin bulunduğu kaydedilerek, “Kız
çocukları/kız ergenler/çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar ve gebe kadınlarda, yüksek
teratojenik potansiyel riski (ilaç ve yabancı
maddelerin anne karnından plasenta yoluyla
bebeğin dolaşımına geçmesi sonucu bebekte
biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu
kendini gösteren bozukluklar) ve uterusta valproata maruz kalan bebeklerde gelişimsel bozukluk riski bulunmaktadır” denildi.

“DOĞUM KONTROL
ÖNERİLİYOR”

Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, ilacın riskleriyle ilgili ruhsat
sahibine, hekimlere ve hastalara gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, “Hastalar için kullanma talimatlarında, ‘valproat’ın hamilelik sırasında alınmasının bebekte doğum kusurları ve
erken gelişme sorunlarına neden olabileceği ve
çocuk doğurma yaşında bir kadının tedavi
boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanması gerektiği belirtilmektedir. İlaçla ilgili
olarak şimdiye kadar kurumumuza doğrudan
yapılan bir anomali bildirimi bulunmamaktadır.
18 Mart 2015 itibarıyla ek izleme alınan söz
konusu ilaçların kullanma talimatları ve kısa
ürün bilgilerinde ek izlemede olduklarını belirten ve meydana gelen herhangi bir yan etkinin
raporlanması gerektiğini hatırlatan siyah ters
üçgen bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.
(Haber Merkezi)
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Kurbanlık fiyatları açıklandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl
kurbanlık fiyatlarında ciddi bir değişikliğin olmadığını söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, bu yıl kurban döneminde
hayvan fiyatlarının büyükbaşta 2 bin
850 lira ile 15 bin 200 lira arasında,
küçükbaşta ise 450 lira ile bin 700 lira
arasında değişeceğini söyledi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, TZOB Genel Merkezi’nde
düzenlenen basın toplantısında bu
yılki kurbanlık fiyatları, kurbanlık
hayvan varlığı ve üreticilerin beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ziraat Odalarından alınan bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde
hayvan fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık gösterdiğine dikkat
çeken Bayraktar, "Büyükbaşta 2 bin
850 lira ile 15 bin 200 lira arasında,
küçükbaşta ise 450 lira ile bin 700 lira
arasında değişeceği canlı ağırlık fiyatının da büyükbaş hayvanlarda kilogram
başına 14 ile 22 lira arasında, küçükbaşta kilogram başına 11 lira ile 20
lira arasında olacağı tahmin edilmektedir. Görüldüğü gibi kilogram fiyatı,
büyükbaşta inek, düve, tosun olmasına, küçükbaşta koyun, keçi olmasına
ve illere göre büyük farklılıklar arz
etmektedir. Bayram yaklaştıkça gerçekleşecek taleple bu fiyatlar değişebilecektir" şeklinde konuştu.
Ülke ortalaması göz önüne
alındığında, büyükbaş hayvanların
canlı kilogram fiyatının 16 lira 80
kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 14 lira 80 kuruş olduğunu
belirten Bayraktar, "Büyükbaş hayvan
fiyatları, satışların en fazla olduğu üç
büyük ilimizden, İstanbul’da Avrupa
yakasında 15 lira 50 kuruşla 18 lira,
Anadolu yakasında 18 lira ile 20 lira,
Ankara’da 16 lira ile 18 lira, İzmir’de
15 lira 50 kuruş ile 16 lira 50 kuruş
arasında değişmektedir. Küçükbaş
hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’da Avrupa yakasında 15
lira ile 16 lira, Anadolu yakasında 18
lira ile 19 lira, Ankara’da 14 lira ile 16
lira, İzmir’de 12 lira ile 18 lira düzeyinde seyretmektedir" diye konuştu.

"FİYATLARDA CİDDİ BİR
ARTIŞ OLMADI"

"Ülke ortalamasında fiyatlar,
geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 8,9,
küçükbaşta ise yüzde 9,1 oranında artmıştır" diyen Bayraktar, Temmuz ayı
itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde
8,79 düzeyinde gerçekleştiği göz
önüne alındığında fiyatlarda ciddi bir
artış olmadığını kaydetti.
2016 yılında da en az 850 bin
büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş olmak
üzere 3 milyon 550 bin civarında hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini
kaydeden Bayraktar, "Bu tahminle, bu
yıl, kurbanlıklar için halkımızın ödeyeceği tutarın 7 milyar 535 milyon
lirayı bulacağını hesaplıyoruz. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımızdan yapılan açıklamada
şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan
1 milyon 200 bin büyükbaş, 3 milyon
780 bin küçükbaş hayvanımız olduğu
ifade edilmektedir. Bu demektir ki
Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz büyükbaş hayvan sayısından 350 bin, küçükbaş hayvan sayısından 1 milyon 80 bin baş daha fazla
kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum
vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan
bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını
göstermektedir. Ziraat Odalarımızla
yaptığımız görüşmeler de bu görüşü
destekler niteliktedir. Üreticilerimizin
elinde yeterli sayının üzerinde kurbanlık hayvan vardır. Kimsenin, ‘hayvan
bulabilir miyim acaba’ diye bir endişe

‘Her türlü terörü
lanetliyorum’

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası
Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
konvoyuna yapılan saldırıyı kınayarak, “bu
saldırı yalnızca CHP liderine değil, devletimize, demokrasimize, barışa ve özgürlüklere yapılmış bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz” dedi.
Saldırıda şehit olan askerimize
Allah’tan rahmet, yaralanan askerlere ise
acil şifalar dileyen Mehmet Şen, bu tip hain
saldırıların ülkedeki birlik ve beraberliği
asla bozamayacağını kaydetti.
Belediye İş Sendikası Çorum Şube
Başkanı Mehmet Şen, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şöyle dedi:
“CHP Genel Başkanı sayın Kemal
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yapılan bu saldırı ülkenin birlik ve beraberliğe yapılmış
alçakça bir saldırıdır. Bu tip saldırılar birlik
ve beraberliğimizi asla bozmayacaktır.
Bu hain saldırı yalnızca
Kılıçdaroğlu’na değil, demokrasimize, barışa ve özgürlüklere yapılmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan
darbe girişiminde Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı Türk milleti 'Tek
Bayrak, Tek Vatan' diyerek kendisini göstermiştir. Ülkemizde zor bir süreç yaşandı. Bu
süreçte, kurumlarımız, partilerimiz, sivil
toplum örgütlerimiz ve halkımız Türk bayrağı çatısı altında birleşerek birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. Bu birliğimizi
bozmaya ve ülkemizi karıştırmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir. Ülkemizin birlik ve
beraberliğine kast eden, huzurumuzu bozmak isteyen tüm terör olaylarını şiddetle
kınıyor, terör olaylarının biran önce sona
ermesini temenni ediyoruz.
Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsinler ki, ülke barışını, toplumsal huzuru, milli
birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir. Terörün her türlüsünün
karşısında olduğumuzun altını çizerek CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan haince saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz.” (Haber Merkezi)

