Açýk Hava
Yaz Sinemalarý
baþlýyor
Çorum Belediyesi'nin Kadeþ Barýþ Meydanýnda 24-26 haziran tarihleri arasýnda
düzenlediði, "Açýk Hava Yaz Sinemalarý"
baþlýyor. Üç gün sürecek olan sinema
etkinliðinde her akþam farklý bir yerli
yapým film izleyici ile buluþacak. 2’DE

Madalya
sözünü tuttular
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Çorum'da kamp yapan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli
Takýmý, dünya þampiyonu oldu. Özel sporcular Çorum kampýnda
kendilerini ziyaret ederek destek veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a verdikleri madalya sözünün gereðini
yaparak Dünya Þampiyonasý'na damga vurdu. 7’DE

‘ÝKiNCi ZAM ÇÖZÜM DEÐiL’
Çorum
Çorum halký,
halký, asgari
asgari ücrete
ücrete ikinci
ikinci bir
bir zam
zam yapýlmasýndan
yapýlmasýndan ziyade
ziyade enflasyonun
enflasyonun
bir
bir an
an önce
önce kontrol
kontrol altýna
altýna alýnmasý
alýnmasý gerektiði
gerektiði konusunda
konusunda hem
hem fikir.
fikir.
Hükümetin, Temmuz ayýnda asgari ücrete zam yapmak için
baþlattýðý çalýþma hakkýndaki
görüþlerini Kesin Karar Gazetesi aracýlýðýyla ifade eden vatandaþlar, enflasyon karþýsýnda
asgari ücret artýþýnýn 7 yada 8 bin
lira olmasý gerektiðini ifade ederek
asgari ücrete zam yapmak yerine elektrik,
su, doðal gaz ve gýda gibi temel ihtiyaç
maddelerine yapýlan zamlarýn geri alýnarak enflasyonun kontrol altýna alýnmasýnýn
daha uygun olacaðýný dile getirdi. 5’TE

Afrikalý çocuklar için
pedal çeviriyorlar
Ýngiltere bir grup doktor, mühendis
gibi farklý meslek dallarýndan macera
tutkunu arkadaþ tarafýndan kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, Bisiklet turunun
9. ayaðýna baþkentten baþlayarak
Sungurlu'da mola verdi. 8’DE

Ahlatcý: Milletimiz sandýkta
gereken cevabý verecek
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Kesin
Karar Gazetesi ve ÇRT'yi ziyaretinde muhalefeti eleþtirerek "Çorum'a gelip, giden
bazý muhalefet partilerinin temsilcilerini
görmekteyiz. Henüz daha adaylarýný
bile çýkaramayan bu muhalefet partilerinin temsilcileri, Çorum'dan üç vekil alacaðýný iddia ediyor. Öncelikle
adayýnýzý belirleyin, meydana
inin. Cumhurbaþkanýmýz vatandaþýnýn önünde. Siz önce
kiminle çýkacaksýnýz onu
AK Parti Ýl Baþkaný
belirleyin" dedi. 4’TE

CHP'li Veli Aðbaba
Çorum’a gelecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)
Ekonomi Masasý, 19 milletvekilinden
oluþan bir heyetle önümüzdeki günlerde
Çorum'u ziyaret ederek, geniþ kapsamlý
saha çalýþmasý yapacak. 4’TE

Av. Yusuf Ahlatcý

Biçer'den TDV'ye
kurban baðýþý

Ýskilip'te Kan Baðýþý
Festivali'ne yoðun ilgi

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý'nca (TDV),
"Kurbanýný paylaþ, kardeþinle yakýnlaþ" sloganýyla baþlatýlan 2022
yýlý vekaletle kurban organizasyonu çerçevesinde Ýl Müftülüðü ve
TDV Çorum Þubesi'nce Saat Kulesi önünde kurulan baðýþ standýný
ziyaret eden Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, TDV'ye kurban baðýþýnda
bulundu. 6’DA

Ýskilip'te düzenlenen Kan Baðýþý
Festivali'nde en çok baðýþçý getiren öðrenciye ödül verileceðinin duyurulmasý
üzerine öðrenciler birbirleriyle yarýþtý.
Vatandaþlarýnda yoðun ilgi gösterdiði
kan baðýþ festivalinde en çok baðýþçý
getiren öðrencilerden Utku Sak bisiklet,
diðer öðrenciler ise Anýtkabir gezisi
kazandý. 2’DE

'Bu yaz çocuklarý salgýnýn
stresinden uzaklaþtýrýn' Ýnanç Penceresinden
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV)
Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Deli, yaptýðý yazýlý açýklamada 2021-2022
eðitim ve öðretim yýlýnýn tamamlandýðýný hatýrlatarak "Tesadüfi baþarý
yoktur, tatilde de günde 1 ya da 2 saatlik dilimler halinde ders çalýþýlmasý
faydalý olacaktýr" dedi. 6’DA

BAÞKAN ÞAHÝNER
ESNAFLA BÝR ARADA

4’TE

SAMSUN'DA 8 BÝN
ÇORUMLU YAÞIYOR 8’DE

EMNÝYET, MOTOSÝKLET HIRSIZLARINA
GÖZ AÇTIRMIYOR
8’DE

Sümeyra ÖZDOÐAN

KURBAN ÝBADETTÝR
- YAZISI 2’DE

BESYO ÖÐRENCÝLERÝ, BELEDÝYEDE
STAJ YAPACAK
8’DE
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

KURBAN ÝBADETTÝR

Jandarmanýn
þefkati
Çorum'da yaralý karaca yavrusu jandarma
ekipleri tarafýndan koruma altýna alýndý.
Ýskilip'te jandarma ekipleri devriye faaliyeti
esnasýnda bir karaca yavrusuna rastladý. Karaca yavrusunun yaralý olduðunu gören jandarma
ekipleri, talihsiz karacayý koruma altýna aldý. Ýlçe
Jandarma Komutanlýðýna götürülen karacaya
þefkat eli uzatan ekipler talihsiz karacayý elleriyle besledi. Jandarma ekipleri daha sonra karacayý Çorum Doða Koruma ve Milli Parklar Þube
Müdürlüðü'ne teslim etti.
(ÝHA)

Kurban; Ýbadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taþýyan hayvanlarý kesmek demektir. Kurban mali bir ibadettir. Yüce Allah'ýn bizlere vermiþ olduðu nimetlere þükrün ifadesidir.
Nitekim Yüce Allah Kur'an-ý Kerim de:
"Rabbin için namaz kýl, kurban kes" buyurmaktadýr.
Allah'a yakýnlaþmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denir. Kurban nimete olan þükrü
ifade ettiðinden keseni takva mertebesine
ulaþtýrmaya vesiledir. Namazla baþlayan Allah'a yakýnlaþma, kurbanla daha ileri bir merhaleye ulaþýr.
Kurban bayramý bizler için önemli iki bayramlarýmýzdan biridir. (ramazan-kurban) Kurban bayramý Zilhicce Ayý'nýn 10.11. 12. 13.
günleridir. Kurban kesimi; bayram namazýnýn
kýlýnmasýnýn ardýndan baþlar, 3. günün akþamýyla son bulur. Her ibadette olduðu gibi kurban ibadetini de yerine getirirken en önemli
husus Rabbimizin rýzasýdýr. Kur'an-ý Kerim de;
"Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz,
fakat ona sizin takvanýz ulaþýr " buyrulmaktadýr. (Hacc 22/37) Takva ise; yasaklardan kaçýnarak Rabbine, onun rahmetine sýðýnma ve himayesine girmektir. Kurban ancak kesilerek
eda edilir. Hayatýn her alanýnda merhameti þiar edinen Allah Resulü, kurbanýný bizzat kendisi kesmiþtir. Nitekim Allah Resulü; "Bugün ilk
iþiniz (bayram) namazý kýlmak, sonra dönüp
kurban kesmektir. Böyle yapanlar sünnetime
uygun davranmýþ olur " (Buhari) buyurmuþtur.

