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‘Toprak Mahsulleri Ofisi 
çiftçileri mağdur ediyor’
Sungurlu'ya bağlı Büyük İncesu Köyü
Muhtarı Serkan Çağaldoğan, Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu
Ajans Müdürlüğünün ürün alımında
yavaş hareket etmesi nedeniyle çiftçi-
leri mağdur ettiğini iddia etti.

Muhtar Serkan Çağaldoğan,
yaptığı açıklama da, ran-

devu ile ürün alımı yapan ofisin
verilen randevuya uymaması ne-
deniyle çiftçilerin mağdur oldu-
ğuna dikkat çekerek, bu duruma
tepki gösterip yetkileri göreve
çağırdı. Çağoldoğan, açıklama-
sında şunları kaydetti: “Günlük
200 ton alım randevusu veren Top
rak Mahsulleri Ofisi öğleye kadar
10 traktör alıyor ve 30 dakika da
bir alım yapıyor. Yetkilileri göreve
davet ediyorum. Nerede Ziraat
Odası, nerede yetkililer?” 3’te

Doğru Hasar Danışma
Merkezi Acenteliği açıldı 

S u n g u r l u ’ d a
Doğru Hasar Da-
nışma Merkezi
Acenteliği hizmet
vermeye başladı. 

Doğru Hasar Danışma Merkezi
Acentesi Ahmet Dağtaş, yap-

tığı açıklama da, Sungurlu halkına
hizmet vermeye başladıklarını söy-
ledi. Fevzipaşa Mahallesi Fotoğraf-
çılar Arastasında hizmet verdik
lerini ifade eden Ahmet Dağtaş,
“Doğru Hasar Merkezi Danışman-
lık AŞ olarak, ülke çapında mey-
dana gelen trafik kazaları sebebiyle
hasar tasfiyesi alanında tüm uyuş-
mazlıkların çözüme kavuşturulması
noktasında hizmet sunan bir hasar
firmasıyız.” dedi. 4. sayfada

İnegazili
köyünde
cenaze
yemeğine
katıldı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,

Sungurlu’ya bağlı İnegazili
köyünde rahmetli Süleyman Öztaş
için Öztaş ailesi tarafından verilen
yemeğe katıldı.
Haber 2. sayfada Fuat Oktay’a Hattuşa daveti
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Meteorolojiden 
şiddetli yağış uyarısı

Doludan 
zarar gören 
çiftçilere 
5 milyon 
lira destek

5. sayfada

2. sayfada
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Ömürdür insana gülün kokusu 

Kan değilde güzel tenin dokusu 

Sevdayı toplayan yürek sokusu

Uzak değil yakın olur sevenler

Dağları koysanda bir bir araya 

Sevdalar konmuyor asla daraya

Verselerde gitmez asla saraya 

Uzak değil yakın olur sevenler

Serveti koymuşlar gözün önüne 

Bakarken mest olmuş aşkın yönüne 

Aklına fikrine girmiş gönlüne

Uzak değil yakın olur sevenler

Tarlaya tohumu saçan yeşertir 

Sevmeyi bilenler aşkı yeşertir 

Tomurcuk açılır gülü yeşertir

Uzak değil yakın olur sevenler

Yıllarca yanarak kendinden geçmiş 

Ömrünce yürekten bir kere seçmiş 

El ele tutarak ömürü biçmiş 

Kül'özüne yakın olur sevenler

YAKIN OLUR 
SEVENLER

Vali Çiftçi İnegazili köyünde
cenaze yemeğine katıldı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungur-
lu’ya bağlı İnegazili köyünde rahmetli
Süleyman Öztaş için Öztaş ailesi ta-
rafından verilen yemeğe katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İnegazili
köyünde geçtiğimiz günlerde

vefan eden Süleyman Öztaş’ın
ailesi tarafından köyün aşevinde
verilen yemeğe katıldı.

Vali Çiftçi daha sonra ha-
yırsaver işadamı Haydar Ali Öztaş-
’ın daveti üzerine evine misafir
oldu. Vali Çiftçi burada köyün ileri
gelenlerinden Nazım Pekmezci,
Mesut Sagun ve Haydar Ali Öztaş-
’tan köy hakkında bilgi aldı. Köyün

ileri gelenleri, yollarının bakım ve
onarımı için yardım talep etmeleri
üzerine Vali Çiftçi, gerekenin
yapılması için yetkililere talimat
verdi.

İkindi namazına müteakip
defin edilecek olan Hasan Algaç’ın
taziye evine giderek yakınlarına baş
sağlığı da dileyen Vali Çiftçi, köy
camisini ziyaret ettikten sonra İne-
gazili’den ayrıldı.
(Recep Şeyhoğlu)

Doludan zarar gören çiftçilere
5 milyon lira tohum desteği

AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet

Sami Ceylan,
dolu yağışından

zarar gören 
çiftçilere 5 milyon

lira tohum
desteği yapıla-
cağını bildirdi. 

