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ARENA Playstation'da
turnuva heyecaný yaþanacak
Arena Playstation'dan oyun severlere
turnuva müjdesi... MackBear Coffee
Çorum'un sponsorluðunda ödüllü FIFA 22
turnuvasý 20-21 Aðustos'ta yapýlacak.

Çorumlulara hizmet vermeye baþladýðý 2018 yýlýndan bu yana durmadan büyüyen Arena
Playstation oyun sevenlerin yoðun isteðini yerine getirmek için 20-21 Aðustos tarihlerinde FIFA
22 turnuvasý düzenleyecek. Turnuva ödülü 500
TL olarak açýklanýrken sadece kazanana deðil
turnuvaya katýlanlara da hediyeler daðýtýlacak.
Turnuvada sadece kazanan deðil ilk turda elenen oyuncular da MackBearCoffee hediye çeklerinden birini kazanma þansý bulacak.
8’DE

PonyClup, çocuklar
için Çorum'a geliyor

'Hangi bölgede neye
ihtiyaç varsa oradayýz'
Ýki otomobil çarpýþtý,
beþ kiþi yaralandý
Sungurlu yönünden Boðazkale istikametine
seyir halinde olan otomobilin Alaca yol ayrýmýndan dönmeye çalýþan araca çarpmasý
sonucu meydana gelen kazada ayný aileden
5 kiþi yaralandý. Yaralýlar Sungurlu Devlet
Hastanesi'nden Çorum'a sevk edildi. 2’DE

SARI: ANIZ YANGINLARI ÜLKENÝN
GELECEÐÝNÝ TEHDÝT EDÝYOR 2’DE

Çorum Belediyesi,
Kale Mahallesi Ata
Sokaklarda baþlattýðý sathi kaplama
çalýþmalarýný tüm
hýzýyla sürdürüyor.
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn çalýþmalarýn
devam ettiði bölgeleri yerinde inceleyerek Fen Ýþleri
Müdürü Seyit Ünaldý'dan bilgi aldý.
5’TE

MHP'LÝLER OSMANCIK'A
GELÝYOR
4’TE

Çocuklara küçük yaþta at sevgisini
aþýlamak amacýyla, Veteriner Ýþleri
Müdürlüðünde 14-15 Aðustos tarihlerinde
saat: 14:00-18:00 arasý gerçekleþecek
PonyClub etkinliðine 4 ile 14 yaþ arasýndaki
çocuklar katýlabilecek. 6’DA

Belediyeyi üzen vefat
Yaklaþýk iki hafta önce geçirdiði
beyin kanamasý sonucu Ankara
Þehir Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan Çorum Belediyesi
Yapý Kontrol Müdürlüðü'nde
inþaat teknikeri olarak görev
yapan Turgay Özkaya (41)
hayatýný kaybetti. 2’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

MÜ'MÝNÝN HALÝ NE HOÞTUR!
- YAZISI 2’DE

SAMAN YÜKLÜ TIR
TEHLÝKE YARATTI 2’DE

GENÇLERLE
BULUÞMA ÝPTAL

5’TE

2
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Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

MÜ'MÝNÝN HALÝ NE HOÞTUR!

Saman yüklü TIR
tehlike yarattý
Sungurlu'da kapasitesinin çok üstünde
saman taþýyan týr tehlike oluþturdu.
Sungurlu-Boðazkale karayolunda kapasitesinden fazla saman balyasý taþýyan týr
kazaya davetiye çýkardý. Trafikte güçlükle
ilerleyen kamyon, görenleri þaþkýna çevirdi.
O anlar karayolunda seyir halinde olan baþka araçta bulunan vatandaþýn cep telefonu
kamerasý tarafýndan görüntülendi.
(ÝHA)

Ýnsan, Allah'ýn en güzel þekliyle yarattýðý,
bilgi nimeti ile donattýðý, sayýsýz nimetleri bahþedip emrine verdiði, duygu, düþünce ve akýl
gibi özelliklerle diðer varlýklara üstün kýldýðý,
meleklerin dahi kendisine secde ettiði kýymetli bir varlýktýr. Böyle üstün vasýflarla donatýlan
insanýn dünya hayatýnda yaratýlýþýna uygun
bir hayat sürmesi, ebedi yurdunda da saadete ulaþmasý için, yaratýlýþtan kendine verilen
mükemmeliyeti muhafaza etmesi, onu bozmamasý gereklidir.
Allah-u Teala mü'min kuluna büyük deðer
verir. Bu sebeple onun hem dünyada hem de
ahirette mutlu olmasýný ister. Mü'min kulunu
dünyada koruyup gözetlediði gibi, ahirette de
cenneti ve cemali ile sevindirir. Mü'minin
Kur'an-ý Kerim de belirtilen nitelikleri ise þöyledir:
"Mü'minler gerçekten kurtuluþa ermiþlerdir.
Onlar ki namazlarýnda huþu içindedirler. Onlar
ki boþ ve yararsýz þeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtý verirler, onlar ki iffetlerini korurlar.
Onlar ki emanet ve ahidlerine sadakat gösterirler. Onlar ki namazlarýný kýlmaya devam
ederler. Ýþte varis olacaklar bunlardýr. Firdevs
cennetine varis olacaklar ve onlar orada
ebedî kalacaklardýr."( Mü'minun suresi 111.ayetler)

"Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'ýn
adý anýldýðý zaman yürekleri titrer. Kendilerine
Allah'ýn ayetleri okunduðunda imanlarýný artýrýr. Onlar yalnýzca Rablerine güvenirler. Onlar
namazý özenle kýlarlar ve kendilerine verdiðimiz þeylerden bir kýsmýný Allah yolunda harcarlar. Ýþte gerçek müminler bunlardýr. Rablerinin katýnda onlar için dereceler, baðýþlanma
ve üstün bir rýzýk vardýr." (Enfal, 2-4)
Hz. Ömer'den rivayet edilen bir hadise göre; Resulullah bir ara olaðanüstü vahiy hallerinden birini yaþarken kýbleye dönüp ellerini
kaldýrarak: "Allah'ým! bize nimetini artýr eksiltme, bizi onurlandýr alçaltma, bize ihsan et
mahrum etme, bizi seçkin kýl (düþmanlarýmýza
karþý) zayýf duruma düþürme, bizden hoþnut
ol ve bizi senden hoþnut kýl! diye dua ettikten
sonra "Þu anda bana on ayet indi; Kim bu
ayetlerin gereðini yaparsa cennete girecektir"
buyurmuþ, ardýndan da mü'minun suresinin ilk
on ayetini okumuþtur. (Tirmizi, Tefsir-ul
Kur'an) Ne mutlu! bu ayeti kerimelerin gereðini yerine getirenlere, Ne mutlu! bu ayetlerde
belirtilen nitelikleri taþýyanlara.
Müminlerin nitelikleri sayýlýrken ilk ve son
nitelikleri namaz olduðu bildirilmiþtir. Namazýn
ayeti kerime de iki defa tekrarlanmýþ olmasý,
namazýn önemini gösterir. Çünkü namazý ak-

satmadan vaktinde kýlmak, ibadetlerin en üstünüdür. Huþu ile kýlmak ise kabul edilmesine
vesiledir.
Kýymetli okurlar!
Rabbimizin bizden istediði iman esaslarýna
inanmak, emirlerini yerine getirmek ve yasaklarýndan sakýnmaktýr. Yüce Allah kuluna sunduðu sayýsýz nimet ve lütfuna karþýlýk ondan
kendini Rab olarak bilmesini ve O'na boyun
eðip teslim olmasýný ister. Kul bir nimete kavuþunca hemen o nimeti vereni hatýrlamalý,
Rabbinin kendisini her zaman gözettiðini, ikramlarýyla sevindirdiðini bilip Ona þükretmelidir. Baþýna bir sýkýntý, musibet uðradýðýnda
bununda imtihanýn bir parçasý olduðunu unutmamalý, sabretmelidir.
Bakýnýz kýymetli okurlar Sevgili Peygamberimiz (SAV) mü'minin halini bize þöyle bildirmiþtir;
"Müminin durumu ne hoþtur! Her hali kendisi için hayýrlýdýr. Bu durum yalnýz mümine
mahsustur. Baþýna sevinecek bir hal geldiðinde þükreder; bu onun için hayýr olur. Baþýna
bir sýkýntý geldiðinde ona sabreder; buda onun
için hayr olur."
Rabbimiz! Bizleri çokça sabreden ve çokça þükreden kullarýndan eylesin.
Selam ve dua ile..

