Duvar arkasýndan

Tam kapanma

dua ettiler

17 Mayýs'ta bitiyor
Ülke genelinde 29 Nisan saat 19'da
baþlatýlan tam kapanma 17 Mayýs saat
sabah 5'te sona erecek. Sonrasýna iliþkin süreç için ise gözler Cumhurbaþkanlýðý Kabinesine çevrildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan "Ýnþallah 17 Mayýs itibarýyla baþlayacak yeni
normalleþme takvimimizi önümüzdeki
günlerde açýklayacaðýz" demiþti. 3’TE

Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda
arefe günü mezarlýk ziyaretlerine kýsýtlama getirildi. Tam kapanma kapsamýnda dýþarý çýkmasý yasak olmasýna
raðmen ziyaret yapan bazý vatandaþlar ise dualarýný mezarlýk dýþýndan
yaptý. Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesine
göre Bayramda þehit aileleri hariç
mezar ziyaretleri yapýlmýyor. 2’DE

Mezarlýktan
canlý yayýnla
Kuran-ý Kerim
tilaveti

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Sungurlu Belediyesi, 17 günlük
kapanma süreci ve sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle Arife
günü ve Ramazan Bayramýnda
mezarlýk ziyaretlerinin yapýlamamasý sonucu mezarlýktan canlý
yayýnla Kuran-ý Kerim tilaveti ve
dua programý düzenledi. 7’DE
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Erol Kavuncu: Mescid-i
Aksa'da yaþananlarýn
burukluðu içindeyiz
Erol Kavuncu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Ramazan Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda Ýsrail devleti tarafýndan yapýlan
saldýrýlara da deðinerek "Ýlk kýblemiz Mescid-i Aksa'da
yaþanan menfur olaylarýn burukluðuyla idrak edeceðimiz Ramazan Bayramý'nýn tüm hanelere, ülkemize
ve Ýslam dünyasýna huzur, mutluluk, barýþ, saðlýk ve
hayýrlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. 4’TE

Yaban hayvanlarý
tedavi ediliyor
Tarým ve Orman Bakanlýðý 11. Bölge
Müdürlüðü Çorum Þube Müdürlüðü, Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam
kapanma sürecinde, doðada yaralý veya
bitkin halde bulunan yaban hayvanlarýný
tedavi çalýþmalarýna
devam etti. 8’DE

Ahlatcý: Kýsýtlamalara riayet
edileceðinden þüphem yok
Yusuf Ahlatcý

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ramazan bayramý münasebetiyle
yayýmladýðý mesajýnda tüm dünyayý etkisi altýna alan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgýnýna yönelik alýnan tedbirler nedeniyle bayram
ziyaretlerini gerçekleþtirememenin, burukluðu içerisinde idrak edeceðiz. Ýnanýyorum ki riski en aza indirmek için devletimizin aldýðý
tedbir ve kurallara bugüne kadar azami dikkat ve özen gösteren
Çorumlu hemþerilerimin, Ramazan Bayramýnda getirilen kýsýtlamalara da riayet edeceklerinden hiç þüphem yoktur" dedi. 4’TE

Leylekler geldi,
köylüler sevindi
Her yýl ilkbahar aylarýnda Dodurga ilçesine baðlý
Berk köyüne gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik
veya telefon direkleri üzerindeki yuvalarýnda geçiriyor. Baharýn müjdecisi olarak adlandýrýlan leylekler
yuva yaptýklarý yerlerde neþeyle karþýlanýyor.Çorum'da leyleklerin bahar mevsimiyle birlikte eski
yuvalarýna geri gelmeleri sevinçle karþýlandý. 8’DE

Rahime Ateþ'e

hüzünlü veda

Önceki dönem Oðuzlar Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ'in annesi Rahime Ateþ (93) son
yolculuðuna uðurlandý. Merhumenin cenazesi morgdan alýnarak Ayþe Hatun Cami'de
kýlýnan ikindi namazýndan sonra Oðuzlar il3’TE
çe mezarlýðýnda topraða verildi.

Siyer-i Nebi Yarýþmasý için
kayýtlar 15 Mayýs'ta bitiyor
16 kez kan baðýþladý,

örnek baðýþçý oldu
Hüseyin Sucu isimli Kýzýlay gönüllüsü, 2018 yýlýndan beri 16 kez kan
baðýþýnda bulunarak örnek bir davranýþa imza attý.
8’DE

"ACÝLEN TSK ÖNCÜLÜÐÜNDE
BARIÞ GÜCÜ KURULMALI" 4’TE

Anadolu Gençlik Derneði (AGD) her yýl binlerce ortaokul ve lise öðrencisinin katýlým
gösterdiði Siyer-i Nebi Yarýþmasý'ný bu yýl
pandemi sebebiyle online olarak gerçekleþtirecek. Online Siyer-i Nebi Yarýþmasý liseler ve ortaokullar olmak üzere iki ayrý kategoride yapýlacak. 29 Mart 2021 Pazartesi günü baþlayan online kayýtlar 15 Mayýs
2021 tarihine kadar devam edecek. Sýnavlar 22-23 Mayýs 2021 tarihlerinde online
6’DA
olarak gerçekleþtirilecek.

BELEDÝYE TÝYATRO
KULÜBÜ KURULUYOR

8’DE

Çorum halkýnýn,
okuyucularýmýzýn mübarek
Ramazan Bayramýný
kutlarýz...

KESiN KARAR GAZETESi

“DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ...”

ALTI KÝÞÝYE
CEZA KESÝLDÝ

2’DE

VEKTÖREL MÜCADELE
DEVAM EDÝYOR 2’DE
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Duvar arkasýndan
dua ettiler
Sungurlu'da silahlý
saldýrý: Bir ölü

Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda arefe günü mezarlýk ziyaretlerine kýsýtlama getirildi. Tam kapanma kapsamýnda dýþarý çýkmasý
yasak olmasýna raðmen ziyaret yapan bazý vatandaþlar ise dualarýný
mezarlýk dýþýndan yaptý.
Bayramda þehit aileleri hariç
mezar ziyaretleri yapýlmýyor. Ýçiþleri
Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya
göre, 81 il valiliðine "Þehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu
genelge gönderildi. Bu kapsamda

Çorum'da da mezarlýklar ziyarete
kapatýldý. Ulu Mezarlýðýn duvarýna
"Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda
þehit yakýnlarý dýþýnda mezar ziyaretleri genelge ile kapatýlmýþtýr" yazýsý asýlýrken, polis de bölgede güvenlik önlemi aldý. Kýsýtlama ve
uyarýlara raðmen bazý vatandaþlar
Ulu Mezarlýða gelerek kabir ziyareti yapmak istedi. Yasak nedeniyle
mezarlýða alýnmayan vatandaþlar,
bahçe duvarýnýn arkasýndan Kur'an
okuyarak dua etti.
(ÝHA)

Sungurlu'da silahlý saldýrýya uðrayan bir kiþi hayatýný kaybetti. Olay, Baþpýnar Mahallesi'nde meydana geldi.
Ýddialara göre fýrýndan
pide aldýktan sonra evine
dönen C.B. Altunoðlu cami
yanýnda kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan silahla vuruldu. Aðýr yaralan C.B.
Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralý, burada yapýlan tüm müdahaleleri raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Polis kaçan zanlýlarý
yakalamak için çalýþma
baþlattý.
(ÝHA)

Ahmet Saatcý: Engelliler Haftasý
farkýndalýk oluþturma günleridir

Altý kiþiye ceza kesildi
Çorum'da 11 Mayýs'ta yapýlan
denetimler kapsamýnda altý kiþiye
toplam 9 bin 740 TL para cezasý
uygulandý.
Çorum Valiliðinden yapýlan bilgilendirmede 11 Mayýs Salý günü
yapýlan denetimlerde 105 market,

589 araç ve bin 191 kiþinin denetlediði ve denetleme kapsamýnda
kýsýtlamalarý ihlal eden altý kiþiye
ceza uygulandýðý açýklandý. Açýklamada altý kiþiye toplam 9 bin 740
TL idari para cezasý uygulandýðý
açýklandý. (Mahmut Emin Söylemez)

Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý "Engellilerimizin sorunlarý
sadece bir gün ve bir hafta diliminde ele
alýnmakla yetinilmemelidir" dedi.
Saatcý, 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda
"Engelliler Haftasý, bir kutlama deðil,
farkýndalýk oluþturma günleridir. Engellilerimizin sorunlarý sadece bir gün ve
haftada deðil, sürekli ele alýnmalý, gündemde tutulmalýdýr. Toplumda fýrsat
eþitliði bütün bireyler için saðlanmalýdýr"
ifadesini kullandý.
Ülkelerin geliþmiþliklerinin, vatandaþlarýna verdiði deðerle ölçüleceðini
belirten Saatcý açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Bir devlet, bütün vatandaþlarýný kucaklayabiliyor, onlarýn yaþam kalitesini
yükseltiyor ve sýkýntýlarýný giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlý vatandaþlarýna pozitif ayrýmcýlýk yapmalý, onlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmalý ve üretime katkýda bulunma-

Ahmet Saatcý

larýný saðlamalýdýr. Engellilerin kamusal
hayatýn her alanýna tam ve baðýmsýz kiþiler olarak katýlýmý, çalýþma alanýnda
fýrsat eþitliðinin saðlanmasý, kiþisel geliþim imkânlarýndan istifade edebilmeleri,
eðitim öðretim hizmetlerine eriþimin kalýcý olarak saðlanmasý, yapýlan düzenlemelerin engelli vatandaþlarýmýz da dü-

