Açýklanacak isim:

SURÝYE SINIRINDA ALÇAK SALDIRI:

BURAK ÇALIK

ÝKi ÞEHiT,
iKi YARALI

2021-2022 sezonuna "þampiyonluk" hedefi koyan Çorum FK, en son Süper
Lig'de forma giyen Murat
Yýldýrým'ý kadrosuna katan kýrmýzý-siyahlýlarýn
sosyal medyada paylaþtýðý
video heyecan yarattý. BuHABERÝ
gün akþam saatlerinde açýklanÝZLEMEK
masý beklenen gizemli ismin Samsunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ÝÇÝN KODU
OKUTUN
Burak Çalýk olduðu öðrenildi.
7’DE

Fýrat Kalkaný bölgesindeki bir kirpi aracýna teröristler tarafýndan
yapýlan saldýrýda Astsubay Fatih
Güney ve Sözleþmeli Er Emrah
Arslan þehit oldu, 2 asker de yaralandý. Memleketleri Samsun
ve Ordu'ya gönderilen þehitler,
dualarla topraða verildi. 3’TE

Oðuzlar'da bayram þenliði coþkusu

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Pandemi süreci
nedeniyle uzun
süredir bir araya gelemeyen
Oðuzlar halký,
normalleþme
sürecinin ardýndan belediye tarafýndan düzenlenen bayramlaþma etkinliðinde bir araya
geldi.
8’DE
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75 Kuruþ

ESNAF CESOB'TA
BAYRAMLASTI

Yusuf Ahlatcý

'Basýn, bir milletin
müþterek sesidir'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði'nde (ÇESOB)
Recep
Kurban Bayramý münasebetiyle
Gür
bayramlaþma töreni düzenlendi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi'nde bayramlaþmak üzere bir araya gelen esnaf temsilcileri, daha sonra hep birlikte ÇESOB'a geçti. Burada Birlik Baþkaný Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaþýrken, bir de konuþma
yaptý. Esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkýnýn
bayramýný kutlayan Recep Gür, "Toplumsal birlikteliði saðlayan deðerlerin anýmsandýðý, güzelliklerin ve iyiliklerin yoðun olarak yaþandýðý Kuran Bayramýný hep birlikte kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bu duygu ve düþüncelerle bütün esnaf ve
sanatkarlarýmýn bayramlarýný en içten dileklerimle
kutlar, tüm insanlýk için barýþa, sevgiye ve kardeþliðe vesile olmasýný temenni ederim" dedi. 5’TE

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle yayýnladýðý mesajda,
"Türk basýn hayatýnda önemli bir dönüm
noktasýný teþkil eden 24 Temmuz 1908
günü, basýndan sansürün kaldýrýlarak,
gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþladýðý tarihtir. Günümüzde ise artýk basýn, çaðdaþ ve demokratik
hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri,
haber alma ve yayma özgürlüðünün en
etkili aracý olmuþtur" dedi.
5’TE

ÇORUM'DA BAYRAM SONRASI
DÖNÜÞ YOÐUNLUÐU BAÞLADI

Abdulkadir Þahiner

'Basýn, çaðdaþ
demokrasilerin
olmazsa olmazýdýr'
24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnlayan
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, "Çaðdaþ demokrasilerin olmazsa olmazý iletiþim özgürlüðü, þeffaf yönetim anlayýþýnýn temel unsurlarýndandýr" diye konuþtu.
2’DE

Oðuz
Leblebicioðlu
vefat etti
Kurban Bayramý'ný memleketlerinde geçiren vatandaþlar, bayram tatilinin sona yaklaþmasýyla dönüþ için yola çýktý. Araçlar, Ankara-Samsun kara yolunda
trafik yoðunluðuna neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden
geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancýk'tan geçen D-100 kara yolunda
denetimlerini artýrdý. Ekipler, drone destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken ulaþýmda aksama yaþanmamasý için tedbir aldý.
2’DE

Demirer: Lozan,
Türkiye'nin dayandýðý
en güçlü siyasi ve
hukuki temeldir

Sarýgül, Çorum'a geldi

Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, "24 Temmuz
1923'de imzalanan, Lozan Barýþ Antlaþmasý ile emperyalizm, cepheden sonra
masada da yenilgiye uðratýlmýþtý. Böylece; tam baðýmsýz, demokratik, laik, sosyal, hukukun üstünlüðüne dayalý, çaðdaþ ve üniter bir
ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin
temeli atýlmýþtý. Lozan, bu yönüyle;
Anayasa'da vurgulanan ve "deðiþtirilmesi teklif dahi edilemeyen" niteliklerin
zeminini
oluþturUður Demirer
maktadýr" dedi. 3’TE

Türkiye Deðiþim Partisi Genel Baþkaný Mustafa Sarýgül, beraberinde TDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Yusuf Bolat ile birlikte Çorum'u ziyaret etti. Teþkilatýyla bir araya gelen Sarýgül, hükümeti eleþtirdi, partisinin hedeflerini açýkladý. AK Parti'nin logosunun
ampül olduðunu ve ampulün zaman zaman deðiþtirilmesi
gerektiðini ifade ederek, Ankara'ya ev sahibi olarak AK
Parti'den anahtarý almaya gittiklerini dile getirdi.
4’TE

Mustafa Sarýgül

Engin Erenler

Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricilerinde
genel kurul heyecaný

Zihin
Türbülansý

Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'nin 6. Olaðan Genel
Kurulu 26 Temmuz Pazartesi günü (bugün) saat 10.30'da Ticaret
ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilecek. Genel
Kurulda Birlik Baþkaný Yýlmaz
Kaya'nýn tek aday olarak seçime
girmesi bekleniyor.
2’DE

KALABALIKLARA KARÞI
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

“BASININ ÖNÜNDEKÝ TÜM
ENGELLER KALDIRILMALI”

Çorum'un tanýnmýþ þahsiyetlerinden, Eczacý Enver Leblebicioðlu'nun aðabeyi, çoklu
organ yetmezliðinden hayatýný kaybeden emekli coðrafya
öðretmeni Oðuz Leblebicioðlu'nun cenazesi Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
3’TE

4’TE

Yýlmaz Kaya

AGAH KARAPIÇAK: BASIN
TOPLUMUN GÜVENCESÝDÝR 4’TE

Bulduðu kurban parasýný
zabýta ekiplerine teslim etti
Çorum'da bir lokantada yemek yiyen Temizlik Ýþleri
Müdürlüðünde görevli belediye personeli yerde para
olduðunu gördü. Lokantada
yemek yiyenlere para kaybedip kaybetmediðini soran
belediye personeli paranýn
sahibi bulamayýnca Zabýta
Müdürlüðüne giderek bulduðu bin 107 dolar ve 3 bin
385 TL'yi teslim etti. Zabýta
ekipleri de paranýn sahibi
yabancý uyruklu þahsa
emaneti teslim etti. 3’TE

D-100 KARAYOLUNDA BAYRAM
DÖNÜÞÜ YOÐUNLUÐU 3’TE

Köprüde
'yol vermedin'
tartýþmasý:
1 yaralý
Çorum'da "yol vermedin"
kavgasý çýktý. Osmancýk köprüsünde yaþanan olayda silahlar konuþtu. Olayda bir kiþi silahla yaralandý. Olay yerinde yapýlan müdahalenin
ardýndan yaralý adam hastaneye kaldýrýldý. Olayýn hemen ardýndan olay yerinden
uzaklaþan þüpheliler, polis
ekipleri tarafýndan suç aletiyle birlikte yakalandý.
3’TE

HÝTÜ, YAZ OKULU
DERSLERÝNÝ AÇIKLADI 8’DE
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Zihin Türbülansý
KALABALIKLARA KARÞI

Abdulkadir Þahiner

'Basýn, çaðdaþ
demokrasilerin
olmazsa olmazýdýr'
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý" dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.
Þahiner, "Çaðdaþ demokrasilerin olmazsa
olmazý iletiþim özgürlüðü, þeffaf yönetim anlayýþýnýn temel unsurlarýndandýr. Yazýlý, görsel ve
sosyal medya gibi farklý kitle iletiþim kanallarýyla; toplumun yararýný gözeten, baðýmsýz, tarafsýz ve doðru habercilik anlayýþýný benimseyen
ve kamuoyunu haberdar etme görevini ahlaki ilkelerine baðlý kalarak yerine getiren basýn, demokratik toplumlarýn vazgeçilmez yapý taþlarýný
oluþturmaktadýr" dedi.
Þahiner, mesajýný þöyle sürdürdü:
"Demokrasinin ve cumhuriyetimizin kökleþmesinde önemli bir yere sahip olan basýnýmýz,
tarihin her döneminde milletin gözü, kulaðý ve
sesi olmuþ, üstlendiðini misyonla saðlýklý toplumlarýn oluþmasýna katký saðlamýþtýr.
Bu duygu ve düþüncelerle ilçemiz, ilimiz ve
ülkemizde görev yapan tüm basýn çalýþanlarýnýn ve basýn kuruluþlarýnýn "24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý'ný" kutlar,çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim."
(Haber Merkezi)

Bir insanýn yaþamýnýn en önemli
kýsmý, iyilik ve sevgi adýna yaptýðý
küçük, isimsiz ve anýmsanmayan eylemleridir.
Güzel anýlar biriktirmek,
kuþku duymadan güvenmek,
bir yarayý iyileþtirmek, sevincini tazelemek, umudunu diri
tutmak, bir þeyi baþarmýþ olmanýn verdiði huzuru paylaþmak her zamankinden daha
zor... Bu kadar kavganýn içinde sevdiklerinize sarýlmayý
ihmal etmeyin en azýndan.
Hayattaki her sorun iyi niyetle ve ýsrar etmekle aþýlmýyor. Yanlýþ sokaða saptýysanýz, belki bildiðim yola çýkar
diye uðraþmayýn. Yanlýþ insan olduðunu gördüyseniz,

belki düzelir diye defalarca þans vermeyin. Çünkü ne yaparsanýz yapýn
olmayacaktýr bazen... Hepsi bu.

