Ýþte aday adaylarý 4. hafta
Cumhurbaþkanlýðý ve milletvekilliði seçim
sürecinin gayri resmi olarak baþlamýþ olmasýyla
birlikte kamuoyunda milletvekilliði yarýþýna girecek
olan aday adaylarý konuþulmaya baþladý. Seçim
takviminin baþlamasýyla birlikte milletvekili adayý
olmak için yarýþacak olan aday adaylarýnýn bazýlarý

þimdiden saha çalýþmalarýna baþladý. Gazetemizde
son dört haftadýr yayýnlanan aday adaylarý listesi
Çorum kamuoyunda gündemi oluþturma devam
ediyor. Her hafta pazartesi günleri yayýnladýðýmýz
aday adaylarý listesinin dördüncü haftasýnda, on
yeni ismi daha aday adayý ortaya çýktý. 4’TE

ZiRVEYi
KAPTIRMADIK!

BU
BU HAFTAYI
HAFTAYI
MAÇ YAPMADAN
YAPMADAN
MAÇ
GEÇTiK
GEÇTiK ANCAK...
ANCAK...
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ÝTFAiYE
EÐiTiM
PARKURU
AÇILDI

Bu yýl 308'incisi kutlanan Ýtfaiye
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
açýlýþý yapýlan Ýtfaiye Eðitim
Parký'nda düzenlenen törende konuþan Çorum
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn
"Çorum Belediyesi Ýtfaiye Teþkilatýyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de nerede bir problem varsa ilk aranan itfaiyelerden biri olmamýz
da bunu gösteriyor" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Çorum Belediyesi Ýtfaiyesi, eðitim parkurunda gösteri yaptý. 5’TE

‘Amacýmýz vatandaþlarýn en
iyi saðlýk hizmetini almasý’

Çorum Barosu'nda

Kalýpçý dönemi
Çorum Barosu’nun olaðan genel kurulu gerçekleþtirildi. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda Av. Turan Kalýpcý Çorum Barosu Baþkanlýðýna seçildi.
Çorum Barosu’nun olaðan genel kurulu, hafta
sonu Atatürk Spor Salonu’nda yapýldý. Cumartesi günü baþlayan genel kurulda Pazar günü
ise seçimler yapýldý.Oturumda Baro Baþkaný,
yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri,
denetleme kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliði genel kuruluna katýlacak
olan delegelerin seçimi yapýldý.Genel kurulda 56 oy farkla Av. Turan
Kalýpcý, Çorum Barosu BaþkanAv. Turan
lýðýna seçildi. (Haber Merkezi)
Kalýpcý

Ýki grup arasýnda býçaklý
kavga: Bir ölü, iki yaralý
Ulukavak Mahallesi Osmancýk Caddesi Köröðlu Camii yakýnlarýnda bulunan çocuk parkýnda iki gurup arasýnda çýkan kavgada göðsünden býçakla yaralanan Harun K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. 3’TE

TSO'da seçim heyecaný
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn 21
Meslek Komitesi ve
Meclis üyeliði seçimleri gerçekleþtirildi.
TSO'da açýk tasnif
gizli oy esasýna göre
yapýlan organ seçimlerinde 21 Meslek
Komitesi'nin 19'unun
seçimleri tamamlanýrken 7 Ekim Cuma
günü TSO Baþkaný
ve yönetimi belirlenecek. 8’DE

EYT düzenlemesiyle
kaç kiþi emekli olacak?

AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Hitit
Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde yatan
hastalarý ziyaret ederek saðlýk çalýþanlarý,
hastalar ve hasta yakýnlarýyla görüþtü, sorun ve talepleri dinledi.
Hastane Baþhekimi
Doç. Dr. Sinan Zehir'in
de eþlik ettiði ziyarete
iliþkin deðerlendirme
yapan Ýl Baþkaný Ahlatcý, vatandaþlarýn saðlýk
hizmetini en iyi þekilde
alabilmesi için çalýþtýklarýný ifade etti. 8’DE

Yardým kömürlerini
çalan bir kiþi yakalandý

'Bu ülkeyi bölmeye
çalýþanlara asla fýrsat
vermeyeceðiz'

Ýskilip'te yardým kömürlerini çalan bir kiþi
yakalandý. Ýskilip'te Sanayi Sitesi yakýnlarýnda bulunan kaymakamlýða ait depoda kamyonete 5 ton yardým kömürünü yükleyerek
kaçmaya çalýþan 3 þahýstan birisi yakalandý.
Kimlikleri tespit edilen iki þahsýn yakalanmasý
için çalýþmalar devam ediyor. 3’TE

AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý
tarafýndan organize edilen "2023'e Doðru
Þehir Buluþmalarý" kapsamýnda Samsun'un
Atakum Ýlçesi'ne giden AK Parti MKYK
Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, vatandaþlar ve teþkilat üyeