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Önce Afrika daha sonra ise dünyanýn dört bir yanýnda görülmeye
baþlanan maymun çiçeði vakasýnýn
ilkinin Türkiye'de tespit edildiðini
duyuran Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca hastanýn 37 yaþýnda baðýþýklýðýnýn yetersiz olduðunu açýkladý. 3’TE

Fahrettin
Koca

ÇORUM FK’NIN

RAKiPLERi
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2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Kýrmýzý ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takýmlar belli oldu. Hasan Doðan Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim
Tesislerinde saat 12'de yapýlan kura çekimi sonrasýnda Kýrmýzý Grup'ta
20, Çorum FK'nin de bulunduðu Beyaz Grup'ta 19 takým yer aldý. 6’DA

NE ÜRETiCi NE DE
TÜKETiCi MEMNUN!
Pazarda; üreticiye,
satýcýya ve halka
pazardaki son durumu
sorduk.

Asgari ücret
belli oluyor!
Yaklaþýk 7 milyon asgari ücretli çalýþan baþta
olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüþmelerinde süreç bitiyor. Asgari
Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarýný
belirlemek için yeniden bir araya geldi. Yeni
asgari ücretin Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan açýklanmasý bekleniyor. 2’DE

Vatandaþlar pazardaki fiyatlarý pahalý bulurken üretici ve
satýcýlar ise artan maliyetlerden þikayet ederek fiyatlarýn
düþmeyeceðini ifade etti.
Perþembe pazarýnda görüþlerini aldýðýmýz üretici satýcý
ve vatandaþlar fiyatlarýn yüksek olmasýndan yakýnýrken,
ciddi þekilde artan maliyetler
nedeniyle fiyat artýþlarýnýn
devam edeceðini dile getirerek müþterinin alým gücünün
düþmesinin satýþlarý olumsuz
etkilediðini ifade etti. 5’TE

Halk Bankasý'nda yýkým için

Kontrolden çýktý
tarlaya devrildi

düðmeye basýldý

Sungurlu-Boðazkale karayolunda meydana
gelen kazada kontrolden çýkarak tarlaya
devrilen otomobilden itfaiye yardýmýyla çýkarýlan araç sürücüsü yaralý olarak Sungurlu
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. 3’TE

ATIK SU HATTI
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Þehrin muhtelif noktalarýnda alt ve üst yapý çalýþmalarýný
sürdüren Çorum Belediyesi, Çiftlik Çayýrý 4. Caddede imara
açýlan alanlarda parsel içerisinde kalan eski hattý yenileyerek
parsel dýþýna taþýyor. Eski hatta nazaran taþýma kapasitesi
daha yüksek bin 100 metre uzunluðunda altyapý çalýþmasý
yapýmý devam ediyor. 2’DE

Çorum’un ihracatý
105 milyon dolar arttý
Türkiye'de geçen yýl ayný aya göre
mayýs ayýnda ithalat ve ihracatta artýþ
yaþanýrken Çorum'da ihracat 105,2
milyon dolar olarak kayýtlara geçti. 2’DE

Mehmet Ceyhan’dan
maymun çiçeði uyarýsý

Ýnanç Penceresinden

Dünya üzerinde 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kiþiye bulaþan
maymun çiçeði virüsüne Türkiye'de de rastlandýðýnýn açýklanmasý üzerine Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalýklarý
Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeði virüsünün 3 önemli semptomunun, ateþ, baþ aðrýsý ve sýrt aðrýsý olduðunu açýklayarak "Bu belirtiler varsa mutlaka hekime baþvurulmalý" dedi. 3’TE

KUR'AN KURSLARI 26 AÐUSTOS'A
KADAR SÜRECEK
6’DA

Sümeyra ÖZDOÐAN

NEFiS
- YAZISI 2’DE

ÞAHÝNER'DEN GÖKÇEK'E
LEBLEBÝLÝ GÖNDERME 3’TE

ÇÝLEÐE YÖNELÝK EÐÝTÝM
ARAÞTIRMASI
8’DE

SIFIR ATIK ELÇÝLERÝ
POLONYA'DA 8’DE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

NEFiS

Emeklilerin bayram ikramiyeleri
2 ile 7 Temmuz tarihleri
arasýnda hesaplara yatýrýlacak
Emeklilerin yüzünü, 9 Temmuz'da baþlayacak Kurban Bayramý öncesi güldürecek haber
geldi. Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak. 2022 yýlý Kurban
Bayramý Emekli Bayram Ýkramiyelerinin ödeme
tarihi belli oldu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatýrýlacaðýný duyurdu.
KÝM NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bað-Kur
emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandýðý kapsamýnda aylýk alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde
bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK kapsamýnda aylýk alanlarýn aylýk
ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.
Emekli Sandýðý kapsamýnda aylýk alanlarýn aylýk ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylýklarý ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.
BAÐKUR kapsamýnda aylýk alanlara 7
Temmuz 2022
2018 yýlýnda baþlayan emeklilere ikramiye
uygulamasý yýlda 2 kere olmak üzere emekli vatandaþlara ödeniyor.
(Haber Merkezi)

Nefis; birþeyin kendisi, benliði, zatý ve hakikatidir. Yüce kitabýmýzda nefsin beþ derecesinden bahsedilir. Bunlar nefsi emmare, nefsi
levvame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne,
nefsi raziyye þeklinde beyan edilmektedir. Ýslam âlimleri özellikle de sufileri bu yüzden nefisle mücadele konusunda eðitime büyük
önem vermiþlerdir.
Nefs-i emmare: Allahýn emir ve yasaklarýna uymayan nefsine tabi olan nefistir.
Nefs-i levvame: Allah'ýn emirlerine bazen
uyan, bazen uymayan Ýþlediði günahlardan
dolayý üzülen, yaptýðý sevaplardan dolayý sevinen nefistir.
Nefs-i mülhime: Ýlhama mazhar olmuþ nefistir.
Nefs-i mutmainne: Ýman esaslarýna inanan, Ýslam'ýn emir ve yasaklarýna uyan, Rabbi
ile manevi bir bað kurup huzura eren nefistir.
Bu dereceye ulaþan insan, Allah Resul'ünün
getirdiði her ameli hak olarak kabul eder, Allah'ýn yasaklarýndan mecburen deðil seve seve kaçýnarak uzak durur, Allah yolunda nefedakârlýk gerekiyorsa yapar. Allah'a tam manasýyla teslim olmuþ bir þekilde yaþar. Gam ve
kederden uzak olur. Gönül huzuruna, ruhi saadete kavuþur. Ahirette de Allah'ýn iltifatýna
nail olur.
Nefs-i raziye: Her yönüyle Rabbine yönelen, Allah'tan gafil olmayan, O'ndan razý olan
nefistir.
Ýslam âlimleri nefis terbiyesinin beden terbiyesinden daha fazla gayret ve mücadele istediðini belirtmektedir. Çünkü nefsin birçok

kötü sýfatlarý vardýr; Aldatma, hile, haset, kötü
zan besleme, hýrs, cimrilik vb... Nefsinin kötü
isteklerine karþý Rabbine sýðýnmak yerine istediðini yapan kimse ilah edilmiþ sayýlýr. Bu
husus Kur'an-ý Kerimde;
Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ýn (halini bildiði için ) saptýrdýðý ve kulaðýný, kalbini
mühürlediði, gözüne de perde çektiði kimseyi
gördün mü? Þimdi onu Allah'tan baþka kim
doðru yola eriþtirebilir? Hala düþünüp ibret almayacak mýsýnýz?
Nefsini terbiye, tezkiye ve tasfiye eden kiþi
Allah'a yakýnlýkta daha çabuk mesafe almaktadýr. Eðer ki nefsin arzu ve isteklerine sýnýr
konulmazsa nefis her istediðini elde edecek,
þýmaracak, böylece insana tahakküm etmeye
baþlayacaktýr. Nefsine hakimolamayan kiþi
eðer günah çukuruna düþmüþ ise bunda ýsrar
etmemeli, ümitsizliðe kapýlmamalýdýr. Zira insan suçu günahý ne kadar çok olursa olsun,Allah'ýn rahmeti ve baðýþlamasý bundan
daha fazladýr. Þüphesiz ki bedenimiz hem iyi
hem de kötü duygulara eðilimli bir tabiat üzerine yaratýlmýþtýr. Bu tabiat gereði olarak nefsimizin zaman zaman kötü hislerin baskýsý altýnda kalmasý kaçýnýlmazdýr. Dünya malý ve
mevki, makam sevgisi veya arzular her birimiz
için bir yere kadar doðal ihtiyaçlardýr. Ýþte bu
ihtiyaçlarýmýz haram sýnýrlarýný aþacak derecede hýrsa dönüþmemelidir.
Deðerli okurlar;
Bize görünmeyen düþman ne kadar tehlikeli ise nefis de o derece tehlike arz etmektedir. Hepimiz birer nefis sahibiyiz ve nefsimizin

doðal ihtiyaçlarý vardýr. Ancak bu ihtiyaçlarýmýzý gayrimeþru yollarla gidermemeliyiz. Örneðin rýzkýmýzý çalýþarak, alýnterimizle helalinden kazanmaya çalýþmalýyýz. Bugün Cezaevlerinin dolup taþmasý, intihar vakalarý ve aile
huzursuzluklarý yanýnda toplumu sarsan daha
birçok olumsuzluðun kiþinin bir anda düþünmeden, kontrolsüzce yaptýðý bir davranýþtan,
nefsinin gayrimeþru, geçici isteðine boyun eðmesinden kaynaklandýðý unutulmamalýdýr. Elbette zaman zaman karþý koymakta zorlandýðýmýz isteklerimiz arzularýmýz vardýr. Nefsimizin bu ihtiraslarýna karþý koyabildiðimiz ölçüde
onurumuzu korumuþ oluruz. Ýnsana ateþin yolunu açan, onu kolaylaþtýran ve cazip hale getiren, bir taraftan da cennetin yolunu zorlaþtýran istek ve arzularla mücadele etmek kolay
deðildir. Allah'ýn rahmeti olmasa bu cihaddan
baþarýyla çýkmak mümkün deðildir. Bu yüzden
Allah Resulünün dualarýnda nefsinin kötülüklerinden Allah'a sýðýndýðýný görüyoruz. Bize
düþen Peygamberimizin ýþýðýnda yol almak ve
sabah, akþam her an O'nun öðütlediði dualarla Rabbimize sýðýnmak olacaktýr.
"Ey göklerin ve yerin yaratýcýsý, gizli ve
aþikârý bilen Allah'ým! Sen her þeyin sahibisin.
Senden baþka ilah olmadýðýna meleklerde þahitlik ederler. Biz nefislerimizin veAllah'ýn rahmetinden uzaklaþtýrýlmýþ olan þeytanýn þerrinden, onun bizi þirke düþürmesinden, kendimize ve herhangi bir Müslümana kötülük yapmaktan sana sýðýnýrýz."
"Ey Allah'ým! Senin Rahmetini umuyorum,
bir an bile beni nefsime býrakma" Amin.