AK Parti Milletvekili MKYK üyesi ayrıca
Tarım Orman Komisyonu üyesi Ahmet

Sami Ceylan, Mayıs ve Haziran aylarında il
merkezi ve ilçelerinde meydana gelen dolu
yağışından zarar gören çiftçilere tohum desteği
yapılacağını açıkladı.

Ceylan yaptığı açıklamada, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Çorum iline, çiftçilere tohum alınarak
dağıtılması için 5 Milyon TL ödenek gönderildi.
Bir nebzede olsun çiftçilerimizin yarasını sar-
maya, dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin
yanında olmaya devam ediyoruz.

Çorum çiftçisine destek olan Sayın
Cumhurbaşkanımıza tüm çiftçilerimiz adına şük-
ranlarımı sunuyorum.” dedi. (Adem İncel)
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ARAP
ÇATAROĞLU

acataroglu1919@hotmail.com

TESADÜFEN YAŞIYORUZ

İskenderun’da ödevini yapmadığı için babası
tarafından dövülen Mercan hayatını kaybetti. 

İstanbul Süper Amatör Lig maçında 17 yaşındaki
Muhammet Yücel bıçaklanarak öldürüldü. 

Kopya çekmesine engel olan öğretmenini öldürdü. 
Yine bir kadın cinayeti... 
Ayaklarını kestikleri sokak kedisini yaktılar… 
Bunlar son günlerde haber bültenlerinde yer alan

haberler. Benzer haberleri duymaya alıştığımız için önem-
semiyoruz. Sinirleniyoruz, eleştiriyoruz, engel olamıyoruz.
Kısa bir süre sonra unutuyoruz. Yeni yılda cinayetlerin sayısı
artacak. Öldürmek için yeni bahaneler bulacağız. 

Ev içinde şiddet, apartmanda, mahallede, okulda,
eğlence yerlerinde ölümlerin yaşanmadığı yer yok gibi. İnsan
öldürme bahaneleri saymakla bitmiyor. Ülkemiz genelinde
yerel seçimler dönemi başladı. Tek dileğim muhtar seçim-
lerinden belediye başkanları seçimine kadar kavgaların, ölüm
olaylarının yaşanmasını diliyorum. 

İnsan öldürme nedenlerimiz sayılamayacak kadar
çok. Namus davası, kan davası, futbol maçları. Bana yan
baktın. Bana hareket çektin. (ne demekse?) Yüksek sesle
konuştun. Benimle dalga geçtin. Karı gibi güldün. Bana
yamuk yaptın. Bana kelek attın. Tipin bozuk, yüzün asık.
Anama küfür ettin. Manitaya laf attın. Bacıma göz diktin. Tipin
bozuk, yüzün asık. Anama küfür ettin. Helalime göz koydun. 

Futbol maçları başlamadan kavgalar başlar. Maç
boyunca hakemlere, futbolculara küfür edilir. Çıkan kav-
galarda sadece ölümler olursa haber bültenlerinde yer alır.
Meydan dayağı yiyenlerin sayısı belirsizdir. 

Pazar yerlerinde, işportacıların kendi aralarında,
zabıtalarla satıcılar arasında çıkan kavgalarda ölümler ola-
bilir. 

Davul zurnayla gençlerimizi askere göndeririz. Kavga
yapmaya alışkın olduğumuz için mutlaka bir sudan sebep bu-
labiliriz. 

Genelde lig maçlarının sonlarında şampiyon olacak
takımlar belli olur. Sokaklarda yapılan kutlamalarda trafik felç
olur. Rakip takımın taraftarları evlerine çekilir. Düzenlenen
araba konvoylarında hiçbir kural yoktur. Bir silah sesini
diğerleri takip eder. İnsanlar evlerinde balkonlarında ölebilir.
Zafer kutlamaları sadece onların istediği zaman son bulur. 

Düğünler kavgasız olur mu? Tabancalardan tutun
güvenlik görevlilerinde, askerlerde bulunması gereken
silahlar susmak bilmez. Kaza kurşunlarıyla çocuklar, kadınlar,
hatta gelinler damatlar ölebilir. 

Silahlar, bıçaklar sadece sokak kavgalarında
kullanılmaz. Okullarda öğrenciler, evlerde tartışan taraflar her
an silah kullanabilir. 

Miras paylaşımları ölümle sonuçlanabilir. İnsan
öldürmek için o kadar çok bahanemiz var ki bu konuda
araştırma yapacak uzmanlar bile tımarhanelik olabilir. 

Öldürülen sadece yirmi yedi yaşındaki Ceren Damar
Şenel mi? Eşinin adına konuştuğunu söyleyen Levent
Şenel’in sözlerini unutacak mıyız? 