yaşamasına gerek yoktur. Bu yıl da
geçmiş yıllardaki gibi kurbanlık ithal
edilmemesi, üreticilerimizin ellerindeki hayvanları satması, mağduriyet
yaşamalarının önüne geçilmesi açısından yerinde bir uygulama olmuştur.
Bu aynı zamanda hayvancılığımız açısından da önemli bir gelişmedir.
Böylesine önemli bir dönemde, onca
ithalat söylemlerine rağmen, kurbanlık
ihtiyacının ülke içinden karşılanacak
şekilde bir üretimin yapılabilmiş
olması da gelecek açısından bize umut
vermektedir" dedi.
Tatil süresinin uzun olmasından
dolayı üreticilerin satış kaygısına değinen Bayraktar, şunları kaydetti:
"Görüldüğü üzere geçen yılki
talebin üzerinde kurbanlık hayvan
mevcudumuz bulunmaktadır. Yine de
üreticilerimiz, bu yıl bayram tatilinin
çok uzun olması nedeniyle, birçok
kişinin tatili tercih edip, kesim yapmayacakları, bunun da satışları olumsuz
etkileyeceğini düşünmekte bu konuda
endişe yaşamaktadırlar. İnşallah bu
endişe yersiz çıkar, üreticilerimiz
emeklerinin karşılığını alır ve hayvanlarını uygun fiyata satarlar. Et ve Süt
Kurumu’nun bu hayvanları bayram
sonrasında uygun bir fiyata alması
üreticimiz açısından çok önemlidir.
Bunun için yetkililerden beklentimiz,
elinde kurbanlık kalan üreticilerimize
yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek
masrafları da dikkate alarak kurbana
özel belirlemeleridir." (Haber
Merkezi)

Kamu çalışanlarına

bayram müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım,
kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanların 16 Eylül Cuma günü
tam gün izinli sayılmasına ilişkin
yazıyı imzaladı.
Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak
hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu
hizmetlerin yürütülmesi için asgari
seviyede eleman bulundurulması
kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Kurban
Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül
Cuma) tam gün idari izinli sayıla-

cak. Böylelikle Kurban Bayramı
tatili 9 gün olacak.

MEMURA ERKEN MAAŞ

Başbakan Yıldırım, kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan
memurlar ile SGK ve BAĞKUR
emeklilerinin maaş ödemelerinin
de Kurban Bayramı'ndan önce
yapılması için bakanlıklara talimat
verdi. Maaş ödemelerinin 0809
Eylül 2016 tarihinde yapılması
kararlaştırıldı. (Haber Merkezi)

Antalya'da yeni
karanfil türü bulundu

Dünya üzerinde sadece Antalya'da
yayılış gösterdiği
belirtilen ve yeni
bulunan bitki türüne
"Bolçiçek Karanfili"
ismi verildi.
EXPO 2016
Antalya Ajansından
yapılan yazılı açıklamaya göre,
Antalya'da, ilk örnekleri 2015 yılında
Gazipaşa-Taşeli
Platosu arasındaki
ormanlık bölgelerden
kayıt altına alınan
karanfil (Dianthus)

cinsine ait örnekler
üzerine yürütülen
araştırmalarla bilim

dünyası için yeni bir
bitki türü bulundu.

Diş beyazlatmadaki
büyük tehlike!

Evde diş beyazlatma setlerini hekim
kontrolüne gerek duymadan birçok kişi satın
alıyor.
Medyada da sıkça yeralan evde diş
beyazlatma setleri üzerine hastaların dikkat
etmesi gereken konuları özetleyen Uzm. Dt.
Hakan Doğantepe, kulaktan dolma bilgilerle
evde yapılan diş beyazlatma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken bunun yaratabileceği sonuçları şöyle anlatıyor;
"Reklamları yapılan ve bir takım kişisel bakım
mağazalarında ya da marketlerde satılan beyazlatma setlerinin bir çoğu düşük dozda hidrojen
peroksit içermektedir. Bazı setlerde ise beyaz
renkte boya ya da aşındırıcı partiküller bulunmaktadır. Ek olarak bazı medya yayın organlarında karbonat kullanımı ile dişlerin beyazlatılabileceği bilgisi izleyicilere verilmektedir.