'Anýz yangýnlarý ülkenin
geleceðini tehdit ediyor'
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan
Sarý, anýz yangýnlarýna dikkat çekti,
gýda güvenliði açýsýndan son derece
önemli bir tehdit olduðunu söyledi.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý,"Hububat hasadý sonrasýnda geriye
kalan anýzýn yakýlmasý; araziye ve
canlýlara telafi edilemez boyutlarda
zarar vermektedir. Hasat edilmemiþ
komþu tarlalara yangýn sýçramakta,
yakýn köylerdeki hayvan barýnaklarý,
yerleþim yerleri ve ormanlar tehlikeye
düþmektedir. Telefon ve enerji iletim
hatlarýnýn yanmasý, sis oluþumu
nedeniyle çeþitli trafik kazalarýna yol açmaktadýr. Bölgemizde anýz yakma sonucunda çýkan yangýnlar, her yýl
milyarlarca liralýk maddi zararlara neden olabilmektedir" dedi.
Sarý, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Anýz yakma
gibi çaðdýþý uygulamalara
son verilmeli,
anýzý
yakmanýn
zararlarý
konusunda

çiftçilerimiz, yeterli ve doðru bilgiyle
buluþturulmalýdýr. Anýz yangýnlarý geleceðimiz ve gýda güvenliðimiz açýsýndan son derece önemli bir tehdittir.
Anýz yakýlmasý sonucunda, toprak
içerisindeki faydalý canlýlar ve topraktaki organik madde yanarak yok olmakta, bitkilere yarayýþlý besin maddeleri azalmakta ve zamanla topraðýn
verimliliði düþmektedir. Verimli tarým
topraklarýmýz zamanla verimsiz çorak
topraklar haline gelmektedir. Anýz yakýlmasý su ve rüzgâr erozyonunu artýrmakta, bu nedenle topraðýn en deðerli üst katmanlarý rüzgâr ve su ile taþýnarak yok olmaktadýr. Anýz yakma sonucunda doðal denge bozularak zararlý böcekler ve
hastalýklar çoðalmaktadýr.
Hububat hasadý sýrasýnda
biçim mümkün olduðu kadar
alçaktan yaptýrýlmalýdýr.
Hububat hasadý yapýldýktan sonra biçerdöverin arkasýnda býraktýðý
sap samandan
oluþan namlular balya makinesi ile balyalanarak
hayvan yemi olarak
veya ahýrOrhan Sarý

larda altlýk olarak kullanýlabilir veya
sanayide kâðýt ve karton yapýmýnda
kullanýlabilir. Namlu denilen bu sap ve
saman tarladan uzaklaþtýrýldýktan
sonra geriye kalan anýz sap parçalayýcý makineler ile parçalanarak topraða
karýþtýrýlmalýdýr. Bu þekilde bir toprak
iþleme ile anýzýn topraða karýþtýrýlmasý
topraða birçok fayda saðlar ve anýz
yakmanýn doðuracaðý zararlar da önlenmiþ olur.

CEZASI VAR
2872 Sayýlý Çevre Kanununa göre;
anýz yakýlmasý, çayýr ve meralarýn tahribi ve erozyona sebebiyet verecek
her türlü faaliyet yasaktýr. Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðýnýn 30 Aralýk 2021
tarih ve 31705 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan tebliðde; anýz yakanlara
her dekar için 109,49 lira idari para cezasý verilir. Anýz yakma fiilinin orman
ve sulak alanlara bitiþik yerler ile

meskûn mahallerde iþlenmesi durumunda ceza beþ kat arttýrýlýr hükmü
gereði anýz yakma fiilini iþleyenler
hakkýnda Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Deðiþikliði Ýl Müdürlüðü tarafýndan idari para cezasý verilir." Çiftçilerin hem
kendi hem de ülke menfaatleri için konuya hassasiyet göstermeleri gerektiðini belirten Orhan Sarý, "Tarým alanlarý gelecek nesillere saðlýklý þekilde býrakýlmalýdýr" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Belediyeyi üzen vefat
Çorum Belediyesi Yapý
Kontrol Müdürlüðü'nde inþaat
teknikeri olarak görev yapan
Turgay Özkaya (41) vefat etti.
Yaklaþýk iki hafta önce geçirdiði beyin kanamasý sonucu
Ankara Þehir Hastanesi'nde
tedavi altýna alýnan Özkaya,
doktorlarýn tüm müdahalesine
raðmen kurtarýlamadý.
BELEDÝYE ÖNÜNDEN
DUALARLA UÐURLANDI
Merhum Turgay Özkaya
için belediye binasý önünde
cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan, Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, ailesi, sevenleri ile belediye personelleri katýldý.
(Haber Merkezi)

Ýki otomobil çarpýþtý,
beþ kiþi yaralandý
Sungurlu'da iki
otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda beþ kiþi yaralandý.
Kaza, SungurluBoðazkale karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boðazkale istikametine
seyir halinde olan 06
BSD 771 plakalý otomobil, Alaca yol ayrýmýnda dönmeye çalýþan 06 EA 2586 plakalý araca çarptý. Kazayý gören diðer sürücüler durumu polis ve
saðlýk ekiplerine haber verdi.
Meydana gelen trafik kazasýnda
ayný aileden Arzu, Fatmanur, Ramazan, Ergün ve Orhan Çelik
yaralandý. Ýlk müdahalesi kaza

yerinde yapýlan yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan
müdahalenin ardýndan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili
olarak baþlatýlan soruþturmanýn
devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)
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Yakup Taþ: Ýslami
Dayanýþma Oyunlarýna
son verilmeli
Ýslami
Dayanýþma
Spor Federasyonu tarafýndan bu yýl beþincisi yapýlan Ýslami Dayanýþma
Oyunlarý'na Yeniden Refah Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ tepki gösterdi.
Ýslami
Dayanýþma
Spor Federasyonu (ISSF)
tarafýndan 4 yýlda bir düzenlenen 'Ýslami Dayanýþma Oyunlarý'nýn beþincisi,
Türkiye'nin ev sahipliðinde
Konya'da yapýlýyor. Yeniden Refah Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ da konuyla ilgili bir açýklama yaparak, organizasyonun adýna tepki gösterdi. Taþ, Yeniden Refah Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, "Ýslami
Dayanýþma adý altýnda Ýslam dinine mugayir uygulamalarý bünyesinde barýndan Ýslami Dayanýþma
Oyunlarýna son verilmesi
yahut isminin deðiþtirilmesi gerekliliðinin mevcut"
dedi. Taþ, açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
"Milli Görüþün Ýslami
dayanýþma anlayýþý nere!
Milli Görüþ Gömleðini çýkaranlarýn Ýslami dayanýþma anlayýþý nere.
Konya Ýlimizde düzenlenmekte olan 5. Ýslami
Dayanýþma Oyunlarýnýn
Ýslam dinine mugayir davranýþ ve tutumlar Ýçerisinde gerçekleþtirilmekte olduðunu geçtiðimiz günlerde müþahede etmiþ bulunmaktayýz. Mevlana Celaleddin-i Ruminin manevi
bereketiyle yoðrulmuþ bir
coðrafyada Ýslam'a ancak
bu kadar zarar verilebilirdi.
Ýslami dayanýþma adý altýnda ýlýmlý Ýslam'ý tezahür
ettirmek ve Gayri Müslim
yönetimlere biz sizler için
bazý þeyleri güncellemeye
deðiþtirmeye hazýrýz mesajý ancak bu kadar net
verilebilirdi! Ýslam Dini ile
baðdaþmayan ne kadar
uygulama var Ýse bir fazlasý söz konusu oyunlarda
kendini göstermektedir.
Metalaþtýrýlmaya çalýþýlan kadýnlar, þehvet peþinde koþturulan erkekler
ve kendinden geçmiþ
zevk ü sefaya dalmýþ bir
topluluðun resmini Ýslam
adý altýnda bir araya getirmek ancak bu kadar ironik
ve korkunç olabilirdi. Bunlar da hayaldi sayelerinde
gerçek oldu. Anlatmak istediðimizin açýkça anlaþýlabilmesi amacýyla söy-

Yakup
Taþ

lemlerimize þerh düþmek
mecburiyeti içerisindeyiz.
Bizler kiþilerin kendi inanýþlarý çerçevesinde istediklerini,
baþkalarýnýn
Ýnanç ve özgürlüðüne müdahale etmeksizin yapmalarý yahut yapabilmeleri
noktasýnda herhangi bir
gayri meþru bir engellemenin var olmasýný savunmakta deðiliz. Bizim
derdimiz sporun yahut
sporcularýn engellenmesi
de deðildir. Bizim derdimiz
Ýslam'ýn çarpýklaþtýrýlmasýnýn engellenmesidir.
Ýslam dünyasýnýn içinde bulunmuþ olduðu dertlerin çözümü voleybol oynatýlarak, konser verilerek
yahut diðer fiziksel performanslarýn sergilenmiþ olduðu yarýþmalarla mý çözüme kavuþacaktýr? Yahut Ýslam dünyasýnýn dayanýþma bilincini spor müsabakalarý mý güçlendirip
kuracaktýr? Bu sorularýmýz
çerçevesinde verilecek
cevap elbette hayýr olacaktýr. Ýslam Dünyasý'nýn
ortak sorunlarýndan kurtulup tek çatý altýnda dayanýþmalarýný saðlayacak
tek þey fikir birliði üzere Ýslam'ýn emir ve yasaklarýna
riayet, ekonomik ve siyasi
iþ birliðidir. Bundan gayrýsýnda çare ve çözüm harcamak boþa kürek çekmektir. Milli Görüþ ve Yeniden Refah Partisi'nin dayanýþma anlayýþýnda D8'ler D-60'lar kurmak varken gömleði çýkaranlarýn
dayanýþma anlayýþýnda
çalgýlý çengili eðlenceler,
ýlýmlaþtýrýlmýþ ve esnetilmiþ din kurallarý vardýr.
Ýslami Dayanýþma adý
altýnda Ýslam dinine mugayir uygulamalarý bünyesinde barýndan Ýslami Dayanýþma Oyunlarýna son verilmesi yahut isminin deðiþtirilmesi gerekliliðinin
mevcut olduðunu basýn ve
kamuoyuna duyururuz."
(Haber Merkezi)

