SUNGURLU'DA ONUR AKIN COÞKUSU
Sungurlu Belediyesi, SMA hastasý Zehra Meva bebeðin yararýna ünlü sanatçý Onur
Akýn'ýn katýlýmý ile bayram konseri düzenledi. Konser yoðun ilgi gördü. 8’DE

ACEMi
KASAPLAR
soluðu
hastanede aldý
Kurban kesimi sýrasýnda iki kiþinin parmaðý koparken 200 acemi kasap yaralandý
Çorum'da bayramýn ilk günü kurbanlýklarýný kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluðu hastanelerde aldý. Kurban kesimi sýrasýnda iki kiþinin parmaðý koptu. Çorum'da 200'ün üzerinde vatandaþ kurban kesimi sýrasýnda yaralanarak hastaneye baþvurdu.
2’DE

Hafta baþýna
kadar yaðýþ yok

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan hava tahmin deðerlendirmelere Çorum'da ise hafta
baþýna kadar yaðýþ beklenmiyor.
Marmara'nýn doðusu, (Çorum, Gümüþhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusu, Batý ve Orta Toroslar mevkii
ile Burdur çevrelerinin yerel saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý olmasý bekleniyor.
2’DE
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ÇORUM'DA VAKA
SAYISI DÜÞTÜ
Karadeniz'de 11 ilde vaka sayýsý arttý, yedi ilde düþtü
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca 10-16 Temmuz illere göre haftalýk vaka sayýsý (100
binde) rakamlarýný paylaþtý. Bakan Koca'nýn paylaþtýðý son verilere göre 3-9 Temmuz tarihleri arasýndaki son verilere göre
Karadeniz'de bulunan 11 ilde vaka sayýlarýnýn arttýðý, yedi ilde ise vaka sayýlarýnýn
düþtüðü gözlemlendi. Çorum'da 37,73 olan
vaka sayýsý 34,55'e düþtü.
3’TE

AK Partililerden
akþam ziyaretleri

Üç ev ve bir
ahýr kül oldu

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
ve Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile birlikte akþam ziyaretlerine çýktý. Bahçelievler Mahallesi Pir Baba Parký Belediye Sosyal Tesislerinde bulunan vatandaþlarla görüþen
Ak Parti heyeti vatandaþlarýn çay sohbetine dahil olup, hem hal-hatýr sordu. 4’TE

Ýskilip'te Sadýk Gökçe'ye ait evde
bilinmeyen bir nedenle yangýn
çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler
Edip Uludoðan'a ait eve ve baþka
bir eve sýçradý. Köylülerin ihbarý
üzerine olay yerine Ýskilip ve Bayat Belediyesine ait çok sayýda
ekip sevk edildi. Vatandaþlar ve
ekipler yangýna müdahale ettiði
sýrada yanan evlerden birisinde
patlama meydana geldi.
3’TE

Genç yaþta
kazada can verdi
Sungurlu ilçesinde Tokullu - Kavþut köyü arasýnda meydana gelen
kazada Mehmet Ýncetekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çýkarak takla
attý. Olay yerine 112 ve jandarma
ekipleri sevk edildi.Yapýlan tüm
müdahalelere raðmen sürücü
Mehmet Ýncetekin kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti
3’TE

Çiftçi: Zor bir
coðrafyadayýz
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

YABANCI ÖÐRENCiLERi
YALNIZ BIRAKMADILAR
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn yabancý uyruklu öðrencilerle bir araya geldi. 63 farklý ülkeden 100 öðrencinin katýldýðý bayram yemeði, Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde
gerçekleþti. Konuk öðrencilere her konuda yardýmcý olacaklarýný belirten Aþgýn "Ne zaman isterseniz bana ulaþabilirsiniz" dedi. 8’DE

AÞGIN GAZÝLERÝ
UNUTMADI

5’TE

YILDIZ: ONLAR KONUÞUR
AKP MÝNYA YAPAR 4’TE

Kurban bayramý nedeniyle Çorum Valiliði bahçesinde valilik
ve belediyenin ortaklaþa
düzenlediði
bayramlaþma programý protokol konuþmalarýnýn ardýndan
bayramlaþma ile sona erdi. Programa il
protokolü, milletvekilleri, askeri ve idari
personel, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Vali
Mustafa Çiftçi programda yaptýðý konuþmada "Biz bu
topraklarý vatan yapmak için bin yýldan
beri þehit veriyoruz,
hâlâ da vermeye devam ediyoruz çünkü
zor bir coðrafyada yaþýyoruz" dedi. 2’DE

"BEDELLÝ ASKERLÝK ÜCRETÝ
MUTLAKA DÜÞÜRÜLMELÝ" 2’DE

"Sansür altýnda
basýn bayramý"
Türkiye Deðiþim Partisi Ýl
Baþkaný Engin Erenler,
24 Temmuz Basýn Bayramý'nýn sansürün, yandaþ kayýrmacýlýðýn gölgesinde kutlandýðýna dikkati
çekti. Erenler, basýna yönelik baský ve sansürün devam ettiði günümüzde tüm
yurtta 24 Temmuz
1908 tarihinde
basýndan sansürün kaldýrýlýþý
nedeniyle Gazeteciler ve
Basýn Bayramý'nýn kut
landýðýný
ifade etti.
Engin Erenler
4’TE

KARGI'DA KURBAN
BAYRAMI ZÝYARETLERÝ 7’DE

2

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESÝ

Hafta baþýna
kadar yaðýþ yok

ACEMi KASAPLAR
SOLUÐU HASTANEDE ALDI
Kurban kesimi sýrasýnda
iki kiþinin parmaðý koparken
200 acemi kasap yaralandý

Çorum'da bayramýn ilk günü
kurbanlýklarýný kesmek isterken
kendilerini de kesen acemi kasaplar soluðu hastanelerde aldý. Kurban kesimi sýrasýnda iki kiþinin parmaðý koptu.
Sabah saatlerinden baþlayarak saat 12'ye kadar Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde
200'ün üzerinde vatandaþýn kurban kesimi esnasýnda yaralandýklarý
için
baþvurduðu öðrenildi.
Öte yandan kurban kesimi esnasýn-

da iki kiþinin de parmaðý koptu. Kopan parmaklarýný buz ile muhafaza
altýna alan iki kurbancý, kendi imkanlarý ile hastaneye gelerek acil
serviste müdahaleye alýndý. (ÝHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan son deðerlendirmelere göre,
yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalý,
yer yer çok bulutlu, Marmara'nýn doðusu,
(Çorum, Gümüþhane ve Bayburt hariç)
Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusu, Batý ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur
çevrelerinin yerel saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kýyý kesimlerinde yerel
kuvvetli olmasý bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn yurt
genelinde mevsim normalleri civarýnda
seyredeceði tahmin ediliyor. Rüzgarýn genellikle kuzeyli, öðle saatlerinden sonra
Akdeniz kýyýlarý ile Güneydoðu Anadolu'da
batý ve güneybatýlý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette eseceði tahmin ediliyor.
Çorum'da ise hafta baþýna kadar yaðýþ
beklenmiyor.
(Haber Merkezi)

"Zor bir coðrafyada yaþýyoruz"
Kurban bayramý münasebetiyle Çorum Valiliði bahçesinde valilik ve belediye ortaklaþa bir bayramlaþma
programý düzenlendi.
Bayramlaþma programýna
Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir
Þahin, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Fatih
Aðca, Baro Baþkaný Av. Kenan Yaþar, Vali Yardýmcýmýz
Murat Çaðrý Erdinç, Ýlçe Kaymakamlarý, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. Ýlhan Uzunoðlu, daire amirleri, siyasi
parti il temsilcileri, askeri ve
idari personel, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile vatandaþlar katýldý.
Bayramlaþma programýnda bir konuþma yapan Vali
Mustafa Çiftçi "Bugün Valiliðimiz ve Çorum Belediye Baþkanlýðýmýzýn ortaklaþa düzenlediði bayramlaþma programý
vesilesiyle bir aradayýz. Hepinizin bayramý mübarek olsun.
Allah nice bayramlara saðlýk
afiyet içerisinde tekrar tekrar
eriþmeyi nasip eylesin. Bayramlarýmýz özellikle de dini
bayramlarýmýz bizi birbirimize
kenetleyen millet olma þuuruna vardýðýmýz toplumsal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn
zirve yaptýðý müstesna günlerdir. Bu günlerde özellikle
milletimiz büyükleri ziyaret
eder küçükleri sevindirir ve
fakir fukarayý gözetirler, þehitlikleri ziyaret ederler kabristanlarý ziyaret ederler, ölümüzle dirimizle toplumun bütün kesimleri bundan nasipdar olur. Biz 3 gündür belediye baþkanýzla beraber bayramlaþma programlarýmýzý icra ediyoruz. Arife gününden
baþladýk dün ve bugünkü

programlarýmýzla
inþallah
resmi bayramlaþma programýný bitirmiþ oluyoruz.
Þairin bir sözü var. Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr, toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr diyor. Biz bu topraklarý vatan
yapmak için bin yýldan beri
þehit veriyoruz, hâlâ da vermeye devam ediyoruz çünkü
zor bir coðrafyada yaþýyoruz.
Bu topraklara sahip olmanýn
bir bedeli var. Aziz þehitlerimiz bu bedeli kanlarýyla, canlarýyla ödediler. Kahraman
gazilerimiz hayatlarýný ortaya
koyarak bu bedeli ödediler.
Dolayýsýyla þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Kahraman gazilerimize hayýrlý uzun ömürler diliyorum.
Ebediyete irtikal edenlere yine Cenabý Hak'tan rahmet diliyorum. Þu anda yurt içinde
ve yurt dýþýnda güvenlik kuvvetlerimizin operasyonlarý devam ediyor. Operasyonlara
devam eden kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan yardým niyaz ediyorum. Yine Cahit Küleli'nin yurdum þiirinde; aðladýðým senin
içindir güldüðüm senin için,
öpüp baþýma koyduðum ekmek gibisin diyor ve burada
yine vatana hitap ediyor. Dolayýsýyla ekmek gibi su gibi
aziz bildiðimiz bu cennet vatan da kýyamete kadar aziz
milletimizin birlik beraberlik
içerisinde hep birlikte nice
bayramlar görmesini tekrar
Cenabý Hak'tan niyaz ediyorum. Tekrar hepinizi hürmetle
muhabbetle selamlýyorum.
Hepinize ailenizle birlikte, sevenlerinizle birlikte güzel, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.
Bayramlaþma programý
protokol konuþmalarýnýn ardýndan, bayramlaþma ile sona erdi.
(Abdulkadir Söylemez)