Romantik bir çað baþlayacak, bu
kaçýnýlmaz bir þey, kendine saygýsý ve
yaþama sevinci için her þeyi gözden
çýkarabilenlerin çaðý... Yeni
bir akýl için duygunun
coþkusuna ihtiyaç duyacak
insan!
Umudu diri tutacak iþler
lazým...
Umutsuzluk iyi insanlarý
alýp götürüyor bir bir!
Umudu dürtmek, coþturmak, koþturmak lazým.
Hepimizin
kalbindeki
sevgi dünyayý iyileþtirsin.
Bugün kalplerinizdekileri
anne þefkatine kocaman sarýlýyorum. Bugün gönlü buruk olanlar sizin içinizdeki
sevgi çok kalbe þifa olsun.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Çorum'da bayram sonrasý
dönüþ yoðunluðu baþladý
Kurban Bayramý'ný memleketlerinde geçiren
ve tatil dönüþü için yola çýkanlar, Ankara-Samsun
kara yolunda trafik yoðunluðuna neden oldu.
Kurban Bayramý'ný memleketlerinde geçiren ve
tatil dönüþü için yola çýkanlar, Ankara-Samsun
kara yolunda trafik yoðunluðuna neden oldu.

Ahmet Sami Ceylan

'Basýn, toplumun gözü,
sesi ve kulaðý olmuþtur'
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 24
Temmuz Basýn Bayramý Kutlama dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý.
Ceylan, basýnýn düþünce, anlatým ve
haber alma özgürlüðünün, demokrasinin temel taþlarýndan ve vazgeçilmez unsurlarýndan birisi olduðuna dikkat çekti.
Ahmet Sami Ceylan, "Türk basýnýnda
sansürün kaldýrýlýþýnýn miladý olarak 1908
yýlýndan bu yana her yýl kutlanan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý", toplumun doðru bilgilendirilmesi, vatandaþ ile
bizler arasýndaki iletiþimin saðlanmasý, kamuoyu oluþturulmasý gibi önemli görev ve
sorumluluklarý üstelenen kýymetli basýn
mensuplarýmýzýn daha demokratik þartlarda
ve özgürce görevlerini yapabilmelerine olanak saðlayan önemli bir kilometre taþýdýr.
Demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez
unsurlarýndan biri olan, haber alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý basýn, ülke
olarak geliþmemizin, kalkýnmamýzýn, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaþmanýn en
önemli kurumlarýndan biridir. Basýn, toplumsal geliþme ve bilinçlenmeye önemli katkýlar saðlamaktadýr.
Türk basýnýmýz, milletimizin Milli Mücadelesinde ve 15 Temmuz gibi olaðanüstü
dönemlerinde milli duruþunu ortaya koymakta, en zor þartlar altýnda bile görev aþkýyla, milletinin, Türkiye'de ve dünyada gören gözü, sesi ve kulaðý olmuþlardýr.
Yeni iletiþim imkânlarýnýn arttýðý ve teknolojinin hýzla tüm alana yayýldýðý günümüzde, toplumun doðru bilgilendirilmesi ve
gerçekleri öðrenme ihtiyacý daha fazla
önem kazanmaktadýr. Biliþim alanýnda ve
teknolojik geliþmelere paralel olarak özellikle internet kullanýmýyla birlikte zenginleþen
iletiþim dünyasýnda, toplum ile bizler arasýnda köprü olma görevini üstlenen basýn
camiasýnýn deðerli mensuplarý, her türlü
mevsim ve iklim þartlarýnda, yeri geldiðinde
hayatlarýný bile tehlikeye atarak özveriyle
görevlerini yerine getirmektedir.
Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn
yýl dönümü olan bu özel günde, ülkemizin
menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasýný göz ardý etmeden, her türlü zor þartlar
altýnda, geliþen olaylarýn kamuoyuna duyurulmasý, halkýn doðru ve tarafsýz þekilde bilgilendirilmesi ve aydýnlatýlmasý görevini yerine getiren baþta ilimizde faaliyette bulunan gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarýmýz ile ulusal ajans temsilcilerinin
oluþturduðu basýnýmýzýn kýymetli mensuplarý olmak üzere; mesai kavramý gözetmeden görevlerini ifa etmeye çalýþan tüm basýn mensuplarýnýn "24 Temmuz Gazeteciler
ve Basýn Bayramý"ný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum."
(Haber Merkezi)

VATANDAÞ YOLA ÇIKTI
Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaþlar, bayram tatilinin sona yaklaþmasýyla dönüþ için yola çýktý. Çok sayýda tatilcinin yola çýkmasýyla Karadeniz'i Ýç Anadolu Bölgesi'ne baðlayan Çorum'da araç yoðunluðu oluþtu.
EKÝPLER DENETÝMLERÝ ARTIRDI
Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancýk'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artýrdý. Ekipler, drone destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken ulaþýmda aksama yaþanmamasý için tedbir aldý.
(Haber Merkezi)

Baþkan Ali Sülük,
personelle bayramlaþtý

Çorum'un Ýskilip
Belediye Baþkaný Ali
Sülük, belediye çalýþanlarýyla bayramlaþtý. Çalýþanlarla ile
sohbet eden Baþkan
Ali Sülük, Kurban
Bayramlarýný tebrik
ederek, aileleri ile beraber huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.
Büyük bir aile olduklarýný Sülük, "Fedakarca ve özveriyle
çalýþan mesai arkadaþlarýmla birlikte Ýskilip için yýlmadan çalýþmaya devam edeceðiz.
Dayanýþma
duygusu içerisinde,
sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramýnýz mübarek olsun" dedi.
(ÝHA)

Yýlmaz Kaya

Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricilerinde
genel kurul heyecaný
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'nin 6. Olaðan Genel Kurulu 26 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da Ticaret
ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilecek. Birlik Baþkaný Yýlmaz Kaya'nýn tek aday olarak seçime girmesi
bekleniyor. Yýlmaz Kaya ayrýca Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkanlýðýný da baþarýyla sürdürüyor.
(Haber Merkezi)

TARIM-GFE, AYLIK
YÜZDE 2,49 ARTTI
Tarýmsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarým-GFE)
yýllýk %24,43, aylýk %2,49 arttý.
Tarým-GFE (2015=100), 2021 yýlý Mayýs
ayýnda bir önceki aya göre %2,49, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %9,20, bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %24,43 ve on iki aylýk
ortalamalara göre %15,42 artýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ana
gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarýmda
kullanýlan mal ve hizmet endeksi %2,43, tarýmsal yatýrýma katký saðlayan mal ve hizmet
endeksi %2,81 artýþ gösterdi. Bir önceki yýlýn
ayný ayýna göre tarýmda kullanýlan mal ve
hizmet endeksi %24,27, tarýmsal yatýrýma
katký saðlayan mal ve hizmet endeksi
%25,39 artýþ gösterdi.
(Haber Merkezi)
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Suriye sýnýrýnda alçak saldýrý:

ÝKi ÞEHiT, iKi YARALI
Milli Savunma Bakanlýðý, Fýrat Kalkaný bölgesindeki bir kirpi aracýna teröristler tarafýndan yapýlan saldýrýda 2
askerin þehit olduðunu, 2 askerin de
yaralandýðýný açýkladý. Terör hedeflerinin derhal ateþ altýna alýndýðý belirtildi.
Bakanlýktan yapýlan açýklamada,
þu ifadeler kullanýldý: "Fýrat Kalkaný
Harekatý bölgesinde 24 Temmuz 2021
tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracýna yapýlan saldýrý
sonucunda iki kahraman silah arkadaþýmýz þehit olmuþ, iki kahraman silah
arkadaþýmýz ise yaralanmýþ ve derhal
hastaneye sevk edilmiþtir."

Terör mevzilerine yönelik cezalandýrma atýþlarýmýz sürmektedir. Þehitlerimizin kanýný yerde býrakmadýk, býrakmayacaðýz."

TERÖR HEDEFLERÝ VURULUYOR
"Kirpi aracýmýza yönelik gerçekleþen saldýrý sonrasý bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateþ altýna
alýnmýþ ve etkili þekilde vurulmuþtur.

"ASÝL MÝLLETÝMÝZE BAÞSAÐLIÐI VE SABIR DÝLERÝZ"

Fatih Güney

"Bizleri derin bir acý ve üzüntüye
boðan bu olayda hayatýný kaybeden
aziz þehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlý Kuvvetleri
ile asil milletimize baþsaðlýðý ve sabýr,
yaralýlarýmýza da acil þifalar dileriz."
(Haber Merkezi)

Emrah Arslan

D-100 KARAYOLUNDA BAYRAM
DÖNÜÞÜ YOÐUNLUÐU BAÞLADI
Karadeniz Bölgesi'ni Ýstanbul'a
baðlayan D-100 karayolunda bayram sonrasý dönüþ yoðunluðu baþladý. Kurban Bayramý tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaþlar D-100 karayolu

Osmancýk geçiþinde kilometrelerce
uzayan kuyruklar oluþturdu.
Kurban Bayramý tatilinin son gününde vatandaþlarýn dönüþ yoluna
çýkmasý ile, D-100 karayolu Osmancýk geçiþi Ýstanbul istikametin-

de trafik yoðunluðu yaþanýyor. Kurban bayramý tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüþ yolculuðu
baþladý. Kurban Bayramý tatilinin
son gününde vatandaþlarýn dönüþüyle, D-100 Karayolu Osmancýk

kesimi Ýstanbul istikametinde trafik
yoðunluðu yaþanýrken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma
noktasýna geliyor.
Kurban Bayramý tatili dolayýsýyla
milyonlarca vatandaþ, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri
dönüþ için yeniden yollara akýn etti.
Öðle saatlerinden itibaren baþlayan
araç trafiði her geçen dakika artýyor. Geri dönüþ yolunda vatandaþlar D-100 karayolu Osmancýk geçiþinde kilometrelerce konvoy oluþturuyorlar. Artan araç trafiði ve ilçe
geçiþinde yeralan EDS sistemi nedeniyle durma noktasýna gelen trafikte ilerleyemeyen araç sürücüleri
zor anlar yaþýyor.
Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý
trafik ve bölge trafik müdürlüðü ekipleri güzergah üzerinde çeþitli tedbirler alarak araç trafiðinin yoðun olduðu geçiþ kavþaklarýnda trafik akýþýný
hýzlandýrmaya çalýþýyor.
(ÝHA)

