Müftü Biçer
korona oldu
Çorum Ýl Müftüsü Muharrem Biçer'in koronavirüs
salgýnýna yakalanmasý nedeniyle hastanede tedavi
altýna alýndý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde tedavi altýna alýnan Müftü Biçer'in
ikinci kez koronavirüse yakalandýðý ve aþý olmadýðý
öðrenildi. (Haber Merkezi)

Maç biletleri
satýþa çýktý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Çorum Futbol Kulübü'nün
hafta sonu Sarýyer ile oynayacaðý Sarýyer maçýnýn biletleri
satýþa çýktý.
Çorum FK'dan yapýlan açýklamaya göre dün itibariyle biletlerin satýþa çýktýðý duyuruldu.
Açýklamada 1. Kategori 100
TL'den, 2. Kategori 50 TL'den,
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‘ÝSTÝHDAM
ATÖLYELERÝ’ GELiYOR

3. Kategori 30 TL'den, 4. Kategori 20 TL'den, 5. Kategori 10
TL'den, 6. Kategori ise 10
TL'den satýlacak. Biletlerin AHL
Park AVM'den bulunan ÇFK
Store'dan temin edilebileceði,
maç günü de stadyum giþelerinden satýlacaðý belirtildi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesi kentte istihdama katký saðlamak
amacýyla yeni bir proje hayata geçiriyor. OKA
ile Çorum Belediyesi arasýnda imzalanan protokol
kapsamýnda kentte istihdam atölyeleri kurulacak

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn SOGEP programý
kapsamýnda hazýrlanan "Ýstihdam Atölyeleri" projesini hayata geçirecek imzayý attý. Bütçesi 1 milyon TL
olan proje kapsamýnda çeþitli iþ kollarýndan teorik ve
pratik eðitimler verilmek üzere atölyeler kurulacak.
Bu atölyelerde yetiþecek olan kursiyerler, iþ gücü piyasasýna kalifiye eleman olarak katýlacak.
5’TE

ODUN CÝNAYETÝNDE

KARAR ÇIKTI!
Geçtiðimiz yýlýn Aralýk ayýnda Mecitözü'ne baðlý Sýrçalý köyünde
meydana gelen olayda istiflenen
odunlar nedeniyle çýkan tartýþmada Zeynep K. isimli kadýnýn komþusu Ahmet Topçu'ya elindeki
odunla vurmasý üzerine, Ahmet
Topçu, beyin kanamasý nedeniyle
hayatýný kaybetmiþti.
3’TE

Bakan Pakdemirli
yarýn Çorum’da
Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli, 22 Ekim Cuma günü Çorum'a gelecek. Bu yýl dokuzuncusu açýlacak olan Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'na katýlacak olan Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin
çeþitli temaslar gerçekleþtireceði açýklandý.
4’TE

Bekir Pakdemirli

'Saðlýk çalýþanlarýna
þiddet' iddiasý!

Üniversiteden ‘veri
sýzýntýsý yok' açýklamasý
Hitit Üniversitesi, bilgi iþlem sistemine siber
saldýrý yapýlarak sýzýntý olduðuna dair haber
ve sosyal medya paylaþýmlarý üzerine açýklama yaptý. Açýklamada Ýzmir Katip Çelebi
Üniversitesi tarafýndan geliþtirilen ve üniversitemiz tarafýndan da kullanýlan Üniversite
Bilgi Yönetim Sisteminde herhangi bir veri
sýzýntýsý olmadýðý, yetkisiz eriþim ve ihlal bulunmadýðý tespit edilmiþtir' denildi.
6’DA

Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý, Ulukavak Aile Saðlýðý
Merkezinde iki kiþinin görev yapan hekim ve saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulamasýyla ilgili yaptýðý açýklamada "2
kiþi maske takmalarý konusunda Aile Saðlýðý Merkezi çalýþanlarý tarafýndan uyarýldý. Maske takmama konusunda ýsrar eden 2 kiþi tarafýndan Ulukavak Aile Saðlýðý Merkezinde görev yapan hekimlerimiz ve saðlýk çalýþanlarýmýz sözel ve fiziksel þiddete maruz kalmýþlardýr" dedi.
3’TE

Tarým ve hayvancýlýðýn
kalbi Çorum'da atacak
Ýl Özel Ýdare Sosyal Denge
Sözleþmesi imzaladý

AK Parti'de seçim
hazýrlýðý baþladý

Ýl Özel Ýdaresi'nde çalýþan personelin 2022 ve
2023 yýllarýnda alacaðý sosyal denge tazminatýný belirlemek üzere Çorum Valiliði ile yetkili
sendika olan Bem-Bir-Sen arasýnda Sosyal
Denge Sözleþmesi imzalandý. Çorum Ýl Özel
Ýdaresi adýna Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile
Bem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan
Þahin sözleþmeyi imzaladý. 2’DE

AK Parti seçim hazýrlýklarýný sürdürüyor. AK Parti'nin sahadan gelen eleþtiriler doðrultusunda hazýrladýðý raporda, vatandaþlarýn ekonominin yaný
sýra, erken yaþta evlilikten doðan maðduriyet ve
EYT gibi konularý dile getirdiði belirtildi. 2023 seçim hazýrlýklarýna baþlayan AK Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazýrladý. Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti
teþkilatý, vatandaþlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaþtýrýp Genel Merkez'e iletti.
4’TE

Alaca'ya 2,5 milyon liralýk
tesis kazandýrýlacak
Alaca Belediyesi, ilçe ekonomisini canlandýrmak, ürünlerin pazar payýný arttýrmak, daha
kaliteli ürün elde etmek ve bölge çiftçisine
örnek olmak amacýyla hazýrladýðý 'Üreten,
geliþen ve büyüyen Alaca' baþlýklý projesiyle,
ilçede saatte 5 ila 10 ton, 1 ile 30 kg arasý
otomatik soðan çuvalý paketlemesi yapabilen
bir tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan
yüzde 50 hibe almaya hak kazandý. 2’DE

DEVA'DAN 'SAÐLIKTA GELÝNEN
NOKTA' AÇIKLAMASI 4’TE

Bu sene 9'ncusu düzenlenecek olan Çorum Tarým Fuarý ve
Canlý Hayvan Fuarý, 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasýnda kapýlarýný açacak. Bugün ziyarete açýlacak olan Tarým Fuarý'nýn
resmi açýlýþý ise 22 Ekim Cuma Günü Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin katýlýmýyla yapýlacak.
2’DE

"ÇORUM'U ÝLERÝYE TAÞIYACAK
PROJELERE ÝMZA ATACAÐIZ" 4’TE

'Ders saatleri 30 dakika
ile sýnýrlandýrýlmalý'
Bekir Pakdemirli

EÐÝTÝMDE 'BÖLGE RAPORU'
HAZIRLANDI
6’DA

Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim
Aydýn, kalabalýk sýnýf mevcutlarýnýn virüs bulaþýný kolay hale getirdiðini, ders saatlerinin 30 dakika ile sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. 2’DE

LPG'YE
22 KURUÞ ZAM 3’TE
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Coþkun: Çorum için demiryolu elzem
Orhan Coþkun

Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Baþkaný Orhan Coþkun, Çorum sanayisinin lojistik dezavantajlarýna
raðmen eksik yönlerini ortaya çýkartýp mazeret üretmeden çalýþmaya devam edeceklerini açýkladý.
Bir gazetenin ekine deðerlendirmelerde
bulunan Coþkun, "Ýl olarak daha fazla üretim, ihracat ve istihdam saðlamak için kent
sanayicisiyle çalýþýyoruz. Özellikle belli
alanlarda Türkiye'nin de ötesinde dünyada
markalaþan firmalarýmýz var" dedi.
Çorum'un geliþen sanayi üretimiyle stratejik öneme sahip il olduðuna dikkat çeken

Coþkun, kentte önemli derecede üretim ve
ihracat yapýldýðýný fakat demiryolu olmamasýndan dolayý zorluk yaþadýklarýný ifade etti.
Coþkun, "Demiryolunun 2023 yýlýnda faaliyete geçeceðini ümit ediyoruz. Havalimanýmýzýn olmasý da çok önemli. Çünkü Merzifon ile ortak kullanmak zorunda kalýyoruz.
Çorum, ihracat hacmi itibariyle kendine
münhasýr bir halavimanýný kaldýrabilecek
ölçekte bir þehir. Bir diðer önerimiz þayet
ortak kullanýlacaksa Merzifon Havalimaný'nýn kapasitesi ve uluslararasý uçuþ sýklýðýnýn artýrýlmasý" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Ýl Özel Ýdare Sosyal Denge
Sözleþmesi imzaladý
Alaca'ya 2,5 milyon liralýk
tesis kazandýrýlacak
Çorum'un Alaca Belediyesinin
öncülüðünde ilçeye 2,5 milyonluk
soðan eleme ve paketleme tesisi
kuruluyor. Yeni yatýrýmýn 15 ayda
tamamlanmasý hedefleniyor.
Alaca Belediyesinin ilçe ekonomisini canlandýrmak, ürettiði
ürünlerin pazar payýný arttýrmak,
daha kaliteli ürün elde etmek ve
bölge çiftçisine örnek olmak
amacýyla hazýrladýðý 'Üreten, geliþen ve büyüyen Alaca' baþlýklý
projesiyle, ilçede saatte 5 ila 10
ton, 1 ile 30 kg arasý otomatik soðan çuvalý paketlemesi yapabilen bir tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan yüzde 50 hibe
almaya hak kazandý. 1 yýldýr proje üzerinde çalýþan Alaca Belediyesi, ilçeye yeni bir yatýrým daha
kazandýrmýþ oldu.

Projenin düzenlenen imza töreni Alaca Belediyesinde gerçekleþtirildi. Ýmza törenine Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Fatih Arslan
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
adýna Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin katýldý.
Proje, 15 ay içerisinde tamamlanarak ilçede yeni bir soðan eleme ve paketleme tesisi
kurulacak. Soðan üreticileri arasýnda kooperatifleþme saðlanacak ve sürekli eðitim merkezi ile
birlikte ilçe çiftçilerine bilinçli tarým eðitimleri düzenlenecek.
Projenin bütçesi 2 milyon 456
bin 670 TL olduðu, yarýsýnýn Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan
hibeyle karþýlanacaðý bildirildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi
personelinin 2023 yýlýnýn sonuna kadar alacaðý sosyal denge
tazminat sözleþmesi
imzalandý. Çorum Ýl
Özel Ýdaresi adýna Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi ile Bem-Bir-Sen
Çorum Þube Baþkaný
Burhan Þahin arasýnda Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý.