‘Cumhurbaþkanýmýzý
heyecanla bekliyoruz’
AK Parti MKYK Üyesi ve AK
Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, 13 Aðustos Cumartesi günü Çorum'a gelecek
olan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yapacaðý programlarda hiçbir sýkýntý ile karþýlaþýlmamasý için çalýþmalarý yakýndan takip ediyor.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum ziyareti
öncesinde Cumhur Ýttifaký hazýrlýklarýna baþladý.
Sürekli STK temsilcileri ve
teþkilat üyeleri ile istiþare toplantýlarý yapan Milletvekili Ceylan,
çalýþmalarý bizzat kendisi yakýndan takip ediyor.
Sabah erken saatlerinde parti
binasýna gelen Milletvekili Ceylan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn geliþinin kendilerinde ve kentte büyük bir heyecana vesile olduðunu söyledi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, il Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý, AK Parti ve MHP
Belediye Meclis Üyelerinin katýldýðý bir toplantý yapan Milletvekili

Ceylan, toplantý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Cumhurbaþkanýný en iyi þekilde aðýrlayacaklarýný belirten Ceylan, "Bu vesile ile tüm Çorumlu
hemþerilerimizi Cumhurbaþkanýmýzý karþýlamak üzere KADEÞ
Meydaný'na bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn toplu açýlýþ törenine katýlmak için Çorum'a geleceðini belirten Milletvekili Ceylan,
Cumhurbaþkanýnýn cumartesi
günü saat 15.30'da (Valilik Karþý-

sý) KADEÞ Meydaný'nda halka
hitap edeceðini ifade etti.
VATANDAÞLARIMIZ ÝÇÝN
TÜM TEDBÝRLERÝ ALDIK
Vatandaþlar için tüm tedbirlerin alýndýðýný belirten Milletvekili
Ceylan, "Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ý bir
kez daha aðýrlamanýn onurunu
yaþýyoruz. Çok önemli tesislerin
açýlýþýný gerçekleþtireceðiz. Ulaþým ve trafik dahil tüm tedbirleri
aldýk. Tabi bu güzel ortama tüm

Çorumlularý davet ediyoruz. Bu
bayramý hep beraber yaþamak
istiyoruz."
ON BÝNLERCE TÜRK
BAYRAÐI DAÐITILACAK
Alana gelen vatandaþlara on
binlerce Türk bayraðý daðýtýlacaðýný kaydeden Milletvekili Ceylan, Vatandaþlarýn mitinge kolayca katýlmasý ve sonrasýnda daðýlabilmesi için de tüm tedbirler düþünüldüðünü açýkladý.
(Çaðrý Uzun)

MHP'liler Osmancýk'a geliyor
Satýlmýþ
Karatað

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafýndan
organize edilen "Adým Adým 2023 Ýlçe Anlatma
ve Aydýnlatma" adlý program Osmancýk'ta yapýlacak. Programa, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya ile Yozgat Milletvekili Ýbrahim Ethem Sedef de katýlacak.
MHP'nin Adým Adým 2023 Ýlçe Ýlçe Anlatma
ve Aydýnlatma Osmancýk ve Dodurga programý
12 Aðustos Cuma günü saat 18.00'da Saray Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek.
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað, programa tüm Osmancýk halkýný davet etti.
Program için tüm hazýrlýklarý tamamladýklarý-

ný belirten Karatað, "Partimizin 'Adým Adým 2023
Ýlçe Ýlçe Anlatma ve Aydýnlatma programý kapsamýnda 81 ilde vatandaþlarýmýzla bir araya geliyoruz. Çorum ilçelerindeki programlarýmýz 12,
13 ve 14 Aðustos tarihlerinde olacak. 12 Aðustos'ta Osmancýk'ta Dodurga ilçemiz ile birlikte
toplantýmýzý gerçekleþtireceðiz. Programda
MHP Genel Baþkan Yardýmcýmýz Mevlüt Karakaya ile Yozgat Milletvekilimiz Ýbrahim Ethem
Sedef ve MDK Üyelerimiz Sayýn Cemil Yavuz
Aksu ile Kürþat Türker Ercan da bizlerle olacak.
Bu önemli programa tüm halkýmýzý davet ediyorum" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum öncesi CHP'liler eski devlet hastanesi bahçesinde bir basýn açýklamasý yaptý.
Partililer adýna konuþan Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, "Hangi açýlýþ yapýlacak, hangi müjde verilecek" diye sordu.

'HANGi AÇILIÞ YAPILACAK,
HANGi MUJDE VERiLECEK?'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Mehmet Tahtasýz, 13 Aðustos
Cumartesi günü Çorum'a gelecek olan
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 5 yýl önce kapatýlman devlet
hastanesini açmaya mý, yoksa havaalaný ve hýzlý tren hattýný açmaya mý
geleceðini sordu.. Tahtasýz, "Cumhurbaþkaný Çorum'a hangi açýlýþý yapmaya, hangi müjdeyi vermeye geliyor?"
sorusunu yöneltti.
Çorum'da saðlýk hizmetlerinin týkanma noktasýna geldiðini, vatandaþýn
hastaneden randevu alamadýðýný,
doktorlarýn yurt dýþýna gittiðini, saðlýk
kadrosunun yetersiz olduðunu bildiren
Tahtasýz, "Cumhurbaþkaný Çorum'a
malzeme ve doktor yetersizliðinden
ameliyat olamayan, 6 ay sonrasýna ultrason sýrasý, 1 ay sonrasýna MR sýrasý alan hastalarýmýzýn sorununu çözmek için mi geliyor?" diye sordu.
Tahtasýz, yýkýlan eski Çorum Devlet
Hastanesi'nin önünde ilimizin saðlýk
problemleri ve genel sorunlarý hakkýnda basýn açýklamasý yaptý.
AK Partili yöneticilere, il baþkanýna,
milletvekillerine ve Cumhurbaþkaný
Erdoðan'a sorular yönelten Tahtasýz,
konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
CUMHURBAÞKANI, HASTANEYÝ
AÇMAYA MI GELÝYOR?
“Çorum Devlet Hastanemizi kapatmayýn dedik sesimizi ve önerimizi dinlemediler. Yaptýðýmýz eylemlerden
sonra AKP'li vekil 9 Eylül 2020 tarihin-

de Cumhurbaþkaný ile görüþtüðünü,
Çorum Devlet Hastanesinin 2021 yýlýnda açýlacaðýnýn müjdesini verdiðini
söyledi.
AKP'li yöneticilere ve milletvekillerine soruyoruz. Sayýn Cumhurbaþkaný
yeniden açýlacaðýnýn sözünü verdiði
Çorum Devlet Hastanemizin açýlýþýný
yapmak için mi geliyor? Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde bazý branþlarda hiç olmayan ve yetersiz olan uzman doktor
atamalarýnýn müjdesini vermek için mi
geliyor? Hastanede randevu alamayan hastalarýn sorununu çözmek için
mi geliyor? Malzeme ve doktor yetersizliðinden ameliyat olamayan, 6 ay
sonrasýna ultrason sýrasý, 1 ay sonrasýna MR (emar) sýrasý alan hastalarýmýzýn sorununu çözmek için mi geliyor? Özlük haklarý iyileþtirilemeyen
doktorlarýmýz devlet hastanesindeki
görevlerini býrakýp ya özel hastanelere
gidiyor ya da yurt dýþýna gitmek zorunda kalýyorlar. Sayýn Cumhurbaþkaný
bu durumu çözmek için mi geliyor?
-Randevu alamayan mecburen
özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaþlarýmýz uzman doktora
muayene olmak için 250 TL, tahliller
ve diðer röntgen gibi analiz ücretleri
içinde çok yüksek ücret ödemek zorunda kalýyor. Bu sorunlarý çözmek
için mi geliyor?
-Profesör, doçent doktorlarýmýz,
öðretim görevlisi hocalarýmýz ve Týp
Fakültesi öðrencilerimiz dahi maalesef

Yarým kalan yatýrýmlarý, söz verip
yapamadýklarýnýzý say say bitmiyor.

Çorum'u tercih etmiyor. Bunun sebebi
liseden bozma, yeterli fiziki þartlarý olmayan Fen Edebiyat Fakültesinin bahçesinde eðitim öðretim görmeleridir.
Yoksa havaalaný ve hýzlý tren açýlýþý için mi geliyor? Sayýn Cumhurbaþkaný bu sorunu çözmek için mi geliyor? 2017 yýlýnda planlanan Resmi
Gazetede yayýnlanan 2021 yatýrým
programýnda 500 dönümlük alanda
Güney Kampüsünde kurulacak Týp
Fakültesi binasýnýn, saðlýk kampüsünün, aðýz ve diþ saðlýðý hastanesinin
açýlýþýný yapmak için mi geliyor? Yýllardýr bölgenin ihracat þampiyonu sanayici ve iþ insanlarýnýn yýllardýr beklediði Mersin Limaný ile Samsun Limanýný birleþtiren yük treni projesinin,
25 yýldýr tamamlanamayan havaalanýnýn, 2023 yýlýnda geleceði müjdelenen hýzlý trenin açýlýþýný yapmak için
mi geliyor?

