BELEDiYE MECLiSiNDE
ORTAK HiZMET GERGiNLiÐi

"4-5 maçlýk seri bizi
play-off'a sokar"

KESiN

Çorum Belediye Meclisi'nin Mart ayý olaðan toplantýsý yapýldý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye KonfeHABERÝ
rans
Salonu'nda
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU Meclis Grup Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþ
OKUTUN
yönetiminde yapýlan
toplantýda Mali Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan Meclise gönderilen "Ortak hizmet yürütülmesi için Belediye Encümeni'ne
yetki verilmesi" baþlýklý gündem
maddesi tartýþma yarattý. 5’TE

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir
önlerindeki 4-5 haftada seri yakalamalarý
halinde her þeyin çok farklý olacaðýný söyledi

Çorum FK Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Ergene Velimeþe hazýrlýklarýný sürdüren Çorum FK'nin Teknik
Direktörü Ýsmet Taþdemir antrenman öncesi basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçti. Geride kalan Niðde maçýnýn yaný sýra perþembe günü oynanacak Ergene maçýný da deðerlendiren Taþdemir kendilerine duyulan güvenin karþýlýðýný
verememenin sýkýntýsýný yaþadýklarýný vurgulayarak takýmýna güvendiðinin altýný çizdi.
8’DE
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ESNAF NEFES ALACAK
Çorum halký kýsýtlamalarýn
gevþetilmesini esnafýn nefes
almasý açýsýnda olumlu bulurken, salgýnda ikinci dalga
endiþesi ise devam ediyor.

Doðla köyü
karantinada
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre izolasyon tedbirleri kapsamýnda Mecitözü Ýlçe Hýfzýssýhha
Kurulu'nun kararý ile ilçeye baðlý
Doðla köyü 01.03.2021 Pazartesi
günü saat 22'den itibaren 10 gün
süreyle karantina altýna alýndý. 3’TE

Karadeniz'de
vaka sayýsý azalan
tek il Çorum oldu

Saðlýk Bakanlýðý'nýn
açýkladýðý il bazýnda
haftalýk vaka sayýlarýna göre bu hafta
yüz binde 28,12'lik
oranla orta riskli iller
arasýnda yer alan ve
normalleþmeye giden
iller arasýnda yer alan
Çorum'da vatandaþlarýn görüþlerini derledik. Kýsýtlamanýn kalkmasý esnaf açýsýndan için olumlu bulunurken, gevþemenin ikinci dalga virüs salgýnýna yol
açma endiþesi dile getiriliyor. Öte yandan vatandaþlar salgýnýn sona ermesinin zaman alacaðýný düþünüyor. 4’TE

Burhan Özkaya

Recep Bekar

Efecan Öz

62 þehirden daha
iyi durumdayýz

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn
açýkladýðý korona virüs vaka sayýlarýna göre Türkiye'de 20-26 Þubat
tarihleri arasýnda 59 bin 952 vaka
tespit edildi. Çok yüksek risk kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi'nde ise 13 bin 19 kiþi tespit edilirken toplam vakalarýn yüzde 24,58'i
Karadeniz Bölgesi'nde görüldü. Bölgede vaka sayýlarýnda düþüþün yaþandýðý tek il Çorum oldu.
2’DE

Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý
il bazýnda haftalýk vaka sayýlarýna göre Çorum 62 þehri geride býrakýrken, 18 þehrin ise
Çorum'dan daha iyi durumda
olduðu gözlendi. Çorum'da
vaka sayýsý ise bu hafta yüz
binde 28,12 olarak açýklandý.
Geçtiðimiz hafta binde 41,31
oraný ile yüksek riskli iller grubunda yer alan Çorum bu
oranla tekrar orta riskli iller
grubuna dönüþ yaptý. Haftalýk
vaka sayýlarýnda yaþanan 13
puanlýk iyileþme ile Çorum koronavirüs vaka sayýlarýný gösteren haritada riskli iller arasýndan kurtularak "orta riskli"
iller arasýna girdi.
2’DE

Mesai saatlerine
yeni düzenleme
Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesai saatleri 2 Mart itibariyle yeniden düzenlendi. 2’DE

Turgut Þahin'den Türk düþünce dünyasýna önemli
bir katký. Ýçinde bulunduðumuz coðrafyada hiçbir
þeyin tesadüflere baðlý olmadýðýný ortaya koyan
eser okuyucuyla buluþtu.

OKULLARDA YÜZ YÜZE
EÐÝTÝM SEVÝNCÝ 2’DE

Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlacak olan sahalarýn ilkinin temeli
Gülabibey'de atýldý.24x44 metre
ebatlarýndaki sentetik halý sahalarý
ilk etapta Gülabibey ve MimarsiHABERÝ
nan'a sonrasýnda ise Bahçelievler
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ve Üçtutlar Mahallelerine yapacaklarýný ifade eden Baþkan Aþgýn
OKUTUN
"Geleceðimiz olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi. 5’TE

Genç kýz
her yerde
aranýyor
Ulukavak Mahallesi'nde kayýplara karýþan Yaðmur
Uzun isimli 18 yaþýndaki bir
genç kýz, ailesi ve yakýnlarýnýn tüm aramalarýna raðmen
bulunamadý. Güvenlik güçlerine de kayýp baþvurusu
yapýlan genç kýzýn bulunmasý için çalýþmalar geniþ çaplý
olarak sürdürülüyor.
3’TE

Saygýnlar, trafikte
telefon kullanýmý
konusunda uyardý

Turgut Þahin'den
düþünce dünyasýna katký
KÜRESEL SÝSTEMÝN KODLARI
Araþtýrmacý Yazar Turgut Þahin'in "Küresel Sistemin Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" isimli kitabý okurla buluþtu. Anadolu Ay Yayýnlarý tarafýndan basýlan "Küresel Sistemin Kodlarý Ortadoðu ve Türkiye" ismiyle yayýnlanan baþucu eseri olarak nitelenen kitap Çorum'da
satýþa sunuldu. Türkiye Diyanet Vakfý Kitabevi'nde satýþa sunulan eserin editörlüðünü Prof. Dr. Hilmi Demir yaptý.
2’DE

Dört sentetik halý
saha yapýlacak

Saygýnlar Oto Servisi sürüþ güvenliðini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin
baþýnda gelen telefon kullanýmý konusunda sürücüleri uyardý. Saygýnlar Oto
Servisi'nden konuya iliþkin yapýlan
açýklamada sürücüler uyarýlarak araç
kullanýrken telefon kullanmanýn dikkat
daðýttýðý ve bu eylemin ciddi riskli durumlara yol açtýðý vurgulandý.
3’TE

Turgut Þahin

AFAD, HALKI AFETLERE KARÞI
BÝLÝNÇLENDÝRÝYOR
3’TE

ENERYA, ANTALYA'DA 150
BÝN ABONEYE ULAÞTI 6’DA

ÞAHSÝYET
MESELESÝ
- YAZISI 2’DE

Serhat Þahin

OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ'NE
YENÝ DAHÝLÝYE UZMANI 7’DE

2
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ÞAHSÝYET MESELESÝ

Turgut Þahin'den
düþünce
dünyasýna katký
Turgut Þahin'den Türk düþünce dünyasýna
önemli bir katký. Ýçinde bulunduðumuz coðrafyada
hiçbir þeyin tesadüflere baðlý olmadýðýný ortaya
koyan eser okuyucuyla buluþtu.
KÜRESEL SÝSTEMÝN KODLARI
Araþtýrmacý Yazar Turgut Þahin'in "Küresel
Sistemin Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" isimli kitabý okurla buluþtu. Anadolu Ay Yayýnlarý tarafýndan
basýlan eser Prof. Dr. Hilmi Demir'in ön sözüyle
çýktý. Kitapta sosyoloji,
siyaset bilimi ve uluslararasý iliþkilere dair pek
çok konuda geniþ bir
vizyon ortaya konuyor.
TOBB
Üniversitesi'nde görev yapan ve
son zamanlarda "Maturidilik" konusunda yaptýðý
çalýþmalarla adýndan
çokça söz ettiren Prof.
Dr. Hilmi Demir, Araþtýrmacý Turgut Þahin'in
"Küresel Sistemin Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" isimli kitabýna yazdýðý ön sözde yazarýn yorumlarýndaki derinliðe vurgu yaparak "Hayata dair irfan sahibi, topluma ve
düþünceye karþýda doymak bilmez büyük bir iþtiyak sahibi yazar" tanýmlamasý yaptý.
Araþtýrmacý Yazar Turgut Þahin'in "Küresel
Sistemin Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" isimli kitabýnda dört bölüm ve her bölümde okurun Türkiye
ve Dünyayý anlamasýna katkýda bulunacak alt
baþlýklar yer alýyor.
Þahin'in kitabýnda Türkiye ve içinde bulunduðu
coðrafya merkez alýnarak Ortadoðu ve Türkiye'nin
krizlerinin nasýl bir hegomonik gücün etkisiyle ortaya çýktýðýna yer verilirken, hegomonyanýn yeni dini
olarak postmodern konjonktüralizm tanýmlanýyor.
"Küresel Sistemin Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" ismiyle okurla buluþan kitapta ayrýca ülkemizde 1980 darbesi sonucu yeniden dizayn edilen
politik sistemin, siyasal ve kültürel birliði reddeden
bürokratik postmodernleþmenin önünü nasýl açtýðýnýn serüveni de yer alýyor.
Araþtýrmacý Yazar Turgut Þahin'in ülkemiz düþünce dünyasý için geniþ bir vizyon ortaya koyan
kitabýnda kabileci, cemaatçi güçlerin devlet içinde
görünmeyen merkezler haline gelmelerinin nasýl
engelleneceðinin sorgulamasý da yaþadýðýmýz somut olaylar üzerinden yapýlýyor. "Küresel Sistemin
Kodlarý - Ortadoðu ve Türkiye" isimli kitap Türkiye'nin çeþitli yerlerindeki kitapevlerinin raflarýnda
yerini alýrken, Çorum'da da Türkiye Diyanet Vakfý
kitapevinde satýþa sunuldu.
(Haber Merkezi)

Mesai saatlerine
yeni düzenleme
Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýnda
mesai saatleri 2 Mart itibariyle yeniden düzenlendi.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamaya
göre; mesai saatleri bundan böyle 08.00 12.00 / 13.00 - 17.00 olarak uygulanacak.
(Haber Merkezi)

Türk Dili tarih boyunca farklý ülkeler ve medeniyetlerle iliþki kurduðu
için birçok kelimeyi bünyesine katmýþ zengin bir dildir. "Þahsiyet" kelimesi günlük hayatta sýk sýk kullanýlan ve karþýmýza çýkan kelimelerden
biridir aslýnda. Son zamanlarda televizyon ve diðer basýn yayýn organlarýnda mütemadiyen kullanýldýðý için
anlamý da merak edilen bir kelime
haline geldi. Arapça kökenli olan bu
kelime dilimizde "kiþilik" veya "belirgin özellik" anlamýna gelmektedir
ama ben þimdi size gerçekten "þahsiyet" kelimesinin içerdiði ve aslýnda
hepimizde olmasý gereken baþka bir
boyutundan bahsetmek istiyorum.
Þahsiyeti olmayanýn ücreti vardýr.
Hepimiz yaratýlýþta etten ve kemikten
varlýklar olarak dünyaya geliriz. Daha sonra ön çocukluk ve ergenlik dönemlerinde karakterimiz yavaþ yavaþ oturmaya baþlar. Ýlk eðitimi ailede, daha sonra okulda alýrýz ve zamanla kiþiliðimiz þekillenmeye devam eder. Davranýþlarýmýz, hayata
bakýþ açýmýz, deðer yargýlarýmýz ve
en önemlisi de þahsiyetimiz artýk þekillenmiþtir. Þöyle düþünün: Þahsiyetinize "bir" diyelim ve sizde olan her
bir özellik için de yanýna bir tane "sýfýr" koyalým. Dürüstlük, güvenilirlik,
dakik olmak, samimi olmak, kararlý
olmak, güler yüzlü olmak v.s.
(1-000000)
Ne kadar iyi veya güzel davranýþlarýnýz olursa olsun; eðer þahsiyetiniz yoksa hiçbir deðeri yoktur.
(00000000)
Çünkü þahsiyetli insan kimlik sahibi olmalýdýr; sabit karakterli insan
olmalýdýr. Konuma göre þahsiyet deðiþtirilmez. Kimliði köyde baþka; þehirde baþka olmaz. Kiþiye, makama
göre þekillendirilmez. Bir insaný tenkit ettikten veya eleþtirdikten sonra
karþýsýnda görünce ceketini ilikleyip
de yaðcýlýk yapýyorsa o insan þahsiyetli bir insan deðildir. "Sizin arkanýz-