Yardýmcýsý Mesut Gürbüz,
sendika temsilcileri Sinan
Cevizci, Ebru Uysal ve Þule
Uçar katýldý.
Ýmzalarýn atýlmasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yapan Çorum Valisi Mustafa
Çiftçi, tüm Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýna hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Daha
sonra söz alan Bem-Bir Sen
Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, sözleþmenin tüm
Özel Ýdaresi çalýþanlarýna
hayýrlý olmasýný temenni ederek emeði geçen baþta Ço-

rum Valisi Mustafa Çiftçi olmak üzere Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Cýplak'a
teþekkürlerini iletti. Konuþ-

malarýn bitiminin ardýndan
Vali Mustafa Çiftçi'ye çiçek
takdim edildi.
(Furkan Kalkan)

Ýl Özel Ýdaresi'nde çalýþan
personelin 2022 ve 2023 yýllarýnda alacaðý sosyal denge
tazminatýný belirlemek üzere
Çorum Valiliði ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasýnda Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde
yapýlan Sosyal Denge Sözleþmesi imza törenine Vali
Mustafa Çiftçi, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Recep Cýplak, Bem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin,
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü Osman Türker,
Bem-Bir-Sen Þube Baþkan

'Ders saatleri 30 dakika
ile sýnýrlandýrýlmalý'

Tarým ve hayvancýlýðýn
kalbi Çorum’da atacak
9. Çorum Tarým Fuarý ve Canlý Hayvan
Fuarý, 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasýnda kapýlarýný açacak. Bugün kapýlarýný açacak olan
Tarým Fuarý'nýn resmi açýlýþý ise 22 Ekim Cuma Günü Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin katýlýmýyla yapýlacak.
Bakan Pakdemirli'nin katýlacaðý Atlas
Uluslararasý Fuarcýlýk tarafýndan organize
edilen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar
Merkezi'nde açýlacak olan 9. Çorum Tarým
Fuarý ve Canlý Hayvan Fuarý'na bölge illerden birçok firma katýlým saðlayacak.

Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk Sahibi Fevzi
Atasagun, 9. Çorum Tarým Fuarý ve Canlý
Hayvan Fuarý'nýn 21-24 Ekim tarihleri arasýnda kapýlarýný açacaðýný dile getirerek, ziyaret
saatlerinin 10.00 ile 20.00 arasýnda olduðunu
bildirdi.
Fevzi Atasagun, Fuarda Covid-19 önleyici
tedbirleri arasýnda yer alan hijyen kurallarý,
maske, sosyal mesafe, fuar alaný dezenfeksiyonu, ateþ ölçümü, el antiseptiði standartlarý,
HES kodu sorgulamasýnýn da uygulanacaðýnýn altýný çizdi.
(Haber Merkezi)

'Basýn, haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr'
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayýsýyla Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ
ve Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, 21
Ekim Gazeteciler Bayramý
nedeniyle kutlama mesajý
yayýnladý. Karadaþ ve Baþaranhýncal, mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
"Demokrasinin temel taþlarýndan olan basýn, düþünce
anlatým ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr.
Kamuoyunu bilgilendirmek
adýna doðru haber verme,
tarafsýz ve objektif deðerleri
içerisinde bulunduran önemli
bir mesleði icra eden gazete-

Çetin Baþaranhýncal

ci arkadaþlarýmýz, vatandaþýn en doðal hakký olan doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný
saðlayarak milletin vicdanýna
ses olmaktadýrlar.
Toplumu aydýnlatmak ve

Erol Karadaþ

bilgilendirmek için toplumsal
bilinci ve kamu yararýný gözeterek, fedakârca çalýþan
gazetecilerimizin 21 Ekim
Gazeteciler Bayramý'ný kutlarýz."
(Haber Merkezi)

Türk
Eðitim-Sen
Çorum Þube Baþkaný
Selim Aydýn, kalabalýk
sýnýf mevcutlarýnýn virüs bulaþýný kolay hale
getirdiðini, ders saatlerinin 30 dakika ile sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini
söyledi.
Selim Aydýn, konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yayýmladý. Sýnýf
mevcutlarýnýn fazlalýðý
nedeniyle sosyal mesafe kuralýnýn uyulmasýna imkan olmadýðýný
vurgulayan Aydýn, "Sýnýflarýmýzdaki oturma
Selim Aydýn
düzeni ve öðrencilerimizin birbirleriyle olan temasý, sýnýf mevcutlarýmýzdaki fazlalýk nedeniyle sýnýf içerisinde sosyal
mesafeyi neredeyse imkansýz hale getiriyor,
maske ve mesafe diye nitelendirdiðimiz kavramlar havada kalýyor. Ýlimizdeki vaka sayýlarý da
göz önüne alýndýðýnda bu durumun devam etmesinin acý sonuçlar doðuracaðýný özellikle belirtmek isteriz" dedi.
Ders saatlerinin 30 dakikaya düþürülmesi
gerektiðini vurgulayan Selim Aydýn, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Diðer taraftan bu kadar kalabalýk sýnýf mevcuduyla ders saatinin 40 dakika olmasý da virüsün bulaþ riskine davetiye çýkarýyor. Ýlimizdeki
pozitif vaka sayýlarý göz önüne alýndýðýnda öðrencilerin okul bahçesinde toplu halde bir arada
bulunmalarýný önlemek, öðle aralarýnda çocuklarý okulda tutmamak amacýyla giriþ çýkýþ saatleri düzenlenmeli, teneffüslerin sýnýflar sýraya
konulabilecek bir düzenle yapýlmasý saðlanmalýdýr. Olaðanüstü bir süreçten geçiyoruz. Keþke
dememek için, "Yönetmeliklere uygun yapalým!"
düþüncesi bir tarafa býrakýlmalý ve gerekli tedbirler alýnarak ders saatleri 30 dakikaya düþürülmelidir. Okul bahçeleri kalabalýk bir ortama sebebiyet veriyor; derslerin de teneffüslerin de kýsa tutulmasý yüz yüze eðitimin devam edebilmesi için önem arz ediyor. Bu konuda okul idarecilerimizin yetkilendirilmesi gerekiyor. Okullarýmýzda ders baþlama saatinin ayarlanmasý ve öðle
arasý kuralýnýn uygulanmamasý durumunda öðrencilerimiz öðle yemeklerini kendi evlerinde yiyebilecekken; bu salgýn sürecinde tam gün eðitimde öðle arasý uygulamasý öðrencilerimizin
dinlenmesine deðil daha çok yorulmasýna ve vi-

rüsün de daha çok ve
daha hýzlý yayýlmasýna
imkan saðlýyor. Yemekhanesi olan okullarýmýzda yemekhanede
oluþan kalabalýk göze
çarparken yemekhanesi olmayan okullarýmýzda her yer yemekhane
olarak görülüyor ki
maske, mesafe ve temizliðin olmadýðý bu
görüntü de salgýn sürecinde tedirginlikleri arttýrýyor. Ki okullarýmýzda
yardýmcý hizmetli sorunu üst düzeyde. Bu yýl
ÝÞKUR dan yeterli düzeyde personel tahsis
edilememiþtir. Yüz yüze eðitimi devam ettirmek
istiyorsak virüs bitmiþ gibi; virüsten önceki yönetmeliklerle bu süreci yönetemeyeceðimizi anlamamýz ve buna göre iþlem tesis etmemiz þarttýr. Bu süreçte yetki okul müdürlerimizdedir.
Okulunuzu, sýnýf sayýlarýnýzý öðrencilerinizin
sosyal durumunu en iyi bilen sizsiniz! Yüz yüze
eðitimin devamý için planlamanýzý lütfen ona göre yapýnýz. Türk Eðitim-Sen bu süreçte sürecin
ruhuna uygun davranan her yönetimimizin yanýnda yer alacaktýr. Ýlimiz yetkililerin ders saatleri ile ilgili irade ortaya koyup gereðini yapmalarýný ümit ediyoruz. Kalabalýk ve yoðun ortamlarda
öðrenci, öðretmen ve eðitim çalýþanlarýnýn uzun
süre riske maruz kalmamalarý, salgýn sürecinde
eðitimin kesintiye uðramamasý için bu talebimiz
çok önemlidir. Ders saatlerinin kýsaltýlmasý, çocuklarý eve erken göndermek ve mesaiden kaçmak amaçlý deðildir. Hem öðretmenlerimiz hem
öðrencilerimiz 40 dakika boyunca maske takmaktan çok zorlanýyor. Vaka sayýlarýndaki artýþ,
kýþ aylarýnýn gelmesi ve havalarýn soðumasýyla
birlikte daha da sýkýntýlý ve zor bir sürece neden
olacaktýr.
Bilindiði gibi geçtiðimiz yýl okullarýn açýk olduðu dönemde ders saatleri 30 dakika olarak
uygulanarak pandemi koþullarýna uygun bir düzenlemeye gidilmiþti. Nitekim, sendikamýzýn önceki haftalarda açýkladýðý anket sonuçlarýna
göre de, öðretmenlerimizin büyük bir çoðunluðunun ders sürelerinin 30 dakika olmasýný uygun bulduðu ortaya çýkmýþtý. Talebimiz, salgýnýn yayýlýmýný önlemek ve okullarýn tam zamanlý yüz yüze eðitimi sürdürmesi açýsýndan çok
önemlidir."
(Haber Merkezi)
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‘SAÐLIK ÇALIÞANLARINA

ÞiDDET' iDDiASI!
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Sobacý, Ulukavak Aile Saðlýðý Merkezinde iki kiþinin görev yapan hekim
ve saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulandýðýný açýkladý.
Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama

yayýmlayan Ýl Saðlýk Müdürü Dr.
Ömer Sobacý, olayýn Ulukavak Aile
Saðlýðý Merkezi'nde 19 Ekim tarihinde gerçekleþtiðini ifade etti. Merkezde görevli hekim ve saðlýk çalýþanlarýnýn fiziksel ve sözel þiddete

maruz kaldýðýný vurgulayan Sobacý,
"Ýlimiz Merkezinde bulunan Ulukavak Aile Saðlýðý Merkezine
19.10.2021 tarihinde saat 09:20 sýralarýnda gelen 2 kiþi maske takmalarý konusunda Aile Saðlýðý Merkezi
çalýþanlarý tarafýndan uyarýldý. Maske takmama konusunda ýsrar eden
2 kiþi ile Aile Saðlýðý Merkezi çalýþanlarý arasýnda tartýþma yaþandý.
Tartýþmanýn devamýnda Ulukavak
Aile Saðlýðý Merkezinde görev yapan hekimlerimiz ve saðlýk çalýþanlarýmýz sözel ve fiziksel þiddete maruz kalmýþlardýr" dedi.
"BU ÇÝRKÝN SALDIRININ DA
SONUNA KADAR
TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ"
Saðlýkta þiddetin önüne geçmek
amacýyla her türlü þiddetin takipçisi
olacaklarýný vurgulayan Sobacý,
"Vatandaþlarýmýza her türlü þartlarda hizmet sunma gayretiyle çalý-

Ömer Sobacý

þan saðlýk personelimizin bu gibi
olaylara maruz kalmasý onur kýrýcý,
gönül kýna, üzüntü veren bir durumdur. Þifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artýrmak için hekimlerimizin ve saðlýk
çalýþanlarýmýzýn fedakarca sürdürdükleri çalýþmalarý her fýrsatta dile
getireceðiz ve bu çirkin saldýrýnýn
da sonuna kadar takipçisi olacaðýz.
Saðlýk çalýþanlarýmýza karþý yapýlan
saldýrýyý þiddetle kýnýyor ve geçmiþ
olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorum'da Ahmet Topçu'yu eline geçirdiði odunla öldüren katil zanlýsý hakim karþýsýna çýktý.

