Yeni yönetim
bugün açýklanýyor

Jandarma
trafik güvenliðine
dikkat çekti

Çorum Futbol Kulübü'nde yeni yönetim belli
oldu. Bugün kamuoyuna açýklanacak.
2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardýndan Fatih Özcan'dan kulübü satýn alan Murat
Yýldýrým ve ekibi yeni yönetimi oluþturdu. Çorum
FK'den yapýlan açýklamaya göre bugün saat
14.00'de düzenlenecek basýn toplantýsýyla yeni
yönetim kamuoyuna duyurulacak.
Açýklamada, "Yarýn saat 14:00 da kulüp tesislerimizde yeni yönetim kurulu tanýþmasý yapýlacaktýr" denildi.

Çorum Jandarma Komutanlýðýnca
Trafik Haftasý kapsamýnda farklý
alanlarda düzenlenen etkinliklerde,
emniyet kemeri kullanýmý, trafikte
yaya önceliði ve kural ihlallerine
vurgu yapýldý. 8’DE

(Abdulkadir
Söylemez)
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Ýsmail Kahraman
Çorum’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
27. Dönem Baþkaný ve Cumhurbaþkanlýðý
Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkanvekili, Ýsmail
Kahraman Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi, tarafýndan düzenlenen "Bir insan, bir
dünya Ahmet Tevfik Ýleri" konulu konferansa
katýlmak üzere Çorum'a geldi. 5’TE

ÞEHiTLER MÜZESi VE
ÞEHiTLiK ZiYARETi

Obruk'ta balýk aðý
ele geçirildi
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Çevre, Doða ve Hayvanlarý Koruma Tim
Komutanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen
denetimlerde Obruk Barajýnda 10 adet
10 bin metre uzunluðunda balýk aðý
ele geçirildi. 5’TE

Çorumlu genç
kazada yaralandý

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn tarafýndan konuk edilen Türkiye Harp Malulü
Gaziler- Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Genel Baþkaný Mustafa Iþýk ve dernek yöneticileri, 15
Temmuz Þehitler Müzesi ve Çorum Þehitliði'ni ziyaret etti. 8’DE

Temur: Adana’da
Çorum rüzgarý esti
"Bir Gençlik Þöleni" adýyla Adana'da
düzenlenen, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn da
katýldýðý organizasyonla ilgili açýklama yapan
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný
Muhammed Fatih Temur, servis araçlarý ve
yarým otobüsler de dahil olmak üzere 32
araçla Çorum'dan bin 500 gencin þölene
katýldýðýný söyledi. 4’TE

AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur ile birlikte, Adana'da
düzenlenen "Bir Gençlik Þöleni"
programýna katýldýktan sonra dönüþ
yolunda gerçekleþen kazada yaralanan Çorumlu üniversitesi öðrencisi
Çiðdem Çetin'i tedavi gördüðü
hastanede ziyaret etti. 2’DE
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Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

Zehra SAYIL

TEMEL ATMA
TÖRENiNDE KRiZ!
Hacý Bektaþ-i Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan inþa
edilecek olan Çok Amaçlý Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde adeta
kriz çýktý. HDP'li vekillerin törende yer aldýðýný gören AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, alaný terk etti. Kürsüde yapýlan konuþmanýn ardýnda
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
da alandan ayrýldý. 4’TE

CIRCIR BÖCEÐÝ
HÝKAYESÝ
- YAZISI 2’DE

GÜR VE EKÝBÝNDEN
CHP'YE ZÝYARET 2’DE

BALCI, ANKARA'DA ÇORUMLU
GENÇLERÝ AÐIRLADI 4’TE

Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn'a tepki

‘Ciddiye almýyor,
tiyatrodan sayýyoruz'

Teoman Þahin

ÖÐRETMEN VE ÝDARECÝLERE
EÐÝTÝM SEMÝNERÝ 6’DA

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýnHacý Bektaþ-ý Veli, Çok Amaçlý Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde yapýlan konuþmaya tepki göstererek alandan ayrýlmasýný hakkýnda açýklama yapan, Ehlibeyt
kanaat önderlerinden Teoman Þahin, yaþananlarýn tiyatrodan ibaret olduðunu, tutumu
samimiyetsiz bulduklarýný söyledi. 5’TE

ÞEHRE ÝNEN YABAN KEÇÝSÝ
ÇORUM'A GÖNDERÝLDÝ 8’DE

2
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Dünyalý Bir Dosttan
Dünyadan Hikayeler...

CIRCIR BÖCEÐÝ HÝKAYESÝ

Zehra SAYIL
Gökdelenlerin arasýnda karýnca gibi kalmýþ
insanlarýn, devasa bilboardlarda dönen reklamlarýn içinde kaybolduðu, bunlara ulaþmak
uðruna ömrünü hýzla harcadýðý, akýlalmaz bir
kalabalýðýn koþturmaca içinde yaþadýðý New
York þehrine gidelim mi?
Ýþte burada bir grup iþ arkadaþý, yemek molasýnda dýþarýya çýkarlar. Gruptan birisi
Kýzýlderili'dir. Yolda yürürken, insan kalabalýðý, siren sesleri, yolda çalýþma yapan iþçilerin
ve araçlarýnýn çýkardýðý
gürültüler, araçlarýn korna sesleri arasýnda Kýzýlderili, kulaðýna cýrcýr
böceði sesinin geldiðini
söyler ve aranmaya baþlar. Arkadaþlarý bunca
gürültünün arasýnda bu
sesi duyamayacaðýný,
kendisinin öyle zannettiðini söyleyip yollarýna devam ederler.
Aralarýndan bir tanesi
inanmasa da Kýzýlderili ile
birlikte kalýr. Kýzýlderili, bulunduðu caddede geriye
doðru gider ve karþý caddeye geçer. Arkadaþý
da arkasýndan takip eder ve o binalarýn arasýnda bir kaç tutam yeþilliðin arasýnda gerçekten
bir cýrcýr böceði bulurlar. Arkadaþý Kýzýlderili'ye;
''Senin insanüstü güçlerin var bu sesi nasýl
duydun?'' diye sorar.
Kýzýlderili ise bu sesi duymak için insanüstü
güçlere sahip olmaya gerek olmadýðýný söyleyerek arkadaþýna kendisini izlemesini söyler.
Kaldýrýma geçerler ve Kýzýlderili cebinden
çýkardýðý bozuk parayý kaldýrýmda yuvarlaya-

Hem ev sahibini hem de
kiracýlarý koruyacak
düzenleme geliyor
Hükümet, kiralardaki artýþlarýn ardýndan hem
kiracýlarý hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý, Hazine ve Maliye Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý kira artýþlarý konusunda düzenleme için çalýþma baþlattý. Adalet
Bakaný Bekir Bozdað, "Hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracýnýn hukukunu koruyacak
makul bir formül ortaya çýkarsa, biz bu formülle
ilgili adým atabiliriz" dedi.
Son zamanlarda kiralardaki artýþlarýn ardýndan ev sahiplerinin düþük kira ödeyen kiracýlarýný evden çýkmaya zorlayarak konutlarýný yüksek
bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut
sahiplerinin kiracýlarý evden çýkartmak için icra
yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.
3 BAKANLIK ÇALIÞMA BAÞLATTI
Kiralardaki artýþlar ve ev sahiplerinin kiracýlarý çeþitli bahaneler ile evden çýkartmasýný önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý, Hazine ve
Maliye bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý kira artýþ
oranlarý ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalýþma baþlattý.