MAYISTA iHRACAT ARTTI
Türkiye'de geçen yýl ayný aya göre mayýs ayýnda ithalat ve ihracatta artýþ yaþanýrken Çorum'da ihracat 105,2 milyon dolar
olarak kayýtlara geçti.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Dýþ Ticaret Ýstatistikleri Mayýs 2022 verilerini açýkladý. TÜÝK ve Ticaret Bakanlýðý iþ birliðiyle
oluþturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dýþ ticaret verilerine
göre; Türkiye'de ihracat 2022 yýlý Mayýs
ayýnda, bir önceki yýlýn ayný aya göre yüzde
15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Türkiye'de ithalat ve ihracatýn artmasýnýn aksine Samsun'da mayýs ayýnda geçen
yýl ayný aya göre ihracatta düþüþ yaþandý.
Ýthalatta ise artýþ yaþandý. Mayýs ayýnda
Samsun'da 86,2 milyon dolar ihracat, 96,9
milyon dolar ithalat yapýldý.
TÜÝK Samsun Bölge Müdürlüðü sorumluluðundaki Tokat'ta mayýs ayýnda ihracat
3,4 milyon dolar, ithalat 1,8 milyon dolar,
Çorum'da ihracat 105,2 milyon dolar, ithalat
261,5 milyon dolar, Amasya'da ise ihracat
10,7 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar
olarak kayýtlara geçti. (Sümeyra Özdoðan)

Asgari ücret
belli oluyor!
Komisyon toplantýsý bitti,
yeni rakamý bugün Erdoðan
açýklayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara
zammýn belirlenmesi için çalýþmalarý dün
de devam etti. Komisyonun çalýþmalarýný
tamamlamasýnýn ardýndan yeni rakamýn
bugün Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kamuoyuna açýklanmasý
bekleniyor. Yaklaþýk 7 milyon asgari ücretli
çalýþan baþta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüþmelerinde
süreç bitiyor. Ýlk toplantýsýný çarþamba günü Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarýný belirlemek için dün
yeniden bir araya geldi.
MEVCUT ASGARÝ ÜCRET
NET 4 BÝN 253 LÝRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin
825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artýþla 2022 yýlý için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmiþti.
Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti, bir
iþçi için 5 bin 879 lira 70 kuruþ düzeyinde.
Bunun 5 bin 4 lirasýný brüt asgari ücret, 775
lira 62 kuruþunu sosyal güvenlik primi, 100
lira 8 kuruþunu ise iþveren iþsizlik sigorta
fonu kalemi oluþturuyor.
MASADA YÜZDE 20-25
SEÇENEKLERÝ VAR
Komisyonun masasýnda yüzde 2025'lik zam oranlarý bulunuyor. Eðer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranýnda zam yapýlýrsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104
liraya çýkacak. Yüzde 25 artýþla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.
(Haber Merkezi)

ATIK SU HATTI

YENiLENiYOR

Aþýrý yaðýþlarda sel baskýný ve geri tepmelerin önüne geçerek Çorumlulara daha konforlu
bir yaþam saðlamayý amaçlayan Çorum Belediyesi alt yapýya yatýrým yapmaya devam ediyor.
Þehrin muhtelif noktalarýnda alt ve üst yapý
çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi, Çiftlik
Çayýrý 4. Caddede imara açýlan alanlarda parsel
içerisinde kalan eski hattý yenileyerek parsel dýþýna taþýyor. Eski hatta nazaran taþýma kapasitesi daha yüksek bin 100 metre uzunluðunda
altyapý çalýþmasý yapýyor.
Yapýlan altyapý hizmetlerinin daha uzun va-

deli olmasý için ileriye dönük planlama yaptýklarýný belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Karayollarý yeni Osmancýk Yolu çalýþmalarýný yürütürken eþ zamanlý olarak bölgenin yapýlaþtýðý zaman ihtiyaç duyacaðý alt yapýyý yapýyoruz. Karayollarý yol için kazý çalýþmasýný yürütürken bizim de kazým için harcayacaðýmýz
emek minimuma iniyor. Bu sayede imkânlarý en
verimli þekilde kullanarak Çiftlik Çayýrý 4. Cadde'de bin 100 metre uzunluðunda 800mm çapýnda atýk su hattýný yeniliyoruz" dedi.
(Gizem Galatalý)

Türkiye ihracatta
büyük bir baþarýya
imza attý
Ýhracat yýllýk 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati, ek bütçe görüþmelerinde yaptýðý konuþmada ihracat verileriyle ilgili dikkat çeken rakamlar paylaþtý. Bakan Nebati, "Mayýs ayýnda ihracatýmýz yýllýk 242,6 milyar
dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaþmýþtýr." ifadelerini kullandý.
Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki
(TBMM) ek bütçe görüþmelerinde konuþtu.
Dünyada hýzla yükselen enflasyon, tedarik
zincirleri ve lojistik alanýndaki sýkýntýlara deðinen Bakan Nebati, ihracat verilerine iliþkin
detaylarý da kamuoyu ile paylaþtý.
"MALÝ DÝSÝPLÝNDEN
TAVÝZ VERMEDÝK"
Bakan Nebati konuþmasýna þu ifadeleri
kullandý: "Kamu maliyemiz dünyada yaþanan tüm olumsuz geliþmelere raðmen ekonomimizin en güçlü taraflarýndan biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceðiz. 2022 yýlý bütçe hedef ve tahminleri 2021 yýlýnýn ikinci yarýsýndaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmiþti.
"DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DEÐÝÞÝMLERE YOL AÇTI"
Ancak, dünyada hýzla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanýndaki
sýkýntýlar, emtia fiyatlarýndaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayýmlarda deðiþimlere yol açmýþtýr."
"CUMHURÝYET TARÝHÝNÝN EN
YÜKSEK SEVÝYESÝNE ULAÞTI"
Turizm gelirlerinin salgýn öncesi seviyeye oldukça yaklaþtýðýný belirten Bakan Nebati, sözlerini þöyle sürdürdü: "2022 yýlý Mayýs ayýnda ihracatýmýz yýllýk 242,6 milyar
dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaþmýþtýr. Türkiye, OECD üyeleri
arasýnda salgýn öncesi döneme göre en
fazla istihdam artýþý saðlayan ülke olmuþtur."
(Haber Merkezi)
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TÜRKiYE'DE MAYMUN
ÇiÇEÐi TESPiT EDiLDi
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeði vakasýnýn tespit
edildiðini duyurdu. Hastanýn 37 yaþýnda
olduðu, baðýþýklýk sistemi yetersizliði yaþadýðý açýklandý.
Önce Afrika daha sonra ise dünyanýn
dört bir yanýnda görülmeye baþlanan
maymun çiçeði vakalarý bu kez Türkiye'de görüldü.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Twitter
hesabýndan Türkiye'de maymun çiçeði
vakasý görüldüðünü açýkladý.
Bakan Koca, konuya iliþkin paylaþýmýnda "Bir hastamýzda maymun çiçeði
hastalýðý tespit edildi. Hasta 37 yaþýnda,
baðýþýklýk sistemi yetersizliði var. Kendisi tecrit edilmiþ durumda. Temaslý takibi
yapýldý, baþka bir vakaya rastlanmadý.
Bilindiði gibi, bu hastalýk solunum yoluyla deðil, yakýn fiziksel temasla bulaþýyor"
ifadelerinde bulundu. (Haber Merkezi)

Fahrettin
Koca

Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeði uyarýsý:

BU 3 SEMPTOMDAN BiRi VARSA VATANDAÞLARIMIZ
MUTLAKA BiR HEKiME BAÞVURULMALI
Dünya üzerinde 48 ülkede 3 bin 500'den fazla kiþiye bulaþan maymun çiçeði virüsüne Türkiye'de de rastlandý. Kötü haberi veren Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, 37 yaþýnda bir kiþide virüs
tespit edildiðini ve bu kiþinin tecrit altýna alýndýðýný duyurdu. Yaþanan geliþmeyle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
maymun çiçeði virüsünün 3 önemli semptomunun, ateþ, baþ aðrýsý ve sýrt aðrýsý olduðunu
açýklayarak "Bu belirtiler varsa mutlaka hekime
baþvurulmalý" dedi.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, ülkede ilk
'maymun çiçeði' vakasýnýn görüldüðünü açýkladý. Koca, "Hasta 37 yaþýnda, baðýþýklýk sistemi
yetersizliði var. Kendisi tecrit edilmiþ durumda.
Temaslý takibi yapýldý, baþka bir vakaya rastlanmadý" ifadelerini kullandý.
ÝLK VAKA ÝSTANBUL'DA BÝR
HASTANEDE TEDAVÝ GÖRÜYOR
Ýlk vakanýn Ýstanbul'da bir þehir hastanesinde
tedavi gördüðü açýklanýrken, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de ilk vakasý tespit edilen maymun

çiçeði virüsüyle ilgili dikkat çeken açýklamalarda bulundu.
CEYHAN: BÝR VAKA
VARSA, ETRAFTA
MUHTEMELEN BAÞKA
VAKALAR DA VARDIR
Maymun çiçeði virüsünün
bulaþ hýzýnýn yüksek olduðunu ve vatandaþlarýn yakýn temastan kaçýnmasý gerektiðini
belirten Ceyhan, bunun bir
salgýn olduðunu aktararak
"Bir vaka varsa, muhtemelen
etrafta baþka vakalar da varMehmet
Ceyhan
dýr. Bu vakanýn yurt dýþý kaynaklý olup olmadýðýnýn açýklanmasý gerekir. Ateþ, baþ aðrýsý, sýrt aðrýsý gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka
bir hekime baþvurulmalý" ifadelerini kullandý.
"DÖKÜNTÜLÜ BÖLGELER BAÞKA
ÝNSANLARDAN UZAK TUTULMALI"
Ýnsanlarýn özellikle uzun süreli temas ettiði
kiþilere ve ev ortamýnýn hijyenine dikkat etmesi

gerektiðini söyleyen Ceyhan,
döküntülerin olduðu bölgelerin de baþka insanlardan
uzak tutulmasý gerektiðini
belirtti.
VÝRÜSÜ GEÇÝRENLERE
UYARI: KABARCIKLARI
SAKIN PATLATMAYIN
Bulaþ hýzýnýn Covid19'dan daha yüksek olduðunu aktaran Ceyhan, Cumhuriyet gazetesine yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Virüsü geçirenler bu kabarcýklarý
patlatmaya kalkýþmasýnlar.
Hastalarýn yarýya yakýný homoseksüel erkekler, bu kiþilerin özellikle dikkatli olmalarý lazým. Önlenmesi
çok kolay bir hastalýk deðil. Saðlýk Bakanlýðý'nýn
bir þema çizmesi lazým. Ancak yine kervaný yolda düzeceðiz belli ki. Bir aþý üretimi için büyük
yatýrýmlar yapmak kimsenin iþine gelmeyecektir
ve þu an için bunu kitlesel aþýlamaya dönüþtürmek mümkün deðil."
(Haber Merkezi)

