AK Partililer, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum ziyareti için hazýrlýklara baþladý.

'Milletin adamý Çorum'a geliyor'
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, 13 Aðustos Cumartesi günü Çorum'a gelecek.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, ziyaret programý kapsamýnda KADEÞ
Barýþ Meydaný'nda Toplu açýlýþ törenine katýlacak. Erdoðan daha
sonra Veli Paþa Haný'nda Çorumlu gençlerle bir araya gelecek.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yaptýðý
açýklamada "Milletin adamý Çorum'a geliyor" dedi. 4’TE

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

Milletvekili Ceylan
futbolculardan söz istedi
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Çorum FK'yi ziyaret etti. Ziyarette yönetim ve futbolcular ile
antrenman öncesi bir araya gelen Ceylan futbolculardan söz
istedi. "O sene bu sene olsun" diyen Ceylan "Siz sadece futbola
ve baþarýya odaklanýn" dedi. 7’DE
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ÖLÜM KAVÞAÐINA
TEPKiLER YÜKSELiYOR!
Hem vatandaþlar hem de
siyasi parti temsilcilerinden
tepkiler ardý ardýna geldi

Buharaevler Mahallesi'ndeki çevreyolunda
yaþanan kazanýn ardýndan
yine tepkiler yükselmeye
baþladý. Kaza yerinde toplanan bölge sakinleri ve bazý
siyasi partilerinin temsilcilerinin tepkisi olay yerine
gelen Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir'e
yöneldi. Muhtarýn kazalar
konusunda sessiz kaldýðý
iddia edilerek bölgeden
uzaklaþmasý istendi. 3’TE

Ýlim Yayma Kavþaðý'nda

Sarp kayalýklar ve uçurum arasýndaki seyahatler

Çorumlu þehidin kaný
yerde kalmadý MAZiDE KALACAK

yine kaza
Üç
yaralý!

Güvenlik güçleri ile
teröristler arasýnda çýkan
çatýþmada aðýr yaralanýp,
kaldýrýldýðý hastanede
þehit olan Jandarma
Astsubay Kýdemli Çavuþ
Emre Dokumacý

Çorum'da son günlerde kazalarýn sýkça yaþandýðý Buharaevler Kavþaðý'nda yine bir trafik kazasý meydana geldi. Ýki otomobilin çarpýþtýðý kazada 3 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Samsun istikametine giden Ali
E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalý otomobil, Mavral Sokak'tan Buharaevler istikametine giden Þahin A. yönetimindeki
19 LN 732 plakalý otomobille kavþakta
çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle araçlardan
birisi ters dönerken, bu aracýn sürücüsü
Ali E. ile diðer aracýn sürücüsü Þahin A.
ve ayný araçta bulunan bir kiþi yaralandý.
Çevredeki vatandaþlar tarafýndan araçlardan çýkartýlan yaralýlar, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla
hastanede tedavi altýna alýndý.
Kavþakta meydana gelen kazalara tepki gösteren halký ise polis ekipleri sakinleþtirdi. Buharaevler Kavþaðý'nda bir hafta içerisinde meydana gelen üç ayrý kazada anne-kýzýn hayatýný kaybettiðini, 9 kiþinin de yaralandýðýný belirten vatandaþlar,
daha fazla can kaybý yaþanmadan yetkililerin kavþakta tedbir almasýný istedi. (ÝHA)

Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Aðrý'nýn
Doðubayazýt ilçesi kýrsalýnda, güvenlik
güçleri ile teröristler arasýnda çýkan çatýþmada aðýr yaralanýp, kaldýrýldýðý
hastanede þehit olan Jandarma Astsubay Kýdemli Çavuþ Emre Dokumacý'nýn (32) kanýnýn yerde kalmadýðýný
duyurdu. Þehidin halasýLeyla Yalçýn, bu haberin ardýndan "Benim
bugün bayramým. Benim bugün düðünüm. Bugün yavrumun, oðlumun
düðünü, bayramý bugün" dedi.2’DE
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5’TE

BELEDiYE, KREDi
YETKiSiNE DOYAMADI
Meclisin Aðustos
ayý gündeminde
yine baþkana kredi
yetkisi verilmesi
konusu görüþülecek

Çorum Belediye Meclisi, bugün toplanýyor. Toplantýda yine Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'a Ýller Bankasý'ndan kredi kullanýlmasýna
yönelik yetki isteniyor. Hatýrlanacaðý üzere
meclisin Temmuz ayýnda yaptýðý toplantýda 480
milyon liralýk yeni bir ek bütçe yapýlmýþ, bütçenin bir kýsmýnýn krediyle tamamlanacaðý ifade
edilmiþti. Aðustos ayýnda yapýlacak toplantýda
da bu konu görüþülerek Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'a Ýller Bankasý'ndan kredi
kullanabilmesi için yetki istenecek. 5’TE

Zihin
Türbülansý

IHLAMUR ÇÝÇEÐÝ GÝBÝYÝM
Belediye
Baþkaný
Halil Ýbrahim
Aþgýn

VALÝ ÇÝFTÇÝ KORONAVÝRÜSE
YAKALANDI
3’TE

'ÜSTGEÇÝT YANLIÞ YERE YAPILIYOR'
ÝDDÝALARINA CEVAP
3’TE

CEYLAN: ÇEVREYOLUNA
EDS KURULACAK 4’TE

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer

atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

SUNGURLU'DA
KORKUNÇ KAZA

8’DE
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TÜGVA Genel Baþkaný
Çorum’a geliyor
Türkiye Gençlik
Vakfý Genel Baþkaný
Enes Eminoðlu, Türkiye Gençlik Vakfý
Çorum Ýl Temsilciliðinin düzenlemiþ olduðu yaz okulu kapanýþ programýna
katýlmak üzere Çorum'a gelecek.
TÜGVA Çorum Ýl
Temsilciliði'nce ÇoEnes Eminoðlu
rum'da 6 ayrý okulda
Yaz Okulu açýlmýþ,
yüzlerce öðrenci katýlmýþtý.
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Baþkaný Enes
Eminoðlu, 8 Aðustos Pazartesi günü Çorum'da
TÜGVA Yaz Okulu'nun Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek kapanýþ programýna
katýlacak.
(Haber Merkezi)

Zihin Türbülansý
IHLAMUR ÇÝÇEÐÝ GÝBÝYÝM
Renk beni yakaladý; artýk rengin peþinden koþma
gereðini duymuyorum. Her
zaman için beni yakaladýðýný biliyorum. Bu kutsal
dakikanýn anlamý iþte budur. Renk ile ben kaynaþtýk, ayrýmýz gayrýmýz yok.
Yormayýn artýk kendinizi. Sanki bir yerlere
geç?kalmýþ? hissiyle hýzlý
adýmlarla yürümeyin,sokaklarda. Doðruluðunainandýðýnýz bir þeyi anlamak istemeyen insanlarýn
karþýsýnda ýsrarla savunma yapmayýn.Bu seni anlamýyor, unutma" diye not
alýn kendinize.
Böyle daha iyiinsan

Ayhan Aykanat

ruhsallýðý büyüdükçe biçimlenir, içlenir, billurlaþýr.
baþlangýç handiyse mitolojik an gibidir; 'kaos vardý...'
O yüzden en temel korku ölüm deðil yeniden daðýlma korkusudur.
Gelecekte daha iyi, daha adil ve daha tutarlý bir
dünya olacaðýný umalým.
Eski yüzyýl iyi bitmedi, yenisi de hiç iyi gitmiyor
Gönül muhabbetlerinin
kutsallýðýndan ve hayal
gücünün
hakikatinden
baþka hiçbir þeyden emin
deðilim.
Ýnsanlar birbirinde aný
olarak kalýr.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

ÇORUMLU ÞEHiDiN
KANI YERDE KALMADI
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun Þehit Emre Dokumacý'nýn kanýnýn yerde kalmadýðýný duyurmasýnýn ardýndan gözyaþlarýna boðulan þehidin halasý Leyla Yalçýn, "Benim bugün bayramým.
Benim bugün düðünüm. Bugün yavrumun, oðlumun düðünü, bayramý bugün" dedi.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu, Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesi kýrsalýnda, güvenlik güçleri ile teröristler arasýnda çýkan çatýþmada aðýr yaralanýp,
kaldýrýldýðý hastanede þehit olan Jandarma Astsu-

