ÖNCE PAZARLIK, SONRA UYARI

'Bayramlar, sevgi,
saygý baðlarýný
güçlendiriyor'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kurban Bayramý öncesi
kentteki canlý hayvan pazarýný ziyaret ederek
incelemelerde bulundu. 5’TE

Abdulkadir Þahiner

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Kurban Bayramý münasebetiyle bir mesaj yayýmlayarak "Kurban
Bayramý'nýn baþta ülkemize olmak
üzere tüm insanlýða barýþ, huzur ve
esenlik getirmesini Yüce Allah'tan
niyaz ediyorum" dedi.
2’DE

Belediyeye ait sosyal
tesisler ilk iki gün kapalý
Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüðü bünyesinde hizmet vermeye
devam eden Millet Bahçesi ve Pir Baba Sosyal Tesisleri, 3. gününden
itibaren tüm vatandaþlara hizmet vermeye devam edecek.
8’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Hayýrlý bayramlar
Toplu ulaþým
bayramýn ilk günü
ücretsiz olacak
Çorum Belediye tarafýndan yapýlan açýklamaya
göre toplu taþýma araçlarý Kurban Bayramýnýn
1. günü saat 09.00'dan itibaren ücretsiz olacak.
Bayramýn ikinci günü toplu taþýma araçlarý saat
8 itibarýyla hizmet verecek. Bayramýn üçüncü
günü ise normal seferler yapýlacak.
2’DE

Toplum açýsýndan ve bireysel açýdan kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu
canlý tutan malî ibadetlerden
olan Kurban Bayramý, bu se-

ne koronavirüs tedbirlerinin
gevþetildiði bir süreçte kutlanacak.
Vatandaþlar 9 gün olarak
açýklanan Kurban Bayramý ta-

tilini deðerlendirmek için
memleketlerine ve tatil beldelerine akýn etti.
Çorum'da da bayram kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlü-

ðü ekipleri ve belediyeler vatandaþlarýn bayram süresince
herhangi bir olumsuzluk yaþamamasý için 24 saat teyakkuzda olacak. (Haber Merkezi)

DiKKAT, USULSÜZ
KESiME CEZA VAR!
Bayramlaþma programlarý belli oldu
Resmi kurumlardan Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi ortaklaþa bayramlaþma töreni düzenleyecek. Bayramýn ikinci günü 21 Temmuz Çarþamba saat 14.30'da protokolün katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. AK Parti de bayramýn ikinci günü saat 15.30'da Çorum Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüðü'nde bir araya gelecek.
2’DE

Valiliðin belirlediði kurban kesim
yerleri haricinde kurban kesimi yapan
vatandaþlara ceza kesileceði bildirildi.

Çorum Valiliði 2021 Yýlý Kurban Hizmetleri Komisyonu, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açýk alanlarda kurban satýþ ile
kesimi yapanlara 1.000 TL, kurban atýklarýný topraða veren konutlara ise
2 bin 399 lira para cezasý iþleminin uygulanacaðýný duyurdu.
5’TE

Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür, bir kez daha uyardý

'KASAPLAR
Belediye bayramda
DIÞINDA
ET ÇEKiMi TransAnatolia rotasýnda ek tedbirler alacak
Çorum da var
YAPMAK
HOÞÇA-KAL
YASAK'
Recep Gür

Bayram öncesi uyarýlarda bulunan Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Kurban Bayramý süresince kesim sonunda elde edilen etlerin
parçalanmasý, kýyma çekilmesi, sucuk
ve kavurma yapýlmasý gibi hizmetlerin
onay belgeli iþletmeler tarafýndan yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti
3’TE

ÇORUMLU HAFIZ, BÖLGE
BÝRÝNCÝSÝ OLDU 6’DA

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanlýðý izni ve Türkiye Otomobil
Sporlarý Federasyonu desteðiyle düzenlenen TransAnatoliaRallyRaid'de
sporcular sýrasýyla Eskiþehir, Ankara,
Bolu, Çankýrý, Kastamonu, Çorum,
Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüþhane, Erzurum, Kars ve Ardahan
olmak üzere toplam 14 il sýnýrýndan geçerek 2 bin 300 km yol yapacak. 8’DE

"TEMÝZ ÞEHÝR" ÝÇÝN ÇÖP
KONTEYNIRLARI YIKANIYOR 6’DA

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramýnda vatandaþlarýn huzur içerisinde
bayramlarýný geçirmeleri amacýyla Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, Zabýta
Müdürlüðü ve Veteriner Ýþleri Müdürlüðüne baðlý personelimiz
bayram süresince 24
saat görevinin baþýnda olacaðýný duyurYusuf
du. Bayram boyunca
DEMiRLENK
su arýza, kanalizasyon ve içme suyu
arýtma tesislerinde
nöbetçi personel gö- YAZISI 2’DE
rev yapacak. 2’DE

HÜRRÝYET TELÝMÝYET = BAYRAM

KARGI ESNAF KEFALETTE MEHMET
HELVACI GÜVEN TAZELEDÝ 7’DE

BAYRAMDA HAVA
NASIL OLACAK? 8’DE
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HOÞÇA-KAL
Bayramlaþma
programlarý belli oldu
Çorum'da Kurban Bayramý nedeniyle resmi
kurumlar ve siyasi partiler, bayramlaþma programlarý düzenleyecek.
Resmi kurumlardan Çorum Valiliði ve Çorum
Belediyesi ortaklaþa bayramlaþma töreni düzenleyecek. Bayramýn 2. günü 21 Temmuz Çarþamba saat 14.30'da protokolün katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, tüm
Çorumlularý bayramlaþma programýna davet etti. AK Parti’de bayramlaþma ikinci gün saat
15.30’da Park ve Bahçeler Müdürlüðünde
gerçekleþecek. CHP'de ise bayramlaþma olmayacaðý bildirildi.
(Haber Merkezi)

Dünya tarihini biraz araþtýralým. Hiç bir dini
ve milli bayramlar bizim kutladýðýmýz gibi anlam taþýmadýðýný göreceksiniz. Her bayramýmýz bir iddia bir zafer bir öðreti bir mutluluk bir
mana ve bir gerçek yaþanmýþlýðýn baþarýnýn
sonundaki huzur dolu sevinç dolu hatta dolu
dolu tatlar gururlar teslimiyetler azimler inisiyatifler fedalar ve kararlarýn saadetini yaþatýr.
Ýþte Kurban Bayramýmýz da bizleri bir olmak diri olmak paylaþmak sözünde durmak
kötü huylarýndan kurtulmak ve teslim olurken
neye nasýl teslim olduðunu yaþamak tecrübe
etmek için ikram edilen teslim olduðunun esirgeyen ve baðýþlayan isimlerinin kadrini gücünü sonuna kadar yaþama fýrsatýndan baþka ne
olabilir ki?
Bir ikramýnýn içerisinden sonsuz rahmetine
nail olabilmenin binlerce sebebini de yine o bir
ikramýnýn içinde sakladýðýný görebilmek anlayabilmek yaþayabilmek gücünü kuvvetini ferasetini yakalama azminden hiç ayrýlmaz isek iþte bir nar misali dýþýndaki o sert kabuðu kýrdýðýmýzda yüzlerce ikramlarý saklandýðý yerde
tadýný almak gibi.

HÜRRÝYET TELÝMÝYET = BAYRAM
Þer gördüklerinizde hayýr, hayýr gördüklerinizde þer olabilir bunu sizler bilemezsiniz buyurduðu gibi algýlayamadýðýmýz bir þeyi yok
saymakla iþin içinden sýyrýlamayýz.
Nasip olanlarýn yaþayacaðý bir kurban bayramýna daha kavuþtuk bugün, bayram o zaman bayramýmýz bayram olsun inþallah, bayramý yaþamayý nasip olanlara bilindik bir kaç
tavsiyemi acizane hatýrlatmak isterim. Arife gününden baþlayarak namazlarýmýza bayram sonuna kadar tekbirlerle devam etmek kurbanlarýmýzýn kesim sýrasýnda yine tekbirlerle kesilmesine dikkat etmek ve bismillahu allahu ekber diyerek kesmek, kesilen kurbanlarýn etini
sakatatýný derisini zarar gelmeyecek þekilde
hassasiyet göstermek, hissemize düþen paylarýmýzdan çevremizdeki kesememiþ olan hýsým akraba eþ dost ile paylaþmak gelen misafirlerimize kurbanýn etinden ikram etmek ve
hanemizdekiler için de bir kýsmýný ayýrmak. Tabi bunlarý zaten hep biliyoruz fakat uygulamaz
isek bildiðimizin bir kýymeti de olmuyor. Bir de
kurbanýn unutulmuþ veya unutulmak üzere
olan bir yönü daha var kesmeden önce kendi-

Yusuf
DEMiRLENK
mizde beðenmediðimiz bir huyumuzu da kurbanýmýzla birlikte niyet ederek kesmek bizleri
yaradan ALLAH CC'liye teslim olursak sonundaki mükâfatlardan faydalanacaðýmýza inanmak iman etmek iþte her yaptýðýmýz iþlerimizde ibadetlerimizde ondan baþka güvenecek
dayanacak bir þey olmadýðýnýn idrakine varmak ve bunda daim olmak. Söz vermenin önemini unutmadan üstesinden gelemeyeceðimiz
sözleri vermemeyi þayet verdiysek ucunda
ölümde olsa yerine getirmemiz gerektiðini
unutmamak. Ve bayramlaþmanýn kalben barýþ
olduðunu bir samimiyet yoksa bayramda olmayacaðýnýn bilincinde olmak. En önemlisi de
bir bayramý kutlamak için hür yaþamak baðýmsýz yaþamanýn ilk þart olduðunun bilinciyle vatanýmýza milletimize milli menfaatlerimize sahip çýkma amacý gayesi ile tüm Ýslam aleminin
Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve huzurla geçirmelerini dilerim.