Engin Erenler

"Bu rakam
sadakadýr"
Genç Parti Çorum Ýl Baþkaný Engin
Erenler en düþük emekli maaþýna yapýlan bin liralýk artýþý deðerlendirerek, AK
Parti iktidarýnýn emekliye sadaka verdiðini ve emeklileri sefalete mahkum etmeyi
sürdürdüðünü dile getirdi.
Tuzu kuru vekillerin sanki çok büyük
müjdeymiþ gibi emekli maaþýna yapýlan
zamla övündüklerini belirten Erenler,
"Çay-simit hesabýna hiç girmeyim!" dedi.
Bugün Çorum'da ortalama ev kirasýnýn bin lira civarýnda olduðunu vurgulayan Engin Erenler "Kirada oturan emekli
ne yiyecek?" diye sordu.
Kýþ aylarýnda elektrik ve doðalgaz faturalarýnýn oldukça kabarýk geldiðini ve
bu emekliye verilen zammýn bunu da karþýlamayacaðýný dile getiren Erenler "Bundan iki yýl önce emekli maaþlarý asgari
ücret üzerinde ödeniyordu. Emekli yýllarca Bað-Kur ödedi, esnaflýk yaptý.
Emekliye verilen maaþ yoksulluðu býrakýn açlýk sýnýrýnýn da çok çok altýnda.
Daha çay-simit hesabýna hiç girmedim
yoksa iþin içinden sizde çýkamazsýnýz" diye konuþtu.
Bazý iktidar milletvekillerinin emekliye
yapýlan zam ile övündüðünü dile getiren
Engin Erenler "En düþük emekli maaþý
3,5 lira oldu diye caka satmayýn. Yazýktýr
günahtýr. Emeklilerimiz bunlarý hak etmiyor. Sizin yapacaðýnýz tek þey kýsa zamanda erken seçime giderek Türkiye'nin
önünü biran önce açmaktýr" þeklinde konuþtu.
(Gizem Galatalý)

Þahiner'den Gökçek'e

leblebili gönderme

SEYÝRTEPE'YE
KAFE YAPILIYOR
Ortaköy'ün ilgi odaðý seyir
tepeye kafe yapýlacak. Yerli yabancý turistlerin ilgisini çeken
seyir tepeyi daha cazip hale getirmek isteyen Ortaköy Belediyesi buraya kafe yapmak için
kollarý sývadý.
Konu ile ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný

Taner Ýsbir "Ýlçemize her alanda
hizmet vermeye çalýþýyoruz.
Acil hizmetlerini tamamlayan ilçemiz sosyal kültürel ve turizm
yönünden kalkýndýrmasýnýn vizyonunu taþýyoruz ilgi odaðýmýz
seyir tepeye kafe yaparak hizmet zincirlerimize hizmet ekliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ankara Büyükþehir
Beleyesi eski baþkaný Melih Gökçek'e leblebili gönderme yaptý.
Geçtiðimiz günlerde sosyal medyada yapýlan "Türkiye'de 6 milyar dolarlýk jelibon rezervi var" þakasýný
gerçek sanan ve bunu katýldýðý programda anlatan Gökçek'e sosyal
medya hesabýndan yaptýðý paylaþým
ile takýlan Þahiner konu ile ilgili yaptýðý paylaþýmda "Adýyaman'da 6 milyar dolar jelibon rezervi bulundu esprisine inanan ve bunu ciddi ciddi haber kanallarýnda anlatan adam bu ülkenin baþkenti, Ankara'yý tam 23,5
sene yönetti. Sungurlu'da bulunan
leblebi rezervini duysa çýldýrýr muhtemelen" diyerek dalga geçti.
(Abdulkadir Söylemez)

Abdulkadir Þahiner

Melih Gökçek

Kontrolden çýktý tarlaya devrildi
Sungurlu'da kontrolden çýkan otomobilin tarlaya devrilmesi neticesinde bir kiþi yaralandý.Kaza Sungurlu-Boðazkale karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde
olan Bünyamin Ç. yönetimindeki 19 ACU 379 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çýkarak tarlaya devrildi. Kazada Bünyamin Ç. yaralandý. Kazayý gören
diðer sürücüler durumu itfaiye,
polis ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Ýhbar üzerine kýsa sürede
olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralýyý
araçtan çýkartarak kurtardý. Ýlk
müdahalesi olay yerinde yapýlan yaralý sürücü, ambulansla
Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)
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Resmi Gazete'de yayýmlandý!

Mevduatta stopaj
vergisi indirim
süreci yýl sonuna
kadar uzatýldý
Belediye iþçileri binanýn yýkýmýndan
önce tekrardan kullanýlabilecek malzemelerin söküm çalýþmalarýný baþlattý.

Halk Bankasý'nda yýkým için
düðmeye basýldý
Saat Kulesi ve Ulu Cami'yi içine alan meydan projesinde önemli bir adým daha gerçekleþiyor. Halk Bankasý Binasý 1 Temmuz
2022 Cuma Günü yapýlan törenle yýkýlacak.

Halkbank'ýn yeni yerine taþýnarak hizmet binasýný tamamen tahliye etmesinin ardýndan yýkým için gerekli iþlemler tamamlandý. Belediye iþçileri binanýn yýkýmýndan önce tekrardan kullanýlabilecek malzemelerin söküm çalýþmalarýný baþlattý.
Kent meydaný projesi için çalýþmalarýn hýz kesmeden devam ettiðini belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Tarihi Çorum Kale'sinden
baþlayan Tarihi Kültür Yolu projemizin çalýþmalarý devam ediyor. Ulucami ve Saat Kulesi çevresinde oluþturacaðýmýz tarihi meydan projemizin
önemli aþamalarýndan birini Tarihi Kültür Yolu projemiz ile fiilen baþlatmýþ olduk.
Halkbank binasýnda sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan yýkým için düðmeye bastýk. 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleþtireceðimiz yýkým iþlemi
öncesi ekiplerimiz geri dönüþümde deðerlendirebilecek
malzemelerin sökümünü gerçekleþtiriyor" dedi.
Çorum'da son yýllarda tarihi ve kültürel deðerleri ayaða kaldýran çok güzel projelerin hayata geçtiðini ifade
eden Baþkan Aþgýn, "Þehrimizin tarihi eserlerinin, doðal
güzelliklerinin minyatürlerinin yer aldýðý Çoruminia'yý hizmete açtýk. Dikiciler Arastasýný aslýna uygun bir þekilde
yeniledik. Baþta Veli Paþa Haný olmak üzere Tarihi Sokak
Çeþmelerini restore ederek ayaða kaldýrdýk. Ýkiz Konaklar'ýn restorasyonu ile ilgili önemli bir aþamaya geldik. Saat Kulesine bakan dükkânlarda cephe saðlýklaþtýrmasý
yaptýk. Restorasyon çalýþmalarýna baþladýðýmýz ve
önemli bir yol kat ettiðimiz Çorum Kalemizi þehrimizin turizmine kazandýracaðýz. Þehrimizin hak ettiði tüm çalýþmalarý bir bir hayata geçiriyor, hemþehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Türk Lirasý mevduatlarý cazip kýlmak, birikimlerin Türk Lirasý mevduat ve katýlým hesaplarýnda tutulmasýný saðlamak amacý ile
stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatýldý.
Ýlgili karar Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bankada parasý olanlara yönelik uygulanan stopaj vergisindeki indirim süreci yýl
sonuna kadar uzatýldý. Cumhurbaþkanlýðýnýn Resmi Gazete'de yayýmlanan ilgili kararýna göre, indirim uygulamasý 31 Aralýk 2022
tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranlarý, vadesi 6 aya kadar olan
hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yýla
kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1
yýldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine
yüzde 0 olarak uygulanacak.
KAZANÇLARA ORANLAR YÜZDE 5
OLARAK UYGULANACAK
Ayný karara eklenen geçici madde ile bugünden 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil)
arasýnda iktisap edilen, 6362 sayýlý Kanun
kapsamýnda kurulan ipotek finansmaný kuruluþlarý (bu þirketlerin kurucusu olduðu varlýk finansmaný fonlarý ve konut finansmaný
fonlarý dahil) tarafýndan ihraç edilen varlýða
dayalý menkul kýymetler, ipoteðe dayalý
menkul kýymetler, ipotek teminatlý menkul
kýymetler ve varlýk teminatlý menkul kýymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara oranlar yüzde 5 olarak uygulanacak.
TÜRK LÝRASI MEVDUAT
VE KATILMA HESAPLARINA
DÖNÜÞÜM DESTEKLENÝYOR
Karar, kur korumalý vadeli mevduat ve
katýlma hesaplarý ile Türk lirasý mevduat ve
katýlma hesaplarýna dönüþümün desteklenmesi uygulamasý kapsamýnda bankalarda
açýlan Türk lirasý mevduat ve katýlma hesaplarýnda uygulanmak üzere yayýmý tarihinde
yürürlüðe girdi. Karar, Türk lirasý mevduat
ve katýlma hesaplarýna dönüþümün desteklenmesi uygulamasý kapsamýnda Altýn depo
hesaplarý, altýn cinsinden katýlma fonu hesaplarý ile iþlenmiþ ve hurda altýn karþýlýðý altýn hesaplarýndan dönüþüm fiyatý üzerinden
Türk lirasýna çevrilen mevduat ve katýlma
hesaplarýnda uygulanmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girdi.
(Haber Merkezi)

Çorumlu CHP'liler
Kýlýçdaroðlu ile görüþtü
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, meclis binasýndaki makamýnda Çorum heyetini kabul etti.
CHP Çorum Ýl ve Ýlçe Örgütleri, Kadýn ve Gençlik Kollarý ile bazý parti yöneticilerinden oluþan heyet, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, Genel
Baþkan Yardýmcýlarý ve milletvekillerini ziyaret etti.
CHP'nin haftalýk grup toplantýsýna katýlmak üzere Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn
önderliðinde Ankara'ya çýkarma yapan CHP Çorum heyeti,
oldukça coþkulu ve yoðun katýlýmlý geçen toplantýnýn ardýndan Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nu ziyaret ederek
bir süre sohbet etti.
Çorum Milletvekili Tufan
Köse ile birlikte Kýlýçdaroðlu'nu ziyaret ederek durum deðerlendirmesi yapan CHP heyeti, "geliyor gelmekte olan"
diyerek seçimlere hazýr olduklarýnýn mesajýný verdi.
Ziyarete; Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar, Ýlçe Baþkanlarý, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül, Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Uður Eke, Merkez
Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Hanim Ergül ile çok sayýda parti

Grup toplantýsýnda
CHP Genel Baþkan Kemal
Kýlýçdaroðlu ülke gündemini
deðerlendirdi.
Çorum heyeti,
CHP Genel Baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu’nu
ziyaret etti.

Çorum heyeti,
CHP Genel Baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu’na
çeþitli hediyeler verdi.

yetkilisi katýldý.
Ziyarette; Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, Boðazkale
Ýlçe Baþkaný Mehmet Kurtcu,
Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Var,
Kargý Ýlçe Baþkaný Hakan Çelik, Laçin Ýlçe Baþkaný Uður
Türkmen, Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ahmet Bilgin, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol,
Ortaköy Ýlçe Baþkaný Rýfat
Uzunca, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Ali Erayhan, Dodurga

Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu, Çorum heyeti ile hatýra fotoðrafý çekindi.