"Bedelli askerlik
ücreti mutlaka
düþürülmeli"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken gençlerin bedelli askerlik imkanýnýn kolaylaþtýrýlmasý gerektiðini belirterek,
"Ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý dönemde
gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine
gelir saðlamak için bedelli askerlik ücreti
mutlaka düþürülmeli" ifadesini kullandý.
TESK Baþkaný
Bendevi Palandöken, askerlik çaðýna
gelen gençlerin rahat bir nefes alabilmesi için bedelli askerlik ücretinin düþürülmesi gerektiðini ifade ederek,
"Bedelli askerlik ücretinin yüksek olmasý nedeniyle Türkiye'de eðitimini tamamlayan binlerce
öðrenci eðitim ya da
çalýþma amacýyla
Bendevi Palandöken
yurt dýþýna giderek
hem kendilerine yeni iþ imkaný oluþturuyor
hem de 1 ay zorunlu askerlik eðitiminden
muaf oluyorlar. Okulu bitiren ve hayata atýlan gençlerimiz askerlik sebebiyle iþ dünyasýndan uzaklaþmak zorunda kalmamalý. Ücretler makul seviyeye çekilirse daha fazla
gencimiz bedelli askerlik imkanýndan yararlanýrken devlet bütçesine de gelir saðlanmýþ
olur" deðerlendirmesini yaptý.
"BEDELLÝ ASKERLÝK ÜCRETÝ
MUTLAKA DÜÞÜRÜLMELÝ"
Askerlik çaðýna gelen gençlerin rahat bir
nefes almasý için bedelli askerlik ücretinin
düþürülmesi gerektiðini aktaran Palandöken, þöyle devam etti:
2019 yýlýndan itibaren kalýcý hale getirilen
bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamlarýnýn
açýklanmasýyla memur aylýk katsayýsýna göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Son yayýnlanan Genelge ile bu yýlýn sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de 43 bin 151
TL olarak belirlendi. Ancak gençlerimiz mevcut imkanlarýyla bedelli askerlik ücretini karþýlayacak durumda deðil. Nakit olarak ödenen bedelli askerlik ücreti için bankalardan
kredi çekildiðinde gençlerin ödediði toplam
ücret daha da artmýþ oluyor. Ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý dönemde gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir saðlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düþürülmeli. Bedelli askerlik ücreti 2018 yýlýnda
olduðu gibi makul seviyeye çekilirse daha
çok kiþi bedelli askerlikten faydalanýr, piyasadaki iþ kayýplarýnýn önüne geçilir hem de
Hazine'ye gelir saðlanmýþ olur.
(ÝHA)
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MiLLETVEKiLi KAVUNCU'DAN

YANGINZEDELERE ZiYARET

Çorum AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu, Ýskilip ilçesine baðlý Aþaðý
Örenseki köyünde çýkan, 3
ev ile 2 samanlýk ve 1 traktörün yanarak kullanýlamaz
hale geldiði yangýnýn ardýndan yangýnzedeleri ve köy
halkýný ziyaret etti.
Beraberinde Çorum Ýl
Afet ve Acil Durum (AFAD)
Müdürü Elvan Kaya, Ýskilip
Ak Parti Ýlçe Baþkaný Yusuf
Kaya ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte yangýn
bölgesinde incelemeler yapan ve geçmiþ olsun dileklerini ileten Kavuncu, yaralarýn
sarýlmasý noktasýnda gereken desteðin saðlanacaðýný
kaydetti. (Bahattin Sümüþ)

Karadeniz'de 11 ilde vaka sayýsý arttý, yedi ilde düþtü

ÇORUM'DA VAKA
SAYISI DÜÞTÜ

Üç ev ve bir ahýr kül oldu
Ýskilip'te çýkan yangýnda
üç ev, bir samanlýk, traktör
ve römork yandý. Edinilen
bilgiye göre, Sadýk Gökçe'ye
ait evde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler Edip
Uludoðan'a ait eve ve baþka
bir eve sýçradý. Köylülerin ihbarý üzerine olay yerine Ýskilip ve Bayat Belediyesine ait
çok sayýda ekip sevk edildi.
Yangýna ilk müdahaleyi yapan köylüler evlerde bulunan eþyalarý yanmamasý için
dýþarý çýkardý.
PATLAMA ANI
KAMERADA
Vatandaþlar ve ekipler
yangýna müdahale ettiði sýrada yanan evlerden birisinde patlama meydana geldi.
Patlama sýrasýnda yangýna
müdahale eden vatandaþlar
ve ekipler büyük korku yaþadý. Kamera tarafýndan kaydedilen görüntülerde paniðe
kapýlan vatandaþlarýn kaçtýðý görüldü. Patlamanýn ardýndan etrafa saçýlan kývýlcýmlar yangýn bölgesinin yan
tarafýndaki tarlada bulunan
saman balyalarýna sýçradý.
Ýtfaiye ekiplerinin müdahale-

si ile alevler büyümeden
kontrol altýna alýndý. Köydeki
yangýn itfaiye ekiplerinin yoðun çalýþmasý sonucu kontrol altýna alýnýrken soðutma
çalýþmalarý sürüyor. Yangýn-

da Sadýk Gökçe'ye ait 2 ev
ve Edip Uludoðan'a ait 1 ev,
1 samanlýk, traktör ve römork yandý.
Yangýnla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden
11'inde korona virüs
vaka sayýlarý arttý, yedi
ilde ise düþtü. Çorum'da 37,73 olan vaka
sayýsý 34,55'e düþtü.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca 10-16 Temmuz illere göre haftalýk
vaka sayýsý (100 binde)
rakamlarýný paylaþtý.
Bakan Koca'nýn paylaþtýðý son verilere göre
3-9 Temmuz tarihleri
arasýndaki son verilere
göre Karadeniz'de bulunan 11 ilde vaka sayýlarýnýn arttýðý, yedi ilde
ise vaka sayýlarýnýn
düþtüðü gözlemlendi.
Gümüþhane,
Tokat,
Çorum, Sinop, Karabük, Bartýn ve Bolu'da
vaka sayýlarý düþerken,
Artvin, Rize, Trabzon,
Bayburt, Giresun, Ordu, Amasya, Samsun,
Kastamonu, Zonguldak
ve Düzce'de vaka sayýlarý attý.
Ýllere göre haftalýk
vaka sayýsý (100 binde)
verilerine göre Artvin'de
3-9 Temmuz tarihleri
arasýnda 30,68 olan
vaka sayýsý 10-16 Temmuz tarihleri arasýnda
33,88'e yükseldi. Rize'de 59,82 olan vaka
sayýsý 76,76'ya yükseldi. Trabzon'da 49,88
olan
vaka
sayýsý
56,33'e yükseldi. Bayburt'ta 19,53 olan vaka
sayýsý 35,05'e yükseldi.
Gümüþhane'de 16,23
olan
vaka
sayýsý
11,88'e düþtü. Giresun'da 23,40 olan vaka
sayýsý 78,54'e yükseldi.
Ordu'da 50,17 olan vaka sayýsý 50,32'ye yükseldi. Tokat'ta 56,03
olan
vaka
sayýsý
54,81'e düþtü. Amasya'da 27,42 olan vaka
sayýsý 29,21'e yükseldi.
Çorum'da 37,73 olan
vaka sayýsý 34,55'e
düþtü.
Samsun'da
23,97 olan vaka sayýsý
30,66'ya yükseldi. Sinop'ta 29,57 olan vaka
sayýsý 27,44'e düþtü.
Kastamonu'da 31,09
olan
vaka
sayýsý
32,35'e yükseldi. Karabük'te 36,94 olan vaka
sayýsý 32,51'e düþtü.
Bartýn'da 15,08 olan
vaka sayýsý 14,43'e
düþtü.
Zonguldak'ta
25,03 olan vaka sayýsý
26,29'a yükseldi. Bolu'da 50,51 olan vaka
sayýsý 43,71'e düþtü.
Düzce'de ise 33,36
olan
vaka
sayýsý
35,78'e yükseldi.
Saðlýk Bakaný Koca,
verileri paylaþtýðý görselde, "Aþý programýný
ne kadar kýsa sürede
tamamlayabilirsek o
kadar kýsa sürede salgýn gündemi dýþýnda
kalýrýz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Apartman bahçesine devrildi

