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)

Çorum'da bayram
namazý saati

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
illerdeki bayram namazý
saatlerini paylaþtý. Kurban
Bayramý namazý Çorum'da
sabah saat 06.00'da
kýlýnacak. 2’DE
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75 Kuruþ

KIRKDiLiM'DE

Seçkin Kolaðasý
vefat etti

HEYELAN

TÜNELÝN
GÝRÝÞÝ
YIKILDI

Türkiye'nin en tehlikeli
yollarý arasýnda gösterilen, 40 keskin virajý bulunan, Çorum-Osmancýk yolundaki Kýrkdilim geçidinde meydana gelen kazalar ve ulaþým güçlüðü nedeniyle
1979'da tünel projesi gündeme getirilmiþti. Yapýlan
tünelde meydana gelen göçükler nedeniyle tünel kapatýlmýþtý. Aradan geçen zaman içerisinde dört yýl önce ihalesi yapýlanKýrkdilim geçidindeki toplam uzunluklarý 4 kilometre olan üç tünelden birisi olan T1 tüneli giriþi heyelan nedeniyle yýkýldý. Yamaçtan kopan
kaya ve toprak parçalarý servis yoluna aktý.
6’DA

Çorum'un tanýnmýþ iþ insanlarýndan ve Kolaðasý Otel sahiplerinden, Ýsmail Kolaðasý'nýn oðlu, Ceyhun Kolaðasý'nýn babasý Seçkin Kolaðasý,
geçirdiði ani kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti.
4’TE

Çiftçi:
Çiftçi: Bayramýn
Bayramýn
güzellikleri tüm
tüm
güzellikleri
toplumu kuþatsýn
kuþatsýn
toplumu

Sungurlu,
Sungurlu,
minik
minik Zehra
Zehra için
için
seferber oluyor
oluyor
seferber

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kurban
Bayramý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda "Birlikte yaþamanýn deðerini anladýðýmýz, sevgi ve saygýnýn önemini
hatýrladýðýmýz bu müstesna günlerimizde, huzur ve güvenin deðeri daha da artmaktadýr" dedi.
2’DE

Sungurlu ilçesinde SMA Tip2 hastasý
minik Zehra Meva için kampanya yapýlmaya devam ediliyor. Minik Zehra'nýn tedavi masraflarýný karþýlamak
amacýyla ilçede kermes açýldý. Kermese
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner de katýlarak destek verdi. 10’DA

CHP Belediye Meclisi Grup
Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz'dan
dikkat çekici 'FETÖ' çýkýþý

'FETÖ ile mücadele
nutuk atarak deðil,
hesap sorarak olur'

ÖÐRENCiLERE ‘SIFIR
ATIK' EÐiTiMi VERiLDi
Çorum Belediyesi, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayesinde baþlatýlan, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yürütülen, Sýfýr Atýk Projesi
kapsamýnda, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi bölümü öðrencilerine sýfýr atýk hakkýnda eðitim verdi. Yapýlan eðitimlerde özellikle doðal varlýklarýn
korunmasý, çevrenin bilinçli kullanýlmasý, çevre dostu tüketim alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý ile birlikte öðrencilere farkýndalýk kazandýrýlmasý amaçlanýyor.
7’DE

Zihin
Türbülansý

SEVÝLMEMÝÞ ÞEHÝR GÝBÝSÝN
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

JANDARMADAN ÇÝFTÇÝLER ÝÇÝN
"REFLEKTÖR" KAMPANYASI 2’DE

Cumhuriyet
Halk Partisi
(CHP) Belediye Meclisi
Grup Baþkanvekili
Tuncay Yýlmaz, FETÖ
Tuncay Yýlmaz
ile mücadelenin nutuk atarak, etkinlik
yaparak, konser düzenleyerek deðil, adalet mekanizmasýný tam olarak iþletip gerekli
hesabý sormakla olacaðýný
belirterek "Biz ikiyüzlü, adam
kayýrmacý adalete karþýyýz.
Herkes yargý önünde eþittir.
Bundan sonra yolsuzluk
dosyalarý ile birlikte FETÖ
dosyasýný da açacaðýz. Ýlgililere duyurulur" dedi. 7’DE

Robin Hood bir kez
daha ortaya çýktý
Vatandaþlara yardým eden gizemli yardýmsever, veresiye defterlerini kapatýp, yurttaþlara
para daðýtmaya devam ediyor. Son olarak Çorum'da ortaya çýkan ve yardým sever, Çorum
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Okan Tarhanacý'ya ait bakkala uðrayarak vatandaþlarýn yaklaþýk 5 bin liralýk borç defterini sildi.
9’DA

Çorum halkýnýn,
okuyucularýmýzýn mübarek
Kurban Bayramýný
kutlarýz...

Atlas ailesinin

mutlu günü
CHP eski Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn oðlu, CHP Belediye Meclis
üyesi Eren Atlas, hayatýný Sinem Özdemir ile birleþtirdi.12’DE

ÇORUMLU POLÝS MEMURU VE
OÐLUNA HÜZÜNLÜ VEDA 4’TE

KESiN KARAR GAZETESi

“DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ...”

CHP'DE KILIÇDAROÐLU
HAZIRLIKLARI BAÞLADI 5’TE

KAHRAMAN GAZÝNÝN ADI
PARKTA YAÞATILACAK 9’DA

2
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Zihin Türbülansý
SEVÝLMEMÝÞ ÞEHÝR GÝBÝSÝN

ÇORUM'DA BAYRAM
NAMAZI SAATÝ

Bir türkünün elinden tutup evden
çýkarýz, arabaya bineriz, kasabalar
þehirler geçer hep o türkü...
Sonra anlarýz ki kendinin acemisi
o türkünün ustasý olduðu yollardaymýþ hep, herkesin vardýr öyle bir tür-

küsü... Duysa dert duymasa dert.
Hayatýn kendini devamlý yenileyen
sevgisine teslim olun... Kaybettiklerinize odaklý yaþamaya devam ederseniz, asýl o zaman kaybetmiþ olursunuz.Ýnsanýn bütün öykülerini baðla-

Çorum'da Kurban Bayramý vesilesiyle kýlýnacak olan bayram namazýnýn saati belli oldu.
Tam kapanmanýn ardýndan hevesle beklenen ilk bayrama sayýlý günler kaldý. 20 Temmuz
Salý Kurban Bayramý'nýn ilk günü. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý, illerdeki bayram namazý saatlerini
paylaþtý. Kurban Bayramý namazý Ankara'da
06.10, Ýstanbul'da 06.23, Ýzmir ve Çanakkale'de
06.36, Iðdýr'da ise 05.26'da kýlýnacak.
Çorum'da ise bayram namazý sabah saat
06.00'da kýlýnacak.
(Bahattin Sümüþ)