Ýlçe Baþkaný Mustafa Biçer ve
Bayat Ýlçe Baþkaný Metin Hýdýr
da hazýr bulundu.
Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu, Çorum heyeti ile yakýndan
ilgilenirken, hatýra fotoðrafý çekiminin ardýndan tüm Çorum
halkýna selamlarýný gönderdi.
Ziyaret sýrasýnda Mecitözü
Belediye Baþkaný Veli Aylar ve
ilçe baþkanlarý, Kýlýçdaroðlu'na kendi ilçelerine özgü bazý hediyeler verdi.
(Gizem Galatalý)

CHP grup toplantýsýna Çorum'dan katýlým
CHP Çorum Ýl ve Ýlçe Örgütleri, partinin haftalýk grup toplantýsýna katýlmak ve bazý ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gitti.
CHP Grup Toplantýsýna Çorum'dan da çok sayýda parti
temsilcisi katýlýrken, Genel
Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu ülke gündemini deðerlendirerek
bazý açýklamalarda bulundu.
CHP Grup Toplantýsýna; Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz,
Mecitözü Belediye Baþkaný Veli
Aylar, Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül, Merkez Ýlçe
Gençlik Kollarý Baþkaný Uður
Eke, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Hanim Ergül, Alaca Ýlçe
Baþkaný Ýsmail Çimen, Boðazkale Ýlçe Baþkaný Mehmet Kurtcu, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf
Var, Kargý Ýlçe Baþkaný Hakan
Çelik, Laçin Ýlçe Baþkaný Uður
Türkmen, Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Ahmet Bilgin, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol, Ortaköy

Ýlçe Baþkaný Rýfat Uzunca, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk
Eker, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ali
Erayhan, Dodurga Ýlçe Baþkaný
Mustafa Biçer ve Bayat Ýlçe
Baþkaný Metin Hýdýr ile bazý parti temsilcileri katýldý.
Çorum'dan toplantýya katýlan heyete selamlayan Kýlýçdaroðlu, CHP'nin ilk seçimlerde
iktidar olacaðýný vurguladý.
Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesini eleþtirerek, geldiðimiz noktada þeker krizi yaþandýðýný dile getiren Kýlýçdaroðlu,
Türk milletinin yumurta satarak
kurduðu þeker fabrikalarýnýn
yok pahasýna satýldýðýný ve günümüzde þeker ithal ettiðimizi
anlattý.
Kýlýçdaroðlu "IMF'nin talimatýna uydular. Kotayý uyguladýlar, þeker üretimimiz düþtü.
Sattýlar þeker fabrikalarýný. 10
fabrikayý 680 milyon dolara sattýlar, bugünün parasýyla 11 milyar liraya. Sadece nisan ayýnda
ödenen faiz 19 milyar lira. 24 yýl
sonra Türkiye þeker ithal etmek

zorunda kaldý.
Yönetemiyorlar, devlet böyle
yönetilmez. Þeker fabrikalarý
neden özelleþtirilmez; zaten
bunlar 3-4 ay çalýþýyorlar. Bu yükü özel sektör kaldýramaz" dedi.
Hanefi Avcý ve Sabri Uzun ile
ilgili olarak Kýlýçdaroðlu, "Devlette görev yapan ve zamaný geldiðinde emekli olan insanlarýn
adaletsizlik gördüðünde itiraz
etme haklarý vardýr. Sabri Uzun
ve Hanefi Avcý'dan söz ediyorum. Sabri Uzun, Canan Kaftancýoðlu hakkýnda yanlýþ yapýldýðýný söylüyor, Hanefi Avcý, Demirtaþ kararý için AÝHM kararýný uygulayýn diyor. Ýkisinin de rütbesi
sökülecek. Adaletsizliðin ulaþtýðý boyutu görebiliyor musunuz?
Onlarýn sökülen rütbelerini aynen iade edeceðiz, haksýzlýðý gidereceðiz" þeklinde konuþtu.
Ülke gündemini ve mevcut
durumu deðerlendiren Kýlýçdaroðlu "bize katýlýn" çaðrýsý yaparak CHP'nin ilk seçimlerde iktidar olacaðýný açýkladý.
(Gizem Galatalý)

CHP Grup Toplantýsýna Çorum'dan çok sayýda parti temsilcisi katýldý
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Pazarda;
üreticiye,
satýcýya
ve halka
pazardaki
son durumu
sorduk.

Ne üretici
ne de tüketici
memnun!

Vatandaþlar pazardaki fiyatlarý pahalý bulurken üretici ve satýcýlar ise artan maliyetlerden
þikayet etti. Hem halk hem de pazarcý esnafýndaki genel kaný alým gücünün düþtüðü
olurken ne halk ne de üreticiler pazarda fiyatlarýn düþeceðine inanmýyor. Gelinen durumu
üreticinin artan maliyetleri açýklayan pazarcý esnafý çözümü üretimin/üreticinin artmasý
olarak görürken, bunun için de hükümetin bir þeyler yapmasý gerektiðine inanýyor.
Halkýn nabzýný tutmaya devam eden Kesin Karar Gazetesi
bu kez Perþembe pazarýndaydý.
Pazarýn ilk saatlerinde görüþlerini aldýðýmýz üretici, satýcý ve
halk "Pazardaki fiyatlarý nasýl buluyorsunuz?", "Geçen yýla göre
fiyatlarda ne kadar artýþ var?"
"Artýþýn sebebini neye baðlýyorsunuz?" "Artýþýn önüne geçmek
için neler yapýlmalý?" sorularýna
cevap verdi.
Özellikle vatandaþlarýn görüþlerini açýklamakta çekindiði
ve açýklayanlarýn ise ismini vermek istemediði röportajda mevcut durumdan memnun çok az
kiþi vardý.
Ýþte görüþlerini aldýðýmýz Çorum halkýnýn gazetemize söyledikleri:

ucuz verirse biz de ucuza satarýz. Kýtlýk var o yüzden fiyatýn da
düþeceðini sanmýyorum.
"ESKÝDEN ÇOK
DAHA FAZLA SATIÞ
YAPIYORDUK"
Mustafa Topuz (Pazarcý):
Müþterinin alým gücü düþtü. Alamýyorlar. Biz üreticiler için ilaç fiyatlarý çok arttý. Devletin yardýmcý olmasý lazým çünkü artan maliyetlerden üretim yapýlamýyor.
Gelecekten de kaygýlýyýz.
Metin Bars (Pazarcý): Maliyet
artýnca fiyatlar da arttý. Geçen yýl
1,5 lira yakan aracým bu yýl 6 lira
yakýyor. Elektrik, mazot, gübre
arttý. Tarladan arabaya yükleyip
hale gelene kadar toplam 3 bin lira para gidiyor. Geçen sene bir
minibüs mal 3-4 günde bitiyordu
bu sýralar 10 günde zor bitiyor.
Erdal Turan (Pazarcý): Üretim az olduðu için fiyat arttý. Sebebi de insanlarýn gübre ve mazota gücü yetmiyor artýk. Ýþçiler
ucuza da çalýþmýyor çünkü onlarýn da ev geçindirmesi lazým. Aylýk 3-5 bin lira geçinmenin mümkün olmadýðý bir hayat var. Bu
durum anca üretimin artmasý ile
olur ancak benim umudum yok.
Ali Toprak (Pazarcý): Maliyetin artýþý pazardaki fiyatlarý da artýrdý doðal olarak. Mazot, gübre,
ilaç hep pahalý. Üretici bir þey kazanamýyor. Halk da alým gücünü
kaybetti. Eskiden 3-4 ton sattýðýmýz yerde en fazla 1,5 ton satabiliyoruz.

"ARTAN MALÝYETLER
FÝYATI YÜKSELTÝYOR"
Osman Çaðlayan (Pazarcý):
Pazarda fiyatlar pahalý. Ürünlerin
fiyatý iki katýna çýktý. Millet nasýl
alacak bunlarý? Alacak gücü kalmadý. Önümüz karanlýk.
Hacý Karaman (Pazarcý): Fiyatlar yüksek. 5 mýsýrý 20 TL'ye
satýyorum Geçtiðimiz yýl 5 mýsýrý
10 liradan satýyordum. Halkýn
alým gücü düþtü. Geçtiðimiz yýl
45 çuval mýsýr satarken þu an 20
çuval satabiliyorum.
Ercan Önen (Pazarcý): Fiyatlar uygun deðil ama yapacak bir
þey de yok. Piyasaya uymak zorundayýz. Kazancýmýz kurtarmýyor ama müþteriye de cevap vermek için uðraþýyoruz. Umarým
sonumuz iyi olur.
Abdullah Yurttaþ (Pazarcý):
Fiyat müþteriye fazla geliyor
ama bizim de maliyetimiz kurtarmýyor. Her þey pahalandý. Girdiler arttý. Fiyatlarýn düþme þansýnýn olduðunu da düþünmüyorum. Eskiden para biriktirebiliyorduk artýk para biriktirme þansýmýz yok. Artýk ancak borcumuzu ödeyebiliyoruz. Eskiden 1 ton

"PAZAR 10 NUMARA,
ÞÜKRETMELÝYÝZ"

salatalýk satýyordum bu yýl 200300 kilo anca satabiliyorum.
Alým gücü düþtü. Girdi maliyetlerinin düþmesi lazým. Bazý arkadaþlar tepki gösteriyor ama yine
de þükrediyorum. Vatandaþa göre durumumuz iyi.

"ARTIÞIN SEBEBÝ KITLIK"
Meryem Metin (Pazarcý):
Geçen yýla göre fiyatlar arttý ama
alým gücünde herhangi bir düþüþ
yok bence. Toptan verenler bize

Pazar görüþlerini aldýðýmýz bir
diðer pazarcý ise "Pazarda fiyatlar 10 numara. Her þey normal.
Þükretmeliyiz. Bunlarý yiyemeyenler de var. Dýþ devletlerin durumu da ortada. Orada açlýktan
ölen insanlar var. Bizde öyle deðil. Her isteðimiz elimin altýnda.
Pahalý ama var" dedi.
"ALIM GÜCÜMÜZ DÜÞTÜ"

Görüþünü
aldýðýmýz
vatandaþlar
fiyatlarý pahalý
bulduklarýný ve
alým güçlerinin
düþtüðünü
söylediler.

Pazarcý esnafýnýn yaný sýra
vatandaþýn da görüþünü aldýk.
Görüþünü aldýðýmýz 7-8 vatandaþ da ismini vermek istemezken onlar da fiyatlarý pahalý bulduðunu ve alým güçlerinin düþtüðünü söyledi. Vatandaþlar yaklaþýk 150 TL bütçe ile geldikleri pazardan çok az þey alarak çýkmalarýndan dert yanarken ekonominin kötü gidiþatýndan dolayý pazarcý esnafýna da suç bulmadýklarýný söyledi. Elektriðe, mazota
bu kadar zam gelince satýcý ne
yapsýn diyen vatandaþ hükümetten gerçekçi olmayan ve kýsa vadeli çözümlerden uzak durup vatandaþý içine düþürdüðü durumdan kurtarmasýný istedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Biber :
Sarýmsak
Patlýcan
Dolma Biber
Fasulye
Domates
Salatalýk
Maydanoz
Marul :
Reyhan
Dereotu
Nane
Maydanoz
Kiraz
Kayýsý
Erik
Nektarý
Armut
Karpuz
Kavun
Üzüm:

15-20 TL
: 15-20 TL
: 8-9 TL
: 13-14 TL
:
20 TL
:
8 TL
:
10 TL
:
5 TL
5 TL
:
5 TL
:
4 TL
:
4 TL
:
4 TL
:
15 TL
:
15 TL
:
15 TL
:
15 TL
:
10 TL
:
3 TL
:
7,5 TL
15 TL
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ÇORUM FK’NIN
RAKiPLERi BELLi OLDU
Müsabakalar 27-28 Aðustos 2022
tarihlerinde oynanacak. Normal sezon
29 Nisan 2023'te sona erecek.

2022-2023 Sezonu TFF 2.
Lig Kýrmýzý ve Beyaz Grup'ta
mücadele edecek olan takýmlar
belli oldu.
Hasan Doðan Milli Takýmlar
Kamp ve Eðitim Tesislerinde saat 12'de yapýlan kura çekimi sonrasýnda Kýrmýzý Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takým yer aldý.