İYİ BİR DOKTOR, İYİ BİR HUKUKÇU DEĞİL, İYİ
BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN! 

Birilerini öldürmek için yeni bahaneler aramak yerine
insan olmaya çaba gösterecek miyiz? 

Çorum kökenli gencecik bir akademisyenin,Ceren
Damar Şenel’in hurhanca katledilmesi, onulmaz bir acı ol-
yarak yüreklere oturdu.

“Toprak Mahsulleri Ofisi 
çiftçileri mağdur ediyor”
Sungurlu'ya bağlı Büyük İncesu Köyü
Muhtarı Serkan Çağaldoğan, Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu
Ajans Müdürlüğünün ürün alımında
yavaş hareket etmesi nedeniyle çiftçi-
leri mağdur ettiğini iddia etti.

Muhtar Serkan Çağaldoğan,
yaptığı açıklama da, randevu

ile ürün alımı yapan ofisin verilen
randevuya uymaması nedeniyle
çiftçilerin mağdur olduğuna dikkat
çekerek, bu duruma tepki gösterip
yetkileri göreve çağırdı. 

Çağoldoğan, açıklama-
sında şunları kaydetti: “Günlük 200
ton alım randevusu veren Toprak
Mahsulleri Ofisi öğleye kadar 10

traktör alıyor ve 30 dakika da bir
alım yapıyor. 

Yetkilileri göreve davet
ediyorum. Nerede Ziraat Odası, ne-
rede yetkililer? Ayrıca şehir merke-
zine 13 kilometre mesafede, su
içecek yer bile yok yemekten vaz-
geçtik. Beğenirse alıyor tabi.. Giri-
şimlerimiz sonunda biraz hızlanma
oldu.”  
(Ali Akkaş)

Fuat Oktay’a Hattuşa daveti
Cumhurbaşkanı Yardım-

cısı Fuat Oktay, Kurban

Bayramı öncesi, mem-

leketi Yozgat’ta bir dizi zi-

yarette bulundu. 
Oktay, Sorgun’daki Yüksek Hızlı

Tren ve Havalimanı inşaatlarında in-
celemelerde bulunup ray serim çalışma-
larının ardından tren yolu bakım aracına
binerek hat üzerinde test sürüşü gerçek-
leştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
akşam da, Yozgat’ta düzenlenen yemeğe
katıldı. Yemekte, Fuat Oktay’ın eski ve ya-
kın dostu, Boğazkale Aşıkoğlu Otel sahibi
Cengiz Aşıkoğlu da hazır bulundu. Cengiz
Aşıkoğlu, yemekte görüştüğü Oktay’ı
Hattuşa’ya davet etti. (Bilgehan Yenigün)
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YAŞATMAK VARKEN,
ÖLDÜRMEK NİYE

Bir arkadaşımın internet sayfasında gördüm. Hayvan
barınağında buluna 2 kedi ve 8 köpeğin öldürülmesine şahit
olmuş. Bu kış da kıyamette sahipsiz olan bu hayvanlara içi
zehirli ekmek verilerek öldürmek o belediye zabıtalarına mı
düşmüştü. Hem barına alıp hem de zehirleyerek öldürmek
sizin haddinize mi düşmüştü. 

Bu karın kışın bol olduğu şu günlerde evlerinizdeki
atık yiyecekleri çöpe atmak yerine hayvanların yiyeceği yer-
lere koyalım. Ben fırınlarda kuru ekmek ve  kırıntıları topla-
yarak her gün pencerenin  önüne  koyuyorum. Her gün
onlarca kuş geliyor nasibini yiyen gidiyor

Bu olay zaman zaman duyduğumuz sıradan olaylar
haline gelmemesi gerekir. Oysa bu olaylar olması
diyeceğimde sadece hayvanlar değil hemen her gün onlarca
insanın zehirlendiğini duyuyoruz görüyoruz.

İşte haberlerde ve basında duyduklarımız. Bir
fabrikanın atıkları derelere ve nehirlere karılarak onlarca
balığın zehirlenerek suyun yüzüne ve karaya vurduğunu
görüyoruz. O bölgede yetişen her türlü canlı ve bitkileri de
ister istemez etkilemekte hatta yok etmektedir. 

Tv larda hemen her gün duyuyoruz. Onlarca genç,
kullandıkları uyuşturucular vasıtasıyla zehirlenmekte. Ölüme
terk edilmektedir. Bu gençler uyuşturucuya alıştırılıyor, git-
tikçe dozajı artırmak suretiyle bir gün ölümle veya intiharla
karşı karşıya kaldıklarını üzüntü ile öğrenmiş oluyoruz. 