Jandarmadan çiftçiler için
“REFLEKTÖR” kampanyasý
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý'nýn
baþlattýðý, "Reflektör Tak, Görünür Ol"
kampanyasý kapsamýnda Uðurludað'da
çiftçilere reflektör daðýtýldý.
Kampanya kapsamýnda traktörleri ile
birlikte toplanan çiftçilere, Uðurludað Kaymakamý Muhammed Çiftçi öncülüðünde,
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý trafik ekipleri tarafýndan, traktör kazalarýný önlemeye
yönelik alýnacak tedbirler ile bu tedbirler
kapsamýnda görünürlüðü arttýran reflektör
ve sürücünün devrilen traktörün altýnda
kalmasýný engelleyen ROPS (koruma çerçevesi) demirinin önemini il genelinde
meydana gelen traktör kazalarýndan örnekler verilerek anlatýldý.
Uðurludað Kaymakamý Muhammed
Çiftçi ise çiftçilere hitaben traktörlerin çiftçiliðin vazgeçilmez unsuru olduðu, zirai bir
araç olsa da karayoluna çýkýldýðýnda kendi
can ve mal güvenliðimizle birlikte diðer yol
kullanýcýlarýnda can ve mal güvenliðini düþünerek, trafik kurallarýna uyulmasýný, hasat döneminde daha da dikkatli olunmasý
gerektiðini söyleyerek, "bu kampanya ile
farkýndalýk oluþturan Uðurludað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Trafik Ekiplerine,
Uðurludað Ziraat Odasý Baþkaný Davut
Saygý ve hasat döneminde deðerli vakitlerini ayýran çiftçilerimize teþekkür ederim"
dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýlker UYAR
0553 218 04 61

Çepni Mah. Taþhan Cad.
No: 40/B ÇORUM
K.K.182

K.K.183

yan düðümü farkettiði bir an vardýr...
Orada baþlar; 'yeni bir hayat'
An gelir sadece dýþarýdaki deðil iç
dünyadaki nesnelerin de düzeni deðiþir. Zamanla, ardýnýzda býraktýklarýnýza gülümseyerek bakmayý öðretiyor
hayat. Bir boþluk âný veya kararsýzlýk
durumundaki gibi deðil; aksine, ne yaþadýðýnýzý bilerek ve iyice benimseyerek vedalaþýyorsunuz her þeyle. Gene acýyor ama dayanýyorsunuz bu
kez. Kalan ne varsa bitiyor...
Hayatýnýza kattýðýnýz her þey kaliteli olsun eþyasý da, insaný da... Böylelerinin yanýnýzda olduðu zaman verdiði huzur da, yanýnýzdan ayrýldýðýnda
verdiði üzüntü de kýymetli olur.
Psikoterapinin ilk iþlevi düzenlemek deðil, kaosu belirginleþtirmek
hepsi bu...

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

Çiftçi: Bayramýn güzellikleri
tüm toplumu kuþatsýn
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir medeniyetin temsilcileriyiz.
Kurban Bayramý nedeniyle bir
Birlikte yaþamanýn deðerini
mesaj yayýnlayarak, tüm halkýn anladýðýmýz, sevgi ve saygýnýn
bayramýný kutladý.
önemini hatýrladýðýmýz bu müsVali Çiftçi, "Birlikte yaþamanýn tesna günlerimizde, huzur ve güdeðerini anladýðýmýz, sevgi ve venin deðeri daha da artmaktadýr.
saygýnýn önemini hatýrladýðýmýz
Bayramýn önemini hatýrlattýðý
bu müstesna günlerigüzel deðerlerin, bir
mizde, huzur ve güvearada olma þuurumunin deðeri daha da
zu güçlendiren hasletartmaktadýr" dedi.
lerin sadece bayram
Vali Çiftçi'nin megünlerinde deðil yýlýn
sajý þu þekilde:
tüm günlerinde toplu"Bizleri manevi iklimumuzu kuþatmasýný
miyle saran, kaynaþtýtemenni ediyorum.
ran ve kucaklaþtýran
Bayram nedeniyle
Kurban Bayramý'na
artacak olan trafik youlaþmanýn mutluluðuðunluðunda seyahate
nu ve heyecanýný hep Vali Mustafa Çiftçi
çýkacak olan vatanbirlikte yaþýyoruz.
daþlarýmýza trafikte
Bayramlar; sevgi, saygý, hoþ- daha dikkatli olmalarýný ve kuralgörü ve kardeþlik duygularýnýn lara uymalarýný hatýrlatarak bizleri
yoðunlaþtýðý; kýrgýnlýk ve dargýn- de, ailelerini de üzüntüye sevk etlýklarýn unutulduðu; ihtiyaç sahip- meden gidecekleri yere emniyetle
lerinin, kimsesizlerin, yetimlerin, ulaþmalarýný diliyorum.
yaþlýlarýn ve hastalarýn hatýrlandýBu düþüncelerle, bayramýn
ðý; çocuklarýn sevindirildiði; birlik birlik-beraberliðimizi ve kardeþlive beraberliðin saðlanmasýna ve- ðimizi daim kýlmasý ve ülkemize
sile olan yardýmlaþma ve daya- huzur getirmesini niyaz ediyorum.
nýþmanýn en güzel örneklerinin Baþta þehit aileleri ve gazilerimiz
yaþandýðý müstesna günlerdir.
olmak üzere bütün hemþehrileriBizler, bayramlarýn ruhunu, mizin bayramýný en kalbi duygulabayramlarýn vesile kýldýðý paylaþ- rýmla tebrik ediyor, sevgilerimi ve
ma ve kardeþlik duygularýný asýr- saygýlarýmý sunuyorum."
lar boyu içimize sindirmiþ necip
(Haber Merkezi)
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ÇORUMLU POLiS MEMURU
VE OÐLUNA HÜZÜNLÜ VEDA
Seçkin Kolaðasý
vefat etti
Kolaðasý Otel sahibi Seçkin Kolaðasý,
geçirdiði kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Çorum'un tanýnmýþ iþ insanlarýndan ve
Kolaðasý Otel sahiplerinden, Ýsmail Kolaðasý'nýn oðlu, Ceyhun Kolaðasý'nýn babasý
Seçkin Kolaðasý, geçirdiði ani kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti.
Otomotiv ve tavukçuluk sektörlerinde de
faaliyet gösteren 56 yaþýndaki Seçkin Kolaðasý'nýn ambulansla hastaneye kaldýrýldýðý
ancak kurtarýlamadýðý öðrenildi. Merhumun
cenazesi Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna sabýr
ve baþsaðlýðý diler.
(Furkan Kalkan)