ODUN CiNAYETiNDE KARAR ÇIKTI!
Çorum'da bir kiþiyi eline aldýðý
odun ile öldüren Zeynep K.'nýn davasýnda karar çýktý. Katil zanlýsýna
"kasten adam öldürme" suçunda 15
yýl hapis cezasý verildi.
Olay, geçtiðimiz yýlýn Aralýk ayýnda Mecitözü'ne baðlý Sýrçalý köyünde meydana geldi meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre istiflenen
odunlar nedeniyle Ahmet Topçu ve
komþusu Zeynep K. arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi
üzerine Zeynep Kaynar, eline aldýðý
odunla Ahmet Kaynar'a saldýrdý.
Yere yýðýlan Ahmet Topçu, beyin
kanamasý nedeniyle kaldýrýldýðý
hastanede hayatýný kaybetti.
Olayýn ardýndan Jandarma,
Zeynep K. ve Tuðçe B.'yi gözaltýna
alýndý. Çorum 3'üncü Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde dava açýldý. 'Kasten öldürme' suçundan yargýlanan
Zeynep K. ile tutuksuz sanýklar, karar duruþmasý için hakim karþýsýna
çýktý.
"KIZIMI SAVUNMAK
ÝÇÝN ODUNU SAVURUP
KORKUTMAK ÝSTEDÝM"
Duruþmada olay anýný anlatan
Zeynep K., istiflenmiþ odunlar nedeniyle çýkan tartýþmada Ahmet

ke olmasaydý, piþmaným" demiþti.
Bugün ki karar duruþmasýnda önceden de söylemiþtim, benim Ahmet Topçuyu öldürme gibi bir durumum söz konusu deðil, her konuda
biz ona yardýmcý olurduk, ben kýzýmý korumak kýzýmý onun elinden
kurtarmak için odunu kafasýna deðil
sýrtýna vurmak istedim. Çok piþmaným."

Topçu'nun kendisi ve kýzýna saldýrdýðýný, kýzýný korumak için eline geçirdiði odunu savurduðunu kaydetti.
Asýl amacýnýn "korkutmak" olduðunu kaydeden Kaynar, kendini þu
sözlerle savundu:
"Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde
olan odunlarýmýzý etrafa daðýtýyordu. Yanýna gidip, neden böyle bir
þey yaptýðýný sorduðumda, 'seni ilgilendirmez' diyerek küfürler savurmaya baþladý. Birden bana saldýrdý
ve saða sola çekiþtirmeye baþladý,

o sýrada kýzým geldi ve kýzýma da
saldýrdý. Kýzýmýn gýrtlaðýndan tutup
havaya kaldýrdý ve saða sola çarpmaya baþladý. Hem benim hem de
kýzýmýn elbiselerini yýrttý. Ben de kýzýmý onun elinden kurtarmak için
yerden aldýðým odunu saða sola
savurup korkutmak istedim. Odunu
kafasýna deðil, omzuna vurdum.
Amacým onu öldürmek deðildi. Kafasýna vurmak gibi bir düþüncem de
yoktu. Kasten öldürmedim, aramýzda da hiçbir zaman husumet yoktu,
ben yüce adalete sýðýnýyorum, keþ-

"KAVGADAN ÖNCE,
BEN BU KÝÞÝYE EKMEK
PÝÞÝRÝP GÖTÜRDÜM"
Tutuksuz yargýlanan Zeynep
K.'nýn kýzý Tuðçe B. ise "Annem beni kurtarmak için yoðun çaba harcadý. Olayýn olduðu gün kavgadan
önce, ben bu kiþiye ekmek piþirip
götürdüm, aç kalmasýný istememiþtik, öldürme gibi bir durumumuz asla olamaz" ifadelerini kullandý.
15 YIL HAPÝS
CEZASI VERÝLDÝ
Mahkeme heyeti, savunmalarýn
ardýndan tutuksuz yargýlanan Hüseyin Kaynar ve kýzý Tuðçe B.'nin
beraatine karar verdi. 'Kasten öldürme' suçundan yargýlanan Zeynep Kaynar'a ise 15 yýl hapis cezasý verildi.
(Haber Merkezi)

Ortaköy'e 15 Temmuz Þehitleri Tören Alaný
Ortaköy ilçe merkezinde
yer alan tören alanýna '15
Temmuz Þehitleri Tören
Alaný' ismi verildi.
Ortaköy Belediye Meclisinin kararý ile ilçede resmi
törenler için kullanýlan tören
alanýna '15 Temmuz Þehitleri Tören Alaný' ismi verildi.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, yapmýþ olduðu açýklamada, "15 Temmuz 2016 günü yüce Türk
Taner Ýsbir
milleti, darbecilere karþý büyük bir cesaret ve kahramanlýk örneði göstererek bir destan daha yazmýþtýr. Ülkemizin bekasý
için göðsünü siper ederek tanklarýn altýna yatan
15 Temmuz þehitlerimizin anýsýný ilçemizde yaþatmak için resmi törenlerde kullandýðýmýz tören alanýmýza '15 Temmuz Þehitleri Tören Alaný'
ismini verdik. Bu vesile ile vatan savunmasý için
canlarýný feda eden 15 Temmuz Þehitlerimizi ve
terörle mücadelede þehit olan bütün þehitlerimizi rahmet ile anýyor, gazilerimize geçmiþ olsun
dileklerimi sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi)

FATiH ERDAL, MOBiLYACILAR
ODASI'NA ADAY
Mobilyacý esnafýndan Fatih Erdal, Çorum Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðýna
aday olduðunu açýkladý.
Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada adaylýk açýklamasýný
yapan Fatih Erdal'a esnaf destek verdi.
2022 yýlýnýn esnaf ve sanatkarlar için seçim yýlý olacaðýný belirterek açýklamasýna
baþlayan Fatih Erdal, oda seçimlerinden
arkadaþlarýyla birlikte göreve talip olduklarýný ifade etti. Erdal, "Þehrimizin en
köklü odalarýndan birisi olan Mobilyacýlar
Odamýzýn tüm üyelerini, mobilyacý esnaf

ve sanatkarlarýnýn tamamýný kucaklayýp,
hizmet etmek için arkadaþlarýmla birlikte
göreve talip olduk. Oda üyelerimizin desteði, Cenab-ý Allah'ýn takdiri ile bu göreve
seçilmem halinde hiçbir ayrým yapmadan
çalýþacaðýmýza söz veriyorum" dedi.
Ahi Evran Veli'nin "Hak ile sabýr dileyip, bize gelen bizdendir, Akýl ve ahlak ile
çalýþýp bizi geçen bizdendir" sözünü hatýrlatarak bu sözün manasýna eren kiþilerden olacaðýna söz veren Fatih Erdal,
basýn açýklamasýna katýlan esnaf ve sanatkarlara teþekkür etti. (Haber Merkezi)

LPG'ye 22
kuruþ zam
Otogaz fiyatlarýna bu geceden itibaren
geçerli olmak üzere 22 kuruþ zam geldiði
bildirildi.
Petrol Ürünleri Ýþverenler Sendikasý
(PUÝS) otogaz fiyatlarýna 22 kuruþ zam geldiðini duyurdu.
Pompa fiyatlarýna yansýyacak zam, bu
geceden itibaren geçerli olacak. LPG'ye 2
Ekim'de 71 kuruþ zam yapýlmýþtý.
Firmalara göre deðiþkenlik gösteren
otogaz fiyatlarý, son zamlardan sonra Ýstanbul'da ortalama 6,15 lira; Ankara'da 6,20 lira; Ýzmir'de 6,05 lira olacak. (Haber Merkezi)

Selçuk Þeker'in
eþi vefat etti
Çorumlu fotoðraf sanatçýsý Selçuk
Þeker'in eþi Hayriye Þeker geçirdiði beyin kanamasý sonucu kurtarýlamayarak
hayatýný kaybetti. Genç yaþta hayata veda eden Hayriye Þeker, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde býraktý. Ýbrahim
Aydýn'nýn kýzý, Recep ve Süleyman Aydýn'nýn kardeþleri olan Hayriye Þeker'in
cenazesi Mecitözü Ýlçesine baðlý Köprübaþý Köyü'nde kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan topraða verildi. (Haber Merkezi)

Þehit Cebeci'nin
ismi Ortaköy'de
yaþatýlacak
Þehit Er Yasin Cebeci'nin ismi Ortaköy
ilçesinde yaþatýlacak.
Ortaköy Belediyesi tarafýndan ilçe merkezinde yer alan 500 metrekarelik alana yapýlan parka, Þehit Er Yasin Cebeci'nin ismi
verildi.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
yapmýþ olduðu açýklamada; "Önceki yýl Belediye Baþkanlýðýmýzýn yapmýþ olduðu çalýþmalar ile Kaymakamlýk binamýzýn yanýnda bulunan alaný, park alaný olarak hazýrlayarak, ilçe halkýmýzýn dinlenebileceði bir
alan haline getirdik.
Geçtiðimiz ay Belediye Meclis toplantýmýzda gündemimize alarak bu alana ilçemiz nüfusuna kayýtlý þehidimiz Yasin Cebeci'nin ismini verdik. Þehidimize yüce Allah'tan bir kez daha rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Ruhu þad,
mekaný cennet olsun" dedi. (Haber Merkezi)
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Bakan Pakdemirli Çorum'a geliyor
Tarým ve Orman Bakaný Bekir
Pakdemirli, 22 Ekim Cuma günü
Çorum'a gelecek.
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK
Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Ziyarette Pakdemirli'nin 22 Ekim Cuma günü Ço-

rum'a yapacaðý ziyaretle ilgili detaylar görüþüldü. AK Parti Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, "MKYK
Üyemiz, Milletvekilimiz Sn. Ahmet
Sami Ceylan ile birlikte Tarým ve
Orman Bakanýmýz Bekir Pakdemirli'yi ziyaretimizde 22 Ekim 2021
Cuma günü ilimize yapacaðý program öncesi istiþarede bulunduk"
dedi.
(Furkan Kalkan)

Ahlatcý ve baþkanlardan
Azak'a ziyaret
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý, ilçe belediye baþkanlarýyla birlikte Türkiye Belediyeler
Birliði Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atanan Halil Ýbrahim Azak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, beraberinde Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn,
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Alaca Be-

AK Parti’de
seçim hazýrlýðý
baþladý

lediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu,
Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, Aþdaðul Belediye Baþkaný
Mehmet Çelik ve Oðuzlar Belediye
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliði Genel
Sekreter Yardýmcýlýðý görevine baþlayan hemþehrimiz Halil Ýbrahim
Azak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ahlatcý, Azak'a Çorum merkez ve ilçelerine saðladýðý
büyük destekler için teþekkür etti.
Ahlatcý, "Kendisine yeni görevinde ve çalýþmalarýnda baþarýlar
dilerim" dedi.
(Haber Merkezi)

