Þahiner: Küçük
esnaf bitti

Sungurlu
Belediye
Baþkaný
Abdulkadir
Þahiner

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan ramazan bayramý süresince þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasýna
dair yapýlan açýklamaya göre,
Ramazan bayramýný da içine
alan tam kapanma döneminde
þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasýna dair denetimler çerçevesinde;
þehirlerarasý yollar üzerinde kolluk
kuvvetlerince bin 167 yol kontrol
noktasý oluþturularak, bu yol kontrol noktalarýnda 16 bin 669 kolluk
5’TE
personeli görev yapacak.

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
17 günlük kapanma süreninin küçük esnafý
tamamen bitirdiðini açýkladý. 17 günlük kapanmanýn tam kapanma ile alakasýnýn olmadýðýný söyleyen Þahiner, Covid19 virüsünün baþlangýcýndan bu güne kadar
birçok kýsýtlamalarla karþý karþýya kalan
küçük esnafýn, 17 günlük kapanma ile
9’DA
tamamen bittiðini dile getirdi.

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

BAYRAMDA 16 BÝN POLÝS
YOL KONTROLÜ YAPACAK
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Tam kapanmada Çorum'a

12 milyonluk destek
Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Çorum geneli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan tam kapanma döneminde yapýlan yardým faaliyetlerinin boyu belli oldu.
Vakýflara yapýlan baþvurular neticesinde
869 aileye 229 bin 291 TL deðerinde gýda paketi; 2 bin 286 aileye 1 milyon 57
5’TE
bin 157 TL nakit destek verildi.

“Evde kaldýðýmýz
günlerin rolü çok
büyük olacak”
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ramazan bayramý nedeni ile yayýmladýðý mesajýnda
bayramýn koronavirüs nedeniyle evde
kalarak kutlanacaðýna iþaret ederek,
koronavirüse karþý
verdiðimiz
etkin
mücadelede evde
kaldýðýmýz günlerin çok büyük rolü
olduðu da bir gerçektir" dedi. 4’TE
Vali Mustafa Çiftçi

Þehit ailelerine
kabir muafiyeti
Þehit aileleri arefe ve bayramýn 1'nci günü
kýsýtlamalardan muaf tutulacak. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 11 Mayýs 2021 ve 8144 sayýlý genelgesinde þehit ailelerinin kýsýtlamalardan
7’DE
muaf tutulacaðý açýklandý.

ÇORUM'DA ÝSRAÝL
PROTESTOLARI
Ýsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldýrýlarý Çorum'da protesto edildi. Ýsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Þeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldýrýlarý
Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydaný'nda toplanan vatandaþlar, Türk ve Filistin bayraklarýyla basýn açýklamasý ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapýlan saldýrýlarý kýnadý. Saldýrýda yarala2’DE
nan ve durumu aðýr olan Filistinliler için de dualar edildi.

Selim Aydýn

"Ýslam dünyasý
tek ses, tek yürek
olmalýdýr"
Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ýsrail'in Filistin'e
karþý uyguladýðý insanlýk dýþý saldýrýlarý sert dille eleþtirerek "Ýslam dünyasý tek yürek, tek ses olmadýðý sürece dünyanýn her köþesinde Müslüman kanýnýn akmaya devam ede5’TE
ceði bilinmelidir" dedi.

Orhan Ateþ'in
annesi vefat etti
Önceki dönem Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'in annesi Rahime Ateþ
(93) bir süredir tedavi gördüðü hastane2’DE
de yaþamýný yitirdi.

Belediye yeni yollar açýyor
Þehrin muhtelif yerlerinde yol yapým ve onarým çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi
bir yandan da yeni yerleþim yerlerinde yeni
8’DE
yollar açmaya devam ediyor.

Yöresel ürünler Çorumlularla buluþacak
ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

Çorum Belediyesi tarafýndan üç mahallede yapýmý
devam eden Hanýmeli Yöresel Ürünler Satýþ Noktalarý yakýnda hizmete girecek. Haziran ayý içinde
çalýþmalarý tamamlanacak olan Hanýmeli Yöresel
Satýþ Noktalarýnda özellikle kadýnlar el emeði,
göz nuru ürünlerini sergileyip gelir elde edebilecek. Yöresel Ürünler Satýþ
Noktalarýnda halk et ürün6’DA
leri de satýlacak.

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:54
03:35
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:55
03:33

HÝTÜ VE KOÇ'TAN
KENE ÇALIÞMASI 6’DA

SUNGURLU'DA 72 KÝÞÝNÝN
ÝHTÝYAÇLARI KARÞILANDI 11’DE

TDV, 360 AÝLEYE
YARDIM YAPTI 10’DA

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

ELVEDA! "EY ÞEHR-Ý RAMAZAN"
- YAZISI 4’TE

HAKSIZLIK
KARÞISINDA
SUSAN DÝLSÝZ
ÞEYTANDIR
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

ÞÜPHE ÜZERÝNE DURDURULDU
ÜZERÝNDEN TABANCA ÇIKTI 4’TE

2
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HAKSIZLIK KARÞISINDA SUSAN
DÝLSÝZ ÞEYTANDIR

Orhan Ateþ’in
annesi vefat etti
Önceki dönem Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'in annesi Rahime Ateþ
(93) vefat etti.
Rahatsýzlýðýndan dolayý bir süredir hastanede tedavi gören Rahime Ateþ kurtarýlamayarak hayata veda etti.
Beþ çocuk annesi Rahime Ateþ'in vefatý derin üzüntüyle karþýlandý.
Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýndan sonra Oðuzlar ilçe mezarlýðýnda
topraða verildi.
ANNELER GÜNÜ'NDE
SON KEZ GÖRÜÞTÜ
Orhan Ateþ, 9 Mayýs Pazar günü Anneler Günü nedeniyle annesi Rahime Ateþ'i
hastanede ziyaret etmiþ, yoðun bakýmda
bulunduðu sýrada ellerini öperek anneler
gününü kutlamýþtý.
Orhan Ateþ'in sosyal medya hesabýndan yaptýðý "Siz hiç annenizin anneler gününü yoðun bakýmda kutladýnýz mý? Allah
kimseye böyle bir kutlama nasip etmesin.
Baþta þehit anneleri olmak üzere annemin,
kayýnvalidemin, eþimin ve yüreði evlat sevgisiyle dolu tüm annelerin anneler gününü
kutluyorum" ifadesi yürek burktu.
Anneler gününde annesi ile son kez görüþen Orhan Ateþ vefat haberi ile büyük bir
acý yaþadý.
(Haber Merkezi)

Mescid-i Aksa Müslümanlarca kutsal kabul
edilen ve Müslümanlarýn ilk kýblesi olan mescittir. Kudüs'ün doðusundaki eski þehir bölgesinde tapýnaklar tepesi (Morya) olarak bilinen
alanda bulunur. Süleyman tapýnaðý Kral Davut'un oðlu Süleyman'ýn hükümdarlýðý sýrasýnda (ÝÖ 957) tamamlanmýþtýr.
II. Kairos (ÝÖ 538) Yahudi'lerin Kudüs'e
dönmelerine ve tapýnaðý yeniden inþa etmelerine izin vermiþtir. Gösteriþsiz bir yapý olan
ikinci tapýnak da Ýslamiyet'ten sonra 70'de Romalýlar tarafýndan yýkýlmýþ, geriye yalnýzca Batý yanýnda bugün "aðlama duvarý" olarak bilinen bölüm kalmýþtýr. Halife Ömer 638'de Kudüs'ü aldýktan sonra yýkýlan eski yapýnýn yerine mescit yaptýrmýþtýr. Yapýya Mescid- i Aksa
ismi Abdulmelik bin Mervan tarafýndan Abbasilere karþý politik amaçlarla verilmiþtir.
Mescid'i Aksa'nýn kutsal olmasýnýn sebepleri ayet ve surelerde ve hatta hadislerde geçmektedir. "Kulunu (Hz. Muhammed'i) bir gece
Mescid-i Haram'dan kendisine bir kýsým ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kýldýðýmýz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný
ne yücedir. Doðrusu O, iþitir ve görür" ( Ýsra
Suresi -17/1).

Peygamber Hz. Muhammed (SAV) Mescidi Aksa hakkýnda þöyle demiþtir: Yolculuk ancak
þu üç mescitten birine olur. Benim þu mescidime (Mescid-i Nebevi) , Mescid-i Harama ve
Mescid-i Aksa'ya. ( Müslim, Kitabu'l - Hacc 15.415.512-511)
Günümüze kadar bu kutsal mekânda tarih
süreci içinde birçok farklý olay yaþanmýþtýr.
1969 yýlýnda radikal bir Hýristiyan olduðu belirtilen ve Yahudilerin Süleyman Tapýnaðýný yeniden inþasýnýn Mesih'in ikinci geliþini hýzlandýracaðýný inandýðýný söyleyen biri tarafýndan
kundaklama giriþiminde bulunuldu. 1980'lerde
defalarca zarar verilmeye çalýþýlmýþtýr. Patlayýcý madde yerleþtirilerek patlatýlmaya çalýþýlmýþ, bir grup militan tarafýndan zorla girilmeye
çalýþýlmýþ, gizli bir tünel açýlarak terör saldýrýsý
tasarlanmýþ ancak baþarýlý olamamýþtýr.
2000'lerde Þaron çok sayýda Ýsrail askerinin ve
polisinin korumasý eþliðinde normalde Müslüman olmayanlarýn giriþine izin verilmeyen
Mescid'i Aksa'yý ziyaret etmesiyle pek çok çevre tarafýndan provokasyon olarak nitelendirilmiþtir. Zaten Ýsrail ile Filistin arasýnda gerginliðin fitilini yakan hareket olmuþtur. Halk ayaklanmýþ ve bu ayaklanma tam beþ yýl sürmüþ-

SERHAT ÞAHÝN
tür. Son olarak 2009 tarihinden itibaren Ýsrail
Mescid-i Aksa'ya giriþi engellemiþtir, gayrimüslimlerin giriþine Ýsrail devleti otoritesine göre
izin verilmemektedir ve bu yasak hâlâ devam
etmektedir.
Kutsal olan yapý deðil - mekânýn ta kendisidir. Son günlerde gördüðümüz görüntülerden
sonra insan haklý olarak kendine "Acaba Ebabiller yeniden gelecek mi?" diye sormasýna sebep oluyor. Dünya'daki tüm Müslüman halklarýn
bir araya gelip bu zulme bir "dur" demesi gerekir. Biz Ayasofya'nýn minarelerine asýlan mahyalalarý konuþurken bir taraftan da Dünya'nýn
baþka yerlerinde olan olaylara kayýtsýz kalmamalýyýz. Bizim yaptýðýmýzýn doðru olduðunu savunmuyorum sonuçta Hristiyanlar için kutsal
kabul edilen bir mekânýn yine ayný amaçla ibadete açýlmasýnýn da pek mantýklý olduðunu da
düþünmüyorum. Bazýlarý belki bu cümlemden
rahatsýz olacaklar ama gerçeklerden kaçmanýn
hiçbir anlamý ve faydasý yoktur. Anlayýþ göstermezseniz anlayýþ bekleyemezsiniz. Kudüs Ýsrail'in baþkenti falan deðildir. Kudüs Peygamberlerin Þehri ve Ýslamiyet'in önemli mekânlarýndan biridir. Bunu da tüm dünyaya gösterecek
olan yine Türkiye Cumhuriyetidir.