Antalya'nýn Akseki ilçesinde
meydana gelen trafik kazasýnda
hayatýný kaybeden polis memuru
Ýsa Karadine (34) ve 5 yaþýndaki
oðlu Emir'in cenazeleri, memleketleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde
topraða verildi.
Antalya'nýn Akseki ilçesinde
meydana gelen trafik kazasýnda
hayatýný kaybeden polis memuru
Ýsa Karadine (34) ve 5 yaþýndaki
oðlu Emir'in cenazeleri, memleketleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde
topraða verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüðünde
görevli polis memuru Karadine ile
oðlunun Türk bayraðýna sarýlý tabutlarý, kara yolu ile Antalya'dan
Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Baba ve oðlu için Sungurlu Ulu
Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde polis memurunun aðabeyi, Balýkesir Emniyet Müdürlüðünde görevli polis memuru
Aydýn Karadine, kardeþinin ailenin
en küçüðü ve sessiz, sakin biri olduðunu belirterek, gözyaþý döktü.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Aktaþ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, cenaze töreni öncesi

polis memurunun babasý Hacý
Ömer ve annesi Hacer ile kardeþleri Aydýn, Üsküdar, Mutullah ve Fatih
Karadine'ye taziye dileklerini iletti.
Aktaþ, cenaze namazýnýn ardýndan baba Hacý Ömer ile polis memurunun tabutunu taþýdý.Baba ile
oðlunun cenazeleri, öðle namazýný
müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Büyük Ýncesu köyü mezarlýðýnda yan yana topraða verildi.Cenaze törenine Karadine ailesi
ve yakýnlarýnýn yaný sýra Emniyet
Genel Müdürlüðü Göçmen Kaçak-

çýlýðýyla Mücadele ve Hudut Kapýlarý Daire Baþkaný Özer Korkmaz, Ýl
Jandarma Komutaný Albay Ýlhan
Uzunoðlu, Sungurlu Kaymakamý
Fatih Görmüþ, Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner de katýldý.
Antalya'nýn Akseki ilçesinde Cumartesi günü iki otomobilin çarpýþmasý sonucu polis memuru Ýsa Karadine olay yerinde, 5 yaþýndaki oðlu Emir ise kaldýrýldýðý Manavgat
Devlet Hastanesinde hayatýný kaybetmiþti.
(Haber Merkezi)

KORKUNÇ KAZADA YARALANAN
KADIN YOÐUN BAKIMDA

Mehmet Salih Saatci

Antalya'nýn Akseki
ilçesinde geçirdiði trafik
kazasý sonucu hayatýný
kaybeden Çorumlu polis memuru Ýsa Karadine'nin eþi Hazal Karadine'nin yoðun bakýmda tedavisinin sürdüðü
öðrenildi.
Konya- Antalya karayolunun Akseki ilçesi
Gökçebel mevkisinde
sabah saatlerinde Barýþcan Çakýroðlu yönetimindeki 06 BTT 468
plakalý otomobille Ýsa
Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada, Ýsa Karadine yaþamýný
yitirdi. Karadine'nin eþi Hazal ve oðlu Emir Çetin
Karadine ile ayný otomobildeki Elmas Tezcan
(52) ve diðer otomobilin sürücüsü Barýþcan Çakýroðlu ile yanýndaki Elif Þahin (26) yaralandý.
Karadine'nin oðlu Emir Çetin Karadine de ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaþamýný yitirdi.

Ahmet Saatci'nin
babasý vefat etti
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatci'nin babasý Mehmet Salih Saatci kalp
yetmezliði nedeniyle Gümüþhacýköy'de vefat etti. Üç dönem Gümüþhacýköy Belediye
Baþkanlýðý yapan Amasya Pankobirlik Baþkaný Mustafa Saatci ve Ahmet Saatci baþta
olmak üzere 6 çocuk babasý olan 88 yaþýndaki Mehmet Salih Saatci'nin cenazesi, Gümüþ Yörgüç Rüstem Paþa Camii'nde kýlýnan
öðle namazýndan sonra Kale Mezarlýðý'nda
topraða verildi.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Haber Merkezi)

EÞÝNÝN DURUMU AÐIR
Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoðun bakým ünitesinde tedavi gören Hazal Karadine'nin
de saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu belirtildi. Hazal Karadine'nin beyninde ödem oluþtuðu ve kanamasý bulunduðu, ayrýca kaburga ve
kollarýnda kýrýklar olduðu ifade edildi. Yoðun bakým ünitesinde uyutularak tedavisine devam edilen Karadine için doktorlar ilk 48 saatin çok
önemli olduðunu belirtti.
(Haber Merkezi)

Kontrolden çýkan otomobil
orta refüje devrildi: 3 yaralý
Çorum'un Sungurlu ilçesi yakýnlarýnda kontrolden çýkan otomobil orta refüje devrildi. Kazada 3 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu köyü yakýnlarýnda meydana geldi.
Sungurlu'da Çorum istikametine seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 VE 3701 plakalý Citroen marka otomobil, sürücüsünün direk-

siyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada
otomobil sürücüsü Fatih G. ile otomobilde yolcu
olarak bulunan Meltem G. ve bir çocuk yaralandý. Yaralananlar kaza yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn
devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

Dinlenme alanýndaki otomobile arkadan çarptý

MUZAFFER YILDIRIM
OÐUZLAR BELEDÝYE BAÞKANI
BASIN NO: 10000

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobil dinlenme alanýnda park
halinde olan otomobile arkadan çarptý. Edinilen bilgilere
göre kaza Sungurlu-Çorum
karayolu Koparan mevkiinde
meydana geldi.
Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan
38 AG 218 plakalý otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
dinlenme alanýnda park halinde bulunan 53 KB 016 plakalý otomobile arkadan çarparak
durabildi. Kazada ölen yada
yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
(ÝHA)
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9. BÖLGE BÝRLÝÐÝ BAÞKANI VE ÇORUM ESNAF VE SANATKARLAR
KREDÝ VE KEFALET KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN

K.K.184

VEDAT CANBEK
Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Furkan Sarýaslan Çorum'a geldi.

CHP'DE KILIÇDAROÐLU
HAZIRLIKLARI BAÞLADI
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Nevþehir
Milletvekili Faruk Sarýaslan,
Çorum Ýl Örgütü'nü ziyaret
ederek parti yöneticileri ile
deðerlendirme ve istiþare
toplantýsý yaptý.
Çorum'da ilçeleri, sivil
toplum kuruluþlarýný ve esnafý ziyaret eden milletvekilleri, parti binasýnda yöneticilerle toplantý yaparak hem
çalýþmalarý deðerlendirdi,
hem de sorunlar ve öneriler
hakkýnda bilgi aldý.
Milletvekilleri Kadim Durmaz ve Faruk Sarýaslan;
CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþ-

kaný Ulaþ Tokgöz, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Gençlik
ve Kadýn Kollarý yöneticileri,
Ýl Genel ve Belediye Meclis
Üyeleri ile partinin önceki

dönem yöneticileri ile bir
toplantý yaptý. Toplantýda
parti çalýþmalarý, ülke ve
Çorum gündemi, seçim hazýrlýklarý, Genel Baþkan Ke-

mal Kýlýçdaroðlu'nun önümüzdeki günlerde yapacaðý
Çorum ziyareti ele alýnarak,
sorunlar ve öneriler tartýþýldý. (Abdulkadir Söylemez)

KURBAN
BAYRAMIMIZ
mübarek olsun...