Leyla Yalçýn

Benzin ve motorine
indirim geldi
Brent petrolün son 6 ayýn en düþük seviyesine gerilemesinin ardýndan akaryakýta çifte indirim geldi. Benzinin fiyatý 2 lira 23 kuruþ, motorinin fiyatý ise 1 lira 15 kuruþ düþtü.
Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarý da indirim ve zam haberleriyle deðiþkenlik göstermeye devam ediyor. 100 dolardan 92
dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayýn en düþük seviyesini gördü. Bu geliþme sonrasý akaryakýta çifte indirim geldi. Benzinin litresi 2 lira 23
kuruþ, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruþ düþtü.
BENZÝN VE MOTORÝNÝN
LÝTRESÝ KAÇ LÝRA OLDU?
Ýndirimin ardýndan benzinin litresi Ýstanbul'da 20 lira 12 kuruþa, Ankara'da 20 lira 17
kuruþa ve Ýzmir'de 20 lira 15 kuruþa geriledi.
Motorinin litresi ise Ýstanbul'da 23 lira 39 kuruþa, Ankara'da 23 lira 51 kuruþa, Ýzmir'de ise
23 lira 52 kuruþa düþtü.
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)

bay Kýdemli Çavuþ Emre Dokumacý'nýn (32) kanýnýn yerde kalmadýðýný duyurarak, "Ruhun þad,
Makamýn ali olsun. Allah bizi, þehitlerimize mahcup etmesin" açýklamasýný yaptý. Þehidin intikamýnýn alýndýðýný duyan ailesi gözyaþlarýna boðuldu.
Çorum'un Ýskilip ilçesinde yaþayan þehidin
halasý Leyla Yalçýn, gözyaþlarýna boðularak, "Benim bugün bayramým. Benim bugün düðünüm.
Bugün yavrumun, oðlumun düðünü, bayramý bugün. Gururla büyüttüm. Ben onu seve seve bü-

Hüseyin Dokumacý

yüttüm. Ýçiþleri Bakanýmýzý yüz yüze görüþmek,
onunla konuþmak istiyorum. Bir ekmeði üçe dörde böldüm. Onu diðer yavrularýmdan hiç ayýrt etmedim" dedi.
"OÐLUM YERÝNDE RAHAT UYUSUN"
Baba Hüseyin Dokumacý ise, oðlunun intikamý alýndýðý için sevinçli olduðunu ifade ederek, "Þehidimiz yerinde rahat uyusun. Oðlum
yerinde rahat uyusun. Þehidimizin intikamý
alýndý. Allah intikamýný alanlardan razý olsun" diye konuþtu.
Yeðeni Murat Yalçýn ise, "Ýçiþleri Bakanýmýz açýkladý. Emre'yi þehit eden þerefsizlerin öldürüldüðü
haberini aldýk.
Allah devletimize, milletimize, güvenlik
güçlerimize
zeval vermesin. Haberden çok mutlu olduk. Allah
þehitlerimize
mahcup etmesin"
þeklinde
Murat Yalçýn
konuþtu. (ÝHA)

Güvenlik güçleri ile
teröristler arasýnda çýkan
çatýþmada aðýr yaralanýp,
kaldýrýldýðý hastanede
þehit olan Jandarma
Astsubay Kýdemli Çavuþ
Emre Dokumacý

Çorum'u örnek verip Pazar
günü kurulmasýný istediler
Samsun'da eskiden Pazar günleri kurulan
ikinci el oto pazarý Cumartesi gününe alýnýnca iþler býçak gibi kesildi. Çorum'u örnek gösteren satýcýlar, otomobil pazarýnýn eskisi gibi pazar gününe alýnmasý halinde iþlerin açýlacaðýna inanýyor.
Orta Karadeniz Bölgesi'nin merkezi konumundaki Samsun'da ikinci el oto pazarý, 5 yýldýr
cumartesi günleri kuruluyor. Ankara yolu üzerindeki Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde kurulan pazara, cumartesi gününe alýndýktan sonra ilgi azaldý. Cumartesi günü herkesin iþte olduðundan ve oto alým-satýmýnýn yapýlmadýðýndan yakýnan pazar sakinleri, yetkililerden ikinci el oto pazarýnýn tekrar pazar gününe alýnmasýný talep etti.
Samsun Ýkinci El Otomobilciler Dernek Baþkaný
Ýbrahim Kýnýk ise pazarýn cumartesi gününe alýnmasýnýn genel kurul toplantýsýndaki oylama sonucu hayata geçirildiðini söyledi.
"OTOMOBÝL PAZARI CUMARTESÝYE
ALINDIÐINDAN BERÝ BOÞ"
Pazar günleri kurulan otomobil pazarý ile cumartesi günleri kurulan oto pazarý arasýnda daðlar kadar fark olduðunu ifade eden otomobil satýcýsý Ýsmail Topaloðlu, "Samsun'da oto pazarý cumartesi gününe alýndýðýndan beri iþler iyi gitmiyor. Þuan boþuna gidip geliyoruz. Sabah erkenden geldim. Pazar boþ durumda. Birkaç tane
araba geldi. Yani burasý pazar günü olmalý. Samsun, önemli oto pazarý olmaktan çýktý. Pazar günü olduðu zamanlar oto pazarýna kalabalýktan girilmiyordu.
Cumartesi günü insanlar çalýþýyor. Birçok insan iznini pazar günü kullanýyor. Oto pazarý, pa-

zar günü olsa buranýn tekrar dolacaðýndan eminim" dedi.
Cumartesi günleri oto pazarýna kimsenin uðramadýðýný dile getiren Saffet Köseoðlu, "Oto pazarý, pazar günleri kurulmalý. Cumartesi günleri
kurulan pazara kimse gelemiyor. Esnaf ve vatandaþlar çalýþtýðý için buraya gelemiyor. Pazar günleri ise herkes oto pazarýna gelebilir. Bu nedenle
tekrar pazar gününe alýnmalý" diye konuþtu.
"ÇORUM'UN OTO PAZARI 'PAZAR' GÜNÜ
OLDUÐU ÝÇÝN ORAYA GÝDÝYORUM"
Önceden pazar günleri Samsun'daki oto pazarýna geldiðini ama son yýllarda Çorum'a gittiðini belirten Ahmet Bal, "Samsun'da eskisi gibi oto
pazarý, pazar günleri olsa daha iyi olur. Ben ta-

mirciyim. Araba alýp satýyorum. Pazar günü olduðunda daha iyi oluyordu. Cumartesi olduðunda
kim buraya gelecek? Mesela ben Merzifonluyum. Çorum'da ikinci el oto pazarý, pazar günü
kuruluyor. Bu nedenle Çorum'a gidiyorum. Samsun'da da pazar günü olsa yine buraya gelirim"
þeklinde konuþtu.
Ýkinci el oto pazarýnýn pazar gününe alýnmasýný isteyen diðer vatandaþlar ise þunlarý söyledi:
"Tüm þehirlerde otomobil pazarý, pazar günü
olur. Samsun'da ise cumartesi günü. Oto pazarýnýn pazar günü olmasý lazým. Burasý pazar günü
olduðu zamanlar kalabalýk oluyordu. Kalabalýk,
Ankara yoluna kadar uzuyordu. Sinop'tan,
Amasya'dan, Ordu'dan gelenler oluyordu. Cumartesi günleri ise burasý bomboþ oluyor." (ÝHA)

Baþkan Aylar’ýn oðlu
dünya evine girdi
Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn oðlu
Aykan Aylar, hayatýný Kübra Kýlýç ile birleþtirdi.
Nuray-Günay Kýlýç çiftinin kýzlarý Kübra ile
Mebruke - Veli Aylar çiftinin oðullarý Aykan, hayatýný birleþtirdi. Genç çiftin düðün törenleri Yýldýzpark Düðün Salonu'nda çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Beraberinde parti yöneticilerimizle birlikte
Mecitözü Ýlçesinde düzenlenen kýna törenine
katýlan CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, Kýlýç ve Aylar
ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu
mutluluklar diledi.
Kesin Karar Gazetesi, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler. (Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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Vali Çiftçi
koronavirüse
yakalandý
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüse yakalandý.
Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, "Bugün yaptýrdýðým Covid testim pozitif çýkmýþtýr. Telefonlara cevap veremediðimi üzülerek ifade etmek isterim. Dualarýnýza talibim" ifadelerini
kullandý. Vali Çiftçi, bilindiði üzere bir haftadýr Filistin'deydi.
AÞGIN'DAN GEÇMÝÞ OLSUN MESAJI
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da sosyal medya hesabýndan bir mesaj
yayýmlayarak Vali Çiftçi'ye geçmiþ olsun dileðini iletti. Aþgýn, "Covid testi pozitif çýkan
Valimiz Mustafa Çiftçi'ye geçmiþ olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden þifa niyaz ediyorum. Valim tez zamanda saðlýðýnýza kavuþmanýz dileðiyle" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Hem vatandaþlar
hem de siyasi parti
temsilcilerinden
tepkiler ardý
ardýna geldi.

ÖLÜM KAVÞAÐINA
TEPKÝLER YÜKSELiYOR!
Buharaevler
Mahallesi'ndeki
çevreyolunda yaþanan ikinci kazanýn ardýndan yine tepkiler yükselmeye baþladý.
Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz
haftalarda freni boþalan vinç çevreyolu Ýlim Yayma Kavþaðý'nda dehþet saçmýþ, anne ve kýzý kaldýrýldýklarý hastanede hayatýný kaybetmiþti.