þünülerek planlanmasý ve uygulanmasý,
engellilerini dört duvar arasýna kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam oluþturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlý olmalý
ve elinden geleni yapmalýdýr. Engelli
kardeþlerimiz sadece insanlarýn iyilikseverliðine terk edilmeden ayrýmcý olmayan iyi yasalarýn imkânýna da kavuþturulmalýdýr. Engelliler Haftasý'nda, engellilerimizin sorunlarý sadece bir gün ve
bir hafta diliminde ele alýnmakla yetinilmemeli; sürekli gündemde tutulmalý ve
çözümün de üretildiði günler olmalýdýr.
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak,
engellilerimizin sorunlarýnýn çözümü ve
kazanýmlarýnýn daha da artmasý için
üzerimize düþen konularda her türlü
desteði ve mücadeleyi vereceðimizin
bilinmesini istiyoruz. Ayrýca baþta saðlýk
ve sosyal hizmet çalýþanlarýmýzýn olmak
üzere, engellilerimizin ve vatandaþlarýmýzýn Ramazan Bayramýný tebrik ederiz.
(Mahmut Emin Söylemez)

Vektörel mücadele
aralýksýz devam ediyor
Çorum Belediyesi halk saðlýðýný tehdit eden karasinek,
sivrisinek gibi vektör canlýlara karþý çalýþmalarýna
devam ediyor.
Halk saðlýðý ve çevre saðlýðý açýsýndan
tehdit oluþturan sivrisinek, karasinek gibi uçkunla mücadele çalýþmalarýna devam eden
Çorum Belediyesi þehrin
önemli caddelerinde ilaçlama yaptý. ULV makinesi
ile Gazi Caddesi, Bahabey
Caddesi, Fatih Caddesi, Eþref
Hoca Caddesi, Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi, Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi,
Recep Tayyip Erdoðan Caddesi ve Çiftlik Caddesi'nde ilaçlama yapan belediye ekipleri, vatandaþlarýn bahar ve yaz aylarýný daha rahat ve
huzurlu geçirmeleri için mücadele çalýþmalarýna
ara vermeden devam ediyor.
Yaþam kalitesini olumsuz etkileyen vektör

canlýlara karþý mücadele çalýþmasýnýn kýþ aylarýnda baþladýðýný
ifade eden Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat
"Vektörle mücadele için
belediyemiz bünyesinde
özel bir ekip oluþturduk.
Bu ekip kýþ aylarýndan
itibaren vektör canlýlarýn
larvalarýný býraktýklarý
dere yataklarý, yaðmur
suyu kanallarý ve þehir çeperlerindeki hayvan gübrelerinin biriktirildiði yerlerde
kimyasal müdahalelerde bulunuyor. Hemþerilerimizin daha
saðlýklý, daha konforlu bir yaþam sürmeleri için vektör canlýlar ve uçkun formlu canlýlara karþý mücadelemiz yýl boyunca devam
edecek" dedi. Vektörel mücadelenin iki yönlü olduðunu belirten Yaðbat vatandaþlarýn da çöplerini aðzý baðlý bir þekilde çöp konteynerlerine
atarak konteynerlerin kapaklarýný kapatmalarý
gerektiðini vurguladý.
(ÝHA)
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TAM KAPANMA
17 MAYIS'TA BiTiYOR
Ramazan bayramý
sonrasýnda kademeli
normalleþme baþlayacak

"Anayasayý, yasayý,
sözleþmeyi uygulayýn"
Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu Kadýn Meclisleri temel hak ve özgürlükleri için ve toplumun iyiliði için mücadeleye devam edecekleri söyleyerek "Anayasayý, yasayý, sözleþmeyi uygula" dedi.
17 günlük tam kapanma sürecini eleþtiren platform temsilcileri, pandeminin olduðu ve sokaða çýkma yasaðýnýn uygulandýðý
bir dönemde iþçilerin neden her gün iþe gitmek zorunda kaldýðýný sordu.
Ýktidarýn "Vatandaþa yasak turiste serbest" uygulamalarýyla kendilerini gülünç
duruma düþürdüðünü savunan platform
temsilcileri, Ýstanbul Sözleþmesi'nin Cumhurbaþkaný kararý ile geri çekilmesini de
eleþtirdi. Açýklamada þu ifadeler yer alýyor:
Toplumsal mutabakatýn ileri ve çaðdaþ
düzeyi anayasal hukuk devleti olmaktýr.
Hukuk devleti, yurttaþlarýn temel hak ve
hürriyetlerini güvenceye alýr. Ülkenin hukuk
kurallarýyla yönetilebileceðini söyler. Egemenin yetkilerinin bu kurallarla sýnýrlandýrýldýðý bir düzendir. Bu düzende, hükümdar
ve tebaasý iliþkisi ortadan kalkar. Pozitif hukuk normlarý herkes için geçerli olur.
Anayasamýzýn 2. Maddesinde Türkiye'nin hukuk devleti olduðu yazar. Hukuk
devletinde hatta kurallarýn bir hiyerarþisi de
vardýr: Normlar hiyerarþisi. Yönetmelikler
tüzüklere, tüzükler kanunlara, kanunlar
anayasaya uygun olmak zorundadýr. Taraf
olduðumuz uluslararasý sözleþmelerle kendi kanunlarýmýz arasýnda bir uyuþmazlýk çýkarsa uluslararasý sözleþme hükümleri
esas alýnýr (Anayasa Madde 90).
Anayasal hukuk devletini anlatarak giriþ
yapmamýzýn sebebi malum: Siyasi iktidar
baþtan aþaðý hukuksuz kararlar alýyor. Hukuksal açýdan hukuksuz, toplumsal açýdan
meþru olmayan kararlar. Görülüyor ki siyasi iktidar rejimi sarsmaya çalýþýyor ama baþaramýyor.
Ýlk olarak, Ýstanbul Sözleþmesi'nden
Türkiye'nin imzasý gece yarýsý Cumhurbaþkaný kararý ile çekildi. Ardýndan Montrö
Sözleþmesi'nden de geri çekilebilmenin
mümkün olduðuna varan tartýþmalara þahit
olduk. Temel hak ve hürriyetlere iliþkin bir
kararý Cumhurbaþkaný'nýn almasý olanaksýzken, kadýnlar için temel haklara iliþkin
düzenlemeler barýndýran Ýstanbul Sözleþmesi çekilme kararý resmi gazetede yayýnlandý. Meclis kararýyla, kanunla imzalanan
bir sözleþmeden ancak kanunla çýkýlabilirken Cumhurbaþkaný kararý ile çýkýlmýþtý. Ýstanbul Sözleþmesi için böyle bir adým atýlabilmesi tüm uluslararasý sözleþmeler için
de örnek oluþturuyordu. Üstelik toplumsal
cinsiyet eþitliði için yaþamsal önemi olan
Ýstanbul Sözleþmesi'ne toplum büyük oranda sahip çýkarken bu karar alýndý. Anlatýlmak istenen þuydu: Cumhurbaþkaný isterse her konuda, tüm uluslararasý sözleþmeler de dahil olmak üzere karar alabilir. Toplumsal meþruiyet aramasýna da gerek yoktu. Kendi kararýyla kendini de yetkili kýlabilirdi. Ayrýca bu kararla kadýnlar için de kazanýlmýþ haklar da tehlikeye girmiþ oldu.
6284 Sayýlý Kanun, Medeni Kanun, nafaka
hakký, boþanma hakký ve daha nicesi.
Sözleþmeden imzanýn geri çekilmesi
kararý alýndý da ne oldu? Ne olmadý? Bu
gayrimeþru kararý toplum kabul etmedi.
Hukukçular tartýþsa da kimse göðsünü gererek kararý savunamadý. En önemlisi Ýstanbul Sözleþmesi ruhuyla çýkan, 6284 Sayýlý Kanun yürürlükte ve uygulanýyor. Kadýnlar aman vermeden mücadele ediyor.
Þiddete uðradýklarýnda karakola gidip korunmak üzere "Bu benim hakkým" diyor.
"GÜLÜNÇ DURUMA DÜÞÜYORLAR"
Pandemi var sokaða çýkmak yasak dediler "peki neden iþçiler her gün iþe gitmek
zorunda" diyenlerle karþýlaþtýlar. "Vatandaþa yasak turiste serbest" uygulamalarýyla
kendilerini gülünç duruma düþürdüler.
Sokaða çýkma yasaklarýný fýrsat bilip
Ýkizdere'ye iþ makinelerini sokmaya çalýþtýlar köylülerin direniþi ile karþýlaþtý. "Doðamýzý hukuksuzca talan edemezsiniz" dedi
orada yaþayanlar.
Alkol satýþ yasaðýyla yaþam tarzýna müdahale etmeye kalktýlar. Hukuksuz satýþ
yasaðýný tanýmayan "hani nerede yazýlý karar?" diye soranlarla karþýlaþtýlar.
Ülkede yaþanan onca hak ihlalinin kimi
zaman tek delilini yaratabilen "görüntü alma"yý emniyet genelgesiyle yasaklamaya
çalýþtýlar. Anayasal bir hak olan haberleþme hürriyetini emniyet ortadan kaldýramazdý. Yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar.
Bir toplumun, anayasasýna, yasasýna,
sözleþmesine bu kadar sahip çýktýðý görülmemiþtir. Daha sayabileceðimiz nice Cumhurbaþkaný kararlarýnýn, bakanlýk genelgelerinin, valilik, kaymakamlýk, il umumi hýfzýssýhha kararlarýnýn Anayasa'nýn üstünde
olamayacaðýný tüm toplum kavradý. Bu
yüzden kazanýmlarýmýza ve mücadelemize
güveniyoruz. Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu Kadýn Meclisleri olarak temel hak ve özgürlüklerimiz için ve tüm toplumun iyiliði için "Anayasayý, yasayý, sözleþmeyi uygula" diyerek tüm illerde mücadele edeceðiz.
(Abdulkadir Söylemez)