Oðuz Leblebicioðlu vefat etti
Emekli coðrafya öðretmeni
Oðuz Leblebicioðlu topraða verildi. Çorum'un tanýnmýþ þahsiyetlerinden, Eczacý Enver Leblebicioðlu'nun aðabeyi, emekli
coðrafya öðretmeni Oðuz Leblebicioðlu (85) çoklu organ yetmezliði nedeniyle tedavi gördüðü Çorum Özel Hastanesi'nde
hayatýný kaybetti.
Merhum Sadi Leblebicioðlu'nun oðlu, merhum Nevzat
Leblebicioðlu ve merhum Nejat

Leblebicioðlu'nun
kardeþleri,
Sevgi Talu ve Enver Leblebicioðlu'nun aðabeyleri, Oktay Leblebicioðlu ve Olcay Velidedeoðlu'nun babalarý Oðuz Leblebicioðlu'nun cenazesi, Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Cenaze törenine Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn da katýldý.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Haber Merkezi)

Ýbrahim Peþmen

Genç yaþta
kazada can verdi
Sungurlulu genç, Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný
kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Samsun'un
Bafra ilçesinde kendi aracýný park ettikten
sonra karþýdan karþýya geçmeye çalýþan
Ýbrahim Peþmen'e otomobil çarptý. Hayatýný
kaybeden talihsiz gencin cenazesi Arifegazili Köyü mezarlýðýnda topraða verildi.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý
diler.
(Haber Merkezi)

Bulduðu kurban parasýný
zabýta ekiplerine teslim etti
Çorum'da bir þahsýn kaybettiði kurban
parasý, zabýta ekiplerinin çabasý ile bulunarak teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir lokantada ye-

mek yiyen Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde
görevli belediye personeli yerde para olduðunu gördü. Lokantada yemek yiyenlere para kaybedip kaybetmediðini soran
belediye personeli paranýn sahibi bulamayýnca Zabýta Müdürlüðüne giderek
bulduðu bin 107 dolar ve 3 bin 385 TL'yi
teslim etti.
Bunun üzerine harekete geçen zabýta
ekipleri yaptýklarý çalýþmalar sonucu parasýnýn sahibi olan yabancý uyruklu
H.I.J.'ye ulaþtý. Belediyeye gelen H.I.J,
parayý zabýta ekiplerinden teslim alarak,
zabýta ekiplerine teþekkür etti. Bulunan
paranýn kurbanlýk parasý olduðu öðrenilirken, H.I.J.'nin parayý kaybettiði için kurban kesemediði öðrenildi.
(ÝHA)

Uður Demirer

Demirer: Lozan, Türkiye'nin
dayandýðý en güçlü
siyasi ve hukuki temeldir
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube
Baþkaný Uður Demirer, 24 Temmuz 1923'de
imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn yýldönümü vesilesiyle bir açýklama yaptý.
ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, "24 Temmuz 1923'de imzalanan, Lozan
Barýþ Antlaþmasý ile emperyalizm, cepheden
sonra masada da yenilgiye uðratýlmýþtý. Böylece; tam baðýmsýz, demokratik, laik, sosyal,
hukukun üstünlüðüne dayalý, çaðdaþ ve üniter bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atýlmýþtý. Lozan, bu yönüyle;
Anayasa'da vurgulanan ve "deðiþtirilmesi teklif dahi edilemeyen" niteliklerin zeminini oluþturmaktadýr" dedi.
Demirer, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Yalan ve sahte
tarih yazma gayretleri tüm hýzýyla devam etmektedir. Lozan'a, Lozan'ýn ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarý Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'e ve yol arkadaþlarýna yönelik çirkin,
gayri vicdani, gayri milli ve sýnýr tanýmaz saldýrýlar bu nedenledir.
Lozan karþýtlýðý, Sevr yandaþlýðýdýr. Bölünmek, parçalanmak ve emperyalizme
yem olmaktýr.
Lozan karþýtlýðý; Atatürk'ün kurduðu ulus
devlet modelinin, çaðdaþ kazanýmlarýn ve
Cumhuriyetin niteliklerinin tasfiye edilmesidir.
Lozan karþýtlýðý; hilafetin ve saltanatýn
geri getirilmek istenmesidir.
Lozan karþýtlýðý; milli egemenlik yerine
saray ve hanedan hâkimiyetini kabullenmektir.
Lozan karþýtlýðý; millilik yerine ümmetçiliktir.
Lozan karþýtlýðý; siyasal dinci bir devletin
inþasýna yüksek sesle "evet" demektir.
Lozan karþýtlýðý; çoklu hukuk sistemini
benimsemektir. Hukukun üstünlüðünün yok
edilmesidir.
Lozan karþýtlýðý; bölücü, gerici, iþbirlikçi,
cemaatçi, tarikatçý, PKK ve FETÖ'cü vb. yapýlanmalara göz yummaktýr…
Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandýðý en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin
sarsýlmasý ve yýkýlmasýdýr. Milletimizin ayrýþtýrýlmasý, kamplaþtýrýlmasý ve kutuplaþtýrýlmasýdýr. Buna izin vermeyeceðiz. Lozan
karþýtlarýnýn yürüttüðü, sinsi politikalara seyirci kalmadýk, kalmayacaðýz. Atatürkçü Düþünce Derneði, Lozan'ý bir milli onur ve milli
þeref meselesi olarak görmektedir. Atatürkçü Düþünce Derneði, Lozan'ý milletimizin
aydýnlýk geleceðinin güvencesi olarak kabul
etmektedir. Bu vesileyle, Lozan Antlaþmasý'nýn 98. yýldönümünde; Büyük Atatürk'ün,
Ýsmet Ýnönü'nün, milli kahramanlarýmýzýn,
devrim ve demokrasi þehitlerimizin manevi
huzurlarýnda ve milletimizin önünde bir kez
daha söz veriyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetimizin çaðdaþ niteliklerine,
Lozan'a ve ulusumuza sahip çýkmaya devam edeceðiz." (Mahmut Emin Söylemez)
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Agah Karapýçak: Basýn,
toplumun güvencesidir

Mustafa Sarýgül,
Çorum’a geldi
Türkiye
Deðiþim
Partisi Genel Baþkaný
Mustafa Sarýgül, beraberinde TDP Ýstanbul Ýl
Baþkaný Yusuf Bolat ile
birlikte Tokat'ta gerçekleþtirilen ziyaretin ardýndan Çorum'u da ziyaret etti.
Güleryüz
Restaurant'ta TDP Ýl Baþkaný
Engin Erenler, Merkez
ilçe Baþkaný Seyit Ahmet Çiftçi ve ilçe baþkanlarý tarafýndan karþýlanan Sarýgül, AK Parti'nin logosunun ampül olduðunu ve ampulün
zaman zaman deðiþtirilmesi gerektiðini ifade
ederek, Ankara'ya ev sahibi olarak AK Parti'den anahtarý almaya gittiklerini ifade etti.
Türkiye Deðiþim Partisi'nin fazileti temsil
ettiðini ve insanlarýn ortalamasý olduðunu anlatan TDP Genel Baþkaný Sarýgül, Eylül'de
yapýlacak büyük kurultayýn ardýndan TDP'nin
seçimlere girmeye hak kazanacaðýný, yetkiden sonra kapý kapý gezerek herkese deðiþimi anlatacaklarýný vurguladý.
TDP'nin tozu dumana katmaya geldiðini
söyleyen Sarýgül, Çorum il kongresine katýlmaya çalýþacaðýný da dile getirdi.
"TEKRAR KAPANMA OLURSA
ESNAF AYAÐA KALKAMAZ"
Türkiye Deðiþim Partisi Genel Baþkaný
Mustafa Sarýgül, pandemide yeni bir dalgadan söz edildiðini, Eylül-Ekim gibi bu dalganýn ülkeyi vurmasý ve tekrar kapanma olmasý
halinde esnafýn tekrar ayaða kalkamaz hale
geleceðini belirtti. Herkesi aþý olmaya çaðýran
Sarýgül, Avrupa ülkelerinde aþýlama oranýnýn
çok yüksek olmasýna raðmen Türkiye'de ikinci aþýlarýný olmayan çok sayýda vatandaþ olduðunu, pandemide tekrar zor zamanlar yaþamamak için aþýlanma sayýsýnýn artmasý gerektiðini vurguladý.
"Devletin ýþýðý sönmesin ancak esnafýn da
ýþýðý sönmesin" diyen Sarýgül, çok sayýda esnafýn kepenk kapatma ile karþý karþýya kaldý-

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, 24 Temmuz Gazeteciler ve
Basýn bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.
Baþkan Agah Karapýçak, gazeteciliðin fedakârlýk ve özveri gerektiren bir meslek olduðunu belirterek, "ilkeli ve sorumlu habercilik anlayýþý ile kiþisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsýz bir þekilde kamuoyunu aydýnlatma çalýþmalarýný yürüten basýn toplumun güvencesidir"
ifadesini kullandý.
Karapýçak, "Ýçinde bulunduðumuz yüzyýlda
kitle iletiþim araçlarýnýn kaydettiði baþ döndürücü
geliþmeler, basýnýn gücünü ve etkisini artýrmýþ;
gazetecilik mesleði, mevcut siyasi erklerin yanýnda etkin bir sivil güç olarak gündelik hayatýmýzda
yerini almýþtýr. Bu baðlamda basýn, sadece toplumun haber alma hürriyetinin karþýlýðý olarak kalmamakta, kiþisel hak ve özgürlüklerin korunmasýnda da etkin rol üstlenmektedir.