HANGÝ MÜJDEYÝ
VERECEKSÝNÝZ?
Ýþ dünyasýnýn beklentisi olan þehir
içinden organize sanayine kurulmasý
istenen raylý sistem müjdesini mi vermek için geliyor?
Atama bekleyen binlerce öðretmenin atama müjdesini vermek için mi
geliyor?
Emeklilikte Yaþa Takýlanlarýn müjdesini Çorum'dan vermek için mi geliyor?
Yarým kalan kapalý spor salonunun
açýlýþýný yapmak için mi geliyor?
Gülabibey Mahallemizde ki yarým
kalan Kuran Kursunun açýlýþýný yapmak için mi geliyor?
Havaalaný, demiryolu tamamlanan
Yozgat ilimize yardýmcýnýz Fuat Oktay'la birlikte Çorumlu iþ insanlarýmýza
Yozgat'a yatýrým yapýn demek için mi
geliyor?

GÖLGE ETMEYÝN,
GELÝYOR GELMEKTE OLAN
20 yýldýr Çorum'a vermiþ olduðunuz müjdeler yetti artýk. Gölge etmeyin
geliyor gelmekte olan.
Çok yakýnda iktidarýmýzda yarým
kalan yatýrýmlarý ve Çorum'un ihtiyacý
olan devlet yatýrýmlarý hak ettiði desteði alacak hak, hukuk, adalet çerçevesinde hýzlýca hiç kimseye biat etmeden
çözüldüðünü göreceksiniz.
Tekrar soralým o zaman:
Sayýn Ýl Baþkaný, milletvekilleri, belediye baþkaný Cumhurbaþkaný bu sorunlarý çözmek ve müjde vermek için
mi geliyor?
Sayýn AKP'li yöneticiler Cumhurbaþkaný sizlerin çözemediði sorunlarý
çözmek için mi geliyor?"
CHP'nin eski hastane binasý önündeki basýn açýklamasýna Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz'ýn yaný sýra; CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl ve
Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül,
Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný
Uður Eke, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Hanim Ergül, Ýl Genel Meclisi
Üyeleri; Yýldýz Bek, Ýlhami Türksal, Belediye Meclis Üyesi H. Gazi Uysal,
Atatürkçü Düþünce Derneði Þube
Baþkaný Uður Demirer ve bazý yönetim kurulu üyeleri ile partililer ve vatandaþlar katýldý.
(Çaðrý Uzun)
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'Tüm muhtarlarýmýzla
uyumlu çalýþýyoruz'
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, merkez mahalle muhtarlarýyla bir
araya geldi. Toplantýda muhtarlar mahallelerinin sorunlarýný dile getirdi, yapýlan çalýþmalar nedeniyle Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti.
Park Bahçeler Müdürlüðü
Toplantý Salonundaki toplantýya AK Parti MKYK üyesi
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katýldý. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, muhtarlara yönelik
yaptýðý konuþmada göreve
geldikleri günden beri tüm
mahalle muhtarlarýyla çok
uyumlu bir þekilde çalýþtýklarýnýn altýný çizdi. "Muhtarlar
bizim mahallelerdeki gözümüz, kulaðýmýz" diyen Baþkan Aþgýn, "Muhtarlarýmýzý
önemsiyoruz. Mahallelerimizde yapacaðýmýz çalýþmalarla ilgili sürekli olarak istiþare halindeyiz. Yapacaðýmýz
çalýþmalarý muhtarlarýmýzla
deðerlendiriyor, mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerine cevap verecek þekilde
projelendiriyoruz. Muhtarlarýmýzla sýk sýk bir araya geliyoruz. Onlarý muhtarlýk binalarýnda ziyaret ediyor, mahalle
sakinlerimizin dertlerini dinliyoruz. Bugün de Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn Çorum zi-

zel." diye konuþtu.
Allah yolunuzu açýk etsin.
Muhtarlarýmýzýn sizinle olan
iletiþimi, diyalogu çok güzel.
Allah nazardan saklasýn. Sizler görevinizi layýkýyla yerine
getiriyorsunuz. Çok güzel bir
ekip çalýþmasý sergiliyorsunuz.

yaretleri öncesi istiþare toplantýsýnda
muhtarlarýmýzý
dinledik. Muhtarlarýmýzla Çorum için aþkla çalýþmaya devam ediyoruz" dedi.
Belediye
bünyesinde
oluþturduklarý Muhtarlýk Ýþleri
Müdürlüðü'nün aktif bir þekilde çalýþtýðýný ve muhtarlarla
sürekli irtibat halinde olduðunun da altýný çizen Baþkan
Aþgýn, Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat koordinesinde
bu müdürlüðün düzenli olarak muhtarlarý ziyaret ederek
mahallelerin sorunlarý hakkýnda bilgiler aldýðýný sözlerine ekledi.
Mimarsinan
Mahalle
Muhtarý Fevzi Þeker, Belediyenin tüm birimleriyle koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný
ve Baþkan Aþgýn'a ilettikleri
mahallelerinin taleplerinin
hiçbir zaman geri çevrilmedi-

ðini belirterek "Sayýn Belediye Baþkanýmýzla çok uyumlu
bir þekilde Çorum'umuz için
çalýþýyoruz. Yapýlabilecek
her konuda bir çalýþma yapýyoruz. Belediyemize ve baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a müteþekkiriz." diye konuþtu.
CEYLAN: BELEDÝYEMÝZÝN
MUHTARLARLA ÝLETÝÞÝMÝ
ÇOK GÜZEL
AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Çorum Belediyesi'nin muhtarlarla iletiþiminin,
çok üst düzeyde olduðunu
söyledi. Belediye çalýþanlarýnýn görevini layýkýyla yerine
getirdiðinin altýný çizen Ceylan, "Çok güzel bir ekip çalýþmasý sergiliyorsunuz. Allah
yolunuzu açýk etsin. Muhtarlarýmýzla iletiþiminiz çok gü-

MUHTARLAR MÝTÝNGE
VE TOPLU AÇILIÞA
DAVET EDÝLDÝ
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, mahalle
muhtarlarýyla düzenlediði istiþare toplantýsýnda 13 Aðustos Cumartesi günü saat
15.30'da yapýlacak miting ve
toplu açýlýþ programýna tüm
muhtarlarý davet etti.
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmlarýyla düzenlenecek miting ve
toplu açýlýþ programýnýn Çorum için çok önemli olduðunun altýný çizen Baþkan Aþgýn, "Tüm muhtarlarýmýzý ve
mahalle sakinlerimizi bu
önemli programa davet ediyoruz. Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Kadeþ Barýþ Meydanýnda Çorumlu hemþehrilerimizle buluþacak. Toplu açýlýþlar
yapacak. Bu tarihi ana hep
birlikte þahitlik edeceðiz" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

'Hangi bölgede neye
ihtiyaç varsa oradayýz'
Çorum Belediyesi,
Kale Mahallesi Ata
Sokaklarda baþlattýðý
sathi kaplama çalýþmalarýný tüm hýzýyla
sürdürüyor. Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn çalýþmalarýn devam ettiði bölgeleri yerinde inceleyerek Fen Ýþleri Müdürü Seyit Ünaldý'dan
bilgi aldý.
Þehir merkezinde
devam eden yol yenileme çalýþmalarýnýn
yaný sýra yapýlaþmanýn olmadýðý ya da
yeni baþladýðý bölgelerde de çalýþmalar yürüttüklerini
belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Çorum Belediyesi olarak çalýþma sezonumuzda þehrimizin hangi bölgesinde
neye ihtiyaç varsa ekiplerimizle

oradayýz. Ekiplerimiz, Kale Mahallesi Ata 7, 16, 50, 52, 53, 55,
57 ve 68'inci sokaklarda çalýþmalarý tamamladý. Bu sokaklarda
toplam 2 bin 350 metre uzunluðunda sathi kaplama çalýþmasý
yaptýk" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Gençlerle
buluþma iptal
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
Çorum'da gençlerle buluþacaðý program iptal
edildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
13 Aðustos Cumartesi günü Çorum'a geliyor.
Saat 15.30'da KADEÞ Barýþ Meydaný'nda
Toplu Açýlýþ Töreni'ne katýlacak olan Cumhurbaþkaný Erdoðan, burada Çorum halkýyla bir araya gelecek, millete seslenecek.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum ziyaretinde yer alan gençlerle buluþma programýnýn iptal edildiði öðrenildi. Veli Paþa Haný'nda yapýlacaðý ifade edilen programýn
yapýlmayacaðý ifade edildi. (Çaðrý Uzun)

Çorum'un Golonya'sý

AVRUPA'YA AÇILIYOR
Pandemi döneminde hýz kesmeden büyümeye devam eden yeni nesil kolonya markasý Golonya,
Avrupa'ya açýlýyor.
2020 yýlýnda tüm
dünyayý etkisi alan
pandemi çok sayýda
sektörü olumsuz yönde
etkilerken,
kolonya
sektörü bu süreçte pozitif yönde etkilendi.
Koronavirüse karþý
Türk halkýnýn en koruyucu silahlarýnýn baþýnda kolonya gelirken, bu
talep baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere
dünya genelinde kolonyanýn tanýnýrlýðýný ve kullanýmýný artýrdý.
Pandemi döneminde hýzla büyüyen Golonya, korona virüsle mücadele de Türklerin gizli silahý olarak adlandýrýlan kolonyayý Avrupalýlarla buluþturmak için alt yapý çalýþmalarýna hýz verdi.