İnsanoğlu yaşamak, yaşamak için de beslenmek
zorundadır. Ancak ne var ki yediğimiz besinler içine katkı
maddeleri koymak suretiyle, kullanması yasak olan maddel-
erle kullanım süresi uzatılmak suretiyle veya genetik yapısı
bozulmak suretiyle halka yedirilen besinler vasıtasıyla
insanları yavaş yavaş zehirlemiş oluyoruz.

En önemlisi de gençliğin zehirlenmesi. 
Tv larda oynatılan dizi veya filmler çocukları etkilemektedir.
İşte ismini vermeyeceğim bir dizide gelişen olay.

Bir erkek önce bir kadınla ilişki kuruyor, sonra kadının
kızını görüyor ve kadının kızıyla evleniyor. Çocukları oluyor.
Erkek bu kez eşini sekreteriyle aldatıyor. Eşinden ayrılıyor.
Sekreteriyle evleniyor.  Bu kez sekreter olan eşi kocasını,
erkeğin eski eşinin erkek kardeşiyle aldatıyor.

Bu tür filmler sayesinde çocuklar aldatmanın normal
bir şey olduğunu öğrenirken evliliğin değersiz bir olay
olduğunu öğrenmelerine neden oluyor.

Çocuklar bu tür filmlerde aşırı şiddet ve ölümlerle
karşı karşıya kalındığını görürken. Devlet kanunlarının sanki
işlemediği, bunun yerine herkesin kendi adaletini kendisi
sağladığı izlenimi veriyor.

Çocuklar burada zehirlenmiyor da ne yapıyor.
Söylermisiniz?

Yeni yetişen neslin sorumsuz ve iş yapamaz, becere-
mez vurgusu işlenerek ve çocuklarda sorumluluk duygusu
yeterince verilmediğinden, her şeyin hazırını ister ve bekler
hale geliyor. Bunun sonucunda da çocuklar okumaktan uzak,
sorumsuz, hayata boş gözlerle bakan, halkın tabiriyle lay lay
lom türünden bir nesil yetiştirmiş oluyoruz ki. Bu tür gençlik
akıllarını hep birilerine kiraya veren nesiller oluşturmuş oluruz
ki. Bunlar en ufak bir rüzgarda her yöne savrulurlar.

Türk gençliğine Türk Milli Eğitiminin ve İslam dininin
doğrultusunda düzenli ve sistemli eğitim verilmediği şartlarda,
yürekleri ve beyinle boş kalacağından, başka milletlerin ve
başka dinlerin akımıyla zehirlenmek suretiyle kendi din, inanç
ve kültüründen yoksun olarak yetişmiş bir gençlikle karşı
karşıya kalacağız. Böyle yetişen gençlik önce ailesine sonra
milletine ve vatanına ihanet edecektir. Kendi gençliğini bir
çizgide yetiştiremezsen bunun acısını ilerleyen yıllarda hep
birlikte millet olarak çekmek zorunda kalacağız. Bunun ve-
balini birilerine yüklemek doğru değildir. 

Bu hususta ülkemiz o kadar çok acı günler geçirdi ki,
her seferinde gencecik genç nesilleri toprağa vermek
zorunda kaldık. 

Demek ki her gün onca güller bir bir zehirlenirken,
demek ki bizim halkımız çok meşgul veya çok duyarsız
olmuş. 

Ama ben diyorum ki insana yapılan yatırım çok uzun
vadelidir. Bir gence yapılan yatırım 25 seneden önce
meyvesini vermez. Ne zaman çocuklarımız düzenli huzurlu
iş, aş ve eş sahibi oldu. Biz o zaman anlarız o gençlere
yapılan yatırımın ne kadar güzel ve tatlı olduğunu. 

Oysa bu yatırımı 25 sene beklemek yerine kısa
yoldan elde edilen küçücük karların ne kadar büyük olduğunu
düşünerek, ev araba, servet birikmiş nakitle övünenlerin, iyi
yetiştirilmemiş nesillerin elinde çok çabuk heder olduğunu
görüyoruz ve duyuyoruz.

Öyle ise bilerek, bilmeyerek bir canlıyı ve özellikle
kendi neslimizi yaşatmak için el ele olalım. 
Başında sıkıntı çeken sonunda huzura erer.

Başında huzurlu olan, sonunda göz yaşı döker.

Doğru Hasar Danışma
Merkezi Acenteliği açıldı 
Sungurlu’da Doğru Hasar

Danışma Merkezi Acenteli-

ği hizmet vermeye başladı. 
Doğru Hasar Danışma Merkezi Acen-

tesi Ahmet Dağtaş, yaptığı açıklama da, Sun-
gurlu halkına hizmet vermeye başladıklarını
söyledi.

Fevzipaşa Mahallesi Fotoğrafçılar Aras
tasında hizmet verdiklerini ifade eden Ahmet
Dağtaş, “Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık AŞ
olarak, ülke çapında meydana gelen trafik
kazaları sebebiyle hasar tasfiyesi alanında tüm
uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması nokta-
sında hizmet sunan bir hasar firmasıyız.” dedi.

