NEDEN KURBAN KESiLiR?
Kurban kesmek; Allah'tan baþka
neye en çok zaaf var ise, onu terk etmektir.
- Kurban kesmek nedir?
- Kurban: Aslýna yakýnlaþmaya
engel olaný aradan kaldýrmak demektir.
- Kesmek nedir?
- Yakýnlýðýn arasýndaki perdeyi
kesmek, kesip aradan kaldýrmak demek olur.
- Kurban bayramý neden demiþler?
- Oðlum, sana bir misâl vereyim:
Sen benden ayrý bir yerde olsan da

beni unutsan. Beni bulman için, bana geleceðin yerde, bir aðaç kapýyý
kapasa. Baþka türlü bana gelemeyeceðini anlarsan ve o aðacý keser engeli kaldýrýp bana kavuþursan; sevincinden senin için bayram olmaz mý?
- Olur. Sevincimden bayram olur.
Bayram demek böyle midir?
- Evet, bayram demek, sevincin
neþesini yaþamak demektir.
- Kurban kesilip bayram edilmesi
nasýl oluyor babacýðým?
- Ýnsanýn Allah'a dayanma güvenini engelleyen her þey kesilir. Kurban da maddi engellerin bir sembolü

olarak kesilir ki, maddi güvenimleri
aradan kaldýrýp, Allah'a dayanma güvenimizi ortaya koymuþ olalým. Ýþte
biz. insanlar, bizi yaþatan yüce Allah'a erebilmek çabasýndayýz ama
çabalarýmýzýn onun için olduðunu bilemiyoruz.
- Neden bilemiyoruz?
Kendimizi ayrý bir varlýk sandýðýmýz için bilemiyoruz.
- Neden bilemiyoruz?
- Kendimizi ayrý bir varlýk sandýðýmýz için bilemiyoruz.
- Ayrý varlýk deðil miyiz?
- Ýþte kýyamet, o ayrý sandýðýmýz-

dan kopuyor oðlum. Kendimiz, ama
kendimiz ayrý bir varlýk olsak; istediðimiz kadar yaþarýz. Hâlbuki var eden
Allah, kendi istediði zaman yok ediyor. Buna hiçbir çare bulunamýyor.
- Babacýðým nasýl beraberiz.
- Oðlum canýmýzla, aklýmýzla, her
þeyimizle... Kendi kendimize ayrýlýðýmýz olamýyor iþte.
- Ama babacýðým biz bunu tam
duyamýyoruz?
- Ýþte, kesin olarak duymamýz
Ýçin, engel olaný feda edeceðiz. Bunun ifadesi olarak kurban kesiyoruz!
(Özden Gazetesi ve Yayýnlarý)

Dikkat,
Osmancýk'ta
su kesintisi
var
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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75 Kuruþ

Osmancýk Belediyesi, 18 Temmuz
Pazar günü (bugün) su kesintisi
yapýlacaðýný duyurdu. 3’TE

“KURBANLIK ALIRKEN KÜPELi
OLMASINA DiKKAT EDiN”
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, bayram öncesi kurbanlýk alacak vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Tarým
ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, alýnacak kurbanlýklarda küpe bulunmasýna özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Sarý, "Kurbanlýk alacak vatandaþlarýmýzýn kurbanlýk hayvan alýrken
hem küçükbaþ hem de büyükbaþ hayOrhan Sarý
vanlarda iki kulaðýnda da kulak küpesinin bulunmasý, büyükbaþ hayvanlarda ise hayvana ait kulak küpe numarasýnýn da yazýlý olduðu, hayvana uygulanmýþ
aþýlamalarý ve yaþýný gösteren büyükbaþ hayvan pasaportunun bulunmasý büyük önem arz etmektedir” dedi.
6’DA

ÇORUM'DA
SÝMÝT
ZAMLANDI
Çorum'da bugüne
kadar 1,5 TL'ye
satýlan simitte fiyat deðiþikliðine
gidildi. Çorum'da
1,5 liradan satýlan
100 gramlýk meþhur Çorum simidine zam geldi. Simidin fiyatý 1,5
TL'den 2 TL'ye
yükseltildi. 2’DE

MUSTAFA DESTÝCÝ
ÇORUM’A GELDÝ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný
Mustafa Destici, Çorum'a geldi. Rize'deki
sel felaketine giderken Çorum'a uðrayan
BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, parti
binasýnda bir basýn toplantýsý düzenledi.
Burada gündeme dair deðerlendirmelerde
bulunan Destici, seçim barajýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý.
2’DE

Osmancýk'ta 15 Temmuz nöbeti
Yamaç paraþütü yarýþmasýna
Osmancýk’tan katýlým

MTV'de
ikinci taksit
zamaný geldi
Her yýl iki taksit olarak
ödenen Motorlu Taþýtlar Vergisi'nin ikinci
taksit zamaný geldi. 50
bin liraya kadar yükselen MTV ödemeleri
için bankalar da kampanya yarýþýna girdi.
Ýþte cebi yormayan
taksit fýrsatlarý. 2’DE

Osmancýk Sportif Havacýlýk Kulübü üyelerinden
Durmuþ Kara ve Gökhan Ünal geçtiðimiz hafta
Tokat'ýn Turhal Ýlçesinde düzenlenen Yamaç
Paraþütü Mesafe Yarýþmasýna katýldý.
8’DE

Çorum'un Osmancýk ilçesinde 15 Temmuz darbe giriþiminin 5. Yýldönümü nedeniyle demokrasi
nöbeti tutuldu. Kent meydanýnda bir araya gelen yüzlerce Osmancýklý, "demokrasi" mesajý verdi.
Osmancýk'ta kent meydanýnda düzenlenen programa, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, AK
Parti Milletvekili Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve protokol üyeleri katýldý. 8’DE

OSMANCIK'TA 450 ADET
KEKLiK DOÐAYA SALINDI

‘Daha konforlu þehir içi
ulaþým için çalýþýyoruz'