Çaðýn zorluklarýna ve
çeþitli siyasi engellemelere raðmen Türk basýnýnýn
topluma karþý sosyal sorumluluklarýný büyük feAgah Karapýçak
dakârlýklarla yerine getirdiðini takdirle görüyoruz. MHP olarak basýn mensuplarýmýzýn yaþadýðý mesleki zorluklarýn takipçisiyiz. Görevlerini yerine getirmeleri engellenen
gazetecilere destek olmayý demokratik sorumluluðun gereði addediyoruz.
Bu vesileyle; her daim ilkeli ve tarafsýz bir anlayýþla görevlerini sürdürme gayreti içerisinde
olan tüm basýn mensuplarýmýzýn 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramýný kutluyor, görevlerini yaparken hayatýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, basýn camiamýzýn tüm mensuplarýna sevgi ve selamlarýmýzý sunuyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

YAYINCILIK MALZEMELERÝ ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

ðýný belirtti.
Sarýgül, esnafý ayaða kaldýrabilmek adýna
esnek çalýþma sürecinin tekrar baþlamasýný
istediklerini söyledi.
"SEÇÝMLERDE AVRUPA'DAKÝ
BARAJ SÝSTEMÝ UYGULANMALI"
Türkiye Deðiþim Partisi Genel Baþkaný
Mustafa Sarýgül, Türkiye'de yapýlacak seçimlerde Avrupa'daki baraj sisteminin uygulanmasý gerektiðini ifade etti.
Seçilecek milletvekillerinin 150 tanesinin
partiler tarafýndan belirlenmesi, geri kalanlarýn
ise halk tarafýndan seçilmesine izin verilmesi
gerektiðini anlatan Sarýgül, "Bizim milletvekillerimiz halkýn acýsýnda da sevincinde de yanlarýnda olacak. Milletvekili seçilip oy aldýðý yere bir daha gelmeyeyim düþüncesi olmaz.
Ulusal birlikteliðe inanan, inançlara saygýlý laik, Atatürk milliyetçiliðine, ülkenin hudut ve
bayrak birliðine inanan insanlarla omuz omuza olacaðýz" dedi.
"AFGAN GÖÇÜNE KARÞI
ÖNLEM ALINMALI"
Türkiye'nin yeni bir göç dalgasý ile karþý
karþýya olduðunu anlatan Türkiye Deðiþim
Partisi Genel Baþkaný Mustafa Sarýgül, henüz
Suriyelilerin sorunlarýný çözememiþken Afganistan'da çok sayýda insanýn Türkiye'ye göç
etmeye çalýþtýðýný, bunun önlemini Türkiye'nin
tek baþýna deðil, diðer ülkelerle birlikte almasý
gerektiðini söyledi.
(Furkan Kalkan)

Tahtasýz: Basýnýn önündeki
tüm engeller kaldýrýlmalý
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Bu koþullar altýnda basýn özgürlüðünden
Mehmet Tahtasýz, basýnýn özgür olmadýðý bir söz etmenin mümkün olmadýðýný ifade eden
ülkede ne demokrasiden, ne de insan hakla- Tahtasýz, "Bir yandan AKP'ye biat etmeyen
rýndan söz etmenin mümkün olamayacaðýný binlerce gazeteci iþten atýlýrken, diðer yandan
ifade ederek, "Bir ülkede basýn
çalýþmaya çalýþan gazeteciler
ne kadar özgürse, demokrasi
de haklarýndaki soruþturmalar,
de o kadar güçlü olacaktýr" dedi.
davalar, gözaltý-tutuklamalarla
24 Temmuz Basýn Bayramý
ve yayýn yasaklarý ile uðraþnedeniyle bir mesaj yayýnlayan
maktadýr" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet TahtaCHP Ýl Baþkaný Tahtasýz,
sýz, tüm basýn mensuplarýnýn
açýklamasýný þöyle sürdürdü:
bayramýný kutladý.
"Basýn, demokrasinin vazCumhurbaþkanlýðý tarafýngeçilmez unsurlarýndan biridir.
dan yayýnlanan Kamuda TasarYasama, yargý ve yürütmeden
ruf Tedbirleri Genelgesini eleþtisonra dördüncü güç basýndýr.
ren Tahtasýz, kamu kurumlarýBir ülkede demokrasinin saðlýknýn gazete almamalarý ve zolý iþleyebilmesi ancak ve ancak
Mehmet Tahtasýz
runlu hallerin dýþýnda basýna
basýnýn önündeki engellerin
ilan vermemeleri þeklindeki düzenlemenin ye- kaldýrýlmasýyla mümkündür.
niden gözden geçirilmesini istedi.
Basýn özgürlüðü, doðruluk ve tarafsýzlýk ilTahtasýz, "Tasarruf önce saraylardaki israf- kelerinden taviz vermeden, hiçbir baský, tehdit
tan baþlamalý, makam araçlarýndan, 5 yerden ve sansüre maruz kalmadan gazetecilerin gömaaþ alanlardan baþlamalýdýr. Kýbrýs'a bile revini doðru bir þekilde yerine getirmesidir.
saray yapmayý müjde olarak halkýmýza sunan Basýnýn özgür olmadýðý bir ülkede ne demokCumhurbaþkaný, basýn kuruluþlarýnýn ayakta rasiden ne de insan haklarýndan söz etmek
durmasý için gerekli olan üç kuruþluk gelire mümkün olmaz.
engel olmaya kalkýþmýþtýr" dedi.
Bir ülkede basýn ne kadar özgürse, deKamuda tasarrufun gerekli olduðunu, an- mokrasi de o kadar güçlü olacaktýr. Ancak bucak güçlükle ayakta durmaya çalýþan basýnýn gün Türkiye'de, ne yazýk ki basýn ve medya
gelirlerini týrpanlayarak edilecek bir tasarru- ciddi zorluklar yaþamaktadýr.
fun yarardan çok zarar getireceðini savunan
Gazeteciler ve ifade özgürlüðünü savuTahtasýz, "Demokrasilerin vazgeçilmez unsu- nanlar, haksýz gerekçelerle demir parmaklýkru olan baðýmsýz ve tarafsýz medyanýn tasar- lar ardýna kapatýlmýþ, halkýn haber alma özruf tedbirleri çerçevesinde yaþam alanýnýn gürlüðü elinden alýnmýþtýr. Ülkemiz, ne yazýk
daraltýlmasý, halkýn haber alma özgürlüðüne ki günümüzde gazeteciler için en büyük hade engel teþkil etmektedir. Pandemi süreciyle pishane olarak anýlmaktadýr.
daralan gazete satýþ noktalarýnýn kamuda taBasýnda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýldösarruf tedbirleri genelgesiyle daha çok daral- nümü olarak kutlanmasý gereken 24 Temtýlmasý, genelge çerçevesinde varýlmak iste- muz'u ne yazýk ki bayram havasýnda kutlayanen hedefe de hizmet etmekten uzaktýr" ifa- mýyoruz. Gazeteciliðin suç olmadýðý, sansürdesini kullandý.
lenmediði, basýn emekçilerinin fikirlerinden
dolayý hapse atýlmadýðý, hedef gösterilmedi"YANDAÞ OLMAYAN EMEKÇÝ
ði, iþsiz kalmadýðý, kamuoyuna haber ulaþtýrBASINININ HER ZAMAN YANINDAYIZ"
mak için zorlu koþullar altýnda her þartta büAKP'nin iktidarda bulunduðu 19 yýlda yüz- yük bir özveriyle görev yapan basýn emekçilerce gazetecinin tutuklandýðýný bildiren Tahta- lerinin hak ettiði deðere kavuþtuðu bir ülke
sýz, Türkiye'nin Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler umudu ve özlemi ile deðerli basýn emekçileriÖrgütünün 2020 Dünya Basýn Özgürlüðü En- mizin 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutluyodeksi'nde 180 ülke arasýnda 50.02 puanla rum. Yandaþ olmayan emekçi basýnýnýn her
154. sýrada yer aldýðýna dikkati çekti.
zaman yanýndayýz."
(Haber Merkezi)

Yayýncýlýk Malzemeleri Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2021/422853
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642245805
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Yayýncýlýk Malzemeleri Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Belediyemiz Web Tv Birimimizde ve diðer birimlerimizde
kullanýlmak üzere I.Kýsým;19 Kalem, II.Kýsým;4 Kalem olmak
üzere toplam 23 Kalem Yayýncýlýk, Cihaz ve Sarf Malzemeleri
Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren
45(Kýrkbeþ) takvim gün içinde teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden itibaren iþe
baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok.
No : 4/310 Kat:4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine iliþkin bilgiler.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
Ýstekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktýr.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren aþaðýdaki belge veya belgelerden birini sunmasý yeterli
kabul edilecektir.
1) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat
Yeterlilik Belgesi,
4) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler,
4.3.2. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði Ýdari Þartnamenin 7nci maddesi dýþýndaki maddeleri ile teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki belgeler:
Ýstekliler, teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaktýr.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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‘Basýn, demokratik ve þeffaf
bir toplumun vazgeçilmezidir'
Yusuf Ahlatcý

'Basýn, bir milletin
müþterek sesidir'
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Türk basýn hayatýnda önemli bir dönüm
noktasýný teþkil eden 24 Temmuz 1908 günü, basýndan sansürün kaldýrýlarak, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya
baþladýðý tarihtir. Günümüzde ise artýk basýn, çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri, haber alma ve yayma özgürlüðünün en etkili aracý olmuþtur"
dedi. Ýl Baþkaný Ahlatcý, ülkemizin içinde bulunduðu konjonktürel durum nedeniyle gazetecilik mesleðinin hem zor hem de çok
hassas çizgiler üzerinde yürütülmesi gereken önemli bir meslek olduðuna deðinerek,
þunlarý kaydetti:
"Özellikle 15 Temmuz'da ülkemizin birlik
ve beraberliðine, devletimizin bekasýna, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hain
darbe giriþimine karþý dik duruþ sergileyen
ulusal ve yerel basýnýmýz, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum sergilemiþtir. Milli iradeyi ve hassasiyetlerimizi hedef
seçen hainlere karþý safýný belli ederek halký
doðru bilinçlendirme konusunda yönlendiren gazetecilerimiz, tarihte yerini almýþtýr. Bu
da göstermiþtir ki, milli deðerlere saygýlý, kiþi
hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayýþla görevini yerine getiren basýn, demokrasimizin en büyük güvencesidir.
Hiç þüphesiz ki basýn, bir milletin müþterek sesidir. Toplumsal geliþmeleri doðru ve
tarafsýz bir þekilde yayarak toplum fertlerinin
aydýnlanmasýna katký saðlayan, toplumun
duygu, beklenti ve hedeflerini de dýþ dünyaya duyuran baþlý baþýna bir kuvvet, köprü,
bir rehberdir. Bu duygu ve düþüncelerle; basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 113. yýldönümünde, baþta ilimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygýn gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarý
temsilcileri olmak üzere tüm deðerli basýn
çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Gazeteciler ve
Basýn Bayramýný kutlar, kendilerine saðlýk,
baþarý ve esenlikler dilerim." (Haber Merkezi)