"15 ÜLKEDE KURACAÐIMIZ
DÝSTRÝBÜTÖRLÜKLERLE
AVRUPA'YA AÇILACAÐIZ"
Golonya Kozmetik A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali Ýlker Tosun, firma
olarak Avrupa'da yapýlanmaya git-

tiklerini belirterek, "Fransa'nýn Strazburg kentindeki iþ ortaðýmýzla Avrupa ülkelerindeki yapýlanmamýzý gerçekleþtireceðiz. Hollanda'da mevcut bir distribütörümüz var. Almanya'da
ve Ýngiltere'de distribütörlük görüþmelerimiz
devam etmekte. 15 ülkede kuracaðýmýz distribütörlüklerle Avrupa'ya açýlacaðýz. Bölgesel olarak
büyük olan ülkelerde birden fazla distribütörlüðümüz olacak. Avrupa'da
kendimiz bir altyapý oluþturuyoruz. Avrupa'ya yönelik bir internet sitesi oluþturduk.
Avrupa ülkelerinde alýþveriþ yapýlan
tüm internet sitelerinde alt yapý çalýþmalarý tamamlandý. Avrupa'da yaþayan herkes alýþveriþ siteleri üzerinden ürünlerimize bakarak satýn
alabilecekler. Geçtiðimiz haftalarda
Amerika'ya deneme ihracatý gerçekleþtirdik. Amerika'da da ihracat ayaðýmýzý baþlatmýþ olacaðýz" dedi.
"HEDEF ÝLK YIL 1.5 MÝLYON
EUROLUK ÝHRACAT"
Ýlk yýl hedeflerinin Avrupa'ya 1.5
milyon Euro'luk bir ihracat gerçek-

leþtirmek olduðunu açýklayan Tosun, "Avrupa'nýn potansiyeli yüksek. Kolonyanýn ana vataný Almanya. Ýlk hedefimiz yurt dýþýnda yaþayan gurbetçilerimiz. Sonrasýnda da
Avrupalýlar. Çünkü kolonya parfüm
gibi Avrupa'da herkes tarafýndan bilinen tercih edilen bir ürün deðil.
Amacýmýz kokulu kolonyalarý dezenfektan gibi Avrupalýlarla buluþturarak onlara kolonya kültürünü aþýlamak. Þuan üretimini yaptýðýmýz 8
çeþit kolonyamýz var. Avrupa'da da
ayný þekilde satýþta olacak" dedi.
"PANDEMÝ TÜRKLERE
KOLONYAYI HATIRLATTI,
AVRUPA'YA ÝSE ÖÐRETTÝ"
Pandemi öncesinde kolonya kültürünün dünyada ve Avrupa'da bilinen bir yapýsýnýn olmadýðýna dikkat
çeken Ali Ýlker Tosun, "Kolonya
Türklerde gelenekselleþmiþ bir
ürün. Pandemiyle beraber bizimde
hatýrladýðýmýz bir ürün haline geldi.
Onlarda dezenfektan daha revaçta
olan bir ürün. Pandemi döneminde
biz kolonyayý çok güzel kullandýk.
Avrupa basýnýnda o dönemde Türklerin pandemiyle mücadaledeki gizli
silahý kolonya diye haberler yaptý.
Kolonya dünya genelinde tanýnmaya baþlayýnca insanlar kolonyaya
yönelmeye baþladý. Kullanýldýktan
sonra kokulu türevdeki kolonyalar
daha çok tercih edilmeye baþlandý.

Biz insanlarýn günlük yaþamda da
kullanabilecekleri, günün her anýnda yanlarýnda taþýyabilecekleri, parfüm gibi de kullanabilecekleri bir
ürün üretiyoruz. Bu bizim için bir
avantaj. Parfüm gibi kullanýldýðý halde ayrýca parfümlere göre daha
ekonomik bir ürün olmasý daha
avantaj saðlýyor. Ýnsanlar ürettiðimiz
kolonyayý parfüm gibi de kullanabiliyor. Uzun vadede tüm dünyaya kolonyayý tanýtarak bu kültürü aþýlayacaðýmýzý düþünüyorum. Pandemi
Türklere kolonyayý hatýrlattý. Avrupa
ise öðreniyor" ifadelerini kullandý.
"HEDEF KÝTLEMÝZ
Y, Z VE ALFA KUÞAÐI"
Tüm kuþaklara hitap edeceklerini anlatan Ali Ýlker Tosun, "Bizim
farklarýmýzdan bir tanesi de þu. Z
kuþaðý diye adlandýðýmýz Z kuþaðý
ile Y kuþaðý hatta Alfa kuþaðýna hitap eden parfümlü tarzda ürün segmenti üretmeye çalýþýyoruz. Klasikleþen, Türklerin alýþýlagelmiþ limon
ve tütün gibi kokularýnýn yaný sýra
içerisinde farklý aromalarýn bulunduðu, birkaç tane aromanýn bir araya gelerek farklý bir nota çýkardýðýmýz ürün üretiyoruz. Hedeflerimiz
arasýnda Y, Z ve Alfa kuþaðý var.
Þuan dünya nüfusunun 3'te 1'i Z
kuþaðý. Uzun vadede tam anlamýyla bu Z kuþaðýný yakalayacaðýmýzý
düþünüyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

Saat Kulesi'ne

dev afiþ
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
13 Aðustos Cumartesi günü Çorum'a gelerek vatandaþlarla buluþacak. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn ziyareti öncesi kentte hazýrlýk çalýþmalarý hýzlandý.
Çorum Belediyesi tarafýndan sabah saatlerinde tarihi Çorum Saat Kulesine üzerinde Ay-Yýldýz bulunan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn fotoðrafýnýn bulunduðu dev bayrak asýldý.
(Haber Merkezi)
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PonyClup, çocuklar
için Çorum’a geliyor
Çorum Belediyesi, Türkiye Jokey
Kulübü (TJK) iþbirliðinde PonyClub'ý
Çorum'a getiriyor.
Çocuklara küçük yaþta at sevgisini
aþýlamak amacýyla PonyClub'ý Çorum'a getireceklerini belirten Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü, "Belediyemizin ev sahipliðinde organize
edilen etkinliðimize tüm çocuklarýmýzý
bekliyoruz" dedi.

Veteriner Ýþleri Müdürlüðünde1415 Aðustos tarihlerinde saat: 14:0018:00 arasý gerçekleþecek etkinliðin
4-14 yaþ grubu çocuklara hizmet vereceðini belirten Çöplü, "Günlük yaklaþýk 300-350 kiþilik kontenjan bulunmaktadýr. Ayrýntýlý bilgi almak isteyen
hemþehrilerimiz 0364 2216367 numaralý telefonu arayabilirler" diye konuþtu.
(ÝHA)

Çorumlu imam Yalçýn
yarýþmada birinci oldu
Etkili Hutbe Sunumu Yarýþmasý Bölge Finali Çorum'da gerçekleþtirildi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 2022 Yýlý Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda din görevlilerine yönelik Türkiye genelinde düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarýþmasý 2. Bölge Finali Çorum'da
yapýldý.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:03
05:41
12:50
16:40
19:50
21:21

TARiHTE BUGÜN
1921- Atatürk, Polatlý'da Baþkomutan sýfatýyla ordunun baþýna geçti.
1930- Serbest Cumhuriyet Fýrkasý kuruldu,
baþkanlýðýna Fethi Okyar getirildi.
1944- Tan gazetesi kapatýldý.
1961- Ýstanbul'un 92 yýllýk tramvaylarý son
seferlerini yaptýlar.
1964- Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin
çaðrýsý üzerine Kýbrýs üzerindeki askeri uçuþlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasýnda, Barýþ Gücü'nün tampon bölge oluþturmasýný kararlaþtýrdý.
1990- Meclisin yaptýðý gizli oturumda olasý
bir savaþ durumunda hükümete müdahale izni verildi.
1996- Türkiye ile Ýran arasýnda 2 trilyon tutarýnda doðalgaz anlaþmasý imzalandý.
2002- CHP, 1999'dan beri 3 yýl (ilk kez)
uzak kaldýðý TBMM'ye DSP'den istifa eden
Gaziantep Baðýmsýz Milletvekili Mustafa Yýlmaz'ýn CHP'ye katýlmasýyla geri döndü.
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YIL: 5 / SAYI: 2181

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

Ýl Müftülüðü ev sahipliðinde
Muradý Rabi Ulu Camii'nde gerçekleþtirilen yarýþmaya 9 ilin birincileri katýldý.
Diyanet Ýþleri Uzmaný Ramazan Daðlý'nýn baþkanlýðýnda toplanan komisyona üye olarak Ýl
Müftü Yardýmcýsý Fatih Kaya ve
Adnan Zeki Býyýk ile Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Abdullah Çolak ve Öð-

retim Üyesi Dr. Ahmet Koç katýldý.
Komisyon üyelerinin deðerlendirmesi sonucunda yarýþmaya Ýl Müftülüðü temsilen katýlan
merkez Bahçelievler Camii
Ýmam Hatibi Abdullah Yalçýn bölge birincisi oldu.
Uzman Daðlý, yarýþmacýlara
teþekkür ederek çeþitli hediyeler
takdim etti.
(Haber Merkezi)