rak atar. Bozuk para sesini duyan bir çok insan
bir anda yere bakarak düþen paranýn kendi parasý olup olmadýðýný kontrol etmeye baþlar.
Kýzýlderili arkadaþýna dönerek,
''Gördün mü? Önemli olan nelere deðer
verdiðin ve neleri önemsediðindir. Her þeyi ona
göre duyar, görür ve hissedersin ''der.
Ýsteklerimiz, arzularýmýz hayalimiz sandýðýmýz þeyler ne kadar bize ait?
Toplumda kabul
görmek için mi istiyoruz?
Moda olduðu için
mi?
Birileri bizi beðensin diye mi?
Yoksa reklamlarda veya sanal ortamlarda bize güzel
bir paketle sunulduklarý için mi bir
þeyler istiyoruz.
Ne kadarý gerçekten ihtiyacýmýz
isteklerimizin?
Ne kadarý elde edildiðinde tatmin saðlýyor?
Mutluluk veriyor mu?
Huzur saðlýyor mu?
Tamamdýr ben daha bir þey istemem dedirtiyor mu?
Yoksa aldýkça daha da fazlasýný mý istiyoruz. Ne istiyorsun bu hayattan. Ne bekliyorsun.
Bir peri gelse ve bu dileklerini gerçekleþtirse
mutluluðun ne kadar sürer? Dön bir bak geçmiþine ya da al eline fotoðraflarýna bak en mutlu
anlarýn en huzurlu en özlenen anlarýn hiçbir bedel ödemediðin anlardýr. Yapay olmak için ne

kadar çok bedel ödediðine bir bak. Anneannesinin kýrýþýk yüzünü çirkin bulan bir çocuk tanýyor musun? Sevdiðin biriyle nerede vakit geçirdiðin bu vakitten aldýðýn hazzýnda bir deðiþiklik
yapýyor mu? Suya baktýðýn kadar çok nerede
dinleniyorsun? Rüzgarýn yüzünü okþadýðý kadar neyle sakinleþebiliyorsun? Toprak kadar ne
besleyebilir seni? En mutlu anýn bir þey satýn
aldýðýn an olabilir mi? Doðru þeylerin sesini takip edersen hiçbir þey için yorulmaz yýpranmaz
çabalamazsýn. Doðal olan her þey elinin altýnda her gün durur. Doða durur, sevdiklerin durur,
yaþam durur… Sense baþka bir ihtiyacýn olduðunu zannederek koþarsýn. Koþarak ve zaten
sende olan þeylere kavuþma arzusuyla bir kafa karýþýklýðý içinde yaþarsýn. Çünkü doðandan
kopuksun. Yanlýþ sesi dinliyorsun…
Þimdi çevir baþýný diðer sesi dinle…
Bak orda yarýþ yok.
Bak orada daha fazlasý daha da fazlasý diye bir þey yok.
Orada baþkasý olmaya çalýþmak yok.
Doða olduðu gibi kabul eder içinde bulunaný. Tilki serçe olmaya çalýþmaz. Aslan o gün için
avlanýr ertesi gün için stok yapmaz. Yanan bir
ormanda aðaçlar mümkün olduðunca hýzlý bir
þekilde yeniden yeþerir, hayata küsmez. Güneþ
hayat verir, su temizler, rüzgar canlandýrýr…
Her þeyin kendi olabildiði doðada, herkes
özgürdür. Ýþte sen bu sesi dinle, özgürlük burada. Kendi yarattýðýn yapay bir dünya da esaret
içide yaþama… Doðal ol, doðal olaný beðen
doðal olaný sev. Zaten aksini baþaramayacaksýn. Gitgide kendinden ve doðadan uzaklaþarak yapay tatlar, yapay kokular, yapay yüzler,
yapay bir hayat içinde kendin olamazsýn. Buraya gel burada hayat çok güzel…

Çorumlu genç kazada yaralandý

"KÝRALARA CÝDDÝ ZAM YAPANLAR VAR"
Adalet Bakaný Bekir Bozdað da katýldýðý bir
televizyon programýnda bu çalýþmayý doðrulayarak, "Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasýnda kiracýlarý, kiralayaný koruyan önemli hükümler var.
Kötü niyetli bir þekilde bu konuda hareket edilmemiþ olsa bu düzenlemeler hem kiracýlarý hem
de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü deðiþime olumsuzluða karþý da koruyor. Önemli
olan burada yasanýn tanýdýðý bu imkanlarý kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz, haberlerde de pek çok
yerde özellikle büyükþehirler daha çok yoðun olmak üzere bu konularda maalesef kiracýlarý zorlayan ve onlarý çýkarmak isteyen ve bu konuda
kiracýnýn karþýlayamayacaðý miktarda artýþ talep
eden ev sahipleri olduðuna dair ciddi haberler
var. Bu konu, Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðýmýzýn esasýnda konusu. Onlar bu
konuda bir çalýþma yapýyorlar, Maliye Bakaný'yla ile beraber. Adalet Bakanlýðý olarak da biz de
bu çalýþmalara katký veriyoruz." dedi.

Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Þöleni" programýna katýldýktan sonra dönüþ yolunda yaþanan kazada Çorumlu üniversitesi
öðrencisi Çiðdem Çetin de yaralandý. Çetin'in saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.
AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih Temur
birlikte Üniversitesi öðrencisi Çiðdem Çetin'i
tedavi gördüðü hastanede ziyaret etti.
Ahlatcý, ailesine geçmiþ olsun dileklerini
iletirken, doktorlardan da saðlýk durumu
hakkýnda bilgi aldý.
Ahlatcý, "Aldýðýmýz bilgilere göre Çiðdem
kardeþimizin durumu gayet iyi. Rabbim tez
zamanda þifa versin inþallah. Vefat eden AK
gençlerimize Allah'tan sonsuz rahmet, yaralýlara þifa, ailelerine sabr-ý cemil niyaz ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

"MAKUL BÝR FORMÜL ORTAYA
ÇIKARSA ADIM ATABÝLÝRÝZ"
Çalýþmanýn henüz bitmediðini belirten Bozdað, "Henüz çalýþma bitmiþ deðil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalýþma yürüyor. Serbest
sözleþme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracý arasýndaki iliþki ile þekilleniyor. Ama yasa, bu
noktada asgari müþterekleri ortaya koyuyor ve
usulü koyuyor, burada haksýzlýk yapmak isteyene karþý kiracýyý da koruyor, ev sahibini de kiracýya karþý koruyan pek çok hükümler var. Þu kadarýný ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracýnýn hukukunu koruyacak
makul bir formül ortaya çýkarsa, biz bu formülle
ilgili adým atabiliriz" dedi.
(Haber Merkezi)

Çiðdem Çetin

GÜR VE EKÝBÝNDEN
CHP’YE ZÝYARET

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'un
olaðan genel kurulunda yeniden Birlik Baþkanlýðýna seçilen
Recep Gür, beraberinde birliðin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Ýl Örgütüne nezaket ziyaretinde bulundu.
ÇESOB Baþkaný Recep
Gür ve beraberindekiler, Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez

Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve diðer parti yöneticileri ile bir süre
sohbet etti.
Tahtasýz, Recep Gür ve ekibinin yeni dönemde daha güzel
hizmetlere imza atacaðýna
inandýðýný ifade ederek, ziyaretten memnuniyet duyduðunu
dile getirdi.
ÇESOB Baþkaný Recep
Gür'e ziyaretlerde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Kolaylý,
Abdurrahman Uysal, Ýsmail

DEVREN SATILIK iÞ YERi
-

Tanýnmýþ marka ve maðazalarýn güvenini kazanmýþ.
Potansiyel müþterisi olan,
Giyim maðazalarýna yakýn,
Þehrin merkezi yerinde bulunan,
Çamaþýrhane ve terzi makineleri ve malzemeleriyle birlikte
çok uygun fiyata saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr.