Çek kanununda 13 milyar
TL'lik düzenleme
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
görüþülen torba yasada karþýlýksýz çeklerle
ilgili de bir düzenleme yer alýyor. Yasalaþmasý beklenen düzenlemeye göre, karþýlýksýz çek düzenleme suçundan 30 Nisan
2021'e kadar mahkum olanlarýn cezalarýnýn
infazý durdurulacak. Düzenleme toplam deðeri 13 milyar TL olan 180 bin çeki kapsýyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
görüþülen torba yasa teklifine göre çek kanununda deðiþiklik yapýlmasý planlanýyor.
Buna göre, karþýlýksýz çek düzenleme suçundan mahkum olanlarýn cezalarýnýn infazý durdurulacak. Düzenleme, 30 Nisan
2021'e kadar olan cezalarý kapsayacak.
Teklifin bayram tatili öncesinde genel kurulda yasalaþmasý bekleniyor. Ayrýca çek bedelinin ödenmeyen kýsmýnýn onda birini
ödemek için öngörülen sürenin de 30 Haziran 2022'ye kadar uzatýlmasý planlanýyor.
Kalan kýsýmlar ise ikiþer ay arayla 15 taksitte ödenebilecek. Ödemeler zamanýnda yapýlýrsa, ceza bütün sonuçlarýyla ortadan kaldýrýlacak.
(Haber Merkezi)

Vali Mustafa Çiftçi, demokratik ve þeffaf bir
toplum olmanýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri
olan basýnýn, haber alma ihtiyacýnýn en etkili
araçlarýndan biri olduðunu kaydetti.
24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle bir
açýklama yapan Vali Çiftçi, "Basýn ve yayýn kuruluþlarýmýz, gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki geliþmeleri doðru, tarafsýz ve hýzlý bir þekilde
kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydýnlatmak gibi büyük bir görev ve sorumluluðu üst-

Vali Mustafa Çiftçi

Elvan: Yýlsonunda
yüzde 7 civarý
büyüme bekliyoruz

ESNAF ÇESOB'TA
BAYRAMLAÞTI
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar
Odalarý
Birliði (ÇESOB)'ta Kurban Bayramý münasebetiyle bayramýn 2. günü düzenlenen bayramlaþma törenine yoðun katýlým oldu.
Bayramlaþma törenine ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Vedat Canbek, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe
esnaf odasý baþkanlarý, oda ve kooperatif
yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayýda
esnaf ve sanatkar katýldý.
Ýlk olarak Çorum
Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde bayramlaþmak üzere bir araya
gelen esnaf temsilcileri
daha sonra hep birlikte
ÇESOB'a geçti. Burada Birlik Baþkaný Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaþýrken, kýsa bir teþekkür konuþmasý yaptý.
Gür konuþmasýnda, bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði özel günler olduðunu belirterek, bayramlaþma törenine katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti.
Pandemi nedeniyle birkaç bayram bir araya
gelemediklerini ifade ederek, esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkýnýn bayramýný kutlayan
Recep Gür, "Toplumsal birlikteliði saðlayan deðerlerin anýmsandýðý, güzelliklerin ve iyiliklerin
yoðun olarak yaþandýðý Kuran Bayramýný hep

Tahtasýz'dan yangýnzedelere
geçmiþ olsun ziyareti
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Ýskilip ilçesinin Aþaðý Örenseki köyünde çýkan ve
3 vatandaþa ait evlerle birlikte, 1 samanlýk, traktör ve römokun yanmasýyla sonuçlanan yangýndan dolayý yangýnzedelere geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Tahtasýz, beraberinde Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Yusuf Var ve parti yöneticileri; Burhan Erdem ve
Kenan Sýr ile birlikte yangýnzedeleri ve köy halkýný ziyaret etti.

lenmiþlerdir. Basýn mensuplarýmýz üstlendiði bu
önemli görevi, toplum ile devlet arasýnda köprü
olarak, zor þartlar altýnda büyük bir fedakârlýk
içerisinde yapmaktadýrlar.
Her zaman büyük bir özveri ile çalýþarak hayattan haberdar olmamýzý saðlayan yerelden
ulusala, tüm basýn çalýþanlarýnýn "24 Temmuz
Gazeteciler ve Basýn Bayramý"ný kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte saðlýklý ve huzurlu günler temenni ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Yangýn bölgesinde incelemeler yapan ve
geçmiþ olsun dileklerini ileten Tahtasýz, yaralarýn bir an önce sarýlmasý noktasýnda gereken
destek ve mücadeleyi yapacaklarýný kaydetti.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Yusuf Var, köy muhtarý Hasan Uludað,
yangýnzede vatandaþlar; Sadýk Gökçe, Edip
Uludoðan ve Hidayet Ünlü ile görüþerek olaydan duyduðu üzüntüyü paylaþtý, geçmiþ olsun
dileklerini ileti.
(Haber Merkezi)

Hazine ve Maliye Bakaný Elvan, olumlu
mesajlar verdi. Büyümeye iliþkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiðini belirten Bakan Elvan, "Yýl sonu yüzde 7 civarý büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
Hazine ve Maliye Bakaný Lütfi Elvan, Bakanlýk'ta Almanya'nýn Ankara
Büyükelçisi Jürgen
Schulz ile Türkiye'de faaliyet gösteren Alman þirketlerinin üst düzey
yöneticileri ile bir
araya geldi. Bakan
Elvan toplantýda,
Türkiye ekonomisiLütfi Elvan
ne iliþkin deðerlendirmelerde bulunarak, katýlýmcýlara Türkiye'deki yatýrým fýrsatlarýný anlattý.
BÜYÜMEYLE ÝLGÝLÝ OLUMLU MESAJ
Geçen yýl Türkiye ekonomisinin yüzde
1,8 büyüdüðünü anýmsatan Elvan, bu yýlki
büyümeye iliþkin öncü göstergelerin çok
olumlu geldiðini, Türkiye ekonomisinin yýl
sonunda yüzde 7 civarýnda bir büyüme
gösterebileceðini kaydetti. Emtia fiyatlarýndaki artýþa raðmen cari iþlemler tarafýnda
umut verici geliþmeler olduðuna da iþaret
eden Elvan, güçlü ihracat performansý,
azalan altýn ithalatý ve turizm gelirlerindeki
ýlýmlý toparlanmanýn bu olumlu görünümün
ana itici unsuru olduðunu belirtti.
ORTODOKS EKONOMÝ POLÝTÝKASINDA DEÐÝÞÝKLÝK OLMAYACAK
Elvan, ekonomi politikalarýnýn yönünün
saðlam olduðunu ve Türkiye'nin Ortodoks
ekonomi politikasýnda herhangi bir deðiþiklik olmayacaðýný vurguladý.

birlikte kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bu
duygu ve düþüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarýmýn bayramlarýný en içten dileklerimle kutlar,
tüm insanlýk için barýþa, sevgiye ve kardeþliðe
vesile olmasýný temenni ederim" dedi.
ÇESOB'ta düzenlenen bayramlaþma töreninin ardýndan Birlik Baþkaný Recep Gür ve beraberindeki bazý esnaf odasý baþkanlarý, Çorum
Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan Valilik
bahçesinde düzenlenen bayramlaþma törenine
katýlmayý da ihmal etmedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

"MALÝYE VE PARA POLÝTÝKALARI
EL ELE YÜRÜYECEK"
Maliye politikalarý ile para politikalarýnýn
el ele yürüyeceðine iþaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yýlda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanýmlarýndan biri olduðunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.
REFORMLAR ÖNEMLÝ
ROL OYNAYACAK
Mart ayýnda Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan Ekonomi Reformlarý kapsamýnda kýrýlganlýklarý
azaltma, verimliliði ve rekabeti artýrmaya
yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladýklarýný belirten Elvan, tüm bu eylemlerin
güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin
saðlanmasýnda önemli bir rol oynayacaðýný ifade etti.Yatýrýmlarý teþvik etmek için
atacaklarý adýmlar hakkýnda da bilgi veren
Elvan, Yatýrým Teþvik Sistemini sadeleþtirip
yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.
"YATIRIM KATKI PAYI
DÜÞÜLMESÝNE ÝZÝN VERECEÐÝZ"
Elvan, þunlarý kaydetti:
"Öngörülebilirliði artýrmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatýrým Uyuþmazlýðý Kurumu'nu kuracaðýz. Proje bazlý teþvikler için
nakit teþvik uygulamalarýný baþlatacaðýz.
Yeni yatýrýmlar için diðer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatýrým katký payý düþülmesine izin vereceðiz. Küresel deðer
zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün
bazlý destek programlarý uygulayacaðýz."Bakan Elvan konuþmasýnýn ardýndan,
programa katýlan Alman þirketlerinin üst
düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine
ve Türkiye'de yatýrým imkanlarýna iliþkin
sorularýný da yanýtladý.
"ÝLÝÞKÝLERÝ DAHA DA
GÜÇLENDÝRECEÐÝZ"
Öte yandan Elvan, resmi Twitter hesabýndan konuya iliþkin yaptýðý paylaþýmda, "Ülkemize yatýrým yapan Alman þirketlerinin üst
düzey yöneticileriyle bir araya geldik. Ekonomik görünüm, politika çerçevemiz, vergisel
düzenlemeler, yatýrým teþvikleri ve yeþil dönüþüm alanlarýnda atacaðýmýz adýmlarý paylaþtýk. Ýliþkileri daha da güçlendireceðiz!" deðerlendirmesinde bulundu. (Haber Merkezi)
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ANINI YAÞA
KENDiNi YAÞA
Her insanýn yapýsal hedefi; þereftir. Bütün insanlar, þeref için yaþarlar, Ýnsan, yapýsýnýn temel
isteði olan þerefe koþmakta ömrünü sürdürür.
Ne var ki þerefi herkes ayrý deðerlendirir. Bunun için þeref; toplumlarca da, bireylerce de gerçek yüzüyle tanýnamamýþ, yanlýþ yorumlarda kalmýþtýr. Hatta istismar aracý gibi iþe gelen tarafa
çekilmiþ, þeref peþinde koþan insanlarý þeref diye
þerefsizliðe itmek bile imkân haline gelmiþtir.
Evsafý bilinmeyen þerefi göstererek, insanlarý
çeliþkili þartlara, çeþitli cereyanlara sürüklemiþtir.