Akýllý, ergen, dinen zengin sayýlacak kadar mal
varlýðýna sahip (80.18 gr altýn veya para )mukim olan (yolcu olmayan; sefer halinde olanlar
kesip kesmemekle serbest olup, keserlerse
kurban sevabýný alýrlar) her Müslüman kurban
kesmekle yükümlüdür. Kurbanlarýn eti üçe ayrýlmalýdýr. Birinci bölümü ev halkýna, ikinci bölümü eþ, dost, akrabaya ikram edilmeli, üçüncü bölümü ise ihtiyaç sahiplerine, fakirlere daðýtýlmalýdýr.
Dinimizde kurban ibadeti Hz. Ýbrahim (AS)
ile baþlar. Hz. Ýbrahim bir oðlu olduðu taktirde
onu Allah'a kurban etmeye adamýþtýr. Zaman
geçip oðullarý dünyaya gelmesinden sonra
kendisine bu ahdi rüyasýnda hatýrlatýlmýþ, irkilmiþtir. Ve büyük bir imtihan karþýsýnda olduðunu anlamýþtýr.Tefsirlerde ifade edildiðine göre
Hz. Ýbrahim bu rüyayý üç ayrý gece görmüþtür.
Peygamberlerin rüyasý vahiy olduðu gibi onlar
tarafýndan yapýlan tabirler de vahiydir. Babaoðul büyük bir teslimiyetle ilahi emri yerine getirmeye yöneldikleri sýrada, Yüce Allah onlarýn
bu teslimiyetlerine karþýlýk Hz.Ýsmail'in yerine
bir koçun kurban edileceðini, Cebrail vasýtasýyla kendisine bildirir. (Saffat 37/100-111) Bu
Allah'ýn insanlýða büyük bir lütfudur. Kurban ile
babamýz Hz. Ýbrahim ve Hz. Ýsmail'in sabýr, tevekkül, teslimiyet ve kahramanlýklarýný hatýrlamalýyýz.
Bayramlar, birlik ve beraberliðin, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu canlý tutan sevinç ve
neþe günleridir.Kurban bayramý süresince

unutmayacaðýmýz diðer bir husus da teþrik
tekbirleridir. Teþrik tekbirleri kurban bayramýndan bir gün öncesinden (arife günü )sabah namazý ile baþlar, dördüncü gün ikindi namazýna
kadar(23 vakit)farz namazlarýn peþine, selam
verdikten sonra bir defa getirilir. Þöyleki: "AllahuEkber Allahu Ekber, La ilahe illallahuVallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd."Ýster
cemaatle, ister yalnýz baþýna namaz kýlan, kurban kesen veya kesmeyen, yolcu olan veya olmayan kadýn-erkeðin farz olan her namazýn
peþinden bir defa teþrik tekbirlerini getirmeleri
gerekir.Bugünler de kazaya kalan namazlarýný
da teþrik tekbirleri ile eda etmesi gerekir.
Kurban, Allah'ýn emrine teslim, Resulünün
uygulamasýna tabi olmaktýr. Kurban ibadetinde
derin bir kulluk bilinci vardýr. Samimiyet, teslimiyet,fedakarlýk vardýr. Kesilen hayvanýn ne
eti ne de kaný Allah'a ulaþmazken, kurbanla
müminin olgunlaþmasý, Rabbine yakýnlaþmasý, muttakîlerden olmasý amaçlanmaktadýr.Þayet kurban kesmemek merhamet ve þefkat olsaydý,Allah Resulü kesmez,AllahuTeala da
emretmezdi.
Ýslam "teslim olmak" demektir.Gayemiz, Kuran ve sünnetin belirlediði istikametten sapmadan hak yolda ihlasla yürümek, Allah ve Resulünün bizden istediklerini Hz. Ýbrahim-Hz. Ýsmail (AS) teslimiyeti ile yerine getirmek olmalý.
Kurbanlarýmýz; Rabbimize yakýn olmaya,
sevgisini ve rýzasýný kazanmaya, nimete þükretmemize vesile olsun. Selam ve dua ile...

Belediyenin Açýk Hava
Yaz Sinemalarý baþlýyor
Çorum Belediyesi'nin
düzenlediði,
"Açýk Hava Yaz Sinemalarý" baþlýyor. 2426 Haziran tarihlerinde Kadeþ Barýþ Meydaný'nda birbirinden
güzel filmler, yalnýzca
Yeþilçam filmleri yer
alacak.
Çorum halký bu yýl
da açýk havada sinema keyfi yaþayacak.
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen
açýk hava yaz sinemalarý yarýn baþlýyor. Kadeþ Meydaný'nda düzenlenecek etkinlikte
her akþam farklý bir
film açýk havada izleyicisiyle buluþacak.
Üç gün sürecek
açýk hava sinema
günleri etkinliklerinde
Cuma günü "Suveyda", Cumartesi günü
"Ýyi ki Varsýn Eren",
Pazar günü de "Adanýþ Kutsal Dava" filmleri Çorum halkýyla buluþacak.
Saat 21.00'de baþlayacak sinema etkinliði sýrasýnda Çorum
Belediyesi tarafýndan
vatandaþlara gazoz
ve patlamýþ mýsýr ikram edilecek.
(Haber Merkezi)

Ortaköy Belediyesi araç
parkýný geniþletiyor
Ortaköy Belediyesi,
araç parkýný geniþletmeye devam ediyor.
Ortaköy Belediyesi,
araç parkýna 1 adet Kanal Kazýyýcý ve yükleyici
ekleyerek geniþletmeye
devam ediyor. Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, gerçekleþtirdiði hizmet ve
projelere bir yenisini daha ekleyerek, araç filosuna yaklaþýk 1,5 milyon
deðerinde 1 adet kanal
kazýyýcý ve yükleyici kazandýrarak halkýn hizmetine sunduklarýný ifade
etti. (Sümeyra Özdoðan)

Taner Ýsbir

Ýskilip'te Kan Baðýþý Festivali'ne yoðun ilgi
Ýskilip'te düzenlenen Kan
Baðýþý Festivali'ne vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Halk,
kan baðýþýnda bulunmak için
seferber oldu. En çok baðýþ-

çýyý getiren öðrenciye ödül
verileceðini duyan çocuklar
ise adeta birbirleriyle yarýþtý.
Ýskilip Belediyesi ve Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirli-

ðinde "Kan Baðýþý Festivali"
düzenlendi. Þehir Parkýnda
gerçekleþtirilen etkinlikte, ilçe halký kan baðýþýnda bulunmak için seferber oldu.

Kan baðýþý alýmlarýnda Ýbn-i
Sina Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi öðrencileri de Türk Kýzýlay'ý yetkililerine destek
verdi. En çok baðýþçýyý toplayan kiþiye ödül verileceðini
duyan öðrenciler, vatandaþlarýn kan baðýþýnda bulunmasýný saðlamak için adeta
birbirileriyle yarýþtý. En çok
baðýþçý getiren öðrencilerden Utku Sak bisiklet, diðer
öðrenciler ise Anýtkabir gezisi kazandý.
Gençlerin kan baðýþýna
destek vermesi konusunda
farkýndalýk oluþturmak istediklerini söyleyen Kýzýlay
Kan Baðýþý Merkezi doktorlarýndan
Hüseyin
Metin,
"Gençlerimizi kan baðýþý
yapmaya yönlendirmek ve
bu sürece dahil olmalarýný
saðlamak amacýmýz. Bu konuda destek veren Ýskilip Belediyesi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teþekkür ederiz.
En çok baðýþçý getiren çocuklara çeþitli hediyeler verilecek" dedi.
(ÝHA)
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Ahlatcý: Milletimiz sandýkta
gereken cevabý verecek
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, muhalefeti eleþtirdi,
"Milli savunmaya sanayimize, SÝHA'larýmýza dahi laf söyleyecek kadar gözü dönmüþ bu zihniyete, 6'lý
ve gizli ittifaklarýyla beraber 7'li masaya, milletimiz sandýkta gereken
cevabý verecektir" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Çorum Radyo Televizyonu
Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ve Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez ile bir araya geldi.
"ÖNCE ADAYINIZI
BELÝRLEYÝN"
Ziyarette gazetemiz muhabirine
özel açýklamalarda
bulunan Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý,
Çorum'a gelip, giden bazý muhalefet
partilerinin
temsilcilerini görmekteyiz. Henüz
daha adaylarý-

AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý

Barýþ Coþgunsu:

2022 yýlý bütçesi
6 ayda bitti!
ný bile çýkaramayan bu muhalefet
partileri, üç vekil alacaðýný iddia
ediyor. Öncelikle adayýnýzý belirleyin, meydana inin. Cumhurbaþkanýmýz vatandaþýnýn önünde. Siz önce kiminle çýkacaksýnýz onu belirleyin diyoruz" dedi.
"MÝLLETÝMÝZ SANDIKTA
GEREKEN CEVABI
VERECEK"
Vatandaþlarýn 2002 yýlýndan bu-

güne kadar olduðu gibi muhalefete
gereken cevabý sandýkta vereceðini vurgulayan Baþkan Ahlatcý, "Çorum genelinde ve tüm Türkiye'de
AK Parti olarak 2023 seçimlerine
en iyi þekilde hazýrlanýyoruz. 2002
yýlýndan bugüne kadar yapýlan 6
genel, 4 yerel seçim ve 2 cumhurbaþkanlýðý seçimi ile 3 halk oylamasýnýn tamamýndan zaferle çýktýk. 3
defa oylarýný attýrarak tek baþýna iktidara gelen ilk parti olduk. Milli sa-

vunmaya sanayimize, SÝHA'larýmýza dahi laf söyleyecek kadar gözü
dönmüþ bu zihniyete, 6'lý ve gizli ittifaklarýyla beraber 7'li masaya, milletimiz sandýkta gereken cevabý verecektir. Vatandaþlarýmýza güveniyoruz. Cumhurbaþkanýmýz 20 yýldýr
kazandýrdýklarýyla beraber dimdik
ayakta durmaktadýr. Karþýmýza
aday dahi çýkaramayanlara halkýmýz gereken cevabý verecektir" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Tahtasýz: Bin öðrencinin eðitim
göreceði okul binasý virane oldu
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Çorum'da milyonlarca lira
harcanarak yapýlan, bin öðrencinin yararlanabileceði eðitim
kompleksinin 11 yýldýr atýl duHABERÝ
rumda olduðunu söyledi.
ÝZLEMEK ÝÇÝN
Mehmet Tahtasýz'ýn verdiði
KODU OKUTUN
bilgilere göre, Aþdaðul beldesinde bulunan ve Þehit Doðan Mutlu'nun isminin
verildiði okul binasý, öðrenci yetersizliðinden dolayý 2011 yýlýnda kapatýldý. 7 yýl kullanýldýktan
sonra kapatýlan okul binasý çürümeye baþladý.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberindeki
parti yöneticileri ile birlikte Aþdaðul Þehit Doðan
Mutlu Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda inceleme
yaparak, 3 yýldýr gündeme getirdikleri sorunlarýn
halen çözülememiþ olmasýndan dolayý üzüntülerini dile getirdi, yetkililere seslendi.
"HALKI KANDIRMAYIN"
Daha önceki yýllarda, atýl durumda kalan ve
harabeye dönen okul binasýnda hayvan beslendiðine ve binalarýn ahýra çevrildiðine þahit olduklarýný, konuyu gündemi getirdikten sonra binada
ahýr olarak kullanýlan bölümlerin kaldýrýldýðýný
bildiren Tahtasýz, binanýn harap bir vaziyette
beklemeye devam ettiðine dikkati çekti.
Tahtasýz, "Okul binasý, 18.07.2011 tarihinde
öðrenci yetersizliðinden dolayý kapatýldý. Beldede baþka okul olmayýnca da köy halký, belde
halký þehir merkezine veya baþka yerlere göç etmek durumunda kaldý.
Zamanýn milli eðitim müdürü, 13.04.2016 tarihinde 902 sayýlý yazý ile bu binanýn Adalet Bakanlýðýna tahsis edildiðini, burada açýk ceza infaz kurumu yapýlacaðýný söyledi. Ancak böyle bir

çalýþmanýn olmadýðý ortaya çýktý. Dönemin milli
eðitim müdürü bizleri yalanmamýþtý. Þu anki milli eðitim müdürü ile konuyu tekrar görüþtüm, burasý halen milli eðitim müdürlüðü bünyesinde.
Adalet Bakanlýðýna tahsis edilmemiþ.
Dönemin Milletvekili Salim Uslu ise konuyu
mecliste gündeme getirdi, boþ olan yatýlý bölge
okullarýnýn Adalet Bakanlýðýna devredip yarý açýk
cezaevi olarak kullanýlacaðýný söyledi. Aradan
yýllar geçmesine raðmen henüz böyle bir durum
söz konusu deðil.

Lütfen halký kandýrmayýn, yerine getiremeyeceðiniz sözleri vermeyin" dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'ya da seslenen Tahtasýz, "Sizler daha hazýr yapýlmýþ, 15
kiþilik lojmaný olan, 350 kiþilik yatakhanesi, 350
kiþilik yemekhanesi olan, 15 derslikli, her þeyi
hazýr, 36 dönümlük arazi üzerinde yapýlmýþ yeri
deðerlendiremiyorsunuz. Söz veriyorsunuz fakat hala yapamýyorsunuz. Söz veriyorsunuz bir
arpa boyu yol ilerlemiyorsunuz. Bizler yarým býrakýlmýþ yatýrýmlarý, çürümeye terk edilmiþ yatýrýmlarý gündeme getirmeye devam
edeceðiz" diye konuþtu.
Tahtasýz, halkýn parasýyla, devletin
bütçesiyle yapýlmýþ kamu binalarýnýn
heba edilmesine izin vermeyeceklerini
vurguladý.
Tahtasýz, CHP iktidarýnda milli eðitim sisteminde köklü bir deðiþiklik yapacaklarýný dile getirdi.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'a
ziyareti sýrasýnda; Ortaköy Ýlçe Baþkaný Rýfat Uzunca ve bazý parti yetkilileri
de eþlik etti.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

Baþkan Þahiner esnafla bir arada
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Sanayi Sitesi esnafý ile kahvaltýda bir araya geldi.
Sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltýya Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Baþkan
yardýmcýlarý Bahri Sezen, Mükremin Daðaþan,
Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkaný Hakký
Vargeloðlu ile sanayi esnafý katýldý.
Baþkan Þahiner burada yaptýðý açýklamada,
"Kahvaltýmýzý sanayide esnaflarýmýzla yapýp, dostlarýmýzla gündeme dair istiþareler gerçekleþtirdik.
Misafirperverliðinden dolayý Madeni Sanatkarlar
Esnaf Odasý Baþkanýmýz Hakký Vargeloðlu'na, Hilal Plastik iþletme sahibi Osman Yelmen'e ve
emekçi kardeþlerime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Gelecek Partisi Çorum Ýl Baþkaný Barýþ
Coþgunsu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan ve ekibinin 2022 yýlý için öngörmüþ olduklarý bütçenin ilk 6 ayda bittiðini
söyledi.
Mevcut iktidar tarafýndan 2022 yýlý için
1,75 trilyon gider, 1,47 trilyon gelir, enflasyonunyüzde 9,80, dolar kurunun da 9,25
TL öngörüldüðünü ifade eden Barýþ Coþgunsu, geldiðimiz noktada ek bütçenin talep edildiðini kaydetti.
Cumhurbaþkanýnýn yapmýþ olduðu bütçenin tanýnmaz hale geldiðini savunan
Coþgunsu, "Cumhurbaþkaný ve ekibi için
zorlu bir dönem baþladý. Hem enflasyonu
olabildiði kadar az çýkarttýrýp memura,
emekliye ve çalýþana olabilecek en az artýþý yapmak. 2022 bütçesinde 1 trilyon 470
milyar gelir toplandý ama hükümetin safsata ekonomi politikalarýndan dolayý yetmedi.
84 milyon vatandaþtan toplanan bu paralar 1 milyon KKM hesap sahibine, kur garantili KÖÝ projeleri ile yandaþ müteahhide,
'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' teoremi
yüzünden kontrol edemedikleri döviz nedeni ile doðalgaz ve elektrik sübvansiyonlarý
ve itibardan hiç bir zaman yapmadýklarý tasarruf nedeni ile vatandaþýn bin bir zorlukla ödediði vergiler buhar oldu gitti" dedi.
Yeni yapmýþ olduklarý ek bütçede istedikleri bütçe toplamýnýn da 1 trilyon 80 milyar TL olduðunu dile getiren Barýþ Coþgunsu, "Ve bu gelirin tamamý vergiler ile toplanacak. Birçok üründe vergi artýþlarýna gidilecek. Enflasyonun yükselmesi, ürün fiyat
artýþlarý ile birlikte vergide de artýþa sebep
olduðu için enflasyonun önü biraz daha
açýlacak.
Elektrik daðýtým þirketleri yüzde50 zam
istiyor. Tütün, alkol, akaryakýt ve birçok
üründe ÖTV'ler hiç olmadýðý kadar yüksek
seviyede olmasýna raðmen Temmuz ayýndan itibaren ek bütçenin yükü ile birlikte ülkede zam yaðmuru baþlayacak" diye konuþtu.
Bu bütçeden memura, emekliye ve çalýþana müjde diye yine sabýr ile acý reçetenin çýkacaðýný ifade eden Coþgunsu, "Sayýn Cumhurbaþkaný göreceksiniz seçim
sathý mailine girildiðinde bugün çiftçisi ve
vatandaþý için yapmadýðý vergi indirimlerini
oy için önce akaryakýt olmak üzere birçok
üründe indirime giderek hamd olsun yine
biz yaptýk diyecek. Bugün AKP milletvekillerinin ve yandaþlarýn 'ülkemizde sýkýntýlar
var ama bu sýkýntýlarý çözerse yine Cumhurbaþkanýmýz Sn. Recep Tayyip Erdoðan
çözer' laflarý da yine ekonomi politikalarýndaki gibi safsatadan ibarettir. Madem çözebilecek bilgin var, zaten Bakanlýklar, Merkez Bankasý, TÜÝK ve devletin bütün gücü
senin elinde, neden bu aziz milleti enflasyon altýnda ezdiriyorsun. En milli deðerlerimizden biri olan Türk Lirasýný pul ettin, neden çarþý pazar her yer ekonomik olarak
yangýn yeri?" dedi.
AKP hükümetinin ve zihniyetinin artýk
ömrünü tamamladýðýný belirten Barýþ Coþgunsu, yaptýðý yazýlý açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: "Artýk sadece muhalefet deðil, vatandaþ da erken seçim istiyor.
Artýk AKP hükümeti ve yandaþlarýnýn seçim
yarýþýda sadece muhalefet ile deðil, sandýkta bizzat fahiþ enflasyon ve safsata ekonomi politikalarý ile inim inim inlettikleri aziz
milletimiz ile olacaktýr.
Dünyada yaþanan pandemi ve savaþlarýn etkisi ile enerji ve gýda fiyatlarýndaki artýþ dünyanýn hiç bir yerinde 2 katýna çýkmazken, bizde fiyatlar artýk yüzde ile deðil
3 katý, 4 katý, 5 katý arttý diye ifade ediyoruz. Bu artýþlarýn 1 misli dünyanýnda yaþamýþ oluðu enerji ve ekonomik krizin de etkisiyle oluyorsa kalan 3 misli, 4misli artýþlar
bizzat hükümetin safsata ekonomi politikalarýnýn sonucunda olmaktadýr. Bugün dünyanýn en çok faiz ödeyen ülkesi Türkiye'dir.
Gelecek Partisi Lideri Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu öncülüðünde ve ehliyetli, liyakatli bu iþin ehli olan ekonomi kurmaylarý
ile ekonomimiz üzerinde oluþan bu AKP'nin
yaratmýþ olduðu 3-4 kat fiyat artýþlarýna yol
açan köpüðü alacak, yine bu yaþadýðýmýz
ekonomik buhran öncesindeki tek haneli
akaryakýt, tek haneli enflasyon dönemlerine ülkemizi ilk bir yýl içerisinde getireceðiz.
Vatandaþlarýmýzýn GSMH'den eþit þekilde pay alacaðý, güçlü ve müreffeh bir Türkiye hayal deðil, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn bir hakkýdýr. Ýnsan
onurunun yüceltileceði, artýk bizim emeklimizin, memurumuzun ve çalýþanýmýzda
dünyayý gezebilecek alým gücüne sahip
olacaðý günlerin geleceðinden hiç bir vatandaþýmýzýn þüphesi olmasýn. Türkiye'de
Gelecek var."
(Haber Merkezi)
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'ÝKiNCi ZAM
ÇÖZÜM DEÐiL'