29 Nisan'da baþlayan 17 günlük tam zamanlý sokaða çýkma kýsýtlamasý 17 Mayýs'ta sona eriyor. Ramazan Bayramý sonrasýnda kademeli
normalleþme baþlayacak.
Ülke genelinde 29 Nisan saat 19'da baþlatýlan tam kapanma 17 Mayýs saat sabah 5'te sona erecek. Sonrasýna iliþkin süreç için ise gözler
Cumhurbaþkanlýðý Kabinesine çevrildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan "Ýnþallah 17 Mayýs itibarýyla baþlayacak yeni normalleþme takvimimizi önümüzdeki günlerde açýklayacaðýz. Ýlk
Kabine toplantýmýzýn en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demiþti.
Vakalarýn tekrar kontrolden çýkmamasý için
bu kademeli normalleþme yönteminin deðerlendirileceði, bunun da sektördeki mesleklerin yoðunluðuna göre deðiþmesi öngörülüyor.
Ayrýca her ilin tam kapanma verilerinin tek
tek ele alýnacak ve açýlma süreçlerinde bu durum etkili olacak.
HER ÝLÝN DURUMU AYRI
DEÐERLENDÝRÝLECEK
Tüm illerdeki Hýfzýssýhha Kurullarý þehir bazlý olarak tam kapanmanýn sonuçlarýný masaya
yatýracak. Ýnceleme sonucunda vaka sayýlarý,
hasta, aðýr hasta ve ölüm oranlarýna göre illerin
yavaþ yavaþ normalleþme adýmlarýný atacaðý
belirtiliyor.
KADEMELÝ AÇILMA YÖNTEMÝ
UYGULANACAK
Saðlýk Bakanlýðý tüm sektörlerde normalleþme sürecinde uygulanacak salgýn tedbirlerine
iliþkin rehber dokümanlara uyulmasýna dikkat
çekecek. Tüm iþ yerleri, kurumlar, AVM'ler eskinin aksine bir anda açýlmayacak. Kapanma sürecinde izlenen kademeli yöntem açýlmada da
izlenecek. Açýlmada haziranda 30 milyon doz BioNTech aþýsýnýn gelinceye kadar kontrol elden
býrakýlmayacak. Aþýlarýn gelmesi ile aþýlama hýz
kazanacak. Böylece normalleþme ile aþýlama
paralel ilerleyecek.

Tüm illerdeki
Hýfzýssýhha Kurullarý
þehir bazlý olarak
tam kapanmanýn
sonuçlarýný
deðerlendirecek

YOÐUNLUK SEVÝYESÝNE
GÖRE AÇILACAK
Kademeli esnemede ilk olarak okullarýn seyrekleþtirilmiþ açýlmasý, insan sirkülasyonunun
daha az olduðu yerlerin normalleþmesi, küçük
esnaf ve iþletmelerin belli kurallar dahilinde faaliyetine baþlamasý planlanýyor. Havalarýn ýsýnmasý ile bahçeleri bulunan kafe ve restoranlarýn,
avukatlýk, ütücü, berber, kuaför gibi yoðun müþterisi olmayan ve tekli müþterisi olan yerlerin ilk
normalleþen yerler olacaðý ifade ediliyor. Yaþ kýsýtlamasý bulunan kiþilere yönelik sokak yasaklarý da hafta sonlarýndan baþlayarak kademeli
hafifletilecek.
Giyim, çanta, süs eþyasý ve züccaciye gibi
ürünler satýlan yerlere metrekareye düþecek in-

san sayýsý dikkate alýnarak izin verilecek. Nikah
salonlarýnýn azami yüzde 25 kapasitesinin aþýlmamasý þartlarýna uyarak kademeli açýlmasý da
beklentiler arasýnda. Cami ve mescitlerde benzer kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kýlýnmaya baþlanacak ve vaazirþat hizmetlerine baþlanacak. Kalabalýðýn yoðun olduðu AVM ve benzeri yerlerin ise en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçlarý görüldükten sonra yüzde 50 kapasite ile açýlacaðý belirtiliyor.
Öte yandan 17 Mayýs'ta bitecek tam kapanmanýn 19 Mayýs'a kadar uzatýlýp uzatýlmayacaðý
merak ediliyordu ancak Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu henüz böyle bir planlamanýn var olmadýðýný ve tam kapanmanýn 17 Mayýs'ta sona
ereceðini söyledi.
(Haber Merkezi)

Rahime Ateþ'e
hüzünlü veda
Önceki dönem Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'in annesi Rahime Ateþ (93) son yolculuðuna uðurlandý.
Merhumenin cenazesi morgdan alýnarak Ayþe Hatun Cami'de kýlýnan ikindi namazýndan
sonra Oðuzlar ilçe mezarlýðýnda
topraða verildi.
Cenaze namazýna; Oðuzlar
Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, CHP Oðuzlar Ýlçe Baþkaný
Süleyman Þenol ve Laçin önceki dönem Belediye Baþkaný Ünal
Gevþek katýldý.
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu ise hem çelenk
gönderdi, hem de Orhan Ateþ'i
telefonla arayarak baþsaðlýðý dileðinde bulundu. (Fatih Yýldýrým)
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"Kýsýtlamalara
riayet edileceðinden
þüphem yok"
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
ramazan bayramý münasebetiyle bir kutlama
mesajý yayýmladý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
"Manevi huzurla idrak ettiðimiz, bir bütünün
parçasý olduðumuzu anlamamýza vesile olan,
11 ayýn sultaný, rahmet, bereket, maðfiret ayý
mübarek ramazaný, tamamlayýp Ramazan
Bayramýna kavuþmuþ bulunmaktayýz" dedi.
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý "Bayramlar mutluluklarýn paylaþýldýðý,
birlik, beraberlik, kardeþlik, dostluk duygularýnýn güçlendirildiði, insanlarýn kaynaþmasýna ve huzurlu yaþamýn tesisine vesile olan müsYusuf Ahlatcý
tesna günlerdendir.
Bu ramazan bayramýný, tüm dünyayý etkisi altýna alan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgýnýna yönelik alýnan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini gerçekleþtirememenin, sevdiklerimizle
bayramlaþýp büyüklerin ellerinden, küçüklerin
gözlerinden öpememenin burukluðu içerisinde idrak edeceðiz. Ýnanýyorum ki bu zor günleri gösterdiðiniz gayret ve sabýrla, dayanýþma içinde hep birlikte geride býrakacaðýz. O
nedenle riski en aza indirmek için devletimizin aldýðý tedbir ve kurallara bugüne kadar
azami dikkat ve özen gösteren Çorumlu hemþerilerimin, Ramazan Bayramýnda getirilen
kýsýtlamalara da riayet edeceklerinden hiç
þüphem yoktur.
Ramazan ayýnýn son günlerinde iþgalci terör devleti Ýsrail'in, Filistinli kardeþlerimize ve
Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarý vicdanýmýzý yaraladý, ciðerimizi yaktý. Bu yüzdendir
ki yüreðimiz hüzünlü ve buruk bir þekilde Ramazan Bayramýna giriyoruz. Ýslam'ýn ilk kýblesi, Müslümanlarýn en kýymetli mirasý Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýlarý lanetliyoruz.
Kudüs'ün izzeti çiðnenirken, masum insanlarýn hayatýna, inanç ve düþünce özgürlüðüne insafsýzca müdahale edilirken, bu katliamlara sessiz kalanlar bu insanlýk suçuna ortaktýr. Þartlar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn liderliðinde Filistin'in kurtuluþuna kadar tüm
imkânlarýyla Filistin halkýnýn ve direniþinin yanýnda olacaktýr. Ýþgalci Ýsrail'in saldýrýlarýnda
hayatýný kaybeden Filistinli kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. Bayram arifesinde Rabbim'den niyazým;
bu zulmün bir an evvel sona ermesi ve iþgal
altýndaki Müslüman kardeþlerimizin tez zamanda kurtuluþa ermesidir" Dedi.
Ýl Baþkaný Ahlatcý" Bu duygu ve düþüncelerle; tüm Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný en kalbi duygularýmla kutluyor, bayramýn
tüm insanlýða barýþ, kardeþlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, saðlýk, sýhhat ve afiyet
içinde nice güzel günlere ve bayramlara ulaþmasý dileðiyle sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

