ESAS KESiLEN,
ZiHNiYET VE KABULLERDEKi
ENGELLERDiR

KURBAN, BAYRAM GETÝRÝR
Bayram namazlarýný eda eden Müslüman kardeþler bayramlaþýrlar, bir kat daha kaynaþýr, yekvücut olurlar.
Gücü yetenler kurban keserler.
Kurbanýn etini üçe ayýrýrlar. Üçte birini
evde çoluk çocuklarýyla yer, üçte birini
ahbaplarýna, dostuna, üçte birini de fakire, fukaraya daðýtýrlar.
Kurban, Bayram'ýn birinci gününden
baþlar, üçüncü günü ikindiye kadar alýnýr
ve kesilir. Kesemeyenler vekâlet verip,
kasap'a veya baþka kesmesini bilene de
kestirebilirler.
Camiden çýkýnca, cemaat kardeþlerle
bayramlaþýlýr.Mezarlýða uðradýktan sonra
aileden büyük en yaþlýdan baþlayýp sýra

Hareketler ve alýþkanlýklarýn engelleri
de az deðildir. Allah(CC)'nýn arzusunu
yerine getirmeye engel olan bir içkiyi,
bir oyunu, bir dedikoduyu, bir yalaný,
bunlara karþý harcadýðý enerjisini
hedef için harcamaya çevirirse; iþte o
kiþi, kurbanýn niteliðini kesti, bayramýn
niteliðini de hak etti demektir.

ile ziyaret edilir, el öpülür.
Ziyaretlere giderken, gerekirse hediye
götürülür. Hediye veren olursa kabul edilir, memnuniyet gösterilir.
Bayram günleri, namazý ihmal etmemeye dikkat etmelidir, oruç tutulmaz, haram olduðu rivayet edilir.
KURBAN BAYRAMI
HEM HÝCAZ'DA HEM BURDA
Biz de burada kurbanlarýmýzý keser,
oradaki hacýlarla varlýðýmýzý bütünleriz.
Bir kurban aldýktan baþka, onbeþ gün istikaký olan, kurban kesip, Allah(CC) için
çoluk çocuðunu tatmin edebilir.
Ondan sonra ziyaretler baþlar. Bayram
namazýndan çýkýp, kabristaný ziyaretten

sonra kurban kesmeye bir gün ayrýlmýþtýr.
KURBAN BAYRAMI
MANEVÝ ÖZELLÝKLERÝ
"Ýslâm Dini, insanýn fýtratý üzeredir."
Yani insanýn öz insanlýðýnýn gerekleri,
Ýslâm Dini'nin vecibeleridir.
Bu ana esaslarýn en önünde gelen, hedef ve imanýn saðlamlýðýdýr. Ýslâm Dini'ne
mensup olanlar, Allah(CC)'nun arzusunu
yerine getirmek için yaþarlar. Yani Müslümanýn hedefi: Allah(CC)'nun arzusunu
yerine getirmektir.
Bu hedefe ulaþmak için, çok engeller
vardýr. Her yýl, hedefine varmak için aþacaðý engellerin sembolü olan kurban kesilir.

Sobacý'nýn görev
süresi üç ay
daha uzatýldý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer
Sobacý'nýn görev süresini 3
ay daha uzatan sözleþme
yenilendi. Osmancýk ilçesinde ise 2 saðlýk yöneticisinin sözleþmesinin uzatýlmadýðý öðrenildi 2’DE
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75 Kuruþ

Dr. Ömer Sobacý

Salgýn Denetim Merkezi denetimlere devam
ediyor, kural ihlali yapan sayýsý düþüyor

iHBARLAR AZALDI
Koronavirüs salgýný nedeniyle hayatýn her alanýnda yeni düzenlemeler
gelirken, getirilen kurallarýn uygulanmasý da denetimlerle saðlanmaya
çalýþýlýyor. Denetimlerin etkinliðini
saðlamak için getirilen ihbar mekanizmasý sayesinde kurallara uymayanlar tespit ediliyor. Salgýn Denetim
Ekiplerine son bir haftada gelen ihbar sayýsý 9 oldu. Çorum'da iþyeri ve
kiþilere yönelik yapýlan denetimlerde
23 birinci ihlal uyarýsý yapýldý. 8’DE

MSB'den 'dövizle ve
bedelli askerlik' açýklamasý
Milli Savunma Bakanlýðý Askeralma Genel Müdürlüðünden
yapýlan açýklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz 1 Temmuz'dan yýl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151
lira 28 kuruþ olarak belirlendiði duyuruldu.
4’TE

ÇORUMiNiA AÇILIÞ
iÇiN GÜN SAYIYOR
Þehre gelen turistlere Çorum'un tarihini tanýtmak amacýyla Millet Bahçesi'nin yanýna yapýlan ÇORUMÝNÝA, Kurban Bayramý sonrasý açýlýyor.

Abdulkadir Þahiner

Þahiner: Sungurlu
bayrama hazýr

Þehre gelen turistlerin uðrak noktasý olacaðýna kesin gözüyle bakýlan ÇORUMÝNÝA, bayram sonrasý
açýlýyor. Çorum'un turizminin daha da geliþmesi ve turizmdeki payýnýn artmasý için Çorum Belediyesi, þehrin çehresini deðiþtireceðini
ifade ettiði, 3 Milyon 778 Bin TL
maliyetli projenin açýlýþý için geri
sayým baþladý.
2’DE

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ýlçede bayram süresince 4 gün boyunca
ulaþýmýn ücretsiz olacaðýný açýklayarak "Sungurlu Belediye Baþkanlýðý olarak, Kurban
Bayramýnda hizmetlerin aksamamasý için gereken tüm tedbirleri alarak, vatandaþlarýn huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ekipler 24
saat görevde olacak" dedi.
4’TE

Bayat'ta 15 Temmuz þehitlerine duygulu anma
Bayat'ta 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü
programý kapsamýnda Bayat
Kaymakamý Mustafa Çelik,
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve beraberindeki
heyet ile birlikte 15 Temmuz
Þehitleri için Bayat ilçesi Þehit
Ömer Halisdemir Camiinde
Mevlid-i Þerif okutuldu. 7’DE

MOBÝLYA SEKTÖRÜ
KAN AÐLIYOR 4’TE

ZABITA DENETLEDi

baþkan vatandaþla görüþtü
Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Oðuzlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da hem denetimlere katýldý hem de vatandaþlarla sohbet etme imkaný buldu.
3’TE

ÇORUM, 'DEMOKRASÝ
NÖBETÝ'NDE TEK YÜREK

Gelir Vergisi kapsamýnda
diðer ücret geliri elde
eden; basit usule tabi ticaret erbabýnýn yanýnda
çalýþanlar, özel hizmetlerdeki þoförler, kira geliri
elde eden gerçek kiþilerin yanýnda çalýþanlar 31
Aðustos'a kadar vergi
dairelerine baþvurarak
vergi miktarýný belirleyebilecek, Kanun kapsamýnda tutarlarýn tamamýnýn 30 Eylül'e kadar
ödenmesi halinde yapýlandýrýlan borçlara katsayý uygulanmayacak. 4’TE

Çipli kimlikte
yeni dönem

Ortaköy þehitlerini unutmadý
Ortaköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programý kapsamýnda þehitlerçeþitli etkinliklerle anýlýrken düzenlenen programlara Ortaköy Ýlçe Kaymakamý
Ömer Faruk Ateþ, Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir, Aþdaðul Belediye Baþkaný Mehmet Çelik, þehit ve gazi yakýnlarý, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri, kurum
amirleri ile ilçe halký katýldý. 8’DE

Milyonlara
nefes
aldýracak
adým

5’TE

KUR'AN BÜLBÜLLERÝNE
MALZEME YARDIMI 6’DA

Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, 'Elektronik Kimlik Doðrulama
Sistemi'nin
(EKDS) tanýtýmýný
yaptý. Soylu yeni sistem için, "Birilerinin
yerine ÖSYM sýnavlarýna girdiler. Bu
sistem birilerinin yerine baþka sýnavlara
girmenin önüne geçecek" dedi. 3’TE

ÇOCUKLAR HAFTA SONU
AHL PARK'TA EÐLENÝYOR 8’DE
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ÇORUM TARiHi ÇORUMiNiA
iLE TANITILACAK
Þehre gelen turistlere Çorum'un tarihini tanýtmak amacýyla Millet Bahçesi'nin yanýna yapýlan ÇORUMÝNÝA, Kurban Bayramý sonrasý açýlýyor.
Þehre gelen turistlerin uðrak noktasý olacaðýna kesin gözüyle
bakýlan ÇORUMÝNÝA,
bayram sonrasý açýlýyor. Çorum'un turizminin daha da geliþmesi
ve turizmdeki payýnýn
artmasý için Çorum
Belediyesi, þehrin çehresini deðiþtirecek bir
projenin daha açýlýþýna
hazýrlanýyor.
Ayakkabýcýlar Arastasý Saðlýklaþtýrmasý,
Dikiciler Arastasý Saðlýklaþtýrmasý, Çorum
Kalesi Restorasyonu,
Velipaþa Haný Restorasyonu, Kültür Yolu
gibi projelerle ilgili
önemli aþamalar kat
edilirken önemli turizm
ve tanýtým projelerin-

den biri olan ÇORUMÝNÝA ile de Çorum'un
tanýtýmýna önemli katkýlar saðlanacak.
Tüm bu projelerin
tamamlanmasýyla birlikte Çorum'un adeta
çehresi deðiþecek ve
þehrin turizmde cazibe

merkezi haline gelmesi yönünde önemli
adýmlar bir mesafe kat
edilmiþ olacak.
PROJE
3,7 MÝLYONA
MAL OLDU
ÇORUMÝNÝA içeri-

sinde Çorum'un binlerce yýllýk tarihinin, bu
topraklarda yaþamýþ
medeniyetlerin izlerinin yer alacaðýný belirten Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, maliyeti 3 Milyon
778 Bin TL olan proje-

nin bayramdan sonra
hizmete gireceðini ifade etti. Aþgýn, giriþimler sonucunda proje
için Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý'ndan
da 1 Milyon TL hibe aldýklarýný
vurguladý.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, düzenlediði basýn toplantýsýnda merak edilenleri yanýtladý. Baþkan Sülük, toplantýda çarpýcý açýklamalarda bulundu