Çorum'da bir binanýn bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü
yaralandý. Kaza, Buharaevler Mahallesi Buhara Kültür Merkezi
önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Furkan
I'nýn kullandýðý 06 BRS 86 plakalý
otomobil, sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çýkarak bir apartmanýn

bahçesine uçtu. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine itfaiye,
saðlýk ve polis ekibi sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin araç içerisinden
çýkarttýðý yaralý sürücü 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrasý Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

Bir ev ve samanlýk yandý
Mecitözü'de çýkan yangýnda
bir ev ve samanlýk yandý.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye
baðlý Geykoca köyünde bir evin
samanlýk kýsmýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle çýkan
yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler samanlýðýn yan tarafýnda bulunan eve de sýçradý.
Vatandaþlarýn ihbarý üzerine
Mecitözü ve Çorum Belediyesi'ne ait çok sayýda itfaiye köye

sevk edildi. Alevlere teslim olan
saman balyalarý zaman zaman
itfaiye ekiplerine zor anlar yaþattý. Uzun uðraþlar sonucu
yangýn kontrol altýna alýnýrken
soðutma çalýþmalarý devam ediyor. Yangýn samanlýkta ve yaþlý
bir çifte ait olduðu öðrenilen evde büyük çapta maddi hasar
meydana geldi.
Yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Kontrolden çýkan otomobil
uçuruma yuvarlandý: Altý yaralý
Dodurga'da kontrolden çýkan
otomobilin uçuruma yuvarlanmasý sonucu altý kiþi yaralandý.
Kaza, Dodurga-Dikenli köyü
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikenli köyünden Dodurga istikametine seyir
halinde olan Çaðrý Yýlmaz yönetimindeki 66 EE 632 plakalý otomobil yaðýþ nedeniyle kayganlaþan
yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan otomobil yaklaþýk 100 metre
yükseklikten uçuruma yuvarlandý.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarý

üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye ve saðlýk ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sýkýþan yaralýlar
Osmancýk Belediyesi kaza kýrým
ekipleri tarafýndan araçtan çýkarýldý. Kazada sürücü ve otomobilde
bulunan Mutlu Yýlmaz, Hatice Yýlmaz, Çaðla Yýlmaz, Mustafa Yýlmaz ve Hatice Hilal Yýlmaz yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)
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"Kimsesizleri unutmayalým"

Agah Karapýçak

Karapýçak: Bayram

kaynaþmadýr,
muhabbettir
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak "Bayram kaynaþmadýr, muhabbettir, sýkýlý yumruklarýn açýlýp
soðukluklarýn giderilmesidir. Kucaklaþmak
varken birbirimize sýrt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlýþtýr"
dedi. MHP Ýl Baþkaný Karapýçak, Kurban
Bayramý mesajýnda; "Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrýlýklar dilerim ki
son bulsun, büyükler saygýyla, küçükler
sevgiyle hatýrlansýn" ifadesini kullandý.
Karapýçak'ýn mesajý þu þekilde:
Bayram kaynaþmadýr, muhabbettir, sýkýlý yumruklarýn açýlýp soðukluklarýn giderilmesidir.
Unutmayalým ki küslüklerin yaygýnlaþmasý, dargýnlýklarýn yoðunlaþmasý, gönüller arasýna mesafe ve engellerin koyulmasý hiç kimseye bir þey kazandýrmayacak,
aksine kaybettirecektir. Kucaklaþmak varken birbirimize sýrt çevirmek, birbirimizden
kopmak vebaldir, tarihi bir yanlýþtýr.
Rabbim'den niyazým her günümüzün
bayram olmasý, her anýmýzýn esenlik ve
selametle perçinlemesidir.
Kurbanlarýmýzý keseceðiz, ama geleceðimizi kurban etmeyeceðiz. Milli beka ve
huzurumuzu asla kurban vermeyeceðiz.
Baðýmsýzlýðýmýza leke sürdürmeyeceðiz,
Türk milletinin hak ve çýkarlarýný cesaret
ve inanmýþlýkla savunacaðýz.
Vatanýmýzýn her muhterem insanýna ve
hafýzamýzda vatan olarak taþýdýðýmýz her
coðrafyadaki kardeþlerimize Cenabý Allah'tan huzur, saðlýk ve mutluluk diliyor;
Milli ve Manevi deðerlerimiz uðruna Vatana kurban olmuþ aziz þehitlerimizi saygý
ve hürmetle yad ediyorum. Tüm Türk-Ýslam alemine Kovit 19 salgýný tedbirlerine
riayet ederek güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum. (Furkan Kalkan)

AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya; Kurban Bayramý'nýn sevgiyi, dostluðu, kardeþliði
pekiþtiren günler olduðunu belirterek, "Bayramýn hepimize bereket,
barýþ ve huzur getirmesini diliyorum. Çocuklarýmýzý ve yaþlýlarýmýzý
sevindirmeyi unutmayalým. Kimsesizleri unutmayalým" dedi.
Milletvekili Oðuzhan Kaya, Kurban Bayramý vesilesiyle yayýnladýðý
mesajda, toplumun sevinç ve kederlerini kardeþlik duygusu içinde
birbiriyle paylaþmasýyla bayramlarýn bereket ve coþkusunun artacaðýný söyledi.
Milletvekili Kaya Kurban Bayramý mesajý þöyle:
Bayramlar paylaþma ve dayanýþma günleridir. Ekmeði, azýðý, sevinci, kederi, acýyý paylaþtýkça dostluðumuz artar, kardeþliðimiz pekiþir. Toplum paylaþtýkça hayatýn be-

Oðuzhan Kaya

reketi ve yaþama coþkusu artar.
Bayram birlikte yaþanýrsa güzeldir. Bayram ayný ailede, ayný mahallede, ayný þehirde, ayný ülkede

yaþayan insanlarýn birlikte gönülden birbirini sevmesi ve hakkýný gözetmesi ile gerçek bir bayrama dönüþür.

"Onlar konuþur
AKP minya yapar"
ÝYÝ Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan Yýldýz
pandemi sürecinde olduðumuz ve sýkýntýlý bir süreç yaþadýðýmýz bu dönemde Çorum Belediyesi'nin ÇORUMÝNÝA projesi için 4 milyon liralýk
harcama yapmasýný eleþtirerek, bu parayla onlarca maðdur þehit ailesine ev yapýlabileceðini
veya evinin onarýlabileceðini söyledi.
Milletvekillerini ve ilin yöneticilerini Çorum'a
sahip çýkmamakla eleþtiren Erkan Yýldýz, "ÇORUMÝNÝA Parký için 1 milyon liranýn hibe olarak
geldiðini söylüyorlar. Bu parayý Yunanlar vermedi ya, bu da halkýn cebinden çýktý?" ifadesini kullandý.

"SÝZ VAR YA SÝZ COVÝD-19'DAN
DAHA TEHLÝKELÝSÝNÝZ"
Yýldýz, kaynaklarý çarçur edercesine harcayan ve halka sahip çýkmayan yöneticilerin, Covid-19'dan daha tehlikeli olduðunu belirtti. Erkan
Yýldýz'ýn konuya iliþkin açýklamasý þöyle:
"Cümle alemin rýzkýný veren vardýr. Yaptýðýn
hatayý görmüyor sanma. Kalpte gizli en derin sýrlarý bilen vardýr. Mal-ý emlakým var deyu güvenme! Arkam var deyu dayanma! Sýrt üstü insaný
yere varan vardýr.
Covid 19 denen bir illet hastalýk çýktý çok þükür ki onu da yenmek üzereyiz. Covid'den zararlý þeyler de var bu dünyada baþta þehrimiz yöne-

Engin Erenler

“Sansür altýnda
basýn bayramý”
Türkiye Deðiþim Partisi Ýl Baþkaný Engin
Erenler, 24 Temmuz Basýn Bayramý'nýn sansürün, yandaþ kayýrmacýlýðýn gölgesinde
kutlandýðýna dikkati çekti.
Erenler, basýna yönelik baský ve sansürün devam ettiði günümüzde tüm yurtta 24
Temmuz 1908 tarihinde basýndan sansürün
kaldýrýlýþý nedeniyle Gazeteciler ve Basýn
Bayramý'nýn kutladýðýný ifade etti.
Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn, haber
alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý
olmasýna raðmen baský ve sansürün devam
ettiðini anlatan Erenler, iktidar ve muhalefetin kendi seslerini duyurabilmeleri amacýyla
basýn kuruluþlarýnýn bulunduðunu, kendilerinin haberlerine yer veren basýný baþ üstünde tutarlarken, eleþtirenlerin ise yandaþlýkla
ya da hainlikle suçlandýðýný vurguladý.
Yeni çýkarýlan tasarruf genelgesi ile yerel
basýna yönelik baský oluþturulmak istendiðini anlatan TDP Ýl Baþkaný Erenler, genelge
ile belediyelerin yerel basýna verdiði desteðin kýsýtlandýðýný ifade etti. Ulusal medyadan
çok yerel basýnýn önem taþýdýðýný söyleyen
Erenler, yerelde yapýlan siyasetin ya da çalýþmalarýn yerel basýn tarafýndan halka duyurulduðunu, ulusal medyaya gönderilen
haberlerin de yine yerel medyanýn elinden
çýktýðýný ifade etti.
Türkiye Deðiþim Partisi'nin iktidarýnda
yerel basýna önem verileceðini anlatan
Erenler, yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen özveri ile çalýþan, tüm basýn çalýþanlarýnýn '24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý'ný kutladýðýný dile getirdi.
(Furkan Kalkan)