Çorum halký, asgari ücrete ikinci bir zam yapýlmasýndan ziyade enflasyonun
bir an önce kontrol altýna alýnmasý gerektiði konusunda hem fikir.

Artan enflasyonla birlikte
hayat pahalýlýðý toplumun her
kesimini etkiliyor. Hükümet,
Temmuz ayýnda asgari ücrete zam yapmak harekete
geçti. Çorum halký da konuyu
gazetemize deðerlendirdi.
Asgari ücrete ikinci bir zam yapýlmasý konusu gündemde yakýndan takip ediliyor. Enflasyon yaþanan
artýþ sonrasýnda asgari ücret için
de zam beklentisi oluþtu.
ERDOÐAN, ÜÇ KEZ
ZAM SÝNYALÝ VERDÝ
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Haziran ayý içeri-

sinde üç konuþmasýn zam sinyali
verdi.
13 Haziran'da Türkiye Ýhracatçýlar
Meclisi'nde konuþan Cumhurbaþkaný
Erdoðan, konuyla ilgili, "Aralýk ve
Ocak gerçekleþmeleriyle enflasyonun sýrtýmýza bindirdiði kamburdan,
kurtulacaðýmýz 2023 Þubat ve Mart
aylarýndan itibaren önemli ölçüde geride býrakmýþ olacaðýz. Son 20 yýlda
asgari ücreti yüzde 200'e yakýn artýrdýk. Temmuz ayýnda enflasyon farklarý ile milletimizin her kesimini rahatlatacaðýz" dedi.
Temmuz ayýna yaklaþýrken, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceði ise
milyonlarca çalýþan tarafýndan merak

konusu haline geldi.
Gazetemiz muhabiri Çorum sokaklarýnýn nabzýný tuttu. Gazetemize konuþan vatandaþlar, asgari ücrete ikinci bir zam yapýlmasý konusunu deðerlendirdi.
Asgari ücretin en az 7-8
bin lira olmasý gerektiðini vurgulayan vatandaþlar, asgari
ücrete zam yapmak yerine
verilen elektrik, su, doðal gaz
ve gýda gibi temel ihtiyaçlara
kalemlerine yapýlan zamlarýn
geri alýnarak enflasyonun
kontrol altýna alýnmasý gerektiðini belirtti.
(Gizem Galatalý)

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

ÝÞTE ÇORUM HALKININ DÜÞÜNCELERÝ:

ALÝ YILDIRIM

AHMET YILMAZ

CELAL GÜNÝNDÝ

CELAL GÜNÝNDÝ
Asgari ücret 6 bin liranýn altýna düþmemeli.
Emeklilere de asgari ücretin en azýndan yüzde
altmýþý verilmeli. Aslýnda ek gýdalara verilen zamlar geri alýnsa asgari ücrete zam vermesin istemeyiz. Ama iþte hayat þartlarý çok zor. Zor durumda geçiniyoruz. Zamlar geri alýnsýnda ne asgariye
zamý ne baþka bir þeyi hiçbir þey istemeyiz.
ALÝ YILDIRIM
En az diyorum bak asgari ücretin en az 7-8
bin lira olmasý lazým. Ortalýk berbat zaten. Keþke
zamlar geri alýnsa biraz rahatlasak. Mesela geçen sene yað kaç liradan satýlýyordu þimdi 190 lira olmuþ yað. Milletin buna gücü yetmiyor þahsen ben alamýyorum. Ben emekliyim 3 bin küsur
lira maaþ alýyorum bankada borç var maaþ yatýyor borca para kesiliyor elde kalana da eve hiçbir þey alamýyorum. Benim için zamlarýn alýnmasý asgari ücrete zam yapýlmasýndan daha mantýklý. Keþke her þeyin fiyatý eski durumuna inse.
AHMET YILMAZ
Asgari ücret yükseldiði zaman iþveren içinde
bir sürü sorunlar meydana geliyor. Bu sefer ne
oluyor ortaya da farklý sorunlar çýkýyor sigorta

ödenmiyor vs. bence her þey eþit olmalý da þimdi hükümete de biniyor iþ verene de biniyor arada kalan kim oluyor biliyor musunuz olan yine vatandaþa oluyor, çalýþan iþçiye oluyor. O yüzden
her þey dengeli olmalý.

EROL AKGÜL

KENAN KOCABAY

Asgari ücrete hiç dokunulmasýn bence direk
zamlar geri alýnsýn enflasyon kontrol altýna alýnsýn. Bakýn o zaman asgari ücret nasýl yetiyor insanlar nasýl rahatlýyor.
MERVE ATLAMAZ

LEVENT SEYDÝM

þekilde kontrol edip ayný þekilde marketlere fýrsat
verilmemesi lazým. Buna çok dikkat edilmesi lazým. Ayrýca þunu söyleyeyim asgari ücretin vergi
bareminde bir süspanse yapýlýrsa asgari ücret haliyle yükselir zaten bu da bir ihtimal. Ama dediðim
gibi marketlerin bir nizama getirilmesi gerekiyor.

KENAN KOCABAY
Zamlar eski haline dönsün asgari ücrette makul derecede arttýrýlsýn ki millet bi rahatlasýn artýk.
Asgari ücreti zaten çok bir þey yapmazlar ne kadar verebilirler ki o yüzden zamlarýn geri alýnmasý enflasyonun kontrol altýna alýnmasý daha mantýklý bence. 4 kiþilik bir aileyiz asgari ücret ile hiç
bir þekilde geçinemiyoruz. Yani 4 kiþilik bir ailenin
aylýk ortalama gideri þu þartlarda 14 bin lira. Devlet bana 14 bin lira verebilecek mi veremeyecek.
Yine buna da þükür tabi ama ne olursa olsun
zamlarýn eski haline döndürülmesi gerekiyor. Vatan sað olsun da Suriye gibi de olmayalým yani
iþin sonunda.
NAZAN TUNCEL
Hayat þartlarý kesinlikle çok zor bir hal aldý ve
bu zorluk giderek büyümeye de devam ediyor.
Asgari ücretin yetmesi imkansýz. Býrakýn asgari
ücretle bir aileyi geçindirmeyi bir vatandaþ kendi
ihtiyaçlarýný karþýlayamýyor bir asgari ücret ile aydan aya ertelemek zorunda kalýyor bir çok þeyi.