Vali Mustafa Çiftçi

ÇORUMLU GENÇ
SAMSUN'DA
ÝNTÝHAR ETTÝ
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir inþaatta
çalýþan 21 yaþýndaki Çorumlu genç, girdiði bunalým sonucu hayata veda etti. Gencin ölüm haberi, ailesi baþta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattý.
Edinilen bilgiye göre; Çomu Mahallesi mevkiindeki bir inþaatta iþçi olarak çalýþan Çorum
nüfusuna kayýtlý 21 yaþýndaki Emre Emirhan, inþaatta hayatýna son verdi. Gece saatlerinde
meydana geldiði öðrenilen olayda, Emre Emirhan'ýn cansýz bedenini sabah saatlerinde iþ arkadaþlarý buldu.
112 Acil ekiplerine ve jandarmaya haber verilmesinin ardýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Emre Emirhan'ýn cenazesi, olay yeri incelemesinin ardýndan otopsi için Samsun Adli Týp
Kurumuna gönderildi.
(Haber Merkezi)

KAZA SONRASI 'ÖNLEM
ALINACAK' DENÝLDÝ
Bu kazanýn ardýndan tepkiler
yükselmiþ, Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü bölgeye üst geçit yapýlmasý,
Emniyet Müdürlüðü de Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) yapýlmasý
için çalýþma baþlatmýþtý. Vali Çiftçi'nin talebiyle de kavþaða süreli
sinyalizasyon yapýlacaðý bildirilmiþti.
BÝR KAZA DAHA
Geçtiðimiz Cuma günü ayný kavþakta bir kaza daha yaþandý. Kýrmýzý ýþýktan hýzla geçen bir kamyon,
kamyonete çarptý. Kamyonette bulunan sürücü çarpmanýn etkisiyle
araçtan dýþarý fýrlamýþ, takla atarak
yol kenarýna kadar sürüklenmiþti.
MUHTAR ÝLE MAHALLELÝ
ARASINDA TARTIÞMA
Kazanýn ardýndan mahalle sakinleri, Ulukavak Mahallesi Muhtarý
Hanefi Özdemir'e tepki gösterdi.
DEVA Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Burak Peker, Ulukavak Mahallesi
Yaþatma ve Yardýmlaþma Derneði
Baþkaný Ýlhan Kýlýç ile Ulukavak Mahalle Muhtarý Hanefi Özdemir arasýnda kýsa süreli tartýþma yaþandý.
Muhtarýn duruma sessiz kalmasýna tepki gösteren vatandaþlar,

Mehmet Tahtasýz

Tuncay Yýlmaz

bölgeden uzaklaþmasýný istedi.
Kazanýn ardýndan Çorum kamuoyunda tekrar konu gündeme geldi.
"ölüm kavþaðý" adýyla anýlmaya
baþlanan kavþakta bir an önce önlem alýnmasý için çalýþmalarýn baþlanmasý isteniyor.
CHP'DEN TEPKÝ
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz da sosyal medya hesabýndan bir
mesaj yayýmlayarak bir an önce önlem alýnmasýný istedi. Tahtasýz, "Çorum Çevreyolunda yine kazalar yaþandý. Kýsa bir süre önce Ýlim Yayma Cemiyeti kavþaðýnda yaþanan
kazada iki canýmýzý kaybetmiþtik.
Dün gece yine kaza oldu, 3 kiþi yaralandý. Bugün yine kaza oldu 6 kiþi
yaralandý. Çevreyolu daha kaç kiþinin canýný yakacak? Hep söylüyoruz, yine söylüyoruz: Þehrin ortasýnda çevreyolu olmaz. Çorum'un ihtiyacý olan Kuzey ve Güney çevre yolu acilen projelendirme çalýþmalarý
yapýlmalý hayata geçirilmelidir.

Çevre yolu yapýlana kadar burada
gereken önlemler derhal alýnmalýdýr. Çevreyoluna acil önlem! Hemen
þimdi" ifadelerini kullandý.
"DEFALARCA SÖYLEDÝK"
CHP'li Tuncay Yýlmaz ise konuyu defalarca Belediye Meclisi'nde
gündeme getirdiklerini ancak önlem

alýnmadýðýný ifade etti. Yýlmaz,
"Geçtiðimiz aylarda belediye meclis
toplantýsýnda gündeme taþýdýðýmýz
ilim yayma kavþaðýnda geçtiðimiz
günlerde yine ölümlü trafik kazasý
ve bugünde ayný yerde 6 vatandaþýmýzýn yaralandýðý trafik kazasý meydana geldi Ýlim Yayma Kavþaðý deðil artýk ölüm yayma kavþaðý haline
gelmiþtir. Defalarca söyledik söylemeye devam edeceðiz tedbir almadýðýnýz çözüm bulmadýðýnýz her gün
orada olan kazalardan sizler sorumlusunuz. Þehir içinde kalan çevreyolu alt geçitler üst geçitler battý çýktýlar ve hatta güney çevre yolu gibi
bir çok alternatif var iken hiç birini
yapmadan boþ ve bir türlü gerçekleþmeyen vaatler vererek bu sorunu
çözemezsiniz. Milletvekillerinden
belediye baþkanýna vali den karayollarý bölge müdürüne kadar bir
kez daha sesleniyoruz çevre yolundaki sorunu acilen çözün ah almayýn dua alýn" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Kontrolden çýkan hafif
ticari araç devrildi: Ýki yaralý
Sungurlu'da kontrolden çýkan hafif
ticari aracýn devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, Sungurlu-Çorum yolu
Sanayi sitesi civarýnda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan
Ankara istikametine seyir halinde olan
Hüseyin U. idaresindeki 55 RH 038
plakalý hafif ticari araç, sürücüsünün

Emre Emirhan

Tandýrlýk yangýný
korkuttu
Sungurlu'da çýkan yangýnda, evin tandýrlýk bölümü tamamen yanarak kullanýlamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Gökçam köyünde Ýbrahim Saðýn'a ait evin tandýrlýk bölümünde yangýn çýktý. Ev sahibi ve
köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederek, çýkan yangýný eve
sýçramadan söndürdü.
Olayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
kontrolden çýkarak devrildi. Kazada
sürücü ile araçta bulunan Sercan U.
hafif þekilde yaralandý. Olay yerinde ilk
müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.
(ÝHA)

'Üstgeçit yanlýþ yere yapýlýyor' iddialarýna cevap
Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü, Ulukavak
Mahallesi Yaþatma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç'ýn "Üst geçit yanlýþ yere yapýlýyor" baþlýklý açýklamasýna cevap verdi.
Müdürlükten yapýlan açýklamada, Ýlhan Kýlýç'ýn ifadelerinin gerçeði yansýtmadýðý
belirtildi.
Açýklamada þu ifadelere yer
verildi:
"04.08.2022 tarihli 'Üst geçit
yanlýþ yere yapýlýyor' baþlýklý habere konu olan;
( Ýskilip - Laçin ) Ayrým Farklý
Seviyeli Kavþak ve Baðlantý Yolu
inþaatý için, sözleþme imzalanarak
yapým çalýþmalarýna baþlanýlmýþtýr.
Farklý seviyeli kavþaðýn yapýlacaðý noktada bulunan yaya üst geçidinin demontajýnýn
yapýlarak Çorum Çevre Yolu üzerinde baþka bir
noktaya montajýnýn yapýlmasý konusu gündeme
gelmiþtir. Bu esnada Ýlim Yayma Cemiyeti önündeki kavþakta ölümlü kazalarýn meydana gelmesi nedeniyle, Ýlgili Belediye Baþkanlýðý ve yereldeki yoðun talepler doðrultusunda bu noktaya
montajýnýn yapýlmasý gündeme gelmiþtir.
2918 Sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nun
Madde 68'deki hususlarý dikkate alýnarak, 79504 Kontrol Kesim No'lu Merzifon-Çorum-Sun-

gurlu Devlet Yolunun Çorum Çevre Yolu kesiminde Çorum Belediyesi, Ulukavak Mahalle
Muhtarlýðý, Ulukavak Mahallesi Yaþatma ve Dayanýþma Derneði, Karayollarý 73.Þube Þefliði ve
Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðünün katýlýmý ile
saha gezisi yapýlarak, Ýlim Yayma Cemiyetinin bulunduðu kavþaðýn 200 metre Samsun istikametine yaya üst geçidinin
montajýnýn yapýlmasý katýlýmcýlarýn oybirliði ile tutanak altýna alýnmýþtýr. Bu

doðrultuda yaya üst geçidinin yapým çalýþmalarýna baþlanýlmýþtýr.
Adý geçen Ýlhan Kýlýç'ýn da þuan yaya üstgeçidinin imalatýna baþlanýlan noktaya yapýlmasý
ile ilgili talebi ve tutanakta imzasý bulunmaktadýr.
Ulukavak Mahallesi Yaþatma ve Dayanýþma
Derneði Baþkaný Ýlhan Kýlýç'ýn Üst geçit yanlýþ
yere yapýlýyor ifadeleri gerçeði yansýtmamaktadýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur."
(Haber Merkezi)
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AK Partililer, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
Çorum ziyareti için hazýrlýklara baþladý.