DEVA'dan 'Saðlýkta Gelinen Nokta' açýklamasý
DEVA Partisi Ýl Saðlýk Politikalarý Baþkaný Dr.
Özgür Özçerezci, geçen ay Saðlýk Bakanlýðý'nýn
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 10 dakika olan muayene aralýðýný beþ dakikaya düþürmesi kararýný eleþtirdi.
Özçerezci, bu düzenlemenin hem
hasta hem hekim açýsýndan birçok soruna yol açacaðýný söyleyerek açýklamalarda bulundu:

masý, reçete düzenlemesi, gerekirse ilave tetkikler için yönlendirme yapmasý mümkün deðildir. Bu
durum hastalarýn etkin þekilde taný ve tedaviden
yoksun kalmasý anlamýna gelecektir. Hekimler için
ise bir günde bu kadar fazla sayýda
hasta ile ilgilenmek son derece yýpratýcý olacaktýr."
"Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu kararý son
dönemde MHRS üzerinden artan randevularýn bazý branþlarda aylar sonra"HASTALAR ETKÝN TANI VE
sýna verilmesi sebebiyle artan hasta þiTEDAVÝDEN YOKSUN
kayetleri nedeniyle aldýðý anlaþýlýyor.
KALACAK, HEKÝMLER
Diðer pek çok konuda olduðu gibi bu
AÇISINDAN DA YIPRATICI
konuda da palyatif çözümlerle, 'günü
OLACAK'
kurtarma' zihniyetinin devrede olduðu
"Saðlýk Bakanlýðý'nýn beþ dakikaya
aþikardýr. Bir türlü kontrol altýna alýnaindirdiði muayene randevu aralýðý
mayan salgýn nedeniyle halihazýrda
mantýða ve týp biliminin temel prensipsaðlýk çalýþanlarýnýn üçte biri pandemi
Özgür Özçerezci
lerine aykýrýdýr. Bu bir hekimin günlük
servislerinde görev yapýyor. Çok sayýmesaisinde 96 hastaya bakmasý anlamýna gel- da hekim salgýn döneminde artan iþ yükü, yetermektedir. Dünya Saðlýk Örgütü'nün tavsiye ettiði siz ücretlendirme, izin kullanamama ve þiddet gibi
ortalama muayene süresi 20 dakikadýr. Hekim sorunlar nedeniyle, istifa yasaðýnýn Temmuz ayýnhastalýk konusunda yeterli veriyi ancak hastanýn da sona ermesiyle emekliliðini istedi veya istifa etþikayetini ayrýntýlý olarak dinleyerek ve fiziki mu- ti. Son iki yýlda üç binden fazla hekim emeðinin
ayene yaparak elde edebilir. Genel olarak bir has- karþýlýðýný kendi ülkesinde bulamadýðý ve yaþadýtalýðýn teþhisi, yüzde 90 hastanýn hikayesi ve fizik ðý mesleki tatminsizlik nedeniyle yurtdýþýna gitti.
muayene bulgularý ile, yüzde 10'da laboratuvar ve Saðlýkta beyin göçü hýzla bir 'halk saðlýðý' sorunu
diðer yardýmcý tetkikler ile yapýlabilir.
haline geliyor."
Hekimlerin beþ dakika içerisinde hastanýn þi"OECD ülkelerine göre kiþi baþýna düþen hekayetini dinleyip, fiziki muayene yapýp, teþhis koy- kim ve yardýmcý saðlýk çalýþaný sayýsýnda son sý-

ralarda olan ülkemiz, hastaneye baþvuruda ise en
üst sýralarda yer alýyor. Arz talep dengesini kuramayan saðlýk politikalarý nedeniyle hastalar ve hekimler karþý karþýya kalýyor; saðlýkta þiddet zemin
buluyor. Þimdi muayene randevu aralýðýnýn beþ
dakikaya düþürülmesiyle de hastalar þikayetlerini
söyleyemeden süre dolacak ve tedavi olamayacak; hekimler doðru tanýyý koyamadan tedavi vermeye zorlanacak, hatalý taný ve tedaviler artacak
böylece saðlýk hizmetlerinde verim ciddi oranda
düþecek ve þiddet sorunu körüklenecektir."
"Saðlýk sistemimizin tamamen týkanma noktasýna gelmesini engellemek için saðlýk politikalarýnýn arz talep dengesini kuracak þekilde yeniden
yapýlandýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Atama bekleyen
yüzbinlerce saðlýkçýnýn sisteme dahil edilmesini
saðlayacak bir iþgücü planlamasý ile, dengeli iþ
yükü daðýlýmý saðlanmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn
maaþ ve özlük haklarý iþ-yaþam kalitesini artýracak þekilde iyileþtirilerek, tükenmiþliðin ve beyin
göçünün önüne geçilmelidir. Saðlýk bilimlerinin
akademik kadrolarýna sadakatli yandaþlar deðil,
liyakatli bilim insanlarý yerleþtirilmelidir."
Özçerezci, "DEVA Partisi olarak, sistemin tüm
yükünün saðlýk çalýþanlarýnýn omuzlarýna yüklendiði bir saðlýk sisteminin adil ve sürdürülebilir olmadýðýnýn farkýnda olarak, ekonomik koþullarý iyileþtirilmiþ, iþ-yaþam dengesi iyi kurulmuþ bir saðlýk camiasý yaratmayý taahhüt ediyoruz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

AK Parti seçim hazýrlýklarýný sürdürüyor.
AK Parti'nin sahadan gelen eleþtiriler doðrultusunda hazýrladýðý raporda, vatandaþlarýn ekonominin yaný sýra, erken yaþta evlilikten doðan maðduriyet ve EYT gibi konularý dile getirdiði belirtildi.
2023 seçim hazýrlýklarýna baþlayan AK
Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazýrladý. Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti teþkilatý, vatandaþlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaþtýrýp Genel Merkez'e iletti.
Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaþlardan gelen eleþtirilerin 20 baþlýkta
toplandýðý rapor, yarýnki Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) toplantýsýnda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak.
Raporda, vatandaþlarýn ekonominin yaný sýra, mülteci meselesi, yargýlama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliði, kadýn cinayetleri, EYT, erken yaþta evlilikten doðan maðduriyet ve seçmen
kimliklerine yönelik yapýlan bazý tanýmlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen
gibi) sýkýntýlarý dile getirdiði ifade ediliyor.
YENÝ YOL HARÝTASI
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn talimatlarý
doðrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleþtirilerle ilgili yeni bir yol haritasý hazýrlamasý
planlanýyor. Meclis'in açýlmasýnýn ardýndan
yargý reformu, gýda enflasyonuna karþý atýlacak adýmlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalýþmalarýný hýzlandýran AK
Parti'nin, özellikle erken yaþta evlilikten doðan maðduriyet ve EYT gibi konularý yeniden deðerlendirmeye aldýðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

-ÝLANÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1- Ýdaremiz taþýnýr kayýtlarýnda yer alan ve hizmetine ihtiyaç olmadýðý için servis dýþý tutulan 11 (onbir) adet araç ve 1 (bir) adet
ekipmanýn, ayrý ayrý satýþý yapýlmak üzere, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi gereðince açýk teklif usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr.
2-Ýhaleler 03/11/2021 Çarþamba günü saat 13:30'da Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan,
Ýl Özel Ýdaresi yerleþkesi içerisindeki Ýl Genel Meclisi Toplantý salonunda baþlayacaktýr.
3-Araç satýþý ile ilgili þartnameler ise Destek Hizmetleri Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- ÝHALELERE KATILACAK OLANLARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER:
Gerçek ve Tüzel Kiþiler:
a) Ýhale tarihine göre 6 ay içinde alýnmýþ iþ veya ikametgah adresini gösteren belge ve kimlik belgesi fotokopisi.
b)Baþkasý adýna vekil olarak ihaleye katýlanlarýn, noterden onaylý vekaletname örneðini ve tüzel kiþiliði temsilen katýlanlarýn ise
noterden imza sirküleri örneðini,
c)Tebligat adresinin, iþ veya ikamet adresine iliþkin belgelerdeki adresten farklý olmasý durumunda, tebligat adreslerini gösterir
belgeyi,
d)Teklifte bulunulacak taþýnýr malýn þartname eki listede gösterilen geçici teminat miktarýný karþýlayacak tutarý yatýrdýklarýný belirtir belgeyi,
e) Ýhale þartnamesi (imzalý)
5-Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katýlamazlar.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan Olunur.
SATIÞI YAPILACAK TAÞITLAR
S.
MODEL PLAKASI
ADI
MUHAMMEN BEDEL GEÇÝCÝ TEMÝNAT
CÝNSÝ
NO
YILI
(MARKA MODEL)
(TL) (K.D.V. HARÝÇ)
(%6) (TL)
1 TOFAÞ KARTAL -SLX 1997 19 KH 686 STATÝON
30.000,00
1.800,00
1.6 ÝE
OTOMOBÝL
2 TOFAÞ KARTAL -SLX 1998 19 TS 934 STATÝON
25.000,00
1.500,00
1.6
OTOMOBÝL
3 RENAULT - EUROPA
1998 19 TP 266
BÝNEK
35.000,00
2.100,00
1.6 RNE
OTOMOBÝL
4 RENAULT - LAGUNA- 1998 19 PC 001
BÝNEK
35.000,00
2.100,00
RXE
OTOMOBÝL
5
RENAULT - MEGAN
1999 19 BA 705
BÝNEK
32.500,00
1.950,00
RXT 2.0 E
OTOMOBÝL
6
RENAULT - MEGAN
2000 19 AG 441
BÝNEK
40.000,00
2.400,00
1.6 16V
OTOMOBÝL
7
AUDÝ- A6 2.4
2004
BÝNEK
19 AL 880
85.000,00
5.100,00
MULTÝ
OTOMOBÝL
8
DESOTO - AS 250
2001 19 BG 299 KAMYONET
55.000,00
3.300,00
4X4
MAN -33.423 DFT
9
1993 19 KH 036
ÇEKÝCÝ
50.000,00
3.000,00
6X4
FATÝH10
1997 19 KU 608 DAMPERLÝ
35.000,00
2.100,00
220/26
KAMYON
OTOKAR11
2013 19 BE 913 SÜPÜRGE
155.000,00
9.300,00
SÜPÜRGE/2013
FRUEAHUF
12
1993 19 KH 265
DORSE
45.000,00
2.700,00
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE
ÝHALE
TARÝHÝ
SAATÝ
03/11/2021 13:30
03/11/2021 13:40
03/11/2021 13:50
03/11/2021 14:00
03/11/2021 14:10
03/11/2021 14:20
03/11/2021 14:30
03/11/2021 14:40
03/11/2021 14:50
03/11/2021 15:00
03/11/2021 15:10
03/11/2021 15:20
BASIN: 1469722

Ahlatcý: Hep birlikte Çorum'u ileriye
taþýyacak projelere imza atacaðýz
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, MHP ile birlikte Çorum'u
ileriye taþýyacak projelere imza
atacaklarýný söyledi.
AK Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Agah Karapýçak'ý makamýnda ziyaret
ederek, geçtiðimiz günlerde taþýndýðý yeni il binasýna geçilmesinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Yeni hizmet binasýnda baþarýlarý çalýþmalar dileðinde bulunan Ahlatcý, "Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn da
ifade ettiði gibi; beraber yürüdük
biz bu yollarda dedik. Bir olacaðýz, diri olacaðýz kardeþ olacaðýz. 2023'e inþallah çok daha
güçlü bir þekilde yürüyeceðiz.
Cumhur Ýttifakýmýzýn ortaðý
MHP'ye yeni hizmet binasýnýn
çalýþmalarýnda kolaylýklar getir-

mesini diliyorum" dedi.
Cumhur ittifaký olarak Çorum'da güzel çalýþmalara imza
atacaklarýna deðinen Ahlatcý,
"Her zaman olduðu gibi bundan
sonrada hep beraber þehrimizin
yararýna olabilecek projelerde bir
araya geleceðiz. Bundan sonraki
süreçte de ilimizi daha da ileriye
taþýyacak projelerle bir arada
olacaðýz. Hep birlikte 2023 hedeflerine emin adýmlarla yürüyeceðiz. Ben bu vesileyle tekrar
çok kýymetli Baþkanýma hayýrlý
olsun dileklerimi iletiyorum" diye
konuþtu.
Ziyaretlerinden dolayý Baþkan Ahlatcý ve teþkilata teþekkür
eden Baþkan Karapýçak, Cumhur Ýttifaký olarak güçlü Türkiye
için azim ve kararlýlýkla çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti.
(Haber Merkezi)
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‘ÝSTiHDAM ATÖLYELERi’ GELiYOR

Çorum Belediyesi, kentte istihdama katký saðlamak amacýyla yeni bir proje hayata geçiriyor. OKA
ile Çorum Belediyesi arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda kentte istihdam atölyeleri kurulacak
Çorum'da nitelikli iþgücü yetiþtirilmesi ile Çorum'un ekonomi ve istihdamýna katký saðlamasý amaçlanan Ýstihdam Atölyeleri projesi için
imzalar atýldý.
Çorum Belediyesi alt ve üst yapý
çalýþmalarý ile sanat ve kültürel faaliyetlerin yaný sýra Çorum'un her
alanda geliþmesi ve ekonomik anlamda kalkýnmasýný saðlayacak
projeleri de hayata geçiriyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn SOGEP programý
kapsamýnda hazýrlanan "Ýstihdam
Atölyeleri" projesini hayata geçirecek imzayý attý.