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü'nün keklik üretim çiftliklerinde üretilen 450 adet keklik Osmancýk Ýlçesinde kýnalý keklik için uygun
habitatlara yerleþtirildi.
3’TE

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Daha konforlu þehir
içi ulaþým için aþkla çalýþýyoruz" dedi. Hitit Ulaþ A.Þ. baþkanlýðýna yeniden seçilen Arap Ballý ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Baþkan
Aþgýn ile bir süre görüþen Ulaþ A.Þ. yöneticileri, þehir içindeki toplu taþýma sorunlarýyla ilgili istiþarelerde bulundu.
2’DE

Osmancýk'ta mutlu son

ÜRETÝM BAÞLADI
Çorum'un Osmancýk ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde üretim
baþladý. Müjdeli haberi Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör
verdi. Çorum'un Osmancýk ilçesinde yýllardýr hazýrlýklarý devam eden
Organize Sanayi Bölgesinde mutlu sona ulaþýldý. Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, 5 firmanýn üretime baþladýðýný duyurdu. 8’DE

OTOMOBÝL TERS
DÖNDÜ
3’TE

BAYRAMDA KÖPRÜ VE
OTOYOLLAR ÜCRETSÝZ

3’TE

HÝBE DESTEÐÝ BAÞVURULARI
30 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

6’DA

OSMANCIK HAYVAN PAZARINDA
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 8’DE
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ESAS KESiLEN,
ZiHNiYET VE KABULLERDEKi
ENGELLERDiR
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.

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

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.
(Özden Gazetesi ve Yayýnlarý)

‘Daha konforlu þehir içi
ulaþým için çalýþýyoruz'
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Daha
konforlu þehir içi ulaþým için
aþkla çalýþýyoruz" dedi.
Hitit Ulaþ A.Þ. baþkanlýðýna
yeniden seçilen Arap Ballý ve
yeni yönetim kurulu üyeleri,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret

etti.
Ziyarette Baþkan Aþgýn ile
bir süre görüþen Ulaþ A.Þ. yöneticileri, þehir içindeki toplu taþýma sorunlarýyla ilgili istiþarelerde bulundu.
Ziyaretle ilgili sosyal medya
hesabýndan bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Dr. Halil

Ýbrahim Aþgýn, "Hitit Ulaþ A.Þ
baþkanlýðýna yeniden seçilen
Arap Ballý ve yeni yönetim kuruluna ziyaretleri için teþekkür
ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Daha konforlu bir
þehiriçi ulaþýmý için aþkla çalýþýyoruz" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

MUSTAFA DESTÝCÝ
ÇORUM’A GELDÝ
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Baþkaný Mustafa Destici, Çorum'a geldi.
Rize'deki sel felaketine giderken Çorum'a uðrayan BBP
Genel Baþkaný Mustafa Destici, parti binasýnda bir basýn
toplantýsý düzenledi. Burada
gündeme dair deðerlendirmelerde bulunan Destici, seçim
barajýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý.
Destici, "Seçim barajý kaldýrýlmalý, önseçim getirilmeli.
Bizim söylediðimiz 6 madde
var. Ýlla bizim dediðimiz olsun
demiyoruz ama uzlaþýlsýn. Ölçü, demokrasi olsun, hukuk,
olsun diyoruz" diye konuþtu.
"BUNLAR ERMENÝSTAN
TARAFINDALAR"
HDP'nin, Türkiye'nin dýþ
iliþkilerde kiminle sorun yaþarsa onun tarafýnda yer aldýðýný
belirten Destici, "Ermenistan
ile problem yaþasak, bunlar
Ermenistan tarafýndalar. Biz
Rusya ile problem yaþasak,
bunlar Rusya tarafýnda. Yunanistan, Amerika'nýn, FETÖ'nün, PKK'nýn, PYD'nin,
YPG'nin tarafýnda. Yani Türkiye düþmanlarýyla birlikteler."
diye konuþtu.
"HDP, PKK'NIN ÞUBESÝ,
ONUN SÖZCÜSÜ"
HDP'yi parti olarak tanýmadýklarýný vurgulayan Mustafa
Destici, "HDP normal bir parti
deðil. Keþke olsa ama
PKK'nýn siyasi uzantýsýdýr.
PKK'nýn þubesi, onun sözcüsü. Onlarýn milletvekillerini
milletvekili olarak görmüyoruz. Baþkanvekilini de meclis
baþkanvekili olarak tanýmýyoruz. Þahýslarýna olan husumetimiz yok. Biz terör örgütünün
uzantýsý olduklarý için yapýyoruz. Bunu da ülkemizin ve milletimizin birliðine olan hassasiyetimiz nedeniyle yapýyoruz"
ifadelerini kullandý.

K.K.181

Çorum'da simit zamlandý

"MUHSÝN YAZICIOÐLU
BÝZÝM KIRMIZI ÇÝZGÝMÝZ"
Hitit Üniversitesi kampüsünde bulunan ve inþasý yarým býrakýlan Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Baþkaný
Muhsin Yazýcýoðlu'nun adýný
taþýyan stadyumla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, "Bu konuyu araþtýracaðýz. Ýl baþkanýmýza ve diðer arkadaþlarýmýza görev veriyoruz. Bize rapor verecekler,
ziyaret edecekler. Gerçekten
böyle bir durum varsa hemen
buna el atacaðýz. Çünkü Muhsin Yazýcýoðlu bizim kýrmýzý
çizgimiz" diye konuþtu.
"SEÇÝM ZAMANINDA
YAPILMALI"
Destici, bir gazetecinin
muhalefet partilerinin erken
seçim beklentilerine iliþkin sorusuna da seçimin zamanýnda
yapýlmasý taraftarý olduklarýný
aktardý. Cumhur Ýttifaký dýþýn-