‘MiLLETiN ADAMI
ÇORUM'A GELiYOR'
AK Parti'nin Çorum'daki yöneticileri,
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'a yapacaðý ziyaret için hazýrlýklara baþladý. Cumhurbaþkaný ve
AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, 13 Aðustos Cumartesi günü
Çorum'a gelecek. Cumhurbaþkaný
Erdoðan, ziyaret programý kapsamýnda
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda Toplu açýlýþ
törenine katýlacak. Erdoðan daha sonra
Veli Paþa Haný'nda Çorumlu gençlerle

bir araya gelecek.
HAZIRLIKLAR BAÞLADI
Erdoðan'ýn Çorum ziyareti öncesinde
AK Parti'nin Çorum'daki yöneticileri de
hazýrlýklara baþladý. AK Parti Milletvekili
ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK
Parti Milletvekilleri Av. Oðuzhan Kaya ve
Erol Kavuncu, Belediye Baþkanvekili Ýsmail Yaðbat, Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, ilçe be-

lediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý ile parti yöneticileri, ilk olarak Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðünde bir
araya geldi. Burada Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn programý masaya yatýrýldý, yapýlacak çalýþmalar ele alýndý.

le olmasýný diledi.
MEYDANDA ÇALIÞMA YAPTILAR
Daha sonra AK Parti Milletvekilleri
Ahmet Sami Ceylan, Av. Oðuzhan Kaya,
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Merkez Ýlçe
Baþkaný Erhan Akar ile parti yöneticileri
KADEÞ Barýþ Meydaný'na geçti. Partililer, burada da yapýlacak Toplu Açýlýþ Töreni için hazýrlýklara devam etti.
Milletvekili Ceylan, "Milletin
adamý, yiðitlerinin yanýnda.
Güçlü ve büyük Türkiye yolunda #Çorum olarak daima yanýnýzdayýz. Hep birlikte tarih
yazmaya devam edeceðiz.
Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn 13 Aðustos Cumartesi günü Çorum
ziyaretleri öncesinde miting
yapacaðýmýz Kadeþ Barýþ
Meydaný'nda incelemelerde
bulunduk. Ýlk günkü aþkla,
millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katarak
sessiz yýðýnlarýn sesi olan
milletin adamý ile yürüyecek
daha çok yolumuz var" þeklinde konuþtu. (Çaðrý Uzun)

"MÝLLETÝN ADAMI
ÇORUM'A GELÝYOR"
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, "Milletin adamý Çorum'a geliyor. Cumhurbaþkanýmýz, Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'ýn Çorum'a
OSMANCIK SPOR SALONU ONARIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
geliþiyle ilgili istiþare
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
toplantýmýzý gerçeküzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
leþtirdik. 13 Aðustos
ÝKN
: 2022/781319
Cumartesi günü te1-Ýdarenin
vazu, samimiyet,
a) Adý
: ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
sevgi, muhabbet
b) Adresi
: YAVRUTURNA MAHALLESÝ GAZÝ PAÞA SOKAK N0:66
ile…" dedi.
19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
Milletvekili Kaya
ise verimli bir topc) Telefon ve faks numarasý
: 3642231020 - 3642231024
lantý
yaptýklarýný
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
söyledi.
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
Milletvekili Erol
internet sayfasý
Kavuncu da toplan2-Ýhale konusu yapým iþinin
týnýn hayýrlara vesia) Adý
: OSMANCIK SPOR SALONU ONARIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ADET OSMANCIK SPOR SALONU ONARIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: ÇORUM OSMANCIK ÝLÇESÝ
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 40 (Kýrk) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.08.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: ÇORUM GENÇLÝK VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
TOPLANTI SALONU
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unAK Parti MKYK Üyesi ve
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
Çorum
Milletvekili Ahmet Sa4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
mi
Ceylan,
Çevreyoluna EDS
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk orankurulacaðýný
açýkladý. Ceylan
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
ayrýca, Ulukavak saðlýk oca4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
ðýnýn tekrar ihale edilerek en
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
kýsa süre içerisinde bitirilece4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicileðini ifade etti.
re yaptýrýlamaz.
Ulukavak Mahallesi Ya4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
þatma ve Dayanýþma Dernefazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde buði Baþkaný Ýlhan Kýlýç, AK
lunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir taParti Çorum Milletvekillerini
rafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr keziyaret ederek, çevre yolunda sürekli meydana gelen kasintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
zalarýn önlenmesi için alýna4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
cak tedbirlerle ilgili görüþ ve
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
önerilerini anlattý.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýlk olarak, AK Parti MKYK
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Üyesi
ve Çorum Milletvekili
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
Ahmet Sami Ceylan ile bir
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
araya gelen Kýlýç, en son ka4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
zadan sonra meydana gelen
mimarlýk bölümleri:
geliþmeler ile ilgili durum de4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
ðerlendirmesi yaptýklarýný
17.11.2011 tarihli ve 27967 sayýlý Resmi Gazetede 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazetekaydetti.
nin aslýna uygun olarak yayýmlanan Kamu Ýhale Kurumuna ait Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý
Konu ile ilgili görüþlerini
Tebliði'nin ekinde yer alan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde (B) Üstyapý (Bina) Ýþleri'
Milletvekili Ceylan ile paylaþan Kýlýç, "Çorum için yaptýbaþlýðý altýnda yer alan "III.Grup: Bina Ýþleri veya B III. Grup binalarýn bakým, onarým, tadilat, veya taðýnýz bütün iyi yatýrýmlarda
mamlama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
hizmetlerde her zaman yaný4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
nýzdayýz, sizden þahsi bir
Ýþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerinin /diplomalarýnýn sunmak suretiyle ihaleye girecek
beklentimiz olmaz, olamaz
olan mühendis ve mimarlýk bölümlerinden; ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ veya MÝMARLIK bölümünden
da, bizim beklentimiz, Ulukamezun olanlar ihale konusu iþe veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr.
vak halkýna ve Çorum halký5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
na yapmýþ olduðunuz bütün
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
yatýrýmlarý ve yararýna olan
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlaher þeyle yanýndayýz" dedi.
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
Milletvekili Ceylan'dan bir
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
an önce EDS'lerin kurulmasýiliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
ný talep eden Kýlýç, ayrýca Ka9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine iharayollarý Bölge Müdürüne
le yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
ilettikleri kaçýþ rampasýnýn da
freni patlayan aðýr vasýtalar
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir
için bir çözüm olabileceðini
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
anlattý.
teminat vereceklerdir.
Yapýlacak olan üst geçide
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
7
ay
önce hayatýný kaybeden
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
Metin
Sol'un isminin verilme14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
sini için Milletvekili Cey15. Diðer hususlar:
lan'dan destek isteyen Kýlýç,
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00
bununla ilgili resmi dilekçeleSýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
rini Karayollarý Bölge Müdür-
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Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan

Ceylan: Çevreyoluna
EDS kurulacak

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1671477

lüðü'ne verdiklerini ifade etti.

KILIÇ: TEK DERDÝMÝZ
ULUKAVAK
Bütün yapýlan hizmetlerin
destekçisi olduklarýný belirten
Kýlýç, "Biz kimseden bir kuruþ
destek, para da istemiyoruz.
Bizler mahallemizin daha güzel bir mahalle olmasýný istiyoruz, bugün mahallemizde
olan her þeyin yarýn diðer
mahallelerde örnek olmasýnýn istiyoruz. Ýnþallah da biz
bunu baþarmýþ olacaðýz. Ýnanýyoruz ve Ulukavak halkýmýza güveniyoruz. Ulukavak
halkýmýzýn ferah içerisinde
yaþamasý bizim en büyük temennimizdir. Onun için tek
derdimiz Ulukavak, sevdamýz Ulukavak diyoruz ve inþallah en güzel yarýnlar bizim
olsun istiyoruz" diye konuþtu.
CEYLAN: EN KISA
ZAMANDA EDS
SÝSTEMÝ KURULACAK
Ulukavak Mahallesi Yaþatma ve Dayanýþma Derneði'nin çalýþmalarýný yakýndan
takip ettiðini belirten Milletvekili Ceylan, Çevreyoluna kurulmasý planlanan EDS'lerle
ilgili çalýþmalarýn baþladýðýný