dan ben böyle düþünüyorum veya
böyle söyledim" diyebilecekse zaten
bunlarý söylemelidir. Gerçi günümüzde samimiyet ve liyakat olmadýðý için
bunu gerçekten yapabilen insan sayýsý bir elin parmaðýný da geçmez.
Çalýþan iþini kaybetme korkusundan
patronuna gerçek fikrini çoðu zaman
söyleyemez. Sözün sahibi eðer sözüne göre davranmýyorsa zaten ikiyüzlüdür ve bu insanlarýn kimi parayla, kimi baþka deðerlerle mutlaka satýn alýnýr. Yetki verildiðinde davranýþlarý deðiþiyorsa zaten þahsiyetten
bahsetmek pek mümkün deðildir
çünkü þahsiyeti olmadýðý için satýn
alýnabilir bir varlýktýr.
Þahsiyetli insan temiz ve net bir
dil ile konuþur; yani mümkün olduðunca küfürden ve argodan uzak durur. Karþýsýndaki kiþiye kelamýný gayet güzel bir þekilde anlatýr. Dili kullanmak da bir þahsiyet seviyesi göstergesidir. Biri sizin karþýnýzda düzgün ve dikkatli konuþmak için çaba
gösterdiðinde siz de bu çabaya saygý duyar ve aynen bir ayna gibi bu
davranýþý karþý tarafa yansýtýrsýnýz.
Asýl söylemek istediðim þey bu konuþmalar esnasýnda baþkalarý ile ilgili konuþurken baþkalarýnýn namusunu ve onurunu kendi namusu ve
onuru gibi görmelidir. Eðer baþkalarýyla ilgili hoþ olmayan cümleler kullanýyorsa ayný cümlelerin kendi içinde kullanýlacaðýný bilmelidir. O yüzden þahsiyetli insan dedikodudan,
gýybetten de uzak duran insandýr.
Þahsiyetli insan açýk insandýr. Þifreli konuþmaz, ima veya zan oluþturacak herhangi bir ifadede bulunmaz. Acaba ne söylemek istedi veya
nasýl davranmak istedi diye karþýsýndaki insaný düþündürmez. Su nasýl
berrak akýyorsa; þahsiyetli insanýn
da sözleri aðzýndan bir su berraklýðýnda gelir. Konuþmadan önce düþünür; ölçer, biçer, tartar daha sonra
karþýsýndakine ifade eder. Söylemek

istediði bir þey varsa söyler; söylemek istemediði bir þey varsa da onu
gizler. Kendi fikrini kendine saklar;
baþkalarýnýn yanýnda olumsuz veya
negatif düþüncelerini paylaþmaz
çünkü baþkalarýnýn yanýnda verilen
nasihat; nasihat deðil hakarettir.
Þahsiyetli insan; sinirlenince kendisini zapt edebilen insandýr. Çok beyefendi bir adamla karþýlaþýrsanýz iki
dakika sonra öfkelendiðindeki tavýrlarýna ve davranýþlarýna bir bakýn derim
ben. Kiþinin gerçek þahsiyeti sinirli olduðu anda ortaya daha net çýkar.
Eðer sinirlerini kontrol altýna alabilme
becerisine sahipse zaten sakin bir tavýrla kendini frenleyebilecektir. Bazýlarý bu duruma "Ama benim karakterim böyle" diye bir savunma mekanizmasý da geliþtirir kendince. Bunun
daha kolayý var; sinirlenince kendini
frenlemeyi bilmiyorsan o yola çýkmayacaksýn bu kadar basit. Sinirlerini
bozacak ortamlardan uzak duracaksýn ki sinirlenince yanlýþ þeyler konuþup þahsiyetini zedeleme davranýþýndan da kendini korumuþ olacaksýn.
Sonuç olarak herkesin bir zaafý
vardýr; ama bu zaafa düþmek; iþte o
þahsiyet meselesidir. Farz edelim
hayatýnýzda ulaþmak istediðiniz bir
nokta var ve bu noktaya ulaþmak için
kendinizden ödün vererek o noktaya
ulaþtýnýz. Dün yaptýðýnýz þeyler dünde mi kaldý? O yaptýklarýnýz sizinle
beraber hayatýnýzýn sonuna kadar size eþlik etmeyecek mi zannediyorsunuz? Yalan her ne kadar hýzlý koþsa
da doðru elbet bir gün pes etmeden
o yalaný yakalayacaktýr. Ve siz nerde
olursanýz olun gerçek size bir tokat
gibi çarpacaktýr.
Þahsiyetin dünü, bugünü veya
yarýný olmaz. Þahsiyet sizin isminizdir ve bu isim ancak sizi yaratanýn
adýyla anýlýr. Ýþin günah sevap kýsmýna hiç girmek istemiyorum ama þahsiyeti olmayan insan zaten kul hakký
yiyen bir insandýr, kimliksizdir ve et-

rafýna göre þekilden þekle girer çünkü bir yerlere gelmek için þahsiyetini
satmayý tercih etmiþtir. Geçmiþte
utanýlacak þeyler yaptýktan sonra
"dünde kaldý" demek bir çözüm veya
avuntu deðildir. Ünlü bir sanatçýnýn
geçmiþte pavyonda çalýþmýþ olmasý
ünlü olduðunda o yaptýðý ayýbý veya
gerçeði örtmeyecektir.
Eþyalarýn üzerlerinde fiyatlarý
vardýr ve siz haliyle o eþyanýn kaç
para edeceðini görürsünüz ve ona
göre satýn alýrsýnýz. Þahsiyetsiz insanlar da böyledir; tek farký fiyatlarý
üzerlerinde yazmaz; siz tanýdýkça
aklýnýzda bir deðer biçersiniz ve sizin
muhasebenizde o insan o kadar
eder; ne eksik - ne fazla. Ona göre
davranýr; ona göre hareket edersiniz
çünkü siz baþkalarýnýn bilmediði gerçekleri bilirsiniz. O kiþilerin dýþarýya
kendilerini farklý gösterme çabalarýna sadece uzaktan bakýp gülümsersiniz. Þahsiyetli insanlar ilke sahibi
insanlardýr. Bu kelimeyi eskiler "maya" olarak adlandýrýr ki bu benim çok
hoþuma giden bir tabirdir. "Onun mayasýnda yoktur; öyle þeyler yapmaz"
derler. Umarým hepiniz o mayasý
düzgün þahsiyetlerle tanýþýr ve hayatlarýnýzý bu insanlarla birlikte geçirirsiniz. Yazýmý deðerli hocam Müjdat
Gezen'in þiiriyle bitirmek isterim.
Haftaya görüþmek üzere.
Ýlkelerin olacak. Seni satýn alamayacaklar. Aptallarýn uydurduðu atasözlerine inanmayacaksýn. "Paranýn
satýn alamayacaðý þey yoktur", "Herkesin bir fiyatý vardýr" gibi sözlere
kanmayacaksýn. Onurunla, kimliðinle
ve beyninle akýllý yaþayacaksýn.
Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin, inançlarýnýn arkasýnda duracaksýn. Sevgilerin karþýlýksýz, yardýmlarýn gizli olacak.
Seni attan, ottan ayýran özelliðin
farkýna varacaksýn çünkü sen insansýn ve bunu yakalayabildiðin gün,
bembeyaz yaþayacaksýn.

KARADENiZ'DE VAKA SAYISI
AZALAN TEK iL ÇORUM OLDU
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn açýkladýðý korona virüs
vaka sayýlarýna göre Türkiye'de 20-26 Þubat tarihleri arasýnda
59 bin 952 vaka tespit edildi. Çok yüksek risk kategorisinde yer
alan Karadeniz Bölgesi'nde ise 13 bin 19 kiþi tespit edilirken
toplam vakalarýn yüzde 24,58'i Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.
Bakan Koca'nýn açýkladýðý 20-26 Þubat verilerine göre Türkiye'de 59 bin 952 korona virüsü vakasý tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nin tamamýnda tespit edilen vaka sayýsý ise 13 bin
19 kiþi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46'sýna sahip olan Karadeniz Bölgesi korona virüsü rakamlarý göz önüne alýndýðýnda
yüzde 24,58 gibi büyük fark ile en üst sýrada yer aldý.
EN ÇOK VAKA SAMSUN'DA
20-26 Þubat tarihleri arasýnda Karadeniz Bölgesi'nde en
çok vaka görülen il Samsun oldu. Samsun'da tespit edilen vaka sayýsý geçen hafta 2 bin 752 kiþi olurken bu hafta sayý 3 bin
555 kiþi olarak tespit edildi.
KARADENÝZ'DE VAKA SAYISI AZALAN TEK ÝL ÇORUM
Karadeniz Bölgesi'nde 18 il bulunuyor. 18 il içinde geçen
haftaya göre vaka sayýsý azalan tek il Çorum oldu. Çorum'da
geçen hafta 218 vaka tespit edilirken 20-26 Aralýk tarihleri arasýnda 149 vaka belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan diðer
17 ilde ise vaka sayýlarýnda artýþ yaþandý. Diðer illerdeki vaka
sayýlarý ise þu þekilde:
Artvin 150 vaka, Rize 733 vaka, Bayburt 25 vaka, Trabzon
bin 944 vaka, Gümüþhane 162 vaka, Giresun bin 187 vaka,
Ordu 2 bin 297 vaka, Tokat 995 vaka, Amasya 370 vaka, Samsun 3 bin 555 vaka, Sinop 346 vaka, Çorum 149 vaka, Kastamonu 128 vaka, Bartýn 85 vaka, Karabük 62 vaka, Zonguldak
349 vaka, Düzce 221 vaka ve Bolu 261 vaka.
(ÝHA)

ARENA GAME CENTER AÇILDI
PLAYSTATION 5 ÇORUM’DA SADECE ARENA’DA

K.K.002

SERHAT ÞAHÝN

62 ÞEHiRDEN DAHA
iYi DURUMDAYIZ
Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý il bazýnda haftalýk vaka sayýlarýna göre Çorum 62
þehri geride býrakýrken, 18 þehrin ise Çorum'dan daha iyi durumda olduðu gözlendi. Çorum'da vaka sayýsý ise bu hafta yüz
binde 28,12 olarak açýklandý. Geçtiðimiz
hafta binde 41,31 oraný ile yüksek riskli iller
grubunda yer alan Çorum bu oranla tekrar

orta riskli iller grubuna dönüþ yaptý.
Haftalýk vaka sayýlarýnda yaþanan 13
puanlýk iyileþme ile Çorum koronavirüs vaka sayýlarýný gösteren haritada riskli iller
arasýndan kurtularak "orta riskli" iller arasýna girdi. Böylelikle Çorum'da normalleþme
adýmlarý açýsýndan yeni bir dönem baþlamýþ oldu.
(Mahmut Emin Söylemez)

Okullarda yüz yüze eðitim sevinci
Yeni normalleþme kapsamýnda orta risk grubunda yer alan
Çorum'da yüz yüze eðitim baþlarken, okullarýna kavuþan öðrencilerin mutluluðu gözlerinden
okundu.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn kabine toplantýsýnýn ardýndan açýkladýðý yeni normalleþme adýmlarý kapsamýnda
orta risk grubunda yer alan Çorum'da bugün yüz yüze eðitim
baþladý.
Nöbetçi öðretmenlerin gözetiminde sosyal mesafe ve maske kurallarýna uyarak teneffüse
çýkan öðrenciler okula ve arkadaþlarýna kavuþmanýn sevincini
yaþadý.
Ýskilip Akþemseddin Anadolu
Lisesi Müdürü Mutlu Sadýk Fidan uzun bir ayrýlýk dönemi yaþadýklarýný ama bu süreçte
uzaktan eðitim yoluyla idareci,

öðretmen, öðrenci ve veli iliþkisini hiç koparmadýklarýný, uzaktan
eðitim sürecinde öðrenci velilerinin en büyük destekçileri olduðunu söyledi. Fidan, uzaktan
eðitim sürecinde fedakârca çalýþan öðretmenlere teþekkür etti.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu ise öðrencilere
maske, mesafe ve hijyen altýn

kurallarýna uymalarý çaðrýsýnda
bulundu. Öðrencilerden sýnýflarda sosyal mesafeyi koruyarak
oturmalarýný ve el temizliklerine
dikkat etmelerini isteyen Atcýoðlu, ayrýca normal hayata dönülmesi konusunda toplumun her
kesimine büyük sorumluluk düþtüðünü ve dikkatli davranýlmasý
gerektiðini kaydetti.
(ÝHA)
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Çorum'da kahvehaneler açýlýyor

ancak oyun oynatmak yasak
Çorum'da kahvehaneler tekrar
açýlýyor ancak oyun oynatma yasaðý sürecek.
Tüm dünyayý etkisi altýna alan
Covid-19 pandemisinin Türkiye'den
en çok etkilediði sektörlerin baþýnda
gelen kahveciler tekrar açýlmanýn
buruk mutluluðunu yaþýyor.
Ýþletmelerinde yaklaþýk bir yýldýr
oyun oynatamayan ve bu sebepten
maddi anlamda büyük bir kayýp yaþayan kahveci esnafý alýnan son kararlar ile birlikte tekrar açýlacak ancak yine oyun oynatýlmasý yasak
olacak.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan
Kahveciler Odasý Baþkaný Nesimi
Özkubat "Valilik tarafýndan iþyerlerimizin açýlmasýna karar verilmiþtir.
Çay servisleri cam bardakta yapýlacak. Oyun oynatýlmasý yasaðý devam ediyor. Bununla ilgili karar bir
kaç gün içinde tekrar teblið edilecektir" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Yaðmur Uzun