daki partilerin tamamý bir araya gelse dahi seçim kararý
alacak sayýsal çoðunluða ulaþamadýklarýna dikkati çeken
Destici, þunlarý kaydetti:
"Diðer taraftan ülke bir salgýn sürecinde. Her ne kadar
þu anda normalleþme süreci
yaþasak da bundan çok aðýr
etkilenen kesimlerimiz var.
Özellikle hizmet sektöründeki
esnafýmýz baþta olmak üzere.
Bu yaralarýn sarýlmasý, ondan
sonra seçime gidilmesi lazým.
Bir de Seçim Kanunu'nun demokratikleþtirilmesi lazým. Yeni anayasa yapýlmalý, bu yapýlamýyorsa bile en azýndan Seçim Kanunu demokratikleþtirilerek seçime gidilmeli. Bu deðiþiklik yapýldýktan en az bir yýl
süre geçmesi gibi bir takvim
var. Bizim Büyük Birlik Partisi
olarak fikrimiz seçimlerim zamanýnda, yani haziran 2023'te
yapýlmasýndan yana."
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da bugüne kadar
1,5 TL'ye satýlan simitte fiyat
deðiþikliðine gidildi.
Çorum'da 1,5 liradan satýlan 100 gramlýk meþhur Çorum simidine zam geldi. Simidin fiyatý 1,5 TL'den 2 TL'ye
yükseltildi. Simitçiler zamma
gerekçe olarak artan un ve
susam maliyetlerini gösterdi.
Zammýn kaçýnýlmaz olduðunu
belirten simitçiler, kendilerinin
de bu durumdan memnun olmadýðýný, ancak zammý uygulamak zorunda kaldýklarýný
vurguladý.
(Haber Merkezi)

MTV'de ikinci taksit zamaný geldi
Her yýl iki taksit olarak ödenen Motorlu Taþýtlar Vergisi'nin ikinci taksit zamaný geldi. 50 bin liraya kadar yükselen MTV ödemeleri için bankalar da kampanya yarýþýna girdi. Ýþte cebi yormayan taksit fýrsatlarý.
Yaklaþýk 24 milyon araç sahibini yakýndan ilgilendiren Motorlu Taþýtlar Vergisi'nin (MTV),
ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz'da baþladý.
Ocak ve temmuz olmak üzere iki eþit taksit þeklinde ödenebilen MTV'nin, ikinci taksitini ödemek için son gün olan 31 Temmuz hafta sonuna
denk geldiði için son tarih 2 Aðustos 2021 olarak
belirlendi. Aracýn cinsi, motor silindir hacmi,
yaþý, 2018'den önce trafiðe çýkýþýnýn olup olmadýðý ve vergisiz
deðeri baz alýnarak hesaplanan MTV'de bu
yýlki artýþ ise yüzde
9.11 olmuþtu. Buna
göre; en düþük MTV
109 lira, en yüksek
ise 50 bin 107
TL.2018 ÖNCESÝ VE
SONRASIYeni oranlara
göre 2018'den önce kayýt
ve tescil edilen ve 1-3 yaþ
aralýðýnda olan otomobillerin MTV
oraný motor silindir hacmi 1300 cc ve aþaðý
olanlar için 964 liradan 1.051 liraya çýkmýþtý. Ayný yaþta motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasýnda olan otomobiller için MTV, 1.678 liradan
1.830 liraya, 1601-1800 cc arasýnda olanlar içinse 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya yükselmiþti. 1801-2000 cc arasýnda olanlar için de 4 bin
670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001-2500 cc arasýnda olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya gelmiþti.
ÜCRET NEREDEN YATIRILIR?
MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi
var. Araç sahipleri, Ýnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden þifre girmeden 'MTV ödeme' alanýna, plaka ve TC kimlik
numarasýný yazarak borçlarýný ödeyebilir. Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (GÝB) mobil uygulamasý
üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasýnda kre-

di kartýyla ödeme yapýlabiliyor. Ayrýca TC kimlik
numarasýyla e-Devlet üzerinden ve tüm vergi
dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.TAHSÝLATTA DEÐÝÞÝKLÝKGelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat
protokollerinde 1 Ocak 2020'den geçerli olmak
üzere bir deðiþikliðe gidilmiþti. Buna göre; vergi,
harç, ceza ve diðer alacaklarýn vergi daireleri
vezneleri haricinde, Ziraat Bankasý, Halk Bankasý, Vakýflar Bankasý, Ziraat Katýlým, Vakýf Katýlým, Türkiye Emlak Katýlým Bankasý ile PTT vasýtasýyla tahsiline devam ediliyor. Ödeme için bu
bankalarýn mobil uygulamasý, telefon bankacýlýðý veya þubeleri kullanýlabiliyor.
ÖZELDE
KREDÝ KARTIYLA
Özel bankalar tarafýndan nakit olarak,
hesaptan,
çekle,
banka kartý, havale
ve EFT yoluyla tahsilat yapýlamýyor. Bu
yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi
kartý kullanýlarak ödenebilecek. Diðer yandan þirketler ise sadece kamu bankalarý üzerinden nakit ödeme
yapabiliyor. EFT yapýlsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu temin edilemeyeceði için ayrýca
makbuzun vergi dairesinden alýnmasý gerekiyor.
GEÇMÝÞ BORCU OLANA
YAPILANDIRMA FIRSATI
9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe giren yapýlandýrma yasasý MTV borcunu da kapsýyor. Geçmiþ dönemden borcu olanlarýn 31 Aðustos'a kadar baþvuru
yapmasý gerekiyor. Yapýlandýrmadan faydalananlar gecikme ceza ve faizinden kurtulacak.
Enflasyona göre hesaplanacak küçük bir fark
anaparaya eklenecek. Neredeyse eski borcun
anaparasý ödenerek borç kapatýlabilecek. Son
güne kalmadan Ýnteraktif Vergi Dairesi'nden
(ivd.gib.gov.tr) yapýlandýrmaya baþvuru yapýlabilir.
(Haber Merkezi)
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BAYRAM,
HAK EDENÝN
BAYRAMIDIR