ve bir an önce EDS'leri kurup
oradaki kazalarý asgariye düþürmek istediklerini söyledi.
Kaçýþ rampasýnýn da freni
patlayan aðýr vasýtalar için bir
çözüm ola bileceðine inandýðýný belirten Milletvekili Ceylan, bununla ilgili kendisinin
de çalýþma yapacaðýný ve yapýlmasý gerekiyorsa da bir an
önce yapýlmasý için giriþimlerde bulunacaðýný kaydetti.
"SAÐLIK OCAÐI
SEÇÝME KADAR
BÝTÝRÝLECEK"
Ulukavak Mahallesine yapýlmasý planlanan Adliye ek
binasý ve yýkýlan Saðlýk Ocaðý'nda ki geliþmelerle ilgili sorularý cevaplayan Milletvekili
Ceylan, "Adliye Ek binasýnýn
Haziran ayý içerisinde projelendirme çalýþmalarý yapýlýyor
ve en kýsa zamanda da ihalesi yapýlýp, bir an önce çalýþmalara baþlanacaktýr. Saðlýk
Ocaðý en kýsa zamanda tekrar ihale çýkarýlacak ve gerekiyorsa da ödeneðini artýrýp seçime kadar bitirileceðinin sözünü sizlere verebilirim" þeklinde konuþtu. (Gizem Galatalý)
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Tatil parasýný
vermeyen
patrona
kötü haber
Milyonlarca iþçiyi yakýndan ilgilendiren
bir karara imza atan Yargýtay; ikramiye,
prim, yakacak yardýmý, giyecek yardýmý, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarýn da ödenmemesinin iþçiye haklý fesih imkaný verdiðine hükmetti.
Bir akaryakýt istasyonunda pompacý olarak çalýþan genç, fazla mesai ücretini alamadýðý gerekçesiyle noter kanalýyla istifa etti. Tüm görüþmelerine raðmen alacaðýný alamayan iþçi, soluðu Ýþ Mahkemesi'nde aldý.
Davalý iþ yerinde pompacý olarak çalýþtýðýný, iþe alýnýrken davacýya boþ senet imzalatýldýðýný, fazla mesai alacaklarýný talep etmesi
üzerinde hakarete uðradýðýný öne sürdü.
Fazla mesai alacaklarýnýn ödenmesi için ihtarname gönderdiðini ve müvekkilinin iþ akdini haklý nedenle sonlandýrdýðýný beyanla kýdem tazminatý, yol ücreti, fazla mesai ücreti,
ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili
ücreti taleplerinin davalýdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanýn reddine karar verdi.
Davacý kararý istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazý reddetti. Davacý bu
kararý da temyiz edince devreye Yargýtay 9.
Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikteki kararda; iþçilerin herhangi bir alacaklarýnýn alamamasýnýn haklý
fesih sayýlacaðý vurgulandý.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Kararda; "4857 sayýlý Ýþ Kanunu 24/II-e
maddesi uyarýnca iþveren tarafýndan iþçinin
ücreti kanun hükümleri veya sözleþme þartlarýna uygun olarak hesap edilmez veya
ödenmezse iþçi iþ sözleþmesini haklý nedenle feshedebilir. 4857 sayýlý Kanun'un
24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniþ
anlamda ücret olarak deðerlendirilmelidir.
Ýkramiye, prim, yakacak yardýmý, giyecek
yardýmý, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil
gibi alacaklarýn da ödenmemesi iþçiye haklý
fesih imkaný verir. Yukarýda açýklandýðý üzere davacýnýn fazla mesai ücreti alacaðý bulunup bulunmadýðý tespit edildikten sonra davacýnýn iþ sözleþmesini haklý nedenle feshedip etmediði konusunda deðerlendirme yapýlmalýdýr. Mahkeme kararýnýn bozulmasýna
oy birliði ile hükmedilmiþtir" (Haber Merkezi)

BELEDiYE, KREDi
YETKiSiNE DOYAMADI
Meclisin Aðustos
ayý gündeminde
yine baþkana kredi
yetkisi verilmesi
konusu görüþülecek

Çorum Belediye Meclisi, bugün toplanýyor.
Toplantýda yine Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a Ýller Bankasý'ndan kredi kullanýlmasýna yönelik yetki isteniyor.
Belediye Meclisi'nin Aðustos ayý toplantýsý
bugün Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Toplantýda gündeme
alýnan konular görüþülerek karara baðlanacak.
EK BÜTÇE ÝÇÝN ÝSTENÝYOR
Hatýrlanacaðý üzere meclisin Temmuz ayýnda yaptýðý toplantýda 480 milyon liralýk yeni bir
ek bütçe yapýlmýþ, bütçenin bir kýsmýnýn krediyle tamamlanacaðý ifade edilmiþti.
Aðustos ayýnda yapýlacak toplantýda da bu
konu görüþülecek.
Belediye yönetimi, meclisten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a Ýller Bankasý'ndan
kredi kullanabilmesi için yetki istiyor.
590 MÝLYON BORÇ VAR
CHP'li meclis üyelerinin ifadelerine göre Çorum Belediyesinin uzun vadeli borçlarla birlikte
590 milyon liralýk borcu bulunuyor. Bu durumun,
2019 yýlýnda Çorum gündemine bomba gibi düþen 2018 yýlý Sayýþtay raporunda bahsedilen
borçlanma sorunundan bile daha vahim olduðu
ifade ediliyor.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Lemzi Çöplü ise daha önceki
toplantýlarda "Belediyenin
borcu yok demiyoruz, sürdürülemez bir borcu yok diyoruz" ifadelerini kullanmýþtý.
YÝNE BELTAÞ
YÝNE SERMAYE TALEBÝ
Toplantýnýn bir diðer gündem maddesi de belediyenin özel þirketi
olan BELTAÞ ile
ilgili.
HalkEt,
Halk Ekmek,
toplu ulaþým
gibi belediBelediye
yenin özel
Baþkaný
Halil Ýbrahim
sektörAþgýn

de yaptýðý iþlerin yürütüldüðü BELTAÞ, yine sermaye artýrýmý istiyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü'nün yönetim kurulu baþkanlýðýný
yaptýðý BELTAÞ, bu yýl içerisinde ikinci kez sermaye artýrýmý istiyor.
Meclisin diðer gündem maddeleri ise þöyle:
"Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevine ata-

nan Ünsal Yeter'in maaþýnýn belirlenmesi,
Aylýk maktu fazla çalýþma ücreti belirlenmesi,
Ortak hizmet projesi,
5 adet imar planý deðiþikliðinin imar komisyonuna havalesi,
Teftiþ Kurulu Müdürlüðü görev ve çalýþma
yönetmeliði."
(Çaðrý Uzun)

Sarp kayalýklar ve uçurum arasýndaki
seyahatler mazide kalacak
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, 2 milyar TL'ye mal
olan ve sarp kayalýklar
ve uçurum arasýndaki
seyahatler mazide býrakacak olan Kýrkdilim geçiþ projesinin 2023 yýlýnda hizmete açýlacaðýný
açýkladý.
Türkiye'nin en önemli
güzergâhlarý arasýnda
yer alan ve Karadeniz
Bölgesi'ni Ýç Anadolu'ya
baðlayan Kýrkdilim yolunda çalýþmalar hýzla
ilerliyor. 2008-2011 yýllarý
arasýnda yol geniþletme
çalýþmalarý yapýlan Kýrkdilim, 3 þeritli hale getirilmiþ ve sürücüler için büyük kolaylýk saðlanmýþtý.
Ancak bir süre sonra
yamaçlardan düþen kaya parçalarý tehlike oluþturmaya baþlamýþ, zaman zaman yol trafiðe
kapatýlmýþtý. Bunun üzerine bölgedeki ulaþým sorunun çözümüne yönelik
tekrar çalýþma baþlatýlarak Kýrkdilim'in tünellerle
geçilmesi için proje hazýrlanmýþtý. Adýný yol
üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kýrkdilim'de
sarp kayalýklar ile uçurum arasýnda yer alan
yaklaþýk 9 kilometrelik
yolda uzunluklarý bin 389
metre, bin 149 metre ve
bin 553 metre üç ayrý tünel yapýlýyor.
Çorum-Laçin
Yolu
üzerinde bulunan Kýrkdilim Geçiþi, Çorum'u, Osmancýk, Dodurga, Laçin
ve Kargý ilçelerine baðlayan, ayný zamanda Sinop'tan baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk,
Çorum, Yozgat, Kayseri,
Niðde üzerinden Akdeniz'e ulaþan kuzey-gü-

ney aksýnýn önemli bir
parçasýný oluþturuyor.
Karadeniz Bölgesi'nin Ýç
Anadolu'ya açýlan kapýsý
olan Çorum için önem
arz eden projenin tamamlanmasýyla ulaþým
daha rahat ve konforlu
bir þekilde saðlanacak
büyük bölümü sarp kayalýklar ile uçurum arasýnda geçen seyahatler
mazide kalacak.
AK PARTÝLÝ KAYA,
ÇALIÞMALARI
YERÝNDE ÝNCELEDÝ
TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti
Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Laçin ilçesine giderek proje çalýþmalarýný yerinde inceledi. Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez ile
birlikte yüklenici firmayý
ziyaret eden milletvekili
Oðuzhan Kaya, firma
yetkililerinden bilgi aldýktan sonra çalýþmalarý yerinde görmek için araçlarla yapýmý devam eden

tünellerde inceleme de
bulundu.
Firma yetkilileri, projede 3 tünelin yaný sýra 3
adet hemzemin kavþak
ve 2 adet alt geçit bulunduðunu açýkladý. Yetkililer, projenin tamamlanmasýyla birlikte 10,2 kilometre
uzunluðundaki
mevcut güzergahýn 8,6
kilometreye düþeceðini
ifade ettiler.
"Kýrkdilim
projesi
Cumhuriyet
tarihinde
Çorum'a tek kalemde yapýlan en büyük yatýrýmlardan birisi"
Cumhuriyet tarihinde
Çorum'a tek kalemde yapýlan en büyük yatýrýmlardan birisi olan Kýrkdilim projesinde inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam
ettiðini anlatan Kaya,
"Maliyeti bugün itibariyle
yaklaþýk 2 milyar lirayý
bulan Kýrkdilim geçiþ
projesi 3 tünelden oluþuyor. Laçin bölgesinden
baþladýðýmýzda, Laçin'e
yakýn olan T3 tüneli, or-

AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Laçin ilçesine
giderek proje çalýþmalarýný
yerinde inceledi.

tada bulunan ve þu an
içinde bulunduðumuz T2
tüneli, ilerisindeki T1 tüneli. T3 Tünelindeki kazýlarý, ýþýk göründüleri tamamlandý. Betonlama ve
demirleme iþlemleri de
bitti. Yine içinde bulunduðumuz T2 tünelinde ýþýk
göründüler tamamlandý.
Betonlamanýn yüzde 95
oranýnda son aþamasýna
doðru geliyoruz. Ýnþallah
T1 tünelinin sað tüpünde
bir aya kadar, sol tüpünde ise Kasým ayýnda ýþýk
görüldüyü yapacaðýz.

