BASIN NO: 10000

Sarý: Çorum'da
ayçiçeði üretimi
yüzde 50 arttý
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Rusya-Ukrayna savaþýnýn ardýndan
ortaya çýkan Ayçiçeði krizi, tüm dünyayý derinden etkiledi. Bu süreçte
Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü de bu
süreçte Çorum'daki ayçiçeði üretimi
artýrmak amacýyla üreticilere yaðlýk
ayçiçeði tohumu daðýttý. 2’DE

11 AÐUSTOS 2022 PERÞEMBE

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

HiTiT ÜNiVERSiTESi

MiLYONLARA ULAÞTI
IÐDIR’I KONUK
EDiYORUZ
2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de
mücadele edecek olan Çorum FK, yeni
sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Sezon
öncesinde Amasyaspor ve Samsunspor
ile karþýlaþan kýrmýzý-siyahlýlar, bugün
de 3. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iðdýrspor'u konuk edecek. Çorum Þehir
Stadyumu'nda saat 19.00'da baþlayacak
maçý taraftarlar stadyumda ücretsiz
izleyebilecek. 7’DE

ÖSYM'nin YKS sonuçlarýný açýklamasýyla birlikte milyonlarca öðrenci için tercih heyecaný Temmuz ayýnýn sonunda baþlamýþtý. 5 Aðustos'a kadar devam eden bu süreçte
Hitit Üniversitesi de öðrencilere ulaþmak için birden
fazla çalýþma yaptý. Üniversite yöneticileri televizyon ve sosyal medyada yayýnlanan programlara konuk olurken, üniversitenin basýn birimi de web
sitesi, sosyal medya hesaplarý, Whatsapp Danýþma Hattý gibi alanlarda
çalýþma yürüttü. Üniversite, tercih sürecinde milyonlarca
Prof. Dr.
Ali Osman
öðrenciye ulaþýldýðýÖztürk
ný bildirdi.
8’DE

Gençlerle buluþma
öncesi son kontroller
Belediye düðün salonu yapýyor
Çorum Belediyesi, kente bir düðün salonu kazandýrmak için kollarý sývadý.
Mimar Sinan Mahallesi'nde inþaatýna yapýmýna baþlanan düðün salonu inþaatýný Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da ziyaret etti. Çalýþmalarla ilgili bilgiler alan Baþkan Aþgýn,
salonun "beþ yýldýz" konseptiyle inþa edildiðini ifade etti. 8’DE

Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13
Aðustos Cumartesi günü
Çorum'a geliyor.
15.30'da KADEÞ Barýþ
Meydaný'nda Çorum halkýyla bir araya gelecek
olan Cumhurbaþkaný Erdoðan, daha sonra Veli
Paþa Haný'nda gençlerle
buluþacak. AK Partili yöneticiler de Veli Paþa
Haný'nda devam eden
son hazýrlýklarý yerinde
inceledi. 2’DE

Çorum
polisinden
uyuþturucu
operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü,
uyuþturucuyla mücadeleye devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce yapýlan operasyonda çok sayýda
uyuþturucu madde
ele geçirildi. Operasyonda gözaltýna alýnan bir kiþi, sevk edildiði mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 8’DE

'CUMHURBAÞKANIMIZ VE DEVLET BAHÇELÝ
DÜNYAYA SÝYASETÝ ÖÐRETÝYOR' 4’TE

ÇOCUKLARIMIZA
BESLENME
DÜZENÝ
OLUÞTURMAK
- YAZISI 2’DE

Oya Hayriye ÇIRACI

BÝZÝM KÖÞE

Ceylan: Esnaf ve çiftçi
hibelerle destekleniyor
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da çiftçi ve esnaflarla bir araya geldi. Talep ve sorunlarý dinleyen Milletvekili Ceylan, devletin hem
çiftçiye hem esnafa saðladýðý imkanlardan bahsetti, hibeler ve faizsiz kredilerle
birlikte iki sektöre finansman saðlandýðýný kaydetti. 5’TE

ÞEHRÝN YEDÝ FARKLI BÖLGESÝNDE
AÞURE ÝKRAM EDÝLDÝ 2’DE

ÇORUM'DAKÝ STK'LAR PROGRAMA
DAVET EDÝLDÝ
5’TE

Mehmet
Dolgunyürek

ÖRGÜNÖZ
EKONOMÝSÝ (6)
- YAZISI 2’DE

ÝÞSÝZLÝK RAKAMLARI
AÇIKLANDI
2’DE
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Ýþsizlik rakamlarý
açýklandý
TÜÝK, Haziran 2022 dönemine iliþkin iþ gücü
istatistiklerini açýkladý. Kurumun verilerine göre
Türkiye'de iþsizlik oraný yüzde 10,3 olarak gerçekleþirken, iþsiz sayýsý 136 bin kiþi azalarak 3
milyon 541 bin kiþi oldu.
Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý sonuçlarýna
göre; 15 ve daha yukarý yaþtaki kiþilerde iþsiz sayýsý 2022 yýlý Haziran ayýnda bir önceki aya göre
136 bin kiþi azalarak 3 milyon 541 bin kiþi oldu.
Ýþsizlik oraný ise 0,3 puanlýk azalýþ ile %10,3 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde
%8,5 iken kadýnlarda %13,8 olarak tahmin edildi.
ÝSTÝHDAM ORANI %47,8
Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2022 yýlý Haziran
ayýnda bir önceki aya göre 46 bin kiþi azalarak 30
milyon 866 bin kiþi, istihdam oraný ise 0,1 puanlýk azalýþ ile %47,8 oldu. Bu oran erkeklerde
%65,3 iken kadýnlarda %30,6 olarak gerçekleþti.
Ýþgücü 2022 yýlý Haziran ayýnda bir önceki
aya göre 182 bin kiþi azalarak 34 milyon 407 bin
kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,4 puanlýk azalýþ
ile %53,2 olarak gerçekleþti. Ýþgücüne katýlma
oraný erkeklerde %71,3, kadýnlarda ise %35,5 oldu. 15-24 yaþ grubunu kapsayan genç nüfusta
iþsizlik oraný bir önceki aya göre deðiþim göstermeyerek %20,4 oldu. Bu yaþ grubunda iþsizlik
oraný; erkeklerde %16,3, kadýnlarda ise %27,9
olarak tahmin edildi.
(Haber Merkezi)

ÇOCUKLARIMIZA
BESLENME DÜZENÝ OLUÞTURMAK

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný

Çocuklarýn saðlýklý büyümeleri ve geliþimleri için düzenli ve dengeli beslenmeleri gerekiyor.
Özellikle artýk bebeklikten çýkmýþ 2-6 yaþ
arasý çocuklarda beslenme bilincinin kazandýrýlmasý oldukça önem taþýyor. Bu dönemde geliþen damak tatlarý tüm yaþantýlarýný etkileyeceðinden anne-babalarýn yemek konusunda
dikkatli davranmalarý ve çocukla inatlaþmamalarý gerekmektedir.
2-6 yaþ, çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin geliþtiði bir dönemdir. Ancak,
sosyal faaliyetler ve çok fazla hareketli olmalarý bu dönemi zorlaþtýrabilir. Bu yaþ aralýðýndaki
çocuklarýn inatçý tavýrlar sergilemesi de diðer
bir olumsuz durumdur. Burada dikkat edilmesi
gereken konu, çocuðun okul dönemine kadar
olan zaman diliminde doðru beslenme alýþkanlýklarýnýn oturtulmasýdýr. Çünkü bu dönemde
geliþen damak tatlarý ve alýþkanlýklar tüm yaþamlarýnda etkilidir. Sonradan bu alýþkanlýklarý
geliþtirmek daha güçtür.
Ebeveynler çocukla inatlaþýp durumu savaþ

haline getirmemelidir. Çocuða yemek konusunda seçim hakký tanýnmalý, kendi baþýna yemesi için izin verilmelidir. Bu þekilde çocukta
kendine güven ve baðýmsýzlýk duygusu geliþir.
Anne-babalarýn en büyük hatasý çocuklarýn
kendini doyuramayacaðý endiþesi ile baský
yapmasýdýr. Çocuk yemek yemeyi iþkence deðil, zevkli bir aktivite olarak görmelidir.
Süt ve süt ürünleri: Her gün 2-3 bardak süt
veya süt ürünü tüketmelidirler. Ýster aralarda isterlerse yemeklerinin yanýnda süt içebilirler.
Et ve ürünleri: Çocuklarýn gün içerisinde tüketmesi gereken et miktarý ortalama 100 gr kadar olmalýdýr. Bu durum çocuðun yaþýna ve kilosuna göre deðiþebilir. Tavuk, balýk ve kýrmýzý
et; dönüþümlü olarak çocuða sevdiði þekilde
verilmelidir.
Sebze ve Meyveler: Çocuklarýn genelde en
az sevdiði ve aslýnda onlar için en gerekli olan
besin türü sebzelerdir. Hemen hemen bütün vitaminler farklý sebze ve meyvelerde bulunur.
Bu nedenle çocuða sebze-meyve yedirirken
mümkün olduðunca çeþitlilik saðlanmalýdýr.