ÝNSANIN GERÇEK HEDEFÝ
Ýnsan âlemi için þerefin adý bile insanlarý çeþitli maceralara sürüklemeyi mümkün kýlarsa, gerçek tanýmý yapýlýr, genel ölçüsü ortaya çýkarsa, ne
olacaðý þimdiden anlaþýlmalýdýr.
Þimdiye kadar þeref peþinde koþan insaný istedikleri yere koþturmuþ, istedikleri yerde yatýrmýþlardýr. Bilinmeyen þerefi yalnýz ismiyle bugünkü duruma getirmiþlerdir. Elbette þerefin gerçek
yüzü tanýndýktan sonra dünya muhakkak; huzur,
refah havasýyla dolacaktýr.
Düþünelim ki, insanýn þerefli olmak isteði; yenilmez, durdurulmasý, kesilmesi imkânsýz bir istektir.
Bu kadar ýsrarla peþine koþulan þerefin ger-

çek tanýmý neden yapýlmasýn? Þerefin gerçek yüzünün bütün her yanýyla tanýtýlmasý, insanlýða en
büyük iyilik deðil midir?
Buna göre tanýtýlmadýðý da en büyük kötülük
olmamýþ mýdýr? Þerefin gerçek yüzünü bilip tanýyan insan, þerefi þeref yönünde bulursa, daha bunalým diye bir eser olur mu? (1)
Ýþte insan olarak meselemiz, bu noktadan çözümlenmeye baþlayacak. Ýþte Özden'in bütün çabasý bu çözümler içindir.
Kendini Anýnla Yaþa!..
(1)- "ÝNSANIN HEDEFÝ ÞEREFTÝR" kitabý, þerefi bütün yönleriyle açýklýyor.

DEMEK ÖYLE
Yulaf Tohumu
Yulaf, buðday ve arpa baþaklarýna benzemeyen, salkým þeklinde eðik, bol niþastalý tohumlarý olan bir bitkidir. Baþaklarýn her
birinde 2 ve 3 tohum bulunur. Yulafýn beyaz,
sarý, kýrmýzý, siyah veya boz renkli baþaklar
olabiliyor.
YULAF TOHUMUNUN FAYDALARI
- Uykuzluða karþý, yulaf tohumunu oðul
otuyla birlikte kaynatýlýp yatmadan 1 saat
önce alýnýrsa iyi gelir. Tat için bal ile tatlandýrýlabilir.
- Kýsýrlýða karþý, yulaf tohumunu ceviz,
fýndýk gibi yemiþlerle dövülüp macun þeklinde yenilebilir.
- Mide rahatsýzlýklarýna karþý, yulaf kekik
ile kaynatýlýp bal ile tatlandýrýlarak aç karnýna süzülmeden 2-3 bardak içilirse gastrit ve
ülsere karþý iyi gelir.
- Yorgunluða karþý, yulaf tohumu bal ile
tatlandýrýlarak içilmelidir.
- Yulaf bol lifli olduðu için hazmý kolaylaþtýrýr.
Yulaf tohumunun faydalarý bunlarla bitmediði gibi oðul otu ile kaynatýlýp bal ile tatlandýrýlýp içildiði zaman sinir, stres ve depresyonu alýr. Sara nöbetlerine de iyi geldiði
görülmektedir.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:38
05:25
12:52
16:47
20:09
21:48

TARiHTE BUGÜN
1919- Balýkesir Kongresi baþladý (30 Temmuz'a deðin).
1951- Türkiye'deki ilk petrol Raman daðý yöresinde bulundu.
1967- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Richter
ölçeðine göre 6 büyüklüðünde deprem: 95
ölü, 127 yaralý.
1974- Kýbrýs için ateþkes görüþmelerine Dýþiþleri Bakaný Turan Güneþ katýldý. Güneþ,
“Ateþkes belli haklarýmýzý kullanmamamýz
manasýna gelmez” dedi.
1995- Ýstanbul Altýn Borsasý açýldý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

YIL: 5 / SAYI: 1803

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

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

Demek ki, onlar saltanatlarýný,
bizim kanlarýmýzla, gözyaþlarýmýzýn
üstüne kuracaklarmýþ öyle mi?
Demek, bizim çoðumuzu bunun
için nemelâzýmcý etmiþler.
Demek, bizim þahsiyetimizi
siImezIerse, hayat hakký
bulamazlarmýþ öyle mi? Demek ki,
bunun için þahsiyetimizi ve gerçek
deðerlerimizi her an kemiriyorlar,
inanç diye bir þey býrakmýyorlar.

nin içinden el ele vermiþler de, bir yandan yönetimleri tesirsiz hale getirmiþ, bir yandan da ekonomik aðlar kurmuþlar.
Yâni tüm dünya insanlarýnýn milliyetçiliðini, evrenselliðe kaydýrmakla silecekler (ki bir yandan siliyorlar) Her ülkenin yönetimlerine ya kendi adamlarýný koymak, ya da uþaklar tutmakla dayanýþmalarýný temin edecekler. "Dünya Birliði" diye bunun
için zehirliyorlar.
Demek ki, insanlarýn þahsiyet iddia edecek
iman, din, namus, haysiyet, þeref, mertlik, doðruluk, nikâh, aile, mukaddesat, milliyet anlayýþlarýna
bunun için kavram karýþýklýðý yapýyorlar...
Demek ki, insanlar þahsiyetlerine ait hiç bir iddia sahibi olamayýp da tamamen malzeme duruDemek, dünya nüfusuna imparatorluðu hedef muna geldikleri gün, "Artýk sizin bizden baþka tualmýþlar, öyle mi? Bunun için, çok uluslu þirketler tacak dalýnýz kalmamýþtýr "diyecekler...
Demek ki, tüm insanlarý parasýz, geçimden de
ve evrenselciliði yaygýnlaþtýrýyorlar. Bunun için,
aciz duruma düþürerek köle edecekler (hatta bir
tüm yönetimleri laçka etmek peþindeler.
Demek, bunun için güvenecek dal býrakmýyor- kýsmýný da gönüllü ve beleþ olarak köle edeceklar. Bunun için, kötüleri iyilerin yerine, iyileri de kö- ler). Þimdi daha açýk oynamakta sakýnca görmütülerin yerine getiriyorlar. Bunun için, örfleri, adet- yorlar.
Demek ki, Birleþmiþ Milletler, Milletler arasý
leri, dinleri, imanlarý alay ediyor ve ettiriyorlar.
Kölelik için, uðraþ verenlere "ilerici" deyip al- AET. IMF. Dünya Bankasý, Çekme Haklarý diye
kýþlatmak, iyileri kýnanacak durumda göster- hedeflerine yaklaþmak üzereler ki, her ülkede tedhiþ hareketleriyle usansýnmek,bunun içinmiþ…
lar ve nihayet "bize kim
"Dünyaya imparaSahip olacak?"desinler de
tor biz ve bizimkiler
o alçaklara sýðýnsýnlar öyolacak." deyip, plân"Ýþ
le mi?
lar uygulamak, saðcýkiþinin aynasýdýr,
Uyanmazsak, Dünya
solcu dövüþleri tertipÝmparatorluðunu onlara
lemek, bunun içinlafa bakýlmaz."
elimizle veriyoruz. Oldukmiþ... Masonlarý, siAbdulkadir DURU
larý günden beri mertçe
yonlarýn,
siyonlarý
olamadýklarý için, hep yemasonlarýn arkasýnraltýndan, hep sinsi oyunda gizleyip, kardeþi
larla yol almak marifetiyle akýllarý sýra ilerliyorlar.
kardeþe düþman etmek, bunun içinmiþ.
Hedefleri var diye, kuþ beyinleriyle aldatmalaDostluk pür riyasýyla koynumuza, hatta damarlarýmýza dek girmeleri, bizi bunca aldatmalarý,Her rýný sürdürüyorlar. Her ülkenin içini kazan gibi kayedeceklerinin tersini söyleyip,söylediklerinin tersi- natýyorlar.
Her ülkenin kazan gibi kaynamamý ve yönetimni yapmalarý,bunun içinmiþ.
Demek ki, dünya imparatorluðu kurmak hedef- lerin en süper sayýlanlarýnýn dahi güçsüz, etkisiz
lerine yaklaþtýkça, "Birleþmiþ Milletler" ,"Uluslara- kalmasý, bu çaðýn, bu devrin kapanmak üzere olrasý" adý altýnda vezirlerini, vüzeralarýný geliþtiri- duðunu gösteriyor.
Gerçek bir düzene pek ihtiyaç olduðu da, kaçýyor, ona göre de bir yandan her ülkede kendilerinden olmayanlarý kullanýp, yönetimleri bir kuþa nýlmazdýr. Bunun için, insanýn öz yaratýlýþýna tabenzetmeye, anarþilerle, terörlerle, dünyanýn her mamen uygun bir fikirden, gerçek bir düzen getirülkesini kazan gibi kaynatýp, yönetimleri çaresiz mek mecburiyeti doðmuþtur.
Eskilere dönmeden, mevcutlarýn da dýþýnda
duruma getiriyorlar ki,imparatorluklarýný ilân etmedünyaya Örgünöz Fikri'nin düzenini getirmekle, bu
ðe biraz daha hazýrlansýnlar.
Demek ki, bizi bu kadar yýllardýr bunun için mecburiyete cevap vermiþ olacaðýz.
Örgünöz Devlet Düzenininde, insanýn her yanuyutmuþlar, bunca oyunlarý bunun için tezgâhlalý varlýðýyla, hak ve hürriyetlerini baðýþlayýcý ve komýþlar.
Demek ki, 1789'da Fransýz ihtilâlýný körükleye- ruyucu hukuk düzeniyle, kanunlar yapýlýr. "Ýnsan
rek yaptýranlar, ilk denemelerini kesinleþtirdiklerin- hayvan deðil, insandýr." ilkesinden kalkýþ yapar.
Devlet ile milletin bütünlüðünü, hedefe varmak
de, etnik guruplarý idare eden büyük imparatorluklarýn örneðinde, bütün dünya insanlarýna hâkimi- amacýyla sürdürür. Hedef yolunda inanç birliði, yönetim ile halký kaynaþtýrýr.
yet kurmayý plânlamýþlar.
Örgünöz Devlet Düzeni
Demek ki, o zamandan beri elliþer yýllýk adýmSayfa;15
larýyla "Birleþmiþ Milletler" adý koyarak, her ülke-