Ocak, Þubat aylarýnda
da asfaltlama çalýþmalarýna baþlayarak, 2023'de
bu tüneli açmýþ olacaðýz.
Bu hizmetin Çorum'umuza gelmesi için bizlere
her zaman destek olan
Cumhurbaþkanýmýza teþekkür ediyorum. Yine
Ulaþtýrma Bakanýmýza
ve bu çalýþmayý yürüten
firma yetkililerimize teþekkür ediyorum. Ýnþallah 2023 Haziran'dan önce tünelimizi hemþerilerimizin hizmetine sunacaðýz diyorum" dedi. (ÝHA)
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Kursiyerler Oðuzlar’a
özgü yemek geliþtirdi
Oðuzlar'da halk eðitimi merkezinde açýlan
aþçý yardýmcýlýðý kursunda yeni bir yemek çeþidi ortaya çýkartýldý. Oðuzlar'da yetiþtirilen ve
coðrafi iþaret sahibi Oðuzlar cevizi, yeni yemeðin ana malzemesinden birisi oldu.
Oðuzlar Halk Eðitimi Merkezinde yetiþkinler
için açýlan aþçý yardýmcýlýðý kursunda kursiyerler, Oðuzlar ilçesine özgü olmasý hedeflenen ve
ana malzeme olarak Oðuzlar cevizi ve patates
kullanarak farklý bir yemek ortaya çýkardýlar. Yemeðin sunumunda yerli eriþte kullanýlarak hazýrlanan eriþtepirinç pilavý,
yoðurt ve sebze süslemesi
kullanýlýyor.
Kursiyerler
ile kurs usta
öðreticisinin
ortaya çýkardýklarý Oðuzlar'a özgü cevizli kartol
yemeði, Oðuzlar Halk Eðitimi Merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Onur Alp Býçakcý
ile eþi, Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube
Müdürü Hikmet Dikimen, okul müdürleri ile misafirlerin beðenisine sunuldu.
Kaymakam Býçakcý, yemeðin hazýrlanýþý
hakkýnda bilgiler alarak, tadýna baktýðý ve kursiyerlerin "ilçeye özgü bir yemek" düþüncesinden
hareketle ortaya konulan yemeði beðendiðini
ifade ederek teþekkür etti.
Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým
da beðendiði bu yemeðin yaygýnlaþtýrýlmasý için
tüm kursiyerlerden evlerinde de yemeðin yapýlarak kullanýmýnýn artýrýlmasýný istedi. Yemeðin tanýtýmýnda da ellerinden geleni yapacaklarýný ifade eden Yýldýrým, Oðuzlar yemeði fikrini ortaya
koymalarýndan dolayý usta öðretici ile kursiyerleri kutladý. (ÝHA)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:57
05:37
12:51
16:42
19:55
21:28

TARiHTE BUGÜN
1915- Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlýðý'na atandý.
1928- Ýstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anýtý törenle açýldý. Açýlýþa 30.000'i aþkýn Ýstanbullu katýldý.
1949- Avrupa Konseyi ilk toplantýsýný Strazburg'da yaptý. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
1981- Türkiye'nin ilk turistik havaalaný olan
Dalaman Havaalaný açýldý.
1992- Çorlu'da bir fabrikada metan gazý sýkýþmasý nedeniyle patlama oldu: 29 kiþi öldü,
86 kiþi yaralandý.

8 AÐUSTOS 2022 PAZARTESÝ

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2177

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

EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA
HASTANESÝ ÝÇÝN 24 AYLIK EV HEMODÝYALÝZÝ
HÝZMET ALIMI
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ ÝÇÝN 24 AYLIK EV HEMODÝYALÝZÝ HÝZMET
ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin
ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/766990
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642195500 - 3642195529
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
ÝÇÝN 24 AYLIK EV HEMODÝYALÝZÝ HÝZMET ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: EROL OLÇOK EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
ÝÇÝN 24 AYLIK EV HEMODÝYALÝZÝ HÝZMET ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: ÇORUM
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydýr
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde
iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.09.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Baþkanlýðý Ýhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi
Çamlýk Sok No:3 ÇORUM)
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Bu hizmeti verecek olan istekliler 18 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan Diyaliz Merkezleri Hakkýndaki Yönetmelik ve 11 Mart 2013 tarihinde yayýmlanan Ev Hemodiyalizi Genelgesi hükümleri çerçevesinde "Ev Hemodiyalizi Uygulama Ýzni" ni elektronik ortamda
e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup, ihale teklif iþlemleri
gerçekleþtirilmesinin ardýndan Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasý aþamasýnda idarenin talebine binaen fiziki evrak sunulacaktýr. Ýdarece istenen belgeleri e-teklifleri kapsamýnda Yeterlik Bilgi Tablosunda beyan etmeyen isteklinin teklifi deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tanalýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda iliþkin belgelere ait bilgiler:
1-Hizmet Kapsamýnda kullanýlacak cihaz ve ürünlerin TÝTUBB/ÜTS'de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan kayýt iþleminin tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii)
TÝTUBB veya ÜTS sisteminde kayýtlý olmasý zorunludur. Ýstekliler, TÝTUBB veya ÜTS sisteminde kayýtlý olduðuna dair bilgileri, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Ýstekliler yukarýda bahsedilen kayýt iþlemi tamamlanmýþ UBB/ÜTS numaralarýna ait çýktýlar (fiziki yada
CD/taþýnabilir bellek vb.) veya bu bilgileri içeren listeleri, (Ürünlere ve Ýsteklilere ait ) beyan
edilen evraklarýn istenilmesi aþamasýnda Ýdareye sunacaklardýr. UBB/ÜTS kapsam dýþý olan
ürünler için firma kapsam dýþý olduðunu yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Hastanelere yapýlan tek bir sözleþmeye dayalý yapýlmýþ hemodiyaliz hizmeti ile ilgili hizmet alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,71
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi : Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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HURMA
HURMANIN FAYDALARI
SAYMAKLA
BÝTMÝYOR!
Latince adý Fructus
dactylus olan bu meyve,
tropik çöl iklimlerinde yetiþtirilir. Özellikle Fas, Tunus, Cezayir gibi Arap ülkelerinde ve Afrika
yarýmadasýnda bol miktarda yetiþir.
Ramazanda her evde bulunan ve oruç
açýlmasý için ilk olarak yenen bu þifalý
meyve, saðlýk açýsýndan da birçok
hastalýða karþý kullanýlabilir. Hastalýklarýn önlenmesine yardým eder. Tam
bir þifa kaynaðýdýr. Bu leziz ve faydalý
meyve sadece ramazan ayýnda deðil,
yýlýn diðer aylarýnda da tüketilmelidir.
Bu sayede hastalýklara yakalanma riski azalýr. Ýþte hurmanýn faydalarýndan
bazýlarý:
- Yüksek oranda lif içerir.
- B1 ve B2 vitaminlerini ihtiva eder.
- Çeþitli vitaminlerine yanýnda demir, fosfor ve kalsiyumda bulundurur.
- Hafýzayý kuvvetlendirici özelliði
vardýr. Bu sayede unutkanlýðý önler.
- Kan yapýcý özelliði vardýr.
- Karaciðeri kuvvetlendirir.
- Ülser gibi mide rahatsýzlýklarýna
karþý da faydalýdýr.
- Kolesterolü düzenleyici etkisi vardýr.
- Kansýzlýk yani anemi rahatsýzlýðýna çok iyi gelir.
- Kalp ile dost bir meyve olan hurma, kalp ve damar hastalýklarýný da
önlemeye yardým eder.
- Sýrt ve bel bölgesine oluþan aðrýlarýn geçmesine yararý vardýr.
- Basur yani hemoroide iyi gelir.
- Kýþ aylarýnda sýk sýk yakalanan
soðuk algýnlýðý, grip, nezle gibi hastalýklara yakalanma riskini düþürür.
- Yorgunluk ve strese iyi gelir, rahatlamayý ve yorgunluk atmayý saðlar.
- Böbrek yetmezliði için de oldukça
faydalýdýr. Ayrýca böbreklerdeki kum
ve taþlarýn da dökülmesine yardým
eder.
- Genç görünmek isteyen, erken
yaþlanmak istemeyen kiþiler de mutlaka hurma tüketmelidir. Cildin erken
yaþlanmasýný önler, gen kalmaya yardým eder.
- Damar sertliðini önler.
- Bronþit ve astým için de faydalýdýr.
- Ýyi bir antioksidan kaynaðýdýr.
- Mide ve baðýrsaklara fayda saðlar.
- Güneþte fazla kalma sonucu oluþan lekeler yada cilt lekeleri için de oldukça faydalýdýr. Zeytinyaðý ile karýþtýrýlarak krem haline getirilip lekelere
sürülürse lekeleri zamanla yok eder.
- Afrodizyak özelliði vardýr, cinsel
gücü arttýrýcý etki yapar.
- Hamile bayanlar da mutlaka hurma tüketmelidir. Hamilelikten sonra loðusalýk döneminde de tüketilirse sütü
arttýrýr, bebeðin daha saðlýklý olmasýna
yardým eder.
- Kas ve kemik yapýsýný güçlendirir.
Bu sayede güçlü ve saðlýklý bir iskelet
yapýsýna sahip olmak mümkündür.
- Vücuttaki toksin maddelerin atýlmasýna yardým eder.
- Sindirim sistemine de büyük fayda saðlar.
- Göz rahatsýzlýklarýna karþý da faydalýdýr.
- Ýyi bir protein kaynaðýdýr.
KANSERE KARÞI HURMA
ÝLE KORUNUN!
Kanser çaðýmýzýn hastalýðý haline
geldi. Doðal olmayan yiyecekler, çevre kirliliði ve radyasyon gibi birçok neden kansere sebep olabilir. Ýçerdiði lif
sayesinde birçok kanser türüne karþý
koruma saðlar. Kanser özellikle günümüzde birçok kiþinin korkulu rüyasýdýr.
Ayrýca telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerin radyasyon yaymasý ile de
kansere yakalanma riski artar. Hurmayla rahim, göðüs, kolon kanseri gibi kanser türlerine karþý korunmak
mümkündür.
ZAYIFLAMAK ÝSTÝYORSANIZ
HURMA YEMEYÝ
ÝHMAL ETMEYÝN!
- Kilo vermek, zayýf kalmak isteyen
kiþilerin de adresi yine bu leziz meyvedir. Özellikle salatalýk ile birlikte tüketilirse kilo vermeye yardým eder.
- Bir adet hurma yaklaþýk olarak 15
kalori civarýndadýr. Düþük kalori içeriðine sahip olmasý nedeniyle kilo aldýrmaz.
Vücut için bu kadar çok faydasý
olan hurma, malesef ki sadece ramazan ayý içinde hatýrlanýyor. Diðer aylarda çok fazla tüketilmiyor. Birçok
hastalýðý önlemesi, kemik ve kas yapýsýný korumasý gibi sebepler ile yýl boyu
tüketilmesi gereken bir meyvedir. Bu
nedenle evlerinizden hurmayý eksik
etmeyin.
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Ceylan futbolculardan söz istedi
Aranýn ardýndan