Çocuklarýn sývý ihtiyaçlarýný mümkün olduðu kadar sudan karþýlamalarý saðlanmalýdýr.
Besinlerin hangi sýklýkta yedirildiði de çocuðun iþtahý ve alýþkanlýklarý açýsýndan önemlidir.
Kahvaltý, öðle yemeði, akþam yemeði olmak
üzere 3 ana öðün, aralarýnda en az 4 saat olacak þekilde planlanmalýdýr. Öðle ve akþam yemeði arasýnda birde ikindi öðünü oluþturulabilir. Bunun dýþýnda aralarda ellerine su dýþýnda
hiçbir içecek ve yiyecek verilmemelidir.
Çocuklarýn geliþimleri için doðru beslenmek
önemlidir ancak vücut geliþimleri için spor yapmalarý da saðlanmalýdýr. Hoþlanacaklarý spor
dallarýna yönlendirilerek, hem geliþimleri desteklenmeli hem de kilo alýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Her yaþa uygun spor dallarý vardýr ve o
sporlar tercih edilmelidir. Çocukluk döneminde
edinilen beslenme alýþkanlýklarý kalýcýdýr. Bu
nedenle zeminde doðru beslenmek çocuklarý
uzun vadede hastalýklardan koruyacaðý gibi,
geliþimleri açýsýndan da önemlidir. Çocuklar
için verilen emek onlarýn gelecekleri adýna yapýlan en büyük yatýrýmdýr.

Sarý: Çorum'da ayçiçeði
üretimi yüzde 50 arttý
Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan daðýtýlan ayçiçeði tohumlarý, meyve vermeye baþladý. Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý,
yaptýklarý çalýþmalarla Çorum'da ayçiçeði üretiminin
yüzde 50 arttýðýný söyledi.
Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðünün katkýlarýyla çiftçilere
daðýtýlan yaðlýk ayçiçeði tohumlarý hasada yaklaþtý.
Yaðýþlarýn da bol olmasýyla kýsa sürede yetiþen ayçiçeði, tarlalarda görsel þölen yarattý.
Konuyla ilgili bir açýklama
yapan Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, bölgede
ayçiçeðinde üretiminin olduðunu belirtti. Yaðlýk ayçiçeði
üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasý
amacýyla Çorum'da üreticilere daðýtýlan tohumlarýn hasada yaklaþtýðýný dile getiren Ýl
Müdürü Orhan Sarý, "Geçmiþ yýllardaki tecrübelerimiz,
bize ayçiçeðinin oldukça
stratejik bir ürün olduðunu
gösterdi. Bu yüzden ayçiçeðinde ekiliþ alanlarýmýzý da
verimimizi de artýrmalýyýz. Bu
yýl Bakanlýðýmýzýn katkýsýyla

1820 üreticimize 70 bin
dekar alana yetecek kadar
tohum daðýttýk. Ýlimizde yaðýþlarýn da güzel gitmesi neticesinde hasatta da yüksek
randýman bekliyoruz. Teknik
ekiplerimiz sürekli sahada ve
çiftçimizle yan yana. Bölgemizde ayçiçeði tarlalarýnda
hastalýk ve zararlý kontrolleri
devam ediyor. Özellikle çayýr
týrtýlý takibimiz altýnda idi ve
tarlalarda bir zarar oluþturmadý" dedi.
"ÇORUM, EN ÇOK ÜRETÝM YAPAN ALTINCI ÝL"

Çorum'un Türkiye'de en
çok ayçiçeði üretimi yapan
altýncý il olduðunu vurgulayan Orhan Sarý, þunlarý söyledi:
"Çorum, ülkemizde ayçiçeðini en çok yetiþtiren altýn-

Orhan Sarý

cý ildir. Ayçiçeði ekiliþ alanlarýmýz her yýl artmaya devam
ediyor.
Geçen yýl 400 bin dekar
ayçiçeði ekim alanýmýz varken bu yýl daðýttýðýmýz tohumlarla nadas alanlarýnýn
da ekiliþi saðlandý ve mevcutta 600 bin dekarýn üzerinde üretim alanýmýz oluþtu.
Mevsimin de güzel gitmesiyle birlikte ayçiçeðinde verim,
geçmiþ yýllara göre çok daha
iyi olacaðý görülüyor.Geçen
sene ortalama verim 200kg a
kadar düþmüþken bu sene
dönüme ortalama 350-400
kilogram verim bekliyoruz.Bu
da en az 65 bin ton Ayçiçek
yaðý demek. Üreticilerimize
bereketli hasatlar ve bol kazançlar dileriz."
(Sümeyra Özdoðan)

Þehrin yedi farklý bölgesinde
vatandaþa aþure ikram edildi
Çorum Belediyesi aþure
geleneðini bu yýl da sürdürdü. Muharrem Ayý nedeniyle
þehrin 7 noktasýnda daðýttý.
Belediye binasý yaný, Kadeþ Barýþ Meydaný, Huzur
Cami Önü, Abdibey Cami
Önü, Özdoðanlar Kavþaðý,
Eti Lisesi Önü ve Buhara
Kültür Merkezi önünde belediye ekiplerince vatandaþlarý
gün boyu aþure ikram edildi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da belediye
binasý yanýnda kurulan
stantta vatandaþlara aþure
ikramýnda bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

Gençlerle buluþma
öncesi son kontroller
AK Parti'nin Çorum'daki
Ahlatcý da Veli Paþa Hayöneticileri, Veli Paþa Haný'ndaki hazýrlýklarý inceledi.
ný'nda yapýlacak gençlik buAK Parti Milletvekili ve
luþmasý öncesi handa inceleMKYK Üyesi Ahmet Sami
melerde bulundu.
Ceylan, "Türkiye'mizin en büCumhurbaþkaný ve AK
yük ahþap hanlarýndan birtaParti Genel Baþkaný Recep
nesi olan Veli Paþa Haný'ný iliTayyip Erdoðan, 13 Aðustos
mize kazandýrdýk. HemþehriCumartesi günü Çorum'a gelerimize hayýrlý olsun" dedi.
liyor. 15.30'da KADEÞ Barýþ
Ziyaretle ilgili Baþkan AþMeydaný'nda Çorum halkýyla
gýn da "AK Parti MKYK Üyesi
Cumhurbaþkaný Erdoðan
bir araya gelecek olan Cum- Milletvekilimiz Ahmet Sami
hurbaþkaný Erdoðan, daha sonra Veli Paþa Ceylan ve AK Parti Ýl Baþkanýmýz Yusuf AhlatHaný'nda gençlerle buluþacak.
cý ile restorasyon çalýþmalarýný tamamladýðýmýz Velipaþa Haný'nda incelemelerde bulunHAZIRLIKLAR DEVAM EDÝYOR
duk. Þehrimizdeki en önemli tarihi yapýlardan
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ah- ve ülkemizdeki az sayýda ahþap hanlardan bimet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Dr. Halil ri olan bu tarihi haný Çorum turizmine kazanÝbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf dýrdýk" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)
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Bizim
Köþe

ÖRGÜNÖZ EKONOMÝSÝ (6)

Mehmet Dolgunyürek

Ýkinci el otomobil
satýþýna yeni
düzenleme
Otomotiv sektöründe fiyatlar artýþlarýnýn önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.
Yönetmeliðin hazýr olduðu bilgisini paylaþan Ticaret Bakaný Mehmet Muþ, "Ýlk tescilden sonra
þirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldýklarý sýfýr araçlarý satamayacak" dedi.
Ticaret Bakaný Mehmet Muþ, Kayseri'de Türkiye Ýhracat Seferberliði Zirvesi'nde yaptýðý konuþmada, yeni düzenlemeye iliþkin bilgi verdi.
Muþ, þirketlerin, galerilerin ve rentacar'larýn aldýklarý sýfýr aracýn hemen satýmýna kýsýtlama getireceklerini açýkladý.
6 AY VE 6 BÝN KÝLOMETRE SINIRI
Konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan
Bakan Muþ, "Bir bakýyorsunuz sýfýr ikinci el araç
ilanlarý var. Dolayýsýyla yeni araç alýnýyor ve
üzerine daha büyük rakam konularak satýlýyor.
Otomobil fiyatlarýnda birbirini tetikleyen durum
söz konusu.
Yönetmeliði hazýrladýk. Ýlk tescilden sonra
þirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin
kilometreyi geçmeden aldýklarý sýfýr araçlarýn satýþýna kýsýtlama getiriyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Tekrar iki arkadaþ buluþtuðunda, Ali hazýrladýðý sorularý sormanýn
telaþýyla hal hatýrdan sonra hemen
konuya girer.
Ali: Size göre ekonomi açýsýndan insanýn neyi kutsaldýr?
Ahmet: Ýnsanýn atýllaþtýrýlmýþ
cevherleri kutsaldýr. O kutsal emanetlerin deðerini, önemini tanýyor ve
onunla iftihar ediyoruz.
Ali: Bu kutsal emanetler nelerdir?
CEVAP: Herkesin derinliklerinde olan definelerdir. Herkes kendi
definesini iþletip Özgür olacaktýr.
Ali: Siz, sermayeyi ve hazýr imkaný bunun için mi reddediyorsunuz?
Ahmet: Evet; Bunun için sermayeyi ve hazýr imkanlarý reddediyoruz. Ýnsanlar, imkanlanmýþlara seyirci deðil, yarýþçý olmasý gerek. Ýnsanlar bulunduðu yerden ve þarttan
baþlamalýdýr.
Ali: Siz Örgünöz Ekonomisini ortaya koyarken meydana getireceðiniz imkanla mý baþlayacaksýnýz?
Ahmet: Evet; Biz gerçekçi olarak Örgünöz Ekonomisini koyuyoruz. Onlar hazýr imkanlarýyla, bizde
meydana getireceðimiz imkanlarla
baþlýyoruz.