Otomobil benzinliðe daldý
Çorum'da yaðýþ nedeniyle kayganlaþan zeminde kontrolden çýkan bir otomobilin akaryakýt istasyonundaki markete daldýðý kaza

aný güvenlik kamerasýna yansýdý.
Alaca'da bir otomobil, yaðmur
nedeniyle kayganlaþan zeminde
kontrolden çýkarak akaryakýt istasyonundaki markete daldý.
Fren yapmasýna raðmen
duramayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil ve markette
maddi hasar meydana
geldi. Kaza aný ise güvenlik kamerasý tarafýndan
anbean kaydedildi. (ÝHA)

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

ÇORUM'DA ÝSRAÝL
PROTESTOLARI

Çarptýðý araç
þarampole yuvarlandý
Kýrýkkale'de
meydana gelen iki
araçlý trafik kazasýnda þarampole ters
devrilen otomobilin
sürücüsü yaralandý.
Kaza, sabah saatlerinde KýrýkkaleÇorum D-200 kara
yolu üzerindeki Kimeski Kavþaðý'nda
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Orhan I. idaresindeki 06 BA 8245
plakalý Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa
G'nin kullandýðý 06 KT 255 plakalý otomobile arkadan çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle kontrolden çýkan otomobil, takla atarak
þarampole ters devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çaðrý Merkezi'ne

yaptýðý ihbar üzerine olay yerine
saðlýk ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa G, ilk müdahalenin ardýndan
ambulansla hastaneye kaldýrýldý.
Tedavi altýna alýnan yaralýnýn genel saðlýk durumunun iyi olduðu
öðrenildi.
Kazaya iliþkin inceleme baþlatýldý.
(ÝHA)

Ýsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldýrýlarý Çorum'da protesto edildi. Ýsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Þeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldýrýlarý Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydaný'nda
toplanan vatandaþlar, Türk ve Filistin bayraklarýyla
basýn açýklamasý ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapýlan saldýrýlarý kýnadý. Saldýrýda yaralanan ve
durumu aðýr olan Filistinliler için de dualar edildi.
Sivil toplum kuruluþu temsilcileri adýna konuþan
Memur-Sen Ýl Baþkaný Tekin Çýnar, Mescid-i Aksa'nýn barýþýn, dinin, Ýslam'ýn ve Müslümanlarýn
mabedi olduðunu belirtti.

"ZULÜM DEÐÝL ADALET HÂKÝM OLACAK"
Çýnar "Bununla birlikte bu kutsal mabet barýþ ve
huzur için bütün insanlarýn haremidir. Herkes bilsin,
duysun ve inansýn ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs Ýslam
þehridir. Kudüs, bütün inançlarýn medeniyet birikimidir ve herkes þunu görecek ki Filistin, özgür ve
baðýmsýz yaþayacak. Filistin, Siyonist iþgalden Filistinliler Siyonist vahþetten çok yakýnda azade olacak. Ýnanýyor ve iman ediyoruz, zulüm deðil adalet
hâkim olacak. Aksa'da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlýk ve Müslümanlar ve onlara kulak
veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifada baþlatacaklar. Biz buna varýz" dedi.
"SÝYONÝZMÝN YEÞERDÝÐÝ
BU KÝRLÝ DÜZENDÝR"
Tüm sivil toplum kuruluþlarýna ve adalet arayýþý
içinde olan her kesime bu mücadele de yerini almasý için bir çaðrý da bulunduklarýný ifade eden Çýnar "Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düþmaný Siyonizm ve onun beslendiði emperyalizmdir. Mescidi Aksa özgürleþmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz çünkü özgürlüðün en büyük düþmaný Siyonizmin yeþerdiði
bu kirli düzendir" ifadesini kullandý.
(ÝHA)

Tüm hemþehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramýný
tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

Meslektaþlarýmýzýn ve
tüm hemþerilerimizin

Ramazan
Bayramý
Kutlu Olsun.
ÇORUM

MUZAFFER YILDIRIM
OÐUZLAR BELEDÝYE BAÞKANI
BASIN NO: 1371116

BASIN NO: 10000

BAROSU
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ELVEDA! "EY ÞEHR-Ý RAMAZAN"

Vali Mustafa Çiftçi

“Evde kaldýðýmýz
günlerin rolü çok
büyük olacak”
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ramazan bayramý nedeni ile bir mesaj yayýmladý. Vali Çiftçi "Bu
yýl da maalesef koronavirüse karþý alýnan tedbirler kapsamýnda evlerde kalarak kutlayacaðýz.
Bu durumun hüznünü yaþýyor olmakla beraber,
koronavirüse karþý verdiðimiz etkin mücadelede
evde kaldýðýmýz günlerin çok büyük rolü olduðu
da bir gerçektir" dedi.
Vali Çiftçi mesajýnda þu cümlelere yer verdi:
Bolluk ve bereketin, huzur ve esenliðin yaþandýðý; rahmet, maðfiret ve merhametin zirveye ulaþtýðý bir ramazan ayýný daha geride býrakarak; sevgimizi, umutlarýmýzý, kardeþlik ve
dostluðumuzu pekiþtirme, toplum olarak kaynaþma ve dayanýþma günü olan Ramazan Bayramýna ulaþmanýn huzur ve sevincini yaþamaktayýz.
Dini bayramlarýmýz; küskünlüklerin, dargýnlýklarýn bir tarafa býrakýldýðý, büyüklerin ziyaret
edilip hayýr dualarýnýn alýndýðý, küçüklerin sevindirildiði, birlik ve beraberlik duygusunun tavan
yaptýðý müstesna günlerdir.
Hayatýmýza feyz ve bereket katan Ramazan
Bayramýný, bu yýl da maalesef koronavirüse
karþý alýnan tedbirler kapsamýnda evlerde kalarak, sevdiklerimizden ayrý kutlayacaðýz. Bu durumun hüznünü yaþýyor olmakla beraber, koronavirüse karþý verdiðimiz etkin mücadelede evde kaldýðýmýz günlerin çok büyük rolü olduðu da
bir gerçektir. Kalplerimiz birlik ve beraberlik içinde attýðý sürece mesafelerin hiçbir önemi bulunmamaktadýr.
Unutmayalým ki; asýrlarca, yardýmlaþma ve
dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði bu kadim topraklarda bizi güçlü kýlan, vatandaþlarýmýzýn birbirine karþý olan gönülden baðlýlýðý, aziz milletimizin yardýmseverliði, milli birlik
ve beraberliðimize olan sarsýlmaz inancýmýzdýr.
Bu bayramda bizlere düþen görev, yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn güzelliðini en güzel þekilde yaþayýp, yaþatmaktýr.
Bu vesileyle; Aziz Çorumlularýn, milletimizin
ve bütün Ýslam âleminin barýþ, huzur ve saðlýk
içinde nice bayramlara ulaþmasý dileðiyle Ramazan Bayramýný en kalbi duygularla tebrik ediyorum.
(Abdulkadir Söylemez)

Yüce Rabbimizin, insanlara bir rahmet kapýsý bir umut pýnarý olarak bahþettiði Ramazan
ayýna veda ediyoruz, hüzünlüyüz; hüznümüz
mübarek Ramazan-ý Þerif ayýnýn gidiþine,
onun sayýsýz nimet ve üstünlüklerinden mahrum kalýþýmýzdan dolayýdýr.Bugün ise bu seneki Ramazan Ayý'nýn son orucunu tutmaktayýz.Sayýlý günlerin ömrü kýsadýr,göz açýp kapayana kadar hemen gelip geçti...Ne bahtiyar bir
uðurlama! Bizden memnun ayrýlýyordur inþaallah.Bu Ramazan'da nefsine yenik düþenleredünya heves ve arzularýna kapýlýp, Ramazan'ý
deðerlendiremeyenlere yazýk oldu!
Yüce Rabbimize hamd,Resulüne salat ve
selam olsun ki; dünya yolculuðumuz sona ermeden, bizleri Ramazan'a kavuþturup, oruç
tutma fýrsatýný sundu.Bu rahmet ve maðfiret
ayýný Rabbimizin rýzasýna uygun bir þekilde deðerlendirenlere ne mutlu! Yüce Rabbimiz tuttuðumuz oruçlarýmýzý, namazlarýmýzý, zekat ve
sadakalarýmýzý tüm hayýr ve hasenatlarýmýzý
kabul eylesin. Bir sene sonra ki Ramazan'a
bizleri tekrar kavuþtursun.
Ve sonunda bayram yaklaþtý...Biraz buruk,
biraz kýrýk da olsa geldi.Sýcak geçen ramazan
günlerinin ardýndan þimdilerde içimizi tatlý bir
telaþ sardý. Bir bayrama daha hoþ geldin diyeceðiz...Bizleri bayrama kavuþturan Allaha
hamd olsun.Ramazan ayinin gündüzünde ve
gecesinde Rabbimizin rýzasýný aramaya devam ettik, tövbe Ýstiðfarý,sabrýmýzý, iyilik ve ibadetlerimizi çoðalttýk. Hata ve günahlarýmýzdan
tövbe ettik. Rahman'ýn affýna sýðýndýk. Ve rahmet ve bereket ayýnýn sonuna yaklaþtýk.Bir
gün sonra Ramazan bayramý,þimdiden bayrama kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz.
Ramazan bayramý, her gün tutulan bir aylýk
orucun toplu bir iftar vaktinde ki, sevincini ifade
eder.Bir ay gibi uzun bir süre ile özellikle yaz
mevsiminin sýcak ve uzun günlerinde, nefislerine oruç tutturan müminler sabýr imtihanýný
geçerek manevi sorumluluktan kurtulmanýn
sevincini yaþarlar.Bundandýr ki; Ramazan