Dağtaş, açıklamasında şunları kaydetti,
“Tecrübeli ve profesyonel kadromuzla, sigorta
şirketlerinden zararın tazmini konusunda hak
sahiplerinin yanında bulunarak hızlı, güvenilir ve
şeffaf süreçler yönetiyoruz. Hak sahiplerinin tam
ve eksiksiz haklarına kavuşmasını sağlamak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“NEDEN VARIZ”
Ülkemizde maalesef her gün binlerce

kişi trafik kazası geçirmektedir. Bu trafik kazaları
sonucunda birçok kişi bedeni kayıp yaşamakta
veya vefat etmektedir. Vatandaşlarımız çoğu za-
man hak edilen tazminatı alamadıklarını düşün-
mekte ve yıllarca süren zarar tazmini aşamasın
dan isyan etmekteler. İşte biz hem sektörün hem
de kaza mağdurlarının yaralarını sarmak için
varız. Hak sahiplerine doğru ve güvenilir bilgi
sağlayarak, süreci en iyi şekilde yöneterek bu
mağduriyetlerin önüne geçmek için buradayız.

“FAALİYETLERİMİZ”
Firmamız tecrübeli ve profesyonel kad

rosuyla ülke çapında meydana gelen, sigorta
teminatı altında bulunan tüm zararların gider-
ilmesi kapsamında hızlı ve güvenilir hizmet sağ-

lamaktadır.
Firma ismimizde de yer verdiğimiz bu

ilkemiz en önemli ilkelerimizden biridir. Hak
sahiplerine hasar tazmin süreci hakkında doğru
bilgi vermek en büyük yatırımlarımızdan bir
tanesidir. Firmamız hak sahiplerine en doğru bil-
giyi sunarak süreci yönetmekte ve sonuç
almaktadır. Dolayısıyla hak kayıplarının ve hayal
kırıklıklarının önüne geçmek temel hedefimizdir.

Firmamız meydana gelen kaza ve bu
kaza hakkında doğru ve şeffaf bilgi sunmakta,
karşılıklı güven ilişkisi içerisinde hizmetlerini
sürdürmektedir.

Firmamız için önemli olan sadece
hedefe ulaşmak değildir. Önemli olan hedefe
hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Uzman kadromuz ile
hedefe en hızlı bir şekilde ulaşmak ilkesi
taşımaktayız.

Firmamız dünyadaki ve ülkemizdeki
yeniliklere ayak uydurarak teknolojiyi sonuna

kadar kullanmakta, zarar tazmin sürecinde daha
önce uygulanmamış bir çok uygulamayı hayata
geçirerek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını
sağlamaktadır.

Firmamız 24 saat hak sahiplerine bilgi
veren bir yapıya sahiptir. Hak sahiplerinin merak
ettiği veya süreç hakkında bilgi talep ettiği her
an bizlere ulaşabilmekte ve her türlü sorusuna
yanıt bulabilmektedir. Firmamız hasar tazmin
sürecinin tüm aşamalarında hak sahipleri ile
iletişim halinde olmaktadır.

Firmamız hak sahiplerinin istemiş
olduğu her türlü bilgiyi açık bir şekilde sunmakta
ve paylaşmaktadır.

Firmamız hep en iyisini istemekte ve en
verimli sonuca ulaşmayı hedeflemektedir.

Kaza mağdurlarının haklarına kavuşa-
bilmesi adına hızlı ve pratik çözüm yolları
üreterek hak sahiplerinin haklarına bir an önce
kavuşmasını sağlamak.”  (Adem İncel)

AĞAÇTAN DÜŞTÜLER
Kargı'da elma ağacından düşen bir kişi

yaralandı. Alınan bilgilere göre Bağözü Köyü'nde
F.Ç.(14), evinin bahçesinde elma topladığı sırada
dengesini kaybederek, düşmesi sonucu hayati
tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı
Kargı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin
ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol
Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edil-
erek tedavi altına alındı.

Ayrıca Oğuzlar’ın Ağaççamı Köyü’nde
ikamet eden S.G (45) isimli kişi kendisine ait
bahçede ağaç budadığı esnada sol karın boşluğuna
ağaç düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak
şekilde yaralandı. Yaralı kişi Erol Olçok Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına
alındı. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELLERİNDEN YARALANDILAR
Çorum’da 5 kişi elinden, bir kişi ise