AK Parti
Çorum
Milletvekili
Erol Kavuncu

Erol Kavuncu: Mescid-i Aksa'da
yaþananlarýn burukluðu içindeyiz
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Ramazan Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda "Rahmet ve maðfiret mevsimi Ramazan ayýný geride býrakmanýn hüznünü yaþarken muhabbet ve kardeþlik iklimi Ramazan Bayramýna
ulaþmanýn heyecaný ve sevinci içerisindeyiz"
dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Ramazan Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda ayrýca þu ifadelere yer verdi:
Bayramlarýmýz af günü, barýþ günü, rahmete
giriþ günüdür. Bizleri ayný niyet ve gayede buluþturan, kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, inanç
ve medeniyet deðerlerimizin pekiþtirilmesine vesile olan bayramlar, ilahî bir lütuf, güzide bir armaðandýr. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasýnýn yaný sýra, milli birlik ve beraberliðimizi
pekiþtirmek, kardeþlik ahdimizi yenilemek için

de önemli bir fýrsattýr. Bu fýrsatlarý kazanýma dönüþtürmek için sorumluluklarýmýzý layýkýyla yerine getirerek bayramlarýmýzý, gönül ve ruh birliði
içinde özüne ve maneviyatýna uygun þekilde deðerlendirmeliyiz.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu Ramazan Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda Ýsrail devleti tarafýndan yapýlan saldýrýlara da
deðinerek þu ifadeleri kullandý:
Ýlk kýblemiz Mescid-i Aksa'da yaþanan menfur olaylarýn burukluðuyla idrak edeceðimiz Ramazan Bayramý'nýn tüm hanelere, ülkemize ve
Ýslam dünyasýna huzur, mutluluk, barýþ, saðlýk
ve hayýrlar getirmesini temenni ediyorum. Bu
mübarek anlarýn tüm insanlýðýn huzur ve güven
içinde geleceðe bakabilmesine, mazlum coðrafyalarda akan kan ve gözyaþýnýn durmasýna vesile olmasýný diliyorum.
(Furkan Kalkan)

"Acilen TSK öncülüðünde barýþ gücü kurulmalý"
Yeniden Refah Partisi Genel
Baþkaný Dr. Fatih Erbakan, iþgalci
Ýsrail'in barbarlýðýna karþý "Gün artýk konuþma günü deðil, icraat günüdür. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Türkiye'nin çaðrýsýyla acil olarak tekrar
toplanmalý, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin baþkenti
Kudüs'e yapýlan saldýrýlarý sonlandýrmak üzere, TSK'nýn öncülüðünde bir Barýþ Gücü oluþturulmalýdýr"
çaðrýsýnda bulundu.
Erbakan, yaptýðý yazýlý açýklamada Ýsrail iþgali ve vahþetine dünyanýn sessiz kaldýðýný, Ýslam alemi
olarak sadece boþ laf yerine artýk fiili olarak harekete geçilmesi gerektiðini söyledi.
"GÜN; NAMUSUMUZA,
MESCÝD-Ý AKSA'YA
SAHÝP ÇIKMA GÜNÜDÜR"
Erbakan þu ifadeleri kullandý:
Haremi Þerif ve Mescidi Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz ve
ilk kýblemiz, Mescidi Aksa yine bir
Siyonist tecavüzle, yine bir Siyonist
terörle karþý karþýyadýr. Þu mübarek Ramazan ayýnda Mescid-i Aksa'ya baskýn düzenleyen Ýsrail polisi, resmen terör estiriyor. Çok daha
acý bir tablo ise Gazze'de yaþandý.
Ýsrail'in Gazze'ye yaptýðý füze saldýrýlarýnda 9'u çocuk 20 kiþi þehit oldu. Mescid-i Aksa'ya, Filistinli Müslümanlara yönelik þiddetli saldýrýlar
dört gündür devam ediyor. Dünya
Siyonizmi tarafýndan atýlan bu adým
karþýsýnda 50 seneden beri ifade
ettiðimiz gibi, tüm Ýslam Alemi olarak yapmamýz gereken; boþ laflar,
sözlü kýnamalar ve aðlayýp - sýzlanma yerine, mutlaka fiili adýmlar at-

Dr. Fatih Erbakan

mak ve yaptýrýmlar ortaya koymaktýr! Gün bugündür, gün "namusumuza", Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e
sahip çýkma günüdür! Gün kýyama
kalkma ve mutlaka fiili adýmlar atma
günüdür. Kudüs'ün hamisi "Sultan
Abdulhamid Han'ýn torunlarý olarak,
bu kýyamý en güçlü þekilde bizlerin
yapmasý gereklidir.
"KUDÜS VE FÝLÝSTÝN'DEN
SONRA HEDEFTE TÜRKÝYE
VE ÝRAN VAR!"
Yapýlan vahþetin planlý olduðunu, asýl hedefin Büyük Ýsrail projesi
kapsamýnda Filistin ve Kudüs'ten
sonra Ýran ve Türkiye'nin topraklarýný yutmak olduðunu uyarýsýnda bulunan Erbakan, "Biz þuurlu Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki; bu
iþ Kudüs'le ve Filistin'le bitmiyor, bunun arkasýndan sýra Suriye'nin,
Irak'ýn, Ýran'ýn ve Türkiye'nin önemli
bir kýsmýnýn yutularak, Büyük Ýsrail'in kurulmasýna geliyor Allah muhafaza buyursun. Büyük Ýsrail'in
merkez olduðu, Siyonistler dýþýnda
7 milyar insanýn köle olduðu tek

"KUDÜS'Ü KORUMAK
ÝÇÝN ACÝLEN TSK'NIN
ÖNCÜLÜÐÜNDE BARIÞ
GÜCÜ OLUÞTURULMALI"
BM'de 29 Kasým 2012 tarihinde
yapýlan oylamayla Filistin'in Uluslararasý Statüsü "Devlet" olarak tanýndýðýný, dünyada da 150'ye yakýn
devletin de bunu kabul ettiðinin altý-

"ERBAKAN HOCA FÝLÝSTÝN'E
ASKER GÖNDERMÝÞTÝ"
Filistin'e daha önce Merhum
Baþbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafýndan Filistin devletinin
talebiyle asker gönderildiðini hatýrlatan Fatih Erbakan, "Bu adým daha
önce Merhum Erbakan Hocamýz
tarafýndan atýldý. 54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti'nin
talebiyle El-Halil kentini korumak
üzere Filistin'e asker gönderdi. Siyonizm karþýsýnda laf deðil, icraat
konuþur! Bu icraatlarý da "kuvvet ve
kudret sahibi ABD ve Ýsrail deðil,
Cenabý Allah'týr" diyenler gerçekleþtirebilir. Bu adýmlar bugün atýlmazsa, yarýn Yeniden Refah Partisi
iktidarýnda mutlaka atýlacaktýr" ifadelerini kullandý.
(Fatih Yýldýrým)

Ramazan Bayramýnýz

Tüm hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Ramazan Bayramýný kutlar,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

mübarek olsun

DURU

kuru
kuru temizleme
temizleme // çamaþýrhane
çamaþýrhane

Yeniyol Mh. Sepetçi Sk. Ahmet Nalçacý Apt. No: 16/H Çorum

dünya devletini kurmaktýr. Siyonizm
inancýnýn gereðini, týynetinin gereðini 5000 senedir yapýyor ve yapacak, istediðiniz kadar kýnayýn, lanetleyin, telin edin, onlar üzerine düþeni yapýyor da asýl önemli olan biz ne
yapýyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapýyor? 1948'de Ýsrail'in kurulmasýndan bu yana habire
toplantý yapýyorlar. Toplan, konuþ,
konuþ, en sonunda da bir bildiri yayýnla, "Bu olaylarý kýnýyoruz, lanetliyoruz" deyip daðýl. Sen istediðin
kadar kýna, istediðin kadar lanetle,
adamlar adým adým hedefe yürüyor.
Gün konuþma günü deðil, yapma
günüdür! Artýk adým atma vakti geldi de geçiyor!" þeklinde konuþtu.

ný çizen Erbakan, "Ýslam Ýþbirliði
Teþkilatý ise 13 Aralýk 2017 tarihinde Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði Olaðanüstü Liderler Zirvesi'nde, Filistin
Devleti'nin baþkentinin Ýsrail tarafýndan iþgal altýnda tutulan Kudüs olduðunu tüm dünyaya deklare etmiþti. Bu iki karardan hareketle; Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Türkiye'nin
çaðrýsýyla acil olarak tekrar toplanmalý, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin baþkentine yapýlan
saldýrýlarý sonlandýrmak üzere, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý üyesi ülkelerin
katýlýmýyla bir Barýþ Gücü oluþturulmalýdýr. Baðýmsýz devletlerin kendi
topraklarýna yabancý güçleri davet
etmesi uluslararasý bir haktýr ve bu
hak Filistin Devleti tarafýndan acilen
kullanýlmalýdýr. Oluþturulacak Barýþ
Gücü'ne en büyük desteði ve katýlýmý da TSK saðlamalýdýr" dedi.

K.K.109

Ýlker UYAR
0553 218 04 61

Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 40/B ÇORUM
Tel: 0364 502 48 66

K.K.110

Tüm deðerli halkýmýzýn Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz.

Aziz milletimizin,
din kardeþlerimizin ve
okurlarýmýzýn Ramazan Bayramýný
özden kutlarýz.