Ben öðrenciyim ve hayat þartlarýnýn bu kadar
zor olmasý bende geleceðim için kaygý yaratýyor.
Asgari ücret bence þuan ki þartlara göre inanýlmaz az. En az 7-8 bin lira olmalý ama asgari ücrete zam yapýldýðý zaman enflasyon yine þahlanacaksa buna hiç gerek yok. Ya da asgari ücrete hiç zam yapýlmasýn direk verilen zamlar geri
alýnsýn daha iyi olur diye düþünüyorum.
LEVENT SEYDÝM
Þimdi þuanda piyasa fiyatlarý çarpý 3 düzeyinde yüzde üç yüz civarýnda arttý. Asgari ücrete yanýlmýyorsam sene baþýnda yüzde kýrk civarýnda
bir zam geldi. Bu normal piyasa þartlarýnda mevcut enflasyonu süspanse etmiyor. Dolayýsýyla asgari ücret yüzde kýrktan önce iki bin küsur liraydý
þuan ki halinden çarpý ikiye yakýn olmalý bence.
Zamlarýn geri çekilmesi kesinlikle daha mantýklý
bu piyasayý süspanse etmek daha mantýklý ama
çok aþtýðý için þartlar asgari ücrete bir miktar daha
zam mutlaka yapýlmalý. Asgari ücrete zam yapýlýrsa eðer onu da kontrol mekanizmasýyla çok ciddi

CENK SÖNMEZ
Ben þuan asgari ücretle geçinebilen bir aile
olduðunu kesinlikle düþünmüyorum. Asgari ücret
bence artmamalý ama bu yapýlan zamlar enflasyon kontrol altýna alýnmalý. Çünkü eðer asgari
ücrete bir zam daha gelirse gýdaya mazota faturalara yine bir zam gelecek maaþlara yapýlan
zammýn bir anlamý deðeri olamayacak. Yapýlacaksa da eðer asgari ücret 6-7 bin lira civarý olmalý diye düþünüyorum.
EROL AKGÜL
Asgari ücretin 7 bin lira olmasý lazým. Þuan
hiç bir þekilde geçinemiyoruz yetiremiyoruz. Mazota zam elektriðe zam doðalgaza zam her þeye
zam böyle hayat mý geçer 7-10 bin liradan aþaðý
olmamasý lazým asgari ücretin. Ha zam yapýlýrsa
eðer asgari ücrete enflasyon yine artmasýn dursun ki yapýlan zammýn faydasýný görelim eðer yine her þey artacaksa dursun durduðu yerde asgari ücret.

BENZiNE
25 KURUÞ
iNDiRiM
GELDi
Brent petrol fiyatlarý ve dövizdeki deðiþikliklerle birlikte vatandaþlar benzin ve motorin fiyatlarýný takibe devam ediyor.
Son dönemde üst üste gelen
akaryakýt zamlarýnýn ardýndan
bu kez indirim geldi. Benzinin litresi 25 kuruþ düþtü.

CHP'li Veli Aðbaba
Çorum'a gelecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)
Ekonomi Masasý, 19 milletvekilinden oluþan
bir heyetle önümüzdeki günlerde Çorum'u
ziyaret ederek, geniþ kapsamlý saha çalýþmasý yapacak.
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Tahtasýz, beraberinde Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Baþarýr, Parti Meclis
Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca
Kayýþoðlu ile birlikte Genel Baþkan Yardýmcý-

sý Veli Aðbaba'yý ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda, ülke ve Çorum gündemi, parti çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmeler yapýldý. Aðbaba, Ekonomi Masasý olarak
19 milletvekili ile Çorum ve ilçelerinde saha
çalýþmasý yapacaklarýný bildirdi. Aðbaba, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Tahtasýz ve milletvekili arkadaþlarýna teþekkür etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Aðbaba,
Tahtasýz nezdinde tüm Çorum halkýna da selamlarýný iletti.
(Gizem Galatalý)

BENZÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLDU?
Ýndirimin ardýndan Ýstanbul'da 27.51'den satýlan benzinin litresi 27.26'ya geriledi. Benzinin litresi Ankara ve Ýzmir'de
27.63'ten 27.38'e geriledi.
AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz
piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar
kurundaki deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonucunda daðýtým firmalarýnca
uygulanan fiyatlar, rekabet ve
serbesti nedeniyle þirketler ve
kentlere göre küçük deðiþiklikler
gösterebiliyor. (Haber Merkezi)

Memurlarýn
mesai ücretlerine
büyük zam geliyor
Meclis'e sunulan ek bütçe
teklifiyle memurlarýn fazla mesai ücretine saat baþýna yüzde 63 oranýnda zam yapýlmasý planlanýyor. Böylece fazla
mesai ücreti 2.7 liradan 4 lira
40 kuruþa çýkacak. Ek bütçeyle 65 yaþ aylýðýna ise zam yapýlmayacak.
TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle memurlarýn
fazla çalýþma ücretleri ve yurt
içi harcýrahlarýna yüzde 61 ile
yüzde 63 arasýnda zam yapýlacak.
SAATLÝK MESAÝ ÜCRETÝ
4.40 TL OLACAK
Ek bütçenin yasalaþmasý
halinde 2 lira 70 kuruþ olan
memurun saatlik fazla mesai

ücreti 1.7 lira artýrýlarak 4 lira
40 kuruþa çýkacak. Nüfus büyüklüðüne göre aylýk 361 TL
ile 667 TL arasýnda deðiþen
zabýta ve itfaiye personelinin
aylýk maktu fazla çalýþma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çýkacak.
65 YAÞ AYLIÐINA
ZAM YAPILMAYACAK
Memurlarýn günlük yurt içi
harcýrahlarý da derece ve kýdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltilecek.
Ek bütçeyle 65 yaþ aylýðýna
ise zam yapýlmazken ilk, orta
ve lise yatýlý okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8
bin 210 liraya çýkýyor.
(Haber Merkezi)
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‘BU YAZ ÇOCUKLARI SALGININ
STRESiNDEN UZAKLAÞTIRIN'
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV)
Çorum Þube Baþkaný Ýsmail Deli,
yaz tatiline giren öðrenci ve velilerine
önerilerde bulundu.
2021-2022 eðitim ve öðretim yýlýnýn tamamlandýðýný hatýrlatan Ýsmail
Deli, "Dünyayý etkisi altýna alan salgýnýn gölgesinde baþlayan eðitim ve
öðretim yýlý tüm zorluklara raðmen
baþarý ile tamamlanmýþtýr.18 milyon
öðrenci ile 1 milyonu aþkýn öðretmen
için yaz tatili baþladý. Milyonlarca evladýmýz karnelerini aldý. Sýnýflardaki
coþku ve canlýlýk, sýralardaki heyecan ve sevinç dalgasý mola verdi.
Okullar sükûnete ve sessizliðe gömüldü. Þüphesiz bir yýlýn emek ve
çaba belgesi olan karneler kimilerini
mutlu etti, kimilerini ise üzdü" dedi.
Tatilde öðrencilere sosyal aktivite
ve etkinliklerle salgýnýn psikolojisinden uzaklaþmalarýný öneren Baþkan
Ýsmail Deli, anne babalara da karne
sonucuna göre çocuklarýný ödüllendirmek veya cezalandýrmak yerine
her koþulda yanlarýnda olduklarýný
hissettirmelerini önerdi. Deli, "Bir defa þunu söylemek isterim ki, karnemizdeki baþarýsýzlýk umutlarý kýrmamalýdýr, hayallerimizi zaafa uðratmamalýdýr. Varsýn karne kýrýk olsun, yeter ki fidanlarýmýzýn kalpleri kýrýlmasýn, yeter ki geleceðimiz kararmasýn.
Zayýf olan dersler çalýþýlarak, emek

verilerek düzeltilebilir; fakat kýrýk bir
gönlün sýzýsý, buruk bir vicdanýn acýsý bir ömür sürebilir. Körpe dimaðlar
çiçek gibidir, çiçekler suya, yavrularýmýz ise sevgiye muhtaçtýr. Bu nedenle anneler, babalar dikkatli olmalýdýr" diye konuþtu.
Öðrencilerde, tatil boyunca bolca
dinlenme fýrsatý doðacaðý yönünde
yanlýþ bir algý olduðunu aktaran Baþkan Ýsmail Deli, Bu süreçte oyun oynama, arkadaþlarla vakit geçirme,
spor ve sanat etkinliklerine katýlma,
hobi geliþtirme, aile bütçesine katký

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:05
05:03
12:48
16:46
20:22
22:11