Bayramýnýn müminler arasýnda ayrý bir yeri ve
önemi vardýr.Bayramlar Allah-ü Teala'nýn bizlere ikramýdýr,sevinçve neþe günlerimizdir.
Ramazan Bayramýnýn diðer bir adý da Fýtýr
Bayramýdýr. Hicretin ikinci yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. Ramazan orucu da ayný yýl farz kýlýnmýþtýr.Ramazan ayýna bizleri
ulaþtýrdýðý,Ramazan orucunu tutmayý bize nasip ettiði ve bizi bayrama kavuþturduðu için,
Allah'a þükrün ifadesi olarak sadaka-ý Fýtýr veririz. Bayram sabahýna yetiþen temel ihtiyaçlarý dýþýnda nisap miktarý mala sahip olan, kendive ailesinin ihtiyaçlarýný karþýlayabilen geçimini saðlayabilen, her mü'minehem kendisinin
hem de ergenlik çaðýna ulaþmamýþ çocuklarýnýn fýtýr sadakasýný (sadaka-ý fýtýr-fitre) vermekle vacip olan mali bir ibadettir. Sadaka-ý Fýtra;
"can sadakasý" veya "beden sadakasý" da denilmektedir.Fýtýr sadakasý zekat da olduðu gibi
usul ve furu hariç kardeþlere,teyze,amca,hala,dayý veya onlarýn çocuklarýna verilebileceðinden dolayý öncelikle onlar gözetilmelidir.Eðer akrabalarýmýz arasýnda yardýma muhtaç birisi yok ise, o zamanda yakýn komþularýmýzdan baþlayarak, köyümüzde bulunanlar,
beldemizde ya da ilçemizde bulunanlara,ondan sonra þehrimizde ve daha sonra ülkemizde bulunanlara, daha sonra da tüm islam aleminde yaþayan kardeþlerimize fýtýr sadakasýný
ulaþtýrmalýyýz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, her yýl
fitre bedelini kiþi baþý olarak açýklar. 2021 yýlý
fitre bedeli ise 28 Tl olarak açýklanmýþtýr.Bizlerde fitre ve fidyelerimizi en az bu bedel üzerinden kiþi baþý olarak vermeliyiz.Ayrýca bir fýtýr
sadakasý (fitre) bölünerek ayrý ayrý verilmez.Fýtýr sadakasýnýn vacip olma zamaný; Ramazan
bayramý birinci günü bayram namazýndan önce olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir vedaha faziletlidir. Zamanýnda ödenmeyip
sonraya kalan fitreler ilk fýrsatta ödenmelidir.Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaþlýlar ile iyileþme umudu olmayan hastalar ise her güne
bir fýtýr sadakasý kadar oruç fidyesi öderler. Bu

fidyeler ramazanýn baþlangýcýnda verileceði gibi içinde veya sonunda da verilebilir.Fidyelerin
tamamýný bir fakire topluca verebileceði gibi,ayrý ayrý fakire de verebilir. Þayet ileri de iyileþir oruç tutabilecek duruma gelirse,fidyelerini
vermiþ bile olsalar, tutamadýklarý oruçlarý kaza
ederler. Vermiþ olduklarý fidyelere ise sadaka
sevabý yazýlýr.Sevgili Peygamberimiz hadis-i
þerifinde þöyle buyurmaktadýr;
"Bayram günü sadaka vermeye, hayýrlý iþler yapmaya koþunuz. Namazý kýlýp zekâtý veriniz. Tesbih ve tehlil ile meþgul olunuz. Zira
bugün öyle bir gündür ki; Allah günahlarýnýzý af
eder, dualarýnýzý kabul buyururve size rahmet
nazarýyla bakar."
Bayram günü güleryüz göstermek, neþelenmek Ýslam þiarýndandýr.Bayramlarýmýz, aramýzda bulunan kardeþliði, sevgiyi ve saygýyý,
muhabbetin her daim taze tutulmasýna ve hiç
bitmemesine vesile olmalýdýr.Bayramlar kardeþliði canlandýrýr, toplumsal dayanýþma ruhunu kuvvetlendirir.
Biliyoruz ki, Allah'a kulluk görevimiz ramazan ayý ile sýnýrlý deðildir. Hayat, bize verilen en
büyük nimetlerin baþýnda gelmektedir. Bu hayatý baþarý ile sonlandýrabilmek için ramazan
ayýnda kazanmýþ olduðumuz deðerleri bir ömre yaymak, en akýllýca iþ olacaktýr. Nitekim
Sevgili Peygamberimiz: "Allah'ýn en çok sevdiði ibadet, azda olsa devamlý olandýr"buyurmuþtur.
Ne mutlu! Ramazan ayýna ulaþýp onun kýymetini bilenlere,hakkýyla deðerlendiren ve
mükâfat olarak da ramazan bayramýna ulaþanlara... Ne acýdýr ki, dünya heves ve arzularýna kapýlýp nefsine yenik düþerek ramazan
ayýný deðerlendiremeyenlere! Onlarýn bayramý
ise sadece þeker yemek ve kuru bir tebrikten
ibarettir...
Rabbimiz, Ramazan Bayramýný bizlere hayýrlý kýlsýn. Ýslam âleminin ve siz deðerli okurlarýmýzýn bayramýný tebrik ediyorum.
Selam ve dua ile...

"Mescid-i Aksa'ya yapýlan Ýsrail
devlet terörünü lanetliyoruz"

Av. Halil Afþar

DEVA Partisi Ýl Baþkan Yardýmcý ve
Ýl Teþkilat Baþkaný Av. Halil Afþar "Her
Ramazanda olduðu gibi Ýsrail'in þiddet
ve zulmünün arttýðý günlere þahitlik ediyoruz. Mescid-i Aksa'da namaz kýlan
cemaate saldýrý açýk bir devlet terörüdür" dedi.
Ýl Baþkan Yardýmcý ve Ýl Teþkilat
Baþkaný Av. Halil Afþar, Ýsrail'in Mescidi Aksa'ya saldýrýsýný sert dille eleþtirerek
"Mescid-i Aksa baþta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldýrýlarý þiddetle kýnýyoruz.
Özellikle mübarek ramazan ayýnda yapýlan bu saldýrýlar bir kez daha Ýsrail
devletinin ikiyüzlü ve zalim olduðunu
uluslararasý camianýn gözleri önüne

sermiþtir" ifadesini kullandý.
Afþar açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Zulme karþý koyamýyorsan, herkese
duyur" þiarýyla insan haklarýna saygýlý
olan her devletin yüksek sesle yapýlan
saldýrýlarý kýnamasý elzemdir. Filistin
topraklarýnýn iþgalinin ve bunun sonucu
olan vahim insani durumun sona ermesi, bölgede ve dünyada barýþýn en temel gereði olmaya devam etmektedir.
Ancak daha önemli mesele ise her yýl
tekrarlanan bu saldýrýlarýn temelinde yatan problemlerin çözümü için uluslararasý zeminde mücadele edilmesidir.
Uluslararasý zeminde çözüme iliþkin
Deva Partisi olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarý çerçevesinde, 1967 sýnýr-

larý içinde baþkenti Doðu Kudüs olan
baðýmsýz ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasý için, uluslararasý toplum
nezdinde ve konunun tüm taraflarý ile
diyalog halinde azami gayret göstereceðiz. ABD'nin Kudüs ve Ýsrail yerleþimleri ile ilgili politikalarýný deðiþtirmesinde
ýsrarlý olacaðýz. Burada bir kez daha
diplomasinin önemi ortaya çýkmaktadýr.
Sonuç olarak Kadir gecesi baþlayan
ve hala gerek sivil gerek askeri müdahalelerle devam eden Filistinli Müslüman kardeþlerimize uygulanan zulme
karþý olduðumuzu, en þiddetli þekilde
karþý çýktýðýmýzý ve derhal saldýrýlarýn
sona erdirilmesi gerektiðini belirtiyoruz.
(Fatih Yýldýrým)

Þüphe üzerine durduruldu, üzerinden tabanca çýktý
Çorum Emniyet Müdürlüðü görevlilerinin
þüphe üzerine durdurduklarý bir araçta bulunan
iki þahýstan birinde tabanca yakalanýrken, bir þahýs ise daha önce arandýðý gerekçesiyle gözaltýna alýndý.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi.
Verilen bilgiye göre; Emniyet Müdürlüðü Asa-

yiþ Þube Müdürlüðüne baðlý Yunus Timleri, 9
Mayýs 2021 Pazar günü devriye görevi icra
ederken, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif
Ersoy 1.Caddesi üzerinde þüphe üzerine bir otomobili durdurup kontrol ettiklerinde, araçta bulunan iki þahýstan birinde Ceska Zbrojovkamarka
bir adet tabanca ve tabancaya ait sekiz adet dolu fiþek yakalandý.