K.K.111

K.K.112
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Tüm hemþehrilerimizin
mübarek Ramazan Bayramýný tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ER

TiCARET

K.K.114

K.K.113

Baro Baþkanlarý,
Ýsrail þiddetini kýnadý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

“MAZLUMUN YANINDA
ZALiMiN KARÞISINDAYIZ”
Çorum Belediye Baþkaný Dr.Halil Ýbrahim
Aþgýn, Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldýrýlarý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn "Safýmýz belli. Dünyanýn merkezinden ümmetin kutsalý, ilk kýblemiz, Hazreti Ömer'in yadigarý

Mescid-i Aksa'ya selam olsun" dedi.
Saat Kulesini Türk, Filistin ve Doðu Türkistan bayraklarýyla donattýklarýný açýklayan ve
saat kulesi önünde açýklama yapan Aþgýn
"Mazlumun yanýnda, zalimin karþýsýndayýz"
dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

Aralarýnda Çorum Barosu Baþkaný Av. Kenan Yaþar'ýn da bulunduðu 76 baro baþkaný ortak bir açýklama yaparak Ýsrali'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkýna saldýrýsýný kýnadý.
Baro Baþkanlarý tarafýndan yapýlan açýklamada "Ýsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil
halka karþý kullandýðý orantýsýz güç,
Ýsrail'in hakký olmayan yere tecavüzü ve müdahalesi kabul edilemez.
Evrensel tüm hukuk metinlerinde
güvence altýna alýnmýþ yaþam
hakkýný, din ve vicdan özgürlüðünü, ibadethane dokunulmazlýðýný hiçe sayarak saldýrýda bulunan Ýsrail devletini kýnamak býrakýn her hukukçunun her insanýn
boynunun borcudur" denildi.
Açýklamada þu ifadeler yer alýyor:
Ýsrail'in, Mescid-i Aksa'da gerçekleþtirdiði bu
saldýrýyý kýnamak, bu saldýrýnýn karþýsýnda durmak; hukuka aykýrýlýðýn, savaþ suçunun, insan
haklarý ihlallerinin karþýsýnda durmak demektir.
Kudüs sorunuyla ilgili özellikle 1967'den bu
yana BM'de alýnan çok sayýdaki kararda; "Kudüs'ün uluslararasý bir statüye sahip olduðu, Ýsrail'in Kudüs'ü iþgalinin tanýnmadýðý, Ýsrail'in
þehrin statüsünü ihlal eden bütün giriþimlerinin
geçersiz olduðu" sürekli olarak tekrarlanmýþtýr.
Lakin BM tavsiye-uyarý-kýnama gibi kararlarýnýn
yanýnda sürece yalnýzca taraflarý müzakereye
davet ederek müdahil olmuþtur. Oysaki BM'nin
sürekli olarak taraflarý uzlaþmaya davet etmek
yerine, gerektiðinde yaptýrým uygulayabilecek
þekilde sürece daha etkin dâhil olmasý gerekmektedir. Kýsacasý BM'nin sadece birtakým kararlar alarak sorunun adil bir þekilde çözülmesini saðlayamadýðý açýktýr; yapýlmasý gereken, bu
kararlarýn uygulanmasýný mümkün kýlacak
adýmlar atmaktýr.
Ýsrail bu insanlýk dýþý saldýrýsý ile taraf olduðu
Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi'ni, baðlayýcý BM
Güvenlik Konseyi Kararlarýný, savaþ bölgelerinde ve iþgâl altýnda yaþayan sivilleri korumayý ta-

ahhüt eden 1949 Cenevre Sözleþmelerini, Ýnsan
Haklarý Evrensel Beyannâmesi'ni ihlâl etmektedir.
Ýsrail devletinin dört gündür Mescid-i Aksa'da
sivil halka karþý saldýrýda bulunmasý, Ýsrail'in bir
devlet gibi deðil, bir terör örgütü gibi davrandýðýný da gözler önüne sermektedir. Ýsrail, Filistin topraklarýnda insanlýk suçu iþlemektedir.
Hatta BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliðinin ifade ettiði gibi, Kudüs'te yaþananlar insan
haklarý ihlalinden öte tam anlamý
ile bir savaþ suçudur.
Ýsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil
halka karþý kullandýðý orantýsýz güç,
Ýsrail'in hakký olmayan yere tecavüzü
ve müdahalesi kabul edilemez.
Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence
altýna alýnmýþ yaþam hakkýný, din ve vicdan özgürlüðünü, ibadethane dokunulmazlýðýný hiçe
sayarak saldýrýda bulunan Ýsrail devletini kýnamak býrakýn her hukukçunun her insanýn boynunun borcudur.
Ýsrail devleti uluslararasý kararlara, sözleþmelere saygý duymasýný öðrenmeli, buna aykýrý
davranýþlarýnýn hesabýný da uluslararasý arenada vermelidir.
Ýsrail'i iþgal ettiði Filistin topraklarýndaki yasadýþý uygulamalarýný sonlandýrmaya ve bölgede
gerginliði ve hukuksuzluðu artýracak hareketlere
son vermeye davet ediyoruz.
Ýsrail'in dört gündür Filistin halkýna karþý yaptýðý saldýrýlarý; uluslararasý hukuka ve insan haklarýna aykýrýlýðýný hep birlikte dile getirmekle Ýsrail devletinin hukuk ve insanlýk dýþý bu saldýrýsýný aþaðýda imzasý bulunan baro baþkanlarý olarak þiddetle kýnýyor, BM Genel Kurulu olmak
üzere uluslararasý tüm kurumlarý, engelleyici
yaptýrýmlarý derhal gündeme almaya çaðýrýyor,
uluslararasý kamuoyunu Filistin halký için harekete geçmeye davet ediyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)
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RAMAZAN
BAYRAMINIZ

Ramazan Bayramýnýz
mübarek olsun...

mübarek olsun...
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ZEKÂT, TOPLULUK VE EL BiRLiÐi
iLE YAPILAN BiR iBADETTiR
ZARURÝ ÝHTÝYAÇLARDAN
FAZLASI NASILDIR ?
TÝCARETTE: Bir tüccar iþini 5 milyon lira ile
ancak çeviriyorsa, o para onun hacet-i asliyesidir.
Gelecek yýl 5 milyon 500 bin lira olduðunda, 500
bin liranýn zekâtýný verecektir.
ZÝRAATTA: Bað, tarla, bahçe gibi zirai iþlerde, hâsýlatýn geçimden fazlasýndan zekât verilir.
Topraða zekât yoktur.

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.

HAYVANCILIKTA: Bir evin sütünü, yoðurdunu, peynirini, karþýlayacak hayvan, hacet-i asliyedir. Satacak duruma geldiðinde, sattýðý ile geçiniyorsa, yine hacet-i asliyedir.
Evinin yükünü taþýyan hayvan, çiftini sürecek
hayvan yahut araç-gereç, hacet-i asliyedir.
Sürü, ticarî þekle geldiðinde, 40 hayvaný geçince 40 hayvanda birini zekâta ayýracaktýr. 4550 gibi ki' suratlar, rayice (*) göre 40'dan fazlasýnýn tane hesabýndan zekâtý verilir. (Para olarak
1/40'ýný ya da bedeli)
(*) Rayiç: Günün kabul edilmiþ fiyatý
ÝMALATÇILIKTA: Mükellefin, mesleðine göre
imalât makineleri olur. Ýmalât için kullanýlan makineler, hacet-i asliyedir. Ticaretinden fazlasýnýn
zekâtýný verir.
Kullanmadýðý fazla makine bir yýldan fazla durursa ya da fantezi makineler edinirse, normalin
üstündeki makinelerin ve bekleyen makinelerin
zekâtý verilir.
Demektir ki; iþ döndürecek para normali aþýyor ki, elinde fazla makine tutuyor. Ya da fazlalýk
vardýr ki, lükse kaçar tip makinelere gidebiliyor.
Normalin üstündeki fazla para ve lükse kaçan
fazlalýklarýn zekâtýnýn verilmesi þarttýr.
KADINLARIN ZÝYNETLERÝ: Kadýnlarýn ziyneti, altýný, bileziði, nesi varsa onlar kullanýlsa da
hacet-i asliye deðildir. Çünkü zaruri deðildir ya da
normale girmez, lükstür. Hepsi günün rayicine
göre hesaplanýr, sandýkta duran para gibi zekâtý
verilir.
Eðer o ziynetler zaman zaman yýlda birkaç ya
da bir defa olsun satýlýr, baþkasý ya da yenisi alýnýr takýnýlýrsa bile zekâtý verilir. Ne var ki, zekâtý
kârýndan verilmiþ olur.
Diyelim ki, bir kadýnýn 15 bileziði var, baþka
altýnlarý da var. Bunlarý, yýlda birkaç defa satar,
yerine yine alýr. Öyle de olsa, tamamýnýn ve kârýnýn zekâtýný verir.
Eðer onlarý alýp satmakta geçimini temin ediyorsa, o ziynet sayýlmaz. Geçim vasýtasýdýr, hacet-i asliyedir. Normal geçiminden fazla kâr ederse, fazlasýnýn zekâtýný verir.
GÝYÝMDE: Kadýn olsun, erkek olsun, ihtiyaç-

tan fazlasý lükse kaçan giyeceklerin zekâtýnýn verilmesi mecburidir.
ÖZETLE: Normal hayatýn fazlasýndan yüzde
iki buçuðu zekât olarak, zekât müessesesine verilecektir.
Mükellefin zekât vermesi, içtenliðinin, halisliðinin nispetinde olduðu için, halis yürekli kiþiler,
doðru dürüst zekâtýný hesap eder, tutarýný müesseseye verir.
Devlete verilen vergi, zekât sayýlmaz. Vergi,
devletin mükellefi korumasýna karþýlýk vatan-millet borcudur.
Zekât ise, Müslüman'ýn dinî vazifesini, farzý
edâ etme ve en ufak bir fon ayýrarak din kardeþlerinin mâlen kendi basamaðýna çýkmasýný saðla-