Müsabakalar 27-28 Aðustos
2022 tarihlerinde oynanacak.
Normal sezon 29 Nisan 2023'te
sona erecek.
Beyaz grupta mücadele edecek olan Çorum FK'nin rakipleri
þunlar oldu:
Esenler Erokspor, Arnavutköy Belediyesi, Bitexen Düzces-

por, Ankaraspor, Sivas Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Bayburtspor, Batman Petrolspor, Amed Sportif, Þanlýurfaspor, Tarsus Ýdmandyurdu, Isparta32 Spor, Nazilli Belediyespor, Afjet Afyon, Menemenspor,
Somaspor, Ýnegölspor ve Bursaspor. (Abdulkadir Söylemez)

DOÐAL KAN
SULANDIRICILAR -25- ANANAS
Ananasta bromelain denilen bir enzim
bulunmaktadýr. Bu enzim gut ve böbrek taþlarýnýn oluþumundan sorumlu olan ürik asit kristallerinin oluþumuna karþý koruma saðlamasýnýn yanýnda antibiyotik ve anti-inflamatuar özelliklere de sahiptir.
Ayný zamanda, kandaki platelet
(trombosit) yapýþkanlýðýnýn azalttýðýndan dolayý iyi bir kan incelticidir.
Aç karnýna alýndýðýnda artrit için faydalý bir ilaçtýr.
6- ÝÇME SUYU
Suyuz yetersiz içilmesi kanýn yoðunluðunu artýrmaktadýr. Bu nedenle
günde 2 litre kadar su içme ihmal
edilmemelidir. Saðlýklý bir dolaþým ve
kalp-damar sistemi ve saðlýðý korumak için yeteri kadar su içiniz.
7- TARÇIN
Tarçýn bitkisel ilaçlar yoluyla kan
pýhtýlarý önlemek için çok yönlü yöntemlerden biridir. Çay, tatlý yada yemeklerinizin üzerine ilave ederek bu
þifa hazinesinden yararlanabilirsiniz.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:09
05:06
12:49
16:48
20:22
22:10

TARiHTE BUGÜN
1911- Kandilli Rasathanesi kuruldu.
1920- Ankara'da subay yetiþtirilmek üzere
Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahý
açýldý.
1925- Ýlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararýna düzenlendi.
1926- Deniz taþýmacýlýðýna ve ticaretine iliþkin esaslarý düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüðe girdi.
1926- Türk Ceza Kanunu yürürlüðe girdi.
Kanun, 1889 Ýtalyan Zanardelli yasasý esas
alýnarak hazýrlandý.
1927- Ýstanbul'dan 16 Mayýs 1919'da ayrýlan Mustafa Kemal, kurtuluþtan sonra ilk kez
Ýstanbul'a geliþinde büyük törenlerle karþýlandý.
1929- Ýstanbul-Ankara telefon hattý hizmete
girdi.
1935- Aydýn demiryolu devletleþtirildi.
1937- Toprakkale, Ýskenderun, Fevzipaþa Meydanýekber demiryollarý devletleþtirildi.
1946- Elazýð-Palu demiryolu açýldý.
1984- TRT, televizyonda tamamen renkli
yayýna geçti.
1992- TRT-INT/Avrasya yayýnlarý baþladý.
1996- Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi'nde yapýlmaya baþladý.

YIL: 5 / SAYI: 2141
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

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:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Türkiye 3.'sü Yaðmur
MHP'yi ziyaret etti
Sivas'ta yapýlan Nadir Özsoy
Yýldýzlar Türkiye Tekvando Þampiyonasýnda Türkiye 3.sü olan
Yaðmur Kazak, MHP'yi ziyaret
etti.
Çorum Dolunay Spor Kulübü
sporcusu Yaðmur Kazak, Sivas'ta yapýlan Nadir Özsoy Yýldýzlar Türkiye Tekvando Þampiyonasýnda 51 kilogram Türkiye

üçüncüsü olarak bronz madalya
kazanmýþtý.
Aldýðý madalya sonrasý bir takým ziyaretlerde bulunan Yaðmur Kazak, MHP Çorum Ýl Baþkanlýðýný da ziyaret etti.
Sporcunun antrenörü ve ayný
zamanda babasý olan Rafet Kazak ise ziyarette yaptýðý konuþmada, "Çok çalýþtýk, Allah emek-

lerimizi ziyan etmedi. Çalýþarak
bir bedel ödenirse, istikrar olursa, sonunda hedefe ulaþýlýyor.
Ben sporcumu tebrik ediyor, baþarýlarýnýn katlanarak devam etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ýnþallah bundan sonrada
daha çok çalýþarak daha iyi sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum"
diye konuþtu. (Haber Merkezi)

8- NANE
Nane çoðu zaman gastrointestinal problemlerde yatýþtýrýcý özelliði
için kullanýlýr. Ama, nanedeki K vitamini trombositlerin anormal pýhtý oluþumunu engelleyerek onlarýn kümelenmesini önler. Kekik de birçok kullaným alaný olan ve kaný sulandýrma
yeteneðindeki bir þifalý bitkidir.
9- MEYANKÖKÜ
Meyan, eski bitkisel ilaçlar biridir.
Meyan kökü solunum rahatsýzlýklarýndan osteoartrite kadar birçok rahatsýzlýk için mücadelede etkilidir.
Yaný sýra mide rahatsýzlýðý ve ülser
gibi diðer gastrointestinal rahatsýzlýklar için de tüketilebilir. Bu özelliklerinin yanýnda zengin salisilat içeriði
sayesinde kan sulandýrýcý bitkiler
arasýnda ilk 10' da yer almayý hak etmektedir.
10- SARIMSAK
Sarýmsak kan basýncýný düzenlemede etkili bir þifalý bitkidir. Kalp ve
damar saðlýðýnýn iyileþtirilmesi ve
kan sulandýrýcý yönleri de sarýmsaðý
daha deðerli kýlmaktadýr.
Sarýmsaðýn yaný sýra soðan da
etkili antibiyotiklerdir ve yaný sýra kaný sulandýrma özelliðindedirler. Uzun
süreli antibiyotik kullanýmý K vitamini
yetersizliði neden ile kanama problemlerine neden olabilir fakat bu iki
bitkinin kullanýmý sayesinde doðal
olarak tedavi olunabilmektedir. Sarýmsak ayný zamanda kan pulcuklarý
yada trombositlerin birbirleri ile yapýþmasýný önleyen 9 farklý bileþik
içerdiði kaydedilmiþtir.

Kur'an kurslarý 26 Aðustos'a
kadar sürecek
Kur'an kurslarý 27 Haziran'da baþladý. 2022 yýlý
yaz Kur'an kurslarýnda eðitim-öðretim tek dönem
halinde olacak ve 26 Aðustos'ta sona erecek.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada "Eðitimler talepler doðrultusunda öðleden
önce veya sonra günde 3 saat þeklinde planlanacak ve 8 hafta devam edecektir. Cami ve Kur'an
kurslarýnda gerçekleþtirilecek olan yüz yüze eðitimlere müracaatlar 20 Haziran baþlayýp il ve ilçe
müftülüklerine, cami ve Kur'an kurslarýna bizzat
yapýlacaktýr" denildi.
Kurumdan yapýlan yazýlý açýklamada ayrýca þu
bilgilere yer verildi:
2022 yýlýnda gündüzlü eðitim veren yaz Kur'an
kurslarýyla birlikte yatýlý eðitim almak isteyen 12-18

yaþ arasý gençler için yeni hazýrlanan Yatýlý Yaz
Kur'an Kurslarý Programý da uygulanacaktýr.
Kur'an-ý Kerim ve dini bilgiler derslerinin yaný sýra,
çocuklarýn yaþlarýna uygun sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin yer aldýðý 2022 yýlý yatýlý yaz
Kur'an kurslarýnda eðitim öðretim
tek dönem halinde 18 Temmuz -12
Aðustos 2022 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilecektir. Yatýlý yaz
Kur'an kurslarýna müracaatlar 20
Haziran baþlayýp il ve ilçe müftülüklerine bizzat yapýlacaktýr.
Ýmam -hatip, müezzin-kayyým
ve Kur'an kursu öðreticilerinin görev alacaðý 2022 yýlý Yaz Kur'an
kurslarý açýlýþ programý 27 Haziran
2022 Pazartesi günü Diyanet Ýþleri
Baþkanýmýz Prof. Dr. Ali ERBAÞ'ýn
katýlýmýyla Manisa'da gerçekleþtirilecektir.
(Sümeyra Özdoðan)

BU DOÐAL KARIÞIM
ÝLE BÖBREKLERÝNÝZ
BAYRAM EDECEK…

Böbrek hastalýklarý ve böbrek taþýna karþý kullanýlan doðal karýþýmlar;
BÖBREKLERÝNÝZÝ ARINDIRIN…
Bu tarif için 5 dal maydanoza ihtiyacýnýz olacak. Maydanozlarý iyice
yýkayýn ve bir litre suyu kaynatýn.
Kaynayan suyun içerisine, arýndýrýcý
özelliklerinden yararlanmak için
maydanozlarý koyun. Maydanozlar
kaynayan suyun içerisinde bir süre
bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karýþýmýnýz hazýr!
NE ZAMAN ÝÇÝLÝR?
Bu tarif 4 bardaklýk; yani ilk bardaðýnýzý sabah aç karýnla, ardýndan
öðle yemeðinden sonra bir bardak,
ikindi arasýnda bir bardak ve son olarak akþam yemeðinden sonra bir
bardak içebilirsiniz. Bu karýþým hem
sindirime yardýmcý olacak hem de
böbreklerinizi arýndýracaktýr.
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ÝÞTE ÇORUM FK’NIN RAKÝPLERÝ
SOMASPOR
2005 yýlýnda Soma'daki
tüm takýmlarý Somaspor adý altýnda birleþtirmek adýna, Soma
13 Eylül Belediyespor'un ismi
Somaspor olarak deðiþtirilerek Yusuf Deðirmenci baþkanlýðýnda kuruldu.
Somaspor 2012-13 sezonunda Manisa Süper Amatör Ligi'ni þampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör
Ligi'ne yükseldi. Somaspor 2018-19 sezonunda 6
sezon boyunca oynadýðý Bölgesel Amatör Lig'i 8.
grubu 56 puanla þampiyon tamamlayarak Play-Off
oynamaya hak kazandý. Denizli Atatürk Stadyumu'nda Bucak Belediye Oðuzhanspor ile karþýlaþan
Somaspor maçý uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak 3. lige yükseldi.
2019-2020 sezonunda 3. Ligdeki ilk sezonunda
grubunu 2. sýrada tamamlayarak Somaspor 2. Lige
yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandý.
Play Off yarý finalinde Muðlaspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Somaspor, finalde Pazarspor'a 3-2 yenilerek 2. lige yükselemedi.
2020-2021 sezonunda 3'üncü lig 3'üncü grupta
mücadele eden Somaspor, sezonun bitimine bir hafta kala Þampiyonluðunu ilan ederek tarihinde ilk kez
2. lige yükseldi.
AFJET AFYONSPOR
Afjet Afyonspor, Profesyonel futbol liglerinde Afyonkarahisar'ýn tek temsilcisidir. 2013'te
Afyonkarahisarspor'un kapanmasýndan sonra bu takýmýn devamý niteliðinde, Süper Amatör Küme takýmlarýndan Sahipataspor'un isim deðiþtirmesiyle
kurulmuþtur. Ýç saha maçlarýný spor kompleksi içinde yer alan Afyon Zafer Stadýnda oynamaktadýr.
Afjet Afyonspor 2016-17 sezonunda 3'üncü lig
3'üncü grup'ta þampiyon olarak tarihinde ilk kez 2'inci lig'e yükselirken. 2017-18 sezonunda Kýrmýzý Grubu 3'üncü tamamlayan takým play-off müsabakalarý
final maçýnda Sakaryaspor'u 2-1 maðlup ederek
1'inci lig'e yükseldi. Böylece Afjet Afyonspor 3 sene
üst üste Þampiyon olarak lig atlamýþ oldu.
2018-19 sezonunda 1'inci ligde ilk sezonunda
ligde tutunamayýp tekrar 2'inci lige düþtü.