bacağından yaralandı. Alınan bilgiye göre Oğuz-
lar’ın Gölbaşı Mahallesi Arak mevkiinde yaşanan
olayda M.Ç (41) isimli kişi traktör üzerinde ve
hareket halinde iken aniden traktörün sağ arka
lastiğin kopması sonucu elinden ve parmak-
larından hayati tehlikesi olmayacak şekilde
yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince Oğuzlar Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip ileri
tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili
bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla
soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Boğazkale Evci Köyü’nde ikamet
eden B.B. (59) isimli kişi kendisine ait ahırda
hayvanlarının iplerini çözdüğü sırada sol el orta
parmağının ipe sıkışarak kopması sonucu hayati
tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı
kendi imkânları ile geldiği Sungurlu Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Çorum merkez İğdeli Köyü’nde ikamet
eden Z.M (43) isimli kadın traktör römorkuna sağ
el serçe parmağını sıkıştırması neticesinde yarala-
narak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Sungurlu
Hilalli Köyü’nde ise M.K (43) isimli kadın da

evinde et doğradığı esnada bıçağın kayarak sol el
işaret parmağını kesmesi sonucu hayati tehlikesi
olmayacak şekilde yaralanarak Kızılırmak Devlet
Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu’da bir köyde ikamet eden 16
yaşındaki R.P isimli genç kız ise bıçak ile meyve
kesmeye çalıştığı esnada dikkatsizliği sonucu elin-
den hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı.
Yaralı genç kız kendi imkânları ile geldiği Çorum
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde te-
davi altına alındı.

Öte yandan Sungurlu Arifegazili Köyü-
’nde A.Ö (62) isimli kişi ise kurban kesimi yaptığı
sırada evinde park halinde bulunan traktör
kasasının kapağını açarken dikkatsizlik ve tedbir-
sizlik nedeniyle kapağın elinden kayarak sağ
bacağına düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmay-
acak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR
Çorum’da iki sürücü alkollü şekilde

yakalandı. Alınan bilgiye göre Sungurlu Sungur-
oğlu Mahallesi’nde E.K isimli sürücü bekçilerin
dur ihtarına uymayarak kaçtı. Olay yerinde B.Y
isimli kişinin verdiği ifadeye göre sürücünün
alkollü şekilde araç kullandığı belirlendi.

Sungurlu Fatih Mahallesi’nde ise E.T
isimli sürücü yapılan yol kontrollerinde durdu-
ruldu. Sürücünün 288 promil alkollü şekilde araç
kullandığı tespit edilerek “Trafik Güvenliğini
Tehlikeye Sokma” suçundan işlem uygulandı.

SİLAHINI TEMİZLERKEN ATEŞ ALDI
Çorum’da bir kişi silahını temizlerken

ateş alması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre
Alaca’nın Sarısüleyman Köyü’nde ikamet eden
81 yaşındaki B.K isimli yaşlı adam evinde
kurusıkı tabancasını temizlediği sırada silahın ateş
alması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde
yaralandı. Yaralı adam Alaca Devlet Hastane-
si’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri
tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın
talimatıyla soruşturma başlatıldı.

SEKİZ ADET HAYVAN ORTADAN 
KAYBOLDU

Çorum’da bir kişinin 8 adet küçükbaş
hayvanı ortadan kayboldu. Alınan bilgiye göre
Kargı’ya bağlı Köprübaşı Köyü’nde ikamet eden
K.K (51) isimli kişi Jandarma Karakolu’na
başvurarak evinin ahırında bulunan sekiz adet
küçükbaş hayvanının olmadığını fark ettiğini
beyan ederek bulunmasını istedi. 

Jandarma tarafın dan yapılan araştırma
ve incelemeler neticesinde aynı gün gece saat-
lerinde küçükbaş hayvanların ahırın kapısını
kırarak çıktığı ve ortadan kaybolduğunun belirlen-
diği öğrenildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cum-
huriyet Savcısı’nın talimatıyla OYİ timi tarafında
gerekli incelemeler yapılarak soruşturma baş-
latıldı.

TARIM İLACI ZEHİRLEDİ
Çorum’da bir kişi tarım ilacı içmesi

sonucu zehirlendi. Alınan bilgiye göre Çorum’un
Bayat İlçesi’ne bağlı Çukuröz Köyü’nde ikamet
eden C.E (28) isimli genç kadın evinde tarım ilacı
bulunan bardağı kola zannederek içmesi sonucu
zehirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekip-
lerince Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edile
kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit
edilerek tedavi altına alındığı, olayla ilgili bilgi
verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile
soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAPI CAMI ELİNİ KESTİ
Çorum’da küçük bir çocuk oynarken

elini keserek yaralandı. Alınan bilgiye göre
Çorum merkeze bağlı Kınık Köyü’nde ikamet
eden E.Y (15) isimli çocuk okul bahçesinde
oynadığı sırada okulun kapısına çarparak camın
kırılması neticesinde ellerinde ve kollarında ke-
sikler oluşması üzerine hayati tehlikesi olmayacak
şekilde yaralandı. 

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi
altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet
Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. 
(Haber Merkezi)

Çorum’dan kısa kısa...
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İbrahim
KARSLI

OLSUN

İnsanın olur mu güzel çirkini. 