KİŞİLER KENDİ KARARLARI
DOĞRULTUSUNDA EVDE DİŞ
BEYAZLATMA YAPMAMALI

Ancak bu sistemlerin birçoğunun kullanımı hastaya zarar vermekten öteye geçememektedir. Örnek vermek gerekirse bazı beyazlatma içerikli macunlar, setler ve en önemlisi
karbonat, diş yüzeylerini aşındırarak renklenmiş dokuyu ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak geçici bir beyazlık elde edilmektedir (Mine
yüzeyi çok fazla pürüzlendiği için sonradan
daha kolay renklenme olmaktadır). Bu durumda
ortaya çıkan aşınma mine yüzeyinde geri dönüşümsüz hasarlara sebebiyet vermektedir ve kaybolan mine dokusu hiçbir şekilde yerine getirilememektedir. Ayrıca bu setlerin yol açtığı bilinen en büyük sorun geçmek bilmeyen diş hassasiyetleridir. Bu setlerin ağız ve diş sağlığı
üzerine olan etkilerinin yanı sıra yanlış kullanıma bağlı olarak dişetleri üzerine de ciddi yan
etkileri bulunmaktadır. Şu durumlar asla göz
ardı edilmemelidir;
-Diş beyazlatma tedavisi hekim kontrolünde ve direktifleri doğrultusunda yapılması
gereken bir tedavi şeklidir.
-Hekim kontrolü harici hastanın sadece
kendi kararları doğrultusunda yaptığı beyazlatma kesinlikle geri dönüşü olmayan ciddi kötü
sonuçları beraberinde getirecektir.
-Her hasta beyazlatma tedavisi için
uygun değildir ve her hastanın öncelikle beyazlatma tedavisine uygun olup olmadığı hekimin
yapacağı muayene ile belirlenmelidir.
Diş beyazlatma tedavisinin iki tipinin
olduğuna dikkat çeken Doğantepe, birinci yöntemin hekim tarafından klinik şartlarında uygulanan ve daha hızlı sonuç alınabilen yöntem,
ikincisinin ise hasta tarafından evde uygulanan
tedavi yöntemi olduğunu belirtiyor. Uzm. Dt.
Hakan Doğantepe sözlerine şöyle devam etti:
"Beyazlatma işleminin her iki tipide
hekim kontrolünde gerçekleşmelidir. İlk teknik
klinikte gerçekleşirken ikincisi ise hasta tarafından evde gerçekleştirilir ve hekim tarafından
kontrol edilir. Ancak beyazlatma tedavisinin
klinik koşullarda yapılmasının hasta açısından;
sonucun daha hızlı alınabilmesi, olası yan etki
profilinin daha iyi kontrol edilebilmesi gibi
avantajları bulunmaktadır ve bu yüzden de klinik koşullarında hekim tarafından yapılması
daha uygundur. Klinikte yapılan beyazlatma
tedavisinde farklı sistemler kullanılmaktadır.
Bu sistemlerde beyazlatma ajanı ısı, ışık, ısı ve
ışık kaynakları yardımıyla aktive edilebilmektedir. Bu sistemlerden hastaya uygun olanı hekim
tarafından seçilir ve süreç yönetilir. Hekimler
tarafından uygulanan beyazlatmanın dişlere
zararı bulunmamaktadır.
Diş beyazlatmanın dişlere herhangi bir
zararı yoktur. Beyazlatma tedavisi ile renklenmiş olan mine dokusu bir dizi reaksiyonla ortadan kaldırılmakta ve bu sırada diş dokusundan
kayıp olmamaktadır. Ancak yapılan beyazlatma
işlemine bağlı olarak dişlerde geçici hassasiyetler oluşabilir. Bu hassasiyet problemlerini basit
müdahalelerle ortadan kaldırmak mümkündür.
Sonuç olarak hekim tarafından uygulanan diş beyazlatmanın dişlere herhangi bir zararı bulunmamakta ve sadece renk bozukluğunu
gidermek için dişlerin kesilmesini önleyerek
hastaların kendi dişlerini daha uzun sürelerde
kullanmalarına olanak sağlamaktadır.” (Haber
Merkezi)

HTC’den yeni bir amiral gemisi

HTC’nin Desire 10
Pro adında olacağı iddia edilen yeni cihazının teknik
özellikleri sızdırıldı.
Sızıntılara göre cihaz üst
seviyede karşımıza çıkacak.
Bir süredir üst seviye
telefonlarında beklediği başarıyı elde edemeyen HTC, bu
yıl stratejisini değiştirerek

One serisini sonlandırmış ve
HTC 10 adıyla yeni amiral
gemisini tüketicilerle buluşturmuştu. Tekrardan HTC’nin
toparlanmasına yardımcı olan
HTC 10’dan sonra şirketin
daha bir yıl geçmeden farklı
isimle yeni bir amiral gemisi
tanıtacağı sızıntılarla birlikte
ortaya çıktı.

Paylaşılan sızıntılara
göre 5.1 inçlik QHD çözünürlüklü ekran, Snapdragon 820
çipseti, 4GB RAM, 12MP
arka ve 5MP çözünürlüklü ön
kamerayla birlikte gelen
HTC’nin yeni amiral gemisi
söylenene göre HTC Desire
10 Pro adıyla gelecek.

Sayfa
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ŞAHSİYETİMİZLE
YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

AYDIN GEÇİNENLERİN
CEHALETİ

Bugün Türkiye'mizin durumu, genel olarak
şöyle görünmektedir. Her ülkeden dolu, her ülkeden zengin, her ülkeden daha çok güçlüdür.
Milletimiz, her milletten güçlü, her milletten
zeki, her milletten kat kat daha yetenekli iken,
oyuna gelmek yüzünden, sanki saydığımız varlıklara sahip ülke değilmiş gibidir. Bunun da tek
sebebi, beynelmilelcilerdir.
Beynelmilelcilik, masonluktur. Masonluk da,
doğrudan doğruya Yahudi uşaklığıdır. Ufak tefek
madde kırıntıları için, yahudinin köpeği olduklarından o şahsiyetsizleri esefle, biraz açıklamak
gereğini duyduk ve acınacak, hatta ağlanacak
durumlarından kısaca söz ettik.
Şahsiyet kaybının, kendi milletinden başkasına özenmek olduğunu söylemiştik. Başkalarına
özenenin kendisi kalmaz ki, şahsiyetinden söz edilsin.
Masonlar özenmekIe de kalmamış, onların
uşağı hatta köpeği olmuş çıkmışlar. Kendilerine
ihanet etmişler, yurda, millete etmezler mi?
Esasen ağladığımız şudur ki, kendilerine
ihanet etmiş, yahudi köpekleri olmuşlar. Yahudiye
hizmet etmek için, yurda, millete ihanet ediyorlar.
Yani masonlar düpedüz yahudinin kölesidirler.
Bunu bilmeyen koca bir millet olan bizler, onların
"İnsan sevgisiyle doluyuz." "Milletin iyiliğine çalışır, yararları için koşarız." lafçıklarına. o adamların bizden görünmesine aldandığımızdan, onların
dediklerini bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı,
kölenin kölesi durumuna düşüyoruz.
İşte
buna
da
"eğitim"
deniyor
Beynelmilelcilik eğitimi olduğu halde, sadece "eğitim" deniyor, Öğretim ve eğitim alanlarında onların öyle ince çizgilerle yürümeleri marki, beynelmilelcilik yatkın sonuçlara gidiyoruz. Adım adım
gidiyoruz da haberimiz bile olmuyor,
Mühendis oluyoruz, yine yabancı mühendise
ihtiyaç var. Kimyager oluyoruz, yabancıdan ayrılamıyoruz. Üniversitelerimiz var, tıpı tıpına
yabancının kopyası olduğu halde, yine yabancı
üniversitelerde okumak ihtiyacından bu yana
gelemiyoruz.
Bunların hepsi eğitim ama şahsiyete götüren
eğitim değil, şahsiyetsizliğe götüren eğitim. Ne
yazık ki, şahsiyete götüren eğitimden haberimiz
bile yokken, şahsiyetsizliğe giden eğitime "şahsiyet
bulacağız" diye koşuyoruz da, ne biçimlere sokulduğumuzu anlayamıyoruz.