T.C. BAYAT (ÇORUM) ÝCRA DAÝRESÝ
2014/58 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 428 Ada, 5 Parsel, YENÝMAHALLE Mahalle/Köy, Arpalýk Mevkii Mevkii, Barbaros Caddesi ve Zübeyde haným caddesinin kesiþimin de bulunana dava konusu taþýnmaz mahallinde tarafýmýzca yapýlan incelemede, kuzeyinde bulunan 4 numaralý parsel ile
birlikte halihazýrda garaj olarak kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Parsel çevresi 30 cm betonarme ihata duvar
üstü tel örgü ile çevrili olup parsel zemini kilit parke taþ kaplamalýdýr. Parsel üzerinde yaklaþýk 40m2
lik bölümü 5 parselde bir kýsmý da 4 numaralý parselde kalan garaj kullanýlmaktadýr. Garaj duvarlarý
sývalý ve boyasýz, çatýsý ahþap makas üzeri trapez saç kaplamalýdýr.
Ýmar durumu: Bayat belediyesi Fen iþleri müdürlüðünün 08/04/2016 tarihli yazýsý ve eklerinde belirtildiði üzere, bitiþik nizam 4 kat yapýlaþma þartlarýna haizdir. Parsel güney ve doðu yönlerinden imar
yoluna cephelidir.
Deðerleme:Taþýnmazýn bölgedeki konumu,imar durumu, bulunduðu semt ve mevkii emsallerinin
alým-satým rayiçleri ve inþaat tarzý, ana caddeye ve AVM vb. sosyal donatý alanlarýna olan yakýnlýðý,
uzaklýðý yýpranmasý iç mekan planý kullanýþlýlýðý ve kira geririsi ile deðerine etki edecek tüm olumlu
olumsuz faktörler göz önünde bulundurularak, günümüz serbest piyasa koþullarýnda hak ve nesafet
ölçüsünde deðerlendirildiðinde 1 m2 fiyatýnýn 750.00 TL olabileceði taþýnmazýn tamamýnýn
129.135.00 TL olabileceði borçlu Tevfik ÞAHÝN' in 187/1200 hisse payýnýn 20.123.53 TL olabileceði
kanaatine varýlmýþtýr.
Adresi
: Çorum Ýli Bayat Ýlçesi Yenimahalle Mahallesi Arpalýk Mevkii Cift:23 Ada 428
Parsel 5 Bayat/Çorum / ÇORUM
Yüzölçümü
: 172,18 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 129.135,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
:
1. Satýþ Günü
: 29/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 27/10/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Bayat Ziraat Odasý Baþkanlýðý - null null / null
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. 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 2014/58 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.09/08/2022
(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

BASIN: 1674616

KABAK ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
Kabak çekirdeði yaðý,
baðýrsak solucanlarýný düþürücü etkisi bulunan, kolesterolü düzenleyen ve
menopoz döneminde de
fayda saðlayan bir yaðdýr.
Erkeklerde de düzenli kullaným
halinde saç dökülmesini azaltýr. Omega 6
yaðý içermesi sayesinde kemik saðlýðýný
korumasý da kabak çekirdeði yaðý faydalarý arasýndadýr.
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
- Prostat saðlýðýný korur. Prostat büyümesini küçültür. Erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskini azaltýr.
- Uykusuzluktan mý yakýnýyorsunuz?
Uykusuzluk, geceleri herkes uyurken
uyuyamamak oldukça rahatsýz edici bir
durumdur. Kabak çekirdeði yaðý serotonin salgýlanmasýna destek olarak uykusuzluða yarar saðlar.
- Ýçeriðindeki çinko sayesinde hormonlarý dengeleyerek erkeklerdeki saç
dökülmesini azaltýr. Yapýlan bir araþtýrmaya göre 24 hafta kabak çekirdeði yaðý
kullanan kiþilerde saç dökülmesinin yüzde 40 azaldýðý ortaya çýkmýþtýr.
- Kalp saðlýðýný korur ve kalp krizi geçirme riskini azaltýr.
- Diyabete karþý koruma saðlamasý da
kabak çekirdeði yaðýnýn faydalarý arasýndadýr. Kan þekerini dengeleyerek þeker
hastalýðýna karþý koruma saðlar.
- 2014 yýlýnda Geleneksel ve Tamamlayýcý Týp Dergisinde yayýnlanan bir çalýþmaya göre, boþaltým sistemine de yararlý
bir yaðdýr. Boþaltým sistemini koruyarak
özellikle idrarla ilgili rahatsýzlýklara iyi gelir. Ýdrar yolu enfeksiyonu olan sistit rahatsýzlýðýna da fayda saðlar.
- Özellikle sabah ortaya çýkan mide
bulantýsý ve kusmalarý önler.
- Böbrekler için de yararlýdýr. Vücutta
böbrek taþý oluþumunu önleyen bileþiklerin seviyelerini arttýrarak böbrek taþý oluþumunu engellemeye yardým eder.
- Kolesterolü düþürücü etkisi vardýr.
- Depresyona ve strese iyi gelir. Ruhsal duruma da yarar saðlayan bir yaðdýr.
Depresyona iyi gelmesi kabak çekirdeði
yaðý faydalarýndan biridir.
- Ýçeriðindeki A ve E vitaminleri ile antioksidanlar sayesinde cilt bakýmý da saðlar.
- Kýrmýzý kan hücrelerinin oluþumuna
yardým eder.
- Ýçeriðindeki K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir. Özellikle yaþlý kiþiler
için faydalýdýr.
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
BAÐIRSAKLAR SOLUCANLARINA
KARÞI ETKÝLÝ!
Baðýrsak solucanlarý sebebiyle kilo
alamama gibi sonuçlar ortaya çýkar. Kabak çekirdeði yaðý özellikle boþaltým sistemine etki ederek fayda saðlar. Boþaltým
sistemine fayda saðlamasýnýn yaný sýra,
baðýrsaklardaki tenya yada solucanlarýn
dýþarý atýlmasýný saðlar. Baðýrsak solucanlarýný düþürmesi kabak çekirdeði yaðý
faydalarý arasýndadýr.
MENOPOZ DÖNEMÝNDE
KULLANILABÝLÝR!
Menopoz dönemindeki kadýnlarda
ruhsal ve hormonsal olarak bazý deðiþiklikler ortaya çýkar. Menopoz evresinde bu
dönemdeki etkileri azaltýr. Sýcak basmasý, terleme, baþ aðrýsý ve eklem aðrýsý gibi semptomlarý hafifletir. Ayný zamanda
bu dönemde kan basýncýnýn yükselmesini engeller. Kan basýncýný düþürücü etki
yapar.
OMEGA 6 YAÐI ÝÇERÝR!
Beyinsel ve zihinsel saðlýk herkes için
çok önemlidir. Hafýzayý güçlendirmesi kabak çekirdeði yaðý faydalarý arasýndadýr.
Omega 6 yaðý, linoleik asit içerir. Linoleik
asit ve omega 6 yaðý normal büyüme ve
geliþme için önemlidir. Ayrýca beyin fonksiyonlarýnýn geliþmesine de katký saðlar.
Metabolizmayý düzenler, kemik saðlýðýný
ve üreme sistemini korur.
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
NASIL KULLANILIR?
- Zeytinyaðý gibi salatalara eklenerek
kullanýlabilir.
- Kabak çekirdeði yaðý ile cilde masaj
yapýlabilir. Masaj yoluyla uygulandýðýnda
cildi yumuþatýr, yaþlanmayý geciktirir.
- Günde 1 tatlý kaþýðý içilebilir yada salatalara ilave edilebilir. Tek olarak içilmek
istemezseniz, bir çay bardaðý ýlýk suyun
içine 1 tatlý kaþýðý kabak çekirdeði yaðý
karýþtýrýp içebilirsiniz.
KABAK ÇEKÝRDEÐÝ YAÐININ
YAN ETKÝLERÝ NELERDÝR?
Kan basýncýný düþürür, bunun sonucunda da tansiyonu düþürür. Bunun sonucunda tansiyon düþürücü ilaç kullanan
kiþilerin mutlaka doktorlarýna danýþarak
bu yaðý kullanmalarý gerekmektedir. Ayrýca hamilelik ve emzirme döneminde mutlaka doktora danýþarak kullanýlmalýdýr.
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ÇORUM FK
SEZONU AÇTI
2022-2023 sezonu için hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Futbol Kulübü, dün yeni sezonun
açýlýþýný yaptý. Kýrmýzý-siyahlýlar, dün gazetemizin basýldýðý
saatlerde Alagöz Holding Iðdýrspor ile hazýrlýk maçý yaptý.
Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek
olan Çorum FK, yeni sezonun
hazýrlýklarýna devam ediyor.
Hazýrlýk sürecinde Amasyaspor
ve Samsunspor ile karþýlaþan
kýrmýzý-siyahlýlar, Amasyaspor'u 2-0 maðlup etmiþ, Samsunspor'a ise 2-0 maðlup olmuþtu.
Kýrmýzý-siyahlýlar yeni sezon
öncesi üçüncü hazýrlýk maçýný
ise bu sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Alagöz Holding
Iðdýrspor ile oynadý. Karþýlaþma, Çorum Þehir Stadyumu'nda saat 19.00'da baþladý.
Gazetemizin basýldýðý saatlerde oynanan maçý Çorum FK
taraftarlarý stadyumda ücretsiz
olarak izledi.
Karþýlaþmayý Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çorum FK Baþkaný Oðuzhan