Ýdrak etmeden, bayramý kim
anlar? Bayram, idrak edenin
bayramýdýr. Bayram, bayram
edenin bayramýdýr. Bayram, hak
edenin bayramýdýr.
Bayramda bir þey deðiþmez,
ancak bayram eden insanlarda
deðiþir. Neyin bayramýný yaptýðýmýzýn idrakine varalým. Bayramý
anladýðýmýz kadar kurbaný da anlamalýyýz ki, neyin bayramýný
yaptýðýmýzýn idrakine varalým.
Bayram, adamýna göre bayramdýr.
Adamýna göre bayram da
þöyle deðiþir: Baþarý sonundaki
bayram, yani baþarý kazanmýþ

bir kiþi, baþarýsýnýn sonundaki
sevinç ile bayramý idrak eder.
Mücadele Bayramý; hedef ve
gayesi olan kiþi, mücadelesini
yapar, engelleri aþar, gaye edindiði hedefe ulaþýr. Ýþte, o ulaþmanýn verdiði kývanç, kendisine
bayramý idrak ettirir.
Kurtuluþ Bayramý yine öyle.
Kurtulmak icap eden bir durumdan savaþýr ve kurtulur. Kurtulan
insan, kurtuluþunun sevinci içinde bayramýný Ýdrak eder.
Kavuþum Bayramý vardýr. Kavuþmak istediðine kavuþmanýn
uzun zaman hasretini çeker. Özleminden, susamýþ gibi bitkin

hale gelir... Solmuþ yapraklar gibi olur. O özlediðine kavuþtuðu
zaman, kavuþtuðunun özlemine
derman olan hava, o insanýn yüreðinde bir bayram idrak ettirir.
O dakika ve günler, o insanýn
bayramýdýr.
Gelelim Kurban Bayramýnýn
anlamýna; Kurban kesip, etini
üçe ayýrmak, bir kýsmýný fakirlere, bir kýsmýný ahbaplara, öbür
kýsmýný da kendi çoluk çocuðuyla yiyip, yakýnlarýný ziyaret etmekle bayram düþünülürse, bu
anlamdaki bayram mide ve ziyaret bayramý olmaz mý?
Hayýr hayýr! Þu kutsal bayram-

larýn anlamý daha baþka olsa gerek. Var, var, epey incelikler var
bu Kurban Bayramýnda. Bir kere,
kurban kesmenin anlamý ve kurbanýn bayramý söz konusudur.
Hayvan kesip etini yemekle
ve de yedirmekle, bayram anlamý
olmaz. Bu vaziyetiyle bu anlam
çok basit kalýyor.
Öyleyse, kurban kesmek...
Kurban nedir, neyi ifade ediyor ki, kurbanýn kývancý bir bayram idrakine sebep oluyor? Bayramý anladýðýmýz kadar kurbaný
da anlamalýyýz ki, neyin bayramýný yaptýðýmýzýn idrakine varalým.
(Özden Gazetesi ve Yayýnlarý)

Direksiyon hakimiyetini kaybetti,

otomobil ters döndü
Çorum'un Ýskilip ilçesinde
elektrik direðine çarpan otomobil
takla attý. Olay, Çorum'un Ýskilip
ilçesindeki Adliye binasý önünde
meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre araç
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomo-

bil önce elektrik direðine çarptý.
Daha sonra otomobil çarpmanýn
etkisiyle ters döndü. Kazada can
kaybý yaþanmazken, yaralýlar
Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Polis olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

Varank: Türkiye dünyada bunu
baþarabilen tek ülke olacak
Sanayi ve Teknoloji
kiye yüksek teknoloji
Bakaný Mustafa Varank,
yarýþýnda en önde geTCG Anadolu havuzlu
len ülkelerden olacak,
çýkarma
gemisine
buna yürekten inanýyoÝHA'larýn indirilip kaldýrýlrum."
masýyla ilgili çalýþtýklarýTCG Anadolu haný, bu projeyi bitirdiklevuzlu çýkarma gemisini
rinde Türkiye'nin dünyainþa ettiklerine deðinen
da bunu baþarabilen tek
Varank, bu gemiye
ülke olacaðýný ifade etti.
ÝHA'larýn indirilip kaldýVarank, 19 senede
rýlmasýyla ilgili çalýþtýkMustafa Varank
ülkede yaptýklarý altyapý
larýný, bu projeyi bitiryatýrýmlarý, sýfýrdan inþa
diklerinde Türkiye'nin
ettikleri Ar-Ge ve inovasyon ekosis- dünyada bunu baþarabilen tek ülke
temi ve gençlere güvendiklerini be- olacaðýný vurguladý.
lirterek þöyle devam etti:
Varank, doðru zamanda doðru
"Bugün bizim geliþtirdiðimiz in- teknolojiye yatýrým yapmanýn önesansýz hava araçlarý (ÝHA) sayesin- mine iþaret ederek Türkiye'nin Otode dünyada savaþ doktrinleri deði- mobili projesinin de bunlardan biri
þiyor. Biz sahada bizzat çatýþmalar- olduðunu dile getirdi.
da kullandýðýmýz ÝHA'larla dünyanýn gündemindeyiz. Firmalarýmýzýn
"HER DAKÝKA
kapýsýný her gün baþka bir ülke çaALANDA OLMALISINIZ"
lýyor. Bizim gençlerimiz her þeyi baCumhurbaþkaný Erdoðan liderliþarma kabiliyetine sahip yeter ki ðinde çalýþýrken en önemli yoldaþdesteklensin. Biz de AK Parti hükü- larýnýn teþkilat mensuplarý olduðumetleriyle Cumhur Ýttifaký ile bera- nu ifade eden Bakan Mustafa Vaber gençlerimizin önünü açýyoruz, rank, teþkilat mensuplarýna her daonlara yatýrým yapýyoruz. Emin kika alanda olmalarý çaðrýsýnda buolun bundan 10-20 sene sonra Tür- lundu.
(Haber Merkezi)