Biz, büyük medeniyetler kurmuþ
bir dinin mensuplarý olarak, gittikçe
bencilleþen dünya insanlarýna yeniden ikramý, cömertliði, dayanýþmayý
öðretmeliyiz. Öðretmenin en doðru
yolu yaþamaktýr. Onun için komþularýmýza, yetimlerimize, öksüzlerimize, fakirlerimize sahip çýkmalýyýz,
onlarýn derdi-dermaný olmalýyýz.
Onun için Suriyeli, Iraklý, Gazzeli,
Arakanlý, Türkistanlý, Afganistanlý
kardeþlerimizin yanýnda olmalýyýz.
Nerde bir yara varsa o yaranýn merhemi olmalýyýz. Merhametimiz dünyayý kuþatmalý.
Bu vesileyle, tüm halkýmýzýn ve
dünya Müslümanlarýnýn Kurban
Bayramýný tebrik ediyorum. Bayramýn hepimize bereket, barýþ ve huzur getirmesini diliyorum. Çocuklarýmýzý ve yaþlýlarýmýzý sevindirmeyi
unutmayalým. Kimsesizleri unutmayalým.
(Abdulkadir Söylemez)

AK PARTÝLÝLERDEN
AKÞAM ZÝYARETLERÝ
AK Parti Genel Merkez
MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn ve Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ile birlikte akþam ziyaretlerine
çýktý.
Milletvekili Ceylan, Ýl Baþkaný Ahlatcý ve Belediye Baþkaný
Aþgýn, Bahçelievler Mahallesi
Pir Baba Parký Belediye Sosyal

Tesislerinde bulunan vatandaþlarla görüþtü. Vatandaþlarýn çay
sohbetine dahil olan Ceylan,
Ahlatcý ve Aþgýn, hem hal-hatýr
sordular, hem de çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulundu.
Milletvekili Ceylan, vatandaþlarýn sorunlarýný dinlerken,
Kurban Bayramlarýný da tebrik
etti. Ceylan "Dostluðu, sevgiyi
ve geleceði, hüznümüzü, acýmý-

zý, yalnýzlýðýmýzý paylaþtýðýmýz;
birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak
þekilde hissedeceðimiz Kurban
Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim" dedi.
Milletvekili Ceylan, daha
sonra ise polis memurlarýyla da
görüþtü.
Yavruturna Mahallesi'nde faaliyet gösteren bazý esnafý da
ziyaret eden Milletvekili Ceylan
ve beraberindeki heyete Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ da dahil oldu.
Milletvekili Ceylan, Yavruturna Mahallesi Tekel Sokakta faaliyet gösteren bir kýraathaneye
de uðrayarak oyun oynayan
gençlerle sohbet etti.
Ceylan, Çorum Belediyesi
tarafýndan düzenlenen Yaz
Konserleri etkinliðine de katýldý.
Ýl baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet
Bektaþ ve programýn ev sahipliðini yapan Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn ile Çorumlu
Sanatçý Cemalettin Kurtoðlu'nun konserini dinleyen Milletvekili Ceylan, konserin ardýndan
da alaný dolduran vatandaþlarla
sohbet etme imkaný buldu.
(Mahmut Emin Söylemez)

ticileri olmak üzere
en büyük örneði.
Þehit olur þehriErkan Yýldýz
mize koþarlar, en ön
safta yer alýrlar, acýnýzý paylaþmaya geldik derler, boy boy resimler
atarlar, son model siyah camlý araçlarýna biner
giderler defin merasimi bitince.
Daha yola çýkmadan paylaþýrlar fotoðraflarý
sosyal medyada. "Acýmýz büyük" yazarlar kocaman baþýna resimlerin.
Ateþ düþtü mü baba ocaðýna sönmez bir daha o ateþ, her gün her saat aðlar analar babalar,
eþ çoluk çocuk, þöyle bir bakarlar etrafýna o takým elbiseli siyah gözlüklü kimse kalmamýþtýr.
Yine de 'vatan sað olsun' derler.
Bugün Çorum'da yine o yakýþýklý siyasetçilerimiz vardý etrafýnda danýþmanlarý, yardýmcýlarý,
partililer ve de sayýn vali de oradaydý. 4 milyonluk minyatür park açýlýþýnda düþündünüz mü hiç
4 milyon TL'ye kaç tane þehidimizin maðdur olan
ailesine ev yapýlýrdý?
Sývasý dökülmüþ evleri yenilenirdi. Üzülmemek, kahretmemek elde mi? 1 milyonu hibe gelmiþ sanki Yunanlýlar verdi o parayý. Hepsi bu
halkýn cebinden çýktý. Bir tek fabrika açýlýþýnýz
yok Çorum'da. Size diyorum size, takým elbiseli
yöneticiler. Size bu paralar haybeden mi geldi?
Saat Kulesi meydanýnda toplayýp paralarý orda
burada çarçur ediyorsunuz? 4 milyoncuk harcama nedir ki deðil mi ya?
(Furkan Kalkan)
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AK Parti'de bayram buluþmasý
AK Parti
Çorum Teþkilatý bayramlaþma töreninHABERÝ
de bir araya
ÝZLEMEK
geldi.
ÝÇÝN KODU
Çorum BeOKUTUN
lediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüðü'nde
gerçekleþen bayramlaþma
törenine AK Parti Çorum
Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Oðuzhan Kaya,
Erol Kavuncu; Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammet Fatih Temur ve partililer
katýldý.
(Haber Merkezi)

Aþgýn: Kurban atýklarý
çevreye zarar vermesin

Baþkan Aþgýn gazileri unutmadý
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kýbrýs Barýþ Harekatý'nýn
47. yýl dönümü münasebetiyle gazilerle
bir araya geldi.
Çorum Belediyesi, gaziler onuruna
Park ve Bahçeler Müdürlüðü bahçesinde yemek düzenledi. Baþkan Aþgýn'ýn
yaný sýra yemeðe Çorum Þehit Aileleri
ve Vazife Malulleri Derneði Baþkaný Galip Deniz, Çorum Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ve Kýbrýs
Barýþ Harekâtý Gazileri katýldý. Yemek
baþlamadan önce Kuran-ý Kerim Tilave-

ti yapýldý.
Günün anlamýna iliþkin konuþma yapan Baþkan Aþgýn önce Osmanlý döneminde ardýndan 1974'te Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in yer aldýðý
koalisyonun Kýbrýs'ýn alýnmasý konusunda önemli bir baþarýya imza attýðýný
ifade etti.
Baþkan Aþgýn, Kýbrýs Barýþ Harekatý'nýn 47. yýl dönümünde bu vataný vatan yapan, canýný feda eden deðerli þehitler ve gazilerin aileleri ile beraber olduklarýný ifade ederek "1974 Kýbrýs Ha-

rekâtýnda 498 þehit verdik. Yaklaþýk
1200 yaralýmýz var. En fazla Kýbrýs gazisi olan þehirlerden birisi de Çorum olmuþtur. Hayatýný kaybedenlere Allah'tan
rahmet, hayatta olan gazilerimize saðlýklý ömür diliyorum" þeklinde konuþtu.
Anadolu topraklarýnýn acýlarý, mutluluklarý, güzellikleri baðrýnda taþýyan insanlarýn yaþadýðý bir coðrafya olduðundan söz eden Baþkan Aþgýn, özellikle
bu coðrafyanýn vatan olurken bu ülkedeki kadýnlarýnýn katkýlarýnýn ve desteklerinin asla unutulamayacaðýný sözlerine ekledi.
Muharip Gaziler Derneði Baþkaný
Muharrem Gül, "Kýbrýs Barýþ Harekatýnýn yýldönümünde bizleri unutmadýðýnýz
için teþekkür ederim. Biz vatan için,
devlet için, Türk Milleti için gazi olduk.
Bundan sonra da her zaman silah baþýna geçmeye hazýrýz" dedi.
Þehit Aileleri Derneði Baþkaný Galip
Deniz ise Kýbrýs Barýþ Harekatýný
TSK'nýn büyük zaferlerinden biri olarak
gördüðünü söyleyerek, "Þu anda hayatta olan tüm gazilerimize saðlýk temenni
ediyorum. Ebediyete intikal eden tüm
gazi ve þehitlerimizi de rahmet ve minnetle anýyorum" ifadesini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Kurban Bayramý
öncesi vatandaþlarýn
kurban ibadetlerini
yerine getirebilmesi
için þehrin 9 farklý
noktasýnda kurban
kesim yerleri oluþturan Çorum Belediyesi kesimlerin sona
ermesiyle
birlikte
kurban atýklarýnýn
çevre ve halk saðlýðýný tehdit etmeden
bu noktalarý hijyen
kurallarýna uygun olarak kapattý.
Çorum'un temizliðiyle nam
yapmýþ bir þehir olduðunu dile
getiren Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, belediye
hizmetlerini planlarken temizlik
noktasýnda da çýtayý hep yukarý
çýkartma düþüncesiyle hareket
ettiklerini ifade etti.
Kurban Bayramýnda Çorumlularýn kurbanlarýný rahat ve hijyen bir ortamda kesebilmeleri
için kurban kesim noktalarý oluþturduklarýný söyleyen Baþkan Aþgýn "Sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayý kurban kesim noktalarýnda oluþan hayvansal atýklarda