GERÇEK DEĞERLER, GERÇEK
HAYATA LÂZIM OLANLARDIR

• İnanıp güvendiğimiz insanların kaypak oluşu, zaman zaman bizi
eritecek kadar ezinti verir.
Önceki yazıda birkaç örnek
vermiş, gerçek değerleri seçmek için
kapılar görmeye çalışmıştık.
Yine buluştuk. Aramıza yeni
yeni meraklı kardeşlerimiz gelmiştir.
Konularımızı tekrarlamıyoruz ama,
daha açıklığa getirmeye uğraşıyoruz.
İki konuyu kıyaslamaya şöyle
girişmiştik. İki arkadaş, beşer bin
lira düşürüp kaybettik. Ne de olsa
bu, bir üzüntü verir. Çünkü borç
almıştık.
Bunun üzüntüsü, biraz fazla
çalışıp, biraz da kemeri sıkınca telâfi olacak şeydir. Bir yandan bizi daha
ciddi olmaya zorlayan bir olay olduğu için, iyidir bile diyebiliriz.
Amaa yıllardan beri arkadaşlık
etmiş, birbirlerimize az-çok inanmış,
güvenmişiz. Tabi ki inanımız, güvenimiz olmasa, arkadaşlık da edemezdik.
İş harekete geçtiği zaman,
arkadaşımızın sözünde durmadığını
gördük. Sağlam olmayan bir adama
şu kadar zaman, nasıl arkadaş demişiz diye içimizde derin bir çöküntü
duyarız.

İKİ YANLI ÇÖKÜNTÜ
Bu ince sorunu bilemediğimiz
için pek de canlı canlı değerlendiremeyiz ama, çöküntüsünü pek alâ
duyarız.
Duyduğumuz
çöküntüden
kanımız kaç kere beynimize çıkar.
Hele ki çok güvendiğimiz bir arkadaş idiyse, uykularımız kaçar.
Bunun nedeni, iki yanlı çöküntü duyduğumuzdan olur. Biri aldandığımız için, biri de aldatıldığımız
içindir. Yani sağlam arkadaşımdır
deyip, ona inanmış, güvenmiştik.
Oysa hiç de öyle değilmiş, onu yanlış
anladığımızdan kendi kendimizi
aldatmışız diye çöküntü duyarız.
İkincisi de, onun bizi bekletip
gelmeyişi, ya da ben veririm diye söz
verip sonra yapmamasıyla bizi aldatışından çöküntü duyarız.
Bunun her ikisi de, bizim içimizde, farkına varmadığımız bir
çöküntü meydana getirir. Para kaybettiğimiz gibi geçici olmaz. İnanıp
güvendiğimiz insanların kaypak
oluşu, zaman zaman bizi eritecek
kadar ezinti verir.
Tabi ki bize yapanlar, bizim iç
dünyamızı nasıl çökertici olduysa,
aynı densizlikleri yaparsak, muhataplarımızı da aynı çöküntüye itmiş

oluruz.
Bütün mesele, bu gibi kaypaklıkları ortadan kaldırmaktır. Biz
nasılsak, onlar da öyledir. Onlar
nasılsa, biz de öyleyiz. Bir insan kırılırsa, öteki yapılmaz. Biri kırılırken
öbürü de kırılır.
Önceki yazıda bir örnek daha
vermiştik. Çözümü püf olarak kalmıştı. Onu da canlı bir açıklığa getirelim.
Kendi kendimize düşüp bir
tarafımızın incindiğini, ya da kırıldığını aldık. Bunun gibi, birinin bizi
dövdüğünden bir yerimiz incindi, ya
da kırıldı.Bu ikisi birbirine hiç benzemez. İkisinin fiziki ağrısı bile farklıdır. Gelelim ağrısı farklı olmayıp
aynı olsa bile, şu içimizdeki feryadı
duymak
ne
azim
şeydir!..Yapımızdaki sahiplik ve
yücelik güdümleri nasıl isyan eder. O
İzzetinefsimiz nasıl içlenir. Bir insan
olarak meselemiz, bir yerimizin
incinmesi de, kırılması da değildir
aslında.değerleri seçip ortaya çıkarırız da, altınla falan kıyaslamak kolay
olur.Kendimizi anımızla yaşamak,
kendi derinliklerimizdeki yargıları
değerlendirip de, ona göre hareketlerimizi tanzim etmek içindir.
Kendini Anınla Yaşa!..