Fahiþ fiyat
tartýþmalarýna
marketlerden yanýt
Gýda Perakendecileri Derneði Baþkaný
ve BÝM Ýcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, gýda fiyatlarýndaki yüksek artýþýn sorumlusu
olarak market zincirlerinin gösterilmesini
kabul etmediklerini söyledi. Aykaç, "Bizler
üzerinden kamuoyunu yönlendirmek kolaycýlýktan baþka bir þey deðildir" dedi.
Gýda Perakendecileri Derneði (GPD)
Baþkaný ve BÝM Ýcra Kurulu Üyesi Galip
Aykaç, Gýda Perakendecileri Derneði Ortak Geliþim Kongresi'nde fiyat artýþý tartýþmalarýna iliþkin görüþlerini aktardý. Aykaç
gýda fiyatlarýndaki yüksek artýþýn sorumlusu olarak market zincirlerinin gösterilmesini kabul etmediklerini söyledi.
"TÜM DÜNYADA
FÝYATLAR ARTIYOR"
"Tedarik zincirlerinden gelen fiyat dalgalanmalarýný tüketiciye yansýtmamak için
kendimizi zorluyoruz" diyen Aykaç þunlarý
söyledi:
"Sadece ülkemizde deðil tüm dünyada
enflasyonist bir döneme girildiði ortadadýr.
Dünyada gýda fiyatlarýnda bir artýþ varken
ülkemizin bu durumun dýþýnda kalmasý
mümkün deðildir. Organize perakende
enflasyonla mücadelede kilit rol oynamaktadýr. Organize perakendenin büyüdüðü
ülkelerde enflasyonun düþtüðü gözlemlenmektedir. Ülkemizde organize perakendenin tüm perakende içindeki oraný
yüzde 50'lerdedir. Geliþmiþ ülkelerde ise
bu oran yüzde 90-95'lerde. Organize perakende sektörü ülke ekonomisi içinde
oluþturduðu ölçek ekonomisi nedeniyle
artan fiyatlara kalkan görevi görmektedir.
Sektörümüzün bu pozisyonu, yüksek üretici enflasyonu karþýsýnda tüketici enflasyonunun düþük seviyelerde kalmasýný
saðlamaktadýr."
"REKABET GEREÐÝ BAZEN
ZARARINA SATIYORUZ"
Sektörün fahiþ fiyat ile damgalanmasýnýn da doðru olmadýðýný vurgulayan Aykaç, "Bu tür denetimlere hiçbir zaman karþý durmadýk. Ancak gündemdeki fiyat artýþlarýnýn asýl sebepleri irdelenmedikçe ve
önlemler alýnmadýkça bu kontrollerin sadece son satýþ noktalarýna yoðunlaþmasý
ve algýnýn bu artýþlarýn sebebi olarak marketleri gösterir þekilde oluþturulmasý
olumlu bir sonuç doðurmayacaktýr" diye
konuþtu.
Oluþturulan bir diðer yanlýþ algýnýn da,
fiyatlarýn sektör oyuncularýnca ortak belirlenmesi olduðunu vurgulayan Aykaç, "Birbirine yakýn satýþ fiyatlarýnýn sebebi anlaþma gibi asýlsýz bir iddianýn aksine sektördeki çok yoðun rekabet, yükselen tedarik
maliyetleri ve maliyetlere yakýn etiket fiyatlarýdýr. Rekabet gereði bazý dönemler
zararýna bile satýþ yapýldýðý görülmekte.
Dolayýsýyla benzeþen fiyatlar yoðun bir rekabetin sonucudur" dedi.
"BÝZLER ÜZERÝNDEN
KAMUOYUNU YÖNLENDÝRMEK
KOLAYCILIKTIR"
Aykaç, asýl dikkat edilmesi gereken
noktanýn dengesizleþen gelir daðýlýmýnýn
ortaya çýkardýðý sorunlar, alým gücünün
düþmesi ve orta gelir kesiminin giderek
daralmasý olduðunu söyledi."Tarým konusunda ülkemizin yapýsal sorunlarýný göz
ardý ederek sadece son nokta olan bizler
üzerinden kamuoyunu yönlendirmek kolaycýlýktan baþka bir þey deðildir" diyen
Aykaç þöyle konuþtu:
"Ülkemizde köy nüfusu yüzde 7.5 seviyesine inmiþken, hýzla artan þehirleþme
ile tarýmý nasýl yapacaðýmýz sorularý ortada dururken, planlý tarýma geçememiþken, arz talep dengesini üretimle bütüncül
bir yapýya kavuþturamamýþken, üretici
destekleri tartýþmalý haldeyken, yani bu
konularý odaðýmýza almamýz gerekirken,
bizler üzerinden yapýlan kamuoyu algýsý
ortaya çýkarma çabasýný sektör olarak kabul etmiyoruz."
(Haber Merkezi)

ÝÞ GÜCÜ PÝYASASINA
KALÝFÝYE ELEMAN DESTEÐÝ
1 milyon TL bütçeli proje kapsamýnda çeþitli iþ kollarýndan teorik ve
pratik eðitimler verilmek üzere atölyeler kurulacak. Bu atölyelerde yetiþecek olan kursiyerler, iþ gücü piyasasýna kalifiye eleman olarak katýlacak.
ÝMZALAR ATILDI
Ýstihdam Atölyeleri Projesi'nin
imza törenine Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri
Ýbrahim Ethem Þahin, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü,
Zübeyir Tuncel ve OKA yetkilileri
katýldý.
Çorum Kariyer ve Ýþ Merkezi'nin
iþverenler ile iþ arayanlar arasýnda
köprü vazifesi görerek kentimizdeki
iþsizlik sorununun çözümüne katký
saðladýðýný dile getiren Baþkan Aþgýn, "ÇOKÝÞ, açýk Ýþ pozisyonlarýna
en uygun elemaný yönlendirme, vatandaþlarýmýzýn kariyer planlarýna
katký saðlama ve iþletmelerin personel arama ve iþe baþlatma süreç-

lerini daha kolay takip edebilmeleri
gibi çalýþmalar yürütülmektedir" dedi.
ÇOKÝÞ ÝLE BÝN 31 KÝÞÝ
ÝÞE YERLEÞTÝ
ÇOKÝÞ'in faaliyete baþladýðý
2020 yýlý mart ayýndan bugüne kadar 413 kamu, 618 özel sektör olmak üzere toplamda 1.031 kiþinin
iþ bulmasýna vesile olduðunu açýklayan Baþkan Aþgýn, "Ýþ arayan vatandaþlarýmýz ÇOKÝÞ internet sitemize online olarak 7/24 giriþ yapabilir, kayýt oluþturabilir ve ilanlara
baþvuru yapabilmektedirler" dedi.
"ÝSTÝHDAM ATÖLYELERÝ"
ÇOKÝÞ'ÝN KURULUÞ
AMACINI TAMAMLAYACAK
Baþkan Aþgýn, "Ýstihdam Atölyeleri" projesinin ÇOKÝÞ'in kuruluþ
amacýný tamamlayan bir proje olacaðýný belirtti. Aþgýn "Ýstihdama
maksimum fayda saðlamak ama-

cýyla Hitit Üniversitesi ortaklýðýnda
"Çorum Belediyesi Ýstihdam Atölyeleri" Projesi ile iþ arayan vatandaþlarýmýz için, iþletmeler tarafýndan
talep edilen alanlarda, Çorum'un iþ
ve emek piyasalarýnýn ihtiyaçlarýna
göre eðitimler vermek, nitelikli personel ile sektör buluþmasýný saðlayarak istihdam edilmelerine katkýda
bulunmayý hedeflemekteyiz" dedi.
ÝHTÝYAÇ DUYULAN
MESLEKLERDE EÐÝTÝM
ÇOKÝS sistemi kayýtlarý analiz
edildiðinde en fazla eleman aranan
ve taleplerin yeterince karþýlanamadýðý iþ kollarýný belirlediklerini
açýklayan Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, bu doðrultuda CNC
Operatörlüðü, Makine Bakým Personeli, Elektrikçi, Kaynakçý, Ön Muhasebe ve Bilgisayarlý Muhasebe
Personeli, Dikiþ elemaný alanlarýnda proje kapsamýnda eðitimler verileceðini bildirdi.

PROJE BEDELÝ 1 MÝLYON TL
Aþgýn "Eðitimler teorik ve pratik
olarak Belediyemize ait atölyeler,
Kültür Merkezleri, ÇOKÝÞ Ofisi, Hitit
Üniversitesi ve il Milli Eðitim Müdürlüðünün fiziki altyapýlarý ve insan kaynaðý kullanýlarak gerçekleþtirilecektir.
Eðitim sonunda katýlýmcýlara Mesleki
Yeterlilik Belgesi veya Kurs Bitirme
Belgesi verilip istihdam edilmeleri
saðlanacaktýr. Proje toplam süresi 18
ay olup, Proje bedeli 100.000 TL Belediye eþ finansmaný ile birlikte toplam 1.000.000 TL'dir." dedi.
"ÇORUM'A HAYIRLI OLSUN"
OKA Genel Sekreteri Ýbrahim Ethem Þahin de ÇOKÝÞ ile baþlayan
istihdam projesinin "Ýstihdam Atölyeleri" ile tamamlanacaðýný ifade
etti. Þahin, Ýstihdam Atölyeleri'nin
Çorum sanayisinin kalifiye eleman
sorununa da çözüm olacaðýný vurgulayarak "Çorum'a hayýrlý olsun"
dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Çorumlu bürokratlar Kýrýkkale'de
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi baþkanlýðýndaki
heyet Kýrýkkale'de ziyaretlerde bulundu. Vali
Mustafa Çiftçi, beraberinde Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ ile birlikte yeni
görevine baþlayan Kýrýkkale Valisi Bülent Tekbýyýkoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi, meslektaþýna hayýrlý olsun dileklerini
iletti. Daha sonra Vali Çiftçi ve beraberindekiler,
Kýrýkkale Belediye Baþkaný Mehmet Saygýlý'ya
nezaket ziyaretinde bulundu. (Bahattin Sümüþ)