GENÇ KIZ
HER YERDE
ARANIYOR
Çorum'da 18 yaþýndaki bir genç kýz kayboldu. Ulukavak Mahallesi'nde kayýplara karýþan
Yaðmur Uzun isimli genç kýz, ailesi ve yakýnlarýnýn tüm aramalarýna raðmen bulunamadý.
Güvenlik güçlerine de kayýp baþvurusu yapýlan genç kýzýn bulunmasý için çalýþmalar geniþ çaplý olarak sürdürülüyor. Yaðmur Uzun'u
görenlerin veya hakkýnda bilgisi olanlarýn 112
Acil telefon hattý veya 0544 612 75 15 numaralý telefona bilgi verilmesi istendi. (Fatih Yýldýrým)

Kavgada vefat etti
Ankara'da ikamet
eden Çorumlu genç
bir kavga sýrasýnda
býçaklanarak hayatýný kaybetti.
Bayat Eskialibey
köyü nüfusuna kayýtlý
olup Ankara'da ikamet eden Serdar Çoban'ýn oðlu Osman
Çoban vefat etti.
Osman Çoban'ýn
bir kavga sýrasýnda
býçaklanmasý sonucu
hayatýný kaybettiði
Osman Çoban
öðrenildi. Çoban'ýn
genç yaþta vefatý ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde býraktý.
Merhumun cenazesi Ankara - Ortaköy Mezarlýðý'nda topraða verildi.
(Fatih Yýldýrým)

Gurbetçi Seyit Taþ
virüse yenik düþtü

Nesimi Özkubat

AFAD, halký afetlere
karþý bilinçlendiriyor
Çorum Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü, Deprem Haftasý etkinlikleri kapsamýnda farkýndalýk
standý açarak araç ve malzemelerini tanýtýrken vatandaþlara da
afetler hakkýnda bilgiler verdi.
Hürriyet meydanýnda açýlan
stantta AFAD ekiplerinin kullandýklarý araç ve gereçlerin tanýtýmýnýn yaný sýra standý ziyaret
eden vatandaþlara yapýlan bilgilendirmeler, daðýtýlan broþürlerle halkýn afet bilincinin geliþmesine katký saðlanýyor.
Deprem Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda halkýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalýþmalarýna Çorum'da da devam
edildiðini açýklayan AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya, vatandaþlarda acil durum ve afet bilincinin
oluþmasý amacýyla stant açtýklarýný söyledi.
2021 yýlýnýn Afet Farkýndalýk
Eðitim Yýlý ilan edildiðini hatýrlatan Kaya "AFAD çalýþanlarýmýz

DOÐLA KÖYÜ
KARANTÝNADA
Çorum'da bir köy daha koronavirüs vakalarý nedeniyle karantina altýna alýndý. Mecitözü'ne baðlý
Doðla köyü Covid-19 tedbirleri kapsamýnda 10 gün
süreyle karantina altýna alýndý. Çorum Valiliði'nden
yapýlan açýklamaya göre izolasyon tedbirleri kapsamýnda Mecitözü Ýlçe Hýfzýssýhha Kurulu'nun kararý ile ilçeye baðlý Doðla köyü 01.03.2021 Pazartesi günü saat 22'den itibaren 10 gün süreyle karantina altýna alýndý.
(Haber Merkezi)
tarafýndan afetlerle ilgili, eðitimlerle ilgili bilgilendirmeler yapýlýyor. Ayný zamanda sergi açarak
malzeme tanýtýmý yapýyoruz"
dedi.
Çorum'da 650'ye yakýn
AFAD gönüllüsünün bulunduðunu açýklayan Kaya "AFAD

gönüllüleri ile ilgili çalýþmalara
pandemi nedeniyle ara verdik.
Elektronik modüller üzerinden
eðitimler devam ediyor. Pandeminin seyrine göre yakýn tarihte
yüz yüze eðitimler yapmayý
planlýyoruz, bununla ilgili çalýþmamýz var" diye konuþtu. (ÝHA)

Çorum Merkez Mollahasan
köyünden
olup Almanya'da yaþayan Seyit Taþ (90) yakalandýðý Covid-19 virüsü sonucu hayatýný
kaybetti.
Sultan, Ayten, Gül
ve Ýsmail isimli dört çocuðu bulunan Seyit
Taþ'ýn vefatý derin
üzüntüyle karþýlandý.
Merhumun cenazesi Almanya'dan Türkiye'ye getirildi. Cenaze
Mollahasan köyünde
topraða verildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

7 bin 291 litre kaçak
içki ele geçirildi
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince
düzenlenen operasyonda 7 bin 291 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren jandarma ekipleri kent merkezinde bir evde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiði
bilgisine ulaþtý. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, ev eklentilerinde yaptýklarý
arama da 7 bin 270 litre kaçak þarap, 21 litre kaçak raký ve 600 kilogram kuru üzüm, bir adet damýtma sistemi, bir adet ruhsatsýz av tüfeði ve bir
adet ruhsatsýz kurusýký tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kiþi gözaltýna alýrken, soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.
(ÝHA)

Saygýnlar, trafikte telefon kullanýmý konusunda uyardý

Turgut Ergiþi

Ergiþi, kansere
yenik düþtü
Sungurlulu iþadamý Turgut Ergiþi 58 yaþýnda karaciðer kanserine yenik düþerek hayatýný
kaybetti.
Amerika'da ikamet eden ve bir süre önce
Alanya'ya yerleþen Turgut Ergiþi hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi ile sevenlerini yasa
boðan Ergiþi'nin cenazesi Sungurlu'ya getirilerek topraða verilecek.
(Fatih Yýldýrým)

Saygýnlar Oto Servisi sürüþ güvenliðini olumsuz yönde etkileyen
faktörlerin baþýnda gelen telefon kullanýmý konusunda sürücüleri uyardý
Araç sürücülerinin trafikte sýklýkla
yaptýklarý en büyük kusurlu hareketler arasýnda yer alan telefon kullanýmýnýn yarattýðý tehlikeye iliþkin Saygýnlar Oto Servisi'nden yapýlan açýklamada sürücüler uyarýlarak araç kullanýrken telefon kullanmanýn dikkat
daðýttýðý ve bu eylemin ciddi riskli durumlara yol açtýðý vurgulandý.
Saygýnlar Oto Servisi'nden konuya iliþkin yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Araç kullanýrken güvenli sürüþ geçirmek için trafik kurallarýna uymak,
dikkatli olmak ve aracýn kontrolünü
saðlamayý zorlayacak hareketlerden
kaçýnmak gerekir. Çoðumuzun araç
içinde kullanmaktan çekinmediði cep
telefonlarý, aslýnda trafik kazalarýnýn
bir numaralý sorumlusu.
Araç kullanýrken cep telefonuyla
konuþmak, telefona göz ucuyla bakmak ve benzeri hareketler sürücünün

dikkatinin daðýlmasýna sebep olduðundan kaza riskini arttýrmaktadýr.
Cep telefonuyla konuþan bir sürücünün odaklanma sorunu yaþayabileceðinden hata yapmasý ve tehlikeli
durumlara karþý önlem almasý gecikebiliyor. Yapýlan bir araþtýrmaya göre cep telefonu kullanan sürücünün

etrafýnda geliþen tehlikeleri algýlamasý; aracýn hýzýna, çevresel koþullara
ve sürücünün yaþýna göre, sürücülerin gerekli önlemi almasý 0,6 saniye
ile 0,9 saniye kadar gecikebiliyor. Bu
da hýzlý giden bir sürücünün riskli bir
durumda frene basmasýný geciktirerek durmasýný zorlaþtýrýyor.

Sürücülerin cep telefonu kullanýrken hýzlarýný azaltmalarý ise yaygýn
olarak görülen bir durum. Sürücüler
aracýn kontrolünü saðlamak amacýyla hýzlarýný azaltarak olasý bir tehlikeyi önlemeye çalýþýrlar. Fakat bu çoðu
zaman iþe yaramamaktadýr.
Kazalarýn büyük bir çoðunluðu ise
telefon beklerken veya görüþme bitiminde gerçekleþebiliyor. Yani telefonla konuþuyor olmanýz þart deðil. 800
sürücü üzerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre görüþme sona erdikten
sonraki beþ dakika içinde kaza meydana gelme olasýlýðý 4,8 kat fazla. 15
dakika içinde ise 1,3 kat artýþ gösteriyor.
Sürüþ esnasýnda cep telefonu kullanan sürücülerin tehlikeli bir durumla
karþý karþýya geldiklerinde tepki vermeme ihtimali de söz konusu. Sürücülerin yaklaþýk yüzde 12'sinde görülen bu durum, hem kendi hem de karþýnýzdaki insanýn güvenliðini tehlikeye atýyor. Bu nedenle araç kullanýrken cep telefonu kullanmamak en
doðrusu
(Bahattin Sümüþ)
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Çorum halkýna kýsýtlamalarýn gevþetilmesini nasýl deðerlendirdiklerini sorduk

ESNAF NEFES ALACAK

Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý il bazýnda haftalýk vaka sayýlarýna göre bu
hafta yüz binde 28,12'lik oranla orta
riskli iller arasýnda yer aldý ve normalleþmeye giden Türkiye'de kýsýtlamalarýn
azaldýðý iller arasýnda yer aldý.
Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýkladýðý il bazýnda haftalýk vaka
sayýlarýna göre 62 þehri geride býrakan Çorum halkýna alýnan yeni kararlarý sorduk.
Görüþlerini aldýðýmýz vatandaþlardan kararlarýn tam vaktinde alýndýðýný düþünen de vardý, salgýnýn tam anlamý ile bitmesi için biraz
daha vakte ihtiyaç vardý diyen de …
Vatandaþlarýn genel fikri kýsýtlamalarýn gevþetilmesinin özellikle esnaf açýsýndan çok önemli olduðunu idi.
"VATANDAÞ UYARILARI
DÝKKATE ALMIYOR"
"Yasaklarýn kalkmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren
Burhan Özkaya "Bence iyi deðil. Tabii ki
normalde iyi bir þey ama bak þimdi bizim milletimize; kolluk kuvvetlerimiz,
yetkililerimiz mesafe konusunda sürekli
uyarýlarda bulunuyor ama etrafýmýza
baktýðýmýzda bu uyarýlarý kimsenin dikkate almadýðýný görüyoruz. Herkes mesafe kurallarýna uysa bu illet baþýmýzdan
10 günde, bilemedin 20 günde gider.

"ERKEN OLDU"
"Yasaklarýn kalkmasý ile ilgili ne düþünüyorsun?" diye sorduðumuz Efecan Öz
"Bence kötü oldu. Biraz daha beklenmeliydi. Okullarýn açýlmasýna sevindim
fakat yasaklarýn gevþetilmesine
sevinmedim. Henüz virüsten
kurtulabilmiþ deðiliz, kesin çözüm üretilebilinmiþ deðil. Birkaç ay daha yasaklarýn sýký
kalmasý gerekirdi" dedi.