“Analar, babalar,
şahsiyetin temelidir.”
Abdulkadir DURU

Faydalı Bilgiler: Fesleğen Nedir

İçerik

Evet, Peygamber Edefndimiz Hz. Muhammed (SAV) ümmidir.
Ümmiliğin gerçek anlamını bulacaksınız. Can düşmanları dahi,
neden ona Muhammed' ül Emin demek zorunda kaldırlar? " Bir
din " vardır gerçek olarak,
Adem (AS) ' dan Muhammed
(SAV) ' e kadar, İslâm dinidir.
Dinler diye bir şey yoktur.
Uydurmalara, din demiyoruz.
Peygamberimiz madden de çok
zengindi. Maksatlıların fakir
gösterme çabası nedendir?
Ticareti herkesten daha iyi bilirdi. Hayatında hiç yalan söylemedi, yalan tavır takınmadı.
Verdiği sözden hiç dönmedi.
Tek gayesi vardı: Tüm insanları
selâmete erdirmek!. . Bunun
için hiç taviz vermedi.
Okudukça, ona kardeş olmasının sırlarını bulacağınız 2
Ciltlik bu eser, siz okurların istifadesine arz olunur.
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Sinir sistemi ve hormonlar üzerinde dengeleyici bir
etkisi vardır. Bir fesleğen çayı, kan şekeri düzeyleri ve
kan basıncını düşürmek için iyidir. Ayrıca hazımsızlık,
grip, böbrek ve mesane rahatsızlıkları olmak üzere baş
ağrısı, migren, şişkinlik, bulantı, kusma, kabızlık,
soğuk algınlığı, öksürük ve ateş gibi rahatsızlıklara
karşı oldukça etkilidir. Bu analjezik ve anti inflamatuar
olduğu gibi akciğer sorunlarını, zor idrar yapma, hafıza problemleri, burun tıkanıklığı, saman nezlesi, artrit,
romatizma ve eklem ağrısı, kramplar, sinir koşulları,

tıkanıklık, besin emilimi, karın şişliği temizlemek ve
rahatlamamızı sağlamaktadır.
Sinir dokularının güçlenmesini sağlar, beyin de bulunan hacimsel sinirlerden ve depresyondan meydana
gelen sıkılmalar dan kurtarır.Vücuttaki yağ birikimini
önler. (özellikle menopoz sonrası kadınlarda) deri hastalıklarına, kanser aşamalarına ve bağışıklık sistemine
karşı önlem almamızda büyük yardımcımızdır.
Dışarıdan seyreltilmiş uçucu yağ akne, ürtiker, böcek
ısırmaları ve deri enfeksiyonları için yararlı olabilir.
Basil ürtiker tedavisi için doğal bir anti histaminik olarak çalışabilir . Fesleğen bitkisinden bir çift dal ısıtın
ve kovan için hafifçe uygulayın bazı buhar altında
bırakır . Basilkovan neden olan yabancı madde bu
mücadele olması gereken bir şey olmadığını vücut
güvence yardımcı olabilir .

Not: Uçucu yağ Hamile veya emziren anneler
için uygun değildir.

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)
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OKA, Samsun’da toplandı
Sayfa

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
Ağustos ayı toplantısı
Geçtiğimiz Cuma günü Çorum Valisi ve
OKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı
Necmeddin Kılıç’ın başkanlığında, Samsun
Valisi İbrahim Şahin’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya ayrıca, Amasya Valisi Salih Işık,
Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum İl Genel
Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve Yönetim
Kurulu Üyeleri de katıldı.

PROJE DESTEĞİMİZ
DEVAM EDİYOR

Toplantının açılış konuşmasını Çorum
Valisi ve OKA Dönem Başkanı Necmeddin
Kılıç yaptı. Vali Kılıç, “Bilindiği üzere, ajansımız tarafından doğrudan yürütülen projelerle

veya ajansın mali destekleriyle uygulanan
KOBİ’lere destekler verilmektedir. Aynı şekilde, belediyelerin, il özel idarelerinin diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının da başta turizm çevre
ile dezavantajlılara çeşitli altyapının geliştirilmesi için ajans tarafından mali ve teknik destekler sunulmaktadır. Öte yandan bölge illerimizde tüm paydaşlarla beraber kümelenme,
lojistik, yenilikçilik, insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konulardaki faaliyet ve projelerin
desteklenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın
bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz” dedi.
Vali Kılıç’ın konuşmasının ardından toplantı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi
ile devam etti. (Haber Merkezi)

‘Milletin üzerinde
güç tanımıyoruz’
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NAMAZ SAATLERİ

Vali Kılıç, Yeşilırmak Havzası
Kalkınma Birliği toplantısına katıldı
Vali Necmeddin Kılıç,
Yeşilırmak Havzası Kalkınma
Birliği Encümen Toplantısı’na
katıldı.
Yeşilırmak Havzası
Kalkınma Birliği Encümen toplantısı, Amasya Valisi ve Birlik
Başkanı Salih Işık’ın başkanlığında geçtiğimiz Cumartesi günü
Samsun Kızılırmak Deltası Kuş
Cenneti Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Çorum Valisi
Necmeddin Kılıç ve Amasya
Valisi Salih Işık’ın yanı sıra,
Samsun Valisi İbrahim Şahin,
Tokat Valisi Cevdet Can,
Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
Çorum İl Genel Meclisi Başkanı
Halil İbrahim Kaya, Amasya İl
Genel Meclisi Başkanı Mustafa
Çittır, Tokat İl Genel Meclis
Başkanı Adem Dizer, Tokat
Meclis Üyeleri Daim Namlı ve

Salih Yıldırım, Samsun
Büyükşehir Belediyesi Meclis
Üyesi Hayrettin Şahin, Birlik
Müdürü Yasemin Çoban ile birlik personeli katıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını Amasya Valisi ve Birlik
Başkanı Salih Işık yaptı. Işık’ın
konuşmasının ardından Birlik
Müdürü Yasemin Çoban, birliğin
çalışmaları hakkında ayrıntılı
sunum gerçekleştirdi. Hazırlık
aşamasında olan ve ‘Karadeniz
Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na
sunulması planlanan bölgesel
projelerle ilgili gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında bilgiler
veren Çoban, yine bu çerçevede
çeşitli kamu kurumları ile yüz
yüze yapılan proje istişareleri ve
temaslarda sağlanan teknik destekleri anlattı.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından
sona erdi. (Haber Merkezi)
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Tarihte Bugün

29 Ağustos 1521 Osmanlı ordusu Belgrad'ı
(eski adıyla Nándorfehérvár) fethetti.

29 Ağustos 1526 Kanuni Sultan Süleyman,

Macar ordusunu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye
uğrattı.

29 Ağustos 1541 Osmanlı ordusu Macar krallığının başkenti Budin'i ele geçirdi.

29 Ağustos 1756 Prusya Kralı II. Frederick,

Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.
29 Ağustos 1825 Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.

29 Ağustos 1831 Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.

29 Ağustos 1842 İngiltere ile Çin arasında
"Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking
Antlaşması imzalandı.