HALÝL ÝBRAHÝM ÞALTU
ALACA BELEDÝYE BAÞKANI
BASIN: 10000

ZEKi ÞEN
KARGI BELEDÝYE
BAÞKANI
BASIN: 1419005
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K.K.185

Kýrkdilim'de heyelan oldu,

TÜNELiN GiRiÞi YIKILDI
Çorum'un Laçin Ýlçesi'nde Kýrkdilim mevkiinde
yapýmý devam edilen T1
diye adlandýrýlan tünelin
HABERÝ
giriþi heyelan nedeniyle yýÝZLEMEK
kýldý. Heyelan öncesi, tehÝÇÝN KODU
likenin fark edilmesi ve önOKUTUN
lem alýnmasý nedeniyle
þans eseri bir can kaybýnýn yaþanmadýðý Kýrkdilim'deki heyelanda, yamaçtan
kopan kaya ve toprak parçalarý servis
yoluna aktý.
Heyelanýn ardýndan Karayollarý Müdürlüðü'nden gelen ekipler olay yerinde
inceleme yaparak rapor oluþturdu. Heyelan nedeniyle oluþan maddi hasarýn
sigortadan karþýlanacaðý öðrenildi.
TÜNELLER HEYELAN
BÖLGESÝNDE
Kýrkdilim'de yapýmýna devam edilen
tünellerin bulunduðu mevkii heyelan bölgesi olarak biliniyor. Kýrkdilim bölgesine

daha öncede ulaþýmý kolaylaþtýrmak
amacýyla tek bir tünel yapýlmýþ, yapýmý
biten tünelde kýsa bir süre sonra göçmeler meydana geldiðinden kapatýlmýþtý.
Türkiye'nin en tehlikeli yollarý arasýnda gösterilen, 40 keskin virajý bulunan,
Çorum-Osmancýk yolundaki Kýrkdilim
geçidinde meydana gelen kazalar ve
ulaþým güçlüðü nedeniyle 1979'da tünel

projesi gündeme getirilmiþti. Dört yýl önce ihalesi yapýlarak Kýrkdilim geçidinde
toplam uzunluklarý 4 kilometre olan üç
tünel projesi için çalýþma baþlatýldý. Çorum-Osmancýk yolu üzerinde yapýmýna
baþlanan ve 670 milyon liraya mal olacak projenin baðlantý yollarýyla birlikte
2021 yýlýnda tamamlanmasý planlanýyordu.
(Haber Merkezi)

Kurban Bayramýnýz
mübarek olsun...

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

AHMET
PEHLiVAN

HÝTÝT ULAÞ A.Þ.
YÖNETÝM KURULU ADINA
BAÞKAN ARAP BALLI

K.K.186

K.K.187
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CHP Belediye Meclisi Grup Baþkanvekili
Yýlmaz'dan dikkat çekici 'FETÖ' çýkýþý

'FETÖ ile mücadele
nutuk atarak deðil,
hesap sorarak olur'

ÖÐRENCiLERE ‘SIFIR
ATIK' EÐiTiMi VERiLDi
Yapýlan eðitimlerde özellikle doðal varlýklarýn korunmasý, çevrenin bilinçli kullanýlmasý, çevre dostu
tüketim alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý ile birlikte öðrencilere farkýndalýk kazandýrýlmasý amaçlanýyor
Çorum Belediyesi, sýfýr atýk ve çevre konusundaki eðitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine
devam ediyor.
Çorum Belediyesi, Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayesinde baþlatýlan, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yürütülen, Sýfýr Atýk Projesi kapsamýnda,
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çocuk Geliþimi bölümü öðrencilerine sýfýr atýk
hakkýnda eðitim verdi.
Eðitim seminerine Buharaevler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selami Bolat, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmeni Hatice Asuman Ateþ ve öðrenciler katýldý. Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü teknik personeli tarafýndan katýlýmcýlara israfýn önlenmesi, çevre dostu tüketim alýþkýnlýklarýnýn kazandýrýlmasý, kaynaklarýn daha
verimli kullanýlmasý, çevresel risklerin azaltýlmasý gibi konular hakkýnda eðitici ve bilgilendirici
sunumlar gerçekleþtirildi.
Yapýlan eðitimlerde özellikle doðal varlýklarýn
korunmasý, çevrenin bilinçli kullanýlmasý, çevre
dostu tüketim alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý ile
birlikte öðrencilere farkýndalýk kazandýrýlmasý
amaçlanýyor.
ATIK GETÝRME MERKEZÝ
ÝLK ZÝYARETÇÝLERÝNÝ AÐIRLADI
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat,
çevrenin miras deðil kendilerine emanet olduðunu belirterek, "Çevremizdeki kaynaklarýn daha
verimli kullanýlmasý, atýklarýn geri dönüþtürülerek
tekrar kazanýlmasýna kadar birçok aþamayý barýndýran "Sýfýr Atýk" seferberliðine iliþkin çalýþmalarýmýzý artýrarak devam ettiriyoruz" dedi.
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi bölümü öðrencilerinin eðitim
sonrasýnda Türkiye'nin örnek tesisleri arasýnda
yer alan Çorum Belediyesi 1. Sýnýf Atýk Getirme
Merkezi'ni ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda
bilgiler aldýðýný belirten Yaðbat, "Öðrencilerimiz,
atýklarýn tekrar ekonomiye kazanýldýðýnda nelere
dönüþebileceðini yerinde görme fýrsatý buldu.
Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü teknik personelimizi tesis hakkýnda öðrencilere bilgiler verdi" diye konuþtu.
ÖÐRENCÝLERDEN
ÇEVRE DUYARLILIÐI
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi bölümü öðrencileri çevreye

duyarlýlýklarýnýn bir ispatý olarak kullaným ömrünü tamamlamýþ saç kurutma makinesi, ütü, pil,
batarya, þarj aleti gibi atýklardan oluþan 29 kg
elektronik atýðý kaynaðýnda ayrýþtýrarak çevreye
zarar vermesini önledi. Çorum Belediyesi 1. Sýnýf Atýk Getirme Merkezi'ni ziyaretlerinde atýklarý
tesis yetkililerine teslim eden öðrencilere Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Selami Bolat, okul tarafýndan hazýrlanan
katýlým sertifikalarýný verdi ve en çok atýk topla-