Sülük: Raporda üzerimize
atýlý hiç bir suçlama yok
Dr. Ömer Sobacý

Sobacý'nýn görev süresi
üç ay daha uzatýldý
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý'nýn görev süresi 3 ay daha uzatýldý.
Edinilen bilgilere göre Çorum merkez Ýl
Saðlýk Müdürlüðü yöneticilerinin yaný sýra
ilçe saðlýk müdürleri, hastanelerde görev
yapan yöneticilerin sözleþme yenileme süreleri 14 Ekim 2021 tarihine kadar uzatýldý.
Çorum il genelinde sadece Osmancýk ilçesinde 2 saðlýk yöneticisinin sözleþmesinin
uzatýlmadýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Ýskilip Belediyesi ile ilgili teftiþ raporu ve son gülerde yaþanan geliþmeler hakkýnda çarpýcý açýklamalarda bulundu.
Sülük, düzenlediði basýn toplantýsýnda teftiþ
raporunu detaylý bir þekilde kamuoyuna duyururken, meclis üyesinin iþyerinin kurþunlanmasý
olayý ile ilgili de hakkýnda çýkarýlan söylenti ve
haberlere cevap verdi.
Teftiþ raporunun belediye ve þahsý ile ilgili
hiçbir suçlama, suç duyurusu ve yeni bir soruþturma açýlmasý gerektiren bir rapor olmadýðýný
ifade eden Baþkan Sülük, tüm belediyelerde
olan bürokratik eksikler olduðunu bütün resmi
kurumlarda olan yanlýþlýklar olduðunu, teftiþ raporunu belediyede isteyen her vatandaþýn inceleyebileceðini belirtti.
"3 MECLÝS ÜYESÝ ÝHRAÇ ÝSTEÐÝ
ÝLE GENEL MERKEZE BÝLDÝRÝLDÝ"
Baþkan Ali Sülük, "teftiþ raporundan sonra,
partimiz üç belediye meclis üyesi ile ilgili Genel

merkezime kesin ihraç talebi ile baþvuruda bulunmuþtur. Dolayýsýyla Genel
Merkezimiz teftiþ raporundan dolayý bizi haklý bulmuþtur" dedi.
"YASAL SÜREÇ
BAÞLATILMIÞTIR"
Sülük, aldýklarý görevlerini yerine getirmeyen belediye meclis üyeleri ile ilgili yasal süreç baþlattýklarýný bildirdi.

Ali Sülük

"KURÞUNLAMA
OLAYINI KESÝNLÝKLE TASVÝP ETMÝYORUZ"
Baþkan Sülük, bir belediye meclis üyesinin
iþyerinin kurþunlanmasý olayýný kesinlikle tavsif
etmediklerini söylerken, yaþanan olayýn bilgileri
dýþýnda olduðunu belirtti. Baþkan Ali Sülük,
tasvip edilmeyen bu durumdan dolayý belediye
meclis üyesine de geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Baþkan Sülük, "Siyaseten kesin ihraç talebi
ile genel merkeze bildirilmiþ bir insana bu tür bir
giriþimi yapmamýz mümkün olamaz. Kendimizi
maðdur duruma düþürecek bir giriþimin içerisinde olmayacaðýz" dedi.

Baþkan Ali Sülük, ilgili belediye meclis üyesinin algý oluþturularak belediye meclis üyelerine
bir saldýrý yapýlmýþ gibi göstermeye çalýþtýklarýný
ileri sürdü.
BAÞKANDAN SÜKUNET ÇAÐRISI
Vuku bulan olayla ilgili olayýn yargýya taþýndýðýný bu konuda kimin vebali suçu varsa ortaya
çýkarýlmasýný istediklerini belirten Belediye Baþkaný Ali Sülük, insanlarý kýþkýrtacak bizleri hedef
gösterecek eylemlerden herkesin uzak durmasýný rica etti.
(Haber Merkezi)

Asgari ücretle çalýþanlar
dikkat, destek geliyor!
Ekonomik düzenlemeleri de
içeren torba kanun teklifi, gece
yarýsý TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda kabul edildi.
Genel Kurul'da görüþülecek
kanun teklifinde asgari ücretli
iþçi çalýþtýran iþverenlere, devlet 75 lira destek verme kararý
aldý.
Devletin asgari ücretlilere
yönelik iþverene verdiði ücret
desteði torba kanun teklifinde
yer aldý. Buna göre; iþverene
sektör ayýrýmý yapýlmadan ayda 75 TL asgari ücret desteði
saðlanacak.2016 yýlýnda yapýlan benzer çalýþmada, iþçinin
iþverene olan yükünü hafifletmek amacýyla uygulama ilk kez
faaliyete alýnmýþtý. Fakat 2021
yýlýnda kanuna iliþkin tarih güncellemesi yapýlmamýþ ve iþverene verilmesi gereken söz konusu destek verilmemiþti. Kanun maddesinin Meclis Genel
Kurulu'nda kabul edilmesinin
ardýndan devlet tarafýndan asgari ücretli iþçi çalýþtýran iþverenler desteklenmiþ olacak. Bu
desteðin asgari ücretle çalýþana yansýyýp yansýmayacaðý ise
henüz belli deðil.
TÝSK'TEN TEÞEKKÜR
AÇIKLAMASI
Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu (TÝSK) Yönetim Kurulu Baþkaný Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteðine iliþkin düzenlemenin TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
kabul edilmesinden büyük
memnuniyet duyduklarýný ifade

etti.
Akkol, yazýlý açýklamasýnda,
asgari ücret görüþmeleri sýrasýnda iþverenleri temsilen TÝSK
olarak yaptýklarý müzakereler
sonucunda 75 liralýk asgari ücret desteðinin devamý konusunda uzlaþtýklarýný anýmsatarak, þunlarý kaydetti:
"Ýþ dünyamýzýn beklentileri
arasýnda yer alan asgari ücret
desteðiyle ilgili geliþmeleri son
ana kadar dikkatle takip ettik.
Ýlgili bakanlýklarýmýza ve hükümet yetkililerimize konuya dair
taleplerimizi ilettik.
Tüm bu süreç güzel bir noktaya baðlandý ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu, asgari
ücret desteðiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti.
Yapýcý çaðrýlarýmýza yanýt
veren baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanýmýz
Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, bakanlarýmýza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarýmýza teþekkür ederiz."

"ÝÞ BÝRLÝÐÝNE AÇIÐIZ"
Kovid-19 salgýný sürecinde
devletin tüm kurum ve kuruluþlarýyla salgýnýn olumsuz etkilerini en aza indirmek için büyük
bir özveri ile çalýþtýðýný belirten
Akkol, þu ifadeleri kullandý;
"Salgýn ve normalleþme sürecinde, iþletmelerimizin de önceliði çalýþanlarýmýzýn saðlýðýndan hemen sonra istihdamýn
korunmasý oldu. Salgýnýn zorlaþtýrdýðý ekonomik ortamda iþletmelerimiz için 2016'dan bu
yana uygulanan asgari ücret
iþveren desteði de çok daha
hayati bir noktaya geldi. Bu
çerçevede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen
düzenlemenin iþletmelerimize,
çalýþanlarýmýza ve istihdamýmýza olumlu katký saðlayacaðýna
inanýyoruz. Biz de TÝSK olarak,
üzerimize düþen her konuda
gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceðimizi ve
istihdamý destekleyecek her
türlü iþ birliðine açýk olduðumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."
(Haber Merkezi)
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KORKUNÇ KAZA:

Ýkisi çocuk beþ yaralý
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda 2'si çocuk 5 kiþi yaralandý.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Asým Ç. yönetimindeki 06 ZRH 55 plakalý otomobil Hamdiköy yakýnlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otomobil yol kenarýnda
bulunan aðaçlýk alana devrildi. Yoldan geçen
sürücülerin ihbarý üzerine olay yerine jandarmanýn yaný sýra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halit Erbaþ

Belediye meclis
üyesi, kene
kurbaný oldu
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)
Çorum'da bir can daha aldý.
Kene ýsýrmasý sonucu Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde tedavi gören Amasya - Gümüþhacýköy CHP Belediye Meclis Üyesi
64 yaþýndaki Halit Erbaþ, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Edinilen bilgiye göre, Gümüþhacýköy
ilçesinde Halit Erbaþ'ýn vücuduna bir süre
önce arazide kene yapýþtý. Erbaþ daha
sonra halsizlik þikayetiyle Gümüþhacýköy
Devlet Hastanesine baþvurdu. KKKA hastalýðý tanýsý konan Erbaþ, kan deðerleri
düþünce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Tedaviye alýnan Erbaþ, tüm müdahalelere
raðmen hayatýný kaybetti.
Merhumun cenazesi Amasya -Gümüþhacýköy'de topraða verildi. (Haber Merkezi)