Ali: Yani herkes yarýþ halinde mi
gidecek?
Ahmet: Evet; Herkes baþarma
mücadelesini verecek, baþaracak,
yenileyip kendine saygý duyacak.
Ali: Yolun doðrusu ve haklýsý nedir?
Ahmet: Ýnsanýn kendi yapýsýna
göre yaþamasýdýr. Her alaný bu temele göre düzenlemek zorundayýz.
Ali: Kadýnlarýn çalýþmasý nasýl
olacak?
Ahmet: Kadýnlar, kadýnlýðýna göre çalýþacak. Erkekler gibi yarýþacak, ama körü körüne deðil.
Ali: Nasýl? Bütün iþler neye göre
yapýlacak?
Ahmet: Bütün iþler, aðýr basan
kabiliyetlere ve güdümlere göre yapýlacaktýr.
Kadýn haklarý özellikle belirlenip
iþ taksimi ona göre yapýlacak. Daha
ziyade kadýnýn insan anasý olmasý
hususu kesin ve derin hatlarýyla belirlenecek, kýzlarýn kabiliyetlerine
göre meslek tesbit edilecek.
Ali: Çocuklarýn yetiþtirilme durumu nasýl olacak?
Ahmet: Yavrular ana kucaðýndan beri yapýlarýna göre yetiþtirilecek. Böylece Örgünöz ekonomisi,
onlar yetiþkin çaða geldikleri za-

olur, yaparsan olur.
Ýnsanýn yarýþma, baþarma, iddialanma güdümleri durmadan insanýn isteyiþini sürdürür. Ýnsanýn derinliðinden dürten güdümler: ve iddiasý imkanlanmasý içindir.
Ali: Örgünöz ekonomisinin temeli ne olacaktýr?
Ahmet: Sýfýrdan baþlayýp imkan
meydana getirmek, Örgünöz ekonomisinin temeli olacak, hazýr imkanlar için bir takým ikiliklere yer kalmayacaktýr.
Ali: Örgünöz ekonomisinde her
insan neyi istismar edemeyecek?
Ahmet : Her insan sahipliðinin
þerefini gerçekleþtirmek yolunda
amaçlý olduðu halde, Ýnan- güven
duygularýný istismar edemeyecek.
Ali: Abi, harika cevaplar veriyorsun, bugüne kadar insanýn bilinmeyen definelerini ortaya koyarak,
ekonomi ile bütünleþtirerek cevaplar verdin, sað olasýn. Ýki gün sonra
yine ayný saatte buluþalým diyerek
ayrýlýrlar.
Ahmet memnundur, arkadaþý iyi
hazýrlanmýþtýr.
Kaynak: Özden yayýnlarý, Temel
Kitap, A. Kadir Duru
Derleyen: Mehmet Dolgunyürek

KAYA: CUMHURBAÞKANIMIZ VE DEVLET
BAHÇELÝ DÜNYAYA SÝYASETÝ ÖÐRETÝYOR

2022 YILI HIRDAVAT MALZEMESÝ ALIMI
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK
SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2022 YILI HIRDAVAT MALZEMESÝ ALIMI mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/792381
1-Ýdarenin
a) Adý
: EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT
ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK SAÐLIK BAKANLIÐI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642193000 - 3642193054
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: 2022 YILI HIRDAVAT MALZEMESÝ ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 146 KALEM HIRDAVAT MALZEMESÝ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ayniyat Tüketim Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
: 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe
baþlanacak, hastanemizin talebi doðrultusunda teslimat
parça parça yapýlacaktýr. Ýþin süresi 31.12.2022 tarihine
kadardýr. 2- Malzemeler Hastanenin yazýlý isteðine göre
yapýlan talepler doðrultusunda) verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir.
Hastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç
belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: sözleþme imzalanmasýna müteakip
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.09.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Baþhekimlik Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren 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 teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
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, kýsmý teklif verilebilir.
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:
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

man, daha esaslý biçimini alacaktýr.
Ali: Örgünöz sistemi, aile düzenini hangi temellere oturtacak?
Ahmet: Aile düzeni o kadar
mazbut temellere oturtulacak ki, hayatýn düzenini saðlayacak, imkanlanmanýn güven ve gücü aile mazbutluðundan temin edilsin.
Ali: Ýnsaný yaratýlýþýndan uzaklaþtýran sömürü vasýtalarý nelerdir?
Ahmet: Akýl sahibi olan insanlar
için, "hazýr iþ, hazýr para, hazýr araç,
hazýr gereç" insaný yaratýlýþýndan
uzaklaþtýran birer sömürü vasýtasýdýr.
Ali: Pekiyi, sömürülmek istemeyen ne yapar?
Ahmet: Sömürülenmek istenmeyen hazýra bakmaz.
Sýfýrdan meydana getirmeye bakar. Yani akýl ve sýhhati olan insanlar için, her þey birer imkandýr.
Ali: Ya insan için en yasak olan
þey nedir?
Ahmet: "olmaz" zihniyetidir.
Aslýnda insanlýðýný kabul etmiþ
olan insan "olmaz" lafýný aklýndan
geçirmez ve geçiremez.
Ali: Neden aklýndan geçiremez?
Ahmet: Çünkü insanýn yaratýlýþý
"olmaz"ýn çok üstündeki "olur"dur.
Evet olur, yaparsan olur, her þey

BASIN: 1673241

Milletvekili Kaya, Osmancýk'ta partilileri Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn da katýlacaðý toplu açýlýþ törenine davet etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Osmancýk ilçesinde AK Parti ve
MHP üyeleri ile bir araya
geldi. Osmancýklýlarý 13
Aðustos'ta Çorum'a gelecek
olan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn programýna davet eden Kaya,
"Yerli, milli silahlarýmýzý üretiyoruz. ÝHA'larla, SÝHA'larla
dünya harp tarihini deðiþtiriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz
ve ona destek olan Devlet
Bahçeli'nin katkýlarý ile dünyaya siyaset öðretiyoruz"
dedi.
Saray Düðün Salonunda
düzenlenen programda konuþan Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör,
MHP Genel Baþkan Devlet
Bahçeli'nin Cumhur Ýttifakýna verdiði öneme dikkat çekerek, "2023 seçimlerinden
zaferle çýkmak zorundayýz.
Çünkü 2023, 100'üncü yýlýn
meþalesidir. Genel Baþkanýmýz Cumhur Ýttifakýna çok
önem veriyor. Cumhurbaþkanýmýzý tekrardan Cumhurbaþkaný seçmekten baþka hedefi ve görüþü yoktur.
Genel Baþkanýmýz, Recep
Tayyip Erdoðan'ý anlayýn,
dinleyin, tanýtýnýz diyerek
mesaj verdi. Bu mesajýn bir
manasý vardýr. Bizim tek sevdamýz bayrak ve
topraðýmýz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet
payidar olmasýdýr. Biz hep birlikte 2023'ü zaferle çýkmak zorundayýz" dedi.
"DÜNYAYA SÝYASETÝ ÖÐRETÝYOR"
Dünyanýn karþý karþýya kaldýðý gýda krizi
tehlikesini Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn çözdüðünü hatýrlatan Kaya, "Cumhurbaþkanýmýz Kocaeli'nde yerli otomobilin
çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýnþallah seri
üretime geçiyoruz. Bir taraftan Abdülhamid
Han gemisini denize indirdik. Bir taraftan Karadeniz de bulunan doðalgazý 2023'ün baþlarýnda milletin hizmetine sunacaðýz. Yerli, milli
silahlarýmýzý üretiyoruz. ÝHA'larla, SÝHA'larla
dünya harp tarihini deðiþtiriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz ve ona destek olan Devlet Bah-