yan 4 öðrenciyi ödüllendirdi.
HERKESÝN DÝKÝLÝ BÝR AÐACI OLSUN
Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
ekipleri, öðrencilere eðitim programýnýn ardýndan doðaya ve çevreye zarar veren plastik poþet
kullanýmýnýn azaltýlmasýný teþvik etmek ve herkesin bir aðaç dikmesi ile daha yeþil bir dünyada
yaþamak için bez çanta içinde çam fidaný ve tohum kalem hediye etti. (Abdulkadir Söylemez)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye
Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz, FETÖ ile mücadelenin nutuk atarak, etkinlik yaparak, konser düzenleyerek deðil, adalet mekanizmasýný tam olarak iþletip gerekli hesabý sormakla olacaðýný belirtti.
Tuncay Yýlmaz, yaptýðý açýklamada; "FETÖ
ve devleti ele geçirmeye çalýþan her türlü cemaat yapýlanmalarý ve
yolsuzluklar ile mücadele her Türk vatandaþýnýn asli görevidir.
Adalet herkes içindir.
Biz adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceðiz.
Biz ikiyüzlü, adam
kayýrmacý
adalete
karþýyýz. Herkes yargý önünde eþittir.
Bundan sonra yolsuzluk dosyalarý ile
birlikte FETÖ dosyasýný da açacaðýz" dedi.
Tuncay Yýlmaz
Tuncay Yýlmaz,
konuyla ilgili açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Arkadaþlar tamam 15 Temmuz anmalarýný
etkinliklerle geçirdik. Lakin etkinlik yapmak,
konser düzenlemek geçmiþ günahlarýn kapanmasýna yetmiyor.
Hukuk devletinde yaþýyoruz. Adaleti senin
adamýn benim adamým düzenli ile uygulamak
devletimizin temeline dinamit koymak demektir.
FETÖ'yle mücadele nutuk atarak deðil bu iþte
parmaðý olanlara hesap sorarak olur. Genel
Baþkanýmýz yürekli savcýlara bir çaðrýda bulundu. Biz de Çorum'daki yürekli savcýlara çaðrýda
bulunuyoruz. Çorum'un FETÖ dosyasý kabarýk
görünüyor.
- FETÖ'cüleri iþe alanlar,
- Kaynak aktaranlar,
- Türkçe Olimpiyatlarý yapanlar, (hala bu firmalara ihale verenler)
- Kitaplarýný basýp sonra imha edenler,
- FETÖ'nün Avrupa Birliði Projelerine faturalar kesenler,
- Eþleri FETÖ derneklerine üye olanlar,
- Selam ve Hür Adam filmlerine gala yapanlar, bilet daðýtanlar, filmi koþa koþa izlemeye gidenler,
- FETÖ'cülere gençlik merkezi açýp teslim
edenler,
- Kent konseyinde proje yapanlar,
- FETÖ turizm þirketi ile Amerika'ya FETÖ
elebaþýný eþleri ile birlik ziyarete gidenler,
- FETÖ'ye okul yeri ayarlayanlar,
- Ýddianamelerde adý geçtiði halde siyasette
aktif görev alanlar,
- Bu arkadaþlar bizim arkadaþlarýmýz bunlara dokunmayýn diyenler,
- ANAKÖYDER'ciler, ARMONÝ'ciler, NEFES'ciler
- FETÖ ile görüþtüðü ortaya çýkýnca ihbar
edip kadrolarý kapanlar, (kimse sormadý neden
sizinle görüþmek istediler. Sizde ne gördüler)
- FETÖ'cülerin Alevi derneðine þakþakçýlýk
yapanlar, bu derneðin iftar davetini yapanlar, bu
iftara katýlan siyasiler,
- Kendi kafalarýna göre belirledikleri uyduruk
milattan sonra bile bankalarý ile belediyenin çalýþmasýna izin verenler (FETÖ ile mücadelede
milat FETÖ konusunda hükümetin uyarýldýðý
2004 MGK kararý olmalý) dýþýnda herkes hesap
verdi. Ama bu vatandaþlar hala aktif siyasette
hükümranlýklarýný sürüyorlar. Kimisi baþkan, kimisi yardýmcý, kimisi daire baþkaný oldu, kimisi
vekil. FETÖ ve devleti ele geçirmeye çalýþan
her türlü cemaat yapýlanmalarý ve yolsuzluklar
ile mücadele her Türk vatandaþýnýn asli görevidir. Adalet herkes içindir. Biz adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceðiz.
Biz ikiyüzlü, adam kayýrmacý adalete karþýyýz. Herkes yargý önünde eþittir.
Bundan sonra yolsuzluk dosyalarý ile birlikte
FETÖ dosyasýný da açacaðýz. Ýlgililere duyurulur."
(Mehmet Halim Coþkun)

Op. Dr. Mahmut Arif Yüksek

Osmancýk Devlet Hastanesi,

kadrosunu geniþletiyor
l
l
l
l
K.K.188

CHP
CHP
CHP
CHP

ÝL BAÞKANLIÐI
MERKEZ ÝLÇE BAÞKANLIÐI
ÝL GENEL MECLÝS ÜYELERÝ
BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝ

l CHP ÝL VE MERKEZ ÝLÇE
KADIN KOLLARI BAÞKANLIÐI
l CHP ÝL VE MERKEZ ÝLÇE
GENÇLÝK KOLLARI BAÞKANLIÐI

Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Mahmut Arif
Yüksek, Osmancýk Devlet Hastanesi'nde yeni
görevine baþladý.
Op. Dr. Mahmut Arif Yüksek, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi mezunu ve Uzmanlýk Eðitimini de yine Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Dalý'nda tamamladý.
(Haber Merkezi)
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BASIN: 1420296

Müftü Yardýmcýsýndan

kurban baðýþ
standýna destek
Ýl Müftü Yardýmcýsý Adnan Býyýk, Saat kulesi
yanýnda kurulu olan Müftülüðe ait kurban baðýþý kabul standýný ziyaret ederek kurban baðýþýnda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve TDV iþ
birliðinde, "Kurbanýný Paylaþ Kardeþinle Yakýnlaþ" sloganýyla sürdürülen 2021 Yýlý Vekaletle
Kurban Organizasyonu'na bir hisse kurban baðýþýnda bulunarak destek olan Müftü Býyýk, vekaletle kurban baðýþlarýnýn hýzla devam ettiði þu
günlerde imkaný olan vatandaþlarý baðýþ yapmaya davet etti.
(Haber Merkezi)

BASIN: 10000

Yusuf Ahlatcý

Ahlatcý: Kurban Bayramý'ný
huzur içinde karþýlamanýn
mutluluðunu yaþýyoruz
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Kurban Bayramý" münasebetiyle bir kutlama
mesajý yayýmladý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
"Milli ve manevi duygularýn iç içe yaþandýðý bayramlarýmýz; dostluðu, kardeþliði, yardýmlaþmayý, paylaþmayý pekiþtiren, yaþlý, akraba ve hasta ziyaretlerinin sýklýkla yaþandýðý, geçmiþ ile
geleceðimizin arasýnda saðlam köprülerin oluþturulduðu ender yaþanan manevi atmosferlerimizdendir. Bu müstesna günlerimizden biri olan
mübarek Kurban Bayramýný; saðlýk ve huzur
içerisinde karþýlamanýn mutluluðunu hep birlikte
yaþýyoruz" diye konuþtu.
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Bayramlar, birlik ve
dirliðimize hizmet eden özel günlerdir. Millet olarak bayramlarýn getirdiði kardeþlik, barýþ ve huzur ortamýnýn deðerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli; hayatýmýza hoþgörüyü egyusufemen kýlarak, her türlü dargýnlýk ve kýrgýnlýklarý
bir tarafa býrakýp kucaklaþa bilmeliyiz. Dünyada
ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgýný sonucu yaþanan geliþmeler göz önüne alýndýðýnda,
millet olarak birliðimizin ve beraberliðimizin güzel neticelerini hep birlikte görmekteyiz. Bu bayram da diðer bayramlarda olduðu gibi coþkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor "Temizlik, Maske
ve Mesafe" kurallarý çerçevesinde dini vecibelerimizi yerine getirmeyi ve anne, baba, komþu,
dost ve akrabalarýmýzla bayramlaþmayý ihmal
etmiyoruz" þeklinde konuþtu.
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, "Bu duygu ve düþünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliði, paylaþmayý, baþkasýnýn mutluluðu ile mutlu
olabilmeyi kendine þiar edinmiþ baþta Çorumlu
hemþerilerimin, aziz Türk milletimizin ve Ýslam
âleminin Kurban Bayramýný kutluyor, bu ulvi
günlerin tüm insanlýða barýþ ve kardeþlik getirmesini temenni ediyor, herkese saðlýk ve esenlikler diliyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
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Meslektaþlarýmýzýn ve
tüm hemþerilerimizin