Belediye bayramda
ek tedbirler aldý
Mezarlýklar
bayrama hazýr
Çorum Belediyesi, yaklaþan Kurban Bayramý öncesi
mezarlýklarý bayram ziyaretine hazýrladý.
Mezarlýklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme
bakým ve onarým çalýþmalarýyla birlikte yabani otlarý ilaçlama çalýþmalarý tamamlandý.
Vatandaþlarýn gönül rahatlýðýyla mezarlýklarý ziyaret
edebilmeleri için gerekli çalýþmalarý yaptýklarýný belirten
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-

rahim Aþgýn, "Yeni normalleþme ile Kurban Bayramý öncesinde yoðun bir mezarlýk ziyareti olacaðýný tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlýklarýmýzda yapýlmasý gereken çalýþmalarý büyük bir titizlikle yapýyor.
Çorum Belediyesi olarak
mezarlýk ziyaretlerinin saðlýklý
bir ortamda gerçekleþmesi
için gerekli tüm önlemleri alýyoruz" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi, yaklaþan Kurban Bayramý öncesi vatandaþlarýn huzur
içerisinde bayramlarýný geçirmeleri amacýyla gerekli
tüm önlemlerini aldý.
Çorum Belediyesi'nin
bayram boyunca Çorum
halkýnýn hizmetinde olacaðýný belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Ýlgili birimlerimiz bayram boyunca hemþehrilerimizin hizmetinde olacak.
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü,
Zabýta Müdürlüðü ve Veteriner Ýþleri Müdürlüðüne
baðlý personelimiz bayram
süresince 24 saat görevinin baþýnda olacak. Yine
bayram boyunca su arýza,
kanalizasyon ve içme suyu
arýtma tesislerinde nöbetçi
personelimiz hazýr bulunacak" dedi.
Baþkan Aþgýn, Kurban
Bayramýnda vatandaþlarýn
istek ve þikâyetlerini Alo
Zabýta 153 ve WhatsApp
istek þikayet hattý 0 501
1001919 numaralý telefonlara bildirmelerini istedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Toplu ulaþým bayramýn
ilk günü ücretsiz olacak
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Bayramýn 1. günü toplu taþýmanýn ücretsiz olacaðýný belirtti.
Toplu taþýma araçlarýnýn Kurban Bayramýnýn
1. günü saat 09.00'dan itibaren ücretsiz olarak

Çorum halkýna hizmet vereceðini belirten Baþkan Aþgýn, "Toplu ulaþým araçlarý bayramýn ikinci günü saat 08.00'den itibaren hizmet vermeye
baþlayacak ve 3. gün normal seferlerine devam
edecek" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

'Bayramlar, sevgi, saygý
baðlarýný güçlendiriyor'
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Kurban
Bayramý münasebetiyle bir
mesaj yayýmladý.
Tüm Ýslam aleminin bayramýný tebrik eden Þahiner, "Kurban Bayramý'nýn baþta ülkemize olmak üzere tüm insanlýða

barýþ, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz
ediyorum" dedi.
Baþkan Þahiner mesajýnda
"Yardýmlaþma, dayanýþma ve
þefkat duygularýnýn zirveye
ulaþtýðý mübarek Kurban Bayramý'na ulaþmanýn heyecaný

Abdulkadir Þahiner

ve mutluluðu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlý günlerin Sungurlumuz, ülkemiz,
Türk-Ýslam alemi ve insanlýk
için hayýrlara vesile olmasýný
diliyor; daha nice bayramlara
saðlýk, mutluluk ve huzur içinde ulaþmayý Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Bayramlar, toplumda karþýlýklý sevgi ve saygý baðlarýný pekiþtiren,
dargýnlýklarý unutturup barýþtýran, kardeþçe kucaklaþtýran,
birlik ve beraberliði, bir arada
yaþama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. Ýnsaný
insan yapan deðerlerin ve erdemlerin yoðun olarak yaþandýðý günler olan bayramlar, toplumsal hayatýmýz açýsýndan da
çok büyük bir öneme ve deðere sahiptir.
Bu vesileyle tüm hemþehrilerimizin ve Türk-Ýslam aleminin bayramýný en kalbi duygularla kutluyorum" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, bir kez daha uyardý.

‘Kasaplar dýþýnda et
çekimi yapmak yasak'
Bayram öncesi uyarýlarda bulunan
Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür, tekrar kurban kesecek vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Kurban kesiminin ardýndan etleri
parçalattýrmak ve çektirmek isteyen vatandaþlara hijyenik koþullar açýsýndan
kasap esnafýný tavsiye eden Recep
Gür, "Kasaplar dýþýnda sokakta, baðda,
bahçede, kaldýrým ve yol kenarlarýnda
et çekimi yapmak 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre yasal iþlem gerektiren bir husustur" dedi.
Kurban Bayramý süresince kesim
sonunda elde edilen etlerin parçalanmasý, kýyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapýlmasý gibi hizmetlerin onay belgeli iþletmeler tarafýndan yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi
altyapý, ekipman gereklilikleri ve hijyen
þartlarýnýn saðlandýðý ortamlarda yapýlmasý gerektiðini kaydetti.
Konuyla ilgili Tarým Ýl Müdürlüðü ile
Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nün ekip oluþturduðunu ve sýký denetim yapýlacaðýný söyleyen Recep
Gür, kasap dýþýnda et parçalayan esnaf
ve þahýslara idari para cezasý uygulana-

Recep Gür

caðýný dile getirdi.
Kasaplýktan anlamayan ve hiçbir iliþkisi olmayan kiþilerin vatandaþlarý maðdur ettiðini ifade eden Gür, vatandaþlarýn kurban kesimlerini ehil kiþilere yaptýrmalarý dahilinde dini vazifelerini yerine getirilmekle birlikte etlerin de telef olmayacaðýnýn altýný çizdi.
Kesimlerden sonraki süreçte de sokak ortasýnda demirci, terzi, bakkal, manav, fýrýncý ve apartman görevlisi gibi in-

sanlarýn et çekmesinin vahim bir durum
olduðunu aktaran Recep Gür, "Sokak
aralarýnda, cami avlusunda geliþigüzel
paslý makinelerle et çekilmemesi için
Kurban Komisyonu kararý çýkmýþtýr. Çorum Belediyesi ve Tarým Ýl Müdürlüðü'nün destekleriyle de bu kurban bayramýnda oluþacak olan sokak aralarýnda et çekimlerine büyük cezalar geliyor.
Et çekenlere hem para cezasý hem de
et çekim makinesine el konulmasý gibi
kararlar alýndý.
Kabahatler Kanunu 32. Maddesinde
göre ise; Kurban Bayramý süresince kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanmasý, kýyma çekilmesi, sucuk ve
kavurma yapýlmasý gibi hizmetler, mesleðinde ehil kiþilerce, kasap dükkaný veya marketlerin et reyonlarýnda, belediyenin kesim yerleri gibi altyapý ve hijyen
þartlarýnýn olduðu yerlerde yapýlmalýdýr.
Bu kurallara uymayanlar ceza iþlemi uygulanacaktýr" ifadelerine yer verdi.
Gür ayrýca Kasaplar ve Celepler
Odasý'nýn belirlediði kurban iþleme fiyat
tarifesi üzerinden iþlem yapýlmamasýný
isteyerek, tüm esnaf ve sanatkarlar ile
Çorum halkýnýn Kurban Bayramý'ný kutladý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ahmet Saatci'nin
babasý topraða verildi

Mehmet Salih Saatci

Komþuda korkunç olay:

5 kiþi boðularak öldü
Serinlemek için suya girip
kaybolan 5 kiþilik aileden hepsinin cesetlerine ulaþýldý.
Amasya'nýn Suluova Derinöz
Barajý'nda serinlemek için suya
giren ayný aileden 5 kiþi kayboldu. Aileden 2 kiþinin cenazelerinin bulunmasýnýn ardýndan yapýlan arama çalýþmalarý sonucu 3
kiþinin daha cansýz bedenine
ulaþýldý.
Suluova ilçesinde serinlemek
için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarýnýn çýrpýndýðýný gören aile fertlerinden 3'ü
suya girdi. Baraj gölünde 5 kiþilik
aile üyelerinin çýrpýndýðýný fark
eden çevredekiler, durumu gü-

venlik güçlerine haber verdi.
5 KÝÞÝNÝN CANSIZ
BEDENLERÝNE ULAÞILDI
Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda arama kurtarma ve saðlýk
görevlileri sevk edildi. Yapýlan
çalýþmalar sonucu önce Elif Cenik ve Sultan Cenik'in cansýz bedenleri bulundu. Kýsa süre sonra
Emrullah Cenik, Havvanur Cenik
ve Levent Cenik'in de cansýz bedenlerine ulaþýldý.
Olay yerine gelerek itfaiye ve
AFAD'ýn yaptýðý kurtarma çalýþmalarýný takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlý, açýklamalarda bulundu.
(Haber Merkezi)