çeli'nin katkýlarý ile dünyaya siyaset öðretiyoruz. Bir ay önce Amerika Devlet Baþkaný ile
NATO'da Ýngiliz Baþbakanýna ayar verirken,
bir taraftan da Ýran'a ve Rusya'ya ayrý ayrý
toplantýlar yapýyoruz. Dünyanýn beklediði gýda krizini Cumhurbaþkanýmýz çözüyor. Yani
öyle lafla laf üretmiyoruz, iþ üretiyoruz. Sadece Türkiye genelinde yaptýðýmýz yerli, milli iþler inþallah 2023'te de bunu ortaya koymamýz
gerekiyor "diye konuþtu.
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bir dünya lideri olduðunu dile getiren Milletvekili Kaya;
"Cumhurbaþkanýmýzýn kalitesinde kalibresinde dünyada baþka bir lider yoktur. Hepiniz yaþayarak görüyorsunuz bunu. Cumhurbaþkaný
gibi liderler 100 yýlda bir gelir. Zor yetiþir. 20
yýllýk bir tecrübe ile her þey ortada" ifadelerini
kullandý.
(ÝHA)
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CEYLAN: ESNAF VE ÇiFTÇi
HiBELERLE DESTEKLENiYOR
Çorum’daki STK’lar
programa davet edildi
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 13 Aðustos'ta Çorum'a gerçekleþtireceði ziyaret
öncesinde hazýrlýklarýný sürdüren
AK Partililer, STK temsilcileri ile
bir araya geldi.
Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'nun düzenlediði toplantýya
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý ve STK temsilcileri
katýldý. Toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu, "Çorum
Ýnsani Deðerler Platformu Temsilciliðimizin organizesinde, her biri
''bir iyilik hareketi öncüsü'' olan,
yerel ve ulusal düzeyde faaliyet
gösteren, vakýf. dernek. sendika,
meslek örgütü sivil toplum kuruluþu il temsilcileriyle bir araya gelerek; arkadaþlarýmýzý, 13 Aðustos
Cumartesi günü ilimizi ziyaret
edecek olan Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum
programýna davet ettik. STK il
temsilcisi arkadaþlarýmýzla, ilimiz,
ülkemiz ve dünya gündemindeki
birçok konu hakkýnda düþüncelerimizi aktararak, istiþare ve deðerlendirmelerde bulunduk. Yýllarca omuz omuza birlikte mücadele ettiðimiz arkadaþlarýmýzla
son 20 yýlda aziz milletimizin gerçekleþen asýrlýk beklentilerini, ülkemizin tarihi kazanýmlarýný konuþtuk. Deðerli arkadaþlarýmýzla
yüz yýlýn seçimi olan 2023'ün
önemini deðerlendirdik. Ülkemizin, bölgemizin, orta doðunun,
gönül coðrafyamýzýn kaderini belirleyecek kadar önemli bir seçim
olduðunu ifade ettik. Programda
söz alan STK temsilcisi arkadaþlarýmýz, STK çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme ve tecrübe paylaþýmýnda bulunarak toplantýmýzýn son derce verimli geçmesine
katký saðladýlar" dedi.
Milletvekili Kavuncu, açýkla-

masýný þöyle sürdürdü:
"Kiþisel hiçbir karþýlýk beklemeden birer iyilik hareketi olarak
kurulmuþ sivil toplum kuruluþlarýmýz; bölgesel lider, küresel aktör
olan Türkiye'nin inþasýnda önemli rol oynamýþlardýr. Toplumun
nabzýný tutan STK'lar milli iradenin tecellisinde demokratik yönetimin en önemli unsuru ve zenginliði olmuþtur. Geçtiðimiz 20 yýl
içerisinde, küresel ve bölgesel
düzeyde gerçekleþtirdiðimiz reformlarda STK'lar toplumsal beklentilerin gerçekleþmesinde kilit
rol oynamýþlardýr. Ülkemizde demokrasi, insan haklarý ve özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi için
adanmýþlýk ruhuyla samimi bir
þekilde çalýþan ÝDP, Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inþasýndaki gizli kahramanlardýr. Tüm
zorlu sýnamalarda milli iradeye
destek veren Ýnsani deðerler platformu bileþenleri kutlu mücadelemizin temel taþlarýdýr.
Bugüne kadar olduðu gibi ayný
idealleri ve ayný mefkûreyi paylaþtýðýmýz STK'larýmýz ile el ele vererek; samimi bir þekilde, inançla,
imanla, fedakârlýkla; ülkemiz, aziz
milletimiz, gönül coðrafyamýz ve
tüm mazlumlar için hep beraber
çalýþmaya devam edeceðiz. Aziz
milletimize hizmet yolunda, daha
gidilecek çok yolumuz yapýlacak
çok iþimiz var. Rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun.
Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum
programý davetimize gösterdikleri
samimi teveccühleri, kutlu mücadelemize verdikleri önemli katkýlarý ve hizmetleri ile bizleri böylesine istifadeli bir programda buluþturduklarý için Çorum Ýnsani
Deðerler Platformu dönem sözcümüze, platform üyesi kýymetli
kardeþlerimize, toplantýmýza ev
sahipliði yapan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubemize þükranlarýmý sunuyorum."
(Çaðrý Uzun)

AK Parti MKYK Üyesi ve
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çiftçi ve esnaf temsilcileri ile bir araya gelerek,
talep ve isteklerini dinledi.
Çorum Pancar Ekiciler
Kooperatifin yapýlan toplantýya; Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, Çorum
Pancar Ekiciler Kooperatif
Baþkaný Ahmet Pehlivan,
Pancar Ekiciler Kooperatifi
Müdürü Cavit Temiz, Yönetim
Kurulu Üyesi Þükrü Melendiz, Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, ÇESOB
Baþkaný Recep Gür, Karadeniz Birlik Baþkaný Ali Bardakçý, Ticaret Borsasý Meclis
Baþkaný Damýz ve Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya ve Arýcýlar Birliði
Baþkaný Yücel Saygý katýldý.
Sohbet havasýnda geçen
toplantýda Milletvekili Ceylan,
esnaf ve çiftçi temsilcilerinin
talep ve önerilerini dinledi.
Çiftçi ve esnaflarýn taleplerini çözmek boyunlarýnýn
borcu olduðunu belirten Milletvekili Ceylan, "Çiftçilerimizin ve esnaflarýmýzýn derdiyle
dertlenerek bizleri gece gündüz arayarak istek ve talepleri ileten baþkanlara teþekkür
ediyorum" dedi.
"GENÇLERÝN TARIMA
YÖNELMELERÝ
DESTEKLENMEKTEDÝR"
Tarým sektörünün ihtiyaç
duyduðu desteklerin saðlandýðýna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, "Tarým teknolojileri geliþtirilebilir ve çiftçilerin
faaliyetlerini daha etkin þekilde sürdürebilmesine yardýmcý oluyoruz. Tarým ve Orman
Bakanlýðýmýz tarým alanýnda
bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi için hazýrlanan projeleri
desteklemektedir. Hazýrlanan
projelerin çiftçiler ve tarýmsal
sanayicilere de aktarýlmasýný
saðlayan bakanlýðýmýz, her
yýl bünyesinde hazýrladýðý bir
kurul ile tarým alanýnda öncelikli konular belirlemekte ve
bu konulara uygun projeler
için çaðrýda bulunmaktadýr.
Özellikle teknolojik tarým faaliyetleri ile ilgili projelere
destek verilmekte ve geri
ödemesiz hibelerle gençlerin
tarýmla ilgilenmeleri teþvik
edilmektedir" dedi.
"ÇÝFTÇÝLER VERÝLEN
HÝBELERLE DESTEKLENMEKTEDÝR"
Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan çiftçilerin daha
verimli üretim yapabilmeleri,
tarýmsal faaliyetlerini daha et-

Milletvekili Ceylan, Halkýn
karnýný doyurmak için emek
harcayan, bunun içinde 24
saat alýn teri döken çiftçilerin
her zaman yanýnda olduklarýný söyledi.

kili sürdürebilmeleri için hibe
ve desteklerin saðlandýðýna
vurgu yapan Milletvekili Ceylan, "Özellikle genç nesli köyde tutabilmek ve çiftçilikle uðraþmasýný saðlayabilmek için
verilen genç çiftçi kredisi dikkat çekmektedir. Çiftçilerin en
çok raðbet ettikleri destek
kredilerinden biri de hali hazýrda üretim yapan çiftçilere
verilen geri ödemesiz hibelerdir. Hibe destekleri için gereken þartlar Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu tarafýndan belirlenmektedir. Bunlara
ek olarak Ziraat Bankasý ve
Tarým Kredi Kooperatifi'nin iþ
birliði kapsamýnda verilen faizsiz ya da düþük faizli krediler de tarýmsal faaliyetlerin
desteklenmesinde önemli rol
oynamaktadýr. Gençlerin tarýmsal faaliyetlerle uðraþmasýný teþvik etmek amacýyla
verilen genç çiftçi kredisinden
24-30 yaþlarý arasýndaki çift-

çiler yararlanabilmektedir.
Krediden yararlanabilmek
için üreticilerin Çiftçi Kayýt
Sistemi'ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir" diye konuþtu.
"30 BÝN TL FAÝZSÝZ
FÝNANSMAN DESTEÐÝ
SAÐLANIYOR"
Çiftçilere her sene faizsiz
olarak 30 bin TL deðerinde
kredi desteði saðlandýðýný
açýklayan Milletvekili Ceylan,
"Bu destek için Esnaf Kefalet
Kooperatiflerine baþvuru yapýlmakta ve baþvuru sonucu
talepler deðerlendirilmektedir.
Olumlu olarak deðerlendirilen
baþvurular Halk Bankasýnýn
onayýný sunulur ve eðer bankada baþvuruyu onaylarsa
Halk Bankasý tarafýndan çiftçiye faizsiz kredi desteði saðlanýr. Ayný þekilde Vakýfbank
da düþük faizli kredi vererek,
çiftçilere tarýmsal destek sunmaktadýr" diye konuþtu.