GÜNÜN
GÜNÜN
SÖZÜ
SÖZÜ

ÖRGÜNÖZDE ÝÞ ÝÇÝNDE EÐÝTÝM

HER ÝÞÝMÝZ, “EN ÝYÝ” OLMALI
Bildiðiniz gibi deðerli okurlarýmýz, bugüne deðin köþemizde iþ hususunda bilmemiz ve ha-týrdan çýkarmamamýz gereken çeþitli konularla beraber, yaptýðýmýz iþler içerisinde de uygulaya-caðýmýz yine çeþitli eðitim yöntemlerine yer verdik.
Bu önemli hususlarý hatýrda tutmaya çalýþtýðýmýz gibi, gereði gibi uygulamak da tabi hepi-mizin
en büyük çabasý. Bu arada bir önemli husus daha
var ki, ne yaparsak yapalým yaptýðýmýzý mutlak surette en iyi þekilde yapmamýz gereðidir.
Evet, hepimiz de her iþimizin her yönlü mükemmel olmasýný arzu ederiz. Bazen bu arzumuz
gerçekleþmekle beraber, çoðu zaman da gerçekleþmez. Gerçekleþmez, çünkü hangi iþ olursa ol-

sun, yapýlmýþ da olsa en iyisi olmadýðý takdirde
bizleri de tatmin etmez. Ama "mutlaka bundan
sonra iyisini yapacaðým" azmi ile bir çabalama da
göstermeyiz ki, bu da çocukluðumuzdan beri "her
iþin en iyisini ben yapacaðým" iddiasýný ailemizden
yeterince almamýþ olmamýzdandýr.
Bizlerin yapacaðý bugünden itibaren bu iddiayý
ciddiyetle sürebilmek ve bundan sonraki iþ-lerimizin "en iyi" olmasýný temin etmektir. Bununla beraber hiç olmazsa bizden sonraki kuþaðýn bizden
çok daha güçlü olmasý için, yavrularýmýza ufacýktan iþlerinin birinci olmasý gereðini, gerektiði gibi
iþlemeliyiz. Ve baþarýlý oluncaya dek de ilgimizi
azaltmamaya önemle dikkat etmeliyiz.

K.K.2

Örgünöz’de
Ýþ Ýçinde Eðitim
ÝÇERÝK: Eðitim: Sürekli tekrardýr. Bilmiyorsak öðreniriz. Aklýmýzda
bir arýza olmadýkça dünyada bizim için imkânsýzlýk yoktur. Cehlin karanlýðýný artýran maksatlýlar, ölçüleri kaybetseler de, insan yaratýlýþýndaki
þahsiyete ait ölçüler ve istekler yine devam eder. Ne kadar aðýr þartlarla karþý karþýya olsa, yiðitlik odur ki, bu çemberleri yýrtalým ve hâkimiyetimizi kuralým. En iyi devirde, en iyi toplumda yaþýyormuþ gibi, hayatýn
çarkýný istediðimiz yöne çevirebilelim. Ancak bu gücü, bu maneviyatlý
kutsallýðýmýzdan bulursak, bütün yeteneklerimizi kullanabiliriz. Milelimizin maddi - manevi huzur ve kalkýnmasýný temin edebiliriz. Öz Yapý' mýzý
bunu için bilip tanýyoruz ve bunun için kiþilik eðitimi yapýyoruz. Ortamýmýza insanca yaþama ilkelerini yerleþtirmekle bunun için karalýyýz.

FARANJÝTE NE ÝYÝ GELÝR:
FARANJÝT ÝÇÝN DOÐAL
YÖNTEMLER -1FARANJÝT
NEDEN OLUR?
Farenjit bir enfeksiyon veya inflamasyon sonucu oluþan bir solunum yolu hastalýðýdýr. Boðaz aðrýsýna neden olan farenjit akut ya da kronik olabilir. Normalde farenjit birkaç hafta içinde iyileþir.
Ancak durum tekrar ediyorsa ya da
daha uzun sürüyorsa kronik farenjitten
bahsedilebilir. Farenjit genellikle soðuk
algýnlýðý virüsü gibi viral bir enfeksiyon
sonucunda oluþur ya da tekrarlar. Boðazda tahriþe neden olabilir. Soðuk algýnlýðý veya grip, sigara, sinüs enfeksiyonlarý, alerji ve kuru hava farenjit
oluþmasýna neden olan faktörler arasýndadýr.
FARANJÝTÝN
BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
Yorgunluk, yutmada zorlanma ve
iþtah kaybýnýn yaný sýra boðazda kaþýntý, öksürük, hapþýrma, burun akýntýsý, ateþ, baþ aðrýsý, eklem aðrýsý, kas
aðrýlarý, ve þiþmiþ lenf düðümlerine
neden olabilir. Nadir de olsa bademcik
iltihabý, kulak enfeksiyonlarý, sinüs enfeksiyonlarý farenjiti tetikler. Ancak en
sýk görülen belirti faranjite baðlý öksürük ve boðaz aðrýsýdýr. Farenjit vakalarýnýn çoðu ilaç alýnmadan kendiliðinde
1 hafta içinde geçer. Ancak hastalýðýn
belirtilerini hafifletmek için bazý doðal
ve bitkisel çözümler uygulanabilir.
FARANJÝT NASIL GEÇER:
FARANJÝTE BÝTKÝSEL TEDAVÝ
1. FARANJÝT ÝÇÝN ELMA SÝRKESÝ
Elma sirkesi asidik içeriði ile antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Ayrýca çeþitli baðýþýklýk
sistemini güçlendirir ve vücudun pH
seviyesini dengelemeye yardýmcý vitaminler içerir.
- 1 ila 2 yemek kaþýðý elma sirkesi
bir bardak ýlýk su içinde karýþtýrýlýr. Bal
eklenir ve yavaþ yavaþ yavaþ içilir.
Günde en az 2 kere tüketilebilir.
- Bir çay kaþýðý tuz, bir çorba kaþýðý elma sirkesi ve bir bardak ýlýk su ile
gargara yapýlabilir. Ýyice karýþtýrýldýktan
sonra 15 dakika beklenir ve bu þekilde
gargara yapýlýr.
2. FARANJÝT VE ACI BÝBER
Acý biber farenjit için etkili olan baþka bir bitkisel çözümdür. Acý biber içinde bulunan capsaicin adlý madde anti
inflamatuar, anti viral ve anti bakteriyel
ajan olarak hareket eder. Bu madde,
aðrý ve þiþlikleri azaltarak enfeksiyon
ile mücadeleye yardýmcý olur.
- Yarým çay kaþýðý acý biber 1 bardak sýcak suya eklenerek karýþtýrýlýr.
Ýstenirse içerisine bir çorba kaþýðý limon suyu da eklenebilir. Bu karýþýmla
günde birkaç kez gargara yapýlýr.
- Alternatif olarak 1 çay kaþýðý acý
biber ve biraz bal, limon suyu ve sýcak
su ile karýþtýrýlýr. Her gün daha iyi hissedene kadar tüketilir.
3. FARANJÝTE
TUZLU SU GARGARA
Ilýk tuzlu suyla gargara yapmak boðaz aðrýsý tedavisi için en etkili yoldur.
Tuz, bakteri veya virüsleri öldürerek farenjitin iyileþme sürecine katkýda bulunur.
- 3 çay kaþýðý tuz (tercihen deniz tuzu) iki su bardaðý ýlýk su içinde karýþtýrýlýr.
- Bu karýþým ile gargara yapýlýr. Kesinlikle yutulmamalýdýr.
- Ýþlem günde birkaç kez tekrarlanabilir.
4. FARANJÝTE BAL
ÝYÝ GELÝR MÝ?
Bal farenjit için geleneksel bir çözümdür. Çalýþmalar, balýn üst solunum
yolu enfeksiyonlarýnda oldukça etkili
olduðunu göstermektedir. Bal anti viral, anti fungal ve anti bakteriyel özellikleri nedeniyle enfeksiyonu yatýþtýrýr
ve iyileþme sürecini hýzlandýrýr.
- Bal ve elma sirkesi eþit miktarda
karýþtýrýlýr. Bu karýþým dört saatte bir
veya aðrý olduðunda tüketilir.
- Alternatif olarak, bir fincan sýcak
su içine 1 çay kaþýðý bal eklenir. Yarým
limon suyu da ilave edilerek iyice karýþtýrýlýr. Gün boyunca 2 bardak tüketilebilir.
5. KAYGAN KARAAÐAÇ
Boðaz aðrýsý için baþka bir geleneksel yol ise kaygan karaaðaçtýr. Boðazýn tahriþ olmasýný engeller ve aðrýyý azaltmaya yardýmcý olur.
- Kaygan karaaðacýn iç kabuðundaki jelden iki çay kaþýðý kadar alýnýr
ve iki bardak kaynar suya eklenir. Kapaðý kapatýlarak beþ dakika demlenmesi beklenir ardýndan süzülür. Bu
çay günde bir kaç kez içilebilir.
Not: Hamile veya emziren kadýnlarýn kullanmamasý gerekir.
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Kadroya “YILDIZ” transfer
Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren
Çorum Futbol Kulübü, Süper Lig oyuncusu Çorumlu Murat Yýldýrým'ý kadrosuna kattý.
2021-2022 sezonuna "þampiyonluk"
hedefi koyan Çorum FK, takýma takviye
yapmaya devam ediyor. Kýrmýzý siyahlýlar, Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan ve
Teknik Direktör Ayhan Atik koordinesin-

Murat Yýldýrým

de devam eden transfer çalýþmalarý
kapsamýnda 34 yaþýndaki orta saha
oyuncusu, geçtiðimiz sezon Süper Ligde Gençlerbirliði formasý giyen Murat
Yýldýrým'ý kadrosuna kattý. Kulüpten yapýlan açýklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Murat Yýldýrým ile 2 yýllýk
anlaþma saðlamýþtýr. Tüm camiamýza
hayýrlý olsun" denildi.