Her iki þahsýn yapýlan GBT sorgulamasýnda
diðer þahsýn Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesince arandýðýnýn tespit edilmesi üzerine her iki
þahýs da gözaltýna alýndý.
Yapýlan iþlemlerinin ardýndan bir þahýs Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý ile Polis Merkezi
Amirliðinden, diðer þahýs ise sevk edildiði adli
makamlarca serbest býrakýldý. (Fatih Yýldýrým)

BASIN: 1373033
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BAYRAMDA 16 BiN POLiS
YOL KONTROLÜ YAPACAK
Ýçiþleri Bakanlýðý ramazan bayramý süresince þehirlerarasý seyahat
kýsýtlamasýna dair denetimler çerçevesinde; þehirlerarasý yollar üzerinde
kolluk kuvvetlerince bin 167 yol kontrol noktasý oluþturulduðu ve bu kontrol noktalarýnda 16 bin 669 kolluk
personelinin görev alacaðýný açýkladý. Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan
açýklamanýn tamamý þu þekilde:
Koronavirüs tedbirleri kapsamýndaki denetimler tüm hýzýyla devam
ediyor. 29 Nisan 2021 Perþembe günü saat 19'da baþlayan ve 17 Mayýs
2021 Pazartesi günü sabah saat 5'te
tamamlanacak olan tam kapanma
dönemi içinde alýnan diðer tedbirler
gibi sokaða çýkma ile þehirlerarasý
seyahat kýsýtlamalarý da, salgýnýn
seyrinde yaþanan azalma trendine
çok ciddi katký saðlamaktadýr.
Gerek kýsmi kapanma gerekse
tam kapanma döneminde alýnan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koyduklarý sabýrlý ve fedakar tavrýn etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62 bin
939'a kadar yükselen günlük vaka
sayýsý 10 Mayýs 2021 günü itibariyle
13 bin 604'e kadar gerilemiþtir.
Salgýnýn seyrinde yaþanan bu
olumlu gidiþatýn sürdürülmesi açýsýndan denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hýzýyla sürdürülecektir.
Ramazan bayramýný da içine
alan bu sürede þehirlerarasý seyahat

K.K.098

kýsýtlamasýna dair denetimler çerçevesinde; þehirlerarasý yollar üzerinde
kolluk kuvvetlerince bin 167 yol kontrol noktasý oluþturulmuþ olup, bu yol
kontrol noktalarýnda 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktýr.
Yol kontrol noktalarýnda görevli
kolluk personelince özel araç veya
toplu taþýma araçlarýyla þehirlerarasý
seyahat edenlerin 'seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan þehirlerarasý seyahat edenlerin tespiti halinde
gerekli idari yaptýrýmlar uygulanacaktýr.
Sokaða Çýkma Kýsýtlamasýna
Dair Denetimler çerçevesinde; gerek
þehir içi kontrol noktalarý gerekse
devriye ekipleriyle etkin bir denetim
gerçekleþtirilecektir.

Þehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluþturulan toplam
6 bin 84 kontrol noktasýnda 79 bin
279 kamu personeli görev yapacak
olup gerçekleþtirilecek denetimlerde
geçerli bir muafiyetin var olup olmadýðý, çalýþma izni görev belgesi kontrolü ile dýþarýda bulunulan durumun
muafiyet nedeni, zamaný ve güzergahý ile uyumlu olup olmadýðý kontrol
edilecektir.
Ramazan Bayramýný da içine
alan süre boyunca þehirlerarasý seyahat kýsýtlamasý ve sokaða çýkma
kýsýtlamasýna dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol
noktasýnda 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktýr.
Bu dönemde ayrýca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye

hizmetlerine aðýrlýk verilerek sokaða
çýkma kýsýtlamasýna dair denetimlere
aralýksýz 7/24 esasýna göre devam
edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize
devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk
personeli sokaða çýkma kýsýtlamasý
tedbirine dair denetim faaliyetlerinde
görev alacaktýr.
Salgýn denetim ekiplerince de
tam kapanma dönemi sonuna kadar
iþyeri denetimleri tam kapasiteyle
sürdürülecektir.
Üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinin aksamamasý, saðlýk, tarým ve orman faaliyetlerinin kesintisiz
sürdürülmesi ve vatandaþlarýmýzýn
temel gýda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarýnýn tedarikinin saðlanmasý
amacýyla am kapanma döneminde
muafiyet tanýnan iþyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fýrýn,
market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiþçi, tatlýcý, yeme-içme yerleri
v.b.) yönelik denetimler Ýl/Ýlçe Salgýn
Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabýta ve
diðer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin þekilde sürdürülmeye devam edilecektir.
Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduðu Ramazan Bayramý süresince de aziz milletimizin tedbirlere
uymaya devam edeceðini biliyor ve
gösterilen fedakarlýklar için bir kez
daha þükranlarýmýzý sunuyoruz.
(Haber Merkezi)

"Ýslam dünyasý tek ses,
tek yürek olmalýdýr"
Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Ýsrail'in Filistin'e karþý uyguladýðý insanlýk dýþý saldýrýlarý sert dille eleþtirerek "Ýslam dünyasý tek
yürek, tek ses olmadýðý sürece dünyanýn her
köþesinde Müslüman kanýnýn akmaya devam
edeceði bilinmelidir" dedi. Selim Aydýn yaptýðý
yazýlý açýklamada "Ayrýlmanýn, bölünmenin kimseye bir yarar saðlamadýðý, yalnýzca ülkemiz ve
Ýslam ümmeti üzerinde
oyun oynayanlarýn ekmeðine yað süreceði
açýktýr" ifadesini kullandý.
Selim Aydýn'ýn konuyla ilgili deðerlendirmesi Selim Aydýn
þu þekilde:
Yýllardan beri bir soykýrýma uðramýþ, maðdur
ve mazlum millet rolünü kimseye býrakmadan
devlet terörü estiren Ýsrail'in, Filistinli kardeþlerimize uyguladýðý insanlýk dýþý saldýrý ve tecrit hepimizin yüreðini yaralamaktadýr.
Ýsrail, bir süre ara verdiði vahþetine geçtiðimiz günlerde yeniden baþlamýþ, Müslümanlýðýn
ilk Kýblegâhý kutsal ibadethanesi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldýrmýþ, çok sayýda Filistinliyi katletmiþtir. Çocuk, yaþlý, genç
demeden, gözünü kýrpmadan insanlýk suçu iþleyen Ýsrail'e 1947'den beri döktüðü kanlar, aldýðý canlar yetmemiþ olacak ki, þimdi yeni bir katliama daha giriþmiþtir. Yýllardýr süren bu vahþete göz yumulmasý, Ýsrail'in yýllardýr uluslararasý
hukuka ve anlaþmalara aykýrý bir biçimde Filistin topraklarýný iþgal etmenin de ötesinde Ýslam
dünyasýnýn kutsallarýna açýk bir saldýrý cüretini
göstermesine yol açmýþtýr.
Ýslam dünyasý tek yürek, tek ses olmadýðý
sürece dünyanýn her köþesinde Müslüman kanýnýn akmaya devam edeceði bilinmelidir. Bu
noktada ayrýlmanýn, bölünmenin kimseye bir
yarar saðlamadýðý, yalnýzca ülkemiz ve Ýslam
ümmeti üzerinde oyun oynayanlarýn ekmeðine
yað süreceði açýktýr. Batý'nýn yaptýrým içermeyen göstermelik açýklamalarýnýn Ýsrail vahþetini
durdurmaktan öteye daha da cesaretlendirerek
azdýrdýðý görülmektedir. Bu bakýmdan Ýslam
toplumlarýnýn ortak karar almasý ve Batý'yý da bu
kararlara uymaya zorlamasý, bu coðrafyada huzur ve barýþýn saðlanmasý için vazgeçilmez zorunluluk, dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayan mazlum milletler açýsýndan da hayati derecede önemlidir.
Öte yandan bizim için Filistin davasý, insanlýk tarihi boyunca süregelmiþ bir mücadeleyi ifade eder. Filistin, bize "Kanla alýnan bu topraklar
parayla satýlamaz" diyen Abdülhamit Han'ýn hatýrasý, Kabe'den önceki Kýblegâhýmýz olmasý
dolayýsý ile de mukaddes emanetimizdir. Bu nedenle hain saldýrýlarda hayatýný kaybedenlere
Allah'tan rahmet, yaralý Müslüman kardeþlerimize acil þifalar diliyoruz.
Deðerlerini yitirmemiþ, olaylara tarafsýz bakabilen tüm insanlýk âlemi; Birleþmiþ Milletlerden, yýllardýr hukuku hiçe sayan Ýsrail'den yaptýklarýnýn hesabýnýn sorulmasýný beklemektedir.
Ne yazýk ki, Ýsrail'in yaptýðý zulüm, soykýrým ve
iþkence uluslararasý kuruluþlar tarafýndan görmezden gelinirken; Müslüman ülkelere en küçük bir olumsuzlukta her türlü yaptýrým ve NATO
müdahalesi için anýnda karar alýnabilmektedir.
Bu durum, Birleþmiþ Milletlerin de olaylara siyasi yaklaþým gösterdiðinin en açýk delilidir.
Türkmeneli'ni görmezden gelen, Doðu Türkistan'ý yok sayan, Kafkaslar'a kör bakanlarýn
artýk seslerini yükseltme zamaný gelmiþtir. Bütün Ýslam alemi barýþa ve huzura hasrettir; bu
hasret sona ermelidir.
Türkiye Kamu-Sen olarak, 74 yýldýr bütün insani deðerleri ayaklar altýna alan, kural tanýmaz
uygulamalarýyla kanýmýzý donduran Ýsrail'i þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Her þeye raðmen inanýyoruz ki Ýsrail, bir gün akýttýðý mazlum Müslüman kanýnda boðulacak, uyguladýðý devlet terörünün ve insanlýk suçunun hesabýný er geç ödeyecektir.
(Mahmut Emin Söylemez)
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YÖRESEL ÜRÜNLER
Çorumlularla buluþacak