çok hýzlý bir þekilde bakteriyel çoðalma riski ortaya çýkýyor. Buna
müsaade etmeden kurban kesim
noktalarýnda kesimlerin sona ermesiyle birlikte kimyasal uygulama, dezenfeksiyon ve yýkama iþlemlerinin ardýndan bu noktalarý
halk ve çevre saðlýðýný tehdit etmeden kapatýyoruz" dedi.
Çorum'a temizliðin yakýþtýðýný
ifade eden Belediye Baþkaný Aþgýn, vatandaþlara bir çaðrýda bulunarak halk ve çevre saðlýðýný
tehdit etmemesi için hayvansal
atýklarý aðzý baðlý çöp torbalarýnda çöp konteynýrlarýna atarak
konteynýrlarýn aðýzlarýný kapatmalarýný istedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

CHP, STK ve siyasi partilerle istiþare yaptý
CHP'li milletvekilleri, Çorum'da sivil toplum kuruluþlarýný ve siyasi partileri ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Kýrýkkale Milletvekili Ahmet Önal,
Nevþehir Milletvekili Faruk Sarýaslan, Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, Çorum'da ilçe ziyaretlerinin ardýndan il merkezinde
sivil toplum kuruluþlarýný, Millet
Ýttifaký'na destek veren siyasi
partileri ve esnafý ziyaret etti.
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný
Ulaþ Tokgöz ve Ýl-Ýlçe Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte bazý
ziyaretlerde bulunan milletvekilleri, sorun ve talepler hakkýnda bilgi aldý.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde oda baþkanlarý ile bir toplantý yapan
milletvekilleri, pandemi süreci
baþta olmak üzere esnafýn içe-

risinde bulunduðu sýkýntýlar
hakkýnda deðerlendirmede bulundu.
CHP milletvekilleri, esnaf
temsilcilerinden Çorumlu esnaf
ve sanatkarlarýn sorunlarýný
yetkili aðýzlardan dinlediler.
Genelde pandemi döneminde yaþadýklarý zorluklardan
bahseden esnaf odasý baþkan-

larý, devletten beklentilerini
CHP'li vekillere aktardýlar.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Millet Ýttifaký iktidarýnda tüm sorunlarýn üstesinden geleceklerini söyleyerek,
ayrýca tüm sorunlarýn takipçisi
olacaklarýný kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB

Yönetim Kurulu üyesi Nesimi
Özkubat ise, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný dinlemeye
gelen CHP heyetine teþekkür
etti.
CHP'li milletvekilleri, Çorum
Ticaret Borsasý'nda sivil toplum
kuruluþlarýnýn baþkanlarý ile bir
araya gelerek sektörlerin sorunlarýný masaya yatýrdý.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Vedat Canbek ve kooperatif yöneticilerini de ziyaret
eden milletvekilleri, hem sorunlar hakkýnda bilgi aldý, hem de
geçtiðimiz günlerde yapýlan genel kurulda güven tazeleyerek
yeniden baþkan seçilen Vedat
Canbek ve ekibini tebrik ettiler.

Arasta'yý ziyaret ederek esnafla sohbet eden milletvekilleri, ayrýca; ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný
Bekir Özsaçmacý, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve
Gelecek Partisi Çorum Ýl Baþkaný Barýþ Coþgunsu ile görüþme yaparak ülke gündemini ve
siyasi geliþmeleri ele aldý.
(Mehmet Halim Coþkun)
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ANINI YAÞA
KENDiNi YAÞA
Ýnsan âleminin bütün uðraþýlarý, kendisini kabul ettirmektir. Bunu bilemez. Kabul ettirmek azminde olduðunu bilmediði gibi, reddedilme çýkmazýnda olduðunu da bilmez. Sadece tabii güdümlerinin atmosferiyle, kendisini bilmeden kabul
ettirmek çabasýnda sürer gider.
Bunun için yalan söyler.
Bunun için riya yapar.
Arka arkaya yanlýþ gidiþatlarý nasýl gidiþat
olursa olsun, yine kendisini kabul ettirmekten
baþka deðildir.
Bunun için þaki olur.
Bunun için safi olur.
Yine kendisini kabul ettirmek için olduðu,
aþikâr bir gerçektir.
Þimdiye kadar bu konu bilinmeden böyle idi.
Þimdi arz ediyoruz. Herkes kendini izlesin. Yakýnlarýný, yavrularýný izlesin. Görülecektir ki; her insanýn bütün çabasý, kendisini kabul ettirmektir.
Bu bilimsizlik, insanýn kendisinin ne olduðunu
bilmemek ve tanýmamaktan gelir. Hâlbuki bütün
istek ve uðraþýlarýnýn temelindeki ana istek; kendisini kabul ettirmek olduðu, has yapýsýnýn insan
olmasýdýr. Yani insan olduðu için kendisini kabul

KENDÝMÝZÝ KABUL ETTÝRMEK ÝSTEÐÝ,
ÝNSAN OLDUÐUMUZ ÝÇÝNDÝR.
ettirmek ister. Bu konuda arz etmek istediðimiz
þudur:
Ýnsaný bilen, isteklerinin temelini de bilir. Temel
isteðini bilen, öteki isteklerini de bilir. Bu esaslý
bilgilerle mücehhez olan insan, bütün yaþantýsý
için tatmin olacaðý ihtiyaçlarýna cevap verecek nitelikte olur.
Ýnsan nasýl olursa olsun, yapýsýnýn hedefine
yönelmiþ, tabii gayesiyle hemhâldir. Hemhal olduðu gaye, yönelmiþ olduðu hedef, mevcudiyeti biçiminde azimlidir. Bilmeden, haberi olmadan, bütün
deðiþmeyen can güdümleri, yerinde ve azminde
tabii icraatýný istediði gibi sürdürürken, insanýn deðiþebilen yönletici güdümleriyle, deðiþmez güdümlerini yönlendirir. Ýnsan,deðiþebilen kendi Ýnsiyatifindeki yöncü güdümlerinin yönlemini bu konudaki bilinçsizliði yüzünden yönetemez, ya da yanlýþ yönletir. Yanlýþ yönletmesiyle de, kendisini kabul ettirecekken, reddedilme çýkmazýna sokar.
Ne gariptir ki, insan kendi içinden duyduðu
zorlu istekleriyle hareket eden güçlü bir yaratýktýr.
Ýçinden duyduðu zorlu isteklerin temelinde, kendisini kabul ettirmek yatar. Ýnsan, temel isteðinin
kendisini kabul ettirmek olduðunu bilmediði hal-

de, ömrü boyunca bütün uðraþýlarýný bunun için
sürdürür. Ne var ki bilmeden kendisini kabul ettirmek için ömrünü harcadýðý halde, nasýl kabul ettireceðini de bilmez.
Bizim bu önemli konuyu, bu biçimde ele alýþýmýzýn sebebi: Kendisini kabul ettirmek için yaþayan insanlýða, kendisini gerçekten nasýl kabul ettireceðini arzetmek içindir. Kendini anýnla yaþa ki,
içinden anlayasýn.
Mademki insanýz. Ömrümüz boyunca kendimizi kabul ettirmek çabasýndayýz. Deðiþmeyen
tabii güdümlerimiz de, tamamen bu yönde çalýþýr.
Kendi insiyatifimizde olan ciddiyetimizi, dikkatimizi, anlayýþýmýzý, deðerlendirme ve arzumuzu, yapýmýzýn tabiyetiyle çalýþan can güdümlerimizin
düzeyinde çalýþtýralým diyoruz.
Çünkü bu güdümlerimiz elimizdedir. Biz yönetiyoruz. Ýstediðimiz zaman ciddiyetli, dikkatli olabiliyoruz. Býraktýðýmýz zaman olamýyoruz.
Ama öteki güdümlerimiz öyle deðildir. Mutlak
deðiþmez güdümlerdir. Devamlý ayarýnda isteyiþler devam eder. Kendimizi anýmýzla yaþayalým ki,
tatminkâr düzenimizi bulabilelim.
Kendini Anýnla Yaþa!..

FESADA ALDANMAYALIM
GÜNÜN
GÜNÜN
SÖZÜ
SÖZÜ

"Maddi ve
manevi muvaffakiyetler,
ciddiyetle olur."
Abdulkadir DURU

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:35
05:23
12:52
16:47
20:11
21:50