"KORONADAN
ETKÝLENEN ESNAFA
HÝBE DESTEÐÝ
SAÐLANDI"
Koronavirüs salgýnýnda
en fazla etkilenen esnafa
2021'de 4 milyar liradan fazla
hibe desteði verildiðine iþaret
eden Milletvekili Ceylan, Ticaret Bakanlýðý iþ dünyasý,
kobiler, çiftçi ve esnafýn salgýnýn olumsuz etkilerini giderebilmek için bir dizi destek paketini uygulamaya konulduðunu kaydetti.
Halkbank aracýlýðý ile esnaf ve sanatkarlara yüzde 50
veya faizsiz kredi imkaný saðlandýðýný belirten Milletvekili
Ceylan, kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar
sayýsý 1 milyon 166 bin
482'ye, kredi bakiyesi ise
yaklaþýk 77 milyar 524 milyon
liraya ulaþtýðýný söyledi.
Salgýnla
mücadelede
olumsuz etkilenen esnafa
devletin dört koldan sahip
çýktýðýný kaydeden Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, "Ticaret
Bakanlýðý, geçen yýl salgýn
nedeniyle iþleri zarar gören
esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kiþi tacirlerin desteklenmesi amacýyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583
bin lira gelir kaybý, 359 milyon
647 bin lira da kira desteði
saðladý. Bu desteklerden 1
milyon 288 bin 568 esnaf yararlanýrken, toplam destek tutarý yaklaþýk 4 milyar 305 milyonu buldu. Kopperatif destekleri kapsamýnda da çoðunluðu kadýnlardan oluþan
ve kadýn emeðini deðerlendirme amacý güden 59 ilden
145 kooperatife, 14 milyon
342 bin 773 lira hibe desteði
kararý verildi" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

'Karagöl yeniden canlansýn,

köy yollarý asfaltlansýn'
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Kýzýlpýnar ve bölgesinin yol ve su sorunlarýnýn bir an önce çözülmesini istedi.
HABERÝ
Çorum Merkez KýÝZLEMEK ÝÇÝN
zýlpýnar
Köyünde düKODU OKUTUN
zenlenen Karagöl Fasulye Þenliðine katýlan CHP Ýl Baþkaný
Tahtasýz ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte, köy halkýnýn ve bölgenin sorunlarýný dinleyerek, kuruyan ve
üreticileri zor durumda býrakan Karagöl'e yeniden hayat verilmesini, valinin,
milletvekillerinin köy halkýna verdiði
sözlerine tutmasýný talep etti.
Kýzýlpýnar, Acýpýnar, Çalyayla, Erdek, Eskiköy, Eþençay, Salur, Arslan-

köy, Akyazý, Çaltýcak, Dutçakallý, Öksüzler ve Ýbik köylerinin Çorum'un sebze ve meyve ihtiyacýný büyük oranda
karþýlayan, çalýþkan, üretken insanlarýn bulunduðu bir bölge olduðuna dikkati çeken Tahtasýz, "bu köylere her
geldiðinizde birlik ve beraberlikten bahsediyor, 'biz kardeþiz, biriz, beraberiz'
diyorsunuz ancak 10 yýldýr verilen sözler yerine getirilmedi. Köylüler suya
hasret kaldý, tozlu yollardan geçmekten býktý. Üreten, çalýþan insanlarý daha fazla cezalandýrmayýn. Son derece
insani bir hizmet olan yol ve suyu bu
bölge insanýndan esirgemeyin" dedi.
KÖY HALKI YOL VE SU ÝSTÝYOR
Kuruyan Karagöl'de incelemeler
yapan Tahtasýz, "Çorum Valisi Mustafa

Çiftçi, 2020 yýlýnýn Kasým ayýnda buraya geldi, Karagöl'ün kuruduðunu, buranýn bir an önce temizleneceðini, eski
haline kavuþturulacaðýný müjdeledi.
Ancak aradan geçen 2 yýla raðmen burada herhangi bir çalýþma yapýlmadý.
Kýzýlpýnar'dan Acýpýnar'a kadar olan
yol stabilize. Ýnsanlar artýk toz yutmaktan býktý. Yetkililer 10 yýldýr her geldiklerinde söz veriyorlar, Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan da, Vali Mustafa Çiftçi de
bu sözü verdi ama ne hikmetse bu köyün yollarý bir türlü yapýlmýyor.
Ayrýca Çorum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan yapýlan bir gölet var. Geçen
yýl geldik, burada meyve aðaçlarýnýn
kuruduðunu dile getirdik. Bu köylerin
sorunlarýna neden el atýlmýyor? Çalýþkan, üretken insanlarýn bulunduðu bu
bölge Çorum'un fasulye, ceviz, kiraz, domates, biber,
salatalýk baþta olmak üzere
birçok sebze-meyve ihtiyacýný karþýlýyor. Bu çalýþkan
köylüye neden destek verilmiyor? Köylüler suya hasret
kaldý. Lütfen verdiðiniz sözleri yerine getirin. Buraya
geldiðinizde 'biz kardeþiz, biriz, beraberiz' diyorsunuz

ama 10 yýldýr ne yol, ne su hizmeti gelmedi" ifadesini kullandý.
"SUSUZ GÖLET"
Mehmet Tahtasýz, "Çorum Valiliði
ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Eskiköy ve
Eþençay köylerinin yararlanmasý amacýyla yapýlan tarýmsal sulama göletine6
yýldýr su verilemiyor.
Yapýmý tamamlanan gölete güvenen üreteciler ise boþ olan arazilerine
ceviz, kiraz ve çeþitli meyve fidanlarý
dikti. Gölete su verilememesi sonucu
dikilen fidanlar kurudu" dedi.
Eskiköy'e 2017 yýlý Eylül ayýnda Valilik ve Özel Ýdare desteði ile 11 dönümlük alana sahip, membran sistemli 25
bin metreküplük brüt su hacmine sahip
bir tarýmsal sulama göleti yapýldýðýný
bildiren Tahtasýz, yatýrýmýn tamamlanmasýna raðmen gölete su verilemediðini söyledi. Tahtasýz, "2017 yýlýndan bugüne gölete su basýlamadý. Kýzýlýrmak
akýyor, Çorumlu bakýyor dediðimiz olay

bu. Çorum'un çalýþkan, üretken insanlarýndan oluþan Eþençay-Eskiköy bölgesi maðdur ediliyor" dedi.
Tahtasýz, yetkililere seslenerek, "Ýþletemeyecekseniz bu yatýrýmý neden
yaptýnýz? Kýzýlýrmak'tan buraya su getiremeyecekseniz neden çiftçiyi umutlandýrdýnýz. Çiftçi arazilerine aðaç dikti,
emek harcadý, masraf yaptý, þimdi
aðaçlar kurudu. Fizibilite, araþtýrma
yapmadan neden milletin parasýný harcadýnýz. Madem ki bu yatýrýmý buraya
yaptýnýz o halde suyunu da getirin, üreticiyi maðduriyetten kurtarýn" þeklinde
konuþtu.
Ziyareti sýrasýnda CHP Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz'a; Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Duran Arslan, Burhan Erdem,
Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal,
CHP Ýl Disiplin Kurulu Üyesi Kamil Deveci, Kýzýlpýnar Köyü Muhtarý Ekrem
Uyar, Dernek Baþkaný MenduhGünen,
bazý partililer ve köy halký da eþlik etti.
(Çaðrý Uzun)
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YAZ KUR'AN KURSU ÖÐRENCiLERiNE
“BAÐIMLILIK MÜCADELE” SEMiNERi

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:01
05:40
12:51
16:41
19:52
21:23