HÝTÜ VE KOÇ'TAN

KENE ÇALIÞMASI
Hitit Üniversitesi "Kene Kaynaklý Hastalýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi" ile "Koç Üniversitesi Ýþ Bankasý
Enfeksiyon Hastalýklarý Araþtýrma Merkezi
(KUISCID)" arasýnda Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý alanýnda ortak
çalýþmalar yapýlmasý planlanýyor.
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi vakalarýyla ilgili tecrübeli öðretim üyelerine sahip
olan Hitit Üniversitesi ile Koç Üniversitesi
arasýnda iþbirliði toplantýsýnýn ikincisi gerçekleþtirildi. Toplantýda Kene Kaynaklý
Hastalýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü, Rektör Yardýmcýmýz
Prof. Dr. Nurcan Baykam ve merkez yönetim kurulu üyeleri ile KUISCID Direktörü
Prof. Dr. Önder Ergönül ve ekibi yer aldý.
Görüþmede Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi hastalýðý kapsamýnda ortak araþtýrmalar, projeler ve eðitim çalýþmalarýnýn
yaný sýra iki üniversite arasýnda düzenlenecek bilimsel toplantýya iliþkin iþbirliði konularý ele alýndý.
Rektör Yardýmcýmýz Prof. Dr. Baykam
konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýnýn taný,
patogenezi ve tedavisine yönelik klinik ve
laboratuvar araþtýrma konularýnda Koç

Üniversitesi ile birlikte bilimsel anlamda
hem ülkemize hem de dünya literatürüne
büyük katký saðlayacak araþtýrmalar ve bilimsel bir toplantýnýn organizasyonu konusunda bilgi alýþveriþinde bulunduklarýný
söyledi.
Üniversitelerin var oluþ sebebinin ilgili
tüm kesimlerle bir araya gelerek bilgi birikimini paylaþmak olduðu inancýyla çalýþmalar yapan Üniversitemizin, bu doðrultudaki faaliyetlerine aralýksýz bir þekilde devam ettiðini ifade eden Prof. Dr. Baykam
þunlarý kaydetti:
KKKA vakalarýyla ilgili ulusal ve uluslararasý düzeyde kendilerini kabul ettirmiþ,
alanýnda tecrübeli öðretim üyelerine sahibiz. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi'nin bulaþý, korunma önlemleri, kene ile temasýn
önlenmesi, tedavi yöntemleri, bulaþýn önlenmesine yönelik toplum bilgilendirilmesi
açýsýndan yýllardýr yaptýðýmýz çalýþmalarla
birçok veriler ve bilgi birikimini Türk hekimleri olarak dünya literatürüne de sunduk
ve sunmaya da devam edeceðiz. Bu doðrultuda yaptýðýmýz iþbirliði ile KKKA hastalýðý çerçevesinde yaptýðýmýz çalýþmalarýnýzýn sayýsýný ve kapsamýný artýrmayý hedefliyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

K.K.100

Çorum Belediyesi tarafýndan
üç mahallede yapýmý devam eden
Hanýmeli Yöresel Ürünler Satýþ
Noktalarý yakýnda hizmete girecek. Haziran ayý içinde çalýþmalarý tamamlanacak olan Hanýmeli
Yöresel Satýþ Noktalarýnda özellikle kadýnlar el emeði, göz nuru
ürünlerini sergileyip gelir elde
edebilecek.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn; Bahçelievler, Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerinde devam eden inþaat çalýþmalarýný inceledi. Çalýþmalarla ilgili bilgiler alan Baþkan Aþgýn "Çorum'da yaþayan kadýnlarýmýz hazýrladýðý asýrlýk yöresel lezzetlerin
satýþa sunacak, aile bütçelerine
katký saðlayacak" dedi.

K.K.101

Hanýmeli Yöresel Ürünler Satýþ Noktalarýnda yöresel lezzetlerin yaný sýra et ve süt ürünlerinin
de satýlacaðýnýn altýný çizen Baþkan Aþgýn "Çorum Süt Üreticileri
Birliði, Arý Yetiþtiricileri Birliði ve
Kadýn Kooperatifleriyle görüþüp
anlaþmaya vardýk. Günlük taze
süt, arý ürünleri de yer alacak" dedi. Baþkan Aþgýn "hanimeliyoresel.com" internet adresi üzerinden de kadýnlarýn dünyanýn her
noktasýna yöresel ürünlerini ulaþtýrabileceklerini sözlerine ekledi.
HALK ET ÜRÜNLERÝ DE
SATILACAK
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn haziran ayýnda hizmete sunulacak olan Hanýmeli

Yöresel Satýþ Noktalarýnda vatandaþlardan gelen yoðun talep üzerine Halk Et ürünlerinin de satýlacaðýný söyledi. Baþkan Aþgýn ilk
olarak Halk Et kavurma ve sucuklarýnýn da satýþýnýn yapýlacaðýný
vurguladý.
VATANDAÞLARDAN
TEÞEKKÜR
Hanýmeli Yöresel Ürünler Satýþ Noktalarýnda incelemelerin ardýndan Baþkan Aþgýn yolda karþýlaþtýðý vatandaþlarla sohbet etti.
Yöresel Ürünlerin satýþa sunulacaðý noktalarýn oluþturulmasýndan
dolayý Baþkan Aþgýn'a teþekkür
eden vatandaþlar, satýþ noktalarýnýn çoðaltýlmasýný istedi.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Tam kapanmada Çorum'a

12 milyonluk destek
Çorum'da tam kapanma döneminde devletin baþlattýðý
yardýmlar kapsamýnda Çorumlulara 12 milyon 893 bin TL
destek saðlandýðý açýklandý.
Çorum Valiliði tarafýndan
yapýlan açýklamaya göre, Çorum geneli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan tam kapanma döneminde yapýlan yardým faaliyetlerinin boyu belli oldu.
Vakýflara yapýlan baþvurular neticesinde 869 aileye 229
bin 291 TL deðerinde gýda paketi; 2 bin 286 aileye 1 milyon
57 bin 157 TL nakit destek verildi.
Ayrýca, devletin baþlattýðý
tam kapanma yardýmý kapsa-

mýnda 10 bin 561 aileye 11 milyon 617 bin 100 TL nakit yardým desteði saðlandý.
Bu süreçte 31 bin 496 haneye toplamda 1 milyon 55 bin
100 kg patates ve soðan ayni

yardýmý muhtaç ailelerin evlerine ulaþtýrýldý.
Tam kapanma döneminde
saðlanan desteðin toplamda
12 milyon 903 bin 548 TL olduðu bildirildi.
(Fatih Yýldýrým)

ÞEHiT AiLELERiNE
KABiR MUAFiYETi
Þehit aileleri arefe ve bayramýn 1'nci günü
kýsýtlamalardan muaf tutulacak. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 11 Mayýs 2021 ve 8144 sayýlý genelgesinde þehit ailelerinin kýsýtlamalardan muaf tutula-

caðý açýklandý. Arefe ve bayramýn 1'nci gününü
kapsayan muafiyet ile þehit ailelerinin þehitlik ziyareti açýsýndan sokaða çýkma kýsýtlamasýndan
muaf tutulacaðý açýklandý.
(Haber Merkezi)

PTT’den yoðun sosyal
destek ödemeleri mesaisi
Dört sürücü alkollü araç
kullanmaktan ceza aldý

Ýki kiþiye ceza kesildi
Çorum'da 10 Mayýs'ta yapýlan denetimler kapsamýnda iki kiþiye toplam bin 720
TL para cezasý uygulandý.
Çorum Valiliðinden yapýlan bilgilendirmede 10 Mayýs Pazartesi günü yapýlan
denetimlerde 97 market, 374 araç ve 401
kiþinin denetlediðini ve denetleme kapsamýnda kýsýtlamalarý ihlal eden iki kiþiye ceza uygulandýðý açýklandý.
Açýklamada iki kiþiye toplam bin 720 TL
idari para cezasý uygulandýðý açýklandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'da polisin yaptýðý þok alkol uygulamasýna dört sürücü, alkollü araç kullanmaktan
dolayý 5 bin 700 TL idari para cezasý ile cezalandýrýldý.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri dün Çorum merkez de deðiþik noktalarýnda alkol kontrolü uygulamasý yaptý. Sokaða çýkma kýsýtlamasý olmasýna raðmen yapýlan þok alkol uygulamasýnda 83
araç ve araç sürücüsü kontrol edildi.
Kontrol edilen araç sürücülerinden 4'ü alkollü çýktý. Polis ekipleri de alkollü sürücülere toplam 5 bin 700 TL alkollü araç kullanmaktan dolayý idari para cezasý kesti.
Çorum polisi, halkýn huzur ve sükûnu, trafikte araç ve yaya güvenliðini temin için çalýþmalarýný kararlýlýkla, aralýksýz olarak devam ettiriyor.
(Haber Merkezi)

PTT bugünlerde yoðun mesai yapýyor.
Tam kapanma döneminde bin 100 TL'lik
nakdi yardýmýn ihtiyaç sahiplerine ödenmeye baþlanmasý ile birlikte kollarý sývayan PTT gece-gündüz demeden çalýþýyor.
Yardýmlarýn ihtiyaç sahiplerine ulaþmasý
için yalnýzca gündüz deðil iftardan sonra
sahura kadar da ev ev dolaþarak çalýþýyor.
Tam kapanma döneminde bin 100
TL'lik nakdi yardým, ihtiyaç sahiplerine
ödenmeye baþlandý. Ekonomik Ýstikrar
Kalkýnma Paketi ödemeleri PTT tarafýndan
gerçekleþtiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlýðý'nýn Ekonomik Ýstikrar Kalkýnma
Paketi kapsamýnda ihtiyaç sahibi ailelere
bin 100 TL'lik ödemeler baþladý. Ödemeler PTT kanalýyla yapýlýyor.
PTT'nin pandemi destek ödemelerine
Vefa Sosyal Destek Ekipleri de destek veriyor. "Konutta Ödeme" kapsamýnda, Çorum Valiliði Vefa Sosyal Destek Ekipleri
görev yapýyor. Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Özel Ýdare ve diðer kamu kurumlarýndan olmak üzere toplam 28 araç ile ödemeler vatandaþlarýn evlerine ulaþtýrýlýyor.
(Mahmut Emin Söylemez)

BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝMÝZÝ,
KARDEÞLÝK VE DOSTLUÐUMUZU EN SICAK
ÞEKÝLDE HÝSSEDECEÐÝMÝZ MÜBAREK
RAMAZAN BAYRAMINI TEBRÝK EDER,
MUTLULUKLAR DÝLERÝZ.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
Yönetim Kurulu Adýna Baþkan

VEDAT CANBEK
K.K.102
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Sayýn velilerimizin,
sevgili öðrencilerimizin
ve tüm saygýdeðer
Çorum halkýnýn
Ramazan Bayramýný
kutlarýz.

PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI
KURUCUSU

MURAT YILDIRIM
22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili

PINAR KOLEJi

PINAR SAÐLIK KOLEJi

PINAR TEMEL LiSESi

Üçtutlar Mah. Binevler 43. Sk. No: 10 ÇORUM

Ýnönü Cad. (Yeni Hastane Karþýsý) ÇORUM

Yeniyol Mah. 14. Sk. No: 5 ÇORUM

0364 227 01 03

K.K.103

0364 333 06 01

0364 225 21 85

Belediye yeni yollar açýyor
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, yeni yol açma çalýþmasý devam
eden Buharaevler 43 ve 52. Sokakta
çalýþmalarý yerinde inceledi.

Þehrin muhtelif yerlerinde yol
yapým ve onarým çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi bir yandan da yeni yerleþim yerlerinde yeni yollar açmaya devam ediyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Buharaevler Mahallesi'nde yeni yol açma çalýþmasý
devam eden Buharaevler 43 ve
52. Sokakta çalýþmalarý yerinde
inceledi. Söz verdikleri gibi nerede
bir ihtiyaç varsa belediye olarak
oraya hizmet götürdüklerini ifade
eden Baþkan Aþgýn "Þehrin hemen hemen her noktasýnda bizim
fen iþleri müdürlüðümüz ekiplerini
çalýþýrken görebilirsiniz. Yol yeniliyoruz, asfalt zemini yeniliyoruz,
yeni yollar açýyoruz. Asfalt sezonun açýlmasýyla da asfalta hazýrladýðýmýz yeni yollarýmýzda asfalt
serimi yaparak hizmete açacaðýz.
Yeni yerleþim alanlarý içerisinde
kalan Buharaevler 43. ve 52. Sokaklarýmýzda toplamda 810 metre
uzunluðunda iki adet yeni yol açýyoruz" dedi.
Çalýþmalarý teknik ekiple birlikte inceleyen Baþkan Aþgýn, Fen
Ýþleri Müdürü Seyit Ünaldý'dan yeni açýlan yollarla ilgili bilgi aldý.
Yollarýn açýldýðý bölgede ikamet eden vatandaþlar da yol olmadýðý için maðduriyet yaþadýklarýný söyleyerek, bu hizmet için Belediye Baþkaný Aþgýn'a teþekkür
etti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Tüm halkýmýzýn
Ramazan Bayramýný kutlarýz.
Gelecek’te huzur ve güvenin tesis edileceði yarýnlara
kavuþmak temennisiyle...

Ramazan Bayramýnýz
mübarek olsun...

ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
PANCAR
PANCAR
EKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝ
KOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
PANCAR
PANCAR
PANCAREKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝKOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM
YÖNETÝM
YÖNETÝMKURULU
KURULU
KURULUADINA
ADINA
ADINABAÞKAN
BAÞKAN
BAÞKAN

AHMET
PEHLiVAN

Prof.Dr. Ahmet DAVUTOÐLU
Gelecek Partisi Genel Baþkaný

K.K.104
K.K.105

Av. Rumi BEKiROÐLU

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi
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MEZARLIKLARDA
BAYRAM TEMiZLiÐi

Çorum Belediyesi ramazan bayramý
öncesi mezarlýklarda temizlik, bakým
ve ilaçlama çalýþmasý yaparak bayrama hazýr hale getirdi.
Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü ekipleri yýl boyu düzenli olarak
yaptýklarý mezarlýk bakým ve temizlik iþlerini Ramazan Bayramý öncesi yoðunlaþtýrdý. Ulu Mezarlýk, Çiftlik Mezarlýðý,
Hýdýrlýk Mezarlýðý ve Bayat Mezarlýðýnda bakým ve temizlik çalýþmalarýný tamamlayan ekipler, mezarlýklarý bayrama hazýr hale getirdi. Bayrama özel yapýlan çalýþmada mezarlýklarýn içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüþ yollarý ve aðaçlarýn da bakýmlarý
gerçekleþtirildi.
Mezarlýk içerisinde bulunan tüm
çeþmelerin bakým ve onarýmýný yapan
ekipler, haþerelere karþý ilaçlama çalýþmasý da yaptý. Çorum Belediyesi Ramazan Bayramý öncesi tüm mezarlýklarý temizleyerek bayrama hazýr hale getirdi.
(Fatih Yýldýrým)

Ýnþaat maliyet endeksi yýllýk %31,97, aylýk %3,44 arttý
Ýnþaat maliyet endeksi, 2021 yýlý mart
ayýnda bir önceki aya göre %3,44, bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %31,97 arttý. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi %4,89, iþçilik endeksi %0,36 arttý. Ayrýca bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre malzeme endeksi %37,96, iþçilik
endeksi %20,36 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; bina in-

þaatý maliyet endeksi yýllýk %31,62, aylýk
%3,18 arttý.
Bina inþaatý maliyet endeksi, bir önceki
aya göre %3,18, bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %31,62 arttý. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,60, iþçilik endeksi %0,24 arttý. Ayrýca bir önceki yýlýn ayný ayýna göre malzeme endeksi %37,42, iþçilik endeksi
%20,63 arttý.

Bina dýþý yapýlar için inþaat maliyet endeksi yýllýk %33,18, aylýk %4,32 arttý.
Bina dýþý yapýlar için inþaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %4,32, bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %33,18 arttý. Bir önceki
aya göre malzeme endeksi %5,83, iþçilik endeksi %0,78 arttý. Ayrýca bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre malzeme endeksi %39,76, iþçilik
endeksi %19,37 arttý.
(Haber Merkezi)

Abdulkadir
Þahiner

Þahiner: Küçük
esnaf bitti

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
17 günlük kapanma süreninin küçük esnafý tamamen
bitirdiðini açýkladý.
17 günlük kapanmanýn tam kapanma ile alakasýnýn olmadýðýný söyleyen Þahiner, Covid19 virüsünün
baþlangýcýndan bu güne kadar birçok kýsýtlamalarla
karþý karþýya kalan küçük esnafýn, 17 günlük kapanma ile tamamen bittiðini dile getirdi.
"OLAN KÜÇÜK ESNAFA OLDU"
Herkesin sokaklarda keyif yaptýðýný ve olanýn ufak
esnaflara olduðunu söyleyen Baþkan Þahiner, "Bu insanlarýn Ramazan'ý nasýl geçirdiði, Bayramý nasýl geçirecekleri kimsenin aklýna gelmiyor. Küçük esnaf tamamen bitti ama bu durum kimsenin umurunda bile
deðil" dedi.
Bugüne kadar bir umutla bayram için hazýrlýk yapan, çek ve senetle borçlanarak mal alýmý yapan esnafýn, uygulanan tam kapanma kararýyla çaresiz bir
þekilde kara kara düþündüðünü söyleyen Baþkan Þahiner "Açýlmasýna izin verilen üç harfli zincir marketler
yalnýzca gýda ürünlerini satmasý gerekirken hemen
hemen tüm sektörlerden ürün, malzemenin satýþý
yapmaktadýr. Ancak, ayakkabýcý, konfeksiyoncu, züccaciye, elektronik malzeme, nalburiye, beyaz eþya
satýþýný yapan esnafýmýz kapatýlarak adaletli olmayan
bir karar alýnmýþtýr. Bu marketler güzide küçük esnafýmýzý gün be gün yutmakta ve bitiþlerine sebep olmaktan geri durmamaktadýrlar" dedi.
Zaten bugüne kadar zar zor kredi ile döndürmeye,
ayakta kalmaya çalýþan bu esnafýn günah keçisi durumuna sokulduðunu söyleyen Baþkan Þahiner
"Kongreler, fuarlar yapýldý. Fabrikalarda binlerce kiþi
bir arada çalýþtý. Vaka sayýlarý arttýðýnda ise hemen
esnaf kapatýldý. Devlet, vatandaþlarýnýn yanýnda olduðunu hissettirecek" dedi.
"BELEDÝYE OLARAK 4 BÝN AÝLEYE ULAÞTIK"
Þahiner "Sungurlu Belediyesi olarak Covid-19 virüsünün baþlangýcýndan bu güne kadar esnaf ve vatandaþlarýmýzýn yanýnda olduk, olmaya da devam
edeceðiz. Pandemiden etkilen birçok esnafýmýza para yardýmýnda bulunduk. Yine Ramazan ayý boyunca
4 bin aileye ulaþtýk ve gýda kolileri daðýttýk. Allah bana güç verdiði sürece kötü gün dostu olmaya devam
edeceðim" ifadesini kullandý.
(Furkan Kalkan)

RAMAZAN
BAYRAMIMIZ
mübarek olsun...

HALÝL ÝBRAHÝM ÞALTU
ALACA BELEDÝYE BAÞKANI
BASIN: 10000

K.K.106
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ZEKÂT, TOPLULUK VE EL BiRLiÐi
iLE YAPILAN BiR iBADETTiR
ANINI YAÞA