Hafta sonu hayatýný kaybeden Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci'nin babasý Mehmet Salih Saatci, son yolculuðuna uðurlandý.
3 dönem Gümüþhacýköy Belediye Baþkanlýðý
yapan Amasya PANKOBÝRLÝK 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.
Cenaze törenine Çorum Memur-Sen yöneticileri ile sendikalarýn þube baþkanlarý da katýldý.
Kesin Karar Gazetesi, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
(Haber Merkezi)

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

Tüm hemþehrilerimizin
mübarek Kurban Bayramýný tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

K.K.197

ER

K.K.198

TiCARET
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Bayramda çalýþanlar dikkat,
günlük 518 lira alacaðýnýz var!
CHP'li vekiller, Boðazkale'yi inceledi
Çorum'a gelen CHP'li milletvekilleri, Boðazkale Ýlçesini ziyaret etti.
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, Boðazkale'de bazý ziyaretlerde bulunarak, sorun ve talepler hakkýnda bilgi aldý.
Çorum merkez ve ilçelerine geniþ kapsamlý bir ziyaret turu baþlatan CHP'li milletvekilleri, Boðazkale ziyareti kapsamýnda ilk olarak Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. Boðazkale Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Meteoðlu ile bir
süre görüþerek çiftçi sorunlarý hakkýnda bilgi
alan CHP heyeti, daha sonra esnaf ziyaretle-

rinde bulunarak vatandaþlarla sohbet etti.
CHP Boðazkale Ýlçe Baþkaný Mehmet
Kurtcu ve yönetimi tarafýndan karþýlanan
CHP heyeti, parti çalýþmalarý ve gündemle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu.
CHP heyeti, Hitit Köyü projesini ve ilçenin
turistik mekanlarýný da inceledi.
CHP'li milletvekilleri, Puduhepa Giriþimci
Kadýnlar Üretim ve Ýþletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadýnlarýn çalýþmalarý ve yaptýklarý üretim hakkýnda bilgi aldýlar.
CHP heyeti, kooperatif çatýsý altýnda bir
araya gelen ve gýda ürünü baþta olmak üzere çeþitli ürünlerini burada deðerlendiren kadýnlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini
dinledi.
(Haber Merkezi)

Ali Sülük: Bayramlar
paylaþma duygusunun
ortaya konulduðu
müstesna günlerdir
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali
Sülük, Kurban Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Baþkan Sülük, mesajýnda,
"Bir kurban bayramýna daha
eriþmenin sevincini hep birlikte
yaþýyoruz. Dini bayramýmýz
olan bu özel günlerde yüce Allah'ýn bizlere emrettiði ölçüde
kurban ibadetlerimizi yerine getireceðiz. Bayramlar güzelliklerin yaþandýðý, insanlar arasýnda
karþýlýklý dostluk, kardeþlik ve
iyiliðin yoðun olarak yaþandýðý
yardýmlaþma ve paylaþma duygusunun ortaya konulduðu
müstesna günlerdir. Dini ve Milli bayramlarýn anlam ve önemini
çocuklarýmýza en güzel þekilde
anlatarak, kuþaktan kuþaða

doðru bir þekilde aktarmalýyýz"
dedi.
Sülük, mesajýný þöyle sürdürdü:
"Maalesef pandemi tehdidi
tam manasý ile ortadan kalkmýþ
durumda deðildir. Bu sebepten
dolayý tedbiri elden býrakmadan
Kurban Bayramý sürecinde de
maske, mesafe ve hijyen kurallarýna uyalým en özel günlerimiz
üzüntü ile hatýrlayacaðýmýz anýlara sebebiyet vermesin.
Kurban bayramý sürecince
havalar, normalin çok üzeri sýcak olarak seyretmektedir. Kurban etlerimizi iþlerken yakýlan
ateþler kontrollü olmalý, bað
bahçe ve mesire alaný gibi yerlerde yakýlan mangallar dikkatli

Ali Sülük

þekilde söndürülerek kapatýlmalýdýr.
Saygýdeðer halkýmýz; Bayramlar küskünlüklerin sonlandýðý ülke olarak kucaklaþmanýn
yaþandýðý en özel günlerdir. Kýrgýnlýklarýn geride kaldýðý dolu
dolu bir bayram geçirmeniz temennimle, en kalbi duygularýmla Kurban Bayramýnýzý tebrik
eder, ilçemize, ülkemize, TürkÝslam alemi ve tüm insanlýða
hayýrlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim."
(Haber Merkezi)

Salý günü baþlayacak
Kurban Bayramý ile birlikte
resmi tatillerde çalýþan
insanlarýn alacaðý ücret gündeme geldi.
Resmi tatilde iþinin
baþýnda olacak çalýþanlara, ücret yerine
izin kullandýrýlmasý
mevzuata aykýrý bulunurken; vatandaþlarýn
günlük alacaðý ilave ödeme için ise ufak bir hesap
yapmasý gerekiyor. Ýþte tüm
detaylar.
Salý günü itibarýyla baþlayacak olan Kurban Bayramý, cuma günü sona erecek. Ülkemizde dini ve milli bayramlarýn
resmi tatil olarak kabul edilmesi ile arife günü dahil 4.5 günlük bir resmi tatil bulunuyor. Bu
yýl Kurban Bayramý tatili, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü ile birleþti, resmi tatil süresi 5.5 günü buldu.
HER TATÝL GÜNÜ ÝÇÝN
ÜCRET ÖDEMESÝ
Resmi tatillerde çalýþýlmamasý dýþýnda bir ücretlendirme
sistemi de bulunuyor. Birçok
sektör resmi tatillerde iþ baþýnda olmak zorunda. Böylece iþçiler tatil yerine çalýþýyorlar. Bu
da yasalarýmýza göre ücretlendiriliyor. 15 Temmuz ile birlikte
toplamda 5.5 günlük süre için
ek ücret imkaný doðmuþ oldu.
Yeni Asýr'dan Faruk Erdem'in
haberine göre çalýþmayan iþçiler maaþlarýný tam alýyor. Bugünlerde çalýþan iþçilere ise
her gün için ayrýca bir günlük
ücret ödenmesi gerekiyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Aylýk maaþ alarak çalýþan
bir kiþinin toplam brüt ücreti 30
güne bölünerek bir günlük ücret
tutarý hesap ediliyor. Çýkan rakam ikiyle çarpýlarak bayram
çalýþmasýnýn ücreti bulunuyor.
Yani maaþý 3.000 lira olan bir iþçinin günlük yevmiyesi 100 lira
olarak hesaplanýyor. Bu iþçiye
bayramda çalýþtýðý her gün için

Tüm hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
mübarek Kurban Bayramýný tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
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100
liraya ilaveten, ayrýca 100 lira
ödeniyor. Bayramda çalýþtýðý
gün için 100 lira deðil, 200 lira
alýyor. Eðer bayram günü buna
ilaveten mesai de yapmýþsa,
yani 7.5 saatten fazla çalýþmýþsa her saat çalýþmasý için de
yüzde 50 fazlasýyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir iþçiye
2021 yýlý için günlük brüt 119.25
TL, net olarak da 94.20 TL ücret
ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram
tatilinin tamamýnda çalýþmak
zorunda kalan asgari ücretli iþçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ücret ödenecek.
YERÝNE ÝZÝN
KULLANDIRMAK
MEVZUATA AYKIRI
Bayramlarda yapýlan çalýþmalarýn ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalýþmalar yerine izin
kullandýrma gibi bir uygulama
mevzuata aykýrý kabul ediliyor.
O yüzden çalýþan iþçilere izin
yerine paralarýnýn ödenmesi
gerekiyor. Bayramda çalýþanlar
fazladan yevmiye alýrken, eðer
bir de fazla mesai yapmýþlarsa
yani haftalýk çalýþma süresi 45
saati geçerse bu kez ayrýca
fazla çalýþma ücreti daha alýyorlar.
MEDYA SEKTÖRÜNDEKÝ
ÜCRETLENDÝRME
DAHA FARKLI
Bayramlarda çalýþan sektörlerin baþýnda medya geliyor.
Gazetecilerin bayramlarda ça-