TARiHTE BUGÜN
1914- I. Dünya Savaþý'nda Ýngiliz donanmasýndan kaçarken Çanakkale Boðazý'ndan geçerek Osmanlý Devleti'ne sýðýnan Alman zýrhlýlarý Goeben ve Breslaunun satýn alýndýðý
açýklandý.
1923- Ýsmet Ýnönü, Lozan Anlaþmasý'ný imzaladýðý kalemi Ýstanbul Üniversitesi'ne armaðan etti.
1929- Türk Yerli Mallar Sergisi, Ýstanbul'da
Galatasaray Lisesi'nde açýldý.
1961- Yassýada duruþmalarý, 9 ay 25 gün
sonra sona erdi.
1961- Ýstanbul'da 92 yýldýr hizmet veren
tramvaylar kaldýrýldý.
1963- Çatalhöyük'te milattan önce 8000'de
yapýlmýþ buluntulara rastlandýðý açýklandý.
1972- Hollanda'da Türklerle Hollandalýlar
çatýþtý, Türklerin evleri taþlandý. Çýkan olaylarda 100'e yakýn yaralý var.
1976- Filistinli iki gerilla, Yeþilköy Havaalaný'nda Ýsrail uçaðýna binenlere ateþ açtý: 4 ölü,
20 yaralý.
1995- Suudi Arabistan'da 4 Türk vatandaþý
kýlýçla baþý kesilerek idam edildi. 14 Aðustos'ta 2 Türk vatandaþý daha ayný yöntemle
idam edildi. 17 Aðustos'ta Baþbakan Tansu
Çiller, idamlarýn durdurulmasý için Prof.Dr.
Nevzat Yalçýntaþ'ý Suudi Arabistan'a özel elçi
olarak gönderdi. 20 Aðustos'ta Suudi hükümeti idamlarý durdurduðunu açýkladý.
1999- Yüzyýlýn son tam güneþ tutulmasý
Türkiye’den de çeþitli illerden izlendi.
2002- Almanya'nýn Münih kentindeki 18.
Avrupa Atletizm Þampiyonasý'nda kadýnlar
1500 metrede Süreyya Ayhan, altýn madalya
kazandý.
2004- Kocaeli'nin Tavþancýl kasabasýnda
saat 16:51'de Baþkent ve Adapazarý Ekspresleri kafa kafaya çarpýþarak kaza yaptý. Kazada ikisi anne ile kýzý olmak üzere 8 kiþi öldü,
88 kiþi yaralandý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an Kursu öðrencilerine yönelik baðýmlýlýk
seminerleri düzenlendi.
"Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý"
kapsamýnda ülke geneline
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna
baðlý cami ve Kur'an kurslarýnda öðrencilere yönelik
"Teknoloji ve Tütün Baðýmlýlýðý" konulu seminerler düzenleniyor.
Bu kapsamda Çorum'da
da Ýl Müftülüðü tarafýndan
Mimar Sinan Mahallesinde
bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleþtirilen seminere, Çorum Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer,
Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Dr. Ýsmail Türker Ejder ve
Baðýmlýlýkla Mücadele Ýl Koordinatörü Ýl Vaizi Kemal Demirden katýldý.
Seminerde, sosyal medyanýn zararlarýndan korunma yollarý, teknolojik baðýmlýlýðýn zararlý yönleri, baðýmlýlýk yapan alkollü içecekler
ve tütün mamullerinin zararlarý hakkýnda sunum yapýldý.
Seminer sonrasý öðrencilere ikramlarda bulunuldu.
(Sümeyra Özdoðan)

BÝNA TADÝLAT YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Bina Tadilat 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
: 2022/795312
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1455 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: Bina Tadilat Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Merkez Kent Meydanýnda bulunan Belediyemize
Ait Binada 1.kat teras alanlarýnýn zemin kaplamasýnýn
yenilenmesi, yalýtým ve elektrik tesisatý imalatlarý yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Merkez Kent Meydaný
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 45 (KýrkBeþ) 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 : 22.08.2022 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþhaný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sokak
No : 4/310/ Kat :4/ ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. 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:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðin B/III. Grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1673667

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
Ülkemizin özellikle Aydýn ilinde yetiþtirilen incir
ýlýk iklimleri sever. Ülkemizde bol miktarda yetiþtirilen bu þifalý meyvede
dünya ihracatýnda da önemli
bir yere sahibiz. Birçok farklý ülkeye ülkemizden incir ithalatý yapýlýr. Peki, ülkemizde bu kadar bol olan, çok yetiþen ve saðlýk açýsýndan faydalý olan inciri yeterince tüketebiliyor muyuz? Bu leziz
meyvenin yaný sýra incirden üretilen incir
yaðý da oldukça faydalýdýr.
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI
FAYDALARI NELERDÝR?
Ýncir yaðý, incir çekirdeðinden elde
edilen yaðdýr. Yapýlan araþtýrmalara göre
bu yaðda birçok faydalý madde bulunmaktadýr. Özellikle vücut için faydalý olan
yüksek oranda D vitamini, omega 3,
omega 6 ve omega 9 içermektedir. Balýklarda omega oranýnýn yüksek olmasýna
raðmen bu çekirdeðin yaðýnda %40 omega 3, %30 omega 6 ve %17 omega 9 bulunmuþtur.
- SAÇ DÖKÜLMESÝNE KARÞI ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ YAÐI: Ýnsanlarýn saçlarý birçok sebepten dolayý dökülür. Özellikle erkeklerde genetik faktörler çok etkili
olurken, kadýnlarda hava kirliliði saç dökülmesine neden olabilir. Ayný zamanda
yanlýþ þampuan kullanýmý, bazý hastalýklar, kullanýlan ilaçlar, troid bozukluklarý da
saç dökülmesi sebepleri arasýndadýr. Saç
dökülmesinden artýk korkmayýn. Saçlarý
beslemek, bakým yapmak ve dökülmesini, kepek oluþumunu önlemek için incir
yaðý kullanýlabilir. Haftada iki yada üç kez
yapýlan uygulama ile birlikte saç dökülmesinden kurtulmak mümkündür. Tüm
bu etkileri için incir yaðýný saç diplerinize
yani saç derinize masaj yaparak uygulayýn. Bir havluyu sýcak suda ýslatýn ve güzelce sýkýn. Sýcak su ile nemlendirilmiþ bu
havlu yardýmýyla saçlarýnýzý sarýn. Daha
sonra havluyu açarak saçlarýnýzý iyice yýkayýn ve durulayýn. Bu besleyici yað sayesinde saçlarýnýzýn dökülmesi azalacak
ve saçlarýnýz bakýmlý görünecektir.
- SAÇLARI NEMLENDÝRÝR VE SAÇ
UZAMASINI DA TEÞVÝK EDER: Saçlarýnýz bir türlü uzamýyor mu? Ya da saçlarýnýzýn kuru olmasýndan ve yýpranmasýndan rahatsýz mý oluyorsunuz? Ýþte bu þifalý yað ile saçlarýnýza bakým yapabilir, kuruyan saçlarýnýzý canlandýrabilirsiniz. Bu
sayede saçlarýnýz daha çabuk uzayacak
ve saðlýklý bir görünüme kavuþacaktýr.
- KALP HASTALIKLARINA KARÞI
KORUMA SAÐLAR: Yüksek miktarda
içerdiði omega 3 ve omega 6 sayesinde
kalp hastalýklarýna karþý korur. Koroner
kalp rahatsýzlýðýna yakalanma riskini
azaltýr.
- BEYNE VE SÝNÝR SÝSTEMÝNE FAYDA SAÐLAR: Ýçeriðindeki omega yað
asitleri sayesinde beyin geliþimine yarar
saðlar ve sinir sistemini korur.
ÝNCÝR YAÐININ CÝLDE
FAYDALARI NELERDÝR?
- SÝVÝLCE VE AKNELERDE KULLANIMI: Sivilceler, akneler, siyah noktalar
özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin
sorun yaþadýðý, hoþnut olmadýðý bir konudur. Erkeklerde daha yoðun görülebilir.
Kýzlarda 10 ile 17 yaþlarý arasýnda, erkeklerde ise 14 ile 19 yaþlarý arasýnda çoðunlukla ortaya çýkar. Sivilcelerden kurtulmak
için birçok yöntem denenir. Þifalý yaðlar,
faydalý bitkiler ya da kremler kullanýlýr fakat bir kýsmý sonuç vermeyebilir. Ýncir yaðý ile sivilcelerden kýsa sürede kurtulmak
mümkündür. Akne yada sivilcede çok kýsa sürede sonuç alýnmayabilir. Kullanýlan
yöntem sabýrla uygulanmaya devam edilmelidir. Sivilce ve aknelere karþý incir çekirdeði yaðý günde 3 kez sivilcelerin olduðu bölgeye püskürtülerek sürülmelidir.
- SÝYAH NOKTALARDA KULLANIMI: Ciltte oluþan siyah noktalar kaç yaþýnda olursa olsun herkese rahatsýz eder.
Bakýmsýz, kirli ve yaðlý bir görüntü oluþmasýna neden olur. Ýþte bu yüzden siyah
noktalardan kurtulmak için birçok yol denenir. Siyah noktalarý sýkmak iyi deðildir.
Bunun yerine incir yaðý kullanarak siyah
noktalardan kurtulmak mümkündür. Öncelikle siyah noktalarýn yüzeylerini açmak
için buhar banyosu yapýlýr yada duþ alýnýr.
Duþtan sonra 10 dakika kadar beklenir ve
gözenekler açýlmýþ durumda iken incir
yaðý siyah nokta olan yüzeylere sürülür.
Bu yöntem uygulanarak zamanla siyah
noktalardan kurtulmak olasýdýr.
- VÜCUTTA OLUÞAN ÇATLAKLARDA KULLANIMI: Sýk sýk kilo alýp verme
sonucu yada bayanlarda hamilelik sonucu oluþan çatlaklar birçok kiþiyi rahatsýz
eder. Özellikle bayanlar vücutlarýnda çatlak oluþumundan korkar ve bir an önce
bu çatlaklarýn geçmesi için çareler arar.
Ýncir çekirdeði yaðý vücuttaki çatlaklara iyi
gelerek zamanla yok olmalarýný saðlar.
Çatlak izleri geçerek vücut güzel bir görünüme kavuþur.
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Ligde Play-Off
sistemi deðiþti
Çorum FK'nin de yer aldýðý TFF 2. Liglerde Play-Off sistemi deðiþti. Yeni sistemde
üç ayrý tur ve final maçlarý oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Liglerdeki Play-Off sistemini deðiþtirdi. Yeni sisteme
göre ligi altýncý sýrada tamamlayan takým da
Play-Off'lara katýlabilecek. Ligde ikinci olan
takým Play-Off'lara direkt üçüncü turdan
baþlayacak.
Birinci tur, ligi üçüncü ve dördüncü tamamlayan takýmlarýn sahasýnda tek maç
olarak oynanacak.
Ýkinci tura atlayan iki takým çift maç eleme usulü ile eþleþecek. Ýkinci turda ilk maç
ligi daha aþaðý sýrada bitiren takýmýn sahasýnda oynanacak.
Üçüncü turda ligi ikinci olarak bitirerek
Play-Off'a üçüncü turdan baþlamaya hak
kazanan takýmla iki tur boyunca rakiplerini
eleyen takým eþleþecek. Yine çift maç eleme usulüyle yapýlacak eþleþmede ilk maç
ilk iki turda rakiplerini eleyen takýmýn sahasýnda oynanacak.
Play-Off finalinde ise Kýrmýzý ve Beyaz
Grup Play-Off elemelerinden geçen takýmlar eþleþecek. Tarafsýz bir sahada oynanacak eþleþme, tek maç usülüyle yapýlacak.
(Abdulkadir Söylemez)