'KIZININ BAÞINDA GÖZYAÞI DÖKEN
BABA YÜREKLERÝ DAÐLADI'
Kazada sürücünün yaný sýra Ý.E.Ç. (11),
Z.S.Ç. (17), Nevin Ç. (41) ve Gizem Ç. (22) yaralandý. Sürücü baba, kazada yaralanan kýzý
Z.S.Ç.'nin baþýnda gözyaþlarýna boðuldu. Saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan yaralýlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Jandarma silah operasyonu
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
tarafýndan Çorum'un Ortaköy ve
Yozgat'ýn Aydýncýk ilçesi'nde 5 ayrý
adrese düzenlenen operasyonda
çok sayýda ruhsatsýz silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ýl Jandarma Komutanlý ekipleri
tarafýndan silah kaçakçýlýðý ile mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalar doðrultusunda Çorum'un
Ortaköy ilçesi'nde 4 ayrý adreste,
Yozgat'ýn Aydýncýk Ýlçesi'ne baðlý
Kazankaya köyünde 1 þüpheli þahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 ayrý

ev ve eklentilerinde yapýlan aramalarda 2 adet ruhsatsýz tabanca, 4
adet kurusýký tabanca, 8 adet tabanca þarjörü, 4 adet ruhsatsýz av
tüfeði, 169 adet tabanca fiþeði, 138
adet av tüfeði fiþeði, 41 adet kurusýký tabanca fiþeði, 2 adet av tüfeði
namlusu, 29 adet tabanca tertibatý
malzemesi, 27 adet tabanca yayý,
5 adet tabanca tamirinde kullanýlan
biye, 1 adet tabanca kabzesi ve 27
gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda 5 þüpheli þahýs
gözaltýna alýnýrken, olayla ilðili tahkikatýn devam ettiði bildirildi. (ÝHA)

Ters yönden seyrederken canýndan oluyordu
Ümit Yaþar Çaðlar

Çaðlar ailesinin

Çorum'da elektrikli motosiklet ile ters yönden
seyreden sürücü otomobile çarptý. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandý.
Kaza, Akþemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yabancý uyruklu Nart
Essmeýl, elektrikli motosiklet ile caddede ters
yönden seyrederken kavþakta dönüþ yapan
Mevlüt K.'nýn kullandýðý otomobile çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle yola savrulan motosiklet sürü-

cüsü yaralandý. 112 ekibinin ilk müdahalesini
olay yerinde yaptýðý yaralý, ambulans ile Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý.
(ÝHA)

acý günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum
Belediye Meclis Üyesi Rüþtü Çaðlar'ýn babasý, Sosyal Güvenlik Kurumu eski Müdürü Ümit Yaþar Çaðlar vefat etti. Merhumun
cenazesi 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Elitpark Özel Hastanesi'nden alýndýktan sonra öðle namazýna müteakip Ulu
Mezarlýk'ta topraða verilecek. Kesin Karar
Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Mahmut Emin Söylemez)

Zabýta denetledi, baþkan
vatandaþla görüþtü

Çipli kimlikte yeni dönem
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, 'Elektronik Kimlik Doðrulama
Sistemi'nin (EKDS) tanýtýmýný
yaptý. Soylu yeni sistem için, "Birilerinin yerine ÖSYM sýnavlarýna
girdiler. Bu sistem birilerinin yerine baþka sýnavlara girmenin önüne geçecek" dedi.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen
EKDS'nin tanýtým programýna katýldý. Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, kimlik doðrulamanýn yeni
kimlik kartý ve parmak iziyle kýsa
sürede gerçekleþtirilmesini saðlayan EKDS'nin tanýtýmýný yaparak, video konferans ile sistemin
pilot olarak uygulanan Ziraat
Bankasý þubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüðü ile Ankara 12'nci

Noterliðine baðlandý, bilgi aldý.
TEMMUZ SONUNDA
YAYGINLAÞACAK
Bakan Soylu sistemin, hayata
hýz ve güvenlik katacaðýný ifade
ederek Temmuz ayý sonu itibarýyla projenin daha da yaygýnlaþtýrýlacaðýný kaydetti. Bakan Soylu,
EKDS ile kimlik kartýnýn yetkili kurum tarafýndan verildiðini, kiþinin
kartýn sahibi olduðunu, kimlik
doðrulama iþleminin nerede, ne
zaman, kim tarafýndan, niçin gerçekleþtirildiðini göstereceðini belirtti. Soylu, sistemin 16 noterlikte,
Ziraat Bankasý'nýn 5 þubesinde,
Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüðünde uygulandýðýný hatýrlattý. (Haber Merkezi)

Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
Kurban Bayramý öncesinde Zabýta ekipleriyle
birlikte Pazar denetimi gerçekleþtirdi.
Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Oðuzlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da hem denetimlere katýldý hem de vatandaþlarla sohbet etme imkaný buldu. Denetimlerle ilgili sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan Baþkan Yýldýrým, "Kurban Bayramý öncesi ilçe pazarýmýzda
fiyat denetimi yaptýk. Esnafýmýz ve hemþerilerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Þuan koronavirüs vakasý görülmeyen ilçemize bayram dolayýsýyla þehir dýþýnda yaþayanlarýn gelecek olmasýyla yeniden koronavirüs görülmemesi için
ilçe halkýmýza uyarýlarda bulunup dezenfektan
daðýtýmý yaptýk. Tüm hemþerilerimize saðlýklý,
huzurlu bayramlar dileriz" dedi. (Haber Merkezi)
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Saadet Partisi'nden dikkat çeken açýklama:

Mobilya sektörü kan aðlýyor
Saadet Partisi (SP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Fatih Yýldýran, mobilya sektöründe yaþanan hammadde sorunuyla ilgili yazýlý bir
açýklama yaptý.
Baþkan Fatih Yýldýran, yaptýðý
açýklama da þu ifadelere yer verdi:
"Baþta Çorum'umuz olmak üzere ülkemizdeki tüm mobilya üreticilerinin son aylarda yaþadýðý önemli
bir sorunu paylaþmak ve sesimizi
yetkililere duyurmak istiyoruz.
Mobilya üretimin ana hammaddelerinden baþta sunta, suntalam,
MDF olmak üzere diðer hammaddelerden cam, ayna, sünger ve ambalaj ürünlerinde tedarik sýkýntýsý
yaþanýyor. Bu durum 2020 Ekim
ayýndan beri artarak devam etmekte. Mobilya hammaddelerine son
yýllarda yüzde 100'den fazla zam
gelmiþ olmasýna raðmen zamlý fiyatlarla dahi hammadde temin edilemiyor. Hammadde bulunamadýðýndan dolayý þu anda mobilyacýlar
sipariþlere karþýlýk veremiyorlar.
Hammaddedeki belirsizlik sebebiyle maliyet ve teslim süresi hesabý
yapamayan mobilyacýlar daha önceden almýþ olduklarý sipariþlerle ilgili büyük maðduriyet yaþýyorlar.
Hammadde sýkýntýsýnýn bu þekilde
devam etmesi durumunda yýlsonuna kadar mobilya üretiminde çok
ciddi bir düþüþ ve bu düþüþle birlikte mobilya fiyatlarýnda fahiþ bir artýþ
meydana gelecek.
Yetkililer tarafýndan en önce yapýlmasý gereken hammadde sorununun sebebiyle ilgili kapsamlý bir
araþtýrma yapmaktýr. Bunun için þu
adýmlarýn atýlmasý gereklidir:

- Ýlgili bakanlýk, ticaret ve sanayi
odalarýyla birlikte çalýþýlarak ülkemizin aylara ve yýllara göre yurt dýþýna ihraç edilen mobilya hammadde ürünlerinin miktarýnýn belirlenmesi gereklidir.
- Mobilya hammaddesi üreten
büyük ölçekli firmalarýn son 6 aylýk
satýþlarý ile stoklarýnýn, özellikle fabrikalardan mal alan yurt içi firmalarýn da zincirleme olarak satýþ ve
stoklarýnýn incelenmesi gereklidir.
- Hammadde üretimi yapan büyük fabrikalarýn yine son yýllara göre orman iþletme müdürlüklerinden
iþlemek için ihaleyle aldýðý ham
aðaç miktarlarýnýn da incelenmesi
gereklidir. Hammadde sorununun
tespitinde yukarýdaki adýmlarý uyguladýktan sonra karþýmýza dört ihtimal çýkacaktýr:

Ya üretim yapan fabrikalarýn
pandemi veya baþka sebeplerle reel olarak üretim kapasitesi düþmüþtür, ya üretim yapan fabrikalar dýþ
piyasayý önceleyip üretimin büyük
kýsmýný ihraç ediyorlardýr, ya üretim
yapan fabrikalar veya ara tedarikçi
firmalar stok yapýyordur, ya da üretim yapan firmalar kayýt dýþý üretim
yaparak bunu kayýt dýþý stoklamýþ
veya satmýþtýr.
Bu ihtimaller üzerine idarecilerimizin de tedbiren þu adýmlarý uygulamasý gereklidir;
Eðer ki üretim kapasitesi gerçekten düþmüþse bununla ilgili fabrikalarla görüþülüp yeniden üretimin eski haline gelmesi için gerekli
teþvikler yapýlmalý ve tedbirler alýnmalýdýr.
Eðer ki hammaddenin çoðu res-

mi olarak yurt dýþýna ihraç ediliyorsa genel olarak aðaç ürünleri hammadde ihracýna kota ve ek vergi
getirilmesi gereklidir.
Hammaddenin resmi veya gayri
resmi olarak stoklandýðýnýn tespit
edilmesi durumunda ilgililer en aðýr
þekilde cezalandýrýlmalý, stoklanan
ürünler acilen piyasaya daðýttýrýlmalýdýr. Özellikle þunu belirtmek isteriz ki TL'nin deðer kaybetmesi sebebiyle dolar kurunun arttýðý bu dönemde yetkililerin "hammadde ihracatýnýn önünü açarak" ülkeye getirtecekleri yabancý para belki kýsa
vadeli olarak kuru düþürecektir. Ancak uzun vadede hammadde yokluðu ve artan maliyetlerden dolayý
mobilyacýlarýmýzýn iþleri duracak,
bu sefer vatandaþýmýz mobilyasýný
üç dört katý fiyatýna almak durumunda kalacaktýr.
Özellikle hammadde ürünlerin
yurt içinde iþlenme imkaný varken
yurt dýþýna ihraç edilmesi ve bu ihracatýn da idareciler tarafýndan desteklenmesi, bu ülkenin öz deðerlerinin yabancý sermayeye peþkeþ çekilmesi demektir. Mobilyacýlýk sektöründeki bu sorun, doðrudan istihdam olarak yüzbinlerce kiþiyi etkileyecekken yan sektörler ve çalýþanlarýn aileleriyle birlikle dolaylý olarak
milyonlarca kiþiyi etkileyecektir.
Belirttiðimiz bu hususlarla ilgili
çözüm üretmek için baþka milletvekilleri olmak üzere belediye baþkanýndan ticaret odasýna kadar, tüm
oda, iþ adamlarý dernekleri ve diðer
siyasi partileri yetkililerini duyarlý olmaya ve taþýn altýna elini koymaya
davet ediyorum." (Furkan Kalkan)

Þahiner: Sungurlu bayrama hazýr
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, belediyenin tüm
birimleriyle birlikte Kurban Bayramý'na hazýr olduklarýný ifade etti.
Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama
yayýmlayan Baþkan Þahiner, "Sungurlu Belediye Baþkanlýðý olarak,
Kurban Bayramýnda hizmetlerin aksamamasý için gereken tüm tedbirleri alarak, vatandaþlarýn huzurlu
bir bayram geçirebilmesi için ekip-

ler 24 saat görevde olacak. Sungurlu Belediyesi, vatandaþlarýn
Kurban Bayramý süresini huzur ve
güven içerisinde geçirebilmeleri için
hizmetlerini kesintisiz olarak devam
ettirecek.
Vatandaþlar alýnan tedbirler sayesinde hem bayram ziyaretlerini,
hem de diðer ulaþým ihtiyaçlarýný
huzurlu, rahat ve sorunsuz bir þekilde karþýlayabilecekler" dedi.

MSB'den 'dövizle
ve bedelli askerlik'
açýklamasý
Milli Savunma Bakanlýðý, 1
Temmuz'dan yýl sonuna kadar
bedelli askerlik ücretinin 43 bin
151 lira 28 kuruþ olarak belirlendiðini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlýðý Askeralma Genel Müdürlüðünden
yapýlan açýklamada, bedelli ve
dövizle askerlik hizmeti kapsamýnda yükümlülerce ödenmesi
gereken bedel/döviz miktarlarýnýn 26 Haziran 2019'da yürürlüðe giren 7179 sayýlý Askeralma
Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu
maddeleri gereðince hesaplandýðý aktarýldý. Memur aylýk katsayýsýnýn her yýl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarýyla yeniden
hesaplanarak Hazine ve Maliye
Bakanlýðýnca genelgeyle yayýmlandýðý belirtilen açýklamada, 1
Temmuz 2021 tarihinden itibaren
geçerli olacak memur aylýk katsayýsýnýn bakanlýkça 0.179797
olarak açýklandýðý hatýrlatýldý.
Açýklanan memur aylýk kat-

sayýsýna göre 1 Temmuz 202131 Aralýk 2021 tarihleri arasýnda
bedelli askerlik hizmeti kapsamýnda yükümlülerce ödenecek
bedel miktarýnýn 43 bin 151 lira
28 kuruþ olacaðý bildirilen açýklamada, "Dövizle askerlik hizmeti
kapsamýnda ödenecek döviz
miktarý ise 43 bin 151 lira 28 kuruþun Merkez Bankasýnca döviz
miktarýnýn yatýrýlacaðý gün tespit
edilen döviz alýþ kuruna göre avro veya karþýlýðý konvertibl yabancý ülke parasý olarak yükümlülerin baþvurularý esnasýnda
konsolosluklarýnca bildirilecektir." denildi.
Açýklamada, 1 Temmuz 2021
tarihinden itibaren geçici olarak
durdurulan bedelli askerlik baþvuru iþlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik þubelerince, dövizle askerlik baþvuru ve ödeme
iþlemlerine ise dýþ temsilciliklerce yeniden baþlandýðý ifade edildi.
(Haber Merkezi)

4 GÜN ULAÞIM
HÝZMETLERÝ ÜCRETSÝZ
Ýlçede bayram süresince ulaþýmýn ücretsiz olacaðýný açýklayan
Baþkan Þahiner, "Vatandaþlarýn
dost ve akrabalarýyla Kurban Bayramý'nda bir araya gelebilmelerini
saðlamak amacýyla arife günü ve
bayramýn 1,2 ve 3. günleri tüm seferler ücretsiz olacak" diye konuþtu.
TEMÝZ ÇEVRE,
TEMÝZ BAYRAM
Baþkan Þahiner, belediyenin
bayram nedeniyle yaptýðý hizmetler
ve yapýlacak denetimlerle ilgili þu
bilgileri verdi:
"Kurban Bayramý süresince rutin temizlik ve ilaçlama çalýþmalarýný aksatmadan sürdürecek olan
ekiplerimiz ilçemiz genelinde de
hizmetlerine devam edecek. Çevre
kirliliklerin önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, oluþan kirlilikleri ise kýsa sürede ortadan kaldýracak ve
haþerelerin ürememesi için gerekli
tüm tedbirler de alýnacak.
Ýlçemizin temizliðine devam
eden ekipler ayný zamanda, mahalle aralarýnda bulunan kurban kesim
yerlerinin ve mezbahanenin de temizliklerini gerçekleþtirecek.
Ýlçemiz genelinde yaþanacak
görüntü kirliliðine uzun bayram tatili süresince engel olacak olan Belediyemiz sayesinde, vatandaþlarýmýz temiz bir bayram geçirebilecekler.
7/ 24 saat esasýyla görev yapan
Belediyemize 444 02 19 yada 153
alo zabýta hatlarýndan ulaþabilecek
olan vatandaþlarýmýz, Kurban Bayramý boyunca Sungurlu Belediyesi'nden talep, þikâyet ve öneride
bulunabilecekler ve her türlü istek,
talep ve þikâyetleri bayram boyunca en kýsa sürede deðerlendirmeye
alýnarak çözüm üretilecektir.
Ýtfaiye Ekipleri Görevine Devam
Ediyor
Bayram süresince oluþabilecek
trafik kazalarý ve yangýn gibi afetlere karþý, Ýtfaiye ekiplerimizde görev
baþýnda olacak. Türlü afet ve tehlikeye karþý gerekli eðitim ve donanýma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca da vatandaþýn en zor
zamanýnda yanlarýnda olmayý sürdürecek.
ZABITA EKÝPLERÝMÝZ DE
BAYRAMDA GÖREVÝNÝN
BAÞINDA
Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðüne baðlý ekiplerimiz Kurban
Bayramý ile ilgili tüm tedbirleri alarak, vatandaþlarýn rahat ve huzurlu
bir ortamda bayramlarýný geçirebilmesi için 24 saat boyunca görevi
baþýnda olacak.

Abdulkadir Þahiner

SOSYAL TESÝSLERÝMÝZ DE
BAYRAMDA HÝZMETÝNÝZDE
Belediyemiz tarafýndan yapýlan
Kent Park ve Mesire Alanýnda bulunan kafeteryalarýmýz bayramda vatandaþlarýmýzýn hizmetinde olacak
ve Belediyemizin gülen yüzü olarak
sizlere hizmet etmekten mutluluk
duyacaktýr. Mesire
alanlarýmýz
merkez mesire alaný ve Akçalý mesire yerleri de siz deðerli hemþerilerimiz için daima temiz ve hazýr bulundurulacaktýr.
Tedbiri elden býrakmamalýyýz.
Kurban kesimlerinin bu yýlda
Covid 19 tedbirleri eþliðinde yapýlacaðýný unutmayalým. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl kurbanlýk hayvan
kesiminde oluþan yoðunluklara müsaade edilmeyecek. Zabýta müdürlüðü ekiplerimiz tarafýndan kesim
için randevu sistemi oluþturuldu.
Kurbanýmýzý mutlaka belirlenen kesim yerlerinde kesmeye gayret göstermeli, kesim randevusu alarak kesim yerine mümkün olduðunca az
sayýda kiþiyle gitmemiz ve sosyal
mesafeye uymamýz, kesim alanýndaki görevli arkadaþlarýmýzýn yönlendirmeleri doðrultusunda kurbanýmýzý kesip bir an önce evimize
dönmemiz gerekmektedir.
Sungurlu'da kurban kesim alanlarý:
-Ankara Samsun Asfaltý Baktat
Tesisleri karþýsýnda bulunan Yeni
Mezbahane,
-Hacettepe Mahallesi 1100. Sokak Pazaryeri yanýnda bulunan boþ
arsa,
-Turan Mahallesi Þehit Nuri Bayav Caddesi Altýnoðlu Cami karþýsýnda bulunan boþ arsa
-Bahçelievler mahallesi 2028
sokak Bahçelievler camii yanýnda
bulunan boþ arsa
olarak belirlendi.
Tüm vatandaþlarýmýn mübarek
Kurban Bayramý'ný kutlar, Cenab-ý
Allah'tan ailenize, sizlere ve Türk
Ýslam alemine hayýrlar getirmesini
dilerim."
(Mahmut Emin Söylemez)