lýþmalarý, diðer iþçilere göre
farklý ücretlendiriliyor. Basýn Ýþ Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramý
bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin
çalýþmalarý tatil ücreti olarak deðil fazla
mesai olarak deðerlendiriliyor. Diðer iþçiler bayram çalýþmalarýnda tam yevmiye alýrken, gazetecilerde bu yevmiye yarým olarak, yani fazla
çalýþma þeklinde uygulanýyor.
Günlük 100 lira yevmiye alan
bir iþçi bayramda çalýþýnca 200
lira alýrken, gazeteci tam gün
çalýþtýðýnda 150 lira alýyor. Gazetecide fazla çalýþma ücreti
saate göre belirleniyor. Dolayýsýyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde
kaç saat çalýþmýþlarsa o kadar
saat ücretini yüzde 50 fazlasýyla alýyorlar.
ÝDARÝ ÝZÝN, ÖZEL
SEKTÖRÜ KAPSAMAZ
Bayramlarda kamu çalýþanlarý için verilen idari izinler özel
sektörde mesai olarak nitelenmiyor. Eðer iþveren kendi inisiyatifiyle tatili uzatýrsa bu durumda özel sektör çalýþanlarý
da idari izinli sayýlýyor.
Bayramlarda yapýlan çalýþmalarýn ücreti para olarak ödeniyor. Bu ödemelerin bir sonraki ücret ile birlikte verilmesi gerekiyor. Bu çalýþmalar yerine
izin kullandýrma gibi bir uygulama mevzuata aykýrý kabul ediliyor. O yüzden çalýþan iþçilere
izin yerine paralarýnýn ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalýþanlar fazladan yevmiye alýrken, bir de fazla mesai yapmýþlarsa, yani haftalýk çalýþma süresi 45 saati geçerse bu kez
ayrýca fazla çalýþma ücreti de
alýyorlar. Fazla mesailerin bir
mali zorluk yoksa ödenmemesi
iþçiye haklý fesih ile tazminat
alma hakký da tanýyor. Ýþ Kanunu'nun 24. Maddesi bu hakký
düzenliyor.
(Haber Merkezi)
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Ýþverene asgari
ücret desteði bu
yýl da devam edecek
Ekonomiye iliþkin düzenlemeler içeren Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi,
TBMM'de kabul edildi. Buna göre, TMSF'nin kayyým olarak atanmasýna dair hüküm 31 Temmuz
itibarýyla 3 yýl uzatýlabilecek. Ýþverenlere asgari
ücret desteði bu yýl da sürecek. Terörle mücadelenin etkin sürdürülmesi amacýyla gözaltý sürelerinin ve ek gözaltý süreleri getirilmesine iliþkin hükümlerin uygulamasý 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yýl uzatýlacak.
Ekonomiye iliþkin düzenlemeler içeren Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaþtý.
ASGARÝ ÜCRET DESTEÐÝ SÜRECEK
Kanunla, iþverenlerin iþgücü maliyetlerini düþürerek istihdamý korumalarý ve artýrmalarýný desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar saðlanan asgari ücret desteði sürdürülecek.2021'de
de istihdamý desteklemek için iþgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayýrýmý yapýlmaksýzýn,
finansmaný Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanacak þekilde, iþverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylýk
75 lira asgari ücret desteði saðlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
KARÞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME
Karþýlýksýz çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarýyla mahkum olanlara, ödenmemiþ
çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye
kadar, diðer taksitleri anýlan tarihten itibaren ikiþer
ay arayla 15 eþit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarýný ortadan kaldýrma imkaný tanýnacak. Ödemelerine sadýk kaldýklarý sürece infazlarý durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan
2021'e kadar iþlenen suçlarda yargýlama aþamasýnda olan dosyalar hakkýnda da uygulanacak.Bankalar dahil muhtelif þirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olmasý ve tasfiye sürecinin hýzlý ve etkin bir
þekilde yürütülmesi için Bankacýlýk Düzenleme ve
Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen
þirketlerin tasfiye süreci, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF) tarafýndan yerine getirilecek.Diðer taraftan þirketlerin tasfiyesine karar verme
yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin ayný
kurum bünyesinde toplanmamasýnýn, tasfiye sürecinin daha saðlýklý þekilde yürütülmesine katký
saðlayacaðý bekleniyor.
TÜTÜN TÝCARETÝ
Düzenlemeyle, Tarým ve Orman Bakanlýðýndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen
cezanýn yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.
(Haber Merkezi)

ÖNCE PAZARLIK, SONRA UYARI
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, hayvan pazarýný ziyaret etti. Bayram öncesi vatandaþla görüþen Vali Çiftçi ve Baþkan
Aþgýn, vatandaþlarýn pazarlýðýna
da aracý oldu. Vali Çiftçi, pandemi
kurallarýný hatýrlatmayý unutmadý.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kurban Bayramý öncesi kentteki canlý hayvan pazarýný ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ýncelemeler sýrasýnda hem satýþ yapan
hem de kurban almak için pazarda bulunan
vatandaþlara hayýrlý alýþveriþler temennisinde
bulunan Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn, bayram
nedeniyle kurbanlýk almak için pazara gelen
vatandaþlarla da bir süre sohbet ederek bayramlarýný tebrik etti.
"ÝSLAM ALEMÝNÝN KURBAN
BAYRAMI'NI TEBRÝK EDÝYORUM"
Pazarý gezerken alýcý ve satýcý arasýnda
yaþanan pazarlýða aracýlýk ederek anlaþmalarýný saðlayan Çiftçi ve Aþgýn, ayrýca alýcý ve
satýcýlara pandemi sürecinde toplum saðlýný
riske atmamalarý için pandemi kurallarýna dikkat etmeleri için çaðrýda bulundu.
Alýcý ve satýcýlarý buluþturan kentteki canlý
hayvan pazarýnda ayný zamanda geleneksel
bir kültürün yaþatýldýðýný dile getiren Vali Çiftçi,
"Kurban bayramlarýnda bayram heyecaný önce burada baþlar. Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve

anlamlýdýr. Bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve
beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven
ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü
ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin
sonucu olacaktýr. Ýslam aleminin Kurban Bayramý'ný tebrik ediyorum" dedi.
"BÝRÝMLERÝMÝZ 24 SAAT
GÖREVLERÝNÝN BAÞINDA OLACAK"
Kurban Bayramý öncesi vatandaþlarýn huzur içerisinde bayramlarýný geçirmeleri ama-

cýyla gerekli tüm tedbirlerin alýndýðýný belediyenin bayram boyunca Çorum halkýnýn hizmetinde olacaðýný belirten Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ise, "Ýlgili birimlerimiz bayram boyunca hemþehrilerimizin hizmetinde
olacak. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, Zabýta Müdürlüðü ve Veteriner Ýþleri Müdürlüðüne baðlý
personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin baþýnda olacak. Yine bayram boyunca
su arýza, kanalizasyon ve içme suyu arýtma
tesislerinde nöbetçi personelimiz hazýr bulunacak" diye konuþtu.
(ÝHA)

Valiliðin belirlediði kurban kesim yerleri haricinde kurban
kesimi yapan vatandaþlara ceza kesileceði bildirildi.

DiKKAT, USULSÜZ
KESiME CEZA VAR!
Çorum Valiliði 2021 Yýlý Kurban Hizmetleri
Komisyonu, Kurban Bayramý'nda uygulanacak
tedbirleri ve kurban kesim yerlerini belirledi.
Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban bayramýnda ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn kurbanlarýný dini hükümlere,
saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun bir
þekilde kesmelerine yardýmcý olmak amacýyla,
Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç baþkanlýðýnda Çorum Ýl Müftülüðünde toplanarak gündemde bulunan konularý görüþtü.
Komisyon, Ýskilip Yolu 5. Km.'deki Hayvan
Pazarý yerinin kurbanlýk hayvanlarýn satýþ yeri
olarak tespitine karar verdi.
Kurban kesim yerleri ise þöyle belirlendi:
Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1.
Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü
Evler 48. Sok. kesiþimi park alaný.
Bahçelievler Ýpeklievler 23. Sok.
Mimar Sinan Mahallesi 14. Sok. ve 29.
Sok. Kesiþtiði nokta
Gülabibey Mah. Mevlana Camii yaný
Buharaevler Mah. Hz. Ýbrahim Camii yaný
Ulukavak Mah.Ýkbalkent arkasý Çiftlik Çayýrý 35. Sok
Ulukavak Mah. Çamdeðirmeni Sok. (Çiftlik Mezarlýðý arkasý)
Buharaevler Mah. 5. Cad.
Ýskilip Yolu 5.km.deki Çorum Belediyesi
Hayvan Pazarý.
Çorum Belediyesi Mezbahasý Tesisi (Ulukavak Mah. Ýskilip Yolu Cd. No: 120/1)
Ulukavak Mah. Çiftlik Çayýrý 32. Sok.No:13
Merkez/Çorum
Celilkýrý Sýðýr Yolu, Kanlý Tarla Mevki Merkez/Çorum
OLG grup hayvancýlýk et kombinasý Ýskilip
Yolu üzeri 2.km.
CEZALARA DÝKKAT!
Öte yandan usulsüz kurban kesimi yapanlara da kesilecek cezalar ise þöyle:
"Kurban satýþ ve kurban kesim yerlerinde;
Karar, Yönetmelik, Teblið, Kurul, Komisyon Kararlarý ve 2872 sayýlý Çevre Kanunu hükümleri
kapsamýnda çevre kirliliðinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarýna iliþkin hazýrlanan yönetim planý çerçevesinde denetim yapýlýr. 2872 sayýlý Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykýrý hareket edenlerden;
I-Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri,
meydan gibi umuma açýk ve kurban satýþ ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyet-

lerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun
20. maddesinin (s) bendi gereðince, 1.000 TL,
II-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara
uymayan ve önlem almadan kurban atýklarýný
topraða veren tesislere ise Çevre Kanununun
20. maddesinin (j) bendi gereðince toplu kesimler için
96 TL, söz konusu fiilin konutlarda iþlenmesi
halinde 2.399 TL cezai iþlem ilgili kanunun 24.
Maddesi uyarýnca uygulanýr.
Cadde, sokak ve parklarý kurban kesim yeri
olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra
kan, atýk ve iç organlarý sokak, cadde ve parklarda býrakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal
yaptýrýmlar uygulanýr.
24/6/2004 tarihli ve 5199 sayýlý Hayvanlarý
Koruma Kanununun 12. maddesinin birinci fýkrasýna göre; hayvanlarýn kesilmesi; dini kurallarýn gerektirdiði özel koþullar dikkate alýnarak
hayvaný korkutmadan, ürkütmeden, en az acý
verecek þekilde, hijyenik kurallara uyularak ve
usulüne uygun olarak bir anda yapýlýr. Hayvanlarýn kesiminin ehliyetli kiþilerce yapýlmasý saðlanýr. Bu hükümlere aykýrý hareket edenlere hayvan baþýna 2.075 TL idari para cezasý uygulanýr.
5199 sayýlý Kanunun 12. maddesinin ikinci
fýkrasýna aykýrý hareket edenlere ayný kanunun
28. Maddesinin (ý) bendi gereðince hayvan baþýna 5.211 TL idarî para cezasý uygulanýr.
5199 sayýlý Kanunun 14. maddesinin birinci
fýkrasýnýn (a) bendine göre; hayvanlara kasýtlý
olarak kötü davranmak, acýmasýz ve zalimce iþlem yapmak, dövmek, aç ve susuz býrakmak,
aþýrý soðuða ve sýcaða maruz býrakmak, bakýmlarýný ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acý çektirmek yasak olup bu hükme aykýrý davrananlara 1.033 TL idari para cezasý uygulanýr.
5199 sayýlý Kanunun 14. maddesinin birinci
fýkrasýnýn (e) bendine göre; kesin olarak öldüðü
anlaþýlmadan hayvanlarýn vücutlarýna müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykýrý davrananlara 1.033 TL para cezasý uygulanýr.
Ayrýca vatandaþlarýn usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek þekilde kendi bahçesi ve
özel
mülkünde kurbanlarýný kendi imkânlarý ile hijyenik þartlara uymak suretiyle hayvana eziyet
vermeden kesebilmeleri, kesilen hayvanlarýn
kulak küpelerinin Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðüne teslim edilmesi, ancak ana caddeye bakan
bahçelerde kurban kesmelerine Belediye Zabýta
Müdürlüðünce müsaade edilmemesine karar
verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

K.K.201
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“Temiz þehir” için çöp
konteynýrlarý yýkanýyor
Çorum Belediyesi, daha temiz bir þehir için gece gündüz demeden çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Temizlikte marka kent unvaný ile çalýþmalar gerçekleþtiren Çorum Belediyesi, evsel atýk konteynýrlarýný düzenli olarak yýkýyor. Yýkama çalýþmalarý ile kötü
koku ve karasinek oluþumunun önüne
geçiliyor.
Konteynýrlarda evsel atýklardan meydana gelen asit maddesinden dolayý
konteynýr dibinde çürümelerin meydana
geldiðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Bu durum konteynýrlarýn ömrünü kýsalttýðý için bakým
maliyetleri artmaktadýr. Yýkama çalýþmasý ile asit maddesi giderildiði için çürüme
minimize edilerek konteynýrlarýn kullaným ömrü uzamaktadýr. Düzenli olarak
yaptýðýmýz yýkama çalýþmalarý ile konteynýrlarý vatandaþlarýmýzýn hizmetine
tertemiz bir þekilde sunuyoruz." dedi.
Özellikle Kurban Bayramý sonrasý
konteynýrlarda meydana gelen kokuyu
minimize etmek için ekiplerimiz bayramda ve bayramdan sonrada yoðun bir þekilde çalýþmaya devam edecek.

SÝRKELERÝN BÝLÝNMEYEN FAYDALARI
SÝRKE KULLANIMI
Sirke genellikle salatalarda
ve yemeklerde tatlandýrmak amacý ile
kullanýlan bazý durumlarda ise çeþitli
gýdalarýn korunmasý amacý ile kullanýlan meyvelerden elde edilen ekþimsi
tat'da bir sudur. Sirke üzüm ve elma
gibi içeriðinde yoðun olarak asit bulunan meyvelerden elde edilmektedir.
Sirkeyi genel olarak insanlar tarafýndan sadece yemeklere ve salatalara
tat vermek amacý ile kullanýlmaktadýr.
Yalnýz bu yoðun asitli meyvelerden
elde edilen sularý sadece bununla sýnýrlandýrmak yanlýþ olacaktýr. Çünkü
sirke tek baþýna da içildiðinde bir çok
hastalýklarýn oluþmasýný engellemek
adýna daha etkili olabilmektedir.

SU JETLERÝ DEVREDE
Özellikle yaz mevsiminde kaldýrýmlardaki aðaçlardan düþen meyvelerin ezilmesi ile meydana gelen meyve þilepeleri ve konteynýr yerlerinde daha kapsamlý
yýkama çalýþmasý yapmak amacýyla Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bünyesine su jeti
alýndý.
Su jetleri ile kaldýrým ve yollarýn daha
temiz olduðunu dile getiren Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Daha temiz bir
Çorum için aþkla çalýþýyoruz." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

'Facianýn eþiðinden dönüldü, onlarca sporcu kaza yaptý'
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:30
05:19
12:52
16:48
20:14
21:55

TARiHTE BUGÜN
1965- Moskova'ya yaptýðý ziyaretten dönen
Baþbakan Suat Hayri Ürgüplü, Sovyetler Birliði'nin Türkiye'ye ekonomik yardýmda bulunacaðýný açýkladý.
1974- Kýbrýs Harekâtý: Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Garanti Anlaþmasý'nýn III. maddesine istinaden gerçekleþtirdiði askerî harekâtýn baþlangýcý.
2009- 2. Ergenekon davasýnda emekli orgeneraller Þener Eruygur ve Hurþit Tolon'un da
aralarýnda bulunduðu 56 sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Kayýp yakýnlarý ve ÝHD üyeleri
sanýklarýn kayýplar ve faili meçhul cinayetlerle
ilgili de yargýlanmasýný istedi.
2010- DÝSK Kurucu Genel Baþkaný Kemal
Türkler'in öldürülmesine iliþkin dava yeniden
baþladý. Yargýtay'ýn sanýk Ünal Osmanaðaoðlu hakkýndaki beraat kararýný bozmasýnýn ardýndan baþlayan dava 1 Aralýk 2010'da zaman aþýmý gerekçesiyle düþürüldü.
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Durukan Sürücüsü
Kursu Bisiklet takýmý,
Ankara'da düzenlenen
15 Temmuz Þehitleri Anma Yol Bisikleti Yarýþlarý'nýn organizatörlerine
tepki gösterdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iþ
birliðiyle düzenlenen 15
Temmuz Þehitleri Anma
Yol Bisikleti Yarýþý tepkilere neden oldu. Yarýþýn
yapýldýðý yollarda trafiðin
kapatýlmamasý, facianýn
eþiðinden dönülmesine
sebep oldu.
Çorum'un Osmancýk
ilçesinde hizmet veren
Durukan Sürücü Kursu
bünyesinde kurulan Bisiklet Takýmý da Daim Derindere, yarýþa katýlan bisikletçiler arasýnda yer aldý.
Çorumlu sporcu yarýþmada yaþanan olumsuzluklar raðmen yara almadan yarýþtan çýkarken, birçok
sporcunun kaza yaptýðý bildirildi.
Organizasyona tepki gösteren Ercüment Adýyaman, "Bildiðiniz üzere Baþkentimiz Ankara'da
düzenlenen 15 Temmuz Yol Bisikleti Yarýþlarý'nda
Durukan Sürücü Kursu Sporcusu Daim Çaðlayan
Derindere þehrimizi temsil eden tek bisikletçiydi.
300 den fazla bisikletli sporcunun katýldýðý ve en
az 3 ayrý kategoride start alýnmasý gerekirken bütün sporcularýn ayný anda start almasý fiyaskolarýn
baþlangýcýydý. Genç kategoride yarýþan sporcumuz Daim Derindere bir sürü olumsuzluða raðmen
parkurun 20. Km lerinde 58 km ortalama hýzý yakalamýþ olup en ilerideki 30 kiþilik öncü grubun içinde yer almayý baþarmýþtýr. Sporcumuzun derece
ile döneceðine inancýmýz tamdý. Bir yandan sporcular bu þekilde mücadele ederken yarýþ komitesinin ve federasyonun ihmalleri yüzünden bir sürü
zarar ziyan beraberinde gelmiþtir" dedi.
Yarýþ yapan bisikletçilerin çýktýðý otoyolun trafiðe kapatýlmadýðýný, yarýþmadaki tüm kargaþanýn
da bundan kaynaklandýðýný belirten Adýyaman,
"Yarýþçýlar otoyola çýktýðý anda trafiðe kapatýlmasý