TARiHTE BUGÜN
1923- Günümüz Türkiye'sinin sýnýrlarýnýn çizildiði Lozan Antlaþmasý imzalandý.
1950- Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldýrýlýþýný Basýn Bayramý ilan etti.
1952- Merzifon ve Akþehir’de sel: 77 ev yýkýldý, 500 büyükbaþ hayvan öldü, tarým alanlarý sular altýnda kaldý.
1955- Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz
Oyunlarý rekoru kýrarak birinci oldu.
1958- Türkiye’nin Kýbrýs’a asker gönderme
önerisini Ýngiltere reddetti.
1960- Basýn Ahlak Yasasý imzalandý.
1963- Sendikalar Kanunu ile Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çýktý.
1967- Dokunulmazlýðý kaldýrýlan Türkiye Ýþçi
Partisi Ýstanbul Milletvekili Çetin Altan iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne baþvurdu.
1967- 11 Mayýs’ta greve giden ve haklarýný
almak için Ankara’ya yürüyüþe geçen Manisalý 90 temizlik iþçisi 930 kilometre kat ederek
Ankara’ya vardý.
1968- Polisin Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Yurdu’nu bastýðý sýrada dövdüðü gençlerden
Hukuk Fakültesi öðrencisi Vedat Demircioðlu
sekiz gün komada kaldýktan sonra öldü.
1985- Yeþilköy Havaalaný'na, Atatürk Havalimaný adý verildi.
1986- Kartal, Ýstanbul’da tren kazasý: 9 ölü,
18 yaralý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Bir milletin haberleþme vasýtalarý (basýn-yayýn)
yabancýlarýn uþaklarý olabilir. Milletin arasýna çok sayýda misyon girebilir, gerçek dýþý haberlerle memleket çalkalanabilir. Memlekette çok üstün baþarýlar
varken, yok denilebilir. Millet çok güçlü iken, güçsüz
tanýtma çabasýna düþenler olabilir. Millet arasýnda
çok sayýda (çeþitli dallarda) mucitler türemiþken
önemli baþarýlar ört bas olabilir. Millette ahlâk, fazilet doluyken, tam tersine haberler yayýlabilir. Akla
gelen, gelmeyen tüm olumsuzluklarla dolu haberler,
havadisler yayýlabilir.
Þahsiyetli kiþiler, bunlarýn hepsini yalanlamak
çabasýndan bir an ayrýlmaz, yabancýlarýn kötü tanýtma çabasýnýn üstünde çaba harcar, onlarýn yalanlarýný ortaya çýkarýrlar.
Milli þahsiyetliliðin gerekleri, bunlardýr. Ýþittiði
sözlere inananlar, kulaðýndan yönetilen þahsiyetsizlerdir. Kulaðýndan yönetilen þahsiyetsizliðine düþmek ise, beþeriyetin en çirkin durumudur.
Nerede olsa eksikler bulunur. Asýl marifet eksikleri tamamlamaktýr. Þahsiyet duygusu eksikleri tamamlatýr, kendi milletini de adým adým ilerletir. Þu genel kaidelere göre, hangi millet, hangi ülke olursa olsun, çok çalýþmak, çok geliþmek þartýyla, her millet,
kendisini öteki milletlere kabul ettirmek zorundadýr.
Þu hayat þartlarýna göre bir milletin mensubu,
kendi milletinde genel þartlara uyarak, kendi milletini ileri götürmek yolunda çabaya girse, milletiyle birlikte, kendisini daha güçlü kabul ettirecektir. Milli
þahsiyet, bu yolla ortaya çýkar.
Gelelim Türkiye'mize. Güya biz az geliþmiþ ülkelerden imiþiz. Neden az geliþtik pekiyi? Bu gibi iddialarý ileri sürenlere sormak lâzým.Neden milletinize
ve kendinize az geliþmiþ dedirtiyorsunuz?
Evet, çok geliþmiþler gökten mi düþmüþtü? Kendi kendine mi çok geliþmiþ ülkeler olmuþtur o ülkeler? Muhakkak ki çok geliþmiþ ülkelerde çok çalýþýlmýþ da geliþilmiþtir.
Þu halde Türkiye'de kimin hamlesi kýsýtlandý, kime engel olundu? Demek ki, sudan bahanelerle,
milIi þahsiyet iddia etmemekten geri kalýnýyor. Eðer
biz en geliþmiþ ülkelerden daha çok ilerde deðilsek,
her birimiz bunu izzeti nefis meselesi etmek zorundayýz. Bu gerçek, eðer böyle deðilse maksatlýlýk vardýr."Biz az geliþmiþ ülkeyiz" deyip maneviyat bozanlar, geliþmek için çabaya girmemiþ, ya da girmiyor

ve çare aramýyorsa, ya çok cahildir, ya misyondur,
ya misyon uþaðýdýr, ya da satýlmýþ beynelmilelcilerdendir.
Yurdumuz dünyanýn en elveriþli, en bol, bütün
imkânlarý hazýr bir ülke iken. . .biz Türklerin de, her
bakýmdan üstün yetenekleri var iken... Nasýl geri
kalmak, ya da az geliþmek söz konusu olabilir? O
halde çoðumuzun çizgisi yok ki, kulaðýndan yö-netilenler durumuna düþmüþüz.
Yukarýda dediðimiz gibi bize karþý her tür kötü giriþimler yapanlar olabilir. Bugün için biz,yabancý
uþaklarýyla iç içeyiz. Bizimle namaz kýlanlardan, hatta kürsüye çýkýp vaaz eden din adamý görünenlerden bile, yabancý uþaklarý olan hainler vardýr; bu kesin.
O halde biz, þahsiyetliliðin ölçülerini elimize alýp,
ne yapacaðýmýzý bilmek zorundayýz. Evet. Þahsiyeti baðýmsýzlýðý, milliyeti, cemiyeti, aileyi ve bireyi, çok
iyi bilmek, bizim için þarttýr. Bilmekle de kalmayýp,
kendi kültürümüzle yaþamak, þahsiyetimizi dünyaya
kabul ettirmek zorunluluðunu, bir an unutmamalýyýz.
Biz Türkler, her an iddialýlýðýmýzý yürütürsek, belirtileri göze çarpar."Bu kadar yetenekli milletin
evlâdýyým. Yabancýlar yapsýn da ben yapamayým (!)
Ölsem bundan çok daha iyidir. Ýstemediði yere, ancak ölüleri götürürler. Ýstemediði yere, ancak gölgeler gider. Az geliþmiþliði istemiyorsam, neden istemediðim duruma düþüyorum. Düþüncesi ve hareketi hâkim olmayan adamlar, þahsiyetini yitirmiþ olanlardýr.
Baðýmlý olmayý istemeyenler, yabancýnýn fikirlerini, yabancý ideolojileri savunuyorsa, baðýmlýdýrlar.
Çünkü o fikir kendi milletinden, kendi ailesinden,
kendi düþüncesinden çýkmamýþtýr.
YABANCIYI BENÝMSEMEK KENDÝ
ÞAHSÝYETÝNÝ TÖRPÜLEMEKTÝR.
Evet, Þahsiyetin varsa, kendi fikrini ortaya koy.
Kendi inancýnla yaþa. Kendi inancýnla öyle bir yaþa
ki, senin ideolojin baþkalarý tarafýndan alýnan, savunulan ideoloji olsun. Þahsiyetin gereði budur.
Sen baþkalarýnýnkini alýrsan, onlardan birini savunursan, þahsiyetin olmadýðýný ispat etmiþ olursun.
Varlýðýn nedir o zaman? Yabancýnýn fikrini savunman, senin onlarýn uþaðý olduðunu ispatlar. Bunun
baþka yorumu olamaz.

ÖRGÜNÖZDE ÝÞ ÝÇÝNDE EÐÝTÝM

ANLAYIÞ GÖSTERMEK,
ÝNSANLIÐIN EN ÖNEMLÝ ÝFADESÝDÝR
Her insan, ayrý ayrýdýr. Fakat ayrýlýklarý olduðu
halde yine de beraber yaþamak zorunluluklarý vardýr. Beraber yaþayan insanlarýn, ayrýlýklarý nelerde
ve nerelerdedir? Beraberlikleri, nelerde beraberdir
de nelerde ve nerelerde birleþeceklerdir?.. Bu durumlar çok iyi bilinip, yerli yerinde yapýlmazsa, insanlar birbirleri arasýnda tamamen huzursuz olur.
Bir türlü barýþ temin edilemez.
Hiçbir insan haysiyetinden geçemez. Geçmesine imkân da yoktur. Tek de yaþayamaz. Ýnsan,
beraberlik ister. Tek yaþamaya da imkân yoktur.
Öyleyse, insan olarak teklik yerlerimizi de, beraberlik yerlerimizi de çok iyi bilmeliyiz.
Kendi kendimizi derinliklerimize kadar inceleyelim. Nelerde, nerelerde ayrýlýk istiyoruz? Evvelâ,
kendimiz nerelerde ayrýlýk istiyorsak, muhataplarýmýz da ayný þeyleri, ayný yerlerde ayrý olarak ister.
O halde muhataplarýmýzýn, bizim gibi ayýrým yerlerini, kendimizin ki gibi ayrý isteyip, orada durmamýz, insanlýðýmýzýn icabýdýr, þartýdýr.

Muhataplarýmýzý da ayný kendimiz gibi anlayýp,
ona göre davranýþlarýmýza dikkat edemez-sek,
hemen sevgimizi kaybederiz.
Anlayýþ göstermek, insanlýðýn en önemli ifadesidir. Anlayýþ göstermek de muhatabýmýzý kendi
yerimize koymaktýr. Her ne olursa olsun, kendimizi muhatabýmýzýn yerine koyunca, her þey hallolur.
Muhatabýmýz da nasýl olursa olsun, anlayýþ
göstermeden dolayý sevgi ve saygý duymak zorunda kalýr. Bu suretle özendiðimiz sevgiyi ve saygýyý bulmuþ oluruz.
Saygý kazanmak için, muhatabýmýza her hangi
bir saygýsýzlýk etmekten kaçmak gerek. En büyük
saygý kazancý, kendimizi muhatabýmýz yerine koymakla baþlar. Saygýyý ön tutan, muhatabýný her
þeyden ön tutuyor demektir.
Bu ayrýmlarý fark edip, muhatabýmýzý da kendimiz gibi kabul ediþimiz anlayýþ göstermek olduðu
gibi, muhatabýmýzla birleþik yaþamak yerlerini bilmek de ayný böyledir.