"KARARLAR ÇOK NET
VE TAM ZAMANINDA"
"Kýsýtlamalarýn esnetilmesi hakkýnda
ne düþünüyorsunuz?" diye sorduðumuz
Recep Bekar "Recep Tayyip Erdoðan'ýn
aldýðý karar o kadar net ve güzel ki tam
zamanýnda verildi bu karar. Esnaf olarak
biz de bunu bekliyorduk. Esnafa biraz
soluklanacak inþallah. Esnafýmýza hiçbir
zaman desteklerini esirgemeyen cumhurbaþkanýmýza teþekkür ederiz. Çorum
halkýna temennim sýhhat, afiyet ve virüssüz bir hayat diliyorum" dedi.
"YENÝ BÝR DALGA GELECEÐÝNÝ
DÜÞÜNÜYORUM"
Konu ile ilgili görüþlerini sorduðumuz
Nadir Þimþek de "Normalleþme ülke
ekonomisi açýsýndan önemli çünkü pandemide birçok esnaf maalesef iþ yerini
kapattý ve büyük zarar gördü. Ülkemiz

Burhan Özkaya

Recep Bekar

de ayný þekilde. Bu anlamda bu kýsýtlamalarýn kalkmasý gerekliydi ancak tekrardan bir dalga geleceðini, ileride yine
sýký tedbirler alýnacaðýný düþünüyorum"
dedi.
"YASAKSA HERKESE,
DEÐÝLSE KÝMSEYE OLSUN"
"Cumhurbaþkanýn açýkladýðý kararlar

hakkýnda ne düþünüyorsunuz?" diye
sorduðumuz ismini vermek istemeyen
bir vatandaþ "Ortam gösterir yani, zaten
renkler belli. Renklere göre esnetilecek
artýk. Biz ne dersek boþ. Önemli olan
devlet büyüklerimizin yaptýðý açýklamalar ve verdiði kararlar" dedi.
"Kararýn zamanlanasý nasýl?" sorusuna da cevap veren vatandaþ "Bence

Efecan Öz

geç bile kalýndý. Bizim için sorun deðil
de esnaf için çok büyük sýkýntý. Esnafýn
hali belli, atýyorum git Ahlatcý'nýn oraya
týklým týklým insan dolu, þurada çay bahçesi iki sandalye koymuþ ama ona izin
vermiyorlar ona yasak var yani. Buna bir
çözüm getirilebilir. Yasaksa herkese yasak olsun, izin veriliyorsa herkese izin
verilsin" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

T.C.
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ KUZEY KAMPÜS ÖÐRENCÝ YAÞAM MERKEZÝ VE
KAFETERYA BÝNALARI YAPIM ÝÞÝ VE ÝRTÝFAK HAKKI ÝHALE ÝLANI
MADDE 1TAÞINMAZIN BÝLGÝLERÝ
Ýli
: Çorum
Ýlçesi
: Merkez
Mahalle/Köyü
: ÇomarMahallesi (Çomaryolu Mevkii)
Ada/Pafta/Parsel No
: 153/189 Parsel No'lu Taþýnmaz
Yüzölçümü
: 22.285,23m2olan Bir Parselden Ýrtifak Hakký Tesisi Yapýlacak
Toplam Alan 5.107,29 m2
Hazine Payý
: Tamamý Ýdare'ye aittir.
Cinsi
: Arsa- Sosyal ve Kültürel Alaný
Tapudaki þerhler
: Türkiye Elektrik Kurumu Lehine 16,91 m2 Kýsým Üzerinde Ýrtifak
Hakký
Sýnýrlarý
: Ýhale Dosyasýnda Mevcut
Niteliði
: Gayrimenkuller Üzerinde Muhdesat Ve Dikili Þeyler Yok
MADDE 2ÞARTNAME VE EKLERÝNÝN TEMÝNÝ
Ýstekliler ihale ile ilgili dokümanlarý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yatýrýmlar Þube Müdürlüðü'nden görebilir ve 500,00 TL (Beþyüz Türk Lirasý) karþýlýðýnda satýn
alabilirler. Ýhaleye teklif vereceklerin doküman bedelini, Hitit Üniversitesi Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Halk Bankasý Çorum Þubesinde bulunan TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10 IBAN No'lu hesaba yatýrmalarý zorunludur. Ýsteklilerce yatýrýlan doküman bedelleri hiçbir þekilde isteklilere iade edilmeyecektir.
MADDE 3ÝHALE YERÝ VE ZAMANI
Ýhalenin yapýlacaðý Adres
: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý Buhara Toplantý Salonu Rektörlük Binasý 3. Kat
Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM / TÜRKÝYE
Tekliflerin sunulacaðý Adres : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire
Baþkanlýðý Yatýrýmlar Þube Müdürlüðü - Çevreyolu Bulvarý
No:10 MERKEZ/ÇORUM / TÜRKÝYE
Telefon numarasý
: 0(364)2192180
Elektronik posta adresi
: yapiisleri@hitit.edu.tr
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 30.03.2021 Salý Günü, Saat 14:00
MADDE 4ÝHALE BÝLGÝLERÝ
Yukarýda bilgileri verilen parsellerde, üzerinde Öðrenci Yaþam Merkezi, ticari alan (kantin, kafeterya,
restoran gibi) ve müþtemilatý yapýlmasý amacýyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüðünce 30.03.2021 Tarihinde Salý Günü, Saat 14:00'de, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Buhara Toplantý Salonu Rektörlük Binasý 3. Kat Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM /
TÜRKÝYE adresinde 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 47. maddesi uyarýnca Açýk Teklif Usulüyle
irtifak hakký tesisi ihalesi yapýlacaktýr. Ýrtifak hakký tesisi süresi Sözleþmenin süresi, tapuda tescil tarihinden baþlamak üzere 29 (yirmi dokuz) yýldýr.
MADDE 5TEMÝNATA ÝLÝÞKÝN ÞARTLAR
Ýlk yýl irtifak hakký bedeli 71.502,06 TL (Yetmiþ bir bin beþ yüz iki Türk Lirasý, altý Kuruþ) olacaktýr.
Geçici Teminat; Ýlk yýl irtifak hakký için geçici teminat tutarý 2.145,06 TL (Ýki bin yüz kýrk beþ Türk Lirasý, altý Kuruþ) + %3 1.101.392,39 (Bir milyon yüz bir bin üç yüz doksan iki Türk Lirasý, Otuz dokuz
Kuruþ) = 1.103.537,45 (Bir milyon yüz üç bin beþ yüz otuzyedi Türk lirasý, kýrk beþ Kuruþ)'tur.
Ýhaleye katýlabilmek için, isteklilerin 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 74. Maddesine dayanýlarak çýkarýlan Yönetmelikte belirtilen þartlarý taþýmalarý, aþaðýda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatý yatýrmalarý gerekir.
Ýstekliler teminat olarak 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre; geçici teminat olarak kabul edilen
deðerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatý nakit olarak da Hitit Üniversitesi Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Halk Bankasý Çorum Þubesinde bulunan TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10
IBAN No'lu ihale saatine kadar yatýrabilirler. Teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlar Komisyonca teslim alýnmaz.
Üzerine ihale yapýlanlarýn geçici teminat mektuplarý ihaleden sonra Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðýna teslim edilir. Üzerine ihale yapýlmayanlarýn geçici teminat mektuplarý ise Ýdare tarafýndan teminat mektubunun fotokopisi alýndýktan sonra tutanakla iade edilir. Ýhale üzerinde býrakýlan isteklinin geçici teminatý ise gerekli kesin teminatýn verilip, resmi senedi imzalamasý halinde iade edilir.
MADDE 6ÝSTENEN BELGELER
Ýhaleye katýlabilmek için, isteklilerin 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 74. Maddesine dayanýlarak çýkarýlan Yönetmelikte belirtilen þartlarý taþýmalarý, aþaðýda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatý yatýrmalarý gerekir.
4.1. Gerçek kiþi olmasý halinde kanuni Ýkametgâh sahibi olmasý,
4.2. Türkiye de tebligat için ikametgâh göstermesi telefon faks ve e-mail adresi belirtmesi,
4.3. T.C. Savcýlýðýndan iyi hal kâðýdý getirmesi,
a) Gerçek Kiþi olmasý halinde T.C. Savcýlýðýnda iyi hal kâðýdý,
b) Tüzel kiþi olmasý halinde, Limited Þirketlerde Þirket Müdürleri Anonim Þirketlerde ise tüzel kiþiliðinin yönetim kurulu üyelerinden T.C. Savcýlýðýnda iyi hal kâðýtlarý,
4.4. Ticaret Odasý, Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasý siciline kayýtlý olduðunu gösterir
belgenin aslý.
a) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilgisine göre hangi oda siciline kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslý.
b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin Ýdare merkezinin bulunduðu yer ve mahkemesinden veya
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siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi odasýndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý
yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge.
c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her biri için (a) ve
(b) maddelerindeki esaslara göre temin edilecek belge.
4.5. Ýmza Sirküleri verilmesi (Aslý veya Noter tasdikli sureti) .
4.6. Ýstekliler adýna vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin, vekâletnamenin aslý veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslý veya noter tasdikli sureti.
4.7. Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge.
4.8. Geçici teminat tutarýnýn yatýrýldýðýna dair vezne alýndýsý veya banka teminat mektubu verilmesi.
4.9. Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (C),
(D), (e) ve (F) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak giriþim beyannamesi
ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesi.
4.10. Ýhalelere katýlmaktan yasaklý olmadýðýna dair beyan ve taahhütname.
4.11. Ýsteklinin 50.000.000,00 TL (Elli Milyon Türk Lirasý)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu sunmasý zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet
tarihinden sonra düzenlenmiþ olmasý zorunludur.
Yukarýdaki kýstas, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de saðlanabilir.
Ýþ ortaklýðýnda, ortaklardan biri, birkaçý veya tamamý tarafýndan ortaklýk oranýna bakýlmaksýzýn bu yeterlik kriteri saðlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafýndan, kendi kýsmý için belirlenen yeterlik kriterini saðlayacak þekilde sunulmasý gerekir.
MADDE 7POSTA YOLUYLA TEKLÝF GÖNDERÝLMESÝ
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Dýþ zarfýn üzerine komisyon baþkanlýðýnýn adresi ile
hangi iþe ait olduðu, isteklinin adý, soyadý veya ticari unvaný ile açýk adresi yazýlýr. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik
Daire Baþkanlýðý Yatýrýmlar Þube Müdürlüðü - Çevreyolu Bulvarý No:10 MERKEZ/ÇORUM/TÜRKÝYE adresine ulaþmýþ olmasý þarttýr. Postada oluþacak gecikmeler dikkate alýnmaz. Ýlgili birime verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alýnamaz. Saat ayarýnda TRT'nin saat ayarý esas
alýnýr.
MADDE 8ÝHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 Sayýlý Kanunun 6'ncý maddesinde ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunun 11'inci maddesinin (g)
bendinde yazýlý olan kimseler doðrudan veya dolaylý olarak ihalelere katýlamazlar.
MADDE 9ÝSTEKLÝLERÝN DOSYADA DEÐÝÞÝKLÝK TALEBÝ
Baþvuru dosyasý idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakýn deðiþtirilmesi veya eksik evrakýn tamamlanmasý yönünde yapýlacak müracaatlar dikkate alýnmayacaktýr.
MADDE 10BELGELERÝN SUNULUÞ ÞEKLÝ
Ýstekliler, Madde 4' te sayýlan belgelerin aslýný veya aslýna uygunluðu noterce onaylanmýþ örneklerini vermek zorundadýr. Ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9'uncu maddesinde yer
alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine baðlý odalarca "aslýnýn aynýdýr" þeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlarýn noter onaylý suretleri de kabul edilecektir.
Aslý olmayýp suret olan belgelerin tamamý noter onaylý olacaktýr. Sureti veya fotokopisi görülerek
onaylanmýþ olanlar ile "ibraz edilenin aynýdýr" veya bu anlama gelecek bir þerh taþýyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
MADDE 11EN UYGUN TEKLÝFÝN BELÝRLENMESÝ
Ýhalede en uygun bedel, yýllýk irtifak hakký ihale bedeli geçerli en yüksek teklif olacaktýr.
MADDE 12ÝHALENÝN SONUÇLANDIRILMASI
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 47'nci maddesinin gereði açýk teklif usulü ile yapýlan artýrma ihalelerinde;
Mevcut isteklilerin tümü önce þartnameyi okuyup kabul ettikleri þerhi ile þartnameyi imzalarlar. Bundan sonra sýrasýna göre iç zarflar açýlýr ve bunlarýn ilk teklifleri okunur ve pazarlýk tutanaðýna yazýlýr.
Bu teklif birinci teklif olarak alýnýr.
Ýhalenin devamýnda sözlü olarak yapýlan teklifler en az 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirasý) artýrýlarak
sýraya göre devam ettirilir ve her teklif tutanaða kaydedilir. Her teklifin karþýsýna isteklinin imzasý alýnýr.
Karþý teklifler üzerine ihaleden çekilmek isteyenlerin son tekliflerinin yanýna ÇEKÝLDÝM ifadesi yazdýrýlarak istekliye imzalatýlýr ve ihale odasýndan çýkartýlýr.
Tekliflerin ihaleyi uzatacaðý anlaþýlýrsa ihalenin sonuçlandýrýlmasý için teklifte bulunma hakký bulunan
isteklilerin komisyon huzurunda yazýlý olarak son tekliflerini bildirmeleri istenir. Buna göre ihale sonuçlandýrýlýr.
MADDE 13ÝHTÝLAF VE ÝPTAL DURUMU
Ýþbu ilan ile iþbu iþe ait idari þartname ve eki dokümanlarý arasýnda çeliþki bulunmasý halinde, idari
þartname hükümleri geçerli olacaktýr. Ýrtifak hakký (üst kullaným hakký); kanun, yönetmelik veya sözleþmede belirtilen þartlarýn gerçekleþmesi durumunda veya inþaat tamamlandýktan sonra;
Ýdare ihaleyi her aþamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapýlmýþ olan ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.
Ýlan olunur.
BASIN: 1323525
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"Bize yasak olan
size yasal mýdýr?"