Yalçýn ve Çorum FK'nin bu yýlki
sponsorlarýndan,
Iðdýrspor
Baþkaný Cantürk Alagöz de
stadyumdan takip etti.
DOSTLUK MESAJI
Karþýlaþma öncesi Çorum
FK taraftar gruplarý, Iðdýrspor
Baþkaný Cantürk Alagöz'e forma armaðan etti.
Daha sonca Cantürk Alagöz, Çorum FK taraftarýna üçlü
çektirdi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn da Alagöz' e Ço-

rum FK'ye verdiði destekler nedeniyle teþekkür ederek bir duvar saati armaðan etti.
Karþýlaþmayý yaklaþýk 3 bin
taraftar Iðdýrspor ve Çorum FK
atkýlarýyla takip etti.
SÖNMEZ, SEVGÝYLE
KARÞILANDI
Geçtiðimiz sezon Çorum FK
kadrosunda yer alan Halil Ýbrahim Sönmez, bu yýl Iðdýrspor'un
formasýný terletiyor. Karþýlaþmaya ilk 11'de baþlayan Halil
Ýbrahim Sönmez, Çorum FK ta-

raftarlarýnca sevgiyle karþýlandý. Taraftar gruplarýnýn temsilcileri, Sönmez'e maç öncesinde
çiçek hediye etti.
BUGÜN KAMPA
GÝDÝYORLAR
Kýrmýzý-siyahlýlar, oynadýðý
hazýrlýk maçýnýn ardýndan bugün saat 14.00'de Bolu'ya hareket edecek. Burada yapýlacak
kampýn ardýndan yeni sezon
hazýrlýklarý tamamlanacak ve
28 Aðustos'ta lig baþlayacak.
(Abdulkadir Söylemez)

Belediye üretiyor,
halka ücretsiz daðýtýyor
Sungurlu Belediyesinin üretim bahçesinde
yetiþtirilen meyveler vatandaþlara ikram ediliyor.
Belediye, bu kez de Boðazkale yolu üzerinde
vatandaþlara meyve ikram etti.
Sungurlu Belediyesi
tarafýndan hayata geçirilen projeyle meyve üretimine baþlandý. Bahçe,
geçtiðimiz aylarda ilk
meyvelerini
vermeye
baþladý. O günden bugüne ürettikleri meyveleri
Sungurlu halkýna ikram
eden Sungurlu Belediyesi, bu kez de Boðazkale
yolunda vatandaþlara
meyve daðýttý.
BAÞKANDAN
ÝNCE MESAJ
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Belediyemize ait,
Boðazkale yolu üzerinde
bulunan meyve bahçemizin ürünlerini halkýmýza ücretsiz olarak daðýtýyoruz. Yandaþýn elinden
alýp, milletin bahçesi
yaptýk. Bizim 'Millet Bahçesi' anlayýþýmýzda böyle" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Þampiyon güreþçilerden
AK Partililere ziyaret
Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü Yaðlý güreþçileri AK
Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan'ý, Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'yý ve Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ'ý ziyaret
etti.
661. Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinde Büyük Orta boyda þampiyon olarak baþaltýna yükselen Bekir Eryücel ile Küçük Orta Büyük Boy'da üçüncü olarak
BüyükOrta'ya yükselen Muhammet Ali Eryücel beraberinde antrenörleri Ahmet Serbest,
Rasim Saraç, Hakký Ceylan ile
pehlivanlar Murat Kalender,
Yunus Küçük, Eren Kanbur ve
Batuhan Þahin Laik Ceylan'ý ziyaret etti.
Çorum Belediyesi Gençlikspor Yaðlý Güreþ Sorumlusu Ahmet Serbest, Rasim Saraç yapýlan yaðlý güreþlerde Çorum
adýna güzel dereceler yaptýklarýný yeni oluþumun ardýndan
gelen bu baþarýlarýn verilen
destek ile artarak devam edeceðine inandýðýný belirterek Ahmet Sami Ceylan'a katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.
Ahmet Sami Ceylan ise Çorum'u spor kenti yapmak adýna

çalýþmalarýnýn aralýksýz devam
ettiðini Ata sporu güreþin Çorum için çok ayrý bir yeri olduðunu belirterek 'Bizlerde tüm
branþlara olduðu gibi güreþe
de büyük önem veriyoruz. Elde
edilen bu baþarýlardan dolayý
sporcularýmýzý ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum.
Çorum adýna mücadele
eden ve þehrin tanýtýmýna katkýda bulunan herkes bizim için

önemli ve deðerlidir. Bizler baþarýlar kazandýrmaya devam
ettiðiniz sürece bizlerde sizlerin
yanýnda olacaðýmýzdan emin
olabilirsiniz. Baþarý sizden destek bizden' dedi.
Ceylan 12-14 Aðustos tarihlerinde yapýlacak Balýkesir
Kurtdereli güreþlerinde mücadele edecek pehlivanlara baþarýlar diledi.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
DAMLA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Arena Playstation'dan oyun severlere turnuva müjdesi … MackBear Coffee Çorum'un
sponsorluðunda ödüllü FIFA 22 turnuvasý 20-21 Aðustos'ta yapýlacak.

ARENA Playstation'da

turnuva heyecaný yaþanacak
Çorumlulara hizmet vermeye baþladýðý 2018 yýlýndan
bu yana durmadan büyüyen Arena Playstation'da turnuva
heyecaný yaþanacak. Oyun sevenlerin yoðun isteðini
yerine getirmek için kollarý sývayan Arena Playstation,
20-21 Aðustos tarihlerinde FIFA 22 turnuvasý düzenleyecek.
Turnuva ödülü 500 TL olarak açýklanýrken sadece kazanana
deðil turnuvaya katýlanlara da hediyeler daðýtýlacak.
Arena Playstation 20-21
Aðustos tarihlerinde ödüllü
FIFA 22 turnuvasý düzenleyecek. Playstation 5 oyun
konsolu üzerinden yapýlacak
turnuvaya katýlým 32 kiþi ile
sýnýrlý olacak. Cumartesi ve
pazar günü saat 12'de baþlayacak olan turnuva cumartesi günü oynanacak final maçý ile son bulacak. Turnuvada
sadece kazanan deðil ilk turda elenen oyuncular da
MackBear Coffee hediye
çeklerinden birini kazanma
þansý bulacak.
KAYBEDENLER DE
KAZANACAK
20 Aðustos Cumartesi
günü kura çekimi ile baþlayacak turnuvada oyuncular ilk
olarak iki maç üzerinden eleme usülü ile oynanacak
maçlarda son 16'ya kalmaya
çalýþacak. Ýlk turda elenen 16
oyuncu arasýndan sekiz
oyuncu MackBear Coffee'den kahve ve tatlý ikramý
kazanacak.
Cumartesi günü ayrýca ilk
16'ya kalan oyuncular bu kez
de çeyrek finale kalmak için
karþý karþýya gelecek. Bu
maçlarýn galipleri adýný çeyrek finale yazdýracak ve pazar gününü bekleyecek.
FÝNAL MAÇLARI
PAZAR GÜNÜ
Cumartesi günü oynanan
maçlarda finale kalan oyuncular 21 Aðustos Pazar günü
ise final maçlarýna çýkacak.
Saat 12'de baþlayacak
çeyrek final maçlarý sonucunda yarý finale kalan oyuncular netleþecek. Yarý final
maçlarýnýn ardýndan finale
kalan oyuncular kozlarýný
paylaþacak ve turnuvanýn
kazananý belli olacak. Turnuvada ayrýca 3'üncülük maçý
da oynanacak.
BÝRBÝRÝNDEN
GÜZEL ÖDÜLLER
Turnuvanýn galibine verilecek ödül ise 500 TL olacak.
2'nci ise 250 TL'nin sahibi
olacak. 3'üncü olan oyuncu
ise Arena Playstation'da beþ
ücretsiz oyun hakkýna sahip
olacak. Ýlk 3'e giren oyunculara ayrýca MackBear Coffee
kahve ve tatlý hediye edecek.
SEKÝZ MASADA
PLAYSTATION 5 KEYFÝ
Çorum'a Playstation 5'i ilk
kez getirerek müþterilerine

bu yeniliði sunan Arena
Playstation her geçen gün
Playstation 5 oyun konsolu
sayýsýný artýrarak Playstation
5 konsol sayýsýný tam 7'ye çýkardý.
8K EKRANDA
OYUN BÝR BAÞKA!
8K ve 4K olmak üzere altý masada 65 inç büyük ekranda oyun keyfinin yaný sýra
toplamda 15 masa ile oyun
sevenlere hizmet veriyor. Ayrýca nostalji sevenlere Playstation Retro oyun konsolu ile
farklý deneyimler yaþatan
Arena Playstation geçmiþe
yolculuk yapmak isteyen
müþterilerini de mutlu ediyor.
TEKLÝ VE KONFORLU
KOLTUKLAR
Açýldýðý günden bu güne
sektöre yön veren Arena
Playstation tekli ve konforlu
koltuklarý ile rahat ve hijyeni
bir ortamda oyun oynama
imkaný saðlýyor. Sosyal mesafeyi rahatça ayarlama imkaný sunan koltuklarý ile her
oyun sever kendi rahatý doðrultunda konum alabiliyor.
VIP ODADA
OYUNU YAÞAYIN!
VIP odasý da bulunan
Arena Playstation'da VIP
odadaki 5+1 ses sistemi
oyun severleri oyunu adeta
yaþatýyor. Ses sistemi sayesinde oyunun atmosferini daha çok hisseden oyun severler yeni piyasaya sürülen Dualshock 5'in renkli joystciklerini deneme imkaný buluyor.
ULUSAL BASININ DA
ÝLGÝSÝNÝ ÇEKÝYOR
Arena Playstation'ýn ünü
yalnýza þehir içi ile sýnýrlý deðil. Uydudan da yayýn yapan
TV 8,5'un da ilgisini çeken
Arena Playstation sektöründe öncü kuruluþlarýn tanýtýldýðý "Sektörün Yýldýzlarý" programýna da konuk olma baþarýsý gösterdi.