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Ahmet Nalçacý Apartmaný No: 16/H ÇORUM
Telefon: 0535 680 30 48

Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve
Mehmet Gayretli, Denetim Kurulu üyeleri Özkan Þanal, Mutlu
Karslý ve Halil Piroðlu, Disiplin
Kurulu üyeleri Selami Koçyiðit,
Osman Aþutoðlu ve Nihat Kabakcý ile birlikte Oto Tamirciler,
Makine Yedek Parça Satýcýlar,
Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun
ve Fýrýncýlar ve Simitçiler Esnaf
Odasý Baþkaný Seyit Arslan eþlik etti.
(Haber Merkezi)
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TEMEL ATMA TÖRENiNDE KRiZ!

Hacý Bektaþ-i Veli Anadolu Kültür
Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan
vakýf binasýnýn yanýna inþa edilecek olan Çok Amaçlý Kültür
Merkezi'nin temel atma töreninde adeta kriz çýktý. HDP'li
vekillerin de yer aldýðý töreni
önce AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, ardýndan da Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn terk etti.
Hacý Bektaþ-i Veli Anadolu Kültür
Vakfý Çorum Þubesince vakýf binasý
yanýna inþa edilecek merkez için hafta
sonu bir temel atma töreni düzenlendi.
Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve

Partili yöneticiler katýldý.

YUSUF AHLATCI TÖREN
ALANINI TERK ETTÝ
HDP'li milletvekillerinin de yer aldýðý törende
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, HDP'li vekillerin
de törene katýldýðýný öðrenince
tören alanýný terk etti.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ýl
Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý ve AK

VALÝ VE BAÞKAN
TEPKÝ GÖSTERDÝ
Törende Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Baþkaný Hüseyin Mat'ýn
kürsüde yaptýðý konuþma ortamý gerdi.

Hüseyin Mat'ýn Alevi
toplumunun
birtakým
haklarýný elde etmesi yönünde yaptýðý konuþma,
duyan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn tepkisine yol açtý.
Hüseyin Mat'ýn konuþmasý sýrasýnda Vakýf
Baþkaný Dede Nurettin
Aksoy'un kürsünün yanýna giderek kulaðýna bir
þeyler fýsýldadýðý görüldü.
Hüseyin Mat'ýn konuþmasý sýrasýnda; Vali
Mustafa Çiftçi, Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Emniyet
Müdürü Mehmet Gülser, Ýl Jandarma
Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu, Müftü
Muharrem Biçer, alaný terk etti.
Vali Çiftçi "Bizler buraya birlik ve
beraberlik mesajý vermek için geldik.
Bu tür konuþmalar birliðimize zarar veriyor" diye konuþtu.
Vali Çiftçi ve beraberindeki protokolün tören alanýný terk etmesi, vatandaþlar arasýnda üzüntüyle karþýlandý.
"TAHAMMÜL ETMEYÝ
ÖÐRENECEKLER"
Öte yandan Hüseyin Mat ise sosyal medyada konuyla ilgili yayýmladýðý
mesajýnda þunlarý söyledi:
"Çorum H.B.V. Vakfý Cemevimizin

Hüseyin
Mat

bugün Kültür Merkezi temel atma törenine katýldýk. Temel atma töreninde
hizmet veren, katký sunan herkese çok
teþekkür ediyorum. Temel atma törenine katýlan ve yaptýðým konuþmamdan
dolayý rahatsýz olan Çorum Valisi ve
AKP Çorum Belediye Baþkaný tören
alanýný terk etti. Toplumumuza karþý
yaptýklarý bu saygýsýzlýktan dolayý kendilerini kýnýyorum.
Taleplerimizi ve eleþtirilerimizi dinlemeye bile tahammül edemeyen bu
zihniyet er ya da geç dinlemeyi de öðrenecek. Onlar duymak istemeseler
de biz haklý davamýzda bildiklerimizi
daha yüksek sesle söylemeye ve bunlara rahatsýzlýk vermeye devam edeceðiz."
(Çaðrý Uzun)

Temur: Adana’da
Çorum rüzgarý esti
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur, bin 500 gençle Adana'da düzenlenen Bir Gençlik Þöleni'ne katýldýklarýný söyledi.
Ak Parti Çorum Gençlik Kollarý, bin 500'e yakýn genç ile Bir Gençlik Þöleni'ne katýlmak üzere Adana'ya gitti.

Asým Balcý, Ankara’da
Çorumlu gençleri aðýrladý
Altýndað Belediye
Baþkaný,
Çorumlu
hemþehrimiz Doç. Dr.
Asým Balcý, Çorumlu
150 Çorumlu genci
misafir etti.
Ýlk olarak Altýnköy
Açýk Hava Müzesi'nde öðrencilerle bir
araya gelen Asým
Balcý, öðle yemeði ikram ettiði gençlerle
Millet Bahçesi Altýn
Mekan'daki kütüphanede buluþtu.
Çorumlu gençlerin
katýldýðý söyleþi programýnda genç hemþehrileri ile buluþmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu kaydeden Doç. Dr. Asým
Balcý, gençlere tavsiyelerde bulun-

du, sohbet etti.
Geziye katýlan gençler, kendilerini aðýrlayan Asým Balcý'ya teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

"YOÐUN TALEP ÜZERÝNE
ARAÇ SAYISINI ARTIRDIK"
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur, "Program Ýçin öncesinden 20 otobüslük araç kafilesi organize eden Ak Parti
Gençlik Kollarý Baþkanlýðý katýlým talebinin çok
olmasý ve alana fazla gencin gelmesinden dolayý araç sayýsýný artýrdýk ve 32 araca ulaþtýk. Servis araçlarý ve yarým otobüslerinde dahil olmasýyla toplam 32 araçla Adana'ya hareket ettik"
diye konuþtu.
"GENÇLERÝN PARTÝSÝ AK PARTÝDÝR"
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed
Fatih Temur, "Hep söylüyorum gençlerin partisi
Ak Partidir. Ak Parti de gücünü gençlerden alan
partidir. Bugün bir kez daha görüyoruzki buradaki 1500'e yakýn genç bunun en büyük kanýtýdýr.
liderine baðlý bu gençler Cumhurbaþkanýný Genel Baþkanýný dinlemeye gidiyor. Doyasýya eðleneceðimiz bir güne gidiyoruz. Bu kuþak Teknofest kuþaðýdýr. Bu kuþak vatanýna, milletine,
bayraðýna ve devletine baðlý kuþaktýr. Bu kuþak
ihalarý uçuran, sihalarý havalandýran, yerli otomobili üreten, insansýz hava aracýný yapacak
olan kuþaktýr. Bu kuþak Milletin öz deðerleriyle
yoðrulmuþ vatanperver kadirþinas kuþaktýr.
Kimse bu kuþaðý bir kalýba sokmaya çalýþmasýn,
iftira etmeye çalýþmasýn. Bugün olduðu gibi yarýnda 2023 seçimlerinde de Cumhurbaþkanýmýzýn, liderimiz genel baþkanýmýzýn yanýnda ve
emrinde olacaðýz. Allah'ýn izniyle ve genç kardeþlerimin enerjisi ve dinamizmi ile 2023 seçimlerinden de zaferle çýkacaðýz inþallah. Gençlerimiz ne derse biz oradayýz" diye konuþtu.
Dev pankartla Çorum'un Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yanýnda olduðunu gösterdiðini kaydeden Temur, "Sýk sýk Çorum sloganlarý atan Ak
Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðý reise
mesaj vermek için 120 m2'lik dev bir pankart
yaptýrdý. Tüm statta dikkatler bir kez daha Çorum'a çevrilirken ulusal ve yerel bir çok haber sitesi manþetlerinde Çorum pankartýna yer verdi.
Haber kanallarý ve canlý yayýnlarda ise sýk sýk
Çorum detaylarý paylaþýldý. 81 il arasýnda en büyük olma özelliðine sahip olan Pankartýn Üzerinde ise "Ýlk günkü aþkla A'dan Z'ye Çorum daima
yanýnda" yazýsý Ýle Cumhurbaþkanýmýzýn Portresi ve Çorum Saat Kulesi yer aldý" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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‘CiDDiYE ALMIYOR,
TiYATRODAN SAYIYORUZ'
Ehlibeyt kanaat önderi
Þahin'den Vali Çiftçi ve
Baþkan Aþgýn'a tepki