Belediye meclisinde
ortak hizmet gerginliði
Çorum Belediye Meclisi'nin Mart
ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Turgut
Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans
Salonu'nda Meclis Grup Baþkanvekili
HABERÝ
Ýsmail Bölükbaþ yönetiminde yapýlan
ÝZLEMEK
toplantýda zaman zaman gerginlikler
ÝÇÝN KODU ve sert tartýþmalar yaþandý.
OKUTUN
Toplantýda gündemdeki maddeler
görüþülerek karara baðlandý. Toplantýda Mali Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan Meclise gönderilen
"Ortak hizmet yürütülmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi" baþlýklý gündem maddesi tartýþma yarattý.
Çorum Belediyesi'nin Çorum ili sýnýrlarýnda yer
alan ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluþlarý ile
kamuya yararlý dernek ve vakýflara 325 bin lirayý

geçmeyecek þekilde ortak proje ve yardým yapmasýna iliþkin Encümen'e yetki verilmesine dair gündem maddesi CHP ve MHP'li üyelerin itirazlarýna
raðmen AK Parti üyeleri tarafýndan oy çokluðuyla
kabul edildi.
"37 MECLÝS ÜYESÝ NE ÝÇÝN VAR?"
Belediye Meclisi Baþkanvekili Ýsmail Bölükbaþ'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda ilgili gündem maddesinin görüþülmesi esnasýnda CHP
Grubu adýna söz alan söz alan Nazik Bulut, Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde belediyenin kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu yararýna dernek
ve vakýflarla yapacaðý iþbirliklerinin belirlendiðini
söyledi. Buna göre belediyenin nakdi yardým yapamadýðýný ancak proje yapabileceðini kaydeden Bu-

lut "Maalesef burada meclisin karar almasý gereken bir konuda encümene yetki verilmek isteniyor.
Her þeye encümen karar alacaksa 37 meclis üyesi
ne için var? Kamu kurumlarýyla iþbirliði zaten yapýlýyor. Hangi vakýf ve derneklere 325 bin lira aktarýlacak?" diye sordu.
Bugün kamuya yararlý bir dernek veya vakfýn
durumunun yarýn ne olacaðýnýn bilinmediðini ve yakýn tarihte bunun kötü örneklerini de yaþadýklarýný
anýmsatan Bulut "Burada ben yaptým oldu mantýðý
var. Yapýlacak yardýmlarýn belediye meclisinin bilgisi ve onayý dahilinde yapýlmasý gerekiyor" dedi.
VAKIFLARA, DERNEKLERE
YARDIM POLEMÝÐÝ
Öte yandan gündem maddesinin görüþülmesi
esnasýnda CHP Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz
ile AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Suat Aydoðan
arasýnda gerginlik yaþandý. Yýlmaz "Meclis açýkça
baypas ediliyor. Dün Türkçe Olimpiyatlarý için de
yardým yapýldý, bugün onlara küfrediliyor. Vakýflara,
derneklere veya kamu kurumlarýna yardým yapýlacaksa buyurun meclisin gündemine getirin" dedi.
Bu esnada Yýlmaz ile Aydoðan arasýnda yaþanan sözlü tartýþma, AK Parti ve CHP'li üyelerin araya girmesiyle yatýþtýrýldý.
Toplantýda gerginliðin artmasý üzerine Ýsmail
Bölükbaþ, 10 dakikalýk bir ara verdiðini açýkladý.
Yapýlan aranýn ardýndan tekrar baþlayan oturumda
ilgili gündem maddesinde "yardým ve iþbirliðinin 31
Aralýk 2021'e kadar geçerli olmasýna iliþkin deðiþiklik yapýldýktan sonra oylamaya sunuldu.
CHP ve MHP üyelerinin "hayýr" oyuna karþýlýk
AK Parti'nin "evet" oyuyla söz konusu madde kabul
edildi.
(Abdulkadir Söylemez)

"Kadýn sýðýnma evleri büyük bir ihtiyaçtýr"
CHP Çorum Belediye Meclis
Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Çorum'da kadýn sýðýnma evinin yetersiz
olduðunu belirterek belediye bünyesinde kadýn sýðýnma evinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
Belediye Meclisi Toplantýsýnda
gündem dýþý konuþan Didem Tokgöz
Semiz, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne iliþkin deðerlendirmede bulundu.
"ÇORUM'UN EN AZ ÜÇ
SIÐINMA EVÝNE ÝHTAYACI VAR"
Didem Tokgöz Semiz, Çorum'un
nüfusu göz önüne alýndýðýnda en az
üç sýðýnma evi ihtiyacý olduðunu dile
getirerek iki yýl önce sýðýnma evi tale-

bini kürsüde dile getirdiðini, ancak
Çorum Belediyesi'nin halen bu konuda bir çalýþma baþlatmadýðýný söyledi. Tokgöz Semiz açýklamasýnda
"Maalesef Çorum'da, her geçen gün
daha fazla kadýna yönelik þiddetin,
çocuk istismarýnýn, kadýn cinayetlerinin yaþandýðý bir kent olarak anýlmaya baþlandý. 5393 sayýlý Belediye
Kanunu'nun 14. maddesine göre büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 100
binin üzerindeki belediyeler, kadýnlar
ve çocuklar için konukevleri açmak
zorundadýr. Çorum'un 2020 yýlý itibariyle merkez nüfusunun 299 315 olduðu göz önünde bulundurulduðunda en az üç sýðýnma evi ihtiyacý olduðu açýktýr.

"BELEDÝYE GÖREVÝNÝ YERÝNE
GETÝRMÝYOR"
Belediye bu yükümlülüðünü hiçbir
þekilde yerine getirmezken, Çorum'daki tek sýðýnma evi de bakanlýða aittir ve yalnýzca 20 kiþi kapasitelidir. Kaldý ki pandemi surecinde ev içi
þiddetinin arttýðý istatistiksel olarak
ortadayken sýðýnma evi kapasitesi sýnýrlýyken bu süreçte baþvuru yapan
kadýnlara nasýl yardýmcý oluyorsunuz
kadýnlarýn güvencesini nasýl saðlýyorsunuz? Bu sebeple yaklaþýk iki sene
önce öneride bulunduðumuz sýðýnma
evi açma talebimizi tekrar ve tekrar
yineliyorum Ve neden hala bir çalýþma yapmadýðýnýzý kamuoyuna açýklamanýzý istiyoruz. Hafýzý Þirazi'yi bilir

Didem Tokgöz Semiz

misiniz? Hafýzý Þirazi bir dörtlüðünde
diyor ki; ey yolcu seninle ikimiz Allah'ýn tek bir çanaða döktüðü iki bardak su gibiyiz, ayýrt edilemez kadar
biriz ebette ki bu dünyaya dair bütün
iyi dileklerin benim de dileðimdir, benim de niyetimdir. Ben buna inanmak
istiyorum. Ben bunun gibi yararlý konularda sizlerin de desteklerinin en
az bizim kadar olmasýný istiyorum o
sebeple de inatla kanunun gereðini
yerine getirmemiz gerektiðini söylüyorum" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

CHP Belediyesi Meclisi Grup Baþkanvekili
Tuncay Yýlmaz, AK Parti kongrelerinin lebaleb
doldurulup esnafýn iþyerinin kapatýlmasýný eleþtirdi. Yýlmaz, Belediye Meclisi toplantýsýnda
yaptýðý konuþmada þehir içinde faaliyet gösteren tekstil atölyelerinin taþýnmasý konusunda anlayýþlý davranýlmasýný istedi. Yýlmaz ayrýca bekçilerin
belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmasýný talep etti.
Yýlmaz konuþmasýnda pandemi sürecine deðinerek "Esnafýmýz ciddi ekonomik krizdedir. Kahvehaneler, garsonlar,
Tuncay Yýlmaz
ocaklar, salonlarý kapatýldý ama tek þey serbest býrakýldý. Kongreleri lebaleb doldurup kongre yapýlmasýný serbest
býraktýk. Belediye Meclis Üyemiz Meryem Demir AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný bir kongre
yapýyor ve ardýndan Covid-19'a yakalandý.
Kendisine çok geçmiþ olsun diyorum ama bakýyoruz kongreden sonra oraya katýlan kaç kiþi
karantinaya alýndý? Saðlýk Müdürlüðü veya iktidar görevini yerine getirmiþ midir? Bize yasak
olan size yasal mýdýr? Yasak silsilesi toplumun
tüm kademelerini kapsýyorsa AK Parti kongreleri o hep bahsedilen sosyal mesafe kurallarýna
uyarak yapýlmalý idi. Bunun sorgulanmasýný istiyoruz" dedi.
Yýlmaz "Pandemi sürecinde þehrimizde þehir içinde faaliyet gösteren 60 tekstil atölyesine
yazý gönderilmiþ. Yapmýþ olduðunuz iþ kolu bulunduðunuz bina altýnda olduðundan ve vatandaþý rahatsýz ettiði için, ruhsatsýz olduðundan
demiþler ki size bir ay süre veriyoruz. Bir ay
sonra geliriz iþletmelerinizi mühürleriz. Doðrudur bu iþyerleri ruhsatsýz olabilir. Bu iþyerleri
açýlmýþ ve yatýrým yapmýþlar. Þimdi bu insanlara deniliyor ki taþýnýn sanayide çalýþýn. Siz gitmezseniz biz gelir mühürleriz diyorlar. 60 iþletme 2 bin çalýþandan söz ediyoruz. Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn Hazýr Elbiseciler
Odasý Baþkaný ile yaptýðý görüþmeden haberimiz var. Bir tekstil kent kurulabilir mi diye bir
gayretleri var. Biz de o konuda destek oluyoruz.
Bu kadar esnaf ve çalýþanýn birden maðdur
edilmemesi gerektiðini düþünüyoruz ve belediyemizin bu hususta anlayýþlý davranacaðýný
ümit ediyoruz" açýklamalarýnda bulundu.
BEKÇÝLER ÜCRETSÝZ
TAÞIMADAN YARARLANSIN
Tuncay Yýlmaz, ayrýca ücretsiz toplu taþýmadan pandemi sürecinde zabýtalarýn, belediye çalýþanlarýnýn ve kanunda belirtilen birçok
meslek grubunun yaralandýðýný ama kanunda
olmasýna raðmen bekçilerin yararlanamadýðý
hususunu dile getirerek, "Bekçiler bu hususta
yardýmlarýnýzý talep ediyorlar" dedi. Bunun üzerine söz alan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü bekçilerle görüþme yapýldýðýný ve sorunun çözümü noktasýnda kanunlar çerçevesinde gerekenin yapýlacaðýný söyledi.
FÝRMALAR DENETLENSÝN
Konuþmasýnda son olarak araç kiralama
ihalelerine deðinen Tuncay Yýlmaz "Araç kiralama ihalelerine þoförlü olarak alýnan ihaleler neticesinde, ihale þartnamesinde yazan 'asgari
ücret alýp' ibaresinin ihaleyi alan firma tarafýndan þoför maaþlarýn asgari ücretten yatýrýlýp daha sonra tekrardan bir kýsmýnýn firma tarafýndan iade alýndýðý iddiasý vardýr. Belediyemizin
bu konuyu araþtýrmasýný istiyorum. Eðer böyle
bir durum varsa belediyemizin gereðini yapacaðýný düþünüyorum" ifadesini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Dört sentetik halý saha yapýlacak
Çorum Belediyesi dört mahallede dört sentetik
halý saha yapaHABERÝ
cak.
ÝZLEMEK
Gülabibey, MiÝÇÝN KODU marsinan, BahçeOKUTUN
lievler ve Üçtutlar
Mahallelerine yapýlacak olan
sahalarýn ilkinin temeli Gülabibey'de atýldý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý'nýn katkýlarýyla
yapýlacak olan dört yeni sentetik halý sahayý nisan ayý içerisinde tamamlayýp çocuklarýn
ve gençlerin hizmetine sunacaklarýný ifade etti.
24x44 metre ebatlarýndaki
sentetik halý sahalarý ilk etapta
Gülabibey ve Mimarsinan'a
sonrasýnda ise Bahçelievler ve Üçtutlar
Mahallelerine yapacaklarýný ifade eden
Belediye Baþkaný Aþgýn "Geleceðimiz
olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize
devam ediyoruz. Þehrimize dört adet
sentetik halý saha daha kazandýrmak için
çalýþmalarýmýza baþladýk. Buradaki çalýþmalarýmýz tamamlanýnca çocuklarýmýz ve
gençlerimiz güvenli bir oyun alaný daha

kazanmýþ olacaklar. Baþta gençlerimiz
olmak üzere tüm hemþerilerimize hayýrlý
olmasýný diliyorum" dedi.
MUHTAR BELLÝ: MAHALLEMÝZDEKÝ
ÝLK HALI SAHANIN TEMELÝ ATILDI
Belediye Baþkaný Aþgýn'ýn sentetik halý saha temel atma çalýþmasý ziyaretine
eþlik eden Gülabibey Mahalle muhtarý
Hasan Belli, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-

rahim Aþgýn'a ve ekibine teþekkür etti.
Muhtar Belli "Mahallemizdeki ilk halý
sahanýn temeli atýldý. Ýnþallah yanýna yüzme havuzumuz yapýlarak mahallemizdeki
gençlerimize, çocuklarýmýza güzel bir
alan olarak kazandýracaðýz. Bu hizmetin
buraya yapýlmasýnda Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)
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Enerya, Antalya'da 150 bin aboneye ulaþtý
Antalyalýlar doðal gazýn konforunu kýsa sürede
sevdi. Hizmet verdiði kentlerde doðalgazýn konforunu ve ekonomik faydalarýný yaygýnlaþtýrmak için çalýþmalarýna devam eden Enerya 2020 yýlý sonu itibarýyla Antalya'da 150 bininci aboneye ulaþtý.
Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet
Ahlatcý, Antalyalýlarýn doðal gaz konforuna daha hýzlý ulaþmasý için Vakýfbank ile Enerya'nýn doðalgaz
daðýtým þirketleri özelinde yeni abonelere yönelik bireysel kredi kampanyasý düzenlenmesi hususunda
iþbirliði yaptýklarýný ve buna göre Vakýfbank'ýn yeni
abonelere 36 ay vadede 15 bin TL' ye kadar aylýk
1,45 faiz oranýnda kredi kullandýracaðýný söyledi.
Türkiye'nin turizm baþkenti Antalya'da ýlýman iklim
sebebiyle ilk baþlarda doðalgaza temkinli yaklaþan
Antalyalýlar, doðalgazýn tüm mekâný eþit ýsýtmasýnýn,
ekonomik ve konforlu oluþunun keyfini çýkarmaya
baþladý. 2010 yýlýnda bir mahalle ve 734 abone ile
baþlayan doðalgaz yolculuðunda 2015'te 40 mahallede 41 bin 147 aboneye doðalgaz hizmeti götüren
Enerya yaptýðý þebeke yatýrýmlarýyla 2021 yýlýnýn baþýnda abone sayýsýný 150 bine çýkardý. Antalya'da bugün itibarýyla 96 mahalleyi doðalgaz konforu ile buluþturan þirket, 2020 yýlýnda yaklaþýk 400 bin haneye
ulaþtý. Enerya'nýn 150 bininci abonesine hediyesini
takdim etmek için düzenlenen törene Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý, Enerya