İnsanlara bakan göz güzel olsun

Kırar mı insanı söylenen kelâm

Dilinden dökülen söz güzel olsun.

Yaradan’a iman ettinse takma

Yalnız yemiyorsan sofrada lokma  

Yaradan kulu gibi değildir korkma

Ol kibirden uzak öz güzel olsun.

Düşkünün elinden tutupta kaldır

Sor nicedir hali derdi nehaldır

Neye yarar para niçindir mangır

Giydir dul yetimi bez güzel olsun.

Fikiri olmadan düşünmez insan

Yazar çizer amma önemli lisan 

Mahşerde elbette kurulur mizan

Dünyada yazdığın tez güzel olsun.

İbocan Dünyaya böyle bakışım

Farklı olur her oyanın nakışın

Kim durdurur şu ömrümün akışın

Son nefeste denen söz güzel olsun.

Ceylan:‘Hiç durmadan 2023 
seçimlerine hazırlanacağız’
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2023 seçimlerinin
önemine değinerek, “2023 seçimleri bizim için çok önemli. Önümüzde 4 yıl var. Hiç
durmadan seçimlere hazırlanacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Kurban
Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı dü-

zenlendi. 
Bayramın 2’nci günü parti merkezinde

gerçekleşen programa AK Parti Çorum Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu,
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti
Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı
Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay
ve partililer katıldı. 

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan AK
Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, huzur içerisinde bir
bayram kutladıklarını belirterek, "Buna vesile olan
Anadolu topraklarını bizlere hediye eden Malazgirt’ten
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar tüm
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dik duran bir
lider bir genel başkanımız var. Cumhurbaşkanımızla aynı

bayrak altında siyaset yapmak hizmet etmekten onur
duyuyoruz. En büyük sermayemiz birliğimiz beraber-
liğimiz yüce Allah kardeşliğimizi daim etsin" dedi. 

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da
birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişme
dileğinde bulunarak vefat etmiş yol arkadaşlarına rah-
met diledi. 

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK
Parti sıradan bir parti olmadığını ifade ederek, “Si-
zlerde sıradan insanlar değilsiniz. Liderimiz de öyle.
Bizlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi yiğitçe, mertçe
onun çizdiği yolda el ele gönül gönüle vererek
büyüyeceğimize gönülden inanıyorum” diye konuştu. 

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu
da dünyada kan, gözyaşı ve savaşın olduğunu dile ge-
tirerek Türkiye’nin huzur ve barış içerisinde bayramını
ifa ettiğini söyledi. 

Kurban Bayramı’nın anlamına değinen AK
Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, “Kurban
teslimiyettir, samimiyettir. Bayramları Allah’ın
emrettiği şekilde geçirmeliyiz. Bayramlar ne tatil, ne
eğlence ne de ticaret için değil dayanışma, teslimiyet
duygusunu yaşaması içindir” ifadelerini kullandı. 

Son olarak söz alan AK Parti MKYK Üyesi
ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 9 milyon
üye ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu
olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Önümüzde
4 yıl süre var. Hiç durmadan 2023 seçimlerine
hazırlanacağız. Bizim için önemli olan 2023 seçimleri.
Şu ana kadar yapmış olduğumuz seçimlerde tüm böl-
gelerde 1. parti olduk. 2023’de de bu şekilde çıkmak
istiyoruz. Çorum’daki teşkilatlarımız seçim bitmemiş
gibi çalışmalarına devam ediyor. AK Parti’nin düsturu
da budur.” (Ali Özdemir)

Meteorolojiden 
şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sam-
sun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

(BTUM) tarafından şiddetli yağış uyarısın-
da bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum,
Kastamonu ve Sinop çevrelerinde bugün
öğle saatlerinden itibaren pazar akşam saat-

lerine kadar şiddetli yağış olduğu belirtildi.
Bölge halkının meydana gelmesi

muhtemel ani sel baskını, dolu yağışı, kuv-
vetli rüzgar ve aşırı yağış alanlarında oluşa-
bilecek heyelan, ulaşımda aksamalar ve
olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerek-
tiğinin altı çizildi.  (Bilgehan Yenigün)



6 17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİSUNGURLU
GAZETESiGAZETESi

(S
U

N
:0

25
)



7 17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİSUNGURLU
GAZETESiGAZETESi

Yeni Çorumspor 
hazırlık maçı yapacak
2019-2020 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele
edecek olan Yeni Çorumspor, Bolu kampına günde çift
antrenmanla devam ediyor.

Günün ilk antrenmanını saat
09.30’da gerçekleştiren Yeni

Çorumspor, çabuk kuvvet çalışma-
sının ardından yaptığı toplu çalış-
mayla sabah çalışmasını noktaladı. 