Çorumlu hemþehrilerimizin, üyelerimizin Kurban Bayramýný
kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Kurban
Bayramý
Kutlu Olsun.

ÇORUM
BASIN: 1419055

BAROSU

TÜRKÝYE

EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ ÇORUM
ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU ADINA
ÞUBE BAÞKANI HIDIR KINIKLI
K.K.189

Kahraman gazinin adý
parkta yaþatýlacak

'Robin Hood' bir kez
daha ortaya çýktý
Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde bakkal dükkanlarýnda
vatandaþlarýn veresiye defterindeki borçlarýný kapatan gizemli
yardýmsever, yine ortaya çýktý.
Vatandaþlara yardým eden gizemli yardýmsever, veresiye defterlerini kapatýp, yurttaþlara para
daðýtmaya devam ediyor. Son
olarak Çorum'da ortaya çýkan ve
yardým severliðinden dolayý 'Robin Hood' ismi verilen gizemli
yardýmsever, Çorum Bahçelievler Mahallesi'ndeki Okan Tarhanacý'ya ait bakkala uðrayarak vatandaþlarýn yaklaþýk 5 bin liralýk
borç defterini sildi. Borç listesinin
yer aldýðý defterin yapraklarýný
karalayan yardýmsever, hiçbir
þey söylemeden iþ yerinden ayrýldý.

"ÇOK ÞAÞIRDIM"
Yardýmsever tarafýndan yaklaþýk 5 bin liralýk borç defterinin
kapatýldýðýný anlatan bakkal
Okan Tarhanacý, peþin parayý verip, borçlularýn isimlerinin bulunduðu defteri karaladýðýný dile getirdi.
Ýþyerine gelen kimliði meçhul
kiþinin "Bakkala kimin borcu varsa hepsini ödeyeceðim" dediðinde çok þaþýrdýðýný ve þaka yaptýðýný düþündüðünü anlatan Tarhanacý, "Bir kiþi geldi, benden veresiye defterini istedi. Sonra mahallenin borçlarýnýn hepsini sileceðini söyledi. Veresiye defterimi
kontrol ettikten sonra yaklaþýp 5
bin lira tutarýndaki borçlarý ödedi
ve borç listesinin bulunduðu yapraklarý karaladý.
Çok þaþýrdým.
Pek konuþmak istemiyordu. Sonra
iþyerimden ayrýldý.
Olayý duyan herkes
çok þaþýrýyor. Borcu bulunanlar ise
duyduklarýna inanamýyorlar ve çok
seviniyorlar" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'ndeki parkýn yapýmýna hýzla devam ediyor.
15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaþkaný
Baþdanýþmaný Turgut Aslan'ýn adýnýn verileceði park Gülabibey Mahallesi sakinlerinin
kýsa zamanda hizmetine sunulacak. Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
parkýn yapýlacaðý alanda incelemelerde bulundu. Burada yüklenici firma temsilcilerinden bilgiler alan Baþkan Aþgýn, parkýn kýsa
sürede tamamlanmasýný hedeflediklerini
ifade etti. Aþgýn, "Kahraman gazimizin ismini ebediyen yaþatacaðýz. 15 Temmuz gazimiz, Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný hemþehrimiz Turgut Aslan'ýn ismini verdiðimiz
Gülabibey Mahallemizdeki parkýmýzda çalýþmalarýmýza baþladýk. Parkýmýzý en kýsa
sürede tamamlayýp hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz" dedi.
Baþkan Aþgýn'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'ta destek verdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

KAMU iÞÇiSi HÜKÜMETTEN
YENi ZAM TEKLiFi BEKLiYOR
Hükümet, kamu iþçisi için brüt ücreti 3.577-3.750 lira arasý olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arasý olanlara
60 lira seyyanen zam teklif etmiþti. Kamudaki 700 binden fazla iþçiyi ilgilendiren zam görüþmelerinde iþçileri temsil eden
Türk-Ýþ ve Hak-Ýþ, hükümetten taleplerini karþýlayacak yeni
bir teklif bekliyor.
Bakanlýklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryollarý, þeker fabrikalarý ve elektrik üretim santrallerinin de
aralarýnda olduðu kamu kurum ve kuruluþlarýndaki 700 bin-

den fazla iþçiyi ilgilendiren 2021 Yýlý Kamu Toplu Ýþ Sözleþmeleri Çerçeve Protokolü görüþmelerinde süreç devam ediyor. Türk-Ýþ ve Hak-Ýþ'in en düþük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diðer 6 aylar için enflasyon artý yüzde 3 refah payý talebine karþýn, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arasý olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arasý olanlara 60 lira seyyanen
zam ile yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artý enflasyon farký teklif etti.
"TABAN ÜCRETÝN ASGARÝ ÜCRETÝN
ALTINDA KALMA RÝSKÝ VAR"
Türk-Ýþ Genel Mali Sekreteri Ramazan
Aðar, hükümetin teklifinin ardýndan Türk-Ýþ
bünyesinde oluþturduklarý Kamu Kesimi Toplu
Ýþ Sözleþmeleri Koordinasyon Kurulu'nu acil
olarak toplayýp, teklifi deðerlendirdiklerini söyledi.Konfederasyona baðlý 15 sendikadan temsilcilerin katýldýðý toplantýda, teklifin kabul edilemez bulunduðunu belirten Aðar, þöyle konuþtu:"Bizim taleplerimiz ile hükümetin teklifi
arasýnda ciddi bir fark var. Enflasyon, geçim
þartlarý ve düþük ücretli iþçilerin durumu ortada. 700 bin iþçinin yaklaþýk yarýsý düþük ücretlerle çalýþýyor. Beklentilerin çok altýnda olan
hükümetin bu teklifi, zaten bozuk olan çalýþma
hayatýndaki dengeleri daha da bozar. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yýlda asgari ücretin altýnda kalma riski söz konusu.
Böyle bir þey gerçekleþirse çalýþma barýþý ciddi yara alýr. Taban ücretteki artýþý önemsiyoruz.
Talep ettiðimiz rakamlarla ücret dengesizliðini
gidermek istiyoruz. Tüm bunlarý göz önünde
alýp, hükümetten taleplerimize karþýlayacak
yeni zam teklifi bekliyoruz."