mak içindir. Yani, Allah'ýn emriyle din ve dindaþlýk
borcudur.
Zekât verenlerin hepsi de zekât verilmeye
müstehak kimseleri, kendi semtlerinde yýl boynuca araþtýrýrlar. Bu araþtýrma, gayet mahrem tutulur. Mahremiyet þöyledir:
Saðlamca Müslüman mý? Diðer Müslümanlarýkendisinden önce düþünü yor mu? Eline
imkân geçerse, Ýslâm'a ne kadar faydalý olur?
Bu bakýþla önce kadýnlar araþtýrýlýr. Dul, kaç
yaþýnda ise veya bakireleri (25 -30 yaþýndan yukarý) eðer bu vasýflar bulunan kimseler ise, kesin
kanaat edindikten sonra, zekât verecekler tarafýndan. "Zekât Müessesesine" yazý ile müracaat
edilir. Postayla, ya da elden. "Bizim mahallede þu
evsaf, þu ahlâkta, þöyle mazbut bir dul vardýr.
Hayatýný þöyle kazanýyor, çocuklarýný böyle okutuyor, onlara þu akideyi veriyor. "Yâni o komþusunun yahut yakýnýnýn; inancýný, ahlâkýný, akidesini
ve maddi durumunu özetler.
Kadýnlarý, daha iyi kadýnlar anlayacaðý için,
erkekler erkekleri, onlarýn aileleri de kadýnlarý,
belli etmeden inceler.
Durumu ciddi bir þeklide inceledikten sonra,
anlaþýlýr biçimde de yazar. Açýk adresini, adýný,
soyadýný, kimlerden olduðunu da yazar. Mütevelli heyet de gider, müstehak gösterilen kiþiyi mahallinde, zekâta ne derece müstehak olup olmadýðýný yeniden tahkik eder.
Uzaktan yakýndan tahkikatlar tamam olduktan sonra, kasada birikmiþ paranýn miktarý hesap
edilir.
Bildirilen ve tahkikatý yapýlan aileler içerisinde
seneye zekât verecek seviyeye gelebilecek ve
en müstehak kimler ve hangi aile ise, o aileye ya
da kimseye verilir.
Zekât vermeye müstehak görülen kimselerin
haberini, bu tarife göre zekât müessesesine bildirmeyenler, zekât farizesini tam yapmýþ sayýlmazlar.
Her zekât veren, müstehak gördüðü kimseleri, aileleri iyi tahkikat yapýp, açýkça bildirecek ki,
mütevelliler de o müstahaklarýn içinde bulunan
en müstahakýný bulsun da zekâtlar tam yerine
ulaþmýþ olsun. - SON ÖZDEN GAZETESÝ VE YAYINLARI

Siyer-i Nebi Yarýþmasý için
kayýtlar 15 Mayýs'ta bitiyor
Anadolu Gençlik Derneði (AGD)
her yýl binlerce ortaokul ve lise öðrencisinin katýlým gösterdiði Siyer-i
Nebi Yarýþmasý'ný bu yýl pandemi
sebebiyle online olarak gerçekleþtirecek. Online Siyer-i Nebi Yarýþmasý liseler ve ortaokullar olmak üzere
iki ayrý kategoride yapýlacak. 29
Mart 2021 Pazartesi günü baþlayan
online kayýtlar 15 Mayýs 2021 tarihine kadar devam edecek. Sýnavlar
22-23 Mayýs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleþtirilecek.
Baþvurular ve sonuçlarýn açýklanmasý
www.efendimizinizinde.com adresinden yapýlacak. Sýnavýn yapýlacaðý kitaplar interaktif
ve sesli olarak siteye eklendi. Online Siyer-i Nebi Yarýþmasý için her
bir kategoride 40 soru sorulacak ve
sýnav süresi 60 dakika olacak. Siyer-i Nebi Yarýþmasý'na sadece örgün eðitim ve açýktan eðitim gören
üst yaþ sýnýrý 19, alt sýnýrý dokuz
olan (23.05.2012-23.05.2002 arasý
doðumlu olanlar), her sýnýftaki ortaokul ve lise öðrencisi erkek ve bayanlar katýlabilecek.
Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Mehmet Göle,
yarýþma hakkýnda þu bilgileri verdi:
"SÝYER-Ý NEBÝ
SINAVINDAN GAYEMÝZ"
Sevgili peygamberimizin hayatýnýn daha iyi öðrenilmesine yapýlabilecek küçük bir katkýyý, en büyük
bahtiyarlýk kabul edenler bulunduðu müddetçe, efendimiz hakkýnda
daha birçok eser, program, yarýþ-

nüyle yaþamasý için gönderilmiþ bir
dindir ve Efendimiz (SAV) ise tutum
ve davranýþlarý ile hepimiz için örneklik teþkil eden bir önderdir. Bu
örneklik tüm zamanlara ve
mekânlara seslenmektedir.
YARIÞMA HAKKINDA
GENEL BÝLGÝLER
Online Siyer-i Nebi Sýnavý, Liseler ve Ortaokullar olmak üzere iki
ayrý kategoride yapýlacaktýr. Sýnav
sorularý, lise düzeyinde; Þerafettin
Kalay'ýn "Alemlere Rahmet Olarak
Gönderilen Elçi Hz. Muhammed
(sas)" kitabýndan, ortaokul düzeyinde ise Muzaffer Aktürk'ün "Sevgili
Peygamberim (sas)" kitabýndan
hazýrlanacaktýr.

malar düzenlenecektir. Bu baðlamda günümüzde gerek uyuþturucu,
alkol, sigara, gerek diziler ile gençlerimizin ahlak ve maneviyatlarý
tahrip edilmektedir. Bizler milli ve
manevi deðerlere baðlý, sevgili
Peygamberimizin (SAS) razý olacaðý bir gençlik yetiþtirmek istiyoruz.
Bunun için Siyer-i Nebi Yarýþmalarýný yaparak, gençlerimizin ve ailelerinin Peygamber Efendimizin hayatýný okumasýna vesile oluyoruz.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

KAYBEDENÝ OLMAYAN
YARIÞMA
Elbette bu yarýþmanýn katýlýmcýlarýný hoþnut edecek sürpriz hediyelerimiz olacak. Biz en güzel hediyenin, tüm katýlýmcýlarýn zamanlarýný Efendimizin (SAV) örnek hayatýný öðrenmeye ayýrmalarý olarak görüyoruz. Öte yandan Ýslam'ý ya da
siyeri sadece ve sadece bilmenin
bir karþýlýðý olduðunu da düþünmüyoruz. Çünkü Ýslam, insanýn bütü-

YARIÞMA ÖDÜLLERÝ
Lise Düzeyi Türkiye Geneli
ödülleri:
1. Ödülü: 3,000 TL ve Kitap Seti,
2. Ödülü: 2,000 TL ve Kitap Seti, 3.
Ödülü: 1,000 TL ve Kitap Seti, 4. ve
5. Ödülleri: 500 TL ve Kitap Seti, 6.
ve 10. Arasý Ödülleri: Kitap Seti
Ortaokul Düzeyi Türkiye Geneli
ödülleri: 1. Ödülü: 2,000 TL ve Kitap Seti, 2. Ödülü: 1,500 TL ve Kitap Seti, 3. Ödülü: 1,000 TL ve Kitap Seti, 4. ve 5. Ödülleri: 500 TL ve
Kitap Seti, 6. ve 10. Arasý Ödülleri:
Kitap Seti
Çorum Ýl Ödülleri: 1. Lise: Cep
Telefonu, 2. Lise: Tablet, 3. Lise:
Drone, 1. Ortaokul: Bisiklet, 2.Ortaokul: Tablet, 3. Ortaokul: Drone
(Furkan Kalkan)