KARABAÞ OTU
Genel Müdürü Kasým Kahraman, Enerya Antalya
Gaz Daðýtým A.Þ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Acýr ve
Enerya'nýn Antalya, Aydýn, Denizli ve Erzincan'dan
Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu katýldý.
DOÐALGAZ HEM KONFORLU
HEM VERÝMLÝ HEM DE SAÐLIKLI
Akdeniz'in sýcak ve ýlýman iklimine sahip olan An-

ÖZEL GÜVENLÝK PERSONELÝ
YAZLIK VE KIÞLIK KIYAFET ALIMI
ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
Özel Güvenlik Personeli Yazlýk ve Kýþlýk Kýyafet Alýmý mal 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
: 2021/113427
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM
KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
b) Adresi
: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüs 19030
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642192030 - 3642192059
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Özel Güvenlik Personeli Yazlýk ve Kýþlýk Kýyafet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 16 kalem, Özel Güvenlik Personeli Yazlýk ve Kýþlýk Kýyafet Alýmý
iþidir.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Hitit Üniversitesi Güvenlik Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yüklenici sözleþme imzalandýktan sonra 30 takvim günü içerisinde
teslimleri tamamlayacaktýr.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþme imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük Binasý
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
1. Kat Toplantý 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 unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
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.
4.2. 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. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarýna iliþkin bilgiler ile teknik
þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý:
Teknik þartnameye cevaplar teklif ile birlikte sunulacaktýr.
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:
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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talya'da kýþýn ýsýnma için birçok alternatif kullanýldýðýný ancak doðalgazýn bu alternatifler içinde en temiz, konforlu ve verimli yakýt olduðunu söyleyen Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Muhittin Böcek
"Türkiye'nin en önemli illerinden olan güzel Antalyamýzda gelecek nesillere býrakacaðýmýz tertemiz bir
hava için doðalgaz oldukça önemli. Yýlda 16 milyona yakýn turistin geldiði bu güzide ilimizde temiz havayý ve dolayýsýyla doðalgazý çok önemsiyoruz. Doðalgazýn kullanýlmaya baþlanmasý ile birlikte il genelinde elektrik kullanýmý azaldý ve bu da faturalara
yansýdý. O dönemde Antalya'da elektrik faturalarý üçte bire düþtü. Önümüzdeki günlerde, Antalya'mýzda
daha çok mahalleye Enerya ile birlikte doðal gazý taþýmak istiyoruz. Ayrýca 150 bininci abone Ali Koç'a
hayýrlý olmasýný diliyorum, bu baþarýda emeði geçen
herkesi tebrik ediyorum" dedi.
"ANTALYA'DA 400 BÝN HANEYE
DOÐALGAZ ULAÞTIRDIK"
Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet
Ahlatcý ise Antalya'da, bin 970 km'ye ulaþan doðalgaz hattý ile bugün itibarýyla toplam 96 mahalleye
ulaþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný vurguladý.
Ahlatcý sözlerine þöyle devam etti:
Enerya olarak, yýllýk 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan þebekemizle Türkiye'de doðalgazý yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýnýn en
önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yýlda þebekemizi yüzde 36 büyüttük. 2020 yýlýnda pandemiye raðmen çalýþmalarýmýzý kesintisiz sürdürmeye gayret
ettik ve Kepez, Muratpaþa, Konyaaltý, Serik ve Döþemealtý'nda yeni yatýrýmlarýmýzla Antalya halkýný
doðalgaz konforuyla buluþturmaya devam ettik.
2021 Ocak itibarýyla Antalya'da bin 970 km doðalgaz
hattýmýz mevcut. 96 mahallede yaklaþýk 400 bin haneyi doðalgaz konforuna kavuþturduk.
Tüm bu çalýþmalarýmýz doðrultusunda Antalya'da
doðal gaz konforunu tercih edenlerin sayýsýnýn artmasýndan ve 150 bininci aboneye ulaþmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
"100 MÝLYON TL YATIRIMLA 386 BÝN
ABONEYE ULAÞMAYI HEDEFLÝYORUZ"
Antalya'da 10 yýlda sadece þebeke yatýrýmlarý
yapmadýklarýný, Antalyalýlara doðal gazý tanýtmak,
fayda ve avantajlarýný anlatmak için çalýþmalarýna
aralýksýz devam ettiklerini söyleyen Ahlatcý "Pandemi döneminde de bir kez daha gördük ki, yaþadýðýmýz mekanlarýn hava kalitesi saðlýðýmýz üzerinde
çok büyük bir etkiye sahip. 2017 yýlýnda 50 bin kullanýcý ile 2020 yýlý sonu 120 bininci kullanýcýya ulaþan
müþteri artýþý ile Antalya'da havadaki zararlý partikül
sayýsý 10PM düþmüþtür. Bu ve bunun gibi pek çok
avantajý nedeniyle doðalgaza geçmeyen Antalyalý
kalmasýn istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Antalya'mýza 100 milyon TL yatýrým yaparak 250 km yeni
hat ile 225 mahalleye ve 386 bin aboneye ulaþmayý
hedefliyoruz" dedi.
ANTALYALILARA ÖZEL KAMPANYA
Antalyalýlarýn doðalgaz konforuna daha hýzlý
ulaþmasý için çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten
Ahlatcý, Antalyalýlara güzel bir haber verdi. "Kurumsal boyutta çözüm ortaðýmýz olan Vakýfbank ile doðal gaz daðýtým þirketlerimiz üzerinde yeni abonelere yönelik bireysel kredi kampanyasý düzenlenmesi
hususunda iþbirliði yapýyoruz. Buna göre Vakýfbank
yeni abonelere 36 ay vadede 15.000 TL' ye kadar
aylýk 1,45 faiz oranýnda kredi kullandýracak." dedi.
DOÐAL GAZ DÖNÜÞÜM MALÝYETÝ
3,5 YILDA ÇIKARILIYOR
Ayrýca Ahlatcý Antalyalýlarýn doðal gaz kullanýmý
ile diðer alternatif ýsýnma yöntemlerine kýyasla ev
ekonomisine yýlda 2 bin 500 TL'den fazla katký saðlayabileceðinin altýný çizdi. Doðalgaz dönüþümünü
yapan Antalyalýlarýn 3,5 yýlda dönüþüm maliyetini de
çýkaracaðýný belirten Ahlatcý "Doðalgazýn bir diðer
avantajý ise yaþam alanlarýnda ýsý farklýlýðýnýn getirdiði hastalýklara yakalanmamak. Alternatif ýsýnma
araçlarý yalnýzca yakýnýndaki havayý ýsýtýr, dolayýsý ile
kapattýðýnýz an oda soður. Doðal gaz ise gündüz çýkarken kapasanýz da akþama kadar evi belirli bir ýsýda tutar. Ayrýca doðalgaz her anlamda temiz bir
enerjidir. Hava, ortam ve çevre kirliliðine yol açmaz"
diye konuþtu.
Enerya'nýn Antalya'daki 150 bininci abonesi Ali
Koç hediye olarak elektrikli Scooter'ýn da sahibi oldu. Ali Koç'a hediyesini Antalya Büyükþehir Belediye
Baþkaný Muhittin Böcek verdi.
(Fatih Yýldýrým)

Gün içindeki yorgunluk ve
çeþitli sebepler herkesin stresinin artmasýna sebep olur. Yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik için
çeþitli çözüm yollarý aranýr. Sakinleþtirici, yorgunluk ve stresten
uzaklaþtýrýcý þifalý bitkiler aranýr. Karabaþ otu, anason, rezene, adaçayý gibi bitkiler ile hazýrlanan bitki çaylarý sayesinde
günün yorgunluðundan bir parça uzaklaþýlabilir. Ayrýca bu þifalý çaylar vücut için de birçok fayda saðlar. Hastalýklardan kurtulmak,
þifa bulmak, yorgunluk atmak, dinlenmek,
hastalýklara yakalanmamak için bu etkili, yararlarý, faydalý ve þifalý çaylarý sýk sýk kullanabilirsiniz. Günlük stresten uzaklaþmayý
saðlayan bir bitkidir. Tüm bu faydalarýnýn yanýnda sigarayý kolayca býrakmanýza da yardým eder.
Sigarayý býrakmak isteyenler, sinirsel baþ
aðrýlarý çekenler, egzama gibi deri hastalýklarý çeken kiþiler ve daha birçok okuyucumuz bu þifalý bitkinin faydalarýný merak etmekte, bilmediklerini öðrenmek istemektedirler. Bu gibi sorularla sýkça karþýlaþmamýz
sebebiyle bu þifalý ve faydalý ot ile ilgili bir
yazý hazýrladýk. Eðer þifalý bitkiler ile ilgili aklýnýza takýlan baþka sorular ve öðrenmek istedikleriniz varsa bize ulaþabilirsiniz. Umarýz
yazýmýz sayesinde sorularýnýza cevap bulabilirsiniz.
KARABAÞ OTU
FAYDALARI NELERDÝR?
Ünü yurt dýþýnda ve ülkemizde de bir
hayli bulunan karabaþ otu faydalarý nelerdir? Karabaþ otu özellikle sigarayý býrakmak
isteyen kiþiler tarafýndan rahatlýkla kullanýlabilecek
ve
fayda saðlayacak bir bitkidir.
Kýþýn
genellikle yaþanan soðuk
algýnlýðý, grip,
yüksek ateþ,
nezle
gibi
hastalýklar için de kullanýlabilir. Balgam söktürücü olarak da kullanmak mümkündür.
Stres, sinir gibi nörolojik hastalýklarýnda
çözümünü yine bu þifalý ve etkili otta bulabilirsiniz. Karabaþ otu faydasý sayesinde sinirsel baþ aðrýlarýnýzý dindirebilir, rahat bir nefes alabilirsiniz. Vücudunuzdaki romatizmaya baðlý aðrýlar için de bire birdir. Karabaþ
lavantasý ile romatizma aðrýlarýnýza veda
edeceksiniz. Romatizma aðrýlarýnýz için bu
þifalý bitkinin yaðýný aðrýyan bölgeye sürebilir böylece aðrýsýndan kurtulabilirsiniz. Egzama gibi rahatsýzlýklarýnýz için de kullanmanýzý tavsiye ederiz.
Damar týkanýklýðýna iyi gelerek týkanan
damarlarýn açýlmasýna yardým eder. Damar
týkanýklýðý olan kiþiler bu bitkiden tüketmelidir. Açýlan yaralarýn daha çabuk kapanmasýna yardým eder. Yaralý derideki hücreleri kolayca kapatýr.
Ayrýca araþtýrmalara göre birçok kanser
türünün yayýlmasýný engeller, kanserli hücrelerin üremesine karþý adeta bir duvar oluþturur. Özellikle kan kanseri (lösemi), akciðer
kanseri hücreleri ve beyindeki kanser hücrelerinin geliþmesini önleyen karabaþ otu, ayný zamanda kalp içinde tam bir þifa kaynaðýdýr. Yüksek tansiyonu olan kiþilerinde þifasý
bu faydalý bitkidedir. Tansiyonu düþürücü etkisi bulunan karabaþ lavantasý ayný zamanda iyi bir idrar söktürücü olarak da kullanýlabilir.
Kolera hastalýðýna karþý da þifasý bulunan karabaþ lavantasý iyi bir mikrop öldürücüdür. Astým, bronþit gibi hastalýklarýn tedavisinde de kullanýlabilen çayý sayesinde
stresten uzaklaþacak, yorgunluðunuzu tamamen atacaksýnýz. Son olarak yurt dýþýnda
ve ülkemizde bolca yetiþtirilen bu bitkiyi oda
parfümü veya bazý çeþit böceklerin yayýlmasýný önlemek için kullanmak mümkündür.
KARABAÞ OTU YAN ETKÝLERÝ,
ZARARLARI NELERDÝR?
Çok miktarda tüketilmemelidir. Fazla
miktarda tüketilen karabaþ otu mide bulantýsý ve kusmaya sebep olabilir.
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Osmancýk Devlet Hastanesi'ne yeni dahiliye uzmaný
Dahiliye Uzmaný Dr. Ülkem Þen Uzeli, Osmancýk Devlet Hastanesi'nde göreve baþladý.
Diyabet (Þeker) Hastalýðý, Tansiyon Hastalýklarý, Solunum Yolu Enfeksiyonlarý, Romatizmal Hastalýklar, Tiroid Hastalýklarý, Kansýzlýk ve Kan Hastalýklarý, Hipofiz Bezi Hastalýklarý, Karýn ve Mide
Hastalýklarý, Vitamin eksiklikleri ve tedavileri alanlarýnda uzmanlaþmýþ olan Dr. Þen Uzeli 1984 yýlýnda Tokat'ta doðdu.
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12:57
16:06
18:40
19:58