K.K.190

"BAYRAMDAN SONRA MAKUL
PAZARLIK SÜRECÝ BAÞLAR"
Hak-Ýþ Genel Baþkan Vekili Osman Yýldýz
da hükümetin geçen hafta yaptýðý teklifi pazarlýða giriþ olarak deðerlendirdiklerini ifade etti.
Hükümetin daha makul bir teklif getireceðine
ve o teklif üzerinden müzakereyi sürdüreceklerine inandýðýný belirten Yýldýz, þunlarý kaydetti:
"Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýzýn ortaya koyduðu yaklaþýmdan, yapýlan teklifin sürecin baþlangýcý olduðunu anladýk. Bu teklif,
üzerinde ilerleyeceðimiz seviyede deðil. Kamuoyundaki tepkiler de bu yönde. Hükümettin yeni teklifiyle birlikte bayramdan sonra makul pazarlýk sürecinin baþlayacaðýný düþünüyorum.
Bu sürecin uzlaþýyla baþarýlý bir þekilde neticelendirileceðine inanýyorum." (Haber Merkezi)
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PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

Sayýn velilerimizin,
sevgili öðrencilerimizin
ve tüm saygýdeðer
Çorum halkýnýn mübarek
Kurban Bayramýný
kutlarýz.

KURUCUSU

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

PINAR KOLEJi

PINAR SAÐLIK KOLEJi

PINAR TEMEL LiSESi

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

Ýnönü Cad. (Yeni Hastane Karþýsý) ÇORUM

Yeniyol Mah. 14. Sk. No: 5 ÇORUM

0364 227 01 03

K.K.191

0364 333 06 01

0364 225 21 85

Sungurlu, minik Zehra için

SEFERBER OLUYOR

Abdulkadir Þahiner

Baþkan Þahiner,
gazetecileri unutmadý
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Çorum'da faaliyet gösteren basýn yayýn kuruluþlarýna birer çiçek göndererek,
Kurban Bayramýný ve bayram tatiline denk
gelen 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutladý.
Kurban ve 24 Temmuz Basýn Bayramýný
bir arada kutlama inceliðini gösteren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teþekkür ediyoruz. (Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA Tip2 hastasý
Zehra Meva'nýn tedavisini karþýlamak için kampanya
baþlatýldý. Ýlçede açýlan kermese Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de katýlarak destek verdi. Sungurlu ilçesinde SMA Tip2 hastasý minik Zehra Meva
için kampanya yapýlmaya devam ediliyor. Minik Zehra'nýn tedavi masraflarýný karþýlamak amacýyla ilçede
kermes açýldý. Kermese Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de katýlarak destek verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýmlayan Baþkan Þahiner, "Sizleri, hemþehrimiz Musa-Rabia Kalýnsazlýoðlu çiftinin kýzlarý SMA Tip2
hastasý Zehra Meva evladýmýz için Atatürk meydanýnda düzenlenen kermese katký saðlamaya davet
ediyorum.Çoðumuz anne ve babayýz. Bu zor imtihanlarýnda ailemizi yalnýz býrakmayalým. Katýlým
saðlayan tüm hemþehrilerime þimdiden teþekkür
ederim" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:28
05:19
12:52
16:48
20:15
21:57

TARiHTE BUGÜN
1933- Denizli-Çivril'deki 5.7 büyüklüðündeki
depremde 20 kiþi öldü.
1948- Millet Partisi kuruldu.
1987- Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandý.
1990- New York Federal Mahkemesi, Karun
Hazinesinin Türkiye'ye iadesi için açýlan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalýk hazineyi
Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaþmaya varýldý ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya
getirildi.
1991- ABD Baþkaný George Bush, resmi bir
ziyaret için Türkiye'ye geldi.
1993- Van'ýn Bahçesaray ilçesi Sündüz Yaylasý'na saldýran teröristler, 15 çocuk ile 9 kadýný
öldürdü.
1993- ÝSKÝ Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasýyla görevden alýndý.
2002- Eski Anayasa Mahkemesi Baþkaný
Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi
Partisi'ni (CDP) kurdu.
2009- Türkiye'de Tüm Lokanta, Meyhane vb.
kapalý alanlarda sigara yasaðý uygulamasý baþladý.
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

YIL: 5 / SAYI: 1799

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

Zehra Meva

AHL PARK, bayramda açýk
AHL PARK, Kurban Bayramý boyunca ziyaretçilerini aðýrlamaya devam ediyor. AHL PARK, 19 Temmuz
Arefe Günü 10.00-24.00, bayram boyunca ise 23.00'a kadar açýk olacak.
AHL PARK, 19 Temmuz Pazartesi
günü 10.00 - 24.00, 20 Temmuz Salý
Bayramýn 1.günü 14.00-23.00 ve 21
Temmuz ve sonraki günlerde 10.0023.00 saatleri arasýnda hizmet verecek.
(Haber Merkezi)

Toplam ciro
yýllýk yüzde
78,4 arttý
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda ciro
endeksi (2015=100),
2021 yýlý Mayýs ayýnda yýllýk %78,4 arttý.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre;
toplam cironun alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Mayýs
ayýnda yýllýk sanayi
sektörü ciro endeksi
%99,0, inþaat ciro endeksi %50,4, ticaret
ciro endeksi %69,8,
hizmet ciro endeksi
%74,1 arttý.
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda ciro
endeksi (2015=100),
2021 yýlý Mayýs ayýnda aylýk %3,3 arttý.
Toplam cironun alt
detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Mayýs
ayýnda aylýk sanayi
sektörü ciro endeksi
%4,9, inþaat ciro endeksi %6,0, ticaret ciro endeksi %2,4, hizmet ciro endeksi
%1,5 arttý.
(Haber Merkezi)

K.K.192
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Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Kurban Bayramýný kutlar, esenlikler dilerim.

YENÝ CÝÐERCÝ
Osman ÝZGÝ

M.M.F. GRUP LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

Hamit Cami Yaný No: 43 ÇORUM Tel: 0364 213 45 93 - 212 59 31 Cep: 0532 236 20 51

K.K.194

K.K.193

HAZIRLIKLAR HAFTA
SONU DA DEVAM ETTi
Çorumlu sporcular
Türkiye'yi temsil edecek
Yýldýzlar Serbest Güreþ Dünya
Þampiyonasý'nda Çorum Belediyesi GSK sporcularý Türkiye'yi
temsil edecek.
Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de yapýlacak olan Yýldýzlar
Serbest Güreþ Dünya Þampiyonasý'nda Çorum Belediyesi GSK
sporcularý Bekir Keser, Resul Doðan ve Barýþ Ünsal, Türkiye'yi
temsil edecek.
19-26 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþecek þampiyonada
Çorumlu sporcular madalya için
ter dökecek.