SÝNÜZÝT
SÝNÜZÝTE NE ÝYÝ GELÝR ?
SÝNÜZÝT ÝÇÝN DOÐAL YÖNTEMLER
SÝNÜZÝT NASIL OLUÞUR?
Sinüsler burun ve elmacýk kemiklerinin ve
hatta alnýn arkasýnda bulunan ufak hava boþluklarýdýr. Bu hava boþluklarýnda mukus biriktiðinde sinüzit denilen solunum yolu rahatsýzlýðýndan söz edilebilir. Mukus birikimi tetikleyiciler ya da alerjenler nedeni ile olabilir. Sinüzit
hastalýðý bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar
sonucu ile de oluþabilir. Sinüzit 4 hafta kadar
sürüyorsa akut sinüzit; 12 hafta ya da daha
fazla sürüyorsa kronik sinüzit denmektedir. Sinüzit için ilaç tedavilerinin yaný sýra bitkisel çözümler de uygulanabilir.
SÝNÜZÝT NEDEN OLUR?
- Süt ve süt ürünlerinin aþýrý tüketilmesi
- Tütün ve kirlilik
- Gýda alerjileri
- Çevre alerjileri
- Sinüs boþluðunda mantar enfeksiyonu
- Diþ enfeksiyonu
- Nezle ve grip
- Sistemik candida albicans
SÝNÜZÝT BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?
- Burun týkanýklýðý ya da burun akýntýsý
- Kalýn ve renksiz mukus akýntýsý
- Yüz aðrýsý ve yüzde basýnç
- Ateþ
- Gözlerin arkasýnda aðrý
- Boðaz aðrýsý
- Rahatsýzlýk ve zayýflýk
SÝNÜZÝTE NE ÝYÝ GELÝR: SÝNÜZÝTE BÝTKÝSEL TEDAVÝ
1. SÝNÜZÝT ÝÇÝN ELMA SÝRKESÝ: 1 ya da
2 çay kaþýðý elma sirkesi 1 bardak su ile karýþtýrýlýr. Tat vermesi için içerisine biraz bal eklenir. Bu karýþým her gün 3 kere; 5 gün boyunca
içilir. Elma sirkesi içindeki bileþikler ile sinüs
boþluklarýnda mukusun daðýlmasýna yardýmcý
olur. Týkanýklýðý giderir.
2. YABAN TURPU SÝNÜZÝT TEDAVÝSÝ:
Yaban turbu da sinüs týkanýklýðý için kullanýlan
bitkisel çözümlerden biridir.
- Biraz yaban turbu rendelenir ve çiðnenir.
Ardýndan tükürülür. Yutulmamasý gerekir. Bu
iþlem sinüslerin hýzla açýlmasýna ve mukusun
daðýlmasýna yardýmcý olur.
3. GREYFURT ÇEKÝRDEÐÝ EKSTRESÝ:
Kronik sinüs týkanýklýðýný gidermek için en etkili çözümlerden biride greyfurt çekirdeði ekstresidir. Bu besin ayný zamanda doðal bir antibiyotiktir. Ayný zamanda anti-mantar özellikleri
de vardýr. Piyasada bulunan greyfurt çekirdeði
ekstresi içeren burun spreyleri kullanýlabilir.
4. SÝNÜZÝT ACI BÝBER TEDAVÝSÝ: Acý biber beslenme düzenine dahil edilebilir. Baharat olarak kullanýldýðýnda bile sinüslerde oluþan týkanýklýðýn açýlmasýný saðlar. En iyi doðal
ilaçlardan biridir.
5. HAVAYI NEMLENDÝRMEK: Havayý
nemlendirmek için bir hava nemlendirici kullanýlabilir. Bu mukus týkanýklýðýný gidermeye
yardýmcý olacaktýr.
6. SÝNÜZÝT ÝÇÝN SOÐAN KÜRÜ: Soðan
suda 5 dakika kadar kaynatýlýr. Ardýndan bu
suyun buharý teneffüs edilir. Soðan en iyi antibakteriyel besinlerden biridir. Bu nedenle sinüslerin açýlmasýný saðlamakla birlikte virüs
ve bakterilerin de ölmesini saðlar.
7. SARIMSAKLA SÝNÜZÝT TEDAVÝSÝ:
Ezilmiþ sarýmsak bal ile birlikte kullanýlabilir.
Bu karýþým bakterilerin ölmesine yardýmcý
olurken ayný zamanda týkalý sinüslerin açýlmasýný ve burun kanallarýnýn yumuþamasýný saðlar. Sarýmsak da mükemmel bir anti-bakteriyel
maddedir. Ýyileþme sürecini hýzlandýrýr.
8. SICAK KOMPRES: Sýcak kompres yanaklarýn ve gözlerin üzerine uygulanabilir. Bu
iþlem yüzdeki aðrýyý ve basýncý hafifletir. Ayrýda sinüs enfeksiyonunun yatýþmasýný saðlar.
9. HAVUÇ VE SALATALIK SUYU: Salatalýk ve havuç suyu bir arada düzenli olarak
içildiðinde sinüs enfeksiyonunu yatýþtýrmaya
yardýmcý olur.
10. SANDAL AÐACI, SALATALIK VE
NEEM YAPRAKLARI: Sandal aðacý tozu, salatalýk ve neem yapraklarý sinüslerin yatýþtýrýlmasý için kullanýlabilir.
11. FESLEÐEN YAPRAKLARI VE ÇAY
YAPRAKLARI: Çay yapraklarý ve fesleðen
yapraklarý ezilerek bir hamur haline getirilir. Bu
hamur alýn ve þakaklara uygulanýr. Enfeksiyonu yatýþtýrmada oldukça etkilidir.
12. SICAK SU: Bir bardak sýcak suya yarým çay kaþýðý tuz eklenir. Bu karýþým ile gargara yapýlýr.
13. UYKU SIRASINDA KAFA YUKARIDA TUTULMALIDIR: Sinüs enfeksiyonunda
basýnç artýyorsa ve acý varsa gece uyurken
her zaman yükseltilmiþ bir yastýk ile uyunmalýdýr. Bu þekilde týkanýklýk yatýþtýrýlýr ve mukusun dýþarý çýkmasý kolaylaþýr.
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"Bayramlar, saygý, sevgi
ve dayanýþma günleridir"

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:35
05:19
12:42
16:36
19:55
21:31

TARiHTE BUGÜN
1920- 9-13 Mayýs arasýnda yapýlan 217 üye ile
toplanan ve bölge ile ilgili net kararlarýn alýndýðý
Trakya Kongresi (Edirne Kongresi) yapýldý.
1949- Yazar Rýfat Ilgaz, cumhurbaþkanýna hakaretten üç yýl, Mýsýr Kralý ve Ýran Þahý'na hakaretten yedi ay, Aziz Nesin de Mýsýr Kralý ve Ýran
Þahý'na yayýn yoluyla hakaretten yedi ay hapis
cezasý aldý.
1955- Türkiye Demir Çelik Ýþletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kaðýt Ýþletmeleri kuruldu.
1975- Baþbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlý bir kiþinin saldýrýsýna uðradý. Demirel'in
burun kemiði kýrýldý.
1979- Baþbakan Bülent Ecevit, iþ çevrelerinin
hükümete karþý tutumunu eleþtirerek, "yeterli yardým ve kredi saðlama eþiðine gelmiþken býçaklanýyoruz. Kendimizi yabancýlara haksýz yere jurnal
ediyoruz" dedi.
1981- Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Aðca tarafýndan Roma'da vurularak yaralandý.
1994- Eski Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýþletmesi (ÝSKÝ) Genel Müdürü Ergun Göknel, klor yolsuzluðu davasýnda 8 yýl 6 ay hapis cezasýna
çarptýrýldý.
1996- DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller'in dolandýrýcýlýktan yargýlanan Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten 5.5 milyar lira verdiði iddia edildi.
1997- Ýçiþleri Bakanlýðý, 1993'te öldürülen Uður
Mumcu'nun ailesine 9.5 milyar liralýk maddi tazminat ödedi.
1998- Memur Sendikalarý Yasa Tasarýsý'ný protesto eden memurlar hakkýnda, adli tarihin en geniþ kapsamlý soruþturmasý açýldý.
2000- Ankara Sincan'da tarlaya býrakýlmýþ halde çok miktarda patlayýcý ve silah ele geçirildi.
Patlayýcý ve silahlarýn, yasadýþý Tevhid örgütü
mensubu Necdet Yüksel tarafýndan býrakýldýðý
belirlendi. Yüksel, Ahmet Taner Kýþlalý'nýn aracýna
bomba koyduðunu da itiraf etti.
2007- Fenerbahçe 100.yýl þampiyonluðuna
ulaþtý.
2009- Beþiktaþ Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek Türkiye Kupasý'ný kazandý.
2010- 13 Mayýs tarihinde Müsiad genel baþkaný Ömer Cihad tarihte ilk kez Tüsiad'ý ziyaret etti.
Ziyaret basýnda Tarihi buluþma olarak nitelendirildi.
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YIL: 5 / SAYI: 1735

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
ÝÇ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Cumhuriyet
Cad. Elif Sok. No: 7/244-246-247
Altýndað/Ankara

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

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

Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu bayramlarýn milletimizin birlik ve beraberliðinin daim olmasýna, kardeþlik ve dostluðumuzun en sýcak þekilde hissedilmesine, milli ve dini duygularýn,
inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilenmesine, saygý ve sevgi
temelinde insanlarýn dayanýþmasýna vesile olan müstesna günler olduðunu vurguladý.
Vargeloðlu ramazan bayramý
mesajýnda "Bayramlar, gönüller
arasýnda sarsýlmaz köprüler kurulmasýna imkân saðlayan, kardeþlik
baðlarýmýzý pekiþtiren, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýmýzý
güçlendiren son derece özel ve anlamlý günlerdir" dedi.
Vargeloðlu mesajýný þu cümlelerle sürdürdü:

Milletçe, baþý rahmet, ortasý
maðfiret, sonu cehennemden kurtuluþ olan Ramazan ayýný idrak
ederek, bayrama eriþmenin sevinci
ve mutluluðunu yaþýyoruz.
Bayramlar; milletimizin birlik ve
beraberliðinin daim olmasýna, kardeþlik ve dostluðumuzun en sýcak
þekilde hissedilmesine, milli ve dini
duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilenmesine,
saygý ve sevgi temelinde insanlarýn
dayanýþmasýna vesile olan müstesna günlerdir.
Ayrýca bayramlarýn anlamýný,
güzelliðini ve deðerini sadece bayram günlerinde deðil, yaþamýn her
alanýnda ve tüm iliþkilerimizde hatýrlamalýyýz. Unutmamalýdýr ki bayramlarý bayram yapan onu yaþatanlardýr.
Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Çorum'umuzun
pek
muhterem halký olmak üzere necip Türk
milletimizin, bütün Ýslam Âleminin mübarek Ramazan Bayramýný kutluyor, bu ulvi
günlerin tüm insanlýða dostluk, barýþ ve
kardeþlik getirmesini
temenni ediyor, herkese saðlýk ve esenlikler diliyorum.
Orhan Vargeloðlu
(Abdulkadir Söylemez)

ÝSKÝLÝP'TE FIRINLAR
NÖBETLEÞE AÇILACAK
Ýskilip'te ramazan bayramýnda ekmek fýrýnlarý nöbetleþe açýk
tutulacak.
Ýskilip Belediye Zabýta Müdürlüðü tarafýndan belirlenen tarihlerde ekmek maðduriyetinin
önüne geçilmesi için fýrýnlarla görüþülüp bayramda ekmek çýkarmaya devam edileceði açýklandý.
Ramazan bayramýnýn 2. ve 3.