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1903- Beþiktaþ JK, kuruldu.
1918- Erzurum ilinin Aþkale ilçesi Ermeni iþgalinden kurtuldu.
1931- Ýstanbul'da toplanan Berberler Kongresi'nde berber dükkânlarýnýn cuma günleri tatil
edilmesi kararlaþtýrýldý.
1952- Erzurum'un Pasinler Ýlçesi'nde meydana
gelen Richter ölçeðiyle 5,6 þiddetindeki deprem
can ve mal kaybýna yol açtý.133 kiþi öldü, 262 kiþi yaralandý.
1954- Ýstanbul Belediyesi ile Hazine arasýnda ihtilaf konusu olan Çýraðan Sarayý, bir kanunla Ýstanbul Belediyesi'ne devredildi. Çýraðan Sarayý enkazý, 1955 yýlý sonuna kadar otel haline getirilecek.
1971- Ankara'da 300 subaya hitaben bir konuþma yapan Genelkurmay Baþkaný Memduh Taðmaç, "Gereken, gerektiði zaman yapýlacaktýr" dedi.
1974- Türk Hava Yollarý'nýn DC-10 tipi 'Ankara'
yolcu uçaðý, Paris'te Orly Havaalaný yakýnlarýnda
düþtü. Bu tarihe kadar dünya sivil havacýlýk tarihinde gerçekleþen en büyük kazada 346 kiþi öldü. Bkn: Türk Hava Yollarý Uçuþ 981
1977- Gazeteci, yazar Zekeriya Sertel, 25 yýl
aradan sonra 1977'de Türkiye'ye geldi. Uluslararasý Gazete Sahipleri Federasyonu'nun cumhurbaþkanýna ve baþbakana gönderdikleri mektuplar
olýmlu sonuç verdi. Danýþtay kararýyla Zekeriya
Sertel 1952 yýlýnda ayrýldýðý Türkiye'ye dönebildi.
1980- Eski Hatay Cumhurbaþkaný Tayfur Sökmen Ýstanbul'da öldü. Tayfur Sökmen, Ýskenderun Sancaðý'nýn Fransýzlar tarafýndan iþgali üzerine ilk direniþ hareketini örgütleyenler arasýndaydý. 1938'de kurulan Hatay Devleti'nin, 1939 yýlýnda Hatay Türkiye'ye katýlýncaya kadar cumhurbaþkanlýðýný yaptý. 1939-1950 yýllarý arasýnda Antalya milletvekili, 1950-1954 yýllarý arasýndaysa
Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulundu.19691975 yýllarý arasýnda da kontenjan senatörü olarak görev yaptý.
1981- Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý'nca yürütülen MHP ve yan kuruluþlarýyla ilgili soruþturmalarda 36 cinayetin aydýnlatýldýðý açýklandý.
1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý Askeri
Savcýlýðý DÝSK Genel Baþkaný Abdullah Baþtürk'e
iþkence yapýldýðý iddialarýnýn asýlsýz olduðunu bildirdi.
1984- Baþbakan Turgut Özal, yerel seçimlerle
ilgili olarak muhalefet liderlerine sert yanýtlar vererek "Bu seçimin ardýndan erken seçim gelir diye
bekleyenler hayal ediyorlar, avuçlarýný yalasýnlar"
dedi.
1989- 4. Levent'te bir boya imalathanesinde
patlama oldu. 3 bina çöktü,12 kiþi öldü, 40 kiþi yaralandý.
1989- Ýstanbul'da Kadýköy Hal Binasý dönüþtürülen Haldun Taner Tiyatrosu açýldý.
1989- Süleymaniye Camii'nde bir grup, tekbir
getirerek "Salman Rüþdi'ye ölüm" sloganlarýyla
protesto gösterisi yaptý.
1992- Zonguldak Kozlu'da grizu faciasý;127 kiþi öldü,147 kiþiden umut kesildi. Müfettiþlerin hazýrladýðý raporda iþverenin birçok teknik konuda
ihmalkar ve sorumsuz davrandýðý belgelendi.
1993- Cumhurbaþkaný Özal ile Baþbakan Demirel arasýnda týrmanan gerginliðin devleti yorduðuna dikkati çeken TBMM Baþkaný Hüsamettin
Cindoruk, "Sýfatý olanlar, devlet hayatýnda üsluplarýna dikkat etmelidir " dedi.
1993- Ýran sýnýrýndan Türkiye'ye girerek Aðrý Daðýna yerleþen yaklaþýk 300 PKK militanýndan 38'i
savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu öldü.
1993- Tarihi Baruthane binasý, "Ataköy Yunus
Emre Kültür ve Sanat Merkezi" adýyla hizmete
açýldý.
1994- Öðretim Elemanlarý Sendikasý kuruldu.
1994- TBMM Genel Kurulu, DEP'li Selim Sadak
ve RP'den istifa eden Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Hasan Mezarcý'nýn dokunulmazlýðýný kaldýrdý.

Dr. Ülkem Þen Uzeli

"Saray siyasetiyle
sorunlar çözülemez"
ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Emrah
Mutlu partilerin Genel Merkez düzeyinde yaptýklarý il ziyaretlerini 'siyasi kliþe' olarak adlandýran saha, vatandaþ beklentileri ve yerelde memleket
perspektifi kavramlarýyla pek ilgili olmayanlara
tavsiyelerde bulundu.
Merkezden yapýlacak siyasetin, yerelde insanlarýn dertlerine olan çözümlerinin sýnýrlý olduðunu belirten Emrah Mutlu
"Eðer bir sorun gündeme getirilecekse derdi
olana derdini ifade ettiði
yerde yakýn olmak zorundayýz. Kendileri gazete okuyarak veya sosyal medya aracýlýðýyla
mý insanlarýn sorunlarýný
saptamaya çalýþýyor bilemiyorum ancak arkadaþýmýzýn ifade ettiði 'siEmrah Mutlu
yasi kliþe' bizim için bir
istiþare mekanizmasý
vazifesi görmekte ve artýrýlmasý gereken iþlerdendir. Sahadan uzak durarak oturduðumuz yerden
siyaset yapmak kolaydýr. Son dönemlerde Saray
siyaseti olarak da uygulanan bu yöntemlerin
memleketimize deva olmadýðý ortadadýr.
Meslek odalarýmýz dahil hizmet yerinden yönetim kuruluþlarýmýzýn tamamý memlekette hangi
sektörlerde ne sýkýntýlar var en iyi bilen merkezlerdir ve dolayýsýyla onlarýn memleket perspektiflerini
dinlemek ve memleketin ihtiyacý olan bir takým düzenlemeleri, onlarýn görüþlerini de alarak parlamentoda dile getirilmesini saðlamak en temel vazifemizdir" dedi.
Bu iþlerin iktidar - muhalefet duygusuna düþülmeden yapýlmasý gereken iþler olduðunu dile getiren Mutlu yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þunlarý dile
getirdi:
Son dönemde giderek kötüleþen ekonomi pandemi sürecinin etkisiyle birlikte insanýmýz için çok
aðýr hale geldi. Dolayýsý ile þimdi derdi olanýn, esnafýn, dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin,
çiftçinin neye ihtiyacý varsa ihtiyaçlarý ile ilgili duyurulmasý gereken dertleri hükümete, çýkarýlmasý
gereken düzenlemeleri Meclise, basýnda kamuoyu önünde dikkat çekilmesi gereken problemi basýna bir þekilde taþýyabilmemiz ve bu insanlara
deva olabilmemiz gerekiyor.
Aslýna bakýlýrsa muhalefete, muhalefet etmek
iktidarlarýn uyguladýðý bir yöntem olabilmektedir.
Muhalefete muhalefet etmenin bazý faydalarý olabilir aslýnda. Kendi tabanýný diri tutmaya yarayabilir mesela ancak sorunlarý çözmez kendi yörüngesinde döner durur.
Sahada olmadýkça sorunlarý, dertleri nasýl tespit edebiliriz. Meditasyon yöntemiyle falan mý siyaset yapalým.
(Abdulkadir Söylemez)
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2009 yýlýnda Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun olup Tokat Kanser Erken Teþhis,
Tarama ve Eðitim Merkezi'nde çalýþtýktan sonra
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý bölümüne baþlamýþ ve 2020 yýlýnda ihtisasýný tamamladý. 2021 yýlý itibariyle de Osmancýk Devlet Hastanesi Ýç Hastalýklarý (Dahiliye) polikliniðinde hem
Osmancýk'a hem de çevre ilçelere hizmet vermeye baþladý.
(Haber Merkezi)

GENÇLEÞTÝRME/ GENÇLÝK-KÜLTÜR BAKIMI /
MEÞCERE BAKIMI ÇALIÞMALARI ÝLE SIKLIK
BAKIM VE KORUYA TAHVÝL SAHALARINDA
YAPILACAK ÝÞARETLEME ÇALIÞMALARI
HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman Ýþletme Þefliklerine Ait 2021 Yýlý Gençleþtirme/ Gençlik-Kültür Bakýmý / Meþcere Bakýmý Çalýþmalarý Ýle Sýklýk Bakým Ve Koruya Tahvil Sahalarýnda Yapýlacak
Ýþaretleme Çalýþmalarý Ýçin Danýþmanlýk 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
: 2021/112488
1-Ýdarenin
a) Adý
: ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÇORUM DÝÐER ÖZEL
BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642277901 - 3642277904
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman Ýþletme Þefliklerine Ait
2021 Yýlý Gençleþtirme/ Gençlik-Kültür Bakýmý / Meþcere Bakýmý
Çalýþmalarý Ýle Sýklýk Bakým Ve Koruya Tahvil Sahalarýnda
Yapýlacak Ýþaretleme Çalýþmalarý Ýçin Danýþmanlýk
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 9 Ay süreli 2021 Yýlý Meþcere Bakýmý, Sýklýk Bakýmý, Koruya Tahvil
Sahalarýnda çalýþmalarý için 2 adet Orman Mühendisi veya Orman
Yüksek Mühendisi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman Ýþletme Þeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydýr
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde iþe
baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2021 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Ýþletme Müdürlüðü Toplantý salonu
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
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, Ýhale konusu danýþmanlýk hizmet alýmý;
29/6/2006 tarihli ve 5531 sayýlý" Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç iþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanuna göre yapýldýðýndan; aday veya istekli serbest ormancýlýk büro
ve þirketin; ihale konusu iþin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliðinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karþýlýðý ve ihale tarihinde büro ve þirketin faal olduðunu gösteren, 5531 sayýlý Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliði konularýna ait ihaleli iþler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasýndan alýnmýþ "Serbest Ormancýlýk/Orman Ürünleri/Büro ve Þirketi Oda Tescil ve
5531 Sayýlý Kanuna Ait Mesleki Faaliyet Ýhale Yetkinlik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler (anonim þirketler tarafýndan her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
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 % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.5531 SAYILI ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ, ORMAN ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ VE AÐAÇ ÝÞLERÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ HAKKINDA KANUN UYARINCA YAPILMIÞ ODUN DIÞI ORMAN
ÜRÜNLERÝNÝN ENVANTERÝ VE PLANLAMA ÝÞLERÝ DANIÞMALIK HÝZMET ALIMI, AÐAÇLANDIRMA EROZYON KONTROL ÇALIÞMALARI ÝLE AÐAÇLANDIRMA SAHALARI ETÜT PROJE DANIÞMANLIK HÝZMET ALIMI ÝÞLERÝ, SÝLVÝKÜLTÜR FAALÝYETLERÝ DANIÞMANLIK HÝZMET ALIMLARI
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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‘4-5 maçlýk seri
bizi play-off'a sokar’
Taþdemir önlerindeki 4-5
haftada seri yakalamalarý
halinde her þeyin çok farklý
olacaðýný söyledi

Çorum FK Teknik Direktörü Ýsmet
Taþdemir "4-5 maçlýk bir seri bizi playoff potasýna sokar ve potadaki Çorum
FK çok farklý olur" dedi.
HABERÝ
Ergene Velimeþe hazýrlýklarýný
ÝZLEMEK
sürdüren Çorum FK'nin Teknik DirekÝÇÝN KODU
törü Ýsmet Taþdemir antrenman önceOKUTUN
si basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçti. Geride kalan Niðde maçýnýn yaný sýra perþembe
günü oynanacak Ergene maçýný da deðerlendiren
Taþdemir basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. Taþdemir kendilerine duyulan güvenin karþýlýðýný verememenin sýkýntýsýný yaþadýklarýný vurgulayarak takýmýna güvendiðinin altýný çizdi.