GOOGLE'DA DA
YILDIZI PARLIYOR
Müþteri memnuniyetini
baþ prensibi haline getiren
Arena Playstation müþterilerinin puanlamasý ve olumlu
yorumlarý sayesinde Google'da da parlýyor. 5 yýldýz üzerinden 4,8 ortalama ile yüksek bir yüzde yakalayan iþletme yüzlerce olumlu yoruma da sahip.
"TURNUVA
HEYACANINI YAÞAMAK
ÝSTEYENLERÝ
BEKLÝYORUZ"
Oyun salonu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz iþletme
sorumlusu Kubilay Zurnacý
heyecan yaþamak isteyen
herkesi Arena Playstation'a
davet etti.

Müþteri memnuniyetini ön
planda tuttuklarýný vurgulayan Kubilay Zurnacý düzenleyecekleri turnuva ile katýlýmcýlara çeþitli hediyeler de
vereceklerini söyledi.
Arena Playstation'dan yapýlan açýklamada turnuva ile
ilgili þu bilgilere yer verildi:
Turnuva 20-21 Aðustos
tarihleri arasýnda olacaktýr.
Ýlk gün olan 20 Aðustos Cumartesi günü önce birinci tur
maçlarý oynanacak ve 16'ya
kalan takýmlar belirlenecek.
Ardýndan 16 takýmdan çeyrek finale kalan takýmlar netleþecek.
Ýkinci gün olan 21 Aðustos Pazar günü çeyrek final,
yarý final, 3'üncülük maçý ve

final maçý oynanarak turnuva
galibi belirlenecek. Turnuvanýn baþlama saati her iki gün
için de 12.00 olacak.
"PLAYSTATION 5'E
ÝLGÝ MEMNUN EDÝCÝ"
Oyun severlere 15 masa
ile hizmet verdiklerini belirten
Zurnacý, Çorum'a Playstation
5 ile kendilerinin tanýttýðý da
vurguladý. Playstation 5 oyun
konsolunun Türkiye'de alýcýsý
ile buluþtuðu ilk gün Arena
Playstation'da meraklýsý ile
buluþtuðunu belirten Zurnacý, Playstation 5 oyun konsolu sayýsýný kýsa sürede 8'e çýkardýklarýný da vurguladý.
Playstation 5'te oyun denemeyiminin çok daha iyi olduðunu belirten Zurnacý
müþterilerinin kýsa sürede

Playstation 5'e ilgi gösterdiðini de açýkladý. Daha gerçekçi
bir oyun deneyimi sunan
oyun konsolunu müþterilerine sýra bekletmeden oynatmayý amaçladýklarýný vurgulayan Zurnacý bu sebeple
Playstation 5 oyun konsolu
sayýsýný daha da artýrmayý
düþündüklerini söyledi.
Müþterilerinin Playstation
5'e gösterdikleri ilgilden
memnun olduðunu söyleyen
Zurnacý, 65 inç ekranda gerçekçi bir oyun deneyimi için
oyun severleri Arena'ya davet etti.
"BÜYÜK EKRAN
SAYIMIZ ARTIYOR"
Arena Playstation iþletme
sorumlusu Kubilay Zurnacý
ayrýca sahip olduklarý 65 inç
ekran sayýsý ile ilgili bilgiler
de verdi.
Toplam 15 masa ile hizmet verdiklerini hatýrlatan
Zurnacý, müþterilerine daha
rahat bir oyun imkaný saðlamak amacý ile oyun salonundaki büyük ekran sayýsýný
hýzla artýklarýný da vurguladý.
"8K EKRANDA
OYUN ÝMKANI
VERÝYORUZ"
Þu an yedi masada 65 inç
ekran ile kalabalýk oyuncu
gruplarýnýn dahi rahat edebileceði türden bir hizmet saðladýklarýný vurgulayan Zurnacý bu ekranlardan bazýlarýnýn
görüntü kalitesinin 8K olduðunu da belirtti.

"VIP ODAMIZDA
AYRICILAKLARIMIZ
VAR"
Oyun salonlarýnda VIP
oda olduðunuda hatýrlatan
Zurnacý odadaki ayrýcalýklardan da bahsetti.
Odadaki ayrýcalýklarýn baþýnda 5+1 ses sistemi bulunduðunu söyleyen Zurnacý
ses sisteminin oyuna olan
katkýsýný övdü. VIP odanýn
izole olmasýnýn odadaki ses
sistemi ile birleþmesi ile eþsiz bir deneyim yaþandýðýný
vurgulayan Zurnacý "Bu sistem ile oyuncular kendini
adeta oyunun içinde buluyor,
oyunun en ufak ayrýntýlarýný
bile hissedebiliyor" dedi.
VIP odanýn bir diðer ayrýcalýðýnýn ise ayak uzatma
pufu olduðunu söyleyen Zurnacý bu sayede müþterilerine
ekstra konfor saðladýklarýný
da söyledi. Zurnacý, VIP odada ayrýca son çýkan renkli
Dualshock joysticklerin de
bulunduðunu söyledi.
"BÜFEMÝZ HER ZEVKE
HÝTAP EDÝYOR"
Müþterilerine yiyecek içecek olarak da yüzlerce çeþit
sunan Arena Playstation sorumlusu Kubilay Zurnacý
zengin büfelerine de vurgu
yaptý. 10'larca çeþit soðuk
içeceðin yaný sýra sýcak içecek konusunda da çeþit sunmayý amaçlarýný açýklayan
Zurnacý "Kahve severleri de
mutlu etmeyi amaçlýyoruz.
Sýcak çikolatadan, kuþburnuna kadar birçok çeþidin yaný
sýra kaliteli kahve çekirdekleri ile hazýrladýðýmýz filtre kahve de hesaplý fiyatý ile içecek
listemizde yer alýyor" dedi.
Zurnacý "Yiyecek olarak
da köfteden dürüme, tatlý bisküvilerden tuzlu kurabiyelere
kadar da birçok damak tadýna hitap ediyoruz" dedi.
"SEKTÖRDE ÖRNEK
VE ÖNCÜYÜZ"
Son olarak açýldýðý günden bu zamana sektöre öncülük ve örneklik yaptýklarýný
dile getiren Zurnacý, bu misyonu sürdürmeye devam
edeceklerini, Çorumlulara layýk olan hizmeti, kalitesini artýrarak devam ettireceklerini
de vurguladý.
Dünyayý etkisine altýna
alan ve birçok iþ yerinin kapanmasýna neden olan koronavirüs salgýný tedbirlerinde
uzun bir süre kapalý kalmalarýna raðmen ayakta kalabilecek güce sahip olduklarýný
gösterdiklerini söyleyen Zurnacý pandemi kýsýtlamalarýnýn azalmasý ile tekrar büyümeye geçtiklerini açýkladý.
Zurnacý ayrýca "Oyun severlerin favori mekana olmaya devam edeceðiz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

TURNUVA
GENEL BÝLGÝLERÝ:
- Turnuva PS5 üzerinden
yapýlacaktýr.
- Katýlým 32 kiþi ile sýnýrlýdýr.
- Maçlar iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç þeklinde ve eleme usülü olacaktýr.
- Katýlým ücreti: 60 TL

MAÇ AYARLARI
Maçlar iç saha ve deplasman olmak üzere iki maç üzerinden oynanacaktýr. Devre süresi: 6 dakika
(Toplam: 12 dakika) Kontroller: Herhangi Oyun Hýzý: Normal Ekip Türü:
Yalnýzca kulüp takýmlarý seçilebilir
Sakatlýk: Kapalý
Elle oynama: Kaleciler hariç kapalý
Kamera: Ortak Sezon
* Her iki oyuncunun da anlaþmasý durumunda oyun hýzý ve kamera
ayarlarý deðiþtirilebilir.
* Her oyuncu turnuva boyunca
ister tek takým ile ister her maçta
farklý takýmla da oynayabilir.
* Maçlarda oyun planý hakký üç
ile sýnýrlýdýr. Oyun, top oyun çizgisi
dýþýna çýkmadan durdurulamaz.
* Maçta futbol ahlaki kurallarýna
göre oyun oynanýlmasý gerekmektedir. Bunun dýþýnda vakit geçirmeye yönelik top çevirme, oyun açýklarýný suistimal etmek yasaktýr.

ÖDÜLLER:
- 1'inciye 500 TL,
- 2'nciye 250 TL,
- 3'üncüye beþ saat
ücretsiz oyun.
(Ýlk 3'e girenlere Mackbear Coffee Çorum'dan orta boy kahve ve tatlý ikramý)

Ayrýca ilk tur maçlarýnda
eklenen 16 kiþi arasýnda
yapýlacak çekiliþ ile sekiz kiþiye
Mackbear Coffee Çorum'dan orta
boy içecek hediye edilecek.