mesai baþladý
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele edecek olan Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
TFF 2. Lig'de heyecan 28
Aðustos'ta baþlayacak. Çorum FK de yeni sezon hazýrlýklarýný devam ediyor. 28
Aðustos'ta
deplasmanda
Þanlýurfaspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýna devam
eden kýrmýzý-siyahlýlar, bir
günlük aranýn ardýndan dün
yaptýðý antrenmanla çalýþmalarýný sürdürdü. Kulüp tesislerinde saat 18.00'te Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanda kondisyon ve taktik çalýþýldý.
Çorum FK, yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
hazýrlýklarla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Çorum FK'yi ziyaret etti. Ziyarette yönetim
ve futbolcular ile antrenman
öncesi bir araya gelen Ceylan futbolculardan söz istedi.
"O sene bu sene olsun" diyen
Ceylan "Siz sadece futbola
ve baþarýya odaklanýn" dedi.
Çorum FK Sosyal Tesislerinde saat 18'de yapýlacak
antrenmanýndan öncesi toplantý salonunda yönetim ile
futbolcularýn karþýsýna çýkan
Ahmet Sami Ceylan takýmý
kamp öncesi ziyaret etmek
istediðini ve bu sezon sýkça
da görüþeceklerini söyledi.
Kulüp Baþkaný Oðuzhan
Yalçýn ve Teknik Direktör
Mert Nobre'nin de yer aldýðý
toplantýda geçen yýllarda
pandemi koþullarýnýn kulübün
þampiyonluk hedeflerine engel olduðunu belirten Ceylan
tecrübeli hoca Mert Nobre ile
üst lige çýkacaklarýna inandýklarýný vurguladý.
"BAÞKANIMIZIN
FUTBOL TECRÜBESÝNE
GÜVENÝYORUZ"
Milletvekili Ceylan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Kulüp baþkanýmýzýn tecrübesine, futbol tecrübesine
güveniyoruz. En çok da hoþuma giden Çorum sevdalýsý
olmasý. Aileden gelen bir futbol sevgisi var. Oðuzhan beyin babasý da yýllardýr futbola
büyük emekler vermiþtir.
Hem futbolcu hem de oyuncu
yetiþtirirken de ahlaklý ve
düzgün çocuklar yetiþtirmiþtir. Biz sporun sadece spor
tarafýna bakmýyoruz, yetiþtirme tarafýna da bakýyoruz. Yetiþtirdiðimiz kardeþlerimiz de
kaliteli, karakterli ve yaptýðý
iþi samimi, dürüst olmalý.
Böyle sporcular yetiþtireceðiz. Bunlarý Çorum adýna
söylüyorum.
ÇORUM'DA YÜZME
BÝLMEYEN KALMAYACAK
Çorum'daki tüm branþlardaki kulüp temsilcisiyle bir
araya geldik. Çorum, birçok
ilden spor tesisleri bakýmýndan ilerde. Yüzme havuzlarýyla, spor salonlarýyla, yeni
stadyumuyla, kulüp tesisleriyle, olimpik yüzme havuzumuzla tesislerde sorunumuz
yok. Ýki tane daha yarý olimpik yüzme havuzu yapýyoruz.
Ayrýca dört mahalleye portatif

yarý olimpik yüzme havuzu
kurduk. Onlarý da geçen hafta faaliyete geçirdik. Çorum'da yüzme bilmeyen kalmayacak.
FATÝH ÖZCAN'A
TEÞEKKÜR
Çorumspor bizim ayrý bir
deðerimiz. Çorumspor'da yýllardýr birçok arkadaþýmýz yönetimde oldu. Ben de il baþkaný olduðum dönemde bir
dönem ben de üst kurul baþkanlýðý yaptým. Geldiðimiz
noktada Fatih baþkanla beraber üçüncü ligden ikinci lige
çýktýk. Burada geçen sene
pandemi koþullarýyla istediðimiz dereceyi yapamadýk. Deðerli hocalarýmýz geldi. Buradan ben Fatih Özcan baþkana teþekkür ediyorum. Emeði
var. Allah ondan razý olsun.
Tüm çabasýný Çorumspor
için harcayan bir kardeþimizdi. Bizimle de devamlý istiþare halindeydi. Pandemiyle
baþlayan süreçte de istediðimiz sonucu elde edemedik.
BU SENE ÝNÞALLAH
O SENE OLACAK
Ondan sonra bir deðiþim
yaþandý. Kulüp baþkaný olarak da Oðuzhan Yalçýn kardeþimiz bu güzel görevi üstlendi. Sezon Aðustos sonu
itibariyle baþlayacak. Ayýn
12'sinde de kampa gideceksiniz. Size baþarýlar diliyo-

rum. Geçen sene bu lige baþlarken 'o sene bu sene' demiþtik. Biz biraz iddialý insanlarýz. Geçen sene yakalayamadýk ama bu sene inþallah
o sene olacak. Ben size güveniyorum. Kadroyu koruduk. Ýyi transferler yapýldýðýný
biliyorum. Transfer yapan
ekibe güveniyorum. Hocamýzýn kendisine güveniyoruz.
Ekibinize gerçekten güveniyoruz. Baþkanýmýza ve yönetimine de güveniyoruz. Kaptanýmýza, Murat kardeþimize
sonuna kadar güvenimiz
sonsuz. Tecrübeli, üst ligler
görmüþ arkadaþlarýmýz var.
Gençlerle beraber karma bir
þekilde tüm dengeleri gözeterek hedefimize ulaþacaðýz.
Çorumspor Çorum için
önemli. Çorum'un ortak paydasý. Çorumspor'un galip geldiði hafta Çorum'un havasý
farklý oluyor, puan kaybettiði
hafta Çorum'un havasý farklý
oluyor. Bir futbol kentiyiz.
OÐUZHAN YALÇIN,
CUMHURBAÞKANI ÝLE
GÖRÜÞECEK
Cumhurbaþkanýmýz 13
Aðustos'ta Çorum'a geliyor.
Sizleri de tanýþtýrmak isterdim ama kampta olacaksýnýz.
Sizleri temsilen Oðuzhan
baþkaný Cumhurbaþkanýmýzla bir görüþme yapacak. Bir
görüþme yaptýracaðýz. Sizlerin de selamlarýný iletip gerek-