ÇEKVA, Çorumlularý Ankara'da buluþturdu
Çorum Eðitim Derneði'nin Mütevelli Heyeti
Toplantýsý, Çorum'un önde gelen isimlerini ve
eðitim sevdalýlarýný bir araya getirdi.
Ankara Hakimevinde yapýlan Çorum Eðitim
ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi Mütevelli Heyet Toplantýsýna, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Bekir Þahin, Anayasa Mahkemesi
Baþkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa
Mahkemesi Üyesi Basri Baðcý, Yargýtay Üyeleri
Eyüp Sabri Baydar ve Hüseyin Þahin, Danýþtay
Üyesi Vahit Kýnalýtaþ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan, Oðuzhan Kaya, Tufan Köse ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn ve Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman
Öztürk, Merkez Valisi Mustafa Yaman, Hitit Dernekleri Federasyonu Baþkaný Ýlker Çelik, Vakýf
19 Baþkaný Alper Bilan, Çorumlu bürokratlar ve
iþ adamlarý katýldý.
Toplantýda ÇEKVA Genel Baþkaný Cumhurbaþkanlýðý Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi

Akca, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan ve Yaþar Karaarslan, ÇEKVA Ankara
Þube Baþkaný Bahattin Iþýk, Þube Yönetim Kurulu Üyeleri Davut Güney, Galip Yeþilbaþ ve
Mustafa Yüceel hazýr bulundu.
Açýlýþ konuþmasýný yapan Ankara Þube Baþkaný Bahattin Iþýk, "Memleketimizin her kesiminden, her görüþünden tüm Çorumlularý kapsayan, yaptýðý çalýþmalarla bunu ispatladýðý için de
tüm Çorumlularýn benimsediði, gerçekten marka
bir sivil toplum kuruluþumuz olan ÇEKVA'nýn Ankara Þubesi olarak biz de ayný çizgide olmak ve
hemþerilerimizin arasýndaki farklýlýklarý göz ardý
ederek, birlikteliklerimizi artýracaðýmýz bir anlayýþla devam etmek istiyoruz.
Ankara Þubemizi; yüksek yargýda, bürokrasinin üst yönetiminde, iþ dünyasýnda belli aþamaya gelmiþ hemþerilerimiz ile Çorumlu diðer Dernek Federasyonlarýn yöneticilerinden oluþturmak istiyor ve Mütevelli Heyetimizin bize ýþýk tutmasýný, yol göstermesini ve destek olmasýný

bekliyoruz.
Türkiye'de yeterince genel üniversite kurulduðu için, artýk temalý üniversitelerin kurulmasý
gündemde. Nevþehir, Kapadokya Vakýf Üniversitesini kurulabilmiþken, Çorumlular olarak HÝTÝT tarihine ve turizmine özgü bir vakýf üniversitesi niye kurmayalým. Daha geçenlerde Gurme
ve Gastronomi uzmaný Ömür AKKOR, Çorum
mutfaðýný zirveye taþýmýþken, bu iþe niye gastronomiyi de dahil etmeyelim. Bu vakýf üniversitesi
konusunu, ÇEKVA bünyesinde de gerçekleþtirebiliriz" dedi.
Vakýf Baþkaný Lütfi Akca ise yaklaþýk 10 bin
öðrenciye burs verdiðini ve vermeye devam ettiðini hatýrlattý. Akca, "ÇEKVA'nýn, Ýstanbul'da kurulduðu 1995 yýlýndan bu güne kadar yaklaþýk
10.000 öðrenciye burs vererek dar gelirli öðrencilerimizin eðitimine ve nitelikli insan yetiþmesine, Çorum yerel kültürünün yaþatýlmasýna, gurbetteki Çorumlular, özellikle yeni nesillerimizde
yerel kültür deðerlerimizi ve memleketlerine aidiyet duygularýnýn canlý tutulmasýna çok önemli
hizmetler verdiðini, bu hizmetleri ülkemizin diðer
þehirlerde yaþayan hemþehrilerimize de ulaþtýrmak için Ýzmir ve Antalya þubeleri ve Çorum
Temsilciliðinden sonra Ankara Þubesini de bu
toplantý ile hayata geçirmekten duyduklarý mutluluðu ifade ederek, Çorum temsilciliðinin de yakýn
zamanda ÇEKVA Çorum Þubesi haline getirilerek daha etkin hizmet verilecek" diye konuþtu.
Toplantýda protokol üyeleri tek tek söz alarak
her zaman ÇEKVA'nýn yanýnda olduklarýný,
ÇEKVA'ya her türlü destekleri vereceklerini belirtti.
Toplantýnýn ardýndan özellikle pandemi nedeniyle uzun süredir birbirini göremeyen Çorumlular geç saatlere kadar lobide sohbet edip hasret
giderdi.
(Haber Merkezi)
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Üniversiteden 'veri sýzýntýsý yok' açýklamasý
Hitit Üniversitesi, bilgi iþlem sistemine siber saldýrý
yapýlarak sýzýntý olduðuna
dair haber ve sosyal medya
paylaþýmlarý üzerine açýklama yaptý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Bazý sosyal medya hesaplarý ve internet sitelerinde, üniversitemizin de aralarýnda bulunduðu bir kýsým
üniversitelerin bilgi iþlem sisteminin siber saldýrýya uðradýðý, personel ve öðrencilerimize ait bilgilere ulaþýldýðý
yönünde haber ve paylaþýmlar yapýldýðý görülmüþtür.
Söz konusu paylaþýmlar gerçeði yansýtmamakta olup, Ýz-

HÝNDÝSTAN
CEVÝZÝ YAÐI
mir Katip Çelebi Üniversitesi
tarafýndan geliþtirilen ve üniversitemiz tarafýndan da kullanýlan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hakkýnda adý ge-

çen üniversite tarafýndan yapýlan bilgilendirmede, 'Yapýlan inceleme ve görüþmeler
neticesinde sistemlerimizde
herhangi bir veri sýzýntýsý ol-

madýðý, yetkisiz eriþim ve ihlal bulunmadýðý tespit edilmiþtir' þeklinde açýklama yapýlmýþtýr.
Üniversitemiz Bilgi Ýþlem

Daire Baþkanlýðý tarafýndan
yapýlan çalýþma neticesinde
olumsuz bir durum tespit edilmemiþ olup konu takip edilmektedir." (Haber Merkezi)

EÐiTiMDE ‘BÖLGE
RAPORU' HAZIRLANDI
Murat Yiðit

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:26
06:51
12:30
15:29
17:59
19:18

TARiHTE BUGÜN
1945- Nüfus sayýmý yapýldý. Türkiye nüfusunun 18.871.203 olduðu açýklandý. Ýstanbul il
nüfusu ise 1.071.686.
1972- Profesör Mümtaz Soysal Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý'nca, Anayasaya Giriþ adlý ders kitabýnda komünizm propagandasý
yaptýðý gerekçesiyle tutuklandý.
1973- Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi Genel Baþkaný seçildi.
1981- Atatürk Barajý'nýn temeli, Devlet Baþkaný Kenan Evren tarafýndan atýldý.
1984- Afþin-Elbistan Termik Santrali açýldý.
1987- Türkiye'de montajý yapýlan ilk savaþ
uçaðý F-16 Savaþan Þahin resmi törenle uçuruldu.
1990- Genel nüfus sayýmý: Türkiye'nin nüfusu 56.473.035
1997- Anadolu Ajansý, uydu ile kesintisiz haber yayýnýný, Baþbakan Mesut Yýlmaz'ýn da
katýldýðý toplantý ile baþlattý.
1997- Eda Deniz Çelik dünyaya geldi. Sayesinde türkiyedeki 16 farklý düþünce biçimi ile 2
yasa deðiþtirildi.
1998- TBMM, NATO'nun geniþlemesini
onayladý. Böylece 16 ittifak üyesi ülkenin de
onayý tamamlandý ve geniþleme kesinlik kazandý.
1999- Ahmet Taner Kýþlalý bombalý bir suikastle öldürüldü.
2007- 2007 Sivil Anayasasýnýn halk tarafýnda referandumla oylamasý.
2007- Saat 00:20 sýralarýnda, Irak'ýn kuzeyinden Türkiye'ye sýzan PKK mensuplarý tarafýndan, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Daðlýca'da
konuþlu piyade taburunun emniyet unsuru
olan bir bölüðe kalabalýk bir grupla üç ayrý bölgeden silahlý saldýrýda bulunuldu. Genelkurmay çýkan çatýþmada 12 þehit, 16 yaralý verildiðini ve 32 PKK'lýnýn da öldürüldüðünü açýkladý. Bkz. 21 Ekim 2007 Hakkari PKK çatýþmasý maddesi.

Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 4 ilin katýlýmýyla yapýlan
"20. Milli Eðitim Þurasý TR8
Samsun Taslak Bölge Raporu
Deðerlendirme Toplantýsý"nda,
eðitimin geleceðine yön verecek
'nihai bölge raporu' hazýrlandý.
20. Milli Eðitim Þurasý TR8
Samsun Taslak Bölge Raporu
Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. Millî Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim ve öðretimle ilgili konularýný incelemek ve öneri niteliðinde kararlar almakla görevli
en yüksek danýþma kurulu olan
Milli Eðitim Þurasý'nýn 20.si 1-3
Aralýk 2021 tarihleri arasýnda Ankara'da gerçekleþtirilecek.
Düzenlenecek olan þûranýn
temsiliyetini artýrmak için 26 farklý yerde bölgesel toplantýlar yapýlýyor. 'Eðitimde Fýrsat Eþitliði' ana
baþlýðý ile düzenlenecek þuranýn
gündemi 'okul öncesi, ilköðretim
ve ortaöðretimde fýrsat eþitliði,
mesleki eðitimin iyileþtirilmesi ve
öðretmenlerin mesleki geliþimi'
konularýndan oluþuyor.
"EÐÝTÝMÝMÝZÝN GELECEÐÝNE YÖN VERECEK"
Þuranýn TR8 Samsun Bölgesi'ndeki deðerlendirme toplantýsý
Amasya, Çorum ve Tokat illerinin
katýlýmýyla bugün Samsun Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü koordinasyonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl
Milli Eðitim Müdürü Murat Yiðit,
"Eðitimimizin geleceðine yön ve-

recek planlamanýn ilk adýmý mahiyetinde olan istiþare toplantýmýzda, diðer etmenlerden baðýmsýz olarak yalnýzca öðrenme
sürecinin sorumluluðunu taþýyan
öðrenci profiline ulaþmak için fýrsat eþitliði kavramýný, eðitim gündemimize taþýyoruz. Öðretmenlerimizin mesleki geliþimlerini,
meslekî eðitime kalite ve vizyon
kazandýracak önerileri bu çatý altýnda deðerlendireceðiz. Büyük
fikirler ve yeni bakýþ açýlarý farklý
düþüncelerin sentezinden doðar.
Bu bilinçle düzenlediðimiz taslak
bölge raporu deðerlendirme toplantýsý sonucunda ortaya konulan önerilere göre hayata geçirilecek çözümlerin, eðitim gündemini yeniden þekillendireceðine
inanýyorum. Bu vesileyle kýymetli katýlýmcýlarýmýza desteklerinden dolayý teþekkür ediyor; eðitim þûrasý istiþare toplantýmýzýn
çocuklarýmýz, öðretmenlerimiz,

velilerimiz ve tüm eðitim dünyamýz için hayýrlý sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Deðerlendirme toplantýsýna
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.
Hamza Çalýþýcý, Samsun Ýl Milli
Eðitim Müdürü Murat Yiðit, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, Tokat Ýl Milli Eðitim
Müdürü Murat Küçükali, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç.
Dr. Þener Þentürk, Amasya Ýl
Milli Eðitim Þube Müdürü Bedir
Arslan ile il ve ilçe eðitim yöneticileri, okul müdürleri, öðretmenler, STK temsilcileri ve öðrenciler
katýldý.
Toplantýda; Samsun, Amasya, Çorum, Tokat illerinden gelen
il raporlarý birleþtirilerek oluþturulan taslak bölge raporu deðerlendirilerek nihai bölge raporu
hazýrlandý.
(ÝHA)