Ehl-i Beyt kanaat önderlerinden
Teoman Þahin, Hacý Bektaþ-i Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan inþa edilecek olan Çok Amaçlý Kültür Merkezi'nin temel atma törenini terk
eden Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a tepki
göstererek "Açýlýþta HDP'lilerin, Avrupa-Vatikan temsilcilerinin olacaðýný bizler bile öngörürken koskoca devletin
valisi bunu öngörememiþ miydi de davete katýldýlar, öngörüp katýldýysa daha
kötü tabi" dedi.
Hacý Bektaþ-i Veli Anadolu Kültür
Vakfý'na tahsis edilen arazi ve Belediye
tarafýndan buraya verilen imar düzenlemesine de daha önce tepki göstermiþ
olan Teoman Þahin "Almanya-Vatikan
ekseninden yönetildiðini yazýp söylememize ve yüzlerce kanýt sunmamýza
karþýn valiliði, belediyesi ve sermayesi
bu çizgiye hep destek vermiþtir. Yine en
son valilik ve belediye iþbirliðiyle buraya þaibeli aktarýmlarla ek bir arsa alýnarak büyümeleri saðlanmýþtýr" ifadelerini
kullandý.
Þahin açýklamasýnda ayrýca "törende yaþananlarýn tiyatrodan ibaret olduðunu, Vali Çiftçi ve Baþkan Aþgýn'ýn tu-

tumunun samimiyetsiz bulduðunu söyleyerek þu ifadeleri kullandý;
"Yýllardýr Alevilerin uyanýþýný ve 12
imam yolunu öðrenip, Kur'an ve Ehl-i
Beyt yolundan gitmesini önlemek için
'Biz Anadolu Alevisiyiz onlar ÞÝÝ palavrasýný slogan yaptýlar ve her tarafa cem
evleri yaptýrarak alevi halkýmýzý sazla,
semahla, cemle, sünni, sufist Hacý
Bektaþ'ýn tekerleme ve masallarýyla
uyutmaya çalýþtýlar' diye yazýp söyleriz.
Bu konuya dünyayý yöneten karanlýk
güçlerin hepsi ve bunlarýn iþbirlikçileri
aktif olarak karýþmýþlardýr. Ülkemizde
ise Amerikan cemaati FETÖ örgütlenmesi baþý çekmekteyken darbe kalkýþmasýndan sonra dönüþüm ve devir teslimler yaþanmýþ, bu konuda AB,Vatikan

ve Almanya daha aktif hale gelmiþtir.
Ülkemizdeki hemen tüm izm ve
gruplar yalan ile yanlýþ algýlarla bir þekilde ikna edilerek bu karanlýk cepheye
destek verilmesi de saðlanmýþtýr.
Bizlerin Çorum'da Hz. Ali'nin taraftarý (Alevi-Caferi-Þii) bir kimlikle Aliyyen
Veliyullah ezaný okunan bir Ehli Beyt
cami yapmamýz sonucunda ise Çorum
bu konuda pilot bölge olmuþtur.
Özellikle Amerikan cemaati FETÖ'cü yapýlanmanýn Ankara merkezli
olarak kurup açýlýþýný dönemin Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýna yaptýrdýklarý Anadolu Hacý Bektaþ Veli Kültür
Merkezi, 15 ilde cemevi açarak bu konuda aktif bir rol oynamak istemiþti. Bu
merkez, bir þubesini de Çorum'da aç-

mýþ ve tüm devlet bürokrasisi ve sermayesinin bir þekilde desteðini saðlamýþtý.
Bizler herkesi bu yapýlanmanýn bu
topraklara zararý olacaðýný, dýþarýdan
yönetildiðini, Almanya-Vatikan ekseninden yönetildiðini yazýp söylememize ve
yüzlerce kanýt sunmamýza karþýn valiliði, belediyesi ve sermayesi bu çizgiye
hep destek vermiþtir. Yine en son valilik
ve belediye iþbirliðiyle buraya þaibeli
aktarýmlarla ek bir arsa alýnarak büyümeleri saðlanmýþtýr.
Geçen gün yapýlan temel atma töreninde aralarýnda yaþanan ve vali ve belediye baþkanýnýn Almanya kökenli birlik baþkanýnýn sözlerine tepki göstererek meydaný terk etmelerini ciddiye almýyor, tiyatrodan sayýyoruz.
Çünkü biz bile sadece haber akýþlarýndan gözlemleyerek Hacý Bektaþ vakfýnýn Avrupa'dan, Vatikan'dan, Almanya'dan yönetildiðini biliyoruz da koskoca devletin valisi bunu bilmiyor muydu
da o vakfa arazi alýnmasý için AKP belediye baþkanlýðý ve sermayedarlarla
birlikte hareket ettiler?
Dahasý açýlýþta HDP'lilerin, AvrupaVatikan temsilcilerinin olacaðýný bizler

Teoman Þahin

bile öngörürken koskoca devletin valisi
bunu öngörememiþ miydi de davete
katýldýlar? Öngörüp katýldýysa daha kötü tabi.
Kürsüye davetli olarak çýkacak Almanya-Vatikan-HDP-Bektaþi temsilcilerinin neler söyledikleri yýllardýr ortadayken nasýl bir konuþma yapacaklarý
bekleniyordu da dayanamayýp ortamý
terk ettiler?
Biz aleviler bu tip tiyatro gösterilerini çok gördük, yarýn bunlarý yine kol kola semah dönenleri izleme ibadeti(!) yaparken göreceksiniz. Bunlar Hz. Ali yoluna karþý ayný cephede yer alan ayný
millettir. Ciddiye almýyoruz yani."
(Haber Merkezi)

LAÇÝN ORMAN ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ 1005
KOD NOLU KUZDAMI SR - KARABURUN Y
YENÝ YOL YAPIM ÝÞÝ

Obruk'ta balýk aðý
ele geçirildi
Çorum'da Obruk Barajý'na býrakýlan 10 adet 10
bin metre uzunluðunda balýk aðý ele geçirildi.
Ýl Jandarma Komutanlýðý
Çevre, Doða ve Hayvanlarý
Koruma Tim Komutanlýðýnca yürütülen çalýþmalar
kapsamýnda Obruk Barajý
ve Seydim Göleti'nde denetimler gerçekleþtirildi. Denetimlerde Obruk Barajý'nda
10 adet 10 bin metre uzunluðunda balýk aðý geçirildi.