Teknik Direktör Bahri

Kaya nezaretinde çalışmalarını
sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, öğle-
den sonra da saat 16.30’da yapacağı
taktik antrenmanla günü tamamlay-
acak. 

13 Ağustos’tan bu yana

Bolu Termal Otel’de kamp çalışma-
larını sürdüren Yeni Çorumspor ilk
hazırlık maçını yarın Bayburtspor
ile oynayacak. Karşılaşmamın yeri
ve saati akşam saatlerinde belli ola-
cak. (Haber Merkezi)

4. kez sezona 
iç saha maçı ile 

Yeni Çorumspor tarihinde 4. kez sezona iç saha maçı ile
başlayacak. Daha önce içeride oynanan ilk hafta maç-
larında Kırmızı-Siyahlılar 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

2012-2013 sezonundan itibaren
profesyonel ligde mücadele et-

meye başlayan Yeni Çorumspor, bu
süre içerisinde sezona 4 kez, deplas-
manda, 3 kez kendi sahasında oyna-
dığı maçlarla start verdi. 

2015-2016 sezonu ilk haf-
ta maçında sahasında Dersimspor’u
ağırlayan Kırmızı-Siyahlılar bu
maçı 2-1 kaybederken, Yeni Ço-
rumspor’un golü Eşref Koçak’tan

gelmişti. Daha sonra 2016-2017 se-
zonuna da kendi sahasında Beyler-
beyispor ile oynadığı maçla başla
yan Kırmızı-Siyahılar Yakup Al-
kan, Ferhat Duman ve Erkut Başka-
ya’nın golleri ile 3-1 rakibini yen
meyi başarmıştı. 

Yeni Çorumspor son ola-
rak geçtiğimiz sezona da kendi
sahasında oynadığı maç ile başladı.
Bu karşılaşmada sahasında Muğla-

spor’u ağırlayan Kırmızı-Siyahlılar
bu mücadeleyi Yakup Alkan’ın 2
golü ile kazanmayı başarmıştı.

1 Eylül’de başlayacak olan
2019-2020 sezonuna 1922 Konyas-
por maçı ile başlayacak olan
Kırmızı-Siyahlılar bu maç ile bir-
likte tarihinde 4.kez sezona içeride
oynadığı maç ile başlamış olacak.

(Haber Merkezi)

Spor ve doğa iç içe!

Zirve Yaz Spor Okulu’nda eğitim gören öğrenciler,
spor aktivitelerinin yanı sıra ağaç dikerek sosyal so-
rumluluk görevlerini de yerine getiriyorlar.

Genel Koordinatörlüğü’nü Fahrettin Öztemiz’in
yaptığı Zirve Yaz Spor Okulu’nda çalışmalar

aralıksız devam ediyor. Okulların tatile girmesi ile
birlikte Zirve Fit-nes Spor Center tarafından başla-
tılan Zirve Yaz Spor Okulu’nda öğrenciler kendi-
lerini geleceğe daha iyi hazırlıyor. 

Kickboks, yüzme, tekvando, voleybol, bas
ketbol gibi spor branşları ile yeteneklerini keşfeden
öğrenciler, önceki gün şehitliği ziyaret etti. Şehit-
likte edilen duaların devamında Bahabey Çamlı-

ğı’na giden öğrenciler, Koordinatör Fahrettin Özte-
miz nezaretinde ağaç dikti. 

Burada bir konuşma yapan Öztemiz, öğ-
rencilere ağaç dikmenin önemini anlattı. “Şehitlikte
benimde bir fidanım var” etkinliği kapsa-mında
ağaçlarını diken öğrencilerin mutlulukları görülm-
eye değerdi. 

Öztemiz, Zirve Yaz Spor Okulları olarak
bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğinin
müjdesini de verdi. (Haber Merkezi)

Yeni transferler 
düz koşu yaptı

Yeni Çorumspor’un yeni transferleri Mehmet Cansın
Çiçek ve Artun Akçakın ilk idmana çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına Çorum’da yaptığı
antrenmanlarla devam eden Yeni Çorum-

spor’da Gümüşhanespor’dan transfer edilen
Mehmet Cansın Çiçek ve Kastamonuspor’dan
kadroya dahil edilen Artun Akçakın günü düz koşu

yaparak tamamladı. 
Yardımcı antrenör Necat Barut neza-

retinde antrenanlara başlayan Çiçek ve Akçakın’ın
yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara
katılacağı bilgisine ulaşıldı. (Haber Merkezi)
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İğneli
yorum

Kemal BERK

Gün geçmiyor ki her gün sokaklarda, insanlara, hayvanlara, 
bitkilere zarar veren her yaştan insanları gördükçe 

aklıma şu geliyor. Yıllarca bizler eğitim adına ne yaptık, 
yetişen nesillere ne kazandırdık, 

Eyvah eyvah eyvah Sadece çocuk bakıcılığı yaptık.
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