Milyonlara nefes
aldýracak adým
Gelir Vergisi kapsamýnda diðer ücret
geliri elde eden; basit usule tabi ticaret erbabýnýn yanýnda çalýþanlar, özel hizmetlerdeki þoförler, kira geliri elde eden gerçek
kiþilerin yanýnda çalýþanlar 31 Aðustos'a
kadar vergi dairelerine baþvurarak vergi
miktarýný belirleyebilecek. Bu durumda
geçmiþe yönelik gelir vergisi, vergi cezasý
aranýlmayacak. Kanun kapsamýnda tutarlarýn tamamýnýn 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde yapýlandýrýlan borçlara katsayý
uygulanmayacak.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, "Beyan edilmemiþ gelir ve kazançlarýn piþmanlýkla beyaný" broþürü yayýnladý. Yapýlandýrma Yasasý ile beyan edilmemiþ veya eksik beyan
edilen gelir, kazanç, veriye tabi diðer olaylarýn piþmanlýkla veya kendiliðinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamýnda beyan etme imkâný getirildi.
PÝÞMANLIK HÜKÜMLERÝNDEN
YARARLANABÝLECEKLER
30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde
elde edilmiþ gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamýnda piþmanlýk hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek. Bu kapsamdaki vergilerin tamamýnýn,
piþmanlýk zammý yerine YÝ-ÜFE oranlarý
esas alýnarak güncellenen tutarýnýn ödenmesi durumunda vergi cezalarý, piþmanlýk
zammýnýn tahsilinden vazgeçilecek. Geçmiþe yönelik gelir vergisi, vergi cezasý aranýlmayacak.
ÜCRET GELÝRÝ ELDE
EDENLERÝN BEYANI
Gelir Vergisi kapsamýnda diðer ücret
geliri elde eden; basit usule tabi ticaret erbabýnýn yanýnda çalýþanlar, özel hizmetlerdeki þoförler, özel inþaat iþlerinde çalýþan
inþaat iþçileri, kira geliri elde eden gerçek
kiþilerin yanýnda çalýþanlar 2021 yýlý gelir
vergileri süresinde tarh edilmediyse 31
Aðustos'a kadar vergi dairelerine baþvurarak vergi miktarýný belirleyebilecek. Bu durumda geçmiþe yönelik gelir vergisi, vergi
cezasý aranýlmayacak. Ýþverenlerin diðer
ücretlere ait kimlik bilgileri ve vergi karnesi,
yapacaklarý baþvurular da bu kapsamda
deðerlendirilecek.
TAKSÝTLER HALÝNDE
ÖDEME YAPILABÝLECEK
Piþmanlýkla ya da kendiliðinden beyanda bulunularak yapýlandýrýlan borçlar,
borçlunun tercihine göre taksitler halinde
veya saðlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peþin ödenebilecek. Kanun kapsamýnda yapýlandýrýlan tutarlarýn
tamamýnýn 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde yapýlandýrýlan borçlara katsayý uygulanmayacak. YÝ-ÜFE oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim
yapýlacak. Peþin ödemeler, yapýlandýrýlan
borçlara herhangi bir katsayý uygulanmadýðýndan taksitli ödemeye göre daha avantajlý olacak.
ÝLK ÝKÝ TAKSÝTÝ
YATIRANIN BORCUNDA
KATSAYI UYGULANMAYACAK
Taksitle ödeme seçeneði tercih edilerek, yapýlandýrýlan borca iliþkin ilk taksitin
süresinde ve tam olarak ödenmiþ olmasý
þartýyla, kalan taksitlerin tamamýnýn ikinci
taksit ödeme süresi içinde (30 Kasým sonuna kadar) ödenmesi durumunda yapýlandýrýlan borçlara katsayý uygulanmayacak. YÝ-ÜFE oranlarý esas alýnarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapýlacak.
Taksitle ödenmek istenmesi durumunda,
baþvuru sýrasýnda 6, 9, 12, 18 eþit taksitte
ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek,
ilk taksit 30 Eylül'e kadar, kalan taksitler de
takip eden ikiþer aylýk dönemler halinde
ödenecek.
KÝRA GELÝRÝNÝ
BÝLDÝRMEK ÝÇÝN FIRSAT
Örneðin, mükellef 2018 takvim yýlýnda
istisna tutarýnýn üzerinde konut kira geliri
elde etmiþ ancak bu gelirden dolayý vermesi gereken yýllýk gelir vergisi beyannamesini zamanýnda vermemiþtir. Mükellef,
yasadan yararlanmasý durumunda gelir
vergisi beyannamesini piþmanlýkla verebilir. Yasanýn getirdiði avantajlardan cezasýz,
zamsýz sadece vergi ve YÝ-ÜFE oraný esas
alýnarak hesaplanan tutarý ödeyerek yararlanabilir.
KREDÝ KARTIYLA YA DA
PTT ÞUBELERÝNDEN
ÖDEME YAPILABÝLÝR
Yapýlandýrýlan borçlar tercihe göre Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðý internet üzerinden anlaþmalý bankalarýn kart, kredi kartýyla, havale yöntemi ile yabancý ülkede faaliyet
gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, PTT þubelerine ödenebilecek. ."
(Mahmut Emin Söylemez)
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Çiftçi: Amaçlarý Türkiye'yi haritadan silmekti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "15
Temmuz kalkýþmasýnýn amacý Türkiye'yi iþgal giriþimiydi. Türkiye'yi haritadan silmekti" dedi.
15 Temmuz darbe giriþiminin 5.
Yýldönümü nedeniyle KADEÞ Barýþ
Meydaný'nda düzenlenen programa
katýlan Vali Mustafa Çiftçi, Allah'ýn bir
daha böyle karanlýk geceler yaþatmamasý ve devlete zeval vermemesi için
temenni de bulundu.
"15 TEMMUZ, DARBELERÝN
ÖNÜNÜN BÝR DAHA
AÇILMAMAK ÜZERE
KAPATMIÞTIR"
Vali Mustafa Çiftçi, "15 Temmuz bizim için ne ifade ediyor. Ýhanetle diriliþin ayný anda yaþandýðý bir gündür. 15
Temmuz, 50 yýl boyunca sinsi þekilde
ele geçirmeye çalýþtýðý devleti, fiili olarak da ele geçirmeye çalýþma planlarý
olan, hesaplarý olan hain terör örgütünün bütün planlarýnýn, hesaplarýnýn
milletin sinesine çarptýðý, paramparça
olduðu kutlu gecenin adýdýr. 1915 yýlýnda olduðu gibi týpký Çanakkale'nin geçilemediði gibi 15 Temmuz gecesinde
de Türkiye'nin geçilemez olduðu bütün

dünyaya ispat eden milletimizin kutlu
gecesinin adýdýr. Yine 15 Temmuz 'bize Allah' yeter diyen milletimizin bütün
müstevli devletlerin planlarýný alt üst
ettiði kutlu gecenin adýdýr. 15 Temmuz,
251 þehidimizin, yüzlerce gazimizin
þanlý direniþi tekrarladýklarý kutlu gecenin adýdýr. 15 Temmuz gecesinde
Cumhurbaþkanýmýzýn çaðrýsýyla mey-

danlara inen halkýmýz darbeye dur demiþ ve darbelerin önünün bir daha
açýlmamak üzere kapatmýþtýr" dedi.
"15 TEMMUZ BÝR DARBE
GÝRÝÞÝMÝ MÝ, YOKSA
BÝR ÝHTÝLAL MÝYDÝ?"
"15 Temmuz'un siyasi tarihimizdeki
önemi nedir? 15 Temmuz bizim için

neyi ifade ediyor? 15 Temmuz bir darbe giriþimi mi, yoksa bir ihtilal miydi?"
diye soran Vali Çiftçi, "15 Temmuz bizim açýmýzdan bir darbe giriþimi deðildir. Çünkü darbeler iktidarý deðiþtirmek üzere yapýlýrlar. 15 Temmuz'un
amacý iktidarý deðiþtirmek deðildi. 15
Temmuz'un amacý ihtilal de deðildi. 15
Temmuz bir ihtilal kalkýþmasý olarak

da yapýlmamýþtý. Çünkü ihtilaller sistemi sil baþtan dizayn eder, rejimi deðiþtirirler. O gün 15 Temmuz kalkýþmasýnýn amacý Türkiye'yi iþgal giriþimiydi.
Türkiye'yi haritadan silmekti. Bu aziz
milleti tarihe gömmekti. Ancak cumhurbaþkanýmýzýn liderliði, milletimizin
feraseti buna izin vermedi. Buna geçit
vermedi. Onun için 15 Temmuz'u
unutturmamalýyýz. Unutmamalýyýz.
Toplumsal hafýza da sürekli canlý tutmamýz gerekiyor. Çocuklarýmýza unutturmamamýz gerekiyor. Bundan sonra
da 15 Temmuzlarý en güzel þekilde idrak etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz'da
milletimiz büyük bir mücadele verdi.
Varlýkla yokluk arasýnda gidip geldi. 15
Temmuz baþarýlý olsaydý bugün Türkiye diye bir devlet olamayacaktý. Bugün Türkiye'nin yerinde Kürdistan, Ermenistan, Daiþistan olacaktý. Ýsrail
Arz-ý Mevud'a kavuþmuþ olacaktý. Bugün artýk tarihten silinmiþ bir Türkiye
olacaktý. Ýç karýþýklýk, savaþ olacaktý.
Hamdolsun Allah böyle bir þeye aziz
milletimizin ferasetiyle geçit vermedi.
O yüzen 15 Temmuz'u unutmamalýyýz. Unutturmamalýyýz" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

15 Temmuz hain darbe giriþiminin 5. Yýldönümünde yüzlerce Çorumlu KADEÞ Barýþ Meydaný'ný doldurdu.
Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen programda Çorum, adeta tek yürek oldu.