gereken yolda yanlarýndan yüksek hýzla geçen
araçlarýn hatta týrlarýn
oluþturduklarý tehlikelere
maruz kalmýþlardýr. Neyse ki bir facia olmadan
durumun farkýna varýlýp
kýrmýzý bayrak açýlarak
yarýþ o esnada iptal edilmiþtir. Þükürler olsun ki
bir can kaybý olmadan bilinçsizce yapýlan bu organizasyonda faciadan dönülmüþtür. Geride bir sürü kazazede be maddi
hasarlý bisikletler kalmýþtýr. Belki de Federasyon
temsilcilerinin yaptýðý en
doðru hatta tek doðru eylem bu olmuþtur. Bu zaman aralýðýnda takým koordinatörümüz Hakký Curkus'un takým aracýmýzla
takip ederken 8 ayrý kazaya tanýk olmuþtur. Bazýlarýna kendi imkanlarýmýzla yardýmcý olmaya çalýþsak da kazazedelere ambulans desteði saðlanamamýþtýr" dedi.
Kaza yerinde bulunan bisikletlerinde yaðmalandýðýný belirten Adýyaman, "Kaza yerinde kalan
deðeri 20binlira ve üzeri olan bisikletlerin çalýnmasý yada parçalarýnýn yaðmalanmasý gibi hiçte hoþ
olmayan durumlar ortaya çýkmýþtýr. En kötüsü de
yarýþ iptal edildiðinden kýsýtlý imkanlarla gelen, arkasýnda takým desteði ve takým aracý olmayan ferdi sporcularýn üstelik güvenlik gerekçesi ile iptal
edilmesine neden olan otoyolda , kendi baþýnýza
bisikletlerinizi sürerek Ankara'ya gidin denilmesi olmuþtur. Sporcumuz Daim Derindere'ye bir þey olmasý bizi sevindiren tek hadise olmuþtur" diye konuþtu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun etkinlikleri
ciddiye almasý gerektiðini vurgulayan Adýyaman,
"Toplumuzun geleceði olan gençlerimize daha güvenli organizasyonlara davet etmesini temenni
ediyoruz. Ýhmali olan herkesi kýnýyoruz. Biz Durukan Sürücü Kursu Bisiklet Takýmý olarak yarýþlara
katýlmaya devam edeceðimizi belirtmek isteriz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

SiRKE

Çorumlu hafýz,
bölge birincisi
Çorum Ýl Müftülüðü ve TDV Çorum Þubesi, erkek din görevlileri arasý Hafýzlýk Yarýþmasý'nda Karadeniz bölge birincisi olan
Hafýz Ubeydullah Bozduman'ý ödüllendirdi.
2021 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan erkek din görevlileri arasýnda 9 il birincisinin pandemi kurallarý gereði çevrim içi olarak katýldýðý yarýþmada bölge birincisi olan Bozduman'a, Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer tarafýndan makamýnda 3 tam altýn takdim edildi. Ödül için teþekkür eden Bozduman, 13 Eylül'de Diyarbakýr'da yapýlacak Türkiye Finali için çok çalýþtýðýný söyledi. Bozdumaný tebrik eden Ýl
Müftüsü Biçer, kendisine Türkiye finalinde
baþarýlar diledi.
(Furkan Kalkan)

SÝRKENÝN BAÞLICA
FAYDALARI
Günümüzde çeþitli meyvelerden
üretilen birçok sirke çeþidi bulunmaktadýr. Bunlarýn içerisinde özellikle elma'dan elde edilen ekþi suyun verdiði faydalar sayesinde en çok tercih
edilen ve tercih edilmesi gereken sirkelerin baþýnda gelmektedir. Elma
sirkesiözellikle anti bakteriyel, anti
mantar ve dekonjestan özellikleri ile
birçok olumsuzluklarýn ve hastalýklarýn oluþmasýný engellemektedir. Baþlýca faydalarý ise;
- Yüzümüzde bulunan lekelerin,
aknelerin, çürüklerin ve sivilcelerin
iyileþmesini saðlar,
- Sindirim problemlerini düzenler,
- Karaciðeri temizler,
- Güneþ yanýklarýnda ve böcek
ýsýrmalarýnda kullanýlýr,
- Baþ aðrýsý rahatlatmak,
- Yorgun ve aðrýyan ayaklarý rahatlatmak,
- Öksürük ve boðaz aðrýlarýný giderir,
- Yanýk tedavisinde mide bulantýsýnda ve mide sindirimine yardýmcý
olur.

KINA
Kýna; Tropikal bölgelerde yetiþen,
14-15 metro boylarýna, kýrmýzý çiçekli bir aðaçtýr. Kýna, yine kendi toplumumuzda adet olarak geline, askere
gidene yakýlmaktadýr.
KINANIN FAYDALARI
- Sinirlerin yatýþmasý ve sakinleþmesini saðlar.
- Bal ve macun karýþtýrýlarak yenildiðinde baþ aðrýsýný geçirir.
AYAK ÝÇÝN KINANIN
FAYDALARI;
- Mantar oluþumunu temizler.
- Ayak kokusunu giderir.
- Yara ve çýbanlarý geçirir.
- Ayak yorgunluðunu giderir.
SAÇ ÝÇÝN KINANIN
FAYDALARI;
- Saça parlaklýk verir.
- Beyaz saçlarý kapatýr.
- Saçýn köklerini korur ve saça
dolgunluk verir.
- Zamanla saç kendi rengine döner.
- Saç derisini saðlýklý hale getirir.
- Kepeði ve saç dökülmesini bitirir.
- Hint kýnasýnýnda içerisinde kimyasal olmadýðý için saç boyamak için
kýna ile eþ deðerdir.
Kýna, saç için yeni dönüþüm gibi
bir þey matlaþmayý, kýrýlmayý, dökülmeyi engellediði gibi saça canlýlýk ve
özgünlük katýyor. Kýnanýn faydalarý
sadece saç için deðil ayak bakýmý içinde kýnanýn büyük bir etkisi görülmektedir. Din açýsýndan da kýnanýn faydalarý büyük bir önem taþýmaktadýr.

KIRMIZI MEYVELER
Kýrmýzý meyveler vücudun ihtiyacý
olan kolajen ve proteinler sayesinde
cildin pürüzsüz ve daha saðlýklý olmasýný saðlamaktadýr. Kýrmýzý meyvelerin özellikle üzümleri cildin morötesi ýþýným yani uv ýþýnlarýndan karþý
oluþabilecek cilt hasarlarýna ve serbest radikallerden dolayý nötralize
eden güneþ yanýklarýna ve cilt yaþlanmalarýna yakalanma riskini azaltmaktadýr. Kýrmýzý meyveler'den olan
kýzýlcýk ve yaban mersini zararlý bakterilerin yayýlýmýnýn durdurarak idrar
yollarýna yapýþmalarýný durdurur ve
sistitlere karþý vücudun korunmasýnda büyük yardýmcý olur. Varisleri önler ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Romatoid artrit hastalýðýný kolaylaþtýrýrlar. Kanser riskini azaltýrlar.
Kýrmýzý meyveler insan saðlýðý için
gerekli olan C vitamini, K vitamini, folik asit, lif ve antosiyanidinler açýsýndan oldukça zengindirler.
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Kargý esnaf kefalette Mehmet
Helvacý güven tazeledi
Kargý Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Genel kurulda
Mehmet Helvacý ve yönetimi
güven tazeledi.
Genel kurulda divan baþkanlýðýna Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge
Birliði
Baþkaný
Vedat Canbek seçildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan açýlýþ konuþmasýný
yapan Kargý Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mehmet
Helvacý, katýlan tüm ortaklara ve misafirlere teþekkür etti. Helvacý'nýn konuþmasýnýn
ardýndan gündem maddelerine geçildi.
Geçmiþ yýllara ait gelir gider tablalarýnýn okunulmasý,
2021 yýlý tahmini gelir ve giderlerin okunulmasýnýn ardýndan divan baþkaný tarafýndan yönetim listesi sunmak isteyenlerin listelerini divan baþkanlýðýna sunmalarý
istendi. Divan Baþkanlýðý'na
sadece mevcut baþkan Mehmet Helvacý listesini sunarak, Kargý Esnaf ve Sanat-

karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný olarak seçilerek güven tazeledi.
Genel Kurulun toplantýsý
sonunda, Eski Kargý Esnaf
Odasý Baþkaný ve Esnaf Kefalet Kooperatifi üyesi olan
Mustafa Uður'un emekli olarak esnaflýðý býrakmasýndan
dolayý, ÇESOB Baþkaný Recep Gür tarafýndan plaket ve-

rildi.
Mehmet Helvacý'nýn yönetim kurulu listesi 2. Baþkan
Adem Bülbül, üyeler Hasan
Ayrancý, Emin Kaplan, Abdulaziz Akgül ve Denetim Kurulu Yusuf Borucu ve Hüseyin
Kantekin'den oluþtu.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantý salonunda gerçekleþen

genel kurula, Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliði Baþkaný Vedat Canbek, ÇESOB
Baþkaný Recep Gür, Sanayi
ve Ticaret Ýl Müdürü Fikret
Yýldýrým, Halk Bankasý Müdürü Özgür Baþ, oda baþkanlarý ile siyasi parti ve STK
temsilcileri katýldý.
(ÝHA)