TARiHTE BUGÜN
1917- Halep'te, Enver Paþa'nýn baþkanlýðýnda Türk ve Alman komutanlarýnýn katýlmasýyla (Mustafa Kemal Paþa dahil) yapýlan toplantýda, General Falkenhein'ýn komutanlýðýnda "Yýldýrým Ordular Grubu" kurulmasý kararlaþtýrýldý.
1936- Türkiye Millî Basketbol Takýmý ilk maçýný Yunanistan ile yaptý, 49-12 galip geldi.
1938- Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluþ kanunu kabul edildi.
1961- Almanya'ya gidecek ilk iþçi kafilesi
yola çýktý. Ýþgücü göndermeye iliþkin protokol,
Türkiye ile Batý Almanya arasýnda 13 Haziran'da imzalanmýþ; özel kuruluþlarýn kontratsýz iþçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalýþýlmýþtý.
1967- Ýstanbul'da üniversite öðrencileri,
Amerika Birleþik Devletleri 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.
1982- 44 sanýklý Barýþ Derneði davasý baþladý.
1989- Bulgaristan'ýn Türk azýnlýða uyguladýðý baskýlar ve zorunlu göç uygulamasý, Taksim Meydaný'nda düzenlenen Bulgaristan'ý
Telin Mitinginde protesto edildi.
1992- Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.
2001- Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda, Zihinsel Engelliler Milli Takýmý þampiyon oldu.
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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

ve kitap okuma gibi çeþitli etkinlikler
faydalý olacaktýr" þeklinde konuþtu.
Ýsmail Deli, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
"Tesadüfi baþarý yoktur. Baþarýya
ulaþmak için sürekli ve düzenli bir
çalýþma gerekir. Okulda öðrenilen
bilgiler zamanla unutulabilir. Unutmayý önlemenin tek yolu düzenli tekrardýr. Dolayýsýyla iyi bir dinlenmenin
ardýndan günde 1 ya da 1,5 saatlik
dilimler halinde ders çalýþýlmasý çok
faydalý olacaktýr."
(Sümeyra Özdoðan)

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ
YAÐI -1Ýsmail Deli

Ayýkulaðý, bahar çiçeði ve eþek otu gibi
isimlerle de anýlan çuha çiçeði kökleri, çiçekleri ve yapraklarý
kullanýlabilen bir bitkidir.
Ayrýca çuha çiçeði yaðý da
kullanýlarak birçok hastalýða fayda
saðlar.

kesim organizasyonuna destek
veriyor. Ben bu vesileyle deðerli
Çorum halkýný da gerek burada
kurulan Kurban Baðýþ Standý'na
gelerek, gerekse Ýl Müftülüðümüze giderek TDV'ye kurban baðýþýnda bulunmaya davet ediyorum. Kurbanýný vekalet yoluyla
kesilmek üzere TDV Çorum Þubemize emanet eden tüm kardeþlerimize, baðýþ için halkýmýzý
teþvik eden din görevlilerimize,
Kur'an kursu öðreticilerimize ve
müftülüðümüz çalýþanlarýna teþekkür ediyorum" dedi.
Ziyarette Ýl Müftü Yardýmcýlarý
Adem Aygül ve Fatih Kaya da hazýr bulundu. (Sümeyra Özdoðan)

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
- Günümüzde birçok kiþi tarafýndan bilinen bir çeþit sinir hastalýðý
olan multipl skleroz yani MS rahatsýzlýðýna iyi gelir.
- Kronik yorgunluða iyi gelir ve
uykunuzu düzene sokar.
- Kadýnlar için de oldukça önem
taþýyan bir yaðdýr. Regl döneminde
yani kadýnlarýn adet zamanlarýnda
oluþan karýn aðrýlarý, baþ aðrýlarý ve
meme aðrýlarýna iyi gelir.
- Hemoroid yani basura karþý da
fayda saðlayan bir yaðdýr.
- Hiperaktivite durumundaki çok
hareketli olan çocuklara iyi gelir.
- Alkol kullanan insanlarda aþýrý
alkol kullanýmýna karþý vücutta oluþan zehirlerin vücuttan atýlmasýna
yardým eder.
- Kadýnlarýn menopoz döneminde yarar saðlar. Menopoz döneminde kadýnlarýn sýklýkla yaþadýðý sýcak
basmasý, terleme ve duygusal olarak yaþanan deðiþiklikleri azaltýr.
- Kalbe fayda saðlar dolayýsýyla
kalp hastalýklarýna karþý koruma
saðlar ve kalp krizi geçirme riskini
azaltýr.
- Diyabet rahatsýzlýðý olan kiþiler
de bu þifalý yaðý kullanabilirler. Þeker hastalýðýna karþý fayda saðlar.
- Vücuttaki týkanýk gözenekleri
açarak akne ve sivilceleri yok eder.
- Sinir uyarýlarýnýn iletimini arttýrýr. Bunun sonucunda alzheimer yada farklý beyin rahatsýzlýklarýna iyi
gelebilir.
- Çuha çiçeði yaðý, C vitamini
desteði ve ginkgo biloba ile kullanýlýrsa iktidarsýzlýk problemine karþý
çözüm olabilir.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirici
etkisi vardýr, hastalýklara kolay yakalanmamaya yardým eder.
- Obeziteye karþý da yarar saðlar. Fazla kilolarýndan kurtulmak ve
zayýflamak isteyen kiþiler de bu yaðý kullanabilir.
- Saçlarý parlatýr, saç dökülmesini azaltarak güzel bir görünüme kavuþmaya yardým eder.
- Kolesterolü dengelemeye yardým eder.
- Baþ aðrýlarýna iyi gelir, migrene
karþý yarar saðlar.
- Öksürük ve göðüs aðrýlarýna iyi
gelir. Ayrýca bronþit ve astým için de
þifalý bir yaðdýr.

KOSGEB, mobilya üretip
satanlara hibe desteði verecek

KEMÝK HASTALIKLARININ
TEDAVÝSÝNDE KULLANILIR!
Kemikleriniz mi aðrýyor? Çuha
çiçeði yaðý kemik aðrýlarýný hafifletir,
romatoid artrit gibi kemik hastalýklarýna da fayda saðlar. Ayný zamanda
eklem aðlarýna da iyi gelir. Eklem
þiþliðini azaltýcý etkisi vardýr. Ayný
zamanda özellikle yaþlý insanlarda
görülen osteoporoz yani kemik erimesi rahatsýzlýðýný da önleyicidir.

Biçer, TDV'ye kurban baðýþý yaptý
Çorum Müftüsü Muharrem
Biçer, 2022 yýlý kurbanýný vekalet
yoluyla Türkiye Diyanet Vakfý'na
baðýþladý.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve
Türkiye Diyanet Vakfý'nca (TDV),
"Kurbanýný paylaþ, kardeþinle yakýnlaþ" sloganýyla baþlatýlan
2022 yýlý vekaletle kurban organizasyonu çerçevesinde Ýl Müftülüðü ve TDV Çorum Þubesi'nce
Saat Kulesi önünde kurulan baðýþ standýný ziyaret eden Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, TDV'ye kurban baðýþýnda bulundu.
Çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
veren Ýl Müftüsü Biçer, "TDV, hayýrsever milletimizin baðýþlarýný

KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen giriþimcilere 50 bin
TL hibe desteði verileceðini açýkladý. Daha fazla desteðe ihtiyacý
olanlar ise ayný baþvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz 100
bin TL kredi alabilecek.

muhtaç ailelere ulaþtýrmaya devam ediyor. Ýl Müftülüðümüz ve
TDV Çorum Þubesi olarak bu yýl
da hayýrsever kardeþlerimizin
kurban baðýþlarýný, hem buradaki standýmýzda hem Azap Ahmet
Camii üst katýndaki TDV büromuzda hem de müftülüðümüzdeki þubemizde kabul etmeye
baþladýk. Vekalet yoluyla baðýþlanan kurbanlarýn yurt içinde ve
yurt dýþýnda yaþayan yoksullara,
öksüzlere, mazlumlara, sýðýnmacýlara bir umut olduðunu biliyoruz. Mazlumlarýn ve maðdurlarýn
bu sevincine katkýda bulunmak
amacýyla þahsým da yýllardýr
TDV'nin vekalet yoluyla kurban

Küçük ve orta boy firmalara
ve yeni giriþimcilere saðladýðý
desteklerle üretim gücünün artmasýnda önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri
Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý mobilya sektörüne

de destek verecek. KOSGEB bu
amaçla "Mobilya Ýmalatý Hibe
Desteði"ni hayata geçirdi. Alýnan
bilgiye göre, mobilya imalatý desteði, mobilya üretip bu mobilyalarý satmak isteyen giriþimcilere
verilecek.
HAZIR MOBÝLYALARI
SATMAK ÝSTEYENLERE
KREDÝ DESTEÐÝ YOK
KOSGEB'in saðladýðý mobilya imalat desteðine, hem beyaz
eþya hem de diðer mobilyalar
dahil olacak. Ancak hazýr mobilyalarý satmak için bir iþ yeri açmak isteyen bireylere bu destek
kredisi verilmeyecek. Yapýlan
açýklamada, "Destek, fabrikalarda kendi ürettiði mobilyalarý satmak için bir dükkân açmak isteyen vatandaþlara verilmektedir.
Mobilya imalat desteði kredisini
almak isteyen giriþimci bireylerin, öncelikle hangi türden mobilya üretimi yapacaðýna karar vermesi gerekmektedir" denildi.
(Haber Merkezi)

ÇUHA ÇÝÇEÐÝ YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
Cilt problemleri birçok kiþinin canýný sýkar. Bazý insanlar kuru cilde
sahipken bazý insanlar yaðlý ciltten
þikayet eder. Ayrýca sivilceler, akneler yada sedef hastalýðý, egzama gibi cilt rahatsýzlýklarý da ciltle ilgili
farklý sorunlardýr. Tüm bunlarýn yanýnda cildimize iyi bakmak, genç tutmak ve güzel görünmek de herkesin
derdi haline gelmiþtir. Çuha çiçeði
yaðý ile birçok cilt sorununa çözüm
bulabilirsiniz.
CÝLDÝNÝZ KURUYOR MU?
Cildinizin kuru olmasýndan bu
yüzden sürekli çatlamasýndan mý þikayet ediyorsunuz? Çuha çiçeði yaðý ile cildiniz nemlenir ve kurumaktan kurtulur. Ayrýca yaðlý ciltler için
de faydalý bir yaðdýr. Cildin sýk yaðlanmasýndan ortaya çýkan sivilceleri
de yok eder.