Dünyayý Hayvanlar
Ýdare Ediyor
ÝÇERÝK: Görünüþte herkes insan! Gerçekte ise, tip tip yaþýyorlar. Çoðunluk;
Gölge Tip, Eþya Tip, Bitki Tip olarak yaþadýklarý için, Hayvan Tiplere hizmet ediyorlar kölecesine. Ýnsan olarak yaþayanlarý çoðaltmaya amaçlandýk ki: Hayvan
Tipleri insanlar idare ederken yeni bir çað açýlsýn. Kafasýnda maddi çýkarýndan
daha önemli bir þey tanýyýp kabul etmeyen, her deðeri maddi çýkarýna vasýta kýlan zihniyetteki adamlara, hayvan tipler diyoruz. Onlara göre harp ve felâket; ne
kan, ne de ölümdür. Yalnýz çýkar saðlayan bir olaydýr. Gerçekten insanca yaþamanýn ölçüsü nedir? Hangi ölçüye göre yaþanacaktýr ki, insanýn doðruluðu her
yerde kabul görsün... Güvensiz kalan kim olursa olsun, güvensizliði yüzünden
her þeyini kaybediyor. Bu kadar açýk bir ihtiyaç, nasýl önemsenmiyor?

DAMARLARINIZI
TEMÝZLEYECEK ON BESÝN
Kýrmýzý taneli meyvelerin hepsi, antioksidan açýsýndan zengindir. Bu anlamda en yoðun içeriðe nar sahiptir.
Atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizleyerek,
damar sertliði probleminden korunabilmek mümkündür.
Beslenme alýþkanlýklarý, saðlýðýmýzýn daha iyi veya daha kötü olmasý
açýsýndan her zaman çok büyük rol
oynamaktadýr. Zaman içinde, bazý elementler atardamarlarýnýzda birikerek
bloklar oluþtururlar ve bu da dolaþým
problemlerine, kardiovasküler hastalýklara ve dahasý ölüme yol açabilir. Diðer taraftan; bazý yiyecekler, atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizleyebilirler. Bu besinleri günlük beslenme
diyetinizde bulundurmanýz, çok çeþitli
hastalýklardan korunmanýz açýsýndan
önemlidir.
Araþtýrmalara göre, damar sertliði,
her geçen yýl dünyada daha fazla ölüme sebep olmaktadýr. Bu çok ciddi bir
hastalýktýr; çünkü bu hastalýða sahip
kiþilerin enfeksiyonlara karþý baðýþýklýk
sistemleri zayýf olur. Týkanmýþ atardamar ve toplardamarlar, damar sertliðine ilaveten, hipertansiyon ve kalp hastalýklarý riskini de yüksek miktarda arttýrýrlar. Yukarýda bahsettiðimiz tüm bu
ciddi hastalýklardan korunmak için, yapabileceðiniz en önemli þey, beslenme
diyetinize dikkat etmenizdir. Takip
eden makalede, atardamar ve toplardamarlarýnýzý temizlemek için tüketebileceðiniz on besinden bahsedeceðiz.
SARIMSAK: Damarlarýn temizlenmesi dendiðinde, bir numaralý besin
sarýmsaktýr. Ýçerdiði güçlü antioksidanlar sayesinde vücudunuzdaki serbest
radikallerle savaþabilir ve kötü kolesterol seviyesini düþürürken, iyi kolesterol
seviyesini yükseltir. Bu mucizevi fayda,
kan dolaþýmýný hýzlandýrarak, hipertansiyon ile savaþmanýza yardýmcý olur.
YULAF EZMESÝ: Bu yiyeceði özellikle kahvaltýnýzýn bir parçasý olarak tüketmenizi tavsiye ediyoruz, çünkü sindirime yardýmcý olur ve günün kalan
kýsmýnda size enerji verir. Yulaf ezmesinin harika faydalarýndan bir diðeri
de; kolesterolün atardamarlarýn duvarlarýna yapýþma kabiliyetini düþürmesi
ile damar sertliði ve kalp hastalýklarý
riskini düþürmesidir.
ELMA: Kaliforniya Üniversitesi'nde
Doktor ve Beslenme Uzmaný olan Liz
Applegate'e göre; elmanýn içeriðinde
bulunan pektin isimli maddenin kolesterol ile birleþme özelliði vardýr. Ayrýca
elma içeriðinde bulunan flavonoid,
kalp hastalýklarýna yakalanma riskini
%50 azaltýr.
BALIK: Yaðlý balýklar, "iyi yaðlar"
olarak da bilinen omega-3 yað asidi
açýsýndan zengindir. Bu yaðlar, damarlarýn týkanmasýný engellemeye yardýmcýdýr. Bu amaca ulaþmak için tüketmeniz gereken balýklar þu þekilde sýralanabilir: Somon, orkinos, ton balýðý, alabalýk, ringa balýðý ve sardalya.
ZERDEÇAL: Zerdeçalda bulunan
ana element kurkumindir, bu da kalbinizi korur. Araþtýrmalara göre, zerdeçal
bu element sayesinde genellikle týkanýklýkla oluþan damardaki zararý engelleyebilici özelliktedir.
ISPANAK: Bu yeþil yapraklý sebze,
A ve C vitamini açýsýndan zengindir.
Bu vitaminler de, araþtýrmalarýn gösterdiðine göre; kolesterolün oksitlenmesini ve damar sertliði problemini engelleyicidir.
KURUYEMÝÞLER: Ýçerdikleri mono-doymamýþ yað ve kalp saðlýðý için
çok önemli olan omega-3 yað asidi sayesinde kuruyemiþler; damarlarýnýzdaki týkanýklýklarý engelleyici özelliðinin
yanýsýra, ayrýca damarlarýn temizlenmesinde de etkilidirler. En faydalý kuruyemiþler þu þekilde sýralanabilir: Fýndýk, badem, ceviz ve fýstýk.
ZEYTÝNYAÐI: Sýzma zeytinyaðý,
saðlýðýnýz için çok faydalýdýr ve kalp
hastalýklarýný engelleyici özelliklere sahiptir. Bu yað, mono-doymamýþ bir
yaðdýr ve bu, kolesterolün damar duvarlarýna yapýþmasýný engelleyici özelliktedir.
DOMATES: Domates, likopen kaynaðýdýr. Likopen, bir tür antioksidandýr
ve kötü kolesterolün damar duvarlarýna yapýþmasýný engelleyicidir. Araþtýrmalara göre, günlük domates tüketimi,
atardamarlarda meydana gelen plak
oluþumu riskini ciddi oranda düþürmektedir.
NAR SUYU: Nar suyunun, böðürtlen suyu, yaban mersini suyu ve portakal suyu gibi diðer tüm meyve sularýndan daha yüksek oranda antioksidan
içerdiði bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Bu mucizevi içeriði sayesinde,
fareler üzerinde yapýlan bir çalýþmaya
göre, nar suyu, damar sertliði olarak
bilinen atardamarlarda oluþan hasarý
iyileþtirmede oldukça etkilidir.
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Kargý’da kurban
bayramý ziyaretleri
CHP'liler, Alaca'da
sorun dinledi
Çorum'a
geniþ
kapsamlý bir ziyaret
turu baþlatan CHP'li
milletvekilleri,
Alaca'da kurum ve kuruluþlarý ziyaret ederek
sorunlarý yerinde tespit etti.
Cumhuriyet Halk
Partisi Kýrýkkale Milletvekili Ahmet Önal,
Nevþehir Milletvekili
Faruk Sarýaslan, Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Ýl Yönetim
Kurulu Üyeleri, Alaca'da bazý ziyaretlerde bulunarak, sorun
ve talepler hakkýnda
bilgi aldý.
Konuk heyeti, Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen ve yönetimi
karþýladý.
CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz ve
Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen ile birlikte;
Alaca Ticaret Borsasý,
Þoförler Odasý, Ticaret ve Sanayi Odasý,
Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Ziraat Odasý'ný ziyaret eden milletvekilleri, sektörlerin
sorunlarý ve çözüm
önerileri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Kargý protokolü,
Kurban Bayramýnda bir dizi ziyaretlerde bulunarak polis,
jandarma, saðlýk
çalýþanlarý ve halkýn
bayramýný kutladý.
Kargý'da Kurban
Bayramýnýn 2. günü
Kargý
Belediyesi
karþýsý, Büyük Camii önünde yapýlan
bayramlaþma törenine; Kargý Kaymakamý Abdulhamid
Uyar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen, Kargý Ýlçe Jandarma Komutaný j.
Teð. Yunus Emre
Yýlmaz, Kargý Ýlçe
Emniyet Amiri Baþkomiser Mustafa
Topal, Kargý Belediye Meclis Üyeleri
Abdulaziz Akgül, Ýbrahim Eken, Mustafa Özenir, Kargý
Milli Eðitim Müdürü
Ahmet Genç, CHP
Kargý Ýlçe Baþkaný
Hakan Çelik, Kargý
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Fevzi Bilgin, daire
amirleri, kurum müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Kaymakam Uyar
ve Baþkan Þen vatandaþlarla bayramlaþtýlar ve sohbetler
ederek ikramlarda
bulundu.
Çocuklarýn da
büyük ilgi gösterdiði
bayramlaþma töreninde Kaymakam
Uyar ve Baþkan
Þen çocuklarla sohbet ederek hediyeler verdi.
Ayrýca Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar ve
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, ilçede görev
yapan polis ve jandarmanýn Kurban Bayramýný kutladý.
Ýlçe Emniyet Amirliðine giden Kaymakam
Uyar, Baþkan Þen ve beraberindekileri Ýlçe
Emniyet Amiri Baþkomiser Mustafa Topal ve
emniyet personeli karþýladý. Emniyet Amiri Topal'ý makamýnda ziyaretin ardýndan, Ýlçe Jandarma Komutanlýðýný ziyaret eden Kaymakam
Uyar, Baþkan Þen ve beraberindekileri Ýlçe