423 MAÇA ÇIKTI
Süper ligin tecrübeli isimlerinden biri
olan Murat Yýldýrým, kariyerinde toplam
423 maça çýktý.
Yýldýrým, sýrasýyla Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep
FK, Boluspor, Yeni Malatyaspor ve
Gençlerbirliði takýmlarýnýn formasýný
giymiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Açýklanacak isim:

BURAK ÇALIK

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum FK'nýn herkesi merakta
býrakan transfer paylaþýmýnýn Burak Çalýk olduðu öðrenildi.
2021-2022 sezonuna "þampiyonluk" hedefi
koyan Çorum FK yönetimi, yeni sezon için iddialý transferler yapýyor. Son olarak Süper Lig'de
forma giyen Murat Yýldýrým'ý kadrosuna katan
kýrmýzý-siyahlýlarýn sosyal medyada paylaþtýðý
video heyecan yarattý. Videoda, Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan'ýn imzasý bulunan bir mektubun bir futbolcuya gönderildiði görülüyor. Mesajda, "#RotaÞampiyonluk sloganýyla çýktýðýmýz
þampiyonluk yolunda bizimle omuz omuza savaþmaya davet ediyorum" ifadeleri yer alýyor.
Edindiðimiz bilgiye göre videoda yer alan gizemli ismin Samsunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Burak Çalýk olduðu öðrenildi.
Videoda yeni transferin bugün akþam
19.19'da açýklanacaðý bildirildi.
322 MAÇTA
85 GOL
Bugüne kadar
toplamda
322
maçta forma giyen
Burak Çalýk, 85
gol, 40 asist yaptý.
Forvet mevkisinde
de oynayan Burak
Çalýk,
bedelsiz
olarak
Çorum
FK'da forma giyecek. (Abdulkadir
Söylemez)

Burak Çalýk

Hazýrlýklar tam gaz
Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorum FK,
hafta sonu da antrenmanlarýna devam etti.
2021-2022 sezonuna
þampiyonluk parolasýyla
hazýrlanan Çorum FK,
bayram arasýnýn ardýndan
Cuma günü antrenmanlara baþladý. Hafta sonu da
kýrmýzý-siyahlýlar çalýþmalarýný sürdürdü. Teknik Direktör Ayhan Atik nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanlarda kondisyon
ve taktik çalýþýldý.
Çorum FK, yeni sezon
hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu güreþçi
dünya þampiyonu
Macaristan'da
devam
eden Dünya Yýldýzlar Güreþ
Þampiyonasý'nda milli sporcu Rýfat Eren Gýdak, altýn
madalya kazandý.
Baþkent Budapeþte'de
düzenlenen organizasyonda serbest stil 92 kiloda mü-

cadele eden Rýfat Eren Gýdak, finalde Rus Zhorik
Dzhioev ile karþýlaþtý.
Milli güreþçi, 3-3 biten
müsabakayý son puan avantajýyla kazandý.
Serbest stil 60 kilo bronz
madalya maçýnda Macar

Dünya þampiyonuna Kargý'da coþkulu karþýlama
Dünya Gençler Serbest Güreþ
Þampiyonasý'nda 92 kiloda altýn
madalyaya ulaþan Rýfat Eren
Gýdak; memleketi Çorum, Kargý'da
Belediye Baþkaný Zeki Þen ve
vatandaþlar tarafýndan coþku

ile karþýlandý.
Macaristan'ýn
baþkenti
Budapeþte'de düzenlenen Dünya
Gençler Serbest Güreþ Þampiyonasý 92 kiloda mücadele eden
Rýfat Eren Gýdak, finalde Rus

Zhorik Dzhioev ile karþýlaþtý.
Milli güreþçi, 3-3 biten müsabakayý son puan avantajýyla kazanarak, Rus rakibi karþýsýnda altýn madalyaya ulaþmayý baþardý.
Müsabakalar sonrasý memleke-

ti Çorum, Kargý'da Belediye Baþkaný Zeki Þen ve vatandaþlar tarafýndan coþku ile karþýlanan þampiyon
güreþçi; hedefinin Taha Akgül gibi
aðýr siklette Avrupa, Dünya ve
Olimpiyat þampiyonluðu yaþamak
olduðunu belirtti.
ÞAMPÝYONLUK TURU ATTI
Ailesiyle birlikte Kargý Kaymakamý Abdulhamid Uyar ve Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i makamlarýnda ziyaret eden Dünya Þampiyonu Rýfat Eren Gýdak, daha sonra
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen
ve Kargý Güreþ Antrenörü Kazým
Karabýyýk'la birlikte çarþýyý gezerek
þampiyonluk turu attý. Görenler
genç Dünya Þampiyonu Rýfat Eren
Gýdak'la hatýra fotoðrafý çektirerek
tebrik etti.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Alex Gabor Gombos'a yenilen Barýþ Ünsal ise dünya
beþincisi oldu.
Türkiye, erkekler serbest
stilde birer altýn ve bronz
madalya elde etti. Abdullah
Toprak, 55 kiloda bronz madalya almýþtý. (Haber Merkezi)
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KAVUNCU, UÐURLUDAÐ'DA
BAYRAMLAÞMAYA KATILDI
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Uðurludað ilçesinde partisinin bayramlaþma törenine katýldý.
Çorum'un Uðurludað
ilçesinde AK Parti Teþkilatý, bir bayramlaþma töreni düzenledi. Törene
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,
Uðurludað
Belediye
Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Ömer Kiday,
Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Uyar, ilçe
yönetim kurulu üyeleri
ile vatandaþlar katýldý.
Burada partililerle bir
araya gelen Milletvekili
Kavuncu, Kurban Bayramý'ný tebrik etti.
(Haber Merkezi)

Baþkan Aþgýn’a
hemþehri ziyareti
HÝTÜ, yaz okulu
derslerini açýkladý

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarý ve CHP Genel
Baþkan Baþdanýþmaný Kenan Nuhut,
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti.
Hemþehrilerimiz AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarý ve CHP Genel Baþkan Baþdanýþmaný
Kenan Nuhut, beraberinde CHP Ýl Baþka-

ný Mehmet Tahtasýz, CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz ile birlikte Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret ederek Baþkan Aþgýn ile bayramlaþtý. Bele
diye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
ziyaretle ilgili, "Nazik ziyaretleri için teþekkür ediyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hitit Üniversitesi, yaz okulu döneminde açýlacak dersleri duyurdu.
Üniversiteden yapýlan açýklamada,
"Yaz Okulu döneminde derslerin açýlmasý için en az 15 ve üzeri seçim yapýlan ve açýlmasý kesinleþen dersler ekte
yer almaktadýr. Açýlmayan dersleri seçen öðrencilerimiz açýk derslerden seçim yapabileceklerdir. Ödemesini yapmýþ ve ders seçmeyen ve öðrenciler, iade iþlemleri için UBYS Sisteminde Diðer
menüsünden IBAN bilgilerini mutlaka
doðru bir þekilde kayýt etmeleri gerekmektedir. Dersler 27 Temmuz 2021 tarihinden itibaren çevrimiçi (online) UBYS
sistemi üzerinden yapýlacaktýr" denildi.
(Haber Merkezi)

Köprüde 'yol vermedin'
tartýþmasý: Bir yaralý
Çorum'da trafikte çýkan tartýþmada bir kiþi bacaðýndan vurularak yaralandý. Olay, Osmancýk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Serhat A. (35) ve Ýsmail E. (32), otomobil ile seyir halindeyken, diðer otomobilde bulunan Ahmet Ç.(34)
ve Sezer Y.(29) ile yol verme yüzünden tartýþmaya
baþladý. Tartýþma esnasýnda Ýsmail E'in belinde bulunan tabancayý alan Sezer A., tartýþtýðý Serhat A.'yý
bacaðýndan vurarak yaraladý. Olayýn ihbarý ile bölgeye çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk edildi. 112
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan yaralý þahýs
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralama olayýný gerçekleþtirdikten sonra olay yerinden uzaklaþan þahýslar, polis ekipleri tarafýndan suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi)

Tandýrlýk yangýný
korkuttu

ÞEN AÝLESÝNÝN MUTLU GÜNÜ
Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Þen ve Aynur Þen'in
oðlu Efecan, hayatýný Zekine ve Metin
Çakar çiftinin kýzlarý Berna ile birleþtirdi.
Genç çiftin nikah þahitliðini Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir yaparken genç çiftin nikahýný ise
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
kýydý. Düðüne CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, ÇESOB Baþkaný
Recep Gür ile davetliler katýldý. Kesin
Karar Gazetesi, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çýkan yangýnda tandýrlýk kül oldu. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Akçay Mahallesi'nde Metin Aktukum'a ait evin
tandýrlýk kýsmýnda yangýn çýktý. Durumu fark eden ev
sahibi ve komþularý Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Çýkan yangýnda
tandýrlýkta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
Yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Oðuzlar'da bayram þenliði coþkusu
Pandemi süreci nedeniyle uzun süredir bir
araya gelemeyen Oðuzlar halký, normalleþme
sürecinin ardýndan Kurban Bayramý etkinlikleri
kapsamýnda düzenlenen bayram þenliðinde buluþarak hasret giderdi.
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan Kurban Bayramýnýn üçüncü ve dördüncü günlerinde yerel sanatçýlarýn katýlýmý ile þenlik düzenlendi.
Bayram þenliklerinin ilk gününde yerel sanatçýlar Reha Özsemerci ve Ferhat Türk tarafýndan
türkü þöleni düzenlenirken, diðer etkinlikte ise
açýk hava sinema gösterimi ve Oðuzlar Belediyesi'nin 2,5 yýllýk süreçte yaptýðý çalýþmalarýn aktarýmý gerçekleþtirildi.
Oðuzlar Kaymakamý Onur Alp Býçakcý,
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, AK
Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Ekmekçi,
MHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Çörekçi ve Oðuzlar
halkýnýn katýlýmýyla düzenlenen þenlikler, coþku
içerisinde tamamlandý.
Ýlçe halkýna katýlýmlarýndan dolayý teþekkürlerini ileten Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým; "Bayramlar birlikte oldukça daha güzel

ve daha anlamlýdýr. Bayramýn güzelliðini, samimiyetini paylaþmak adýna bir araya geldiðiniz
için herkese teþekkür ederim, birliðimiz beraberliðimiz daim olsun" þeklinde açýklamalarda bulundu.
(Haber Merkezi)