Jandarmadan yapýlan
açýklamada, "Ýcra edilen faaliyetlerde Çevre, Doða ve
Hayvanlarý Koruma Tim Komutanlýðý personelince vatandaþlara Su Ürünleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Koruma Kanunu, Kara
Avcýlýðý Kanunu, Orman
Yangýnlarý, Anýz Yakma konularýnda ve 'haydi' uygulamasý hakkýnda bilgi verilmiþtir. Ýl Jandarma Komutanlýðýnca yaþadýðýmýz çev-

renin ve doðanýn sürdürülebilirliði ve korunmasý maksadýyla her fýrsatta mücadeleye devam edilmektedir"
denildi.
(Haber Merkezi)

Ýsmail Kahraman Çorum'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27.
Dönem Baþkaný Ýsmail Kahraman, Çorum'a
geldi. Cumhurbaþkanlýðý Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkanvekili, TBMM 27. Dönem Baþkaný

Ýsmail Kahraman, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Müftülüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Bir insan, bir
dünya Ahmet Tevfik Ýleri" konulu konferansa
katýlmak üzere Çorum'a geldi.
Kahraman için Amasya-Merzifon
T.C.
Havaalanýnda karþýlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Çiftçi, BeleÇORUM
diye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
ÝCRA DAÝRESÝ
Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
2019/1183 TLMT.
Osman Öztürk katýldý.
20/05/2022
Karþýlamanýn ardýndan Ýsmail Kahraman, karayoluyla Çorum'a geldi. DaDÜZELTME ÝLANI
ha sonra Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Ýl Müftülüðü ve Ýl Milli Eðitim MüMüdürlüðümüz bu dosyasýndan düzenlenen satýþ
dürlüðü tarafýndan düzenlenen "Bir inilanýnda, 1,2,3 nolu taþýnmaz olarak ilan edilen,
san, bir dünya Ahmet Tevfik Ýleri" konuÇorum Ýli Merkez Ýlçesi Yavruturna mah.782 ada
lu konferansa konuþmacý olarak katýlan
16 parsel Zemin kat 3 nolu baðýmsýz bölüm,ayný
Ýsmail Kahraman, akþam saatlerinde
taþýnmaz Zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölüm, ayný
kentten ayrýldý.
(Gizem Galatalý)
taþýnmaz bodrum kat 1 nolu baðýmsýz bölümün
ana taþýnmaz yüzölçümü 304,36 M2 ise de bu taþýnmazlarýn satýþ ilanýn taþýnmaz özelliklerinin belirtildiði kýsmýnda ana taþýnmaz yüzölçümünün
sehven 304,46 M2 olarak yazýldýðý anlaþýldýðýndan bu taþýnmazlarýn ana taþýnmaz yüzölçüm
metrekaresinin 304,36 m2 olduðu düzeltilerek ilanen teblið olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Laçin Orman Ýþletme Þefliði 1005 Kod Nolu Kuzdamý Sr - Karaburun Y Yeni Yol Yapým Ýþi 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
: 2022/498146
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 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Laçin Orman Ýþletme Þefliði 1005 Kod Nolu Kuzdamý Sr
- Karaburun Y Yeni Yol Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 3+040 KM yeni yol yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum ili Laçin Ýlçesi 1005 Kod nolu Kuzdamý Sr.
- Karaburun Y. Yeni Yol
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.06.2022 - 10:00
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.
4.1.2. 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 % 50
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:
Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde Yer Alan (A) Alt Yapý Ýþleri V.Grup Karayolu Ýþleri (Altyapý+Üstyapý) Benzer Ýþ Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Orman Mühendisliði veya Ýnþaat Mühendisliði
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1626765
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ÇORUM'DAKi ÖÐRETMEN VE
iDARECiLERE EÐiTiM SEMiNERi
Anadolu Vakfý tarafýndan Çorum'daki öðretmenlerin kiþisel geliþimine katký saðlamak amacýyla
online eðitim semineri verildi.
Anadolu Vakfý, 55 ilde devam
eden "Deðerli Öðretmenim" projesi kapsamýnda Çorum'da görev
yapan öðretmen ve idarecilere yönelik online eðitim seminerleri verdi. Mayýs ayý programý kapsamýnda 23 "Eðitimlerde Yaratýcý Uygulamalar" konusunda seminer verildi. Eðitim seminerleri "Sýnav Kaygýsý Yönetme" konusu ile 25 Mayýs'ta devam edecek. 30-31 Mayýs
tarihleri arasýnda "Proje Yönetimi
(Erasmus Ka1 Ka2 Proje Yazma)"
bir ve ikinci oturumlarýnda bir kez
daha öðretmen ve idarecilerle bir
araya gelinecek.

Geliþtir" adlý üç ayrý modülden oluþuyor. Kendini Geliþtir modülünde;
iletiþim dilinin ve þeklinin yeniden
tasarlanmasýna destek olunuyor,
olaylara dýþarýdan bakma, motivasyon, dayanýklýlýk, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletiþim becerilerini artýrmaya yönelik
yaklaþýmlara yer veriliyor. Ýþini Geliþtir modülünde; iþ dünyasýnýn öncelikleri gözetilerek deðiþen dünya koþullarýna uyum saðlayacak
uygulamalarýn hayata geçirilmesine destek olmak hedefleniyor.
Problemleri çözme, farkýndalýk ile
güçlü iliþkiler inþa ederek büyük
resmi görme, yaratýcý düþünme ve
sonuç odaklý olma konularýna deðiniliyor. Öðrencilerini Geliþtir modülünde; dijitalleþen dünyada farklý bakýþ açýlarý ile düþünmenin
yöntemleri anlatýlýyor. Vizyoner
bakýþ açýsý ile yönetim yetkinlikleri
geliþtiriliyor, giriþimcilik ekosistemi eðitimleri ile
geleceðe dokunuluyor. Öðrencilere koçluk yapma, kaygýlarýný yönetme, geri bildirim verme, kuþaklarýný anlama, takým olma, sürdürebilirlik, çeþitlilik ve dahil etme gibi konuda eðitimler veriliyor.
Deðerli Öðretmenim projesi kapsamýnda verilen
eðitimler, Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri iþ birliði ile
uzaktan eriþim aracý olan Zoom uygulamasý üzerinden devam ediyor." (Zahide Yasemin Eðrigözlü)