Çorum, 'Demokrasi Nöbeti'nde

TEK YÜREK
15 Temmuz
hain darbe kalkýþmasýnýn 5'inci yýl dönümünHABERÝ
de Çorum yine
ÝZLEMEK
meydanlarý dolÝÇÝN KODU
durdu. DemokOKUTUN
rasi ve Milli Birlik Gününde bir yandan þehitlerimizin acýsý hissedilirken,
bir yandan da kazanýlan zaferin gururu yaþandý.
Tüm yurtta olduðu gibi Çorum'da da halk, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak geçirdi.
15 Temmuz ruhuyla Kadeþ Meydaný'nda buluþan
Çorumlular ilk gün gibi yine
tek yürek oldu. Çorum Belediyesi Mehter takýmýnýn gösterisi ile baþlayan program
Kur'an-ý Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer tarafýndan
yapýlan dua ile devam etti.

"HALK 15 TEMMUZ'DA
OLDUÐU GÝBÝ YÝNE
DÝMDÝK AYAKTA
DURACAÐIZ DÝYOR"
Alanda toplanan vatandaþlara hitaben bir konuþma
yapan Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn,"Çorum'dan en güzel mesajý bu
meydandan veriyoruz. Kadeþ
Barýþ Meydaný ilk kez böyle
bir kalabalýk görüyor. Bizim
þehrimiz 1980'lerde acýyý yaþamýþ bir þehir. Burada toplanan hemþehrilerimiz 1980'de
yaþananlardan akýllanmadýnýz
ama artýk alevi-sünni, kürtçerkes, kadýn-erkek demeden
Allah'ýn izniyle 15 Temmuz'da
olduðu gibi yine dimdik duracaðýz diyor. Bu birlik, beraberlik, kardeþlik olduðu sürece
Türkiye Geçilmez" dedi.
"BU AL BAYRAK ÝÇÝN
DÝMDÝK AYAKTA
DURUÞTU 15 TEMMUZ"
AK Parti MKYK Üyesi Ço-

rum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, "Bu al bayrak için
dimdik ayakta duruþtu 15
Temmuz. Bu bayrak inmesin,
ezanlar dinmesin, Türk Devleti yaþasýn diye þehit olan
tüm þehitlerimizi rahmetle
þükranla anýyoruz" ifadelerini
kullandý.
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya ise, "15
Temmuz, Anadolu ebediyen
Türk yurdu kalsýn diye, vatan
ve millet denildiðinde ölüme
korkusuz gidenlerin günüdür.
15 Temmuz, çýplak ellerin
tanklarýn önünde darbeye
karþý dimdik durduðu gündür.
O gece þehitler tepesini boþ

býrakmamak için sokaklara
çýkan, yollarý dolduran, darbecileri önüne katýp kovalayan kahramanlarýmýz, Türkiye'nin geçilmez olduðu bir
kez daha göstermiþtir" diye
konuþtu.
EÞREF ZÝYA TERZÝ,
DEMOKRASÝ NÖBETÝ
TUTANLARI COÞTURDU
Konuþmalarýn ardýndan
15 Temmuz'a dair video gösterilerinin yapýldýðý gecede,
daha sonra sanatçý Eþref Ziya Terzi sahne aldý. Seslendirdiði eserler ve kahramanlýk
türküleriyle alandaki kalabalýða coþku dolu anlar yaþatan

Eþref Ziya Terzi, zaman zaman anlatýmlarýyla da geceye
renk kattý. Yaklaþýk 45 dakika
süren konser sonunda Vali
Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Eþref Ziya Terzi'ye çiçek
takdiminde bulunarak teþekkür etti.
Programa AK Parti Çorum
Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ahmet Fatih Aðca, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý.
(Abdulkadir Söylemez)
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CHP'den Sungurlu çýkarmasý
Cumhuriyet Halk Partisi Kýrýkkale
Milletvekili Ahmet Önal, Nevþehir
Milletvekili Faruk Sarýaslan, Tokat
Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Sungurlu'da
bazý ziyaretlerde bulunarak, sorun
ve talepler hakkýnda bilgi aldý.
Çorum merkez ve ilçelerine geniþ
kapsamlý bir ziyaret turu baþlatan
CHP'li milletvekilleri, ilk olarak Sun-

gurlu'da kamu kurumlarý ile sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti.
CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ali
Erayhan ve yönetimi tarafýndan karþýlanan CHP heyeti, parti binasýný ziyaret ederek çalýþmalar ve gündemle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
CHP'li milletvekilleri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i
makamýnda ziyaret ederek görüþ
alýþveriþinde bulundu.

Sungurlu Belediyesi'nin bölgenin
ve Çorum'un en baþarýlý belediyelerinden biri olduðunun altýný çizen milletvekilleri, Baþkan Abdulkadir Þahiner'i tebrik ederek, çalýþmalarý ve
projeleri hakkýnda bilgi alarak istiþarelerde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, misafirlerine nazik ziyaretleri için teþekkür etti.

CHP heyeti daha sonra Sungurlu
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Behiç Akkaþ, Þoförler Odasý Baþkaný Ýsmail Pozan, Ziraat Odasý Baþkaný
Ramazan Kelepircioðlu ve Ticaret
Borsasý Baþkaný Mustafa Kürbüz'ü
makamlarýnda ziyaret ederek gerek
pandemi sürecinde yaþanan sorunlar,
gerekse sektörlerin genel sýkýntýlarý,
talepleri, önerileri hakkýnda görüþ
alýþveriþinde bulundu. (Haber Merkezi)

KiRAZ SAPI
Kiraz, 5-6 m kadar
boylanabilen, uzunca
dallarý olan, yeþil saplý ucunda kýrmýzý oval
çekirdekli
meyvesi
olan bir meyvedir. Kiraz
bir çok hastalýðýn tedavisinde kullanýlabilir. Nisan-Mayýs ayýnda çiçek açar. Haziran-Temmuz arasýnda meyveleri olgunlaþýr.
KÝRAZ SAPININ FAYDALARI
- Ýdrar söktürücüdür.
- Kaný temizler ve sulandýrýr.
- Karaciðer ve böbreklere faydalýdýr.

Kur'an bülbüllerine malzeme yardýmý
Çorum Belediyesi, Bayat Atýf Hoca Yatýlý Kýz Kur'an Kursu'na malzeme yardýmýnda bulundu.
Bayat Atýf Hoca Yatýlý Kýz Kuran Kursu'nun ihtiyaç duyduðu bazý eksikliklerin
tamamlanmasý için Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'dan yardým isteyen
kurs idarecileri, Baþkan Aþgýn'ýn talimatýyla eksik malzemelere kavuþtu. Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat tarafýndan ulaþtýrýlan malzemeler, Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan sevinçle karþýlandý.
Bayat Ýlçe Kaymakamý Mustafa Çelik,
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve
Kur'an Kursu yöneticilerinin hazýr bulunduðu teslim töreninde konuþan Çorum
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Bu tür yardýmlarýmýzý her alanda
yapmaya devam ediyoruz. Bayat Ýlçemizde bulunan yatýlý Atýf Hoca Kýz Kur'an Kursumuzun bazý eksiklerini gidermeye gayret ettik. Öðrencilerimiz ders aralarýnda ve
istedikleri saatlerde bu oyun gruplarýnda
sosyal aktivitelerini gerçekleþtirebilecek.
Ayrýca bilgisayar ile araþtýrmalarýný yapýp
sosyal hayatta da daha aktif olma imkaný
bulabilecek. Hayýrlý olsun" dedi.
Çorum Belediyesi tarafýndan ilçeye yapýlan yardým nedeniyle Kuran Kursu öðrencileri, idarecileri, Bayat Kaymakamý
Mustafa Çelik ve Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü, Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

- Ýdrar yolu enfeksiyonlarýna iyi
gelir.
- Romatizma ve kemik hastalýklarýna iyi gelir.
- Öksürüðe ve boðaz aðrýlarýna iyi
gelir.
Kiraz sapýný iyi temizleyip öyle
kullanmalýsýnýz. Anadolu'da kiraz yetiþtiriciliði yapan çiftçilerin topladýðý
kirazlarýn güzel, saðlam, çürük olmayan kesimlerini tüccarlara sattýðý geriye kalan 2.el kirazý ise kurutarak kýþýn kuru kirazý yemiþ olarak sapýný
ise çay olarak kullanmaktadýrlar.
Kiraz sapýnýn en önemli özelliði
idrar söktürücü olmasýdýr. Ýdrar yolu
enfeksiyonu olan kiþilerin kiraz sapýný kaynatarak içmeleri rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
Ayrýca vücuttan toksinleri attýðý
için kilo vermek isteyenlerinde kullanabileceði bir çaydýr. Çay molasýnda
siyah çay yerine bitkisel çaylar içmeniz saðlýðýnýza faydalý olacaktýr.
KÝRAZ SAPINDAN
ÇAY NASIL YAPILIR?
500 gram suya 25-30 adet kurutulmuþ kiraz sapýný atýnýz. Su kaynadýktan sonra 10 dakika demlenmesini bekleyiniz. Daha sonra süzerek
kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
Aç karnýna içtiðiniz zaman daha
fazla faydasýný göreceksiniz. Fazla
tüketmeyiniz.