7

24 HAZÝRAN 2022 CUMA

CEYLAN’A VERDÝÐÝ SÖZÜ TUTTU

Dünya þampiyonasý hazýrlýk kampýný Çorum'da yapan Özel
Sporcular Down Masa Tenisi ve Atletizm takýmý, tarihi baþarýlar
elde ediyor. Masa Tenisi Milli Takýmý'nda yer alan Çorumlu sporcu
Merve Peker, takýmýyla birlikte dünya þampiyonu oldu.
Çorum'da kamp yapan Özel Sporcular Down
Masa Tenisi Milli Takýmý, dünya þampiyonu oldu.
Böylece Çorumlu özel sporcu Merve Peker, AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a verdiði þampiyonluk sözünü tuttu.
Özel Sporcular Down Atletizm ve Masa Tenisi
Dünya Þampiyonasý, Çekya'nýn Nymburk
þehrinde baþladý.
Benay Balcý ve Merve Peker'den oluþan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli
Takýmý, finalde Ýtalya'yý 31 yenerek Dünya Þampiyonu oldu. Genç sporcular, tarihi bir baþarýya imza attý.
ÇORUM'DA
KAMP YAPTILAR
Þampiyona öncesinde
Çorum'a gelen Down Sendromlu Masa Tenisi ve Atletizm
Milli Takýmý, Akkent Mahallesi'nde
bulunan Çorum Belediyesine ait spor salonunda çalýþmalarýný sürdürmüþtü.
CEYLAN'A VERDÝKLERÝ SÖZÜ TUTTULAR
Özel sporcularý ziyaret eden AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorumlu Atletizm sporcularý Merve Peker'den madalya sözü almýþtý.
Bu sonuçlarla birlikte genç sporcu, Milletvekili
Ceylan'a verdiði sözü tutarak Türkiye'ye ve Çorum'a madalyalar kazandýrdý.

ERKEK MÝLLÝ TAKIMINDAN
ÝKÝ BRONZ MADALYA
Öte yandan þampiyonada mücadele eden Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal'dan oluþan erkek Türk Milli Takýmý ise Arjantin'i 3-1 yendi. Dünya üçüncüsü olan özel sporcular, ülkemize bronz
madalya kazandýrdý.
Þampiyonada Emirhan Akçakoca 2 altýn
1 bronz madalya, Dilara Çevik cirit atmada altýn madalya, 800 metrede ise gümüþ madalya, Ali Topaloðlu 800
metrede gümüþ madalya, Münevvere Yýlmaz 800 metre gümüþ
madalya, 1500 metrede yürüyüþte gümüþ madalya, Ramazan Ünlü, Cirit Atma Gümüþ, 1500 metre
yürüyüþte ise bronz madalya,
Kardelen Demir de 1500 metre
yürüyüþte bronz madalya kazandý.
"ÇOK ÝYÝ BÝR
BAÞLANGIÇ YAPTIK"
Dünya Þampiyonasýnda alýnan madalyalar sonrasý bir açýklama yapan Federasyon Baþkaný Birol Aydýn, "Özel Sporcular Down Atletizm ve
Masa Tenisi Dünya Þampiyonasýnda Türkiye'yi
temsil eden özel sporcularýmýz rekor madalyalar
kazanarak baþlangýç yaptýlar. Özel Sporcular Spor
Federasyonu olarak Milletimize yeni baþarýlar ve
madalyalar kazandýracaðýz. Hedefimiz 2021 Madalya rekorumuzu geride býrakarak , yeni rekorlar
kýrmaktýr" dedi.
Ayrýca þampiyona müsabakalarý 26 Haziran 2022
Pazar günü sona erecek.
(Abdulkadir Söylemez)

T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU 2022/14 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Üyük Köyü, Sarayyolu mevkii, 122 ada, 13 nolu
parselde kayýtlý 6.533,76m² alanýnda Tarla vasfýnda kayýtlýdýr. Dava konusu taþýnmaz köy yerleþim
alanýna yaklaþýk 1,6 km. mesafededir. Taþýnmazýn güneyinde ve doðusunda mera arazi, diðer yönlerde ise þahýs arazileri mevcuttur. Söz konusu taþýnmazýn yola cephesi mevcut deðildir. Taþýnmazýn
toprak bünyesi killi-týnlý olup, toprak yapýsý taþsýzdýr. Taþýnmazýn zemini topografik bakýmdan hafif
dalgalý olup, %3-5 eðim mevcuttur. Taþýnmaz motopomp yardýmýyla sulanabilir tarým arazisi niteliðindedir. Taþýnmaz üzerinde deðer artýracak yapý mevcut deðildir. Taþýnmazýn bir kýsmý ekili bir kýsmý boþ
durumda olup, halihazýrda tarýmsal amaçlý kullanýlmaktadýr.
Adresi
: Çorum Merkez Üyük Köyü Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 6.533,76 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 163.344,00 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 14/09/2022 günü 15:00 - 15:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 10/10/2022 günü 15:00 - 15:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Üyük Köyü, Sarayyolu mevkii, 122 ada, 63 nolu
parselde kayýtlý 922,45m² alanýnda Tarla vasfýnda kayýtlýdýr. Dava konusu taþýnmaz köy yerleþim alanýna yaklaþýk 1.45km. mesafededir. Taþýnmazýn etrafýndan mera arazileri mevcut olup, yol baðlantýsý yoktur. Dava konusu taþýnmazýn toprak bünyesi killi-týnlý olup, toprak yapýsý taþsýzdýr. Taþýnmazlarýn zemini topografik bakýmdan dalgalý eðime sahiptir. Taþýnmaz sulanabilir tarým arazisi niteliðindedir. Taþýnmaz üzerinde deðer artýracak yapý mevcut deðildir.
Adresi
: Çorum Merkez Üyük Köyünde Bulunan Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
: 922,45 m2
Ýmar Durumu
: Mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 18.449,00 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 14/09/2022 günü 15:20 - 15:25 arasý
2. Satýþ Günü : 10/10/2022 günü 15:20 - 15:25 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. %o 5,69 damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý
alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý
rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2022/14 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur. 22/06/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Döviz olan çantayý
sahibine teslim etti
Çorum'da bir gazeteci yolda bulduðu ve
içinde döviz bulunan çantayý sahibine teslim
etti. Çorum'da yolda yürüyen Muhammed
Muttalip Yalçýn, Sancaktar Camii önünde bir
çanta buldu. Çantayý kontrol eden Yalçýn, içerisinde bir miktar döviz, cep telefonu ve pasaport olduðunu görünce polise haber verdi.

Yalçýn ve çevredeki esnaflarýn da yardýmý ile
çantanýn sahibi Assad Aber Jebur'a ulaþtý.
Yalçýn, bir süre sonra olay yerine gelen Jebur'a çantayý polisler eþliðinde teslim etti.
Motosiklet ile giderken çantayý düþürdüðünü ve farkýna varamadýðýný ifade eden Jebur,
Yalçýn'a teþekkür etti.
(ÝHA)