Tarihler belli oldu, bayramda
köprü ve otoyollar ücretsiz
Kurban Bayramý dolayýsýyla Karayollarý Genel Müdürlüðü sorumluluðundaki otoyollar ve köprülerden
geçiþler ücretsiz olacak. Ücretsiz
geçiþler, 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan baþlayýp 26 Temmuz
Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, Kur-

ban Bayramý tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe baðlayan gece) baþlayýp, 26 Temmuz
Pazartesi saat 07.00'ye kadar yapiþlet-devret projeleri hariç Karayollarý Genel Müdürlüðü sorumluluðunda
bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Þehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiþlerde ücret
alýnmayacak.
(Haber Merkezi)

OSMANCIK'TA 450 ADET
KEKLiK DOÐAYA SALINDI
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nün keklik
üretim çiftliklerinde üretilen 450
adet keklik Osmancýk Ýlçesinde
kýnalý keklik için uygun habitatlara yerleþtirildi.
Kýnalý keklik popülasyonu
azalan veya yok olan alanlara
yerleþtirilen keklikler, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay, Doða Koruma ve Milli Parklar Ýl
Müdürü Mustafa Gözler, Baþpýnar Muhtarý Kazým Korkmaz ve
Osmancýk Kara Avcýlar ve Atýcýlar Derneði yetkililerinin katýlýmý
ile Baþpýnar ve Sütlüce köyü
kýrsalýnda doðaya býrakýldý.
Osmancýk Ýlçesi'nde 19 köye
yerleþtirilecek kýnalý kekliklerin
popülasyonun artmasý ile birlikte gerek tarým alanlarýnda gerekse ormanlýk alanlarda ortaya
çýkabilecek zararlýlarla mücadele etmek, gerekse tabiattaki doðal döngünün saðlanmasý
amaçlanýyor. Keklik salýmý gerçekleþtirilen sahalar keklik avýna kapatýlacak. (Haber Merkezi)

Dikkat, Osmancýk'ta
su kesintisi var
Osmancýk Belediyesi, 18
Temmuz Pazar günü (bugün) su
kesintisi yapýlacaðýný duyurdu.
Osmancýk Belediyesinden
yapýlan
açýklamada,
"18.07.2021 Pazar günü YEDAÞ
tarafýndan yapýlacak bakým ve

onarým çalýþmasý nedeniyle
elektrik kesintisi yapýlacaðýndan
dolayý 05:00 ile 17.00 saatleri
arasýnda Gemici, Gürleyik ve
Çay Mahallelerine su verilemeyecektir. Halkýmýza duyurulur"
denildi.
(Haber Merkezi)
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ÞERÝF OKUDAN

HAMÝT AKMAN

AK PARTÝ
OSMANCIK ÝLÇE BAÞKANI

YENÝDEN REFAH PARTÝSÝ
OSMANCIK ÝLÇE BAÞKANI

K.K.149

K.K.150

Saygýdeðer müþterilerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný
kutlar, bayramýn ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

BERiN
iLETiÞiM
Bireysel Satýþ Kanalý

SEFER MUSTAFA BOYACI

Yavuz DERÝNDERE

ÝYÝ PARTÝ
OSMANCIK ÝLÇE BAÞKANI
K.K.152

K.K.151

yramýnýz
a
B
n
a
b
r
u
K
n
Kutlu Olsu

YEPAÞ-TÜRK TELEKOM-DOÐALGAZ FATURA ÖDEME MERKEZÝ
Ulucam Mah. Org. Ahmet Çörekçi Cad. No: 31/A OSMANCIK
TEL: 0364 611 47 27

ALi
USTA
DONDURMA VE TATLI

Ali KAHRAMAN - AHMET KAHRAMAN
0537 702 72 09
0553 387 72 08

TATLI-DONDURMA SÝPARÝÞÝ ALINIR

Yeni Mahalle Atatürk Cad. No: 9/3 OSMANCIK
K.K.153

K.K.154

Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Kurban Bayramýný kutlar, esenlikler dileriz.
“Her zaman taze”

HiSAR

MANAV

YUSUF AKINCI / MUSTAFA AKINCI / RAMAZAN AKINCI

Ev ve iþyerine
servis yapýlýr.

K.K.155

Yazý Mah. Org. Ahmet Çörekçi Cad.
No: 66 / OSMANCIK
TEL: 0552 319 19 05 - 0541 976 83 73
K.K.156

TeknoTik
TEKNÝK SERVÝS
Her marka model telefon, tablet, bilgisayar tamiri,
ekran deðiþimi, garantili servis hizmeti
GÜRSEL GÜNEY

Enes Furkan DEMÝR
0544 644 59 19
Ulucami Mah. Þehit Sebahattin Üremiþ Cad. No: 57 (Hacýoðullarý Karþýsý) OSMANCIK
K.K.157

K.K.158
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KAVASOÐLU AiLESi
TÜM OSMANCIK HALKININ
KURBAN BAYRAMINI KUTLAR

SINCE 1984
K.K.159

K.K.160

Mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, bayramýn
ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

M.M.F. GRUP LÝMÝTED ÞÝRKETÝ
Ulucami Mah. Þehit S.Üremiþ Cad.
No: 3/A OSMANCIK

K.K.162

K.K.161

Sevdiklerinizle birlikte saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir
Kurban Bayramý geçirmenizi dileriz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek
dileðiyle Kurban Bayramýnýz kutlu olsun.

K.K.164

K.K.163

Tüm Ýslam alemine
huzurlu, bereketli ve barýþ dolu bir Kurban Bayramý dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZI

kutlar, huzur içerisinde bir bayram
geçirmenizi dileriz.

Kýzýlýrmak Mah.
Adnan Menderes Cad.
OSMANCIK

K.K.165

Yeni Mahalle
Org. Ahmet Çörekçi Cad.
No: 88/8 OSMANCIK

K.K.166

Kurban Bayramýnýz kutlu olsun...