IÐDIR'I KONUK
EDiYORUZ

2022-2023 sezonu için hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Futbol Kulübü, bugün Alagöz Holding Iðdýrspor ile hazýrlýk maçý yapacak.
Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Çorum FK, yeni sezonun
hazýrlýklarýna devam ediyor.
Hazýrlýk sürecinde Amasyaspor ve Samsunspor ile karþýlaþan kýrmýzý-siyahlýlar, Amasyaspor'u 2-0 maðlup etmiþ, Samsunspor'a ise 2-0
maðlup olmuþtu.
Kýrmýzý-siyahlýlar yeni sezon öncesi üçüncü
hazýrlýk maçýný ise bu sezon 3. Lig'de mücadele
edecek olan Alagöz Holding Iðdýrspor ile oynayacak. Karþýlaþma, Çorum Þehir Stadyumu'nda
saat 19.00'da baþlayacak.
Maçý Çorum FK taraftarlarý stadyumda ücretsiz olarak izleyebilecek.

DAHA ÖNCEKÝ 11'LER
Çorum FK'nin 2-0 maðlup olduðu Samsunspor maçýnda kýrmýzý-siyahlýlar sahaya, Bayram
Olgun, Erkan Kaþ, Mehmet Taþçý, Berkaycan,
Serkan Yavuz, Atakan Cangöz, Murat Yýldýrým,
Yusuf Akyel, Suat Kaya, Burak Çalýk ve Malik
11'i ile çýkmýþtý.
Kýrmýzý-siyahlýlarda ikinci yarýda ise Sefa,
Atakan Akkaynak, Berat Ali, Ali Akkuþ, Emre Yalçýnkaya, Enes, Volkan, Mustafa Eren, Erdi Yokuþlu, Mahmut Eren, Emre Öztürk ve Muhsin
Yýldýrým oyuna dahil olmuþtu.

MECÝTÖZÜ FÝGANÝ KÖYÜ YAÐMURLAMA
DAMLA SULAMA TAMAMLAMA YAPIM

28 Temmuz'da oynanan ve Çorum FK'nin 20 kazandýðý Amasyaspor maçýnda ise kýrmýzý-siyahlýlar kalede Erdi, defansta Emre, Serkan, Salih, Erkan Kaþ, orta sahada Atakan, Murat
Yýldýrým, Ali, Suat, Enes, forvette Mehmet
Akyüz ilk 11'i ile maça çýkmýþtý.

ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
MECÝTÖZÜ FÝGANÝ KÖYÜ YAÐMURLAMA DAMLA SULAMA TAMAMLAMA YAPIM 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
: 2022/788359
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER
MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi
: MIMAR SINAN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 179
19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400 - 3642257416
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: MECÝTÖZÜ FÝGANÝ KÖYÜ YAÐMURLAMA DAMLA
SULAMA TAMAMLAMA YAPIM
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1093 m çeþitli çap ve atülerde HDPE boru, 15 adet
almaç, 1 adet tahliye vanasý, 2 adet hat ayrým vanasý, 2
adet vantuz (Toplam 58 adet iþ kalemi)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Mecitözü Figani Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 45 (KýrkBeþ) 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 : 22.08.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü/
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren 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 %
60 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:
27.04.2016 tarih ve 29696 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý tebliði" ne göre A/XX grubu tarýmsal alt yapý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði, Ziraat Mühendisliði (Tarýmsal Yapýlar ve Sulama - Kültürteknik, Toprak ve
Tarým Makineleri, Biyosistem Mühendisliði bölümleri.
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 45 (KýrkBeþ) 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: 1672774

MAÇIN ARDINDAN KAMP
Kýrmýzý-siyahlýlar, oynayacaðý hazýrlýk maçýnýn
ardýndan Cuma günü saat 14.00'de Bolu'ya hareket edecek. Burada yapýlacak kampýn ardýndan
yeni sezon hazýrlýklarý tamamlanacak ve 28
Aðustos'ta lig baþlayacak. (Abdulkadir Söylemez)

Yalçýn'dan Baþkan
Aþgýn'a maç daveti
Çorum Futbol Kulübü
Baþkaný Oðuzhan Yalçýn, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý hazýrlýk maçýna
davet etti.
2022-2023 sezonunda
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Çorum
FK, sezon öncesi üçüncü hazýrlýk maçýný Alagöz Holding
Iðdýrspor ile oynayacak.
Çorum FK Baþkaný Oðuzhan Yalçýn, bugün saat
19.00'da Çorum Þehir Stadyumu'nda baþlayacak karþýlaþmaya Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý da
davet etti.
Baþkan Aþgýn'ý makamýnda ziyaret eden Yalçýn, "Sizleri aramýzda görmekten mutluluk duyarýz" dedi.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn ise "Çorum FK

- Iðdýr FK arasýnda oynanacak olan, 2022-2023 sezonu
öncesi hazýrlýk maçýna bizleri
davet eden Çorum Futbol Kulübümüzün Baþkaný Oðuz-

han Yalçýn'a teþekkür ediyorum. Dün, bugün ve yarýn daima Çorum FK'mýzýn yanýndayýz" ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Hazýrlýklar tamam

TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele edecek olan Çorum Futbol
Kulübü, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
TFF 2. Lig'de heyecan 28 Aðustos'ta baþlayacak. Çorum FK de yeni sezon hazýrlýklarýný
devam ediyor. Iðdýrspor
ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna sürdüren kýrmýzý-siyahlýlar, dün yaptýðý antrenmanla çalýþmalarýný tamamladý. Kulüp
Tesisleri'nde Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanda kondisyon ve taktik çalýþýldý.
Çorum FK, bugün saat 19.00'da oynayacaðý
maçýn ardýndan Cuma
günü saat 14.00'de hazýrlýklarýn ikinci etabý için
Bolu'ya hareket edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

ÞAHÝN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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‘ÇORUM'DA YÜZME
BiLMEYEN KALMAYACAK'
Çorum Belediyesi tarafýndan þehrin dört farklý noktasýna inþa edilen yüzme havuzlarý açýlýþ
için gün sayýyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, havuzlarý yerinde inceledi.
Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn desteðiyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu,
Cuma Pazarý yaný, Kale Mahalle Spor Tesisi ve
Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonu'na portatif yüzme
havuzlarý inþa etti. Yaklaþýk bir yýl önce baþlayan
çalýþmalar tamamlandý.