Ceylan: Bayramlar,
dostluk, kardeþlik ve
dayanýþma günleridir
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kurban Bayramý münasebetiyle bir mesaj yayýmladý.
Milletvekili Ceylan yayýnladýðý
mesajýnda, "Bayramlar, bireyler
arasýnda sarsýlmaz köprüler kurulmasýna imkân saðlayan ayný
düþünce ve deðerlerde buluþturan, gönülleri yakýnlaþtýrarak dargýnlýklarýn ve kýrgýnlýklarýn unutulmasýna, kardeþlik ve iyilik duygularýnýn yeþermesine olanak saðlayan mukaddes günlerdir. Biz de
bu vesileyle tüm Ýslam âlemi ve
toplumsal yaþamýmýzda anlamlý
bir yere sahip olan, milletimizin
birlik ve beraberliðinin güçlendiði,
dostluk ve kardeþlik duygularýnýn
yoðunlaþtýðý bir Kurban Bayramýna daha ulaþmanýn mutluluðunu
ve sevincini yaþýyoruz" dedi.
Bayramlarýn, yaþamýmýzý zenginleþtirme ve renklendirmenin
yaný sýra, insanlarýn birbirine yakýnlaþmasý, kaynaþmasý, kardeþlik ve dostluk baðlarýnýn canlanmasý, birliðimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesile olduðunu vurgulayan AK Parti MKYK
Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; "Böyle müstesna günlerin coþkusunu ve sevincini yaþarken zirveye çýkardýðýmýz yardýmlaþma ve dayanýþma
duygularýný hayatýmýzýn birkaç
gününe deðil her gününe yayabilmek, bu duygularý kalýcý hale getirebilmek için daha fazla çaba
göstermeliyiz. Yine Covid-19 salgýnýna karþý milletçe verdiðimiz
mücadeleye devam ederken bu
bayramý ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada tedbirlere uyarak

Ahmet Sami Ceylan

kutlamayý unutmayalým. Salgýndan tamamen kurtulabilmek için
"Temizlik, Maske, Mesafe" kurallarýna dikkat ederek gelecek Bayramlarý coþku içerisinde geçireceðimize inanýyorum" ifadelerine
yer verdi.
Ceylan; "Bu duygu ve düþüncelerle mübarek Kurban Bayramýmýzýn ülkemize ve dünyaya huzur ve barýþ getirmesi temennisiyle, Çorumlu hemþerilerimin Kurban Bayramýný içtenlikle kutlar,
saðlýk ve mutluluk dileklerimle,
selam, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Ayrýca vatandaþlarýmýzýn
ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarýna her zamankinden
daha fazla riayet etmelerini, aþýrý
hýz, yakýn takip gibi trafik kuralý ihlallerinden kaçýnmalarýný, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarýný, her bir trafik kuralýnýn en az bir
hayat kadar deðerli olduðunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasýz, saðlýklý ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Doðan: Dayanýþma
dostluðun direði,
insanlýðýn gereðidir

'KAPLAN'IN TRT YÖNETiMiNE
ATANMASI iÇiMiZE SiNMEDi'
Ayyýldýz Hareketi Çorum Ýl Koordinatörü Bedii Onan, Hilal Kaplan'ýn TRT yönetim kuruluna atanmasýný eleþtirdi.
Bedii Onan, "Hilal Kaplan, Türk milliyetçilerinin sinir uçlarýna dokunmuþ,
toplumun genelinin önem verdiði deðerlere aykýrý ifadeler kullanmýþ ve Türk
milletinin hassasiyetlere karþý pervasýz
yaklaþýmlarda bulunmuþtur" dedi.
Bedii Onan, "Hilal Kaplan'ýn TRT yönetim kurulu üyesi olmasý içimize hiç
sinmedi. Bilakis sinir uçlarýmýza dokundu" ifadesini kullandý.
Bedii Onan'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde:
"Hilal Kaplan TRT yönetim kurulu
üyeliðine atanmýþ. Haným efendinin öz
geçmiþine baktým,lisans mezunu ve Boðaziçi üniversitesinde yüksek lisans öðrenimi gördüðü bilgilerine kadar ulaþtým. Atanmasý mevzuata uygun, hanýmefendinin kariyeri atanmasýna ve görev yapmasýna mani bir durumu yok.
Ancak; gazeteci ve yazar olarak çalýþtýðý dönemlerde meselelere bakýþ
açýsý ile yazdýðý yazýlar ve yaptýðý sosyal medya paylaþýmlarý Türk milliyetçilerinin sinir uçlarýna dokunmuþ, toplumun genelinin önem verdiði deðerlere
aykýrý ifadeler kullanmýþ ve Türk milletinin hassasiyetlere karþý pervasýz yaklaþýmlarda bulunmuþtur.
Bu yazdýklarýma dair aþaðýda örnekleme yapacaðým.
Yazdýðý kitaplarýn isimlerini paylaþalým. Rojbaþ, (Kütçede günaydýn demekmiþ.) Parev, (Ermenice ile merhaba demekmiþ.) Þalom, (Ýbranicede 'barýþ,
uyum, bütünlük, refah, ve huzur anlamlarýna gelen bir sözcükmüþ. Ýbranice konuþanlar arasýnda selamlaþmada veya
bazen vedalaþmada kullanýlmakta
imiþ.) Merhaba, selamün aleyküm, henüz özgür olmadýk, Türkiye'nin 'ölmeyen' babasý. (Bu kitabýn kapaðýnda,
Atatürkçü gençliðinin imkansýz yasý alt
baþlýðýný da bulunuyor.)
Kitaplarý ve içerikleri için bir deðerlendirme yapmýyorum. Taraf gazetesinde, Yeniþafak gazetesinde ve Sabah
gazetelerinde çalýþmýþ… Taraf gazetesinin durumu ve konumunu anlatmaya
gerek yok. Tv'lerde programlara katýlýyor ve deðerlendirmeler yapýyor.
Yazýmý hazýrlarken pek çok kaynak
araþtýrmasý yapmaya çalýþtým. Ýki gazetecinin Hilal Kaplan hakkýnda yazdýklarý
dikkat çekici buldum.Bunlardan birisi
Erdem Atay'ýn yazýsý, diðeri ise Yeniçað

Bedii Onan

yazarý Servet Avcý'nýn yazýsýdýr.
Þimdi Erdem Atay ve Servet Avcý'nýn
yazýlarýndan ve sosyal medya paylaþým
görsellerinden alýntýlara bakarak neler
yazýp, nasýl sinir uçlarýmýza nasýl dokunmuþ, örnekleyelim…
FETÖ ele baþýna þiir yazdýðý ifade
ediliyor. Mesela yasa dýþý Gülen cemaatinin bu ülkenin baþýna gelen en iyi
þeylerden biri olduðunu söylüyor, "hocaefendisine" edilen laflarýn kendisine
edilmiþ gibi olduðunu ifade ediyormuþ,
ayrýca; elebaþý Gülen'in tekrar Fatih Cami kürsüsünden sesleneceði günler için
dua ediyor, hocaefendisinden dua ve
selam alýnca da tüm Türkiye'ye bu kutlu
mesajý aktarýyormuþ.
Ermeni açýlýmýnýn büyük taraftarlýðýný yapanlardan olduðu ifade ediliyor. Bir
sosyal paylaþýmýnda þu paylaþýmda bulunmuþ. "Ermeni mallarý üzerine bina
edilmiþ bir devletimiz var. Bu kadar haramdan 'helali hoþ' bir hayat devþirmek
imkânsýz."
19 Eylül 2010 tarihli bir sosyal mesajýnda Akdamar'daki ayin ve siyasete izdüþümü hakkýnda Ermeni televizyonuna konuþacaðýný ifade etmiþ.
23 Nisan 2014 tarihli bir sosyal medya mesajýnda Baþbakanlýk'tan Ermeni
meselesine iliþkin bir barýþ mesajý birazdan Ermenice de dahil dokuz dilde yayýnlanacaðýna dair bir paylaþýma daha
rastladým.
24 ocak 2011 tarihli bir sosyal mesajýnda Ermenilik bir etnisiteyi ifade edebiliyorsunuz. 'Ermeni dölü diye bir küfür
varken' hepimiz Ermeni'yiz sloganýndaki sakýnca nedir? Cümlesi de eleþtirdiðimiz þahýsa ait bir paylaþýmmýþ.