EREN ÖZDEMÝR

OSMAN NAZÝF KOLUKISA

K.K.167

K.K.168
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Tüm hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin mübarek
Kurban Bayramýný tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

KARTAL
SAAT

TEVFÝK KARTAL

AKSUBERBER

Her türlü saat tamiri ve satýþý yapýlýr
Hükümet Cad. No: 68 Saat Kulesi
Karþýsý/OSMANCIK
0364 611 80 44

Ýlhami TEKE

K.K.170

Þehit Üsteðmen Sebahattin Öremiþ Sok. No: 68/A Saat Kulesi Karþýsý TEL: 0543 885 98 02 / OSMANCIK

K.K.169

“KURBANLIK ALIRKEN KÜPELi
OLMASINA DiKKAT EDiN”
HÝBE DESTEÐÝ
BAÞVURULARI
30 TEMMUZ'DA
SONA ERECEK
Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri
Merkez Birliði (TÜDKÝYEB) Genel Baþkaný
Nihat Çelik, büyükbaþ ve küçükbaþ iþletmelerine yönelik hibe desteði baþvurularýnýn 30
Temmuz'da sona ereceðini hatýrlattý.
Çelik, Resmi Gazete'nin 21 Mayýs tarihli
sayýsýnda yayýmlanan "Büyükbaþ ve Küçükbaþ Ýþletmelerine Yönelik Yatýrýmlarýn Desteklenmesine Ýliþkin Cumhurbaþkaný Kararý"na göre baþvurularýn 1 Temmuz'da baþladýðýný ve 30 Temmuz'da sona ereceðini bildirdi.
Kurban Bayramý'ndan sonra baþvurular
için 6 gün kalacaðýný anýmsatan Çelik, "Yetiþtiricilerin salgýný da göz önüne alarak sýkýþýklýða neden olmamak için son günü beklemeden Tarým ve Orman Bakanlýðý il müdürlüklerine baþvurmalarý yaþanabilecek maðduriyetlerin engellenmesi açýsýndan önemli. Geçen yýllara göre kapsamý daha da geniþletilerek uygulanan hibe destek programýndan yararlanmak isteyen yetiþtiricilerin zaman geçirmeden baþvurularýný tamamlamasý gerekli." deðerlendirmesinde bulundu.
Çelik, büyükbaþ hayvanlar için en az 10
baþ ve en fazla 50 baþ anaç kapasiteli, küçükbaþ hayvanlar için de en az 100 baþ, en
fazla 300 baþ anaç kapasiteli ahýr ya da aðýl
yapýmý, kapasite artýrýmý veya iyileþtirilmesi,
hayvan barýnaðý amaçlý çadýr alýmý ile makine alet ve ekipman alýmlarý için destek verileceðini aktardý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:27
05:18
12:51
16:48
20:15
21:58

18 TEMMUZ 2021 PAZAR

YIL: 5 / SAYI: 1798

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

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

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

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

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

Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, bayram öncesi kurbanlýk
alacak vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Tarým ve Orman Ýl Müdürü
Orhan Sarý, alýnacak kurbanlýklarda
küpe bulunmasýna özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Sarý,
"Kurbanlýk alacak vatandaþlarýmýzýn kurbanlýk hayvan alýrken hem
küçükbaþ hem de büyükbaþ hayvanlarda iki kulaðýnda da kulak küpesinin bulunmasý, büyükbaþ hayvanlarda ise hayvana ait kulak küpe numarasýnýn da yazýlý olduðu,
hayvana uygulanmýþ aþýlamalarý ve

Orhan Sarý

yaþýný gösteren büyükbaþ hayvan
pasaportunun bulunmasý büyük
önem arz etmektedir. Fiziksel olarak hayvanýn tüylerinin parlak, duruþunun nizami olmasý, yürürken
topallama gibi herhangi bir aksaklýðýn görülmemesi, boynuzu varsa
kýrýk olmamasý, gözlerinin mat ve
bakýþlarýnýn donuk olmamasý hayvanýn saðlýklý olduðuna iþaret etmektedir. Ayrýca; sürdürülebilir bir
hayvancýlýðýn gereði olarak gebe
yada damýzlýk deðeri taþýyan diþi
hayvanlarýn kesimi yasak olup; diþi
hayvanlarda gebe yada damýzlýk
deðeri olmadýðýna dair serbest yada resmi veteriner hekimce düzenlenmiþ raporun bulunmasý gerekmektedir" dedi.
"KURBANIN EHLÝ KÝÞÝLERCE
KESÝLMESÝ GEREKÝYOR"
Kurban kesimiyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Ýl Müdürü Sarý,
"Kurbanlýk hayvanlar, çalýþma izni
almýþ kesimhane ile Komisyonlarýn
belirlediði kesim yerlerinde kasaplýk
belgesi olanlar tarafýndan; köylerde
ve belirlenmiþ kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve
parka bakmamak kaydýyla kendi
bahçelerinde usulüne uygun olarak
ve çevreye zarar vermeyecek þekil-

de ehil kiþilerce kesilmesi gerekmektedir. Ayrýca cadde, sokak ve
park gibi kamusal alanlarda kurbanlýk hayvan kesimleri yapýlamaz.
Kesilen hayvanlara ait hastalýklý organlar, kesim sýrasýnda oluþan atýklar, kist hidatik riskine karþý karaciðerler ve akciðerler kesinlikle evcil
ve yabani hayvanlara verilmez.
Hayvanlarýn çýkaramayacaðý derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf
edilir" ifadelerini kullandý.
Orhan Sarý, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
"Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan pazar yerlerinin denetimleri sürekli ya-

pýlmakta olup; Vatandaþlarýmýz herhangi bir sorunla karþýlaþtýklarýnda
görevlilerimize müracaat etmeleri
ya da Ýl Müdürlüðümüze baþvurmalarý yeterli olacaktýr. Vatandaþlarýmýz kurbanlýk hayvanlarýn tür, ýrk,
cinsiyet ve son aþýlama bilgilerini
https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden veya 'haysað' ve 'küpe
sorgulama' isimli mobil uygulamalarý cep telefonlarýna indirerek küpe
numaralarýný sorgulayarak güvenle
alabilirler. Þimdiden tüm halkýmýzýn
Kurban Bayramýný kutlar üreticilerimiz için bereketli kazançlar dilerim."
(Abdulkadir Söylemez)