ÇORUM
BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait,
SIRA
NO
1
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YIL: 5 / SAYI: 1890

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

AYKANAT

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:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

ADA/
PARSEL
349/194

BAÐIMSIZ
BÖLÜM NO
46

ALANI 1 YILLIK KÝRA BEDELÝ GEÇÝCÝ TEMÝNAT
NEVÝ /
BEDELÝ (TL)
(KDV HARÝÇ)
(m²)
NÝTELÝÐÝ
900,00-TL
30.000,00-TL
Ýþyeri/Ofis 141 m²

Bedel üzerinden; 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi gereðince açýk teklif arttýrma
usulü ile þartnamesi dahilinde 3 yýl müddetle kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðünden 250,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 09.11.2021 Salý günü saat: 14.00'da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda
ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdaný fotokopisi B- Kanuni Ýkametgâh Belgesi C- Türkiye'
de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel Kiþi olmasý halinde Tüzel Kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu
Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya Ýdare Merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri
bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge,
Noterden tasdikli imza sirküleri, E- Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli Ýmza Sirküleri vermeleri F- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, G- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde
noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale
sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr.) H- Ýhaleye katýlacak olanlarýn,
Belediye ye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden alacaklarý
yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, Ý- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, ihaleye katýlacaklarýn, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale Komisyonuna teslim etmeleri þarttýr J- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý
olmadýðýna dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir K- Ýhaleye katýlacak tüzel kiþilikler genel kurul
ve yönetim kurullarýndan ihaleye girileceðine dair karar alýnmasý ve tüzelkiþiliði temsilen ihaleye
katýlacak bir kiþiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir, L- Þartname bedelinin yatýrýldýðýna iliþkin makbuz,
M- 46 Numaralý Ýþyeri için öncelikli olarak ihaleye katýlacak kargocular, baðlý bulunduðu ilgili resmi
kurumdan alacaðý "kargo taþýmacýlýðý" iþi yaptýðýna dair belge. Keyfiyet ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1471892

Özellikle Hindistan cevizi yaðý da diðer bitkiler ve diðer bitkilerin yaðlarý gibi
oldukça þifalý bir yaðdýr.
Belki birçok kiþinin bilmediði bu þifalý
yað, aslýnda çok farklý þekillerde ve çok
farklý yerlerde kullanýlabilir. Saðlýk için
birçok faydasý vardýr. Peki Hindistan cevizi yaðý faydalarý nelerdir?
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐININ
FAYDALARI NELERDÝR?
Son zamanlarýn popülerliðinde çeþitli
meyvelerin, sebzelerin, baharatlarýn ve
birçok bitkinin yaðý gündemdedir. Güçlü
bir antioksidandýr. Ayný zamanda anti
bakteriyel ve anti fungal bir yaðdýr. Eðer
dikkatli düþünürseniz kilo vermek için
gerçekten kolay bir yöntem olduðunu göreceksiniz. Salatalarýnýza, yemeklerinize
ayçiçeði yaðý eklemek yerine bir miktar
Hindistan cevizi yaðýndan eklerseniz kilo
almaz, bunun yerine kilo verirsiniz. Baðýrsak solucanlarýnýn düþürülmesine de
fayda saðlar. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Tiroid bezlerinin düzgün çalýþmasýna yardým eder. Kemikleri korur, osteoporoz yani kemik erimesi hastalýðýný önler. Karaciðeri korur. Yüksek oranda alkol
tüketen kiþilerin Hindistan cevizi meyvesi
veya yaðýný tüketmelerini öneririz. Bu sayede karaciðerlerini alkolün zararlý etkilerinden bir parça olsun koruyabilirler. Böbrekleri koruyucu etkisi de vardýr. Meme
kanserine karþý da koruyucu etkisi vardýr.
Kolesterolü düzenler. Kalp hastalýklarýna
yakalanma riskini azaltýr. Kalp krizi ve
felç geçirme riskini azaltýr. Strese iyi gelir,
rahatlamaya yardým eder.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐI
ZAYIFLATIR MI?
Bitkilerin yaðlarý çýkarýlarak birçok
hastalýðýn tedavisinde yada zayýflama, kilo verme çalýþmalarýnda kullanýlmaktadýr.
Ýþte Hindistan cevizi yaðý yani coconut
yaðý da bu þifalý yaðlardan biridir. Diyet
mi yapýyorsunuz, kilo mu vermek istiyorsunuz? Fazla kilolarýnýzdan sýkýldýnýz mý?
Ýþte bu þifalý tam da zayýflamanýz için kullanabileceðiniz bir yaðdýr. Dengeli bir þekilde kilo verebilir, fazla kilolarýnýzdan kurtulabilirsiniz. Özellikle göbek bölgesindeki yaðlarýnýzdan kurtulmanýz için fayda
saðlar. Bölgesel zayýflama yani bölgesel
incelme için oldukça yararlýdýr. Yapýlan bir
araþtýrmaya göre yemeklerine Hindistan
cevizi yaðýndan eklenen kiþilerin düzenli
bir þekilde bu yaðlý yemeklerden yediðinde kilo verdiði görülmüþtür. Araþtýrmanýn
sonuçlarýndan birine göre vücuttaki birçok bölgeye göre karýn bölgesinden verilen kilolar daha fazlaydý. Bu þifalý yað sayesinde kilo verirken ayný zamanda tokluk hissiyle fazla yemek yemekten kurtulacaksýnýz. Tokluðu arttýrýr. Kolayca emilebilen bir yaðdýr. 100 gram Hindistan cevizi ortalama olarak 660 kaloridir. Sindirim sistemini rahatlatmasý ve metabolizmayý hýzlandýrmasý sebebiyle de kilo vermeye yardým eder. Hazýmsýzlýðý önler.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐININ
SAÇA FAYDALARI!
Bu þifalý yað sayesinde muhteþem görünümlü, parlak saçlara kavuþabilirsiniz.
Özellikle bazý þampuanlar Hindistan cevizi özü ile hazýrlanýr. Bu sayede hem saçlarýnýz güçlenir hem de güzel kokar. Güçsüz saçlara hacim verir, dolgunluk kazandýrýr. Saðlýklý uzamasýný saðlar. Hindistan
cevizi özlü saç bakým kremleri ile saçlarýnýzý ovabilirsiniz bu sayede saçlarýnýz
güçlenir ve saç dökülmesi de azalýr.
KURU CÝLTLERÝ NEMLENDÝRÝR!
Herkesin bildiði gibi birçok þampuan,
duþ jeli ve banyo bakým ürünlerinde Hindistan cevizi özü kullanýlmaktadýr. Ayrýca
cildinizin ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm
kazanmasýný herkes gibi siz de istersiniz.
Hele ki bayanlar ciltleri pürüzsüz görünsün ve güzel koksun ister. Bu þifalý meyve özü ile yapýlan kremler cildinizi istediðiniz ipeksi görünüme kavuþturduðu gibi
güzel kokmasýný da saðlar. Kuru ciltlere
fayda saðlar, kuru ciltleri nemlendirir. Güneþin zararlý etkilerini azaltarak güneþe
karþý da koruyucu etki gösterir. Kokonat
yaðý, cildin kuruyarak pul pul dökülmesini engeller. Yaþlanmayý da geciktirir.
HÝNDÝSTAN CEVÝZÝ YAÐI ÝLE
ALZHEÝMER’A KARÞI KORUNUN!
Alzheimer hastalýðý dünya çapýnda
hýzla yayýlmaya devam etmektedir. Özellikle belli bir yaþýn üzerindeki kiþilerde
görülür. Bu hastalarýn beynin bazý bölümlerini kullanamadýðý saptanmýþtýr. Yapýlan araþtýrmalara göre Hindistan cevizi
yaðý tüketerek Alzheimer ve unutkanlýk
gibi beyin hastalýklarýna karþý korunmanýn mümkün olduðu ortaya çýkmýþtýr.
AÐIZ KOKUSUNDAN KURTULUN!
Kokonat yaðý sayesinde hem aðýz
kokusundan hemde aðýz içindeki bakterilerden kurtulabilirsiniz. Harika kokusu
sayesinde aðýzdaki kötü kokularý giderir.
Ayný zamanda aðýzdaki zararlý bakterileri öldürerek diþ saðlýðýný korur.
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Baþkan Özcan'dan ‘yayýn’ açýklamasý
ÇORUM KOÇHÝSAR BARAJI ONARIMI
DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
ÇORUM KOÇHÝSAR BARAJI ONARIMI yapým iþi 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
: 2021/667266
1-Ýdarenin
a) Adý
: DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söðütözü
ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarasý
: 3122197700 - 3122197800
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: ÇORUM KOÇHÝSAR BARAJI ONARIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 adet Baraj onarýmý yapýlacaktýr
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: ÇORUM ÝLÝ
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2021 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Zemin Kat Turkuaz Ýhale Salonu
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA
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 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'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 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 ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Bu ihalede benzer iþ olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'nde yer alan AVIII ve AX Grubu iþler
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat Mühendisliði veya
Makina Mühemdisliði dir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif fiyatla birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanýlacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatý Puaný + Fiyat Dýþý Unsur Puaný
Ýsteklinin Toplam Puaný hesaplanýrken;
Toplam Puan= ( (En Düþük Teklif Fiyatý / Ýsteklinin Teklif Fiyatý) X Ýdarece girilen Teklif Fiyat
Puaný ) + Fiyat Dýþý Unsur Puaný
Teklif Fiyat Puaný:60
Fiyat Dýþý Unsur (FDU) Puaný:40
Fiyat Dýþý Unsur Deðerlendirme Yöntemi:Ýþ kalemleri bazýnda teklif fiyat nitelik puanlamasý
(Alýnabilecek Azami FDU Puaný : 40 )
Aþaðýda, teklif cetvelinde yer alan iþ kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere iliþkin asgari ve
azami oranlar belirlenmiþtir. Ýsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiþ olan teklifler, isteklinin kýsma/ihaleye vermiþ olduðu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpýlacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasýnda kalýyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dýþý unsur puanýný alacaktýr. Ýþ kalemlerinde gruplama yapýlmýþ olmasý halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafýndan teklif edilen tutarlarýn toplamýnýn, isteklinin kýsma/ihaleye vermiþ olduðu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpýlmasý sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasýnda kalýyorsa, istekli o grup
için belirlenen fiyat dýþý unsur puanýný alacaktýr. Bu yönteme iliþkin iþlemler, belirlenen bütün
kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alýnarak EKAP tarafýndan otomatik olarak yapýlacak
ve toplam fiyat dýþý unsur puanlarý hesaplanacaktýr.
Numune Deðerlendirmesinde Kullanýlacak Mý?:Hayýr
Demonstrasyon Deðerlendirmesinde Kullanýlacak Mý?:Hayýr
Ýþ Kaleminin Adý ve Kýsa Açýklamasý
SUALMA AÐZI BORU BAÐLANTILARININ DALGIÇ
MARÝFETÝYLE SU DIÞINA ÇIKARILIP ONARIMI VE ÝÞ
SONUNDA YERÝNE MONTESÝ
DÝP SAVAK 1200X1200 KARESEL VANA TAMÝRÝNÝN
YAPILMASI