günü açýlacak olan fýrýn listesi þu
þekilde: 14.05.2021'de Uður Ekmek Fýrýný, Köksal Ekmek Fýrýný,
Yiðit Ekmek Fýrýný, Kardeþler Ekmek Fýrýný, Sanayi Ekmek Fýrýný;
15.05.2021'de Babacan Ekmek
Fýrýný, Trabzon Vakfýkebir Ekmek
Fýrýný, Emek ve Ekmek Pide Fýrýný, Tural Ekmek Fýrýný, Aktaþ Ekmek Fýrýný. (Abdulkadir Söylemez)

Mezarlýktan canlý yayýnla Kuran-ý Kerim tilaveti
Sungurlu Belediyesi, 17 günlük kapanma süreci ve sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle Arife günü ve Ramazan Bayramýnda mezarlýk ziyaretlerinin yapýlamamasý sonucu mezarlýktan canlý yayýnla Kuran-ý Kerim tilaveti ve dua programý
düzenledi.
Sungurlu Belediyesi'nden yapýlan açýklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda ilan edilen 17 günlük kapanmayla
bu ramazan bayramýnda mezarlýk ziyareti gerçekleþtiremeyecek olmanýn hüznünü yaþýyoruz. Biz de bu nedenle yakýnlarýnýn mezarlarýný ziyarete gidemeyecek olan hemþerilerimiz
için canlý yayýn programý yaptýk" denildi.
Karþýyaka Mezarlýðýnda bulunan þehitlikten yapýlan canlý
yayýnla Kuran-ý Kerim ve dua programý gerçekleþtirildi.
Programý canlý takip eden hemþehrilerimiz ise memnuniyetlerini ve teþekkürlerini dile getirirken "Pandemi sebebiyle
annemizi babamýzý eþimizi dostumuzun mezarlarýný ziyaret
edemedik. Birçoðumuz þehir dýþýndan bile gelemedi bu bayram. Yapýlan canlý yayýnla bir nebze de olsa kendimizi bu konuda iyi hissettik. Sungurlu Belediyesine teþekkür ederiz" diye geri dönüþümlerde bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

Bayram öncesi mezarlýk temizliði
Bayat Belediyesi ekipleri ilçedeki mezarlýklarýn ramazan bayramý öncesi temizlik ve bakým
çalýþmalarýný tamamladý.
Bayat'ta vatandaþlarýn kabir ziyaretlerini
daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarýný
saðlamak için mezarlýklar içerisindeki yabani
otlar temizlenirken, aðaçlarýn bakýmlarý gerçekleþtirildi.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yaptýðý
açýklamada "Saygýdeðer yakýnlarýmýzýn ve aile

büyüklerimizin ebedi mekânlarýnýn da ayný þekilde büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Bu
kapsamda biz mezarlýklarýmýzý temizleyerek
hakkýn rahmetine kavuþan vatandaþlarýmýza
saygýmýzý gösteriyoruz. Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlýk ziyareti yapan vatandaþlarýmýzýn gönül rahatlýðýyla aile kabirlerini ziyaret
etmeleri için çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Allah,
ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin" dedi.
(Furkan Kalkan)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BÝLGÝN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

FUNDA

(TEL: 777 05 81)
BUHARAEVLER
MAH. ÝBRAHÝM
ÇAYIRI 4. SOK.

GÜNEÞ

YÜKSEL

(TEL: 221 55 40)
(TEL: 224 10 84) (TEL: 225 63 22)
BAHABEY CAD. GAZÝ CAD. 77/D - GÜLABÝBEY MAH.
ÝPEK TAKSÝ LOZAN
PÝRÝ BABA
1. MÝLLET SK. 33/A KAVÞAÐI
ÇAMLIÐI KARÞISI HASAN PAÞA YANI

Leylekler geldi,
köylüler sevindi
Çorum'da sonbaharda sýcak ülkelere göç eden
leyleklerin bahar mevsimiyle birlikte eski yuvalarýna
geri gelen sevinçle karþýlandý.
Her yýl ilkbahar aylarýnda Dodurga ilçesine baðlý Berk köyüne gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik veya telefon direkleri üzerindeki yuvalarýnda geçiriyor. Baharýn müjdecisi olarak adlandýrýlan leylekler yuva yaptýklarý yerlerde neþeyle karþýlanýyor.
Yýllardýr Berk köyü ve çevresine gelen leylekler,
vatandaþlar tarafýndan da benimsenirken özel misafir olarak görülüyor. Kýzýlýrmak deltasýnda bulunan çeltik tarlarýnda yiyecek ihtiyacýný karþýlayan

leyleklerin bu ay içinde yavrulamasý bekleniyor.
Berk köyü sakinlerinden Ýsmail Aybir her yýl leyleklerin Mart ayý gibi köylerine geldiðini belirterek
"Aðustos ayýnda ise gidiyorlar. Onlarý burada görmek çok güzel. Köylüler de misafir olarak gördükleri leyleklere sahip çýkýyor" dedi.
Baharýn müjdecisi olan leyleklerin köye gelmesiyle sevindiklerini dile getiren Ýlhan Ünal "Leylekler
bölgeye görsellik katmanýn yaný sýra doðada zararlý hayvanlarla mücadeleye de katký sunuyor. Tarým
arazilerine de faydalý dokunuyor" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Belediye tiyatro
kulübü kuruluyor
Çorum Belediyesi tiyatro kulübü kuruyor. Çorum Belediyesinden yapýlan
açýklamada tiyatronun önemli bir sanat
dalý olduðu, tiyatro severlerden gelen
talepleri de dikkate alarak belediye bünyesinde tiyatro kulübü kurmaya karar
verildiði açýklandý.

Tiyatronun, insanlara olaylara farklý
açýlardan bakabilme becerisinin kazandýrdýðý ifade edilen açýklamada "Tiyatroya ilgi duyan, tiyatro yapmak isteyip yapamayanlar kulübümüze gelerek gönüllülük esasýna dayanarak çalýþmalarýna
baþlayabilecek. Pandemi sonrasý çalýþ-

malarýmýza baþlayacaðýz. Yýlda en az 3
oyun sergilemeyi planladýðýmýz tiyatro
kulübümüze baþvurmak isteyen tiyatroya ilgi duyan Çorumlularýn 0507 207 07
34 numaralý telefonu arayarak kayýtlarýný yaptýrabilirler" ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)

16 kez kan baðýþladý,

örnek baðýþçý oldu
Hüseyin Sucu isimli Kýzýlay
gönüllüsü, 2018 yýlýndan beri 16
kez kan baðýþýnda bulunarak örnek bir davranýþa imza attý.
Sucu, Kýzýlay tarafýndan
bronz madalya ile ödüllendirilerek "örnek baðýþçý" ilan edildi.
Çorum'da Karayollarýnda iþ
makinasý operatörü olarak görev
yapan 31 yaþýndaki Hüseyin Sucu, 2018 yýlýndan buyana düzenli olarak Kýzýlay'a kan baðýþlýyor.
16 kez kan baðýþýnda bulunan Sucu, Türk Kýzýlayý Çorum
Þubesi yöneticileri tarafýndan
bronz madalya ile onurlandýrýldý.
Kýzýlay yöneticilerinden madalyasýný teslim alan Hüseyin
Sucu içinde bulunduðumuz ramazan ayý, pandemi süreci ve

sokaða çýkma kýsýtlamasýnýn Kýzýlay'a olan kan baðýþlarýný büyük oranda düþürdüðünü, Kýzýlay'ýn kan stoklarýnýn azaldýðýný
dile getirerek, saðlýklý olan herkesi kan baðýþlamaya ve hayat
kurtarmaya davet etti.
Sucu, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Herkesi üç kiþiye hayat, doðaya ise bir fidan armaðan etmek için Kýzýlay Þubelerine kan
baðýþýnda bulunmaya davet ediyorum. Unutmamalýyýz ki kan
sürekli lazým olan bir ihtiyaçtýr.
Öncelikle bütün doktorlarýmýza
hemþirelerimize, saðlýk sektöründe bulunan personellerimize
caný gönülden teþekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vermiþ
olduklarý zorlu mücadeleleri ve
emeklerinden dolayý
kolaylýklar diliyorum.
Allah, saðlýklý günler
ve ömürler verdikçe
kan baðýþlarýma devam edeceðim. Bu
pandemi sürecinden
hep beraber kurtulup eski günlerimize
döneceðimizi umut
ediyor, saygýlarýmý
sunuyorum. (Abdulkadir Söylemez)

Yaban hayvanlarý tedavi ediliyor
Tarým ve Orman Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðü
Çorum Þube Müdürlüðü, yaralý yaban hayvanlarýnýn
tedavilerinin yapýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor.
Müdürlükten yapýlan açýklamada "Ülke genelinde
uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, doðada yaralý veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarýný tedavi çalýþmalarýmýz devam etmektedir" denildi.
Açýklamada þu bilgiler verildi:
Duyarlý vatandaþlarýmýzýn ihbarlarý deðerlendirilerek doðada güçsüz düþmüþ ya da yaralý bulunan yaban hayvanlarý Þube Müdürlüðümüzce bulunduklarý
yerden alýnarak tedavi amacýyla Çorum Belediyesi
Geçici Bakýmevine getirilmektedir. Burada veterinerlerce kontrol ve tedavisi gerçekleþtirilen tilki, karaca,
þahin, leylek, ebabil, akbaba, baykuþ gibi yaban hayvanlarý rehabilitasyonlarýný tamamlamalarýnýn ardýndan tekrar yaþam ortamlarýna geri býrakýlmaktadýr.
(Abdulkadir Söylemez)