Bayramlýklar Cansuyu'ndan
Cansuyu Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Ýl Temsilciliði, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde yaptýðý bayramlýk çalýþmasý ile
yetimlerin ve muhtaçlarýn yüzünü güldürüyor.
Bir yandan bayramlýk, bir yandan da kurban
hisse baðýþ çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini kaydeden Ýl Temsilcisi Emrah Öztekin, her iki çalýþmanýn da çok baþarýlý gittiðini söyleyerek yardýmsever Çorum halkýna teþekkür etti.
Çorum merkez ve ilçelerdeki gönüllü çalýþanlar ile faaliyetlerine aralýksýz devam ettiklerini
söyleyen Cansuyu Derneði Çorum Ýl Temsilcisi
Emrah Öztekin, araþtýrmalar sonucu tespit ettikleri 300'ü aþkýn yetim ve muhtaçlara, hayýrseverlerin derneðe baðýþlamýþ olduðu bayramlýklarý ulaþtýrarak cansuyu olmaya devam ettiklerini belirtti.
Amaçlarýnýn muhtacý hiçbir zaman rencide
etmeden destek olmak olduðunu ifade eden
Cansuyu Çorum Ýl Temsilcisi Öztekin, þu bilgileri verdi:
"Buradaki esas teþekkür bizlere inanan güvenen ve her zaman destek olan hayýrseverlerimizdir. Onlarýn bu katkýlarý olmasa bizler bunlarý
gerçekleþtiremezdik. Sað elin verdiðini sol el
görmesin düsturu içerisinde ne hayýr yapan kime yaptýðýný görüyor, ne de hayrý alan kimin ver-

diðini biliyor. Bu þekilde kimse kimsenin önünde
ne mahcup oluyor, ne de gururlanýyor. Biz hayýr
yapmak isteyen ile nefes almak isteyeni buluþturan bir köprü vazifesindeyiz.
Bayramlýk çalýþmalarýmýzýn yanýnda Kurban
hisse baðýþ çalýþmalarýmýz da devam ediyor.
Yaklaþan kurban öncesinde kurbanýmý baðýþlayacaðým ama nereye nasýl baðýþ yapabilirim daha karar vermedim diye düþünen hayýrseverlerimiz varsa mutlaka bize 0536 864 89 33 nolu telefondan ulaþsýnlar. Yurtiçi ve yurtdýþýndaki kurban fiyatlarýný göz önüne alarak dört farklý kurban bedeli açýkladýk. Buna göre kurban bedelleri; Afrika'da 800, Asya'da 900 TL, Arakan ve Moro'da 1200 TL, Türkiye, Filistin Kamplarý ve Yemen'de 1650 TL, abluka altýndaki Gazze'de ise
2900 TL olarak belirlendi. Hayýrseverler, kurban
kesecek kardeþlerimiz, kurbanlarýný nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle, inþallah onlarýn kurbanlarýný orada vekaleten satýn alacaðýz ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceðiz. Yine ayný bölgede kurbanlarýný
et olarak muhtaç insanlara tarafýmýzca daðýtýmýný saðlayacaðýz. Ve bunu Kurban Bayramý'nýn
1'inci, 2'nci ve 3'üncü günü ikindi vaktine kadar
bitirecek þekilde ayarlamaktayýz."
(Abdulkadir Söylemez)

Mülazým ve Cankara ailelerinin mutlu günü
Bir süre Çorum'da basýn sektöründe görev
yapan Onur Mülazým, Merve Cankara ile hayatýný birleþtirdi. Emine - Arap Ali Mülazým çiftinin
oðullarý Onur ile Emriye Çalkaya - Kadir Canka-

ra'nýn kýzlarý Merve dünyaevine girdi. Genç çiftin
nikahý Çorum Belediyesi Nikah Dairesi'nde kýyýlýrken, nikah þahitliðini arkadaþlarý Hanife Altýntaþ ve Anýl Mülazým yaptý.

Düðün töreni 25 Temmuz 2021 Pazar günü
saat 19.00'da Armina Otel'de yapýlacak.
Kesin Karar Gazetesi, genç çifti bir ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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Tüm Ýslam alemine huzurlu, bereketli ve
barýþ dolu bir Kurban Bayramý dileriz.

K.K.171

K.K.172

ALO PAKET: 0364 611 21 71 - 0551 269 19 19
Kýzýlýrmak Mah. 2. Sahil Çýkmazý No: 1/A OSMANCIK

K.K.173

K.K.174

SAMET
KUAFÖR

BAY VE BAYAN CÝLT BAKIM VE
EPÝLASYON MERKEZÝ
SAMET ÇETÝNDERE

DERYA ÇETÝNDERE

0532 719 00 35

0505 020 90 80

Yazý Mah. Atatürk Cad. Eski Halk Eðitim Karþýsý / OSMANCIK
K.K.175

K.K.176

Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin mübarek Kurban
Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

K.K.177

K.K.178

Tüm Ýslam alemine
huzurlu, bereketli ve barýþ dolu bir Kurban Bayramý dileriz.