Jandarma Komutaný J. Teð. Yunus Emre Yýlmaz ve Jandarma personeli karþýladý.
Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar ve
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, saðlýk çalýþanlarýný da unutmayarak bayramýný kutladý.
Protokol üyelerinin hastane ziyaretinde heyeti Kargý Ýlçe Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr.
Muhammet Kadir Demir, Hastane Müdürü
Hüsnü Kýlpelit ve saðlýk çalýþanlarý karþýladý.
Kaymakam Uyar ve Baþkan Þen hastane
ziyaretinde, muayene olan hastalarý ziyaret
ederek geçmiþ olsun dileklerinin ardýndan bayramlarýný kutladý.
(Bahattin Sümüþ)

TOGG tarih verdi: 2022 yýlýnýn
ZABITA EKiPLERiNDEN
sonunda seri üretime hazýrýz BAYRAM ÖNCESi DENETiM
Türkiye'nin Otomobili Giriþim
Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de baþlayan inþaat çalýþmalarý plan dahilinde ilerliyor. Tesisin 2022 yýlý
sonunda seri üretime hazýr hale
gelmesi öngörülüyor. TOGG'dan
yapýlan açýklamaya göre, ayný
çatý altýnda topladýðý fonksiyonlarý, akýllý ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlasý"
olarak tanýmlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inþaat çalýþmalarý
birinci yýlýný doldurdu.
TESÝSÝN ÇATI KAPAMA ÝÞLEMÝNE GEÇÝLDÝ
Þirket, zemin iyileþtirmeyle
baþladýðý inþaat çalýþmalarýnda

bir yýlýn sonunda çatý kapama
sürecine geçti. Eylül sonunda
tüm tesisin çatý kapama iþlemlerinin tamamlanmasý planlanýyor.
ÝLK OTOMOBÝL 2022 SONUNDA BANTTAN ÝNECEK
Bir yýllýk inþaat çalýþmalarýnda arýtma, montaj, enerji, boya,
gövde, giriþ ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalýþmalarý tamamlanarak, üst yapý çalýþmalarýna geçildi. Uzun terminli ekipman sipariþlerinin verildiði
TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim
ve montaj hatlarýnýn kurulmasýyla 2022'nin son çeyreðinde ilk
seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.
4 BÝN KÝÞÝYE
ÝSTÝHDAM
SAÐLANACAK
Tesiste üretim
kapasitesi
yýllýk
175 bin adede
ulaþtýðýnda toplam
4 bin 300 kiþiye istihdam saðlanacak.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Sungurlu'da zabýta ekipleri kurban
bayramý öncesinde
halkýmýzýn saðlýklý ve
güvenilir gýda maddelerine eriþimi için marketlere yönelik; ruhsat, hijyen, gýda ürünlerinin son tüketim tarihleri ve muhafaza
þartlarý yönünde denetim gerçekleþtirdi.
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
"Yaklaþan
Kurban
Bayramý dolayýsýyla
ilçemizde
faaliyet
gösteren marketlere
yönelik denetimlerimizi gerçekleþtirdik. Yapýlan bu denetimlerde
baþta korona virüs
tedbirleri olmak üzere
tüm hususlarda incelemeler gerçekleþtirildi. Vatandaþlarýmýzýn
huzuru, saðlýðý, güvenliði ve esenliði için
denetimlerimiz yedi
gün 24 saat aralýksýz
devam edecek" dedi.
(ÝHA)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

CEYHUN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Sekiz yaþýndaki kýz
çocuðu hayatýný kaybetti

Ýskilip'te 8 yaþýnda bir çocuk, kazaen
ateþlenen tüfekten
çýkan
saçmalarýn
vücuduna isabet etmesi sonucu hayatýný kaybetti.
Acý olay ilçeye
baðlý Ýkipýnar Köyü
yaylasýnda meydana geldi. Ýddialara
Nisa Nur Delikurt
göre, Ýstanbul'da yaþayan ve Kurban Bayramý nedeniyle ailesi
ile birlikte memleketine gelen 8 yaþýndaki
Nisa Nur Delikurt kazaen ateþlenen ve dedesine ait olduðu öðrenilen tüfekten çýkan
saçmalarýn isabet etmesi sonucu hayatýný
kaybetti. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn yabancý uyruklu öðrencilerle bir araya
geldi. 63 farklý ülkeden 100 öðrenHABERÝ
cinin katýldýðý bayram yemeði, Park
ÝZLEMEK
ve Bahçeler Müdürlüðü'nde gerÝÇÝN KODU
çekleþti.
OKUTUN
Çorum Belediyesi, bayramý ülkelerinden uzaklarda geçiren misafir öðrenciler
için anlamlý bir buluþmaya ev sahipliði yaptý. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn bayram kahvaltýsýný yabancý uyruklu öðrencilerle yaptý.
"Böyle bir bayram sofrasýnda bir araya gelmekten mutluyuz" diyen Baþkan Aþgýn, Çorum
Belediyesi olarak bu buluþmayý bundan sonraki
bayramlarda da geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Konuk öðrencilere her konuda yardýmcý olacaklarýný belirten Aþgýn "Ne zaman isterseniz
bana ulaþabilirsiniz" dedi.
Vali Mustafa Çiftçi de konuþmasýnda bay-

ramlarýn müstesna ve özel günler olduðunu belirterek "Sizleri böyle bir yemekte buluþturduðu
için Belediye baþkanýmýza teþekkür ediyorum"
diye konuþtu.

Bayram yemeðine katýlan yabancý uyruklu
öðrenciler de böyle bir buluþmaya ev sahipliði
yaptýðý için Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'a teþekkür etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Mehmet Ýncetekin

Genç yaþta
kazada can verdi

Yabancý öðrencileri
yalnýz býrakmadýlar

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda genç bir baba hayatýný kaybederken 2'si çocuk 3 kiþi yaralandý.
Kaza, Tokullu - Kavþut köyü arasýnda
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ýncetekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak takla attý. Kazayý gören vatandaþlarýn ihbarý ile olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen sürücü Mehmet Ýncetekin kurtarýlamayarak hayatýný kaybederken, kazayý yaralý olarak atlatan eþi ve 2 çocuðun
tedavisi devam ediyor.
(ÝHA)

Otomobil ve motosiklet
çarpýþtý: Bir ölü

Çorum'da bir otomobil ile motosikletin karýþtýðý trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
Kaza,
ÇorumSamsun karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Arif Ceylan (63)
kullandýðý motosiklet
Arif Ceylan
ile sürücü ve plakasý
öðrenilemeyen otomobil Sýklýk mevkiinde
çarpýþtý. Yoldan geçen diðer sürücülerin ihbarý ile olay yerine saðlýk ve polis ekipleri
sevk edildi. Kazada aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü Arif Ceylan, 112 ekiplerinin
tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak olay yerinde hayatýný kaybetti.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

SUNGURLU’DA
ONUR AKIN COÞKUSU
Sungurlu Belediyesi, SMA
hastasý Zehra Meva bebeðin yararýna ünlü sanatçý Onur Akýn'ýn
katýlýmý ile bayram konseri düzenledi. Konser yoðun ilgi gördü.
Sungurlu halký, Onur Akýn
konseriyle bayram coþkusunu
birlikte yaþadý.
Kentpark'ta düzenlenen konser etkinliði Semazen gösterisi,
Bitlis yöresi halk oyunlarý ve Kafkas ekibinin gösterileriyle baþladý. Daha sonra ünlü sanatçý Onur
Akýn sahne aldý.
SMA hastalýðý konusunda çok
hassas olan Onur Akýn, Zehra
Meva bebeði ve ailesini, Ýlçe Kaymakamý Fatih Görmüþ'ü ve Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i sahneye davet etti. Onur
Akýn, Kaymakam Fatih Görmüþ
ve Baþkan Abdulkadir Þahiner
yaptýklarý konuþmalarda, SMA
hastasý Zehra Meva için destek

isteyerek yapýlan yardýmlardan
dolayý tüm Sungurlu halkýna teþekkür ettiler.
Baþkan Þahiner, "Bildiðiniz
gibi evladýmýz SMA Tip2 hastasý.
Tedavisi için bizler de desteðimizi esirgemeyelim. Az çok demeyelim, birimiz bin olsun inþallah.
Hem dualarýmýzla hem de yar-

dýmlarýmýzla evladýmýzýn yanýnda
olalým" ifadelerini kullandý.
Onur Akýn ise, seslendirdiði
þarkýlarla Sungurlu halkýna unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Gecenin sonunda Kaymakam
Fatih Görmüþ ve Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ünlü sanatçýya Sungurlu'yu simgeleyen

çeþitli hediyeler verdi.
Misafirperverlikleri için Þahiner'e teþekkür eden Akýn, "Yerel
yönetimlerin böylesine güzel ortamlar oluþturmasý çok gurur verici. Sayýn Kaymakamýmýza ve
çok kýymetli dostum, kardeþim,
deðerli Baþkaným Kadir Beye teþekkür ederim" dedi.
Konseri Sungurlu Ýlçe Kaymakamý Fatih Görmüþ, Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝYÝ
Parti Çorum Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, ÝYÝ Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Erkan Yýldýz, Ýl Genel
Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, esnaf odasý baþkanlarý, muhtarlar ve binlerce vatandaþ izledi.
Etkinlikte ayrýca Kafkas, semah ve halk oyunlarý gösterileri
yer aldý. Çocuklarý da unutmayan
Sungurlu Belediyesi, yüz boyama etkinliðinin yaný sýra pamuk
þeker daðýtýmý yaptý.
(Abdulkadir Söylemez)