29 Ağustos 1855 Osmanlı'da ilk telgraf görüş-

mesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu
hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım

Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik

askerleri Sivastopol'a girmişlerdir. yazılıydı.
Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

29 Ağustos 1885 Gottlieb Daimler ilk motosiklet patentini aldı.

29 Ağustos 1898 Goodyear şirketinin kuruluşu.
29 Ağustos 1907 Quebec köprüsü inşaası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.

29 Ağustos 1918 Polonya bağımsızlığını ilan
etti.

AK Parti İl Başkanı Av.
Rumi Bekiroğlu, 15 Temmuz
darbe girişimine karşı milli iradeye
sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.Her fırsatında teşekkür ziyaretlerine devam eden AK Parti İl
Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu’na
ziyaretlerinde, İl Başkan
Yardımcıları İsmail Yağbat, Şeyda
Önen, Mesut Ceylan, Cemalettin
Polattaş, Adem Candan,Musa Arif
Erkan,Mehmet Emin Türker,
Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü
Türkoğlu, Memduh Akbaş ve
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı
Oktay Erkoç eşlik etti.Ziyaretler
kapsamında Bekiroğlu ve beraberindekiler, AK Ocaklar, Alperen
Ocakları, Gülzari Muaalla Vakfı,
Hitit Üniversitesi Mezunları ve
Öğrencileri Derneği (HÜMÖD),
Karahacipliler Derneği, Nur-Der
ve Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret
etti.

“YENİDEN DESTAN
YAZDILAR”

AK Parti İl Başkanı
Av.Rumi Bekiroğlu, sivil toplum
kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerde,
AK Parti ailesi olarak sivil toplumun yanında olduklarını ve desteklediklerini söyledi. 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında ve sonrasında sivil toplumun yanı sıra
vatandaşların milli iradeye sonuna
kadar sahip çıktığını hatırlatan
Bekiroğlu, darbecilere meydan
okuyan bu milletin adeta destan
yazdığını ifade etti.

“MİLLETİN ÜZERİNDE

HİÇBİR GÜÇ
TANIMIYORUZ”

Milletin üzerinde hiçbir güç
tanımadıklarını belirten Bekiroğlu,
Başkomutan Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine doğru milletle birlikte yol
yürümeye devam edeceklerinin
altını çizdi.

“TERÖR, KAYBETMEYE
MAHKÛM”

Asaletini bir kez daha gösteren Türk milletinin 15
Temmuz’da darbecilere karşı tarih
yazdığını dile getiren Bekiroğlu,
Türkiye’de yaşanan gelişmelerin
tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini
ifade etti. Türk milletinin bütün
terör örgütlerine ve onların iç ve
dış destekçilerine karşı dimdik
karşı duruş sergilediğini belirten
Bekiroğlu, devletin ve milletin
bekası için canlarını feda etmekten
çekinmeyeceklerini kaydetti.

STK’LARA 15 TEMMUZ
TEŞEKKÜRÜ

Sivil toplum kuruluşlarına
(STK) 15 Temmuz sürecinde destekleri nedeniyle teşekkür eden
Bekiroğlu, “15 Temmuz ülkemiz
milli iradesine ve geleceğine kastetmek isteyen bir grup FETÖ yanlısı işbirlikçilerinin giriştiği kalkışma hareketine karşı başlatmış
olduğumuz demokrasi nöbetlerinde
yanımızda olduğunuz için teşekkür
ederiz. STK’lar milli iradeye sahip
çıktı. Tüm vatandaşlarımıza ayrı
ayrı müteşekkiriz” diye konuştu.
(Haber Merkezi)

Sungurlu’da Mustafa
Yıldızdoğan rüzgarı

Sungurlu Belediyesi’nin kuruluşunun
150 yılı, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer
bayramı kutlamaları çerçevesinde halk konseri
düzenlendi.
“Gelecek Bin Yılda Da Buradayız” sloganıyla Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen halk konserine, Sungurlu Kaymakamı
Mitat Gözen, Garnizon Komutanı Jandarma
Yüzbaşı Necip Sirkeci, Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur
Çalışkan, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Adnan
Barak, 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili
Vahit Kayrıcı, oda başkanları, muhtarlar ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ VE
BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN"

Konser öncesi vatandaşlara hitap eden
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
"26 Ağustos Malazgirt Savaşı Türkün Başbuğ
Alparslan ile Anadolu’ya girişi, 30 Ağustos
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve en eski belediyelerden biri olan 1866 yılında kurulan Sungurlu
Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yılı.
Sungurlu’nun birlik ve beraberliğini göstermek
için bu üçünü birleştirdik. Her zaman şunu söyledik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. 15 Temmuz’da Türkiye darbe teşebbüsünü bastırarak birlik ve beraberliğini bir kez
daha gösterdi. Sungurlulu vatandaşımız Akif
Kapaklı’nın aralarında bulunduğu 250 kişi bu
vatan için, bu bayrak için kendilerini feda ettiler. Bu şunu gösteriyor. Türk milleti ile uğraşmayacaksın. Eğer ki Türk milleti ile uğraşırsan
7’den 77’sine işte böyle dünyaya kafayı tutar.
Ne Amerika’sının gücü yetti, ne dış güçlerin ne
de terör belasının” dedi.