Bu sezon TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele edecek olan Çorum FK, yeni
sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Geçtiðimiz sezon "þampiyonluk" parolasýyla çýktýðý yolda Play-Off'a kalamadan ligi tamamlayan Çorum FK,
2021-2022 sezonuna iddialý hazýrlanýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar hafta baþý baþladýðý lig hazýrlýklarýna hafta sonu yaptýðý
antrenmanlarla devam etti.
Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör
Ayhan Atik nezaretinde gerçekleþtirilen
antrenmanlarda kondisyon ve taktik çalýþma yapýldý. Kýrmýzý-siyahlýlar, yeni
sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek.
(Mahmut Emin Söylemez)

"PEHLÝVANLARIMIZIN
BÝLEÐÝNE KUVVET"
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, sosyal medya
hesabýndan yaptýðý açýklamada,
"19-26 Temmuz tarihleri arasýnda
Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de yapýlacak Yýldýzlar Serbest
Güreþ Dünya Þampiyonasý'nda
ülkemizi temsil edecek Belediyemiz GSK sporcularý Bekir Keser,
Resul Doðan ve Barýþ Ünsal'a baþarýlar diliyorum. Pehlivanlarýmýzýn bileðine kuvvet" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Hep bir arada;
sevgi dolu ve huzurlu
nice bayramlar
geçirmeniz
dileðiyle...

K.K.195

K.K.196

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

75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi
SÖNMEZ

BEZGÝNOÐLU

(TEL: 222 00 10)
(TEL: 221 95 92)
(TEL: 213 50 76)
MEHMET A. ERSOY ESKÝ DEVLET HAST. HÜRRÝYET MEYDANI
CAD. NO:115/A YANI - YENÝ ÝL
NO:13 ÝPEK TAKSÝ KARÞISI SAÐLIK MÜD. KARÞ. SAAT KULESÝ YANI

Çorum, hafta sonunu
sýcak geçirdi

Þehirler arasý otobüsleri
'gizli müþteri' denetleyecek
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Trafik Denetleme Þube Müdürü Bünyamin Demir, Kurban
Bayramý tatili süresince Çorum'dan hareket eden
otobüslerin sürücülerinin,
"gizli
müþteri" olarak
görev yapacak
sivil trafik polislerince denetleneceðini söyledi.
Ç o r u m
Emniyet Müdürlüðü Trafik
Denetleme Þube Müdürü Bünyamin Demir, Kurban Bayramý tatili süresince Çorum'dan hareket
eden otobüslerin sürücülerinin, "gizli müþteri" olarak görev yapacak sivil trafik polislerince denetleneceðini söyledi.
"SALGIN ÝÇÝN MASKE,
TRAFÝK GÜVENLÝÐÝ
ÝÇÝN EMNÝYET KEMERÝ"
Bünyamin Demir, Kurban
Bayramý tatilinin baþlamasý
dolayýsýyla Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde denetim yaptý.Otobüsteki yolcularýn Hayat Eve Sýðar (HES)
kodunu sorgulayan Demir,
yolcularý seyahat boyunca
emniyet kemerini çýkarmamalarý konusunda uyardý.Yolcularýn can güvenliðini saðlamak amacýyla sürekli dene-

timler yapýldýðýný belirten Demir, "Denetimlerde yolcularýn
maskelerini ve emniyet kemerlerini takmalarýný istiyoruz. Kurallara uyduðunuz için teþekkür
ederim. Nasýl ki
salgýnla mücadelede maske
olmazsa olmazýmýzsa
trafik güvenliði için de
emniyet kemeri olmazsa
olmazdýr." dedi.
"GÝZLÝ MÜÞTERÝLER
OTOBÜSE BÝNÝP
ÝHLALLERÝ TESPÝT
EDÝLECEK"
Demir, otobüs sürücülerinin de denetlendiðine iþaret
ederek, "Bayram tatili süresince Çorum-Ankara, ÇorumSamsun, Çorum-Kayseri gibi
güzergahlarda sivil polisler
görevlendirdik. Gizli müþteri
olarak otobüse binip sürücünün olasý kural ihlallerini tespit edecekler. Kurallara uymayan sürücülere resmi ekiplerimiz tarafýndan ceza uygulanacak." diye konuþtu.
Demir, yolcularýn da sürücülerin kural ihlalini tespit etmeleri durumunda ihbar numaralarý aracýlýðýyla þikayette
bulunabileceklerini vurguladý.
(Haber Merkezi)

Çorum'da hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çýkan sýcaklýk vatandaþa zor anlar yaþattý. Hatýrlanacaðý
üzere Meteoroloji Genel Müdürlüðü
geçtiðimiz günlerde hafta sonu için "sýcak hava" uyarýsýnda bulunmuþtu. Ço-

rum ve ilçelerinde hafta sonu tahmin
edildiði gibi sýcak geçti. Termometreler
40 dereceyi bulurken vatandaþlar zor
anlar yaþadý. Öðle sýcaðýnda dýþarýda
olan vatandaþlar parklar gibi gölgelik
alanlarý tercih etmek zorunda kaldý.

Parklara akýn eden vatandaþlarýn kimileri banklarda oturmayý, kimi gölgeliklerde uyumayý tercih etti. Ýnsanlar giysileriyle baþlarýný örterek güneþten korunmaya çalýþýrken, sýcak hava nedeniyle
soðuk içecek satýþlarý da arttý.
(ÝHA)

Atlas ailesinin mutlu günü
CHP eski Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn oðlu, CHP Belediye Meclis üyesi Eren Atlas,
hayatýný Sinem Özdemir ile
birleþtirdi.
Geçtiðimiz Cuma akþamý
Yýldýzpark'ta gerçekleþtirilen
düðüne CHP Milletvekili Av.
Tufan Köse, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Bekir Özsaçmacý, CHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, ÝYÝ
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erkan Yýldýz, ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, Ticaret Borsasý
Baþkaný Naki Özkubat, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet

Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz
Kaya, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi
Özkubat, Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun, Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan Þanal,
Þoförler ve Nakliyeciler Oda-

sý Baþkaný Tahsin Þahin,
ADD Baþkaný Uður Demirer,
Belediye ve Ýl Genel Meclisi
üyeleri, parti yöneticileri ve
çok sayýda davetli katýldý.
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun da davet edildiði düðüne Kýlýçdaroðlu yoðun programý nede-

niyle katýlamazken, düðüne
çelenk göndererek, genç çifte
bir ömür boyu mutluluklar diledi. Eren ile Sinem'in nikahýný Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn kýyarken, CHP
Milletvekili Av. Tufan Köse de
evlilik cüzdanýný geline takdim etti. Düðün töreni kýyýlan
nikahýn ardýndan gecenin
geç saatlerine kadar devam
etti. Davetliler, düðün töreni
boyunca Eren ile Sinem'in
mutluluðuna ortak oldu.
Kesin Karar Gazetesi, Atlas ve Özdemir ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.
(Furkan Kalkan)

BASIN NO: 1414010