li görüþmeyi yaptýracaðýz inþallah.
KADER, GAYRETE
AÞIKTIR
Sizden þu sözü istiyorum;
mutlaka gayret göstereceksiniz. Zaten tecrübelisiniz. Üst
ligleri çok iyi bilen ve Türk futbolunu çok iyi bilen bir ekipsiniz. Siz de artýk Çorumlusunuz. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Kader, gayrete aþýktýr. Bu çok
güzel bir söz. Sen gayret
gösterirsen Allah hepimizin
yolunu açacaktýr. Bunu sizin
baþaracaðýnýza inanýyorum.
Allah yolunuzu, bahtýnýzý açýk
etsin. Allah sakatlýk vermeden sezonu bitirmeyi nasip
etsin. Hiçbir þeye kafanýzý
takmýyorsunuz. Her þey bize
ait. Siz, futbol ve baþarýyla ilgileniyorsunuz."
SÜPER LÝG'E KADAR
BERABERÝZ
Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek destekleri nedeniyle
Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti. Çorum FK'yi Süper
Lig'e kadar taþýmadýk istediklerini vurgulayan Nobre,
"Tüm desteðiniz için teþekkür
ederim. Ýnþallah bu yolda Süper Lig'e kadar beraberiz" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorumlu gençler Türkiye finallerine gidecek
AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'u gururla
temsil eden tüm spor dallarýna destek olmaya
devam ediyor.
Milletvekili Ceylan, Hattuþas Halk Oyunlarý
Gençlik Spor Kulübü antrenör ve sporcularla
özel bir görüþme yaptý.
Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunlarý
Federasyonu (THOF) Bölge Yarýþmasý'na katýlan Halk oyunlarý ekibi "Büyükler geleneksel düzenlemeli" kategorisinde birinci olarak þehrimizi
gururla temsil etmiþti.
Birincilik kupasýný Milletvekili Ceylan'a takdim
eden kulüp antrenörü ve sporcular verdiði desteklerden dolayý teþekkür ettiler.
Halk oyunlarýna vermiþ olduðu desteklerden
dolayý kulüp adýna teþekkür eden heyet, Milletvekili Ceylan'ýn bölge yarýþmasýnda birincilik ku-

pasýnýn alýnmasýnda büyük katkýsý olduðunu
söylediler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Milletvekili Ceylan ise kulübü baþarýlarýndan do-

layý tebrik ederek, yapmýþ olduklarý derece ile
Çorum halkýný gururlandýrdýklarýný ifade etti.
Baþarýlarýndan dolayý antrenör ve ekibe teþekkür eden Milletvekili Ceylan, 26 Aðustos'ta

Kütahya'da yapýlacak Türkiye finalinde de þehrimizi gururla temsil edeceklerinden emin olduðunu söyledi.
Bundan sonraki çalýþmalarýnda ve yarýþmalarda ayný baþarýyý beklediklerini belirten Milletvekili Ceylan, halkoyunlarýna destek vermeye
devam edeceklerini söyledi.
Milletvekili Ceylan, "Gençlerin zamanlarýný
kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanmalarýný
ve baþarýlý olmalarýný caný gönülden istiyor ve bu
çalýþmalarý da sürekli destekliyorum. Folklor ekibimizin de ziyareti göstermiþ olduklarý baþarýdan
dolayý tekrar herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Ziyarette; Kulüp Antrenörleri Hüseyin Özdemir, Fatih Sultan Cengizhan Arar ve kulüp sporcularý Yusuf Karaboða, Çezminaz Kayalar, Melisa Erdoðmuþ ve Þeyda Demir hazýr bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

KUBATLAR
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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MOTOSiKLET TUTKUNLARI

ÇORUM'DA BULUÞTU
Bu yýl 3'ncüsü organize edilen
Hitit Motosiklet Festivali hafta sonu gerçekleþti.
Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesinin desteðiyle Çorum Oto
Tamirciler, Makine Yedek Parça
Satýcýlarý, Tornacýlar Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý tarafýndan
bu yýl 3'ncüsü organize edilen
Hitit Motosiklet Festivali
hafta sonu
yapýldý.
Etkinlikte
Türkiye'nin
farklý illerinden gelen
motosiklet severler
Çorum'da buluþtu.
Ýtfaiye Parký'nda karþýlanan motorcular daha
sonra þehir turu yaptý.
Daha sonra Atahan Atlý
Spor Kulübü Tesisleri'nde
festivalin açýlýþ programý yapýldý. Programa, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Ünsal
Yeter, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürü Cemil Çaðlar, ÝYÝ
Parti Ýl Baþkaný Bekir Öz-

saçmacý, Türkiye Madeni Eþya sanatkarlarý Federasyonu Baþkaný
Hayrettin Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun ve motosiklet severler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý
ve protokol konuþmalarýnýn ardýndan Çorum Belediyesi Folklor Ekibi gösteri sundu.
Festivalin açýlýþ töreninde konuþan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun, bu yýl
3'ncüsünü düzenledikleri festivale
Türkiye'nin deðiþik þehirlerinden
yüzlerce motor tutkununun katýldýðýný söyledi.
Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeði geçen baþta Vali
Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn olmak
üzere Emniyet Müdürü Mehmet
Gülser, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Cemil Çaðlar, ÇESOB Baþkaný
Recep Gür, sponsor firmalar ve
motosikletçi esnafýna da katkýla-

rýndan dolayý teþekkür etti.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ünsal Yeter ve ÇESOB Baþkaný
Recep Gür ise yaptýklarý konuþmalarda, motor tutkunlarýný dünyanýn merkezi Çorum'da konuk etmekten duyduklarý memnuniyeti
dile getirdi.
Konuþmalarýn ardýndan 15 yaþ
altý ve 15 yaþ üstü bay ve bayanlar yumurta taþýma yarýþmasý, çuval yarýþý, ip çekme ve bilek güreþi müsabakalarý düzenlendi. Oldukça çekiþmeli geçen yarýþmalarýn ardýndan dereceye girenlere
ödülleri protokol üyeleri tarafýndan
takdim edildi.
Geceyi de kamp kurarak Atahan Atlý Spor Kulübü Kompleksi'nde geçiren motor tutkunlarý gün
boyu gerçekleþtirdikleri motor
showlarý ile katýlýmcýlara unutulmaz anlar yaþattý. Konser ve havai
fiþek gösterileriyle coþkunun tavan
yaptýðý festival sonunda motor tutkunlarý bir sonraki seneye buluþmak üzere Çorum'dan mutlu bir
þekilde ayrýldý. (Gizem Galatalý)

Tesadüf ve Akçakaya
ailelerinin mutlu günü
Sungurlu'da korkunç kaza:

ÜÇÜ ÇOCUK, BEÞ YARALI
Sungurlu'da lüks otomobillin hafif ticari araca çarpmasý
sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda 3'ü çocuk 5 kiþi yaralandý.
Kaza, Sungurlu-Kýrýkkale
karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir eden Derya U. yönetimindeki DS-737-JL yabancý plakalý
lüks araç, ayný istikamete giden Ergün Çelik yönetimindeki
06 BV 0905 plakalý hafif ticari
araca arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araç takla atarak
tarlaya uçtu. Sürücülerin ihbarý
üzerine olay yerine çok sayýda
polis, saðlýk ve itfaiye ekibi
sevk edildi. Kýsa sürede kaza
yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralýlarý
uzun uðraþlar sonucu sýkýþtýðý
yerden çýkarttý. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta
bulunan Fatma Çelik, Onur Çelik, Ramazan Çelik ve Beyza
Çelik yaralandý. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Sungurlu Devlet
Hastanesine kaldýrýlýrken, durumlarý aðýr olanlar ise Çorum
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruþturma
baþlatýldý.
(ÝHA)

Ýstanbul'da hakim olarak görev
yapan Ýbrahim Tesadüf ile hemþire
olarak görev yapan Açelya Akçakaya, dünya evine girdi.
Derya ve Rasim Tesadüf'ün
oðullarý Ýbrahim Tesadüf, hayatýný
Havva ve Ýbrahim Akçakaya'nýn
kýzlarý Açelya Akçakaya ile birleþtirdi.
Genç çiftin düðünü, geçtiðimiz
Cumartesi günü saat 18.00'de yapýlan gelin alma ile baþladý. Düðün
töreni ise yine ayný gün 19.00'da
Yýldýz Park Düðün Salonu 4. Salon'da gerçekleþtirildi.
Düðün merasimine, AK Parti
Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Anayasa Mahkemesi Üyesi Av. Kenan Yaþar, Belediye
Meclis Üyesi Suat Aydoðan, ÇRT
Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez, Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk
Söylemez, Gazeteci Ayhan Aykanat, Tesadüf ve Akçakaya ailelerinin akrabalarý, genç çiftin arkadaþlarý ile davetliler katýldý.
Genç çiftin nikahýný Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan kýydý. Nikahýn ardýndan davetliler gece boyunca eðlendi.
Kesin Karar Gazetesi, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler.
(Gizem Galatalý)