Çorum polisinden

uyuþturucu
operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüðü Narkotik
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler tarafýndan, il merkezinde
uyuþturucu madde nakli ve satýþýnýn önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda çok
sayýda uyuþturucu madde ele geçirildi.
Düzenlenen operasyon çerçevesinde
þüpheli þahýslarýn yapýlan üst aramasý ile
ev, iþyeri ve araçlarýnda yapýlan aramalarda 50 adet ekstazi hap, 108 gram esrar
maddesi, 1 adet sentetik ecza ile 1 kilo 188
gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltýna alýnan þahýslardan 1 kiþi yapýlan iþlemlerin ardýndan sevkedildiði mahkeme tarafýndan tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

BAÞKAN ÝNCELEDÝ
Geçtiðimiz haftayý Filistin'in Kalkilya kentinde
geçiren Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum'a döndükten sonra yapýmý tamamlanan yüzme havuzlarýnda incelemelerde bulundu. Baþkan Aþgýn'a Mimar Sinan Mahallesi
Muhtarý Fevzi Þeker, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hasan Benli de eþlik etti.
"ÇORUM'U SPOR ÞEHRÝ YAPMAK
ÝÇÝN AÞKLA ÇALIÞIYORUZ"
Ýlk olarak þehrin Mimar Sinan Mahallesi'ne
yapýlan portatif yüzme havuzunu inceleyen Baþkan Aþgýn, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzla birlikte þehrimizin dört ayrý noktasýnda yapýmýna
devam ettiðimiz Portatif Yüzme Havuzlarýmýz-

dan cuma pazarý yanýndaki havuzu Mimarsinan
Mahalle Muhtarýmýz Fevzi Þeker ile inceledik"
dedi. Daha sonra Gülabibey Mahallesi'nde yapýlan Yarý Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret eden
Baþkan Aþgýn, "Çorum'umuzu spor þehri yap-

mak için aþkla çalýþýyoruz. Gülabibey Mahalle
Muhtarýmýz Hasan Belli ile açýlýþa hazýrladýðýmýz
Yarý Olimpik Yüzme Havuzumuzu inceledik.
Spora ve sporcumuza hayýrlý olsun" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Belediye düðün salonu yapýyor
Çorum Belediyesi, kente bir düðün salonu kazandýrmak için çalýþmalara baþladý. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir düðün salonu inþa ettiklerini açýkladý. Beraberinde belediye yöneticileriyle birlikte yapýmýna baþlanan düðün salonu inþaatýný inceledi.
"BEÞ YILDIZLI OTEL KONSEPTÝNDE"
Sosyal medya hesabýndan konuyla ilgili bir paylaþým yapan Aþgýn, düðün salonunun beþ yýldýzlý otel konseptinde inþa edileceðini
söyledi. Aþgýn, "Þehrimize beþ yýldýzlý otel konseptinde düðün salonu
kazandýrýyoruz. Mimar Sinan mahallemizde yapýmýna devam ettiðimiz düðün salonumuzu inceledik" ifadelerini kullandý. (Fatih Yýldýrým)

HiTiT ÜNiVERSiTESi

MiLYONLARA ULAÞTI
Hitit Üniversitesi, Yükseköðretim
Kurumlarý Sýnavý (2022-YKS) tercih
döneminde çeþitli platformlarda milyonlara ulaþtý.
YKS sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn
ardýndan tanýtým maratonuna hýz veren Hitit Üniversitesinde; sosyal medya
hesaplarý, kurumsal ve aday öðrenci
web sayfalarý ve WhatsApp danýþma
hattý ile aday öðrenciler ve ailelerine
bilgilendirmeler yapýldý. Yapýlan çalýþma kapsamýnda Hitit Üniversitesi ve
Çorum ile ilgili çok sayýda video, görsel
ve dokümana yer verildi.
DÝJÝTAL
PLATFORMLARDA
TANITIM ATAÐI
Hitit Üniversitesinde öðrencilere yönelik sunulan
imkanlar, "Birlikte Yeni Baþarý Hikayeleri Yazmak Ýçin
Þimdi Sýra Sende!" sloganýyla yapýlan paylaþýmlarla sosyal medya
platformlarýndan
duyuruldu.
YKS sonuçlarýnýn açýklanmasýyla
birlikte
baþlatýlan
dijital tanýHitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
tým ata-

ðýnda Twitter'da 127 bin 225, Facebook'ta 287 bin 399, Instagram'da 253
bin 218 eriþim saðlanýrken Google Aramalarý üzerinden 1 milyon 758 bin 731
gösterim sayýsýna ulaþýldý. 11 bin 400
kez görüntülenen YouTube içerikleri
ise toplamda 255 saat izlendi.
DANIÞMA HATTI'NDA
SORULARA CEVAP VERÝLDÝ
Hitit Üniversitesi tarafýndan, tercih
dönemindeki aday öðrencilere yönelik
geçtiðimiz yýl kurulan WhatsApp Danýþma Hattý, bu yýl da aktif olarak kullanýldý. Tercih yapacak adaylarýn
veya ailelerinin bölümler, sunulan imkanlar ve Çorum ile ilgili
sorularýna 7/24 cevap verilerek anlýk bilgi almalarý saðlandý. Bu yýl WhatsApp Danýþma
Hattý'na gelen 522 soruya cevap verildi.
WEB SAYFALARIMIZA 200
BÝNDEN FAZLA ZÝYARET
GERÇEKLEÞTÝ
Hitit Üniversitesine dair
tüm güncel bilgilerin yer
aldýðý kurumsal web sayfasý ile aday öðrencilere
yönelik hazýrlanan aday
öðrenci sayfasý da tercih
döneminde yoðun ilgi
gördü. Bu süreçte ku-

rumsal web sayfasý 91 bin 400, aday
öðrenci sayfasý ise 112 bin 671 ziyaretçi sayýsýna ulaþtý.
"BU ÞEHRÝ ÇOK SEVECEKSÝNÝZ"
Yürütülen tanýtým çalýþmalarýnda
sadece Hitit Üniversitesi deðil, Çorum
da tanýtýldý. Çorum'un tarihi ve doðal
güzelliklerini içeren videolar "Bu Þehri
Çok Seveceksiniz!" sloganýyla kurumsal sosyal medya platformlarýndan
paylaþýldý.
EÐÝTÝM FUARLARINDA HÝTÝT
ÜNÝVERSÝTESÝ ANLATILDI
Hitit Üniversitesi, düzenlenen eðitim fuarlarýna da katýlarak aday öðrencilerle buluþtu. Yükseköðretim Kurulu
(YÖK) tarafýndan düzenlenen "Üniversiteni Keþfet YÖK Sanal Fuarý
2022" organizasyonuna katýlan Hitit Üniversitesi, aday öðrenciler, veliler ve rehber öðretmenlerle çevrim
içi olarak bir araya geldi. Ayný zaman-

da Ankara'da ve Yozgat'ta gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýna katýlarak adaylarla yüz yüze görüþmeler gerçekleþtirildi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk, yaptýðý açýklamada, yeni iletiþim teknolojilerinden yararlanarak oluþturduklarý iletiþim stratejisiyle Hitit Üniversitesini ve Çorum'u en iyi þekilde tanýtmaya çalýþtýklarýný ifade etti.
Ýletiþim Ofisi tarafýndan merak edilen konulara dair içeriklerin üretilerek
yoðun ve etkili bir þekilde sosyal medya hesaplarýndan paylaþýldýðýný belirten Prof. Dr. Öztürk, "Google ve sosyal
medya platformlarý aracýlýðýyla hedef
odaklý dijital tanýtýmlar gerçekleþtirdik.

Web sayfalarýmýzý ziyaret eden
aday öðrenciler, tercih etmeyi planladýðý bölümü incelerken, ayný zamanda
WhatsApp Danýþma Hattý üzerinden
merak ettiði konularý ileterek, temsilcilerimizden anlýk bilgi alabildiler. Bir taraftan da çevrim içi ve yüz yüze düzenlenen tanýtým etkinliklerinde personelimiz ve öðrencilerimiz, Hitit Üniversitesini ve Çorum'u aday öðrencilere, velilere ve rehber öðretmenlere tanýttý. Yoðun tempoyla geçen tercih sürecinde
tanýtým çalýþmalarýmýzda yer alan personelimize ve öðrencilerimize teþekkür
ediyorum" þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