KÝÞNÝÞ OTU
NEDÝR?

Ýskilip'te 15 Temmuz etkinliði
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:26
05:17
12:51
16:48
20:16
21:59
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
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Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

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

FETÖ'nün hain darbe giriþiminin 5. yýldönümünde 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü Anma etkinlikleri
yapýlan etkinliklerle sona erdi.
Ýskilip Belediyesinin
Ulu Cami yanýnda bulunan Park Alanýnda organize ettiði 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Anma etkinlikleri, yapýlan etkinliklerle sona erdi. Vatanýmýzý savunmasýnda þehit düþen Þühedalarýmýz
için saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri; vatanýmýzý hain Fetö Terör Örgütüne karþý savunan Kahraman Milletimizin 15 Temmuz da
yazdýðý destanýn Slâyt Gösterimi ve protokol konuþmalarýyla devam etti. Protokol konuþmalarýndan sonra Ýlçe Müftülüðü Ýlahi Korosunun Kur'an-ý
Kerim Tilaveti ve Ýlahi dinletisi devam etti. Etkinlikler, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn halka hitabý ile sona erdi.
"DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝMÝZÝ
UNUTMADIK, ASLA UNUTMAYACAÐIZ"
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada, "15 Temmuz 2016'da ülkemiz; milletimize
ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe
giriþimine maruz kalmýþtýr. Türkiye'nin baðýmsýzlýðýný, kalkýnmasýný, hak ve adaletin sesi olmasýný
hazmedemeyen karanlýk bir yapý ve onu teþvik
eden iþbirlikçileri; Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý, Polisimizi ve Stratejik
Kurumlarýmýzý hedef alarak devletimizin yönetimini
ele geçirmeye çalýþmýþlardýr. Türk Silahlý Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir
grup cuntacý asker; milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti, hükümeti Gazi Meclisimizi ele geçirmeyi amaçlamýþtýr. Ancak bu hain darbe teþebbüsü, Cumhurbaþkanýmýzýn çaðrýsý ve Bilge liderimiz
Devlet Bahçeli Beyefendinin, ' Hükümetimizin ve
devletimizin yanýndayýz' açýklamasý üzerine Tarihi
nice kahramanlýk ve destanlarla dolu olan büyük

Türk Milleti tarafýndan yeni bir destan daha yazýlarak engellendi.
Aziz milletimizin tarih boyunca hiçbir haine teslim etmediði iradesini esir almayý ve insanýmýzý
kendi þer emellerine boyun eðdirmeyi planlayan bu
alçaklar korkusuzca meydanlara çýkan vatandaþlarýmýza, silah doðrultarak acýmasýzca saldýrmýþlardýr. Kendi menfaatleri için baþkalarýnýn maþasý olmayý marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun iþbirlikçileri, karþýlarýna ölüme meydan okuyan bir milletin çýkacaðýný hesaplamamýþlardýr. 15 Temmuz
Darbe giriþiminin yaþandýðý o karanlýk gecede; Çanakkale ruhu, Kurtuluþ Savaþý ruhu bir kez daha
tezahür etti. Milletimiz; açýlan ateþlere, atýlan bombalara, yöneltilen tehditlere ve gözlerinin önünde
þehit edilen vatandaþlarýmýza raðmen; meydaný
darbecilere býrakmayarak ülkesine ve milli iradeye
kararlý bir þekilde sahip çýktý ve bu hain darbe teþebbüsü bertaraf etti.
Gözünü bile kýrpmadan ülkesi için canýný feda
eden, darbe teþebbüsünün seyrini deðiþtiren Astsubay Ömer Halisdemir'i ve diðer demokrasi þehitlerimizi unutmadýk. Asla unutmayacaðýz! Ülkemizin
birliði ve devletimizin bekasý için canlarýný feda
ederek þahadet þerbetini içen aziz þehitlerimizi, bir
kez daha rahmetle ve minnetle anýyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Acýsýný hâlâ yüreðimizde
hissettiðimiz þehitlerimizin ruhlarý þad olsun. Gazilerimize de minnet ve þükranlarýmý sunuyorum.
Milletimizin ve hemþerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Kiþniþ otu, beyaz renkte çiçekleri
olan, yumuþak ve tüysüz bitkileri
olan, 60 cm kadar boylanabilen, rutubetli yerlerde yetiþen bir bitkidir. Sabit
ve uçucu yað, tanen, niþasta ve þeker içerir. Tohumlarý kurutularak baharat ve ilaç olarak kullanýlan kiþniþ
otunun, yapraklarý ve kökleri de baharat olarak kullanýlabilmektedir. Bir
çok hastalýðýn þifasýnda kullanýlmaktadýr.
KÝÞNÝÞ OTUNUN FAYDALARI
- Cinsel gücü ve isteði arttýrýcý
özelliði vardýr.
- Sinirsel olan baþ aðrýlarýný keser.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Baþ dönmesini engeller.
- Doðumu kolaylaþtýrýr.
- Sindirim sistemini güçlendirir.
- Karýn aðrýlarýný giderir.
- Aybaþý kanamalarýný düzenler.
- Kusmayý ve isteðini önler.
- Kalbe güç ve kuvvet verir.
- Kalp çarpýntýsýný giderir.
- Ýþtah açýcý özelliði vardýr.
- Aðýz yaralarýna karþý faydalý gelir.
- Romatizma ve gut hastalýðýna iyi
gelir.
- Baðýrsak gazlarýný giderir.
KÝÞNÝÞ OTUNUN KULLANIMI
Kiþniþ otu genellikle baharat olarak kullanýldýðý gibi tohumlarý ezilip
suda kaynatýlarak çay yapýlabilir. Bunun için 40 gr ezilmiþ tohumu, 1 litre
sýcak suyun içerisinde kaynatýp demlenmesini bekleyiniz. Demini aldýktan
sonra kullanýma hazýrlayabilirsiniz.
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Þampiyonada iki Çorumlu
hakem görev aldý
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2021 faaliyet programýnda bulunan dünya büyükler
ve Avrupa gençler milli takýmýnýn oluþacaðý ferdi büyükler,
gençler, King Boks Türkiye
þampiyonasý Þýrnak'ta 01- 07
Temmuz tarihleri arasýnda 60 ilden 1500 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne ait spor salonunda yapýlan
açýlýþ töreni saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþladý.
Þýrnak Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü halk oyunlarý ekibinin
halk oyunlarý gösterisi katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni ile

izlendi.
Halk oyunlarý gösterimi sonrasý müsabakalarý takip eden
protokol üyeleri tarafýndan dereceye giren Çorum Belediyespor
kulübü sporcularýnda K- 1'de
Türkiye 2'incisi olan Abdulsamed Uðurlu'ya, Full Kontak'ta
Türkiye 3'üncüsü olan Mehmet
Özbolat'a, Çorum Özel Ýdare
Spor Kulübü sporcusu Full
Kontak'ta Türkiye 3'üncüsü olan
Ayþegül Önder'e madalyalarý
verildi.
Ayrýca þampiyonada Sungurlu'dan Milli Hakem Rýza Kayar ve Uluslararasý Hakem Halil
Ýbrahim Bolat'da görev yaptý.
(Haber Merkezi)

Hazýrlýklar sürüyor
Bu sezon TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup'ta mücadele edecek olan
Çorum FK, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Geçtiðimiz sezon "þampiyonluk" parolasýyla çýktýðý yolda PlayOff'a kalamadan ligi tamamlayan
Çorum FK, 2021-2022 sezonuna
iddialý hazýrlanýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar hafta baþý baþladýðý lig hazýrlýklarýna dün kulüp tesislerinde yaptýðý antrenmanla devam etti. Teknik
Direktör Ayhan Atik nezaretinde
gerçekleþtirilen antrenmanda kondisyon aðýrlýklý çalýþma yapýldý.
Kýrmýzý-siyahlýlar, yeni sezon
hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Mehmet Halim Coþkun)