2007-08 sezonunda Amatör Ligde Þampiyon
olan takým 5 sezonun ardýndan 3. Lige yükselmiþse
de 2009-10 sezonunda 3. Ligden düþerek 2010 senesinde kurulan Bölgesel Amatör Ligde mücadele
etmeye baþlamýþtýr.. Akçakocaspor'u 2-0 maðlup
eden Düzcespor, bir yýl aradan sonra tekrar BAL'a
yükselmeyi baþardý. 2014-15 sezonu sonunda BAL
10. Grupta Sultangazispor'un 1, Kütahyaspor'un 2
puan önünde þampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi.
Düzcespor 2021/2022 yýlýnda 3'üncü lig 2'inci
grubu 78 puanla þampiyon tamamlauarak 2'nci lige
yükseldi.
ARNAVUTKÖY
BELEDÝYESPOR
Arnavutköy Belediyespor,
Ýstanbul ilinin Arnavutköy ilçesinde 2006 yýlýnda Arnavutköy
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adý ile kurulmuþ bir spor kulübü
olup, ilçede profesyonel liglerde mücadele eden ilk
ve tek spor kulübüdür. 2006 yýlýnda Arnavutköy Belediyesi tarafýndan kurulan kulüp, 2012-13 sezonunda Ýstanbul Süper Amatör Liginde grubunu Þampiyon, Play Off grubunu ise 5. tamamlayarak Bölgesel
Amatör Lige yükseldi.
2013-2014 sezonunda tarihinde ilk kez Bölgesel
Amatör Lig'de mücadele etmeye baþladý.
2014-15 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde grubunu 3. tamamlamasýna raðmen ligde kalmak için
Play Out maçý oynadý. Maçta Gazi Mahallesispor'u
2-1 yenerek ligde kaldý. 2015-16 sezonunda ise grubunu 11. sýrada tamamlayarak doðrudan Ýstanbul
Süper Amatör Ligi'ne düþtü. 2018-19 sezonu sonunda Ýstanbul Süper Amatör Ligi Klasman B'de ikinci
olarak tekrar Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
2019-20 sezonunda BAL 11. Grup'ta 22. hafta
sonunda lider iken COVID-19 pandemisi nedeniyle
iptal edilen sezonda þampiyon olarak tescil edildi ve
tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi.
2021-22 sezonuna Arnavutköy Belediyespor,ligde iniþli çýkýþlý bir grafik sergilese de TFF 3.Lig
1.Grup' ta normal sezonu 59 puan ile 4.sýrada bitirip
2. Lig için play-off oynamaya hak kazandý.
Final etabýný, Belediye Kütahyaspor'u eleyip finale gelen Artvin Hopaspor ile Kayseri Kadir Has
Þehir Stadyumu'nda oynayan Arnavutköy Belediyespor,1 -0 'lýk skor ile kazanýp 3.Lig 1.Grup'un playoff þampiyonu olmuþ ve tarihinde ilk kez TFF 2.Lig'e
katýlmaya hak kazanmýþtýr.

ÝNEGÖLSPOR
1923'te Ýdmanyurdu Spor
Kulübü, 1947'de Demir Spor
Kulübü ve 1954'te Ýnegöl Spor
Kulübü'nün kurulmasý sonrasý
1984 yýlýnda birleþmesi ile profesyonelliðe geçmiþtir. Kulübün amblemindeki 3 yýldýz, kurucu takýmlarý ve onlarýn renklerini temsil etmektedir.
2011-12 sezonun Taþkýn Güngör önderliðinde
3'üncü ligde Þampiyon olarak 2'inci lig'e yükselmiþti.
2012-13 sezonunda 2'inci ligde grubunu 2'inci sýrada
tamamlayarak 1'inci lige yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandý. Ýnegölspor Play Off çeyrek final maçýnda Fethiyespor'a yenilerek þansýný yitirdi.
2019-2020 sezonunda 2'inci lig Beyaz Grupta
mücadele eden Ýnegölspor sezonu 5'inci sýrada tamamlayarak 1'inci lige yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandý. Play Off çeyrek final maçýnda
Manisa FK'ya 3-0 yenilen Ýnegölspor yarý finale yükselemedi.
BAYBURT
ÖZEL ÝDARESPOR
1997 yýlýnda kurulan takým,
2010-2011 sezonu sonunda
Bayburt Amatör Ligi'ni lider tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e
yükselebilmek için ilin ligdeki temsilcisi Bayburt Belediyespor'la play-off maçý oynayýp 2-0 kaybeden
kulüp, ertesi sezon da Bayburt Amatör Ligi'ni lider
tamamladý. 2011-2012 sezonu sonunda Bayburt
Belediyespor'la tekrar oynanan play-off maçýndan
rakibin 5 kýrmýzý kart görmesinden ötürü 3-0 hükmen galip çýkmasýndan dolayý 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye baþladý.
Bölgesel Amatör Lig'in 2012-2013 sezonunda 1.
Grup'u 3. sýrada tamamlayan Bayburt Ýl Özel Ýdarespor, 2013-2014 sezonunda þampiyon olarak play-off
oynamaya hak kazandý. Play-off final maçýnda Mardinspor'u 3-0 maðlup ederek, tarihinde ilk kez 3.
Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda 3. Lig 3.
Grup'ta mücadele etti.
2018-19 3. Lig 3. grupta yer alan Bayburt Ýl Özel
Ýdarespor, Özcan Kýzýltan yönetiminde çýktýðý 34
maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 maðlubiyet aldý. 68 puan topladýðý sezonda 32. hafta maçýnda
Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Þampiyon olarak ilk kez TFF 2. Lig'e yükseldi. 2019-20 sezonu öncesi tekrar ad ve logo deðiþikliðine giden kulüp Bayburt Özel Ýdarespor adýný aldý.

SÝVAS BELEDÝYESPOR
Sivas Belediyespor futbol
takýmý Sivas Belediyespor'un
2. Lig'de mücadele eden takýmdýr. Geçmiþ yýllarda Sivas Belediyespor ismiyle mücadele eden
kulüp, 2009 yýlýnda Sivas Dört Eylül
Belediyespor ismini almýþtýr. Kulüp bünyesinde futbol, voleybol, hentbol, bisiklet, sayokan, rafting,
kung-fu branþlarý vardýr.
Futbol takýmý 2009-10 sezonu 3. Lige terfi maçlarýnýn finalinde Trabzon Yomraspor'u 2-1 maðlup
ederek profesyonel lige yükselmiþtir.2014-15 sezonunda mücadele ettiði 3.lig 1.grupta play-off lara kalmýþ ve finalde Denizli Büyükþehir Belediyespor'u 10 maðlup ederek Spor Toto 2. Lig'e yükselmiþtir.
2015 yýlýnýn Haziran ayýnda 2. Lig'e yükselen Sivas
Dört Eylül Belediyespor ismini tekrar Sivas Belediyespor olarak deðiþtirmiþ ve renklerininde yeþil-beyaz olmasýna karar verilmiþtir. Sivas Belediyespor
2021-22 sezonuna Özer Karadaþ yönetiminde baþladý. Ligin ilk yarýsýný 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5
maðlubiyetle 34 puanla 5. sýrada tamamladý.
24 ERZÝNCANSPOR
24 Erzincanspor ya da
sponsorluk ismiyle Anagold 24
Erzincanspor, 1984'te Erzincan'ýn Refahiye ilçesinde Refahiyespor adýyla kurulmuþ bir spor
kulübü. Kulüp þehrin takýmý olan Erzincanspor kapandýktan sonra adýný önce Erzincan
Refahiyespor daha sonra ise Anagold 24 Erzincanspor olarak deðiþtirmiþtir.
2011-2012 sezonu öncesinde Erzincanspor'u 32 maðlup ederek o sezon Bölgesel Amatör Lig'de
Erzincan þehrini temsil etmeye hak kazanan kulüp,
Erzincan Refahiyespor adýyla 1. Grup'ta þampiyon
olarak 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk kez 3.
Lig'de mücadele etme hakký kazandý.
2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarýnda 3. Lig
2.Grup'ta 10. sýrada yer aldý. 2014-2015 sezonunda
ligde 15. sýrada yer alarak kýl payý küme düþmekten
kurtuldu.
2019-20 sezonunda 3. Lig 1. Grupta mücadele
eden Anagold 24 Erzincanspor sezonu 36 puanla 4.
sýrada tamalayarak Play-off oynamaya hak kazanmýþ. Antalya'da gerçekleþtirilen Play-off maçlarýnda
önce Artvin Hopasporu 4 - 1 lik skorla elemiþ, daha
sonra 68 Aksaray Belediyespor ile final maçýnda
karþý karþýya gelmiþ ve rakibini 2 - 1 maðlup ederek
2. Lige yükselmiþtir.

DÜZCESPOR
1967 yýlýnda Düzcespor ve
Düzce Gençlikspor, amatör takýmlarýnýn birleþmesiyle kurulan Türk spor kulübüdür. Kulübün renkleri kýrmýzý-lacivert'tir.
1967-68 sezonunda ilk sezonunda
Türkiye 3. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda Þampiyon
olarak Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükseldi. 2 sezon bu
ligde mücadele eden Düzcespor, 1969-70 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi'ne düþtü.
1976-77 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi Kýrmýzý grupta Þampiyon olarak tekrar Türkiye 2. Futbol
Ligi'ne yükseldi. 12 sezon bu ligde þu an ismi Süper
Lig olan 1. Futbol Ligin yükselmek için mücadele
eden takým 1988-89 sezonunda Türkiye 3. Futbol
Ligi'ne düþtü.
1993-94 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 8.
grupta Þampiyon olarak 5 sezon sonra tekrar Türkiye 2. Futbol Ligi'ne yükseldi. 4 sezon sonra 1997-98
sezonunda ise tekrar Türkiye 3. Futbol Ligi'ne düþtü. 2002-03 sezonunda grubunu 13. sýrada tamamlamýþ ve kuruluþundan bu yana 36 yýldýr profesyonel
liglerde mücadele eden takým ilk kez Amatör Lige
düþmüþtür.