K.K.179

Mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, bayramýn
ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

K.K.180

BUGÜN
ÖZÇETÝN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

(TEL: 227 35 52)
ÇORUM ÖZEL
HASTANESÝ ÝLE
ÇEVRE YOLU ARASI

ÇORUM HAVA TAHMiNi
PAPATYA

ÞAMLIOÐLU

(TEL: 666 00 68)
(TEL: 221 95 90)
KALE MH. EKÝN CD. DUMLUPINAR CAD.
47/A AÞIKLAR
2/D - ESKÝ DEVLET
TEPESÝ ÝLERÝSÝ HASTANESÝ KARÞISI

Osmancýk'ta 15 Temmuz nöbeti
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 15 Temmuz darbe
giriþiminin 5. Yýldönümü
nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu. Kent meydanýnda bir araya gelen yüzlerce

Osmancýklý, "demokrasi"
mesajý verdi.
Osmancýk'ta kent meydanýnda düzenlenen programa, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, AK Parti

Milletvekili Oðuzhan Kaya,
Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör ve protokol üyeleri
katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Mar-

þý'nýn okunmasýyla baþlayan program Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile devam etti.
Daha sonra günün anlam
ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. Programda
15 Temmuz temalý sine-vizyon gösterisi yapýlýrken, þiirler okundu. Ardýndan 15
Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeþitli dallarda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödüller verdi. Program, gece
geç saatlere kadar devam
etti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta mutlu son

ÜRETÝM BAÞLADI
Osmancýk hayvan pazarýnda
hazýrlýklar tamamlandý
Osmancýk Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü tarafýndan yaklaþan
Kurban Bayramý münasebeti ile
hayvan pazarý düzenlendi. Kurbanlýk alýþveriþ sürecinde pandemi denetimleri yapýlarak vatandaþlarýn rahat alýþveriþ yapmalarýnýn saðlanacaðý ifade
edildi.
Zabýta Müdürü Ýbrahim Keleþ, Kurban Bayramý öncesinde
Hayvan Pazarýnda yaþanacak
yoðunluða dikkat çekerek pandemi kurallarýna riayet edilmesi

konusunda uyarýda bulundu.
Keleþ "Kurban alýþveriþinde
sosyal mesafe ve maske kullanýmýna tüm vatandaþlarýmýz itina göstermelidir. Pazarlýk sürecinde tokalaþmak da büyük risk
taþýyor. Alýþveriþ süresince lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Bayramý mutlu ve huzurlu
geçirmemiz için saðlýðýmýz
önemli. Tüm halkýmýzdan pandemi kurallarýna azami ölçüde
riayet etmelerini önemle rica
ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Yamaç paraþütü yarýþmasýna
Osmancýk'tan katýlým
Osmancýk Sportif Havacýlýk
Kulübü üyelerinden Durmuþ Kara ve Gökhan Ünal geçtiðimiz
hafta Tokat'ýn Turhal Ýlçesinde
düzenlenen Yamaç Paraþütü
Mesafe Yarýþmasýna katýldý.
Toplamda 126 pilotun katýldýðý yarýþmaya ikisi Osmancýk'tan
olmak üzere Çorum'dan 5 yarýþmacý katýldý. Genel klasmanda
Gökhan Ünal 18. olurken Durmuþ Kara ise 52. sýrada yer aldý.
Katýldýklarý ilk yarýþmada aldýklarý puaný sonraki yarýþmalarda performanslarýný artýrarak
Türkiye sýralamasýnda üst seviyelere çýkaracaklarýný ve Os-

mancýk'ý en iyi þekilde temsil
edeceklerini belirttiler.
Yarýþma öncesi Tendem pilotu Gökhan Ünal ve Akro pilotu
Ferdi Toy, Osmancýk Zeytin barajýnda serbest atlayýþ yaptý.
Durmuþ Kara ise, "Yamaç
paraþütü ileri seviye eðitimleri ve
mesafe uçuþlarý için uygun konumda olduðunu" belirtirken,
yardýmlarýndan ve desteklerinden dolayý Çorum AK Parti Milletvekili Oðuzhan Kaya ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Ahmet Gelgör

Çorum'un Osmancýk ilçesinde Organize Sanayi
Bölgesinde üretim baþladý. Müjdeli haberi Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör verdi.
Çorum'un Osmancýk ilçesinde yýllardýr hazýrlýklarý devam eden Organize Sanayi Bölgesinde mutlu sona ulaþýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, 5 firmanýn üretime baþladýðýný duyurdu.
Baþkan Gelgör açýklamasýnda, "Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde üretim baþladý. 19 firmaya
arsa tahsisi yapýldý. 5 firma üretime baþladý.
Üretime baþlayan firmalarda ilk etapta 580
personel istihdam ediliyor. 13 firma proje aþamasýnda yatýrým çalýþmalarýný sürdürüyor.
Üretken belediyecilik var, Osmancýk'ta hayat var" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

CHP'li milletvekilleri esnaf odalarýný ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Nevþehir Milletvekili Faruk Sarýaslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker ve yönetimi Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker,Osmancýk Ziraat
Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner,Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkan Vekili
Hamit Akman, Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan'ý ziyaret etti.
Aðustos ayýnda Çorum'a gelmesi beklenen CHP
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun ziyareti öncesi CHP'den bir grup milletvekili Çorum'a gelerek,
sivil toplum kuruluþlarý ile görüþtü.
Bu kapsamda odalarý ziyaret eden CHP milletvekilleri, esnaf temsilcilerinden Osmancýklý esnaf
ve sanatkarlarýn, çiftçilerin, þoförlerin ve oda üyelerin sorunlarýný yetkili aðýzlardan dinlediler.
Genelde pandemi döneminde yaþadýklarý zorluklardan bahseden esnaf odasý baþkanlarý, talep
ve beklentilerini CHP'li vekillere aktardýlar.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker ve yönetiminin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan CHP Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz, Millet Ýttifaký iktidarýnda tüm sorunlarýn üstesinden geleceklerini söyleyerek, ayrýca
tüm sorunlarýn takipçisi olacaklarýný kaydetti.
Ayrýca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü"nün 5. Yýldönümü yad ederek hemen devamýnda gelen Kurban Bayramýný þimdiden kutlayarak hayýrlara vesile olmasýný dilediler.
Son olarak CHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, ilçe binasýnda milletvekilleri misafir ederek ilçe çalýþmalarý hakkýnda istiþarelerde bulundu. (Haber Merkezi)