Bayat'ta 15 Temmuz þehitlerine

duygulu anma
Çorum'un Bayat ilçesinde 15 Temmuz darbe
giriþiminin 5. yýldönümünde hayatýný kaybeden þehitlerimiz çeþitli etkinliklerle anýldý.
Bayat'ta 15 Temmuz
Demokrasi Zaferi ve Milli
Birlik Günü programý
kapsamýnda Bayat Kaymakamý Mustafa Çelik,
Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü ve beraberindeki heyet ile birlikte
15 Temmuz Þehitleri için
Bayat ilçesi Þehit Ömer
Halisdemir
Camiinde
Mevlid-i Þerif okutuldu.
Mevlidin ardýndan Bayat Belediyesi tarafýndan
misafirlere lokum ikram
edildi. Program kapsamýnda 15 Temmuz Demokrasi Þehidi Osman
Arslan'ýn Çerkeþ Köyü'ndeki kabri ve ailesi
ziyaret edildi.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yaptýðý
açýklamada, "Tarihimizin
en önemli dönüm noktalarýndan biri olan 15 Temmuz günü, hain FETÖ terör örgütü tarafýndan yapýlmak istenen darbe giriþimi, kahraman milletimizin onurlu direniþi ve
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliði sayesinde
bozguna uðratýlmýþtýr.
Hainlere karþý göðsünü
siper eden, milli iradeye
sahip çýkan, bu uðurda
canýný hiçe sayan, bayrak için, vatan için þehit
olan vatandaþlarýmýzý
rahmet ve minnette anýyor, gazilerimize acil þifalar diliyorum" denildi.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Baþkan Ünlü'den hayvan
pazarýnda inceleme
Bayat
Belediye
Baþkaný Ekrem ünlü,
Kurban bayramý öncesi
Hayvan Pazarý'na ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Pazarda vatandaþlarla sohbet eden Baþkan Ekrem Ünlü, pandemi kurallarýna uyulmasý için çaðrýda bulundu. Üreticiler ve vatandaþlardan maske,
mesafe ve hijyen kurallarýna dikkat etmelerini
isteyen Baþkan Ünlü,
"Bu yýl da pandemi nedeniyle pazarlýðýmýzý
temassýz bir þekilde yapalým. Kendimizin ve
sevdiklerimizin saðlýðýný tehlikeye atmayalým.
Üreticisinden tüketicisine bütün vatandaþlarýmýzýn yaklaþan Kurban
bayramlarýný kutluyor
ve bu mübarek günlerin
ülkemize saðlýk, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz
ediyorum" dedi. (ÝHA)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

ÇORUM
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Salgýn Denetim Merkezi
denetimlere devam ediyor
Evde çýkan yangýn
panik yarattý
Çorum'un Ýskilip ilçesinde bir
evde çýkan ve itfaiye ekiplerince
söndürülen yangýn paniðe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kaleboðazý Mahallesi Kandýralý Sokakta ikamet eden Yaþar K.'ya
ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Evden
dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar, durumu 112 Acil Çaðrý Merkezine bildirdi. Ýhbar üzerine bildirilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kýsa sürede
olay yerine gelen Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri
alevlere müdahale ederek yangýný söndürdü.
Yangýnda evde büyük çapta
maddi hasar meydana geldi.
Yangýnýn duyulmasýnýn ardýndan Ýskilip Belediye Baþkaný
Ali Sülük de olay yerine geldi.
Yangýn hakkýnda ekiplerden bilgi

alan Baþkan Sülük, evi yanan
Yaþar K.'ya geçmiþ olsun dileklerini iletti. Baþkan Sülük, yangýnda herhangi bir can kaybý ve
yaralanma olmamasýnýn en büyük teselli olduðunu söyledi.
Yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
(ÝHA)

Osmancýk'ta otomobil,
TIR'a yandan çarptý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde TIR'a yandan çarpan otomobil sürücüsü kazayý ucuz atlattý
Kaza Ýstanbul-Samsun D100 karayolu Osmancýk'a 5 kilometre kala Durucasu köyü mevkisinde meydana geldi.
Ýstanbul' dan Samsun istikametine giden 34 AE 6510 plakalý otomobil sürücüsünün bir anlýk
dikkatsiziliði nedeniyle sollamak
istediði önündeki seyreden

TIR'a arka yandan çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle bir an
TIR dorsesi dengesi bozuldu fakat devrilmezken otomobilin sað
tekerleði ve çamurluðunda hasar oluþtu.
Sürücülerin ihbarýyla kaza
yerine gelen polis ekipleri baþka
kaza olmamasý için yolda önlem
aldý. Kaza yapan otomobil çekici
yardýmýyla kaza yerinden kaldýrýldý.
(ÝHA)

Çorum Valiliði Ýl Salgýn Denetim Merkezi ekiplerinin çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Çorum Valiliði'nden yapýlan
açýklamaya göre; 9 Temmuz - 16
Temmuz 2021 tarihleri arasýnda
ilimiz merkez ve ilçelerinde 9
adet ihbar alýndý. Bu ihbarlarýn 1
tanesi asýlsýz ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 8 ihbar
Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli iþlemler yapýldý.
Bununla birlikte yine ilimiz
merkez ve ilçelerinde Mahalle
Denetim Ekiplerince 901 kiþi denetlendi. Ayrýca denetim ekiplerince 5110 iþyeri ve kiþiler gerek
gelen ihbarlar neticesinde, gerekse resen denetlenirken, gerekli uyarýlar yapýldý ve izolasyon
kurallarýna uymayan kiþilere tutulan 1 adet tutanak Ýl Hýfzýssýhha
Kuruluna gönderildi.
Maske, temizlik ve mesafe
kurallarýný ihlal eden 23 iþyeri ve
kiþiler için birinci ihlal uyarýsý yapýldý.
16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinasý devam eden kiþinin olmadýðý bildirildi.
(Furkan Kalkan)

Finalistler Yunus Emre kabrini ziyaret etti
Çorum Belediyesi, 2021
yýlýnýn UNESCO tarafýndan
Yunus Emre Yýlý ilan edilmesinin ardýndan Yunus Emre
temalý etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, "Yunus
Emre Þiirleri Okuma Yarýþmasý" düzenledi. Yarýþma finalistleri Yunus Emre Kabri,
Eskiþehir ve Ankara gezisiyle
ödüllendirildi.
Türk Ýslam âleminin ve Tasavvuf edebiyatýnýn en büyük
þairlerinden, aþk ve gönül
adamý, sevgi menbaý Yunus
Emre'nin bu yýl vefatýnýn 700.
Yýlý ülke ve dünya çapýnda
anýlmaya devam ediyor.
2021 yýlýnýn Yunus Emre
Yýlý ilan edilmesinin ardýndan
Çorum Belediyesi olarak
þehrin kültür hayatýna yön
veren "Þehir Defteri" dergisinin Yunus Emre Özel Sayýsýný çýkarttýklarýný belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Yunus Emre bizim için önemli bir tasavvufçu, önemli bir edebiyatçý. Bu
deðer, 2021 yýlýnda dünyaca
kabul edildi. Çorum Belediyesi olarak birden fazla Yunus Emre temalý etkinlik düzenledik. Bunlardan bir tanesi de "Yunus Emre Þiirleri
Okuma Yarýþmasý". Bu yarýþmamýzýn finalistlerini de ya-

rýþmanýn ruhuna uygun bir
þekilde ödüllendirerek Eskiþehir'in Mihalýççýk Ýlçesine
baðlý Sarýköy'de bulunan Yunus Emre Kabri ve Külliyesine gezi düzenledik. Sonrasýnda finalistler Ankara'ya
geçerek Cumhurbaþkanlýðý

Külliyesinde bulunan Millet
Kütüphanesini ziyaret etti.
Kütüphanede bulunan Cihannümâ Salonu, diðer bölümler ve kütüphanede bulunan eþsiz eserler hakkýnda
bilgi aldýlar" dedi.
Bu yarýþmanýn ve ödülü-

nün çok güzel geri dönüþlere
vesile olduðunu ifade eden
Baþkan Aþgýn, Çorum Belediyesi olarak bu tarz gönüllere hitap eden yarýþma ve etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)

Çocuklar hafta sonu
AHL Park'ta eðleniyor

Ortaköy þehitlerini unutmadý
Ortaköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programý kapsamýnda þehitler çeþitli etkinliklerle anýldý.
Ýlçede gün boyu devam eden programa,
Ortaköy Ýlçe Kaymakamý Ömer Faruk Ateþ,
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Aþdaðul Belediye Baþkaný Mehmet Çelik, þehit ve gazi
yakýnlarý, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri, kurum amirleri ile ilçe
halký katýldý.
Program, katýlýmcýlarýn Cumhuriyet tören alanýnda bulunan aný defterine notlar
yazmasý ile baþlayýp, þehit kabirlerinin ziyareti, Kuran-ý Kerim ve mevlit okunmasý ile

saat 20:00'den sonra tören alanýnda düzenlenen etkinlikler ile devam etti.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
yapmýþ olduðu açýklamada, "Türk milletini
birbirine düþürmek ve ülkemizin geliþimine
engel olmak için gerçekleþtirilen hain darbe
giriþiminin 5. yýlýndayýz. Bu darbeci hainlere inat milletimizle bir arada ve omuz omuzayýz. Bizler Sultan Alparsalan'ýn, Fatih
Sultan Mehmet'in torunlarýyýz. Ülkemizi birkaç çapulcuya teslim etmeyecek kadar cesaretli ve kararlýyýz. Türk milleti olarak bize
düþen görev ise kenetlenerek birlik olmaktýr" dedi.
(Haber Merkezi)

AHL PARK'ta,
17-18 Temmuz
tarihlerinde gerçekleþtirilecek
çocuk etkinlikleri
misafirlerini bekliyor.
AHL PARK
AVM, küçük misafirlerini de
unutmadý. 17
Temmuz Cumartesi günü 14.0018.00 saatleri
arasýnda 'Tuval
Tasarýmý' etkinliði ile çocuklar
keyifli vakit geçirirken, 18 Temmuz Pazar günü
ise 14.00-18.00
saatleri arasýnda
küçük misafirler
'Renkli Taþ Tasarýmý' etkinliðinde
buluþacak.
(Haber Merkezi)