Nafican
sakatlandý!
Özellikle savunma
bölgesinde sýkýntýlarý bitmeyen
Kýrmýzý-Siyahlýlar'da bu kez de
genç Nafican sakatlandý

Çorum FK'nin genç ve baþarýlý ismi Nafican
Yardýmcý sakatlandý. Nafican'ýn altý hafta sahalardan uzak kalacaðý açýklandý.
Çorum FK'nin perþembe günü sahasýnda
aðýrlayacaðý Ergene Velimeþe maçý hazýrlýklarý
sýrasýnda Nafican'ýn sakatlandýðý açýklandý.
Salý günü tesislerde yapýlan antrenmanda
sakatlanan Nafican'ýn sað omzundan sakatlandýðý belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabýndan yapýlan
açýklamada genç oyuncunun sað omuz "klavikula" köprücük kemiðinde kýrýk tespit edildi. Tedavisine baþlanan Nafican altý hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon özellikle savunmasýnda ya sakat
ya da cezalý duruma düþün oyuncularýndan dolayý sürekli sýkýntýlar ile uðraþan Çorum FK'de
tam her þey normale dönmek üzereyken yaþanan bu sakatlýk tekrar moralleri bozdu.
Daha önce de Mehmet Sedef, Eren Tokat,
Abdulhamit Yýldýz gibi oyuncular çeþitli sebeplerle takýmýný yalnýz býrakmak zorunda kalmýþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

"NÝÐDE'DE DE ÜRETEMEDÝK"
Niðde maçý mutlaka kazanmamýz gereken bir
maçtý. Hesabýmýz böyleydi ama maalesef beceremedik. Özellikle de üretim kýsmýnda yetersiz kaldýk, üç puaný alamadýk. Afyon maçýndan sonra
kendimize ufak da olsa bir kredi yaratmýþtýk, o kredinin devamý için çok önemliydi ama kazanamadýk.
Belki her hafta ayný þeyi söylüyor olacaðým
ama hep yarýna bakmak zorundayýz. Kalan
13 maçýmýz var, onlara daha iyi motive olmak zorundayýz. Dolayýsýyla Niðde maçý
bizi çok üzse de geride kaldý.
"4-5 MAÇLIK SERÝ GÜCÜMÜZ VAR"
Þimdi bütün odaðýmýz Velimeþe maçý. Bütün çalýþmalarýmýz bu maçý kazanabilmemiz yönünde. Ýnþallah bu maçla beraber bir seri yakalarýz. O seri bizi muhtemelen play-off potasýna sokacaktýr. Tek ihtiyacýmýz olan bu saatten sonra bir seri yakalamak. 4'te dört, 5'te beþ
bizi muhtemelen playoff potasýnýn içine sokacaktýr. Tek düþüncemiz bu. Bunu baþarmak için de çalýþmalarýmýza devam ediyoruz ve

SEKÝZ HAFTA SONRA YAYIN YOK
Böylelikle uzun bir aranýn ardýndan Çorum FK'nin maçý ekranlara gelmemiþ olacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn son oynadýðý dokuz
maçýndan 8'i naklen yayýnlanmýþ, son dokuz
maçtan sadece deplasmanda oynadýðýmýz
Sancektepe maçý ekranlara gelmemiþti.
YALNIZCA ÝKÝ MAÇ YAYINLANACAK
Mücadele ettiðimiz Beyaz Grup'ta bu hafta yalnýzca iki maç naklen yayýnlanacak. Oynanacak dokuz maçtan Uþakspor - Hekimoðlu Trabzon ve Kocaelispor - Niðde Anadolu FK maçlarý misli.com uygulamasý üzerinden izlenebilecek. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Direktörü
Ýsmet Taþdemir

"BÝZE DUYULAN
GÜVENÝN KARÞILIÐINI
VEREMEMENÝN
SIKINTISINI
YAÞIYORUZ"
Özellikle 2'nci yarý-

"GERÝDEN GELMEK BASKI YARATIYOR"
Bir de bununla beraber de sezon baþýndan beri bu takým hep geriden geliyor, dolayýsýyla hata
yapma, puan kaybetme lüksümüz yok. Bu da ister
istemez bir baský yaratýyor, ister istemez her maçý
kazanmak için hamleler yapmak zorunda kalýyoruz. Hâlbuki bazý maçlarý birazcýk daha duraðan
oynayabilsek, birazcýk daha puan odaklý oynayabilsek belki çok daha farklý sonuçlar alabiliriz ve dolayýsýyla hep geriden gelmenin de böyle bir zorluðu
var ama bizim takýmýmýz öyle bir takým ki, çoðu
maçta da bunu gösterdi, kötü oynadýðýmýz maç sayýsý belki iki, bilemedin belki 2,5'tan 3'tür ama iyi
oynadýðýmýz maç sayýsý çok fazla.
"POTANIN ÝÇÝNE GÝRÝNCE
HER ÞEY FARKLI OLACAK"
Amacýmýz, isteðimiz, dileðimiz oyuncu kardeþlerimizle beraber o iyi oyunumuzu sürdürebilmek
ve bir seri yakalayabilmek. Biz o potanýn içine girebildikten sonra o zaman her þey çok daha deðiþecek, sizler de göreceksiniz. O aný yakaladýktan
sonra bambaþka bir Çorumspor olacaktýr.
(Abdulkadir Söylemez)

"Oynadýðým zaman elimden
geleni yapmaya çalýþýyorum"

DÖRT MAÇTA 54 DAKÝKA
SÜRE ALDI
Ara transfer döneminde Pendiks-

Çorum FK'nin maçý bu hafta yayýnlanmayacak.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn ligin 26'ncý haftasýnda
sahasýnda aðýrlayacaðý Ergene Velimeþespor maçýnýn naklen yayýnlanmayacaðý açýklandý. Yayýncý kuruluþ misli.com perþembe
günü saat 14'te baþlayacak karþýlaþmayý ekranlara getirmeyeceðini duyurdu.

"ÖZCAN ÇOK DEÐERLÝ BÝR BAÞKAN"
Sonuçta hepimiz evet profesyoneliz. Bu iþi icra
ediyoruz ama ne kadar profesyonel olursak olalým,
iþin amatörlüðü ruhumuzda hep var. Hepimiz duygusal insanlarýz. Mutlaka ki etkilendiðimiz veya etkilenmediðimiz taraflarýmýz var. Sonuçta baþkanýmýz çok sevdiðimiz bir insan. Kendisi çok deðerli
bir baþkan. Takým da bizler de bunun bilincindeyiz.
Dolayýsýyla Kocaeli maçýndan sonra bize takým
olarak gerçekten kýrýldý. O günkü oyunumuzu kendimiz beðenmediðimiz gibi onun da beðenmediði
taraflarý çok daha farklýydý. Kendisinin haklý olduðu
çok tarafý var ama maalesef ki bu iþ iþte öyle bir iþ
ki durmuyor, orada bitmiyor, devam ediyor. Her
hafta yeni bir umut doðuyor. Biz de ondan sonraki süreçte Niðde maçýný kayýpsýz geçebilseydik o zaman çok
daha keyiflendirebilirdik kendisini
ve camiamýzý. Dolayýsýyla baþkanýmýzýn sitemleri var. Haklý olduðu
çok nokta var ama sonuçta bu bir
yarýþ, bu iniþler çýkýþlar da olacaktýr.
Bunlarý da gözetmemiz gerekiyor.
Ýyi bir takýmýmýz var. Biz takýmýmýza
çok inanýyoruz. Ben kendi adýma
özellikle çok inanýyor ve güveniyorum. Dolayýsýyla bizim inancýmýz hiçbir zaman bitmedi.

nýn baþlangýcýyla beraber iki maçý saymazsak diðer
maçlarda futbol olarak biraz düþüþte olduðumuzu
biz de biliyoruz. Bunu telafi etmeye çalýþýyoruz.
Bunlarýn hepsi tabii ki bizi psikolojik olarak üzüyor
ve sýkýntýya sokuyor ama her þeyi bir tarafa býraktýðýnýz zaman zaten iyi sonuç alamadýðýmýzda biz
kendimiz de oyuncu kardeþlerimiz de hepimiz psikolojik olarak sýkýntý yaþýyoruz. Kazanamamanýn,
bize duyulan güvenin karþýlýðýný verememenin sýkýntýsýný yaþýyoruz çünkü burada bize bir güven var.
Þehirden, baþkanýmýzdan, taraftarýmýzdan, hem
teknik ekibimize hem de oyuncu grubumuza inanýlmaz derecede bir güven var. Bu güveni þu ana kadar karþýlýðýný tam olarak vermemenin zaten sýkýntýsýný yaþýyoruz bizler de ama dediðim gibi hiçbir
þey bitmiþ deðil. Önümüzde 13 tane maçýmýz var.
Sadece bizim için ihtiyacýmýz olan, þu an için tek istediðimiz þey beþ haftalýk bir seri. O seriyi yakaladýðýmýzda bence her þey çok bambaþka olacak.

Çorum FK'nin ara transferde kadrosuna kattýðý 23 yaþýndaki genç forvet Oktay play-off için çabaladýklarýný söyledi.

Çorum FK'nin gol silahlarýndan Oktay "Süre aldýðým zamanlarda elimden
geleni yapmaya çalýþýyorum" dedi.
Dün yapýlan Ergene maçý antrenmaný öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Oktay Balcý takýmý
ve kendini deðerlendirdi. Transfer süreci ile ilgili de konuþan Oktay playoff'a kalmayý umduklarýný söyledi.

Velimeþe maçý
yayýnlanmayacak

inþallah da bunu baþaracaðýz. Bu gücümüz de var,
yok deðil. Play-off mücadelesinin içine kendimizi
attýktan sonra da çok daha farklý þeyler olacaðýný
hep beraber göreceðiz.
"Kocaeli maçý sonrasý Baþkan Fatih Özcan'ýn
basýn toplantýsý ve Niðde maçý sonrasýndaki açýklamalarý takýmýn üzerinde nasýl etki etti?" diye sorulan Taþdemir þunlarý söyledi:

por'dan satýn alma opsiyonu ile transfer edilen Oktay geride kalan haftalarda çok süre alamadý. 2'nci yarýdaki
beþ maçýn 4'ünde sonrada oyuna giren Oktay bu maçlarda 54 dakika süre
alabildi.
"2'nci yarýyý, takýmý ve kendi performansýný deðerlendirir misin?" diye sorulan Oktay "Önümde iyi giden Sinan
aðabey var. Ben de görev aldýðým süre boyunca elimden geleni yapmaya
çalýþýyorum" dedi.
Çorum ile ilgili düþünceleri de so-

rulan Oktay "Çorum'u daha önceden
biliyordum. Sevdiðim aðabeylerimle
falan da konuþtum. Sonuç olarak buraya gelmeyi tercih ettim. Þu an
hep beraber play-off için çalýþýyor ve play-off'a kalmayý umuyoruz. Takým olarak iyi takýmýz. Alabildiðimiz tüm maçlarý alýp
önümüze bakýyoruz.
Her maçý kazanmak
için çýkýyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Ergene Velimeþe hazýrlýklarýnda sona gelindi
Ergene Velimeþe hazýrlýklarý sürüyor. KýrmýzýSiyahlýlar dün yaptýðý idmanla Ergene maçý hazýrlýklarýnda sona yaklaþtý. Bugün yapýlacak antrenman ile maç saati beklenmeye baþlanacak.
Ligin 26'ncý haftasýnda Perþembe günü saat
14'te sahasýnda ligin alt sýralarda yer alan ekiplerinden Ergene Velimeþespor'u konuk edecek Kýrmýzý-Siyahlýlar bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Dün tesislerde 13'te baþlayan antrenman ile
kritik maça hazýrlanan Çorum FK bugün yapacaðý
antrenmanla çalýþmalarýný tamamlayýp maç saatini beklemeye baþlayacak.
Cezasý bulunan Salih Zafer Kurþunlu haricinde
tüm futbolcularýn katýldýðý antrenmanda ayrýca Nafican da sakatlanarak antrenmaný yarým býrakmak
zorunda kaldý.
(Abdulkadir Söylemez)