"EÐÝTÝMLER YÖNETÝCÝ
VE OKUL ÝDARE
menlerin; sürekli deðiþen dünya ve koþullar karþýEKÝPLERÝNE DE AÇIK"
Anadolu Vakfý'ndan seminerlerle ilgili yapýlan sýnda fark yaratabilen, araþtýran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini
açýklamada þöyle denildi:
"Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2023 Eðitim Vizyonu arttýrmayý hedefliyor.
doðrultusunda hazýrlanan Anadolu Vakfý Deðerli
ÝLETÝÞÝM DÝLÝNÝN VE ÞEKLÝNÝN YENÝDEN
Öðretmenim Programý, gelecek nesillere eðitim ile
TASARLANMASINA DESTEK OLUYOR
dokunmayý ve ülkemizdeki yeteneklerin geliþimiAnadolu Vakfý'nýn Deðerli Öðretmenim Prograne destek olmayý amaçlýyor. Tüm Türkiye'deki öðretmen ve idarecilerin yaný sýra öðrencilerin de mý, "Kendini Geliþtir", "Ýþini Geliþtir" ve "Öðrencini
yetkinliklerinin geliþtirilmesini amaçlayan program kapsamýndaki eðitimlerle 55 ilde eðitimci ve
gençlerin hayatýna deðer katýldý. Eðitim programlarý Türkiye'nin dört bir yanýndaki öðretmenlerin
yaný sýra eðitim alanýnda görev yapan yönetici ve
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
okul idare ekiplerine de açýk. 2013 yýlýndan bu
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri ve 37. Uluslararasý Çorum Hitit
yana 188 binin üzerinde öðretmene ulaþan program, toplumu geleceðe taþýyacak deðerli öðret- Fuar ve Festivali Organizasyon Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/504327
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642245805
Imsak
03:20
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Gunes
05:09
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
Ögle
12:42
internet sayfasý
Ýkindi
16:38
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
Akþam
20:05
a) Adý
: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma
Yatsý
21:46
Etkinlikleri ve 37. Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve
Festivali Organizasyon Hizmet Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Belediyemiz 2022 yýlý kültür, sanat, spor ve sosyal
etkinlikleri kapsamýnda, 05-24 Temmuz 2022 tarihleri
arasýnda 20 gün süre ile 15 Temmuz Milli Birlik ve De1921- Mustafa Kemal Paþa'ya suikast için
mokrasi Günü Anma Etkinlikleri ve 37. Uluslararasý
Ankara'ya geldiði kanýtlanan Ýngiliz casusu
Çorum Hitit Fuar ve Festivali Organizasyon Hizmet Alýmý
Mustafa Sagir idam edildi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için1924- Yabancý þirketlerce iþletilen Anadolu
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
Demiryollarý Þirketi'nin millileþtirilmesi için
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Belediyesi Mücavir Alan Sýnýrlarý içerisinde
Anadolu-Baðdat Demiryollarý Müdiriye-i Umuç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 05.07.2022, iþin bitiþ tarihi 24.07.2022
miyesi kuruldu.
d) Ýþe baþlama tarihi
: 05.07.2022
1961- Ýmralý Adasý'ndaki 2 bin mahkumun
3-Ýhalenin
barýndýðý cezaevinde çýkan isyan bastýrýldý.
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.06.2022 - 10:00
1979- Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþ haný /
ilk Türk uçaðý 'Mavi Iþýk 79-XA', Kayseri Ýkmal
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sokak
Merkezi'nde baþarýlý bir deneme uçuþu gerNo : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
çekleþtirdi.
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
1981- Türk Hava Yollarý'nýn Haliç uçaðý 4 kikriterler:
þi tarafýndan Bulgaristan'a kaçýrýldý.Militanlar
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un47 yandaþlarýnýn cezaevinden çýkarýlmasýný
surlara
iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
istediler, ancak ertesi gün yakalandýlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
1983- Bulvar gazetesinin düzenlediði yarýþ4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avþar'ýn
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
evli olduðu ortaya çýkýnca ikinci güzel Dilara
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
Haraççý kraliçe ilan edildi.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
1989- Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
göç baþladý.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
1993- Bingöl-Elazýð karayolunda pusu kufazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli maran PKK militanlarý 33 silahsýz askeri kurþuna
li
müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düdizdi.
zenlenen 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
YIL: 5 / SAYI: 2103
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bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Kamu veya Özel sektörde Her türlü Organizasyon iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul ediSok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
lecektir.
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:
Tel&Fax:
Ali Ceylani KOLAÇ
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
web: www.kesinkarar.com
kep:
e-posta: haber@kesinkarar.com
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
Baský:
Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
Adres: Osmancýk Cad.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
Akyurt/ANKARA
iliþkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
ÇORUM
Tel: 0312 351 83 10
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
11.
Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
Kongre Ýlanlarý
200 TL
teminat vereceklerdir.
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
Tam sayfa reklam
1.250 TL
13.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
ABONE FÝYATLARI
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,71
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklaYurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
ma istenilmeksizin reddedilecektir.
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1626147

ORGANÝZASYON HÝZMETÝ ALINACAKTIR

BUGÜN

TARiHTE BUGÜN

BOÐAZ ENFEKSÝYONLARI:
DOÐAL TEDAVÝLER -2PAPATYA ÇAYI
KOMPRESÝ
Bu tedavi aðrýyan
boðaza ýslak bir bezle
kompres uygulanarak
yapýlýr. Bu þekilde iltihabý
biraz azaltacak ve rahatlamanýzý saðlayacaktýr. Uygulamak için
þu adýmlarý izlemelisiniz.
- Papatyanýzý hazýrlamak için bu
bitkiden üç yemek kaþýðý alýp bir bardak suya koyun.
- Papatyalar iyice ýslanýp demini
salýnca suyunu bir kaba süzün. Ardýndan bir bez parçasýný bu suyla ýslatýp aðrýyan boðazýnýza uygulayýn.
- Kompres sýcaklýðýný her yitirdiðinde bunu tekrarlayýn. En ideali 20
dakikalýk setler halinde uygulamaktýr.
ZERDEÇAL VE YEÞÝL ÇAY
- Bu kolay ve çok etkili bir yöntemdir. Yeþil çayý zerdeçalla karýþtýrmak
iltihabý azaltmaya yardýmcý olacak ve
enfeksiyondan kurtulmanýzý hýzlandýracaktýr.
- Yeþil çayýnýzý her zaman olduðu
gibi hazýrlayýn. Suyu kaynamaya
baþladýðýnda yarým çay kaþýðý öðütülmüþ zerdeçal ekleyin.
- Hazýrladýðýnýz karýþým çayýnýz 5
dakika demlendikten sonra bir miktar
balla tatlandýrýp için. Kesinlikle daha
iyi hissedeceksiniz.
BOLCA DÝNLENÝN
Vücudunuz bir enfeksiyonla savaþýyor. Bu savaþta enfeksiyona karþý
yapabileceðiniz en iyi þey bol bol dinlenerek doðal savunmayý devam ettirmek olacaktýr. Bu nedenle bol bol
uyumaya çalýþýn. Yapacaðýnýz fazladan uyuma hiçbir þeye zarar vermez.
Daha hýzlý bir þekilde iyileþirsiniz!
Hasta olduðunuzda günde yaklaþýk 10 - 11 saat uyumanýz gerekir. Bu
nedenle, iyileþmek için gündüzleri þekerleme yaptýðýnýzdan ve akþamlarý
da güzelce uyuduðunuzdan emin
olun. Yavaþ yavaþ eski halinize döndüðünüzü göreceksiniz.