Bayraktar’dan kurbanlýk
fiyatlarýyla ilgili açýklama
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, vatandaþlarýn alým gücünün düþmesi nedeniyle kurbanlýk satýþlarýnda
en az yüzde 25 civarýnda azalma olacaðýný
belirtti. Bayrama günler kala ortalama kurbanlýk fiyatlarýný da paylaþan Bayraktar, "Büyükbaþta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaþta ise 2
bin lira ile 8 bin lira arasýnda deðiþeceði tahmin ediliyor" dedi.
Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala deðerlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, talepte yaþanmasý muhtemel düþüþün üreticileri düþündürdüðünü belirterek "Sahadan aldýðýmýz bilgilere göre, vatandaþlarýmýzýn alým
gücünün düþmesi nedeniyle bu yýl kurbanlýk
satýþlarýnda en az yüzde 25 civarýnda azalma
olacaðýný tahmin ediyoruz" diye konuþtu.
Bayraktar yem, elektrik, iþçilik, veteriner
ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yýl ciddi artýþ

yaþandýðýný belirterek bu durumun dolaylý olarak kurbanlýk fiyatlarýna da yansýdýðýný vurguladý. Kurbanlýk fiyatlarýnýn illere, canlý aðýrlýða,
ýrkýna ve türüne göre deðiþtiðini ifade eden
Bayraktar, þunlarý kaydetti; "Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan baþýna büyükbaþta 15 bin
ile 60 bin lira, küçükbaþta ise 2 bin lira ile 8 bin
lira arasýnda deðiþeceði tahmin ediliyor. Canlý
aðýrlýk fiyatýnýn da kilogram baþýna büyükbaþ
hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaþ hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasýnda olacaðý öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaþtýkça talebe göre de deðiþebilecektir. Fiyatlar, geçen yýla göre, büyükbaþta yüzde 107,6, küçükbaþta
ise yüzde 90,6 arttý. Ortalama fiyat kilogram
baþýna; büyükbaþta 29 lira 46 kuruþtan 61 lira
15 kuruþa, küçükbaþta ise 33 lira 36 kuruþtan
63 lira 57 kuruþa çýktý. Büyükbaþ hayvanlarda
hisseli satýþlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin
lira arasýnda deðiþiyor."
(Haber Merkezi)
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Samsun'da 8 bin Çorumlu yaþýyor
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2021 verilerine göre, 8 bin
222 Çorumlu Samsun'da ikamet ediyor.
Baþka illerin nüfus kütüðüne kayýtlý olup Samsun'da ikamet edenlerin baþýnda Ordulular geliyor. Bunu Trabzon,
Amasya, Giresun ve Tokatlýlar
takip ediyor. En az ikamet
edenler ise Hakkarililer. Takibinde Yalova, Burdur, Tunceli
ve Bilecikliler geliyor. Samsun'da, Samsun nüfus kütüðüne kayýtlý 1 milyon 71 bin 12 kiþi, diðer illerden ise toplam 260
bin 350 kiþi ikamet ediyor. Diðer illerin nüfus kütüðüne kayýtlý olup Samsun'da ikamet
edenlerin sayýsý 1 milyon 331
bin 362 kiþilik nüfusun yüzde
19,5'ini oluþturuyor.
Samsun'da nüfus kütüðüne
kayýtlý olduðu ile göre, 50 bin
799 Ordulu, 41 bin 748 Trabzonlu, 16 bin 94 Amasyalý, 13
bin 850 Giresunlu, 13 bin 238
Tokatlý, 12 bin 874 Rizeli, 8 bin
974 Artvinli, 8 bin 222 Çorumlu,
7 bin 674 Sinoplu, 5 bin 588 Gümüþhaneli, 4 bin 962 Sivaslý, 4
bin 178 Erzurumlu, 4 bin 37 Ýstanbullu, 3 bin 442 Ankaralý, 3

bin 347 Yozgatlý, 2 bin 779 Kastamonulu, 2 bin 439 Bayburtlu,
2 bin 282 Kayserili, 2 bin 241
Konyalý, 2 bin 237 Malatyalý, 2
bin 156 Kahramanmaraþlý, 1845
Adanalý, 1709 Hataylý, 1551
Mersinli, 1536 Gaziantepli,
1513 Þanlýurfalý, 1504 Karslý,
1491 Kýrýkkaleli, 1487 Zonguldaklý, 1404 Elazýðlý, 1344 Aðrýlý,
1301 Ýzmirli, 1289 Kýrþehirli,
1245 Çankýrýlý, 1243 Diyarbakýrlý, 1163 Erzincanlý, 1118 Sakaryalý, 1098 Bursalý, 1079 Adýyamanlý, 1076 Vanlý, 974 Eskiþehirli, 933 Manisalý, 931 Afyonkarahisarlý, 925 Niðdeli, 917 Balýkesirli, 821 Mardinli, 807 Karabüklü, 788 Osmaniyeli, 786 Kocaelili, 729 Ardahanlý, 723 Nevþehirli, 684 Aydýnlý, 682 Denizlili, 645 Düzceli, 628 Aksaraylý,
560 Bolulu, 552 Bartýnlý, 530
Antalyalý, 501 Kütahyalý, 480
Muþlu, 460 Ispartalý, 453 Bitlisli, 421 Tekirdaðlý, 413 Batmanlý,
408 Kýrklarelili, 406 Bingöllü,
399 Siirtli, 395 Iðdýrlý, 393 Edirneli, 384 Muðlalý, 373 Karamanlý, 366 Çanakkaleli, 308 Uþaklý,
262 Kilisli, 259 Þýrnaklý, 240 Bilecikli, 220 Tuncelili, 202 Burdurlu, 134 Yalovalý ve 101 Hakkarili ikamet ediyor.
(ÝHA)

Hitit üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüðü ve
Çorum
Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü arasýnda imzalanan
protokolle Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi öðrencileri
Çorum Belediyesi'nde
staj yapabilecek.
Çorum Belediyesi
ve Çorum Belediyesi
spor kulübünün gözetiminde devam edecek
stajda öðrenciler hem
kendilerini geliþtirecek
hem yapýlan proje ve
etkinliklerde aktif rol
alabilecek.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý
Ýsmail
Yaðbat ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Mehmet Kutlu'nun imzaladýðý protokolle tesisleri kullanan sporcular, üniversite öðrencisi antrenörlerin tecrübelerinden faydalanma imkaný bulacak.
Ýmza töreninde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Baþkaný Nadir Solak
da hazýr bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Emniyet, motosiklet hýrsýzlarýna göz açtýrmýyor
Çorum Emniyet Müdürlüðü, üç motosiklet çalan üç
þüpheliyi yakaladý.
Ýl Emniyet Müdürlüðüne
baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü
ekipleri, motosiklet hýrsýzlýklarýnýn önüne geçmek için çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu
kapsamda 16 Haziran tarihinde meydana gelen motosiklet
gaspýyla ilgili yapýlan çalýþma
kapsamýnda operasyon düzenlendi. Olayý gerçekleþtirdikleri tespit edilen üç þüpheli, çaldýklarý üç motosiklet ile
birlikte yakalandý.
Emniyetten yapýlan açýklamada þüphelilerin tutuklandýðý belirtildi. (Haber Merkezi)

Buharaevler’de
altyapý yenileniyor
Afrikalý
Afrikalý çocuklar
çocuklar için
için

pedal
pedal çeviriyorlar
çeviriyorlar
"Ride25 Pioneers" bisiklet
grubunun Afrikalý çocuklar yararýna düzenlediði bisiklet turunun Türkiye ayaðý baþladý.
Ýngiltere bir grup doktor,

mühendis gibi farklý meslek
dallarýndan macera tutkunu arkadaþ tarafýndan kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, her yýl
dünyanýn farklý ülkelerinde tur-

lar düzenliyor. Pandemi nedeniyle son yýllarda ara verilen bisiklet turunun 9. ayaðý baþkentten baþladý. Ankara'dan
yola çýkan grup Afrikalý çocuklar yararýna pedal çeviriyor.
SUNGURLU'DA
MOLA VERDÝLER
Sungurlu'da mola veren
grup, Hititler'in baþkenti Hattuþa'da konakladýktan sonra
Amasya ve Tokat üzerinden
Giresun'a ulaþacak.
"Ride25 Pioneers" bisiklet
grubunun Türkiye turu çerçevesinde Sungurlu'ya geldiklerini dile getiren tur rehberi Sedat
Kýrkan, "Ride25 Pioneers bisiklet grubunun bisiklet organizasyonu için Sungurlu'dayýz. 4
yýl önce Ýstanbul-Ankara ayaðý
yapýlmýþ olan bir organizasyonu bu sene 2022 yýlýnda Ankara baþlangýçlý, Giresun'da bitecek. Bugün duraðýmýz Sungurlu. Öðlen yemeði için þuan mola verdik. Akþam ise Boðazkale'de konaklayacaðýz. 5 günlük
bir organizasyon. 22 Haziran'da baþladý, 26 Haziran'da
sona erecek" dedi.
(ÝHA)

Çorum Belediyesi, Buharaevler 53. Sokak'ta altyapý çalýþmalarýný sürdürüyor.
Yeni yapýlaþan alanlarda alt yapý hizmetlerini götürürken Çorum Belediyesi olarak ileriye yönelik hareket ettiklerini ifade eden
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Buharaevler 53. Sokak'ta yeni
ruhsatlý inþaatlar devam
ediyor. Onlarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için 150
metre
uzunluðunda
200mm çapýnda kanalizasyon döþüyoruz. Kanalizasyon döþeme esnasýnda boþ olan parsellere ileride yapýlaþma olma ihtimaline karþýn baðlantý
noktalarýný parsel içerisine
kadar uzatýp býrakýyoruz.
GPS aracý ile de haritalandýrma sistemine bu baðlantýyý kaydediyoruz. Bu
vesileyle asfalt tekrardan
kazýlmýyor ve ikinci kez
asfalt masrafý çýkmamýþ
oluyor" dedi.
Zahir, belediyenin hizmet götürürken tasarruf
tedbirleri kapsamýnda düþündüðünü sözlerine ekledi. (Sümeyra Özdoðan)