KENDiNi
YAÞA
KENDÝMÝZLE
YARIÞACAÐIZ
Gün boyu hepimiz de çeþit çeþit iþler yapýyoruz. Pek çoðunu o gün içerisinde tamamlamakla beraber bazýlarýný da tamamlamak üzere ardýndaki günlere býrakýyoruz.
Özellikle acil iþleri en kýsa zamanda bitirmeye çalýþýrken, acil olmayan, ne zaman bitse
olabilecek iþleri de günden güne atarak elimizde süründürüyoruz. Ve bu iki
farklý çalýþma hepimizin baþýnda olan ve
hepimizi de sýkan bir durum.
Bir mecburiyet gerektiðinde, ne kadar
bitmeyecekmiþ gibi görünen iþ de olsa bitirdiðimiz halde, kolay iþlerimizin aylarca, hatta yýllarca elimizde kaldýðý olur. Hâlbuki o basit gördüðümüz fakat bir türlü elimizden çýkmayan iþleri de bir araya sýðdýramaz mýyýz?
Sýðdýrýrýz elbet, ama acilen bitmesi þart olmadýðý için de, bitmesine engel olan ya bir
bahane çýkar ya da baþka iþlere öncelik tanýnýr ve þöyle söylenir. "Birini yaparken, bir
diðeri kalýyor." Ýþte teselli için söylenen bu gibi sözler, plânsýz çalýþmalarýmýzýn ürünüdür.
Aslýnda hepimizi rahatsýz eden bu aksak,
düzensiz çalýþmalarýmýzý bundan böyle kendi kendimizle yarýþarak düzenleyeceðiz.
Herkes kendi yaþantýsýnda bu düzeni
daha iyi ayarlar ama, biz bir haným için bu
iþi düþünecek olursak, her gün en az bir çeþit yemek yapar, sofra kurar, bulaþýðýný yýkar. Bu birkaç iþ, günlük mutlaka yaptýðý iþleri arasýndadýr. Bunlardan birini olsun bir
sonraki güne dahi erteleyemez. Ama elindeki dikiþleri, yün örmesini erteleyebilir.
Çün-kü o yaptýðýný bir hafta sonra, bir ay
sonra giyse de olur. Ýþte bu düþünceyle iþler
elde kalýr. Oysa bir çamaþýr ya da temizlik
sonrasý dinlenmeye vakit ayrýlabildiði gibi,
eldeki diðer iþleri de derhal bitmesi gerekiyormuþçasýna bir çaba ile günlük iþlerin
arasýna sýðdýrmak gerekiyor. Bunun için de
plânlý ve iddialý çalýþmak þart.
Yaptýðýmýz her iþi, sýnava girmiþ de en
iyi, en çabuk vermek mecburiyetimiz varmýþ
gibi, yarýþacak muhatabýmýz olmasa bile,
kendi kendimizle yarýþarak yapmalýyýz. Her
iþimizi bu iddia ile yapmayý baþardýðýmýz
zaman, bitmeyen iþimiz kalmayacaðý gibi,
her iþimizin de en iyi olacaðý þüphesizdir.

ZEKÂT, DÖRT ANA ESASTA ÝZAH
EDÝLEN YERLERDEN BÝRÝNE VERÝLÝR
Birincisi; Yazýda izah edildiði gibilere iþ kurmaya.
Ýkincisi; Öksüzlere bina almaya. Binanýn geliri, o öksüzlere geçimlerini karþýlayacak
þeklini bulacak. Böyle olmasý lâzýmdýr.
Üçüncü Zekât verim tarzý ise: Kimsesiz kýz ve oðlan evlendirip onlara iþ veya meslek
sahibi olmalarý için, geçimlerine de düzen saðlayacak.
Zekât farizesinin dördüncü þekli de; meslek sanat, ilim tahsil edenleri muaffak edecek.

KEREVÝZÝ BESLENMENÝZE
EKLEMEK ÝÇÝN 8 NEDEN
Kereviz dünya çapýnda oldukça popüler
bir sebzedir. Mutfakta ve alternatif týptaki kullanýmlarýyla bilinir. Aromasý ve tadý salatalar,
çorbalar ve diðer tariflere lezzet katar. Buna
ek olarak, düþük kalorili ve çok besleyici olmasýyla saðlýða ve kilo vermeye destek olur.
Bu özellikleri, bu sebzeyi beslenme alýþkanlýklarýnýza eklemek için mükemmel bir seçenek haline getirir, özellikle de amacýnýz saðlýklý bir þekilde kilo vermekse. Birçok insan
hala kerevizin faydalarýndan habersiz. Biz de
bugün size kerevizin 8 özelliðinden bahsedeceðiz. Kaçýrmayýn!
1. YAÐ YA DA KOLESTEROL ÝÇERMEZ
Kerevizin öðün planlamasýnda önerilmesinin ana nedenlerinden biri yüksek oranda
su içermesi ve yað ya da kolesterol taþýmamasýdýr. Düzenli olarak kereviz tüketmek kardiyovasküler hastalýklarýn riskini azaltýr.

ZARURÝ ÝHTÝYAÇLARDAN
FAZLASI NASILDIR?
Zaruri ihtiyaçlar, günün þartlan çerçevesinde,
lükse ve israfa kaçmadan, ortalamadan da eksiðe düþmeden, eksiksiz-fazlasýz, orta bir geçimin
düzenli kurallarýyla geçinirken, kazanç fazlasýndan ve evdeki ihtiyaçtan fazla olup, kullanýlmayan eþyalarýn deðerleri de günün rayiç bedeline
göre hesap edilir.
Kýrkda bir (1/40). yani 40 lirada bir lira, 100 lirada 2,5 lira zekât ayrýlýr.
Ýþi döndürecek para, hacet-i asliyedir. (Ýhtiyacýný karþýlayan nesne) Kazancýn fazlasý, iþ döndürecek paranýn üstüne eklenir.
Meselâ, bir Müslüman'ýn mesleðinde 500 bin
lira yetiyor ise. parasý yeterin üstüne çýktýðý takdirde fazlasý ne kadar ise, fazlanýn yüzde iki buçuk (% 2,5) liralarý zekâta ayrýlýr.
Bunu daha detaylý alalým. 3 odalý bir evde 3
tencere, 10 tabak, 20 kaþýk, çatal, eve göre sergisi, eþyasý tamam ise, ona göre bir þey yok.
Kullanmadýðý halýlar, yeterinden fazla diðer
eþyalar, 10-15 tencere gibi hacet-i asliyeden fazlalarýnýn zekâtý verilir.
Diyelim ki; çocuklar arttý, üç odalý ev yetmedi,
5 odalý ev lâzým. Zekât vermek, 5 odalý ev almayý zaten ertelemez. Ancak 5 odalý ev aldýðý sene

TDV, 360 AÝLEYE
YARDIM YAPTI

Tüm dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs
sürecinin gölgesinde geçirilen bu ramazan
ayýnda da Türkiye Diyanet Vakfý, "Kardeþlerini
Unutma, Beklenen Sensin!" diyerek, yurt içinde
81 ilde, yurt dýþýnda ise 35 ülkeye yola çýkýyor.
TDV Çorum Þubesi zekat, fitre ve baðýþlardan oluþan yardýmlarýný ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi kiþilere ulaþtýrmak için yollara çýkýp
300 aileye gýda paketi yardýmý ve 60 aileye nakit yardýmý yaparak yüzleri güldürmeye çalýþtý.
Yardým daðýtým organizasyonunda emanet

KEREVÝZ

edilen yardýmlarý ihtiyaç sahipleri ailelere ulaþtýrdý.
Müftü Muharrem Biçer hayýrseverleri ramazan ayý boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gýda paketi, bayramlýk kýyafet gibi baðýþlarýný
yapmak üzere bagis.tdv.org web adresine davet ederken, vatandaþlara da tüm GSM operatörlerinin faturalý-faturasýz hatlarýndan FÝTRE
ya da FÝDYE yazýp 5601'e SMS göndererek 28
TL'lik fitre ve fidye baðýþýnda bulunabileceklerini hatýrlattý.
(Haber Merkezi)

darda kalýrsa, bir yýl zekât veremez. Aslýnda ihlâs
sahipleri, yine zekâtýný aksatmadan devam ettirir.
Evinde iki televizyonu olan, birinin zekâtýný
verecektir. Eðer çok lâzýmsa, bir otomobil hacet-i asliyedir. Deðil de haftada bir gün çoluk çocuðu gezdirmek için olan otonun zekâtý verilecektir. Günün þartlarýnda bir buzdolabý, bir çamaþýr makinesi, birTV, bir radyo, hacet-i asliye sayýlabilir. Teyp kullanýþa göredir. Eðer öðrenim vasýtasý yapýlýyor ise hacet-i asliyedir, deðilse zekâta
tâbidir.
Bir ev, hacet-i asliyedir, ikinci ev, zekâta tâbidir. Yani aileye gerekli olan evin fazlasýnýn (kaç
ev olursa olsun) zekâtý verilecektir.
Eðer baþka iþi yok ve iþ yapacak durumda
deðil de kirasýyla geçiniyorsa, o da onun hacet-i
asliyesidir. Emekli aylýðý alanlarýn geçimi vardýr,
fazla evinin zekâtýný verecektir.
Diyelim ki, bir ailenin kendine yetecek evinden fazla üç evi, ya da beþ evi daha var. Ýþ yapmaya kudreti yok. Evlerden aldýðý kiralar ile geçiniyor. Ancak normal geçiminin fazlasýnýn zekâtýnýma geçim 2 bin lira ise, kiralardan 2 bin 500 lira ya da daha fazla kira alýyor ise, 2 bin liradan
fazlasýnýn yüzde 2,5'unu zekâta ayýracaktýr.
Devam edecek...
ÖZDEN GAZETESÝ VEYAYINLARI