AÐRI KESÝCÝLERÝN YERÝNÝ
ALACAK BÝRBÝRÝNDEN
ÞÝFALI 5 BÝTKÝSEL YAÐ
SONU GELMEYEN EKLEM
VE KAS AÐRILARI ÝÇÝN
KEKÝK YAÐI
Kekik yaðý, romatizmal aðrýlar, artrit, eklem ve kas aðrýlarý için idealdir.
Antibakteriyel ve antioksidan etkilere
sahiptir ve kan dolaþýmýný hýzlandýrýr.
ÝNSANI ORTA YERÝNDEN
ÇATLATAN SÝNÝRSEL
BAÞ AÐRILARI VE STRES
ÝÇÝN NANE YAÐI
Nane yaðý, özellikle sinirsel baþ
aðrýlarýnýn, yani gerginlik, stres, üzüntü, korku, heyecan gibi durumlarýn yol
açtýðý baþ aðrýlarýnýn giderilmesi için
uygundur. Ayrýca migren aðrýlarýný da
hafifletebildiði bilinmektedir.
MODERN TIBBIN
BÜYÜK FATURA KESTÝÐÝ
DÝÞ AÐRILARI ÝÇÝN
KARANFÝL YAÐI
Aðýr ve sarýmsak, soðanlý yemekler sonrasýnda aðýz kokumuzu yok
etmesi için kullandýðýmýz karanfil ayný zamanda diþ aðrýlarý ve diþ etleri
için de faydalý özellikler taþýyor. Diþ
aðrýlarýnýzda 1 parça pamuða 3 damladan fazla olmamak kaydýyla karanfil yaðý damlatýn ve pamuðu aðrýyan
diþin etrafýna gelecek þekilde aðzýnýza yerleþtirin.
BÝR TÜRLÜ GEÇMEYEN
SÝNÜZÝT KAYNAKLI BAÞ
AÐRILARINDA ETKÝLÝ
OKALÝPTÜS YAÐI
Okaliptüs yaðý, hafif ve yarým baþ
aðrýlarý için ayný nane yaðý gibi kullanýlabilir. Bunun yaný sýra sinüzit kaynaklý baþ aðrýlarýnda buðu þeklinde
kullanýlýr.
EVE GÝDÝNCE GEÇMEYEN
GERGÝN VE HUZURSUZ
KASLAR ÝÇÝN PORTAKAL YAÐI
Portakal yaðý, spazm çözücüdür.
Ayrýca romatizmal aðrýlara, stres ve
gerginlik kaynaklý vücut aðrýlarýna da
iyi gelir.
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Finalin adý belli oluyor
TFF 2. Lig'de PlayOff'un yarý final maçlarý bugün oynanacak karþýlaþmalarla tamamlanacak ve
finale adýný yazdýran takýmlar belli olacak.
TFF 2. Lig'de Play-Off
heyecaný devam ediyor.
Çorum FK'nin grubunda

bulunan Bodrumspor-Bayburt Özel Ýdare Spor eþleþmesinde ilk karþýlaþmayý
evinde 3-1 kazanan Bodrumspor avantajlý görünüyor. Bu maçýn rövanþ maçý, bugün Bayburt Genç
Osman Stadý'nda saat
15.30'da oynanacak. Kar-

þýlaþmayý Ýstanbul bölgesinden Tugay Kaan Numanoðlu yönetecek.
Bir diðer eþleþme ise
Karacabey Belediyespor
ile Tarsus Ýdman Yurdu.
Karacabey'de oynanan ilk
karþýlaþma 0-0'lýk eþitlikle
tamamlanmýþtý. Bu maçýn

rövanþý da yine bugün saat
20.00'de Tarsus Ýlçe Stadý'nda oynanacak. Tarsus
Ýdman Yurdu'nun cezasý
nedeniyle seyircisiz oynanacak karþýlaþmayý Malatya bölgesinden Suat Arslanboða yönetecek.
(Abdulkadir Söylemez)

MASA TENiSiNDE ÇORUM DAMGASI
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi
takýmý, 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandý.
Ezel Arslan, Ayþe Karabarut, Elizan Baþar, Fatemeh
Jamalýfar'dan oluþan Çorum Belediyesi GSK Kadýn Masa
tenisi takýmý, 20-22 Mayýs 2022 Bursa Çekirge Spor Salonunda yapýlan 2.Lig Play-off müsabakalarýnda, Elazýð Belediyesi Ulaþým Spor'u 3-2, Trabzon Büyükþehir Belediyespor'u 3-1, Ankara Büyük Kolej'i 3-0, Ýstanbul Pendik
Belediyespor'u 3-0, Ispartes Spor Kulübü'nü 3-0, Bursa
Büyükþehir Belediyespor'u 3-0, Bursaspor'u 3-1 maðlup
ederek 2.Lig'de sezonu þampiyon olarak tamamladý. Çorum Belediyesi GSK, yeni sezonda Masa Tenisi 1.Ligi'nde
mücadele edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk MEM þampiyon oldu
Osmancýk Ýlçesi'nde düzenlenen kurumlar arasý Voleybol Turnuvasý'nda Milli Eðitim Müdürlüðü þampiyon oldu.

19 Mayýs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla Osmancýk Kaymakamlýðý
tarafýndan kurumlar arasý Voley-

bol Turnuvasý düzenledi. Turnuvanýn final maçýnda Osmancýk
Milli Eðitim Müdürlüðü Voleybol
Takýmý, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü takýmýný 3-0 yenerek
þampiyonluk kupasýný almaya
hak kazandý.
Turnuvanýn kupa ve madalyalar AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya ve Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay tarafýndan
taktim edilerek þampiyon takým
tebrik edildi.
(ÝHA)

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
2022/2023 kýþ dönemi için yakacak torba kömür mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecekolup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alýnacaktýr.Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2022/449274
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI EMNÝYET GENELMÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi : Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:1 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642241009 - 3642256709
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imzakullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : 2022/2023 kýþ dönemi için yakacak torba kömür
b) Niteliði, türü ve miktarý : 300 ton kömür (230 ton portakal - 40 ton fýndýk - 30 ton karpuz tipi)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Teknik Þartnamede listesi verilen yerlere yüklenici firma tarafýndan teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi: Ýþe baþlanmasýna müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde kömürler
istenilen yerlere teslim edilerek iþ tamamlanacaktýr.
d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþme imzalandýktan sonra 7 iþ günü içerisinde iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2022 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri (e-tekliflerinaçýlacaðý adres): Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý 3. Kat Destek Hizmetleri Þube Müdürlüðü Ýhale Odasý
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 beyanetmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veyabelgelerine iliþkin bilgiler:
Ýstekli; ithalatçý ise Ýthalatçý Kayýt Belgesi, üretici ise Uygunluk Ýzin Belgesi, daðýtýcý ise Daðýtýcý Kayýt Belgesi, satýcý ise Katý Yakýt Satýcýsý KayýtBelgesi
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 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:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklifsadece 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 dokümanýnýindirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadarEKAP 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 teklifbirim 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 teklifverilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1626038

Fransa'dan iki madalya
ile döndüler
Fransa'da
düzenlenen
ISF Gymnasiade Yaz Oyunlarý'nda Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uður Yýlmaz bronz, Ýskilip Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü sporcusu Ferhat
Yiðit ise gümüþ madalya kazandý.
Fransa'da
düzenlenen
ISF Gymnasiade Yaz Oyunlarý'na katýlan Çorumlu iki
sporcu da madalya ile döndü.
Ýskilip Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü sporcusu Ferhat
Yiðit, serbest stil 70 kiloda

gümüþ madalya
kazanýrken, Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor
Kulübü sporcusu
65 kiloda bronz
madalya kazandý.
Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, "Fransa'da
düzenlenen
ISF
Gymnasiade Yaz Oyunlarý'nda serbest stil 70 kiloda Ýskilip Belediyesi GSK sporcusu
Ferhat Yiðit gümüþ madalya;
Çorum Belediyesi sporcusu