Asgari Oran Azami Oran
44,8%

74,6%

Fiyat Dýþý
Unsur Puaný
28

20%

33,4%
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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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayýlý Resmi Gazete belirtildiði üzere; Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce ihale edilecek olan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý
Tebliðine göre (A) Alt yapý iþleri grubundaki yapým ihalelerinde, Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin
45.1.1.2.maddesi gereðince, aþýrý düþük sýnýr deðer hesabýnda kullanýlan "N" katsayýsý "1,00"
olarak belirlenmiþtir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Çorum FK Baþkaný Fatih Özcan, hiçbir yayýncý kuruluþla anlaþma yapmadýklarýný kaydetti.
Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yayýnlayan Baþkan Özcan, "Maçlarýmýzýn yayýnlanmasý adýna hiç bir yayýncý kuruluþla anlaþma yapýlmamýþtýr.
Kulüp olarak kaliteden ödün vermeden, yayýn haklarýnýn verilmesi noktasýnda, tercihimiz her zaman
yerel yayýn kuruluþlarýndan yanadýr ve çalýþmalarýmýz bu yönde devam etmektedir. Sevgilerimle"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Fatih Özcan

Sarýyer hazýrlýklarý
devam ediyor
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, ligin
dokuzuncu haftasýnda karþýlaþacaðý Sarýyer maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor.
Geçtiðimiz hafta sonu Bayburt deplasmanýnda üç puanla
dönen Çorum FK, ligin dokuzuncu haftasýnda Sarýyer'i konuk edecek. Evde üç puan hasretini bitirmek isteyen kýrmýzý-siyahlýlar, bu maçýn hazýrlýklarýna
devam ediyor. Teknik Direktör
Ahmet Yýldýrým nezaretinde bir
antrenman gerçekleþtirildi.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Muhtarlarla 'hizmet' istiþaresi
Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum
Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Zeki
Oral ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Börekçi, Murat Ünel, Ünal Bozok ve Merkez Köy
Muhtarlarý 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ'a ziyarette bulundu.
"UYUM ÝÇÝNDE ÇALIÞIYORUZ"
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mehmet Bektaþ'ýn
Çorum'un köylerine hizmet noktasýnda uyum
içerisinde çalýþtýklarýný dile getiren Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy
Muhtarlarý Derneði Baþkaný Zeki Oral, "Ýl Genel
Meclis Baþkanýmýz makamýnda gelen misafirleriyle ilgilendiði gibi, her fýrsatta kýrsal alanda bulunan köylerin sorunlarýyla da yakýndan ilgilenerek çözümü konusunda çaba sarf etmektedir.
Bunun yaný sýra muhtarlar ile yapmýþ olduklarý
istiþareler ve bölgeye yapmýþ olduðu hizmetler
ile takdir kazanmýþtýr. Kendilerine bundan sonraki çalýþmalarýn da baþarýlar dilerim" dedi.

"MUHTARLARIMIZLA BÝRLÝKTE
ÇORUM'A HÝZMET EDÝYORUZ"
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade
eden Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, "Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný
Zeki Oral, yönetim kurulu üyeleri gerek dernek çatýsý altýnda gerekse de muhtarý olduklarý köylerinin adýna ellerinden geleni fazlasýyla
yapmaktalar. Baþkan Zeki Oral baþta olmak
üzere muhtarlarýmýz kendi sorumluluk alanlarýyla ilgili her türlü sorun ve sýkýntýnýn takipçisi
olmaktalar. Bizler de muhtarlarýmýzla birlik,
beraberlik ve dayanýþma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Bu vesile ile aziz milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taþý olan
muhtarlarýmýzýn 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü
kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeði
muhtarlarýmýza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuþtu. (Haber Merkezi)
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Belediye otobüs kaldýracak,

BAKAN AÇILIÞ YAPACAK

Vaka artýþý sonrasý
konser iptal edildi
Ünlü sanatçý Murat Kekilli
konseri sonrasý Anadolu Rock
müziðinin güçlü isimlerinden
Göksel Doðançay'ý Çorum'a getirmeye hazýrlanan Çorum Belediyesi, kentte giderek artan koronavirüs vakalarý nedeniyle
konseri ertelediðini duyurdu.
Çorum Belediyesi, 24 Ekim
Pazar akþamý Kadeþ Barýþ
Meydanýnda yapýlacak Göksel
Doðançay konserinin artan koronavirüs vakalarý nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiðini duyurdu. Belediye'den yapýlan açýkla-

mada, "Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri çerçevesinde yapmayý
planladýðýmýz Göksel Doðançay konseri Covid-19 vakalarýnýn artmasý nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiþtir" denildi.
Geçtiðimiz günlerde Hitit
Üniversitesi ve Çorum Belediyesi, ünlü sanatçýlar Murat Kekilli ve Yusuf Güney'i Çorum'a
getirerek açýk hava konserleri
düzenlemiþti. Birer gün arayla
yapýlan her iki konserde özellikle sosyal medyada yoðun tepki
çekmiþti.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan BELTAÞ tarafýndan iþletilen Halk Et Kombinasý
ve Hayvan Pazarý, Tarým ve
Orman Bakaný Bekir Pakdemirli tarafýndan açýlacak.
Yaklaþýk bir yýldýr Çorumlulara hizmet veren Halk Et Kombinasý ve Hayvan Pazarý'nýn
resmi açýlýþý 22 Ekim Cuma günü gerçekleþtirilecek. Tarým ve
Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin katýlýmýyla yapýlacak açýlýþ
için saat 15.00'de otobüs kaldýrýlacaðý bildirildi.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, konuyla ilgili "Halk Et Kombinasý ve
Hayvan Pazarýmýz Tarým ve
Orman Bakanýmýz Dr. Bekir
Pakdemirli'nin katýlýmlarýyla
açýlýyor. Saat Kulesi'nden saat
15.00'te otobüs kaldýrýlacaktýr"
dedi. (Mehmet Halim Coþkun)

Þiir yarýþmasýnda dereceye
girenlere ödülleri verildi
Sungurlu Müftülüðü tarafýndan
Mevlid-i Nebi haftasý etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öðrencileri
arasýnda 'Peygamberimiz ve Vefa' konulu þiir yazma yarýþmasý düzenlendi.
Ortaokul kategorisinde Aþaðýfýndýklý Köyü Ortaokulu öðrencisi Alime
Sandýklýoðlu birinci, Hürriyet Ortaokulu öðrencisi Sultan Akkaþ ikinci,
Hürriyet Ortaokulu öðrencisi Mustafa
Baki Koca ise üçüncü olurken, Lise
kategorisinde Ýmam Hatip Lisesi öð-

rencisi Rabia Kýzýlarslan birinci, Haydar Öztaþ Lisesi öðrencisi Esma Nur
Çýrakoðlu ikinci, Sungurlu Anadolu
Lisesi öðrencisi Efe Çuvaç'da üçüncü
oldu. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler Ýlçe Müftüsü Ýbrahim Köksal
tarafýndan çeþitli hediyelerle ödüllendirdi. Ýlçe Müftüsü Köksal yarýþmada
gösterdikleri baþarýdan dolayý öðrencileri tebrik ederken, öðrencilerin yetiþmesinde emeði geçen öðretmenlere de teþekkür etti.
(ÝHA)

Bekir Pakdemirli

Ulusal Çocuk
Kongresi açýldý
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
tarafýndan organize edilen "Somut
Olmayan Kültürel Miras ve Medya" temalý Sosyal Bilimler Ulusal
Çocuk Kongresi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi.
19-20 ve 21 Ekim tarihlerinde
20 ilden gelen 25 bilim ve sanat
merkezi öðrencilerinin bildiri sunacaðý kongreye MEB Özel Eðitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç, Ýl Milli
Eðitim Müdürü Abdullah Kodek,
protokol üyeleri, öðretmenler ve
öðrenciler katýldý.
Öðrencilerin müzik dinletisi ile
baþlayan kongrede açýlýþ konuþmasýný Çorum BÝLSEM Müdürü
Sadýk Efe yaptý. Kongrede Özel
Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül
ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah

Kunduzhan'a muhtarlýk
binasý kazandýrýlýyor
Kodek birer konuþma yaptý.
Mehmet Nezir Gül ve Abdullah
Kodek, Rehberlik ve Araþtýrma
Merkezi, Anadolu Özel Eðitim
Meslek Okulu, Kale Özel Eðitim
Uygulama Okulu, Þirinler Özel
Eðitim Anaokulu, Bilim ve Sanat

Merkezi ile Prof. Dr. Hayreddin
Karaman Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Öðretmen ve öðrencilerle bir
araya gelen Gül ve Kodek, öðrencilerin çeþitli etkinliklerine eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi,
Kunduzhan Mahallesi'nde çalýþmalarýna
devam ediyor.
Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Kunduzhan
Mahalle Muhtarý Kadir
Akçal ile birlikte mahallede tamamlanan
asfalt çalýþmasýný inceledi.
Ziyarette mahalleye yapýlan semt parký
ve muhtarlýk hizmet binasýnýn inþasýný gezen
Baþkan Aþgýn, Muhtar
Akçal ile birlikte istiþarelerde bulundu.
Baþkan
Aþgýn,
"Kunduzhan Mahalle
Muhtarýmýz Kadir Akçal'la yapýmýný tamamladýðýmýz asfalt çalýþmasý ve yapýmý devam
eden semt parkýmýzla
muhtarlýk hizmet binasýnda incelemelerde
bulunduk" dedi.
(Haber Merkezi)

Belediye baþkanlarý TBMM'ye çýkarma yaptý
AK Parti Çorum milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilçe ve
belde belediye baþkanlarý ile bir araya
geldi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, partisinin ilçe ve belde belediye
baþkanlarýyla birlikte Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde Çorum milletvekillerini ziyaret etti.
AK Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti
Çorum Milletvekilleri Oðuzlar Kaya ve
Erol Kavuncu, kendilerini ziyaret eden

baþkanlarla TBMM'de istiþare toplantýsý düzenledi.
BAKAN PAKDEMÝRLÝ'NÝN
PROGRAMI KONUÞULDU
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan baþkanlýðýndaki toplantýda, 22 Ekim Cuma günü Çorum'a gelecek olan Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli'nin ziyareti hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan milletvekilleri ve belediye baþkanlarý, ilçelerde devam eden ve hayata geçirilmesi plan-

lanan yatýrýmlar üzerine de çalýþmalar
yaptý. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
belediye baþkanlarýný mecliste aðýrlamaktan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirirken, nerede olurlarsa olsunlar tek gayelerinin memlekete hizmet olduðunun altýný çizdi.
Belediye baþkanlarýndan ilçeleri ve
beldeleri ile ilgili problem ve talepleri
dinleyen Milletvekilleri, baþkanlarýn yerelde kendilerinin de Ankara'da Çorum
için gece-gündüz demeden çalýþtýklarýný vurguladý.
(ÝHA)