TEK GAYEMİZ SİZLERE
HİZMET ETMEK

Tek gayelerinin Sungurlu halkına hizmet
olduğunu dile getiren Başkan Şahiner, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“30 Mart’ta bizlere güvendiniz. Biz de
Cenabı Allah’tan şahsıma ve sizlere hayırsız
olacaksa nasip etmesin ama hayırlı olacaksa da
önümüzden bütün engelleri kaldırsın diye dua
ettik diyen Başkan Şahiner, "Bugün 2. yılımızı
doldurduk. Tek gayemiz sizlere hizmet etmektir. Sizleri daha yaşanabilir bir Sungurlu çehresine kavuşturmak. Bu zamana kadar tüm
Belediye başkan larımız bu gaye ile yola çıktı.
Ancak biz bu çıtayı yükselteceğiz dedik. Eğer
ki sizler bizlerin yanında olmasaydınız, eğer ki
sizlerin duası olmasaydı biz bu başarıyı yakala-

yamazdık

"DAHA GÜZEL
PROJELERİMİZ VAR"

Şuanda bulunduğumuz alan için 15 sene
mücadele edildi. Ama cenabı Allah bize nasip
etti. 6 ay gibi kısa bir sürede stadımız ayın
31’inde ihalesi yapılacak ve burayı da Şehir
parkına katacağız. Buraya yapacağımız alanda
bay ve bayan yüzme havuzları, sinema ve tiyatro salonu, gezi ve eğlence alanları bunları sizlerin hizmetine sunacağız. Sungurlu’da çamurlu
alan bırakmayacağız dedik ve bir buçuk ay içerisinde 14,5 kilometre asfalt döktük. Ve önümüzde ki hafta Kömler yolu ve mahallelerimizde çalışacağız. Bizler sizler için burayız ve bundan sonra da sizlerin duasıyla her zaman sizlerin hizmetinde olacağız.”
Başkan Şahiner’in konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından Tarihi Kırkpınar
yağlı güreşlerinde derece yapan Sungurlu
Belediyespor güreşçilerine çeşitli hediyeler
verildi. Sungurlu Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteriyle devam eden programda sırasıyla Çorum Serçeşme Semah ekibi, Ankara’dan
gelen Kafkas ekibi, Semazen gösterisi ve
Mehteran ekibi sahne aldı.
Gecenin sonunda ise vatan, millet ve
bayrak şarkılarıyla gönüllere taht kuran, güftesi
Gümüşhaneli şair Dilaver Cebeci’ye ait
‘Türkiyem’ şiirini besteleyen Mustafa
Yıldızdoğan sahne aldı. Yıldızdoğan sahnede
yaptığı konuşmada, "30 yıldır elinde mikrofon
olan birisi olarak, Allah diyen, vatan diyen,
bayrak diyen birisi olarak özür diliyorum.
Onlara güzel bir Türkiye bırakamadığımızdan
dolayı özür diliyorum. Onlara güzel bir adalet
sistemi bırakamadığımızdan dolayı özür diliyorum. İnanıyorum ki bu güzide kalabalığın içerisinde ailesinde şuan asker, polis olan çok kişi
var. Ama onlar asker değildi. Devletimize,
Cumhuriyetimize, hükümetimize karşı girişilen
bu darbe bir hainliktir, şerefsizliktir. Çünkü
milli mücadelede bu millet açtı, sefildi, 7 düvele karşı mücadele verdi. Düşmanlar Polatlı’ya
kadar geldi ama Ankara’ya giremedi, Meclis’e
giremedi. Ama bu şerefsizler Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne bomba atarak hainliklerini
tescillediler” diye konuştu.
Gecenin sonunda Sungurlu Kaymakamı
Mitat Gözen ve Sungurlu Belediye Başkanı
Adbulkadir Şahiner ünlü sanatçı Mustafa
Yıldızdoğan’a Sungurlu’yu simgeleyen çeşitli
hediyeler verdi.
Program havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

29 Ağustos 1924 Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre
Almanya savaş tazminatı ödeyecek.

29 Ağustos 1929 Graf Zeppelin'in hava gemisi,
21 gün süren dünya turunu tamamlayarak
Lakehurst'a döndü.

29 Ağustos 1938 Askeri Mahkeme, Nazım

Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4
ay hapis cezasına mahkûm etti.

29 Ağustos 1947 ABD'li bilim adamları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.

29 Ağustos 1949 SSCB ilk atom bombasını
Kazakistan'da test etti.

29 Ağustos 1955 Kıbrıs Konferansı Londra'da
toplandı.

29 Ağustos 1964 İzmir Fuarı'nda ABD, SSCB

ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı.

29 Ağustos 1967 Mısırlı yazar ve Müslüman
Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub
idam edildi.

29 Ağustos 1988 Irak ordusunun saldırısından
kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığıldı.

29 Ağustos 1994 Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir
Sonbahar Hikayesi" filmi İskenderiye 10.

Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın

oyuncu, en iyi erkek oyuncu ve en iyi senaryo
ödüllerini aldı.

29 Ağustos 1996 Vnukovo havayollarına ait
Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı Arktik
Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü.

29 Ağustos 1996 Türkiye İsrail ile ikinci bir
askeri anlaşma yaptı.

29 Ağustos 2003 Irak'lı Şii liderlerden

Ayetullah Seyit Muhammed Bekir el-Hakim,

bombalı bir suikast sonucu, Necef'te camii çıkışında öldürüldü.

29 Ağustos 2005 Katrina Kasırgası,

Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede
1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar
zarara neden oldu.

29 Ağustos 2009 Orhaniye olayları
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“5 BİN 400 YABAN HAYVANI
DOĞAYA YERLEŞTİRİLDİ”

Binlerce yaban hayvanını doğaya yerleştirdiklerini vurgulayan Müdür Kılınçer,
“2016 yılında bu zamana kadar doğaya yaban
hayvanı yerleştirme çalışmaları kapsamında
Samsun’da 3 bin sülün ve 150 beç tavuğu
doğaya salındı. Amasya’da 200 beç tavuğu
doğaya salındı. Çorum’da 500 keklik ve 350
beç tavuğu doğaya salındı. Ordu’da bin sülün
doğaya salındı. Tokat’ta 200 adet beç tavuğu
doğaya salındı. Bu 5 ilde toplamda 500 keklik,
4 bin sülün ve 900 beç tavuğu doğaya bırakıldı” diye konuştu.