Uður Yýlmaz 65 kiloda bronz
madalya alarak bizleri gururlandýrdý. Genç güreþçilerimize
bizlere bu onuru yaþattýklarý
için teþekkür ediyor, hayat boyu muvaffakiyetler diliyorum"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Gönüllerin þampiyonundan
Vali Çiftçi'ye ziyaret
Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda
olimpiyat ikincisi olarak Çorum'u gururlandýran Esma Gökülü, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
24. Ýþitme Engelliler Olimpiyatlarý, Brezilya'da düzenlendi. Türkiye'yi temsilen olimpiyatlara katýlan Çorum Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü sporcusu Esma Gökülü, olimpiyat ikincisi olarak Çorum'a döndü.
Ýlk olarak beraberinde antrenörleri ve ku-

lüp yöneticileriyle birlikte Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret eden
Esma Gökülü, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi
ile görüþtü.
Esma ile bir süre sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'u gururlandýran genç sporcuyu kutladý, baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'ta hazýr bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN
DUYGU
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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‘SAÐLIK ÝÇÝN
HAREKET ET’
Þehre inen Yaban keçisi
Çorum'a gönderildi
Samsun'da þehir merkezine inen yaban keçisi yakalanarak Çorum'daki tabiat parkýna nakledildi.
Doða Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüðü Samsun Þube Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Bayraktepe
Tabiat Parký içinde nereden geldiði tespit edilemeyen yaban keçisi görüldü. Ekipler, trafiði tehlikeye sokak yaban keçisini yapýlan çalýþma neticesinde yakaladý.
DKMP 11. Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan
açýklamada konu hakkýnda, "Kirazlýk mevkiinde
trafik güvenliðini tehdit edecek
þekilde yola inmesi üzerine gerek
insanlarýn can güvenliði gerekse
yaban hayvanýnýn can güvenliðini saðlamak amacý ile Samsun DKMP Ýl Þube Müdürlüðümüz teknik ekiplerinin veteriner
hekim baþkanlýðýnda yaptýðý çalýþma ile yakalandý. Ýlk kontrolleri yapýldýktan sonra Çorum DKMP Ýl Þube Müdürlüðü sorumluluk alanýnda
bulunan Sýklýk Tabiat Parký fauna
tanýtým alanýna nakli gerçekleþtirildi" ifadeleri kullanýldý. (ÝHA)
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Jandarma trafik güvenliðine

dikkat
çekti
Iþýk ve yönetimi, Þehitler
Müzesi ve Þehitliði inceledi
Türkiye Harp Malulü Gaziler- Þehit
Dul ve Yetimleri
Derneði Genel Baþkaný Mustafa Iþýk ve
dernek yöneticileri,
Çorum'da 15 Temmuz Þehitler Müzesi
ve Çorum Þehitliðinde incelemelerde bulundu.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn tarafýndan konuk edilen Türkiye Harp
Malulü Gaziler- Þehit Dul ve
Yetimleri Derneði Genel Baþkaný Mustafa Iþýk ve dernek yöneticileri, 15 Temmuz Þehitler
Müzesi ve Çorum Þehitliði'ni
ziyaret etti.
Ziyarette Çorum Þehitliði'nde yapýlan çalýþmalarý da
inceleyen Mustafa Iþýk ve yönetimi Çorum Belediyesine teþekkür etti.

Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, ziyaretle ilgili,
"Türkiye Harp Malulü GazilerÞehit Dul ve Yetimleri Derneði
Genel Baþkaný Mustafa Iþýk ve
yönetimi ile 15 Temmuz Þehitler Müzesi ve Çorum Þehitliðimizi ziyaret ederek, devam etmekte olan çalýþmalarýmýzý inceledik. Þehitlik makamýna
gösterdiðimiz saygý ve hürmeti takdir eden Genel Baþkana
teveccühleri için teþekkür ediyorum" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Çorum Jandarma Komutanlýðýnca Trafik Haftasý kapsamýnda düzenlenen etkinliklerle trafik güvenliðine dikkat çekildi, farkýndalýk oluþturmak amaçlandý.
Trafik Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Ýl Jandarma Komutanlýðýnca farklý alanlarda
etkinlikler gerçekleþtirildi.
Trafikte güvenliðine dikkat
çekmek amacýyla gerçekleþtirilen etkinliklerde emniyet
kemerinin önemine deðinildi,
yaya önceliði hatýrlatýldý.
Jandarmadan düzenlenen etkinliklerle ilgili yapýlan
açýklamada þu ifadelere yer
verildi:
"Çorumspor-Afyonspor
TFF 2.Lig futbol müsabakasýnda futbolcular seremoniye
'Söz konusu insan ise trafikte
bir can kaybý bile fazladýr'
ibareli pankart ile çýkarak,
müsabakanýn hakemine jandarma ve polis trafik görevlilerince 'kýrmýzý düdük' verildi.
'Yayalar için 5 adýmda güvenli trafik' mottosunun görseli billboardlarda ve sosyal
medya hesaplarýnda kullanýldý. Ayrýca emniyet kemerinin
kullanýmýnýn teþvik edilmesi
maksadýyla, 'Bir hareketine
bakar hayat', 'Kemerinle yol
ver hayata', 'Kemerim hep
aklýmda, annem hep yaným-

da' ve trafikte yaya önceliði
konusunda 'Yayalar kýrmýzý
çizgimiz' sloganlarýnýn yazýlý
olduðu pankartlar vatandaþlarýn yoðun olarak bulunduðu
alanlara asýlarak farkýndalýk
oluþturuldu.
Ýl Milli Eðitim ile koordine
içerisinde okullarda trafik güvenliði eðitimlerine devam
edildi. Ayrýca trafik haftasýnýn
da içinde bulunduðu Engelli-

ler Haftasý kapsamýnda Çorum Özel Eðitim Meslek
Okulu öðrencilerine, öðrencilerin de katýldýðý skeçler ile
trafik güvenliði eðitimi verildi.
Sorumluluk sahamýzda
geçmiþ günlerde meydana
gelen traktör kazalarýnda koruma çerçevesi 'ROPS' sayesinde, zemin ile devrilen
traktörün altýnda ezilmekten
kurtulan traktör sürücüleri

kazaya müdahale eden trafik
tim personelince ziyaret edilerek, kazaya karýþan sürücüler yaþamýþ olduklarý kaza
anýný
tekrar
anlatarak,
'ROPS' demirinin önemi vurgulanmýþtýr.
Vatandaþlarýmýzýn huzur
ve güven içerisinde seyahat
etmeleri ve sürücülerin trafik
kural ihlal davranýþlarýnýn en
aza indirilmesi maksadýyla,
trafik denetimleri her zaman
ve her yerde etkin, sürekli ve
yoðun bir þekilde kararlýlýkla
yürütülerek, toplumsal farkýndalýðýn artýrýlmasýna yönelik kampanyalar ile trafik
güvenliði konusunda bilgilendirme /bilinçlendirme faaliyetleri, 'Trafikte bir can kaybý
bile fazladýr' anlayýþý ile devam ettirilecektir."
(Çaðrý Uzun)