23 mayýs 2010 tarihli bir sosyal medya mesajýnda dün gece;
Cleveland'da yaþayan 15 Ermeni ile
buluþtum. Demek diasporada yaþayan
Ermeniler adamý 'yemiyormuþ.'demiþ.
Þimdi gelelim diðer sosyal medya
mesajlarýna; 20 Aðustos 2010 tarihli
sosyal medya paylaþýmýnda 'Diyorlar ki
devlete katil deme'. Olur. Seri katil. Bu
sosyal medya paylaþýmý da Kaplan'a ait
görseller arasýndan çýktý.
Bu arada farklý bir sosyal medya
paylaþýmýna da rastladým. Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin Ankara'daki tam yetkili
büyük elçisinden Azerbaycan devletine
katký veren gazetecilere verilen takdir
belgesi, Kaplan'a da verilmiþ. Bu belgenin verilmesi sebebiyle Büyükelçi'ye teþekkür etmiþ… Bir ara Türk bayraðýnýn
adýný deðiþtirilmesi hakkýnda da fikir de
beyan etmiþ. Yine kaynak Google ve
sosyal paylaþýmlardan…
Eski AKP Milletvekili Abdullah Baþçý,
kiþisel Facebook hesabý aracýlýðýyla Hilal Kaplan'a dair bir dikkat çeken paylaþýmda bulunmuþ ve "Yazýk, dünün FETÖ'cüsü bugün ülkeyi dizayn etmeye
çalýþýyor" demiþ…
Yine bir paylaþým da TSK ile ilgili;TSK,gerçekten peygamber ocaðý olsaydý,arife günü kan döker miydi? sorusunu sormuþ. Bu yazýsýna raðmen,silah
atýndaki askerlere destek vermek
için,bir ziyaret programýna çaðrýlmýþ.
Doðal olarak bu durum sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuþ.
Bir diðer paylaþým ise; sarý-kýrmýzýyeþil kelimeleri ile devam ediyor.
Yazacaðým bir paylaþýmý ise,Þehitlik
kavramý Ýslam'da vardýr.' Türk-Kürt savaþý dediðiniz hadisede ise 'þehit' yoktur. Anlamasý çok mu zor hakikaten…ifadesi ile bitiyor.
Son olarak ise, Nevruz bayramý ile
paylaþýmý; Newroz'u 'Nevruz' yaparak
evcilleþtirmeye inat çalýþanlara inat:
Newroz piroz be! Newroz piroz be!
Newroz piroz be! (Nevruz kutlu olsun)
yazýsýný yazmýþ.
Osman Öcalan'ýn TRT'ye çýkarýlmasýna, Bülent Turhan, Kürdi kanalýna çýktý diyerek savunma yapmaya çalýþtý…
Bu atamaya nasýl bir savunma yapýlacak merak ediyorum. Egemen Baðýþ,
Þaban Diþli ve Merve Kavakçý büyükelçi oldu. Ýçimize sinmedi. Hilal Kaplan'ýn
da TRT yönetim kurulu üyesi olmasý içimize hiç sinmedi. Bilakis sinir uçlarýmýza dokundu."
(Haber Merkezi)

Çorum Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Ali
Can Doðan, "Dayanýþma dostluðun direði, insanlýðýn gereðidir.
Milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak, hayatýmýza sevgi,
saygý, yardýmlaþma, dayanýþma
ve hoþgörü duygularýný egemen
kýldýðýmýz sürece, inanýyorum ki
daha güzel günlere ulaþacaðýz"
dedi.
Kurban Bayramý nedeniyle bir
mesaj yayýnlayan SMMMO Baþkaný Ali Can Doðan, þu ifadelere
yer verdi:
"Hayat þartlarýnýn, farkýnda
olunmadan içine sürüklediði yalnýzlýk duygusundan uzaklaþmamýza vesile olan bayramlar, birlik
ve beraberliðimizi pekiþtiren, dargýnlýklarýn unutulduðu, huzurun,
sevginin, merhametin en üst seviyeye ulaþtýðý günlerdir. Bu müstesna günleri barýþ, huzur ve kardeþlik duygularý içerisinde kutlamak ve bayram coþkusunu tüm
yoðunluðuyla yaþamak en büyük
dileðimizdir.
Dayanýþma dostluðun direði,
insanlýðýn gereðidir. Milli ve manevi deðerlerimize sahip çýkarak,

Ali Can Doðan

hayatýmýza sevgi, saygý, yardýmlaþma, dayanýþma ve hoþgörü
duygularýný egemen kýldýðýmýz
sürece, inanýyorum ki daha güzel
günlere ulaþacaðýz. Bayramlarý,
üzüntülerin yerini sevincin almasý,
kardeþlik ve dostluk baðlarýnýn
canlanmasý, birliðimizin daha da
güçlenmesi için fýrsat olarak deðerlendirmeliyiz.
Bu vesile ile; Kurban Bayramýný en içten duygularýmla tebrik
eder, bu günlerin ülkemize ve tüm
dünyaya birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
DAMLA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

20 TEMMUZ 2021 SALI

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

ÇORUM HAVA TAHMiNi
ESER

MACÝTOÐLU

(TEL: 213 77 07) (TEL: 212 28 57) (TEL: 221 44 08)
BAHÇELÝEVLER OSMANCIK CAD. BAHÇELÝEVLER M.
MH. DUMLUPINAR NO: 44/C - ULU CAMÝ M.A.ERSOY CD.
5. SOK. NO: 2/B VE YAZI ÇARÞI ARASI
NO: 146/B

SEÇÝL
(TEL: 611 88 66)
G.BEY MAH.
CEMÝLBEY CD.
NO: 18/A

Belediyeye ait sosyal
tesisler ilk iki gün kapalý

Bayramda
hava
nasýl olacak?

Çorum Belediyesi Millet Bahçesi ve Pir Baba Sosyal Tesisleri, 3. gününden itibaren tüm vatandaþlara hizmet vermeye devam edecek. Vatandaþlarýn uðrak noktalarýndan olan Pir Baba
Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi
Kurban Bayramý'nda tüm misafirlerini bekliyor olacak.
Tesisler Müdürlüðü bünyesinde hizmet vermeye devam eden
sosyal tesisler bayramýn üçüncü
gününden itibaren vatandaþlarýn

hizmetinde olacak. Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, tüm Çorum halkýnýn Kurban
Bayramýný kutlayarak, "Kurban
Bayramýnýn üçüncü gününden
itibaren Pir Baba Sosyal Tesisleri ve Millet Bahçesi sosyal tesislerimiz hizmet vermeye devam
edecek. Sosyal mesafe ve hijyen
kurallarý gözetilerek hizmet sunan tesislerimize tüm hemþerilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
(Furkan Kalkan)

Dokuz gün sürecek Kurban Bayramý tatili baþlýyor. Peki bayramda Çorum'da hava nasýl olacak?
Çorum, son yýllarýn en sýcak Kurban Bayramlarýndan birisini yaþayacak. Hafta sonu gelen sýcak
hava dalgasýyla birlikte Salý günü hava güneþli 39
dereceye kadar ulaþacak. Çarþamba gününden
itibaren ise hava sýcaklýðý mevsim normallerine
dönmeye baþlayacak. Çarþamba günü yine güneþli 35 derece, Perþembe günü de havanýn gök
gürültülü saðanak yaðýþlý 30 derece olmasý bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise hava 28 dereceye kadar düþecek.
Uzmanlar hava sýcaklýðýnýn yoðun olarak hissedildiði öðle saatlerinde vatandaþlarýn dikkatli
olmasý gerektiðini belirtiyor. (Haber Merkezi)

Kurtoðlu, müzik ziyafeti sundu
Ünlü sanatçý Cemal Kurtoðlu, Çorum'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Pandemi sürecinde sosyal etkinliklere ara
veren Çorum Belediyesi, aþýlamanýn baþlamasý
vaka sayýsýndaki düþüþle birlikte sýcak havayý
deðerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda
Çorum Belediyesi, geçtiðimiz Pazar günü ünlü
ses sanatçýsý Cemal Kurtoðlu'nun katýldýðý bir
konser düzenledi. KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
saat 21.00'de baþlayan konsere, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Mehmet Bektaþ ile vatandaþlar katýldý.
Konserde birbirinden güzel eserler seslendiren Cemal Kurtoðlu, Çorumlulara unutulmaz bir
akþam yaþattý. Konser sonrasýnda Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Cemal Kurtoðlu'na çiçek takdim etti.
(Furkan Kalkan)

Büyükelçiden
memleket ziyareti
Kargýlý hemþehrimiz, eski Büyükelçi
Hakký Akil, Kargý Kaymakamlýðýný ziyaret
etti. 2005-2008 yýllarýnda Aþkabat, 20082009 arasýnda Abu Dabi Büyükelçisi, 20
Ocak 2011 -1 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Roma Büyükelçisi, 14 Nisan 2014 - 1
Eylül 2016 tarihlerinde Paris Büyükelçisi
olarak görev yapmýþ olan hemþehrimiz
Hakký Akil, Kargý Kaymakamý Abdulhamid
Uyar'ý makamýnda ziyaret etti.
Akil ve Uyar, Kargý ve güncel konular
üzerine bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)

TransAnatolia rotasýnda Çorum da var
Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanýn
ise en büyük ve zorlu yarýþlarýndan
biri olan TransAnatolia'da geri sayým baþladý. 13-21 Aðustos 2021 tarihleri arasýnda gerçekleþecek
TransAnatolia'da
Eskiþehir'den
start alan yarýþçýlar 14 ilden geçerek Kars'a ulaþacaklar.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve
Spor Bakanlýðý izni ve Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu desteðiyle düzenlenen TransAnatolia
Rally Raid'de yarýþ severleri Anadolu uygarlýklarýnýn gözbebeði Eskiþehir'den, Türkiye'nin zümrüt tacý
Kars'a macera dolu bir yarýþ bekliyor. TransAnatolia'nýn 11.yýlýnda
Anadolu'nun kadim topraklarýnda
yarýþacak sporcular sýrasýyla Eskiþehir, Ankara, Bolu, Çankýrý, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas,
Erzincan, Gümüþhane, Erzurum,
Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sýnýrýndan geçerek 2 bin
300 km yol yapacak. Özel etap oranýnýn %67 ile en yüksek olduðu
TransAnatolia'da bu yýl yarýþçýlarý
oldukça zorlu etaplar bekliyor. (ÝHA)