Karlı’dan STK ziyaretleri

AK Parti Osmancık İlçe
Başkanı Cafer Karlı ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplu kuruluşlarına
(STK) teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Osmancık İlçe
Teşkilatı sivil toplum kuruluşlarını
ziyaret ederek, FETÖ’nün 15 Temmuz
günü gerçekleştirdiği darbe girişimine

karşı tavırlarından dolayı teşekkür etti.
Karlı ve beraberindekiler,
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında
milletin gösterdiği dik duruşa katkı
koyan STK ziyaretlerine Osmancık
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Osmancık
Şoförler ve Nakliyeciler Odası’ndan
başladı. Karlı ve beraberindekiler

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Bayram Çalışkan ve
Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler
Odası Başkanı Bilal Karatağ’a demokrasi nöbetlerine katkılarından dolayı
teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi
Necati Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.
Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi
Necati Gül, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Atatük’ün bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı en üst seviyelere çıkarmak için var
güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Gül, “Türk
Milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim
ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük
zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Tarihi şanlı
zaferlerle dolu yüce Türk Milleti, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği
büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve
beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadele ile büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel
vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet
aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik beraberlik içinde çalışmalıyız. Bu duygularla
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını,
İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz
şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle
yad ediyor, Türk Milletinin Zafer Bayramını
kutluyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Bakan Soylu'dan
BAĞ-KUR'luya müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu, “568 TL olan Bağ-Kur primlerini 483 TL'ye düşüreceğiz” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu Bağ-Kurlulara indirim müjdesi
verdi.

“YARALI 291 HAYVANDAN 177’Sİ
TEDAVİ EDİLEREK DOĞAYA
BIRAKILDI”

Doğada zarar görmüş hayvan hakkında
çalışmalarının devam ettiğini dile getiren
Kılınçer, “2016 yılı yaban hayvanı tedavi ve
rehabilitasyon istatistiği kapsamında
Samsun’da Samsun’da 24 yaban hayvanının
doğada zarar gördüğü belirlendi. Bunlardan 10
tanesi tedavi edilip tekrar doğaya bırakıldı. 4
yaban hayvanı ise telef oldu. Amasya’da 5
yaban hayvanının doğada zarar gördüğü belirlendi. Bunlardan 4 tanesinin tedavisi yapılarak
tekrar doğaya bırakıldı. 1 tanesi de telef oldu.
Çorum’da 14 yaban hayvanının doğada zarar
gördüğü belirlendi. Bunlardan 10 tanesini tedavi edilip tekrar doğaya bırakıldı. 4 tanesi ise
telef oldu. Ordu’da 227 yaban hayvanının
doğada zarar gördüğü belirlendi. Bunlardan
141 tanesi tedavi edilip tekrar doğaya bırakıldı.
53 tanesi telef oldu. Tokat’ta 21 yaban hayvanının doğada zarar gördüğü belirlendi. Bu hayvanlardan 12 tanesi tedavi edilip tekrar doğaya
bırakıldı. 9 hayvan ise telef oldu. Bağlı 5 ilde
toplamda 291 tane doğada zarar görmüş yaban
hayvanı belirlendi. 177 hayvan tedavi edilip
tekrar doğaya salındı. 71 hayvan telef olurken,
hayvanat bahçesine hayvan yerleştirilmesi
yapılmadı” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

ELÝF
224 57 42
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Gül’den 30 Ağustos mesajı

Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Yetkin Özbey, UEFA B Lisans
kursunun ikinci aşaması için Erzurum’a gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın başlayacak olan kurs
Palandöken Sway Hotel ‘de gerçekleşecek. İlki geçtiğimiz aylarda
düzenlenen kurs 9 Eylül’de sona erecek. Bu tarihler arasında
Erzurum’da bulunacak olan Çorum Belediyespor Genel Kaptanı
Yetkin Özbey, Cumartesi günü kendi sahalarında oynanacak olan
ligin ilk maçı Beylerbeyi maçında sahadaki yerini alamayacak.
(Haber Merkezi)

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü
Mehmet Sıddık Kılınçer, Samsun, Ordu, Tokat,
Çorum ve Amasya’da doğada zarar görmüş
291 yaban hayvanından 177’sinin tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldığını söyledi.
Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer,
Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürüğü’nün
2016 yılında yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Sürek avları, dahaya salınan ve tedavi edilen hayvanlar hakkında açıklamalarda bulunan Kılınçer, 5 bin 400 yaban
hayvanını da yaban hayata yerleştirdiklerinin
altını çizdi. Sürek avları hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Sıddık Kılınçer, “2016
yılında Samsun’da 7 kez yaban domuzu sürek
avı izni talep edildi. Bu taleplerin hepsine izin
verildi. 7 sürek avında toplam 24 adet yaban
domuzu vuruldu. Tokat’ta ise 1 kez yaban
domuzu avına çıkıldı. Bu sürek avında domuz
vurulamadı” dedi.

E

ESNAF İNDİRİM BEKLEDİ

Osmancık AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti Osmancık İlçe
Başkanı Cafer Karlı, Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Osmancık İlçe Başkanı
Sadık Eker’e geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu.
AK Parti İlçe Yönetimi CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yönelik
suikast girişimi nedeniyle geçmiş
olsun dileklerini iletmek için CHP İlçe
binasına gitti.

KARLI, SALDIRIYI KINADI

AK Parti Osmancık İlçe
Başkanı Cafer Karlı başkanlığındaki
heyet, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yapılan
terör saldırısına ilişkin CHP Osmancık
İlçe Başkanlığı’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette saldırıyı
lanetlediğini dile getiren Cafer Karlı,

başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP
camiasına ve Türk milletine geçmiş
olsun dileklerini iletti. Karlı, saldırıda
şehit olan askere Allah’tan rahmet,
Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Osmancık İlçe
Başkanı Sadık Eker ise AK Parti İlçe
Başkanı Cafer Karlı ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Bağ-Kur primlerinde indirime gidileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Esnafların ödediği
Bağ-Kur primlerinde 120 liralık artış söz konusu oldu. Yaklaşık 2 milyon esnafımız bu konuda indirim bekledi.

"ESNAF ZORDAYDI"

Bugün işverenlerin çalışanları için istifade ettiği 568 lira priminde indirime gittik.
Asgari ücretin artışı nedeniyle artan Bağ-Kur
primleri esnafımızı zora sokmuştu.

"80 TL DÜŞÜRECEĞİZ"

Siz düzenli olarak primlerini ödeyen 2
milyonu aşkın esnafımızın Bağ-Kur primlerini
80 TL düşüreceğiz.

"PRİMLERİ 483 TL'YE
DÜŞÜRECEĞİZ"

Tasarı Meclisten geçti, yakında uygulanacak. 568 TL olan primleri 483 TL'ye düşüreceğiz" diye konuştu. (Haber Merkezi)