BATMAN
PETROLSPOR
Batman Petrolspor, 1960
yýlýnda kurulmuþ olup, yüzme,
basketbol, futbol, voleybol, güreþ ve atletizm branþlarýnda faaliyet göstermiþtir.
Futbol takýmý 1985-1986 sezonu itibarýyla 3. Ligde mücadele etmeye baþlamýþtýr. 12 yýl aralýksýz 3.
Ligde mücadele eden takým 1996-1997 sezonunda
3. Lig 1. Grupta þampiyon olarak 2. Lige (þu anki birinci lig) yükselmiþtir. 1997-2002 yýllarý arasý 5 sezon
2. Ligde (þu anki birinci lig) birinci lige (süper lig)
yükselme mücadelesi verdiði dönemde play off da
yarý final oynama baþarýsý göstermiþtir. Ýsim deðiþtiren 1. Ligde 2001-2002 sezonunu 19. sýrada tamamlayarak 2. Lige düþtü.
2002-2006 yýllarý arasý 4 sezon 2. Ligde mücadele etmesinin ardýndan 2005-2006 sezonu 2.
Lig'den 3. Lig'e düþmüþtür. Batman Petrol Spor
2006-2022 yýllarý arasý 3. Ligde mücadele ettikten
sonra bu sezon þampiyonluk yaþayarak, 26 yýl aradan sonra 2. Lig'e yükselmiþtir.

AMED SPOR
Amed SFK ya da tam adýyla Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 2. Lig'de mücadele eden
Diyarbakýr merkezli spor kulübüdür.
2006-2007 sezonunda 3. Lig'de
Aksarayspor'la deplasmanda beraber kalýp ligin bitimine 2 hafta kala Þampiyon olup 2. Lig'e yükselmeyi baþardý. Uzun yýllar, Diyarbakýr'ýn Diyarbakýrspor'dan sonraki ikinci büyük takýmý olan DÝSKÝspor,
2009-10 sezonu sonunda tekrar 3. Lig'e düþtü.
2010-11 sezonu baþýnda yapýlan kongre sonucu,
kulübün adý "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor"
olarak deðiþtirildi. 2012-2013 sezonu sonunda Turhan Özyazan yönetiminde 3. Lig 1. Grupta Þampiyon olarak tekrar TFF 2. Lig'e yükselen Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyespor, 19 Mayýs 2013'te yapýlan
kongrede ise, kulübün sarý kýrmýzý olan renkleri Diyarbakýrspor'un da renkleri olan Yeþil-Kýrmýzý renklerle deðiþtirilmiþtir.
Kulüp 28 Ekim 2014 tarihindeki kongrede
Amedspor olarak isim deðiþtirdi. TFF ilk baþta, ayný
adla baþka bir futbol takýmý kurulduðu için ve TFF
kanunlarýna göre ayný adýn kullanýlmasý yasak olduðu için, bu ad deðiþikliðini kabul etmemiþti. Ancak
takým, adýný Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak
deðiþtirince, TFF bu yeni adý kabul ettiðini bildirdi.
Takýmýn renkleri yeþil-kýrmýzý-beyaz olarak deðiþtirildi, ve yeni armasýndaki sarý renk ise beyaz renk ile
deðiþtirildi.

NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR
Nazilli
Belediyespor
1984'te Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde kurulmuþtur. Kulüp 2020-21
sezonunda 3. Lig'de þampiyon
olarak 2. Lig'e yükselmiþtir. Nazilli
Belediyespor Kulübü futbolun yaný sýra hentbol, voleybol, masa tenisi, basketbol, satranç, güreþ, plaj voleybolu ve tenis gibi spor dallarýnda faaliyetini sürdürmektedir.
Futbolda 1984-1992 yýllarý arasýnda 3. Türkiye
Ligi'nde mücadele eden Yeni Nazillispor, 1991-1992
sezonunda þampiyon olarak 2. Türkiye Ligi'ne (þimdiki 1. Lig) çýktý. Ayný sezon küme düþerek 19921993 sezonu sonunda 3. Türkiye Ligi'ne geri döndü.
Yeni Nazillispor Kulübü, 1998-1999 yýlýnda 3.
Türkiye Ligi'nde þampiyon olarak tekrar 2. Türkiye
Ligi'ne (þimdiki 1. Lig) yükseldi. 2001-2002 Sezonunda 2. Lig'in kurulmasýnýn üzerine bu lige düþerek
burada mücadele etmeye baþladý.
2006-2007 sezonuna kadar 2. Lig'de mücadele
eden siyah inciler, 2006-2007 sezonunda 3. Lig'e
düþtü. Beþ yýllýk 3. Lig mücadelesinin ardýndan
2011-2012 sezonunda þampiyon olarak Spor Toto
2. Lig'e yükseldi. 2017-18 2. Lig Beyaz grupta yer
alan Nazilli Belediyespor, grubunu 16. tamamlayarak 3. Lig'e düþtü.
2020-21 3. Lig 2. grupta mücadele eden Nazilli
Belediyespor Mesut Toros yönetiminde 63 puan toplayarak TFF 2. Lig'e þampiyon olarak yükseldi.
MENEMENSPOR

ÞANLIURFASPOR
Þanlýurfaspor, Þanlýurfa'da
futbol ve basketbol branþlarýnda faaliyet gösteren profesyonel bir kulüptür. Maçlarýný
28.965 kiþilik Þanlýurfa GAP Stadyumu'nda oynamaktadýr. 2017-2018
sezonundan bu yana 2. Ligde mücadele etmektedir.
1969 yýlýnda Þanlýurfa'daki Kahraman Uyanýþspor,
Beþiktaþ ve 11 Nisanspor kulüpleri birleþerek Þanlýurfaspor'u kurmuþlardýr. 1971 yýlýnda genç takým
teþkil edilmiþ, 1973 yýlýnda amatör takým kurarak Urfa amatör lig maçlarýna iþtirak etmeye baþlamýþtýr.
Ýlk kulüp baþkaný Mustafa Kýlýç'týr. Forma rengini
buðday filizinin yeþil ve buðday filizinin sararmaya
yüz tuttuðu baþak halindeki sarý renklerini alarak belirlemiþtir. 1969-70 futbol sezonunda Þanlýurfaspor
3. Türkiye Ligi profesyonel ligde kýrmýzý grupta mücadele etmiþtir.
2011-12 sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta Þampiyon olarak 1. Lige yükseldi. 2016- 2017 sezonunda
TFF 1. Ligden düþerek 2. Lige geçti. 2019-20 sezonunda sezona -15 puanla baþlayan takým Covid-19
salgýný sonrasý tamamlanmadan tescillenen ligde
daha önce düþmesi kesinleþtiði için 2. Ligden 3. Lige düþtü. Fakat daha sonra TFF Liglerde 20192020 sezonu için küme düþmeyi kaldýrarak tekrar 2.
Ligde kalmýþtýr.
TARSUS
ÝDMAN YURDU SK
Tarsus Ýdman Yurdu, 23
Mart 1923 tarihinde Tarsus'ta
kurulan Türk futbol takýmýdýr.
Kulüp, sarý-lacivert renklere sahiptir. Tarsus Ýdman Yurdu Futbol Kulübü
iç saha maçlarýný þehir merkezinde bulunan ve
4.189 seyirci kapasitesine sahip Tarsus Ýlçe Stadyumu'nda oynamaktadýr.
Tarsus Ýdman Yurdu yönetimi 30 Mart 1967'de 3.
Lige alýnmasý için dilekçe vererek takýmýn 3. Profesyonel ligine katýlan ekiplerden biri olmuþtur. 1968-69
sezonunda Þampiyon olarak þimdiki ismi 1. Lig olan
2. Futbol Ligine yükseldi.
1995-2001 yýllarý arasý 3. seviye lig olan 3. Futbol liginde oynayan takým, 2001 senesinde 2. Futbol
Liginin 2. Lig A ve 2. Lig B kategorisi olarak 2'ye ayrýlmasý sonucu 3. Ligin 4. seviye konuma gelmesiyle 2001-02 sezonunda 4. seviye lig olan 3. Ligde oynamýþ, sezonu 2. tamamlayarak 2. Lig B kategorisinde yükselmiþtir.
2002-2011 arasý 2. Ligde oynayan Tarsus Ýdman
Yurdu, 2010-11 sezonunu 16. sýrada tamamlayarak
3. Lige düþtü. 2011-12 sezonunda 3. Ligde grubunu
2. sýrada tamamlayarak Play Off oynamaya hak kazandý. Yarý finalde Siirtspor'u, final maçýnda da Karacabey Belediyespor'u yenen takým tekrar 2. Lige
yükseldi. 2012-16 yýllarý arasý süren 2. Lig macerasý
2015-16 sezonunda 3. Lige düþmesiyle sona erdi.
3. ligde 2 sezon oynayan takým, 2017-18 sezonunda Özcan Kýzýltan yönetiminde 3. Ligde Play Off
Þampiyonu olarak 2. Lige yükseldi.

Menemenspor Kulübü, Ýzmir'in Menemen ilçesinde bir
futbol takýmýdýr. 2. Lig'de mücadele etmektedir. Daha önce
1942'de kurulan ve 1984-1987 ve
1990-1991 3. Ligde ve 1987-1990
arasý 2. Lig'de oynayan ve 1992'de kapanan Menemenspor'un devamýdýr. 1984 yýlýnda Futbol Federasyonu'nun "Genel Kararýyla" Menemenspor da 3.
Lige alýndý. 1986-1987 futbol sezonunda Menemenspor, grubunu Manisaspor'un önünde birincilikle bitirip "Þampiyon" oldu ve 2. Lige yani þimdiki
adýyla 1. lige çýkmaya hak kazandý.
1987-1988 sezonunda ise ilk kez mücadele ettiði 2. Ligde alt sýralarda kalmasýna raðmen kümede
kalmayý baþardý. 2. Ligde 3 yýl mücadele ettikten
sonra da 1989-1990 sezonunda maddi imkansýzlýklar nedeni ile önce 3. Lige, sonra ertesi yýl 19901991'de de 3. Ligde sonuncu oldu ve Amatör Kümeye düþtü. 1992 yýlýnda Menemenspor kapanarak
Menemen Belediyespor kurulmuþtur.
2007-2008 yýlýnda Ýzmir Amatör Liginde þampiyon olup 3. Lige terfi maçlarýnda tam 4 Ýstanbul takýmýný elemiþtir. Ve 17 yýl aradan sona tekrar 3. lige
çýkmayý baþarmýþtýr.
2013-2014 Sezonunda 3. Lig 2.grubu 5. bitirerek
Play Off oynamaya hak kazandý. Play Off'larda Tuzlaspor ve Yeni Diyarbakýrspor'u eleyerek 24 yýl sonra 2. Lige yükselmiþtir.Menemenspor 2018-2019 sezonunda Kýrmýzý Grupta Þampiyon olarak 1. Lige
yükselmiþtir.
Menemenspor 2001/2022 sezonu 1'inci ligde 18
sýrada tamamlayarak 2'nci lige düþmüþtür.
BURSASPOR
Bursaspor, 2. Lig'de mücadele eden Bursa merkezli futbol takýmýdýr. Renkleri yeþil-beyaz, takma adý Yeþil Timsahlar'dýr. Süper Lig'de þampiyon
olan 6 takýmdan biridir.
1963 yýlýnda Akýnspor, Acar Ýdman Yurdu, Demirçelikspor, Ýstiklalspor ve Pýnarspor birleþerek kurucu olmuþlardýr. Beyazýný Uludað'ýn karýndan, yeþilini Bursa Ovasý'ndan almýþtýr. Bursaspor'un amblemindeki beþ yýldýz kurucu takýmlarý temsil etmektedir. Bursa'da faaliyet gösteren beþ amatör kulübün
birleþmesi ile kurulmuþtur.
1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde þampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda küme düþtükten 2 sezon sonra, 2005-06 sezonunda þampiyon olup Süper Lig'e çýkmýþtýr. 2009-10 sezonunda
Süper Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'de þampiyonluða ulaþan 5. takým olmuþtur.
Türk futboluna yýldýzlar yetiþtiren Anadolu'nun
köklü kulübü, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den
düþtükten sonra 3 sezon mücadele ettiði 1. Lig'de
de tutunamadý. Süper Lig þampiyonluðundan 12 yýl
sonra 2. Lig'e gerileyen Bursaspor, gelecek sezon
59 yýllýk tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele verecek.
ESENLER EROKSPOR