2. BÝRÇOK MÝNERAL VE VÝTAMÝN ÝÇERÝR
Kerevizle ilgili bir harika þey de vücudun
ihtiyacý olan neredeyse tüm vitamin ve mineralleri içeriyor olmasý. Ama bunlarýn diðer gýdalarla karþýlaþtýrýldýðýnda minimal olduðunu
hatýrlamakta yarar var.
Kereviz aþaðýdaki vitaminleri taþýr:
- A vitamini
- B-compleks vitaminleri
- C vitamini
- E vitamini
- Folik asit
Ayrýca aþaðýdaki mineralleri taþýr:
- Potasyum
- Sodyum
- Kalsiyum
- Çinko
- Magnezyum
- Demir
- Sülfür
- Fosfor
- Bakýr
- Silika
3. KEREVÝZ VÜCUDA DOÐAL
YAÐLAR SAÐLAR
Yüksek su oranýna raðmen, kereviz antibakteriyel ve idrar söktürücü yaðlar içerir.
Bunlar þu bileþenleri içerir:
- Apiol
- Limonene
- Psoralens
- Apiin
Kereviz genelde böbrek hastalýklarý tedavisinde ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaþmakta kullanýlýr.
4. ANTÝOKSÝDANLAR
AÇISINDAN ZENGÝNDÝR
Kerevizdeki fito-besinler güçlü antioksidanlardýr. Bunlar serbest radikallerin olumsuz
etkileri ve daha bir çok hastalýkla savaþýr. Bu
fito besinler çevresel kirliliklere karþý koruyucu bir bariyer görevi görür. Ayrýca damarlardaki kolesterol oranýný azaltýrlar. Bunlara ek
olarak, iyi bir flavanoid kaynaðýdýr. Bunlar kardiyovasküler hastalýklar ve kanser korumasýnda ve tedavisinde kullanýlýr.
5. DOÐAL BÝR ÝDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR
Yüksek su içeriði ve yaðlar ile kereviz çok
iyi bir idrar söktürücüdür. Böylece böbrek
problemi olan insanlar için harika bir seçenektir. Vücudun dokularýnda tutulan sývýlarý
temizlemeye yardýmcý olur. Düzenli tüketimi
idrar üretimini arttýrýr. Böylece aþýrý ürik asit
ve üre vücuttan atýlýr. Bunun sayesinde, kereviz böbrek taþlarýný kýrmak ve toksinlerden
arýnmak için önerilir.
6. ÝLTÝHAP GÝDERÝCÝ OLARAK
GÖREV YAPAR
Kerevizin yaðlarýndaki flavanoidler ayrýca
iltihap giderici özellikler taþýr. Böylece gut ve
eklem yangýsý gibi hastalýklarýn tedavisinde
kullanýlabilir. Bu maddeler, vitamin ve mineral
içeriði ile bir araya gelince hücrelerin ve bað
dokularýnýn yenilenmesini destekler.
7. SÝNDÝRÝMÝ GELÝÞTÝRÝR
Kereviz çayý yüzyýllardýr sindirim problemleri için kullanýlýyor çünkü iltihapla savaþýyor,
gazý azaltýyor ve aðrýyý dindiriyor. Özellikleri
tükürük ve gastrik sularýn üretimini arttýrdýðý
için iþtahsýz veya yavaþ sindirimi olan insanlar bundan kolayca faydalanabilir.
8. LÝF ÝÇERÝR
Çok fazla lif içermesine raðmen, bunun
günlük ihtiyacýnýzý karþýlamayacaðýný belirtmekte yarar var. Lif saðlýðýmýz ve kilomuz için
büyük rol oynar. Çünkü lif olmadan bel bölgenizde biriken yaðlardan kurtulmanýz çok zor
olur. Günlük lif alýmý sindirim sisteminizin saðlýðýný geliþtirir ve aþýrý kolesterolünatýlýmýný
destekler.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97
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Sungurlu'da 72 kiþinin
ihtiyaçlarý karþýlandý
Sungurlu'ya baðlý köylerde yaþayan 72 vatandaþýn ihtiyaçlarý Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri tarafýndan karþýlandý. Yapýlan açýklamada Sungurlu'nun köylerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn ilaçlarý Çorum Vefa

Sosyal Destek Grubundaki Jandarma ekiplerimiz tarafýndan temin
edilerek kendilerine teslim edildi.
Bugün itibarýyla Vefa Sosyal Destek ekiplerimizden hizmet talep
eden 72 vatandaþýmýzýn ihtiyaçlarý
karþýlanmýþtýr" denildi.
(ÝHA)

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

Belediyeden ulu çýnarlara hediye
Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ekipleri pandemi tedbirleri nedeniyle temizlik
hizmeti veremediði 300 çýnarý unutmadý.
Yerli üreticilerden temin edilerek
hazýrlanan eriþte, tarhana ve periþka dolu hediye paketleri, Çorum
Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan evde temizlik
hizmeti alan 65 yaþ üstü 300 aileye
ulaþtýrýlýyor.
"Ulu çýnarlarýmýza ne kadar hizmet etsek az" diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz, evde bakým hizmeti ve evde

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:36
05:20
12:42
16:35
19:54
21:30

TARiHTE BUGÜN
1929- Ýlk Týp Bayramý Haydarpaþa Týp Fakültesi'nde kutlandý.
1940- Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nde Tekirdaðlý
Hüseyin altýncý kez baþpehlivan oldu.
1947- Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi
Eyüboðlu Atölyesi'nde yetiþen 10 sanatçýnýn oluþturduðu Onlar Grubu kuruldu.
1976- Filistin Kurtuluþ Örgütü'nün Türkiye'de
büro açma isteði kabul edildi.
1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programlarý ile ders kitaplarý uygulamadan
kaldýrýldý.
1978- Ankara'nýn Dýþkapý semtindeki YIBA
Çarþýsý, tüp patlamasý nedeniyle yandý: 49 kiþi öldü, 100 kiþi yaralandý.
1979- TÜSÝAD, gazetelere 'Gerçekçi Çýkýþ Yolu' baþlýklý, Ecevit hükümetini eleþtiren tam sayfa
ilan verdi.
1994- Kayýp olan Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Namýk Erdoðan, baþýna iki
kurþun sýkýlmýþ halde ölü bulundu.
1998- Ýstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin
ortak çalýþmasý sonucu, deniz yoluyla Ýtalya ve
Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararasý
uyuþturucu kaçakçýsý Hüseyin Baybaþin'in amcasýnýn oðlu Nizamettin Baybaþin'e ait 10 trilyon lira
deðerinde eroin ve afyon sakýzý ele geçirildi.
1998- Silahlý saldýrýya uðrayan Ýnsan Haklarý
Derneði Genel Baþkaný Akýn Birdal aðýr yaralandý.
2001- TBMM'de Telekom'un özelleþtirilmesine
olanak saðlayan Telekom Yasasý 209 oyla kabul
edildi.
2005- AÝHM, Abdullah Öcalan'ýn yargýlanmasýnda, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin adil yargýlama, uzun süre gözaltýnda tutma,
idam cezasý ile yargýlamayý düzenleyen üç maddesini ihlal ettiðine karar verdi. Mahkeme Abdullah
Öcalan'ýn yeniden yargýlanmasýný tavsiye etti.
2006- Almanya'da Stern dergisinin her yýl verdiði "Basýn ve Düþünce Özgürlüðü Ödülü" Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'e verildi.
2005- Taþucu'nda Taþucu Atatürk Evi açýldý.
2010- Rusya ile Türkiye arasýnda vize anlaþmasý imzalandý.
2012- Galatasaray 18. þampiyonluðunu ilan etti.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
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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

Ýhracat birim
deðer endeksi
%7,6 arttý
Ýhracat birim deðer endeksi mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,6
arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %4,7, ham
maddelerde (yakýt hariç) %17,9, yakýtlarda %51,9 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %5,9 arttý.
Ýhracat birim deðer endeksi 2021 yýlý
birinci çeyrekte bir önceki yýlýn birinci çeyreðine göre %5,9 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; ihracat miktar endeksi Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %32,3 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda,
içecek ve tütünde %10,3, ham maddelerde (yakýt hariç) %18,9 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) %37,8 artarken, yakýtlarda %10,8 azaldý.
Ýhracat miktar endeksi 2021 yýlý birinci
çeyrekte bir önceki yýlýn birinci çeyreðine
göre %10,8 arttý.
Ýthalat birim deðer endeksi Mart ayýnda
bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %14,3 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre,
gýda, içecek ve tütünde %15,9, ham maddelerde (yakýt hariç) %39,4, yakýtlarda
%11,3 ve imalat sanayinde (gýda, içecek,
tütün hariç) %11,7 arttý.
Ýthalat birim deðer endeksi 2021 yýlý birinci çeyrekte bir önceki yýlýn birinci çeyreðine göre %9,7 arttý.
Ýthalat miktar endeksi Mart ayýnda bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre %10,0 arttý.
Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde %8,1, ham maddelerde (yakýt hariç) %13,6, yakýtlarda %8,5
ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün
hariç) %19,4 arttý.
Ýthalat miktar endeksi 2021 yýlý birinci
çeyrekte bir önceki yýlýn birinci çeyreðine
göre deðiþmedi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2021 Þubat ayýnda 131,2
olan ihracat miktar endeksi %0,9 artarak,
2021 Mart ayýnda 132,4 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020
Mart ayýnda 112,5 olan ihracat miktar endeksi %27,1 artarak, 2021 Mart ayýnda
143,1 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2021 Þubat ayýnda 110,6
olan ithalat miktar endeksi %1,3 artarak,
2021 Mart ayýnda 111,9 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2020
Mart ayýnda 108,6 olan ithalat miktar endeksi %6,4 artarak, 2021 Mart ayýnda
115,6 oldu.
Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat
birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yýlý Mart ayýnda 96,6
olarak elde edilmiþ olan dýþ ticaret haddi,
5,6 puan azalarak, 2021 yýlý Mart ayýnda
91,0 oldu.
Dýþ ticaret haddi, 2021 yýlý birinci çeyreðinde, geçen yýlýn ayný dönemine göre 3,3
puan azalarak 93,9 oldu. (Furkan Kalkan)

temizlik hizmeti alan 300 ailemize
pandemi tedbirleri nedeniyle hizmet veremiyoruz. Bu yüzden Gýda
Bankamýz aracýlýðýyla Çorumlu
üreticilerden temin ederek hazýrladýðýmýz eriþte, tarhana ve periþkadan oluþan hediye paketlerimizi ulu
çýnarlarýmýzýn adreslerine teslim
ediyoruz. Büyüklerimize aþkla hizmet ediyor, onlarý yalnýz býrakmamak için çaba harcýyoruz" dedi.
Baþkan Aþgýn, þu anda pandemi koþullarý sebebiyle yapýlaman
evde bakým ve ev temizliði hizmetlerinin normalleþmeyle birlikte tekrardan baþlayacaðýný söyledi.
(Mahmut Emin Söylemez)

YEMEK ATÖLYESÝ
MALZEME ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Yemek Atölyesi Malzeme 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
: 2021/271652
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 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
: Yemek Atölyesi Malzeme Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Belediyemize baðlý Gülabibey ve Bahçelievler Mahallelerinde
bulunan Kadýn Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde kurulacak
olan Yemek atölyelerinde kullanýlmak üzere 28 kalem mutfak
malzemesi alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ambarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 20 (yirmi)
takvim gün içerisinde ihale konusu tüm malzeme teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmeden itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2021 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Yeniyol Mah. Gazi 4. Sok. No : 4/310 Kat :4 Belediye
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Hizmet Binasý Turgut Özal Konferans Salonu
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:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
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 % 1 (yüzde bir) 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, iþin tamamý için teklif verilecektir.
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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