ISPARTA 32 SK
Isparta 32 Spor, 1976 yýlýnda Isparta'da kurulmuþ spor
kulübüdür. Renkleri yeþil-pembedir. Maçlarýný 10.000 kiþilik Isparta Atatürk Þehir Stadyumu'nda
oynayan futbol takýmý, 2. Lig'de mücadele etmektedir.
1976 yýlýnda Isparta Ýl Özel Ýdarespor olarak kurulan ve sonradan Isparta Davrazspor olarak mücadele eden kulüp 2011-2012 sezonuna kadar Isparta
yerel amatör liglerinde ettikten sonra 2010-2011 Isparta Süper Amatör Ligi'nin þampiyonu olarak doðrudan Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. 2012-2013
sezonunda kulüp, ligi 13. sýrada bitirmesine raðmen
sonraki sezon lige katýlmadý ve federasyon tarafýndan 2014-2015 sezonunda kulüp Isparta 1. Amatör
Ligi'ne düþürüldü.
2014-2015 sezonunu 1. amatörde geçiren Isparta Davrazspor sezonu 5. sýrada bitirdi. Sonraki sezonda ise þampiyon olarak yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kulübün 14 Mayýs 2019'da yaptýðý kongrede kulübün ismi Isparta 32 Spor Kulübü
olarak deðiþtirildi. 2019-20 sezonunda Bölgesel
Amatör Lig'de mücadele eden kulüp, BAL 7. Grup'ta
22. hafta sonunda 2. iken COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen sezonda sonunda TFF kararýyla
tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükseldi.
Takým, 2020-2021 sezonunda tarihinde ilk kez
mücadele ettiði 3. Lig'de oynadýðý play off maçlarý
sonucu yine tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselme baþarýsý göstermiþtir.

Esenler Erokspor Kulübü
1959'da Kasýmpaþa'da kurulan bir spor kulübüdür. 16 Kasým 1959'da Beyoðlu ilçesi Kasýmpaþa/Sinanpaþa semtinde yeþil-sarý renklerle kurulan ve uzun yýllar
Ýstanbul'un çeþitli seviyedeki amatör liglerinde mücadele etti. Bir dönem Recep Tayyip Erdoðan da
amatör olarak bu takýmda forma giydi. Erokspor,
2012-2013 sezonu sonunda Ýstanbul 1. Amatör Ligi
4. Grup'ta þampiyon olarak Ýstanbul Süper Amatör
Ligi'ne yükseldi. 2013-2014 sezonu sonunda ise Ýstanbul Süper Amatör Ligi Klasman Grubu'nu 3. sýrada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör
Lig'de mücadele etme hakký kazandý. Ancak ilk sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta Babaeskispor'un iki puan gerisinde kalarak 11. sýrada yer aldý ve Ýstanbul Süper Amatör Ligi'ne düþtü.
2015-2016 sezonu sonunda Ýstanbul Süper
Amatör Ligi 1. Grup'ta þampiyon olarak tekrar Bölgesel Amatör Lig'e çýkan Erokspor, 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta play-off
maçlarý oynamaya hak kazandý. Ýlk maçta Turgutluspor'a 3-1 kaybeden Erokspor, 30 Nisan 2017 tarihinde Ýstanbul ekibi Modafenspor'u 2-1 maðlup
ederek tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele etme
hakký kazandý. 2018-19 sezonu öncesinde þirketleþerek yeniden yapýlanmýþ ve merkezini Esenler'e taþýyarak Esenler Erokspor adýný almýþtýr
Esenler Erokspor 2021/2022 sezonunu 3'üncü
lig 3'üncü grup'ta þampiyon tamamlayarak 2'nci lige
çýkmayý baþardý.
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Þehidin anýsýna yapýlan
turnuva sona erdi
Çileðe yönelik
eðitim araþtýrmasý
Ýskilip Yerel Eylem grubu Derneði tarafýndan 28-29 Temmuz tarihlerinde Yýllýk
Uygulama Planý çerçevesinde "Çilek Verim ve Kalitesinin Yükseltilmesi ve Geliþimine Yönelik Eðitim" konulu faaliyet gerçekleþtirilecek.
Eðitim içeriði son yýllarda giderek popülerleþen ve talebi her geçen gün artan
Ýskilip Çileðinin verim ve kalitesini artýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasý hususunda gereklilik görmüþ iþin hem teorik
hem de pratik alanda uygulamalý eðitim
icra edilecek.
Bilindiði üzere Ýskilip çilek yetiþtiriciliði bakýmýndan son yýllarda artan bir ivme
ile üretime devam etmektedir fakat küresel ýsýnmanýn beraberinde getirdiði iklim
deðiþikliði mevsimsel þartlarýn ürün üzerinde kalite, verim, geliþim gibi durumlarýna olumsuz etki etmektedir. Bu olumsuz
etkileri en aza indirebilmek, kaliteyi korumak ve artýrmak, geliþime etki eden faktörlerin tarýmsal ve zirai yollarla mücadelesi muhafazasý gibi hususlarda alanýnda
uzman hocalar tarafýndan bilgilendirmeler yapýlacak.
Eðitimin hedefi hali hazýrda üretime
devam eden çiftçilere ve bu iþe baþlamaya hevesli giriþimcilere ön ayak olmak,
karþýlaþýlabilecek muhtemel ve gerçek
sorunlarla nasýl baþa çýkýlacaðý konusunda uzman hocalarýn tecrübelerinden istifade edilecek.
ÝKÝ GÜNLÜK EÐÝTÝM
Ýskilip Yerel Eylem Grubu Derneði tarafýndan eðitim iki gün olarak planlanmýþ,
ilk gün eðitimin teorik ve daha teknik bilgiler içeren oturumu Ýskilip Öðretmenevi
toplantý salonunda katýlýmcýlarýmýza aktarýlmasý planlanmýþtýr. Eðitimin ikinci gününde ise uygulamalý olarak topraðýn ve
ürünün yaný baþýnda örneklemler üzerinden verilmesinde fayda görülmüþtür.
Uygulamalý eðitim için Ýskilip ilçesine
baðlý hali hazýrda üretimde adýndan söz
ettiren Ýskilip Þeyh köyü ve Çomu köyü
uygun bulunmuþtur. Bu iki köy hem uygulamalý eðitim için baþarýlý bir örnek teþkil etmekte hem de bu iþe baþlamak isteyen üretimde yer almak isteyen giriþimciler için bir rol model olmaktadýr.
Eðitim sonunda yerel üreticilerin karþýlaþacaðý problemlerle nasýl baþa çýkacaðý hususunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmasý, mevcut kaliteyi koruyarak kaliteyi
artýrma yolu ve çilek üretimine dâhil olmak isteyen giriþimcilere de benzersiz bir
fýrsat sunulacak.
Eðitim faaliyeti tüm halka açýk ve ücretsiz olup eðitim faaliyetine katýlmak isteyenlerin müracaatlarý Dernek merkezinde ve internet sitesi üzerinden yapýlacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýskilip'te 2016 yýlýnda Þýrnak'ta þehit olan Uzman Çavuþ Habib Gökçe anýsýna yapýlan futbol
turnuvasý sona erdi.
Þehit Uzman Çavuþ Gökçe'nin kýzý Miray'ýn
baþlama vuruþuyla baþlayan turnuvaya dokuz
takým katýlmýþtý. Ýki grup halinde tek devreli lig
usulüne göre yapýlan maçlar sonucu finale kalan Ýskilip Belediyesi ve Gençlerbirliði oldu. Final
maçýný 3-2 kazanan Gençlerbirliði turnuvada
þampiyonluðu kazandý. Final müsabakasýný
Gökçe'nin ailesinin yaný sýra þehit Mikail Kaya,
þehit Kadir Karaman ve þehit Emre Dokumacý'nýn da aileleri de izledi.
Gençlerbirliði'nin þampiyonluk kupasýný Belediye Baþkaný Ali Sülük, þehidin eþi Kübra Gökçe, Babasý Mehmet Gökçe ve aðabeyi Harun
Gökçe ile birlikte verdi.
Çorum Þehit Aileleri Derneði Baþkaný Galip
Deniz ve TFF Ýl Temsilcisi Engin Ayan turnuvasýnýn düzenlenmesine verdiði katkýlardan dolayý
Ýskilipgücü Spor Kulübü Baþkaný Nihat Armutcu'ya teþekkür plaketi verdi.
(ÝHA)

Sýfýr atýk elçileri Polonya'da
Temiz Þehir Çorum'dan "Sýfýr Atýk
Okullar" projesi ile Polonya'ya giden elçiler Baþkan Aþgýn'ýn selamýný Polonya Cieszyn Belediye yönetimine iletti.
Polonya koordinatörlüðünde; Türkiye,
Romanya
ve
Portekiz ortaklýðýnda
baþlayan
"Sýfýr Atýk
Okullar"
Projesi
kapsamýnda Polonya'da yapýlan açýlýþ toplantýsýna katýlan
Mehmetçik Anadolu
Lisesi proje öðretmenleri Cieszyn Belediye Baþkanýný ziyaret ederek Çorum'daki
sýfýr atýk çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn sýfýr atýk hediyelerini Cieszyn Belediye yönetimine verdi. (Gizem Galatalý)

ÇESiAD’lýlar Sarýyer’de buluþtu
Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) 2021-2022 Eðitim döneminin son
geleneksel öðrenci buluþmasýný geçtiðimiz cumartesi günü Ýstanbul Sarýyer'de gerçekleþtirdi.
Sarýyer Belediyesinin tahsis ettiði

Sevgi ve Barýþ adlý gemide gerçekleþtirilen buluþma kahvaltý ile baþladý ve
ardýndan da Boðaz gezisi ile devam
etti. ÇESÝAD'ýn gerçekleþtirdiði bu öðrenci buluþmasýna; baþta bursiyer öðrenciler olmak üzere, burs verenler,
bürokratlar, siyasetçiler ve pek çok iþ

adamý katýldý. Programda konuþan
ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Yýldýrým þu ifadeleri kullandý:
Bugün 2021-2022 Eðitim döneminin son öðrenci buluþmasýný gerçekleþtirmek için buradayýz. Bizleri yalnýz
býrakmadýðýnýz için sizlere teþekkür

ederiz. Mezun olacak arkadaþlara iþ
hayatlarýnda baþarýlar dileriz. Ayrýca
gelecek dönem için burs çalýþmalarýmýz devam ediyor. Eðitim döneminin
baþlamasýyla birlikte burs için baþvurularýmýz baþlayacak. Bugüne kadar
elimizden gelen çabayý göstermeye

gayret ettik, bugünden sonra da yine
ayný gayretle devam edeceðiz. Hepinizle tekrar görüþmek dileðiyle
Dönemin son öðrenci buluþmasý
ÇESÝAD Ailesi Hatýra Fotoðrafý çekiminin ardýndan burslarýnýn daðýtýlmasýyla
sona erdi.
(Abdulkadir Söylemez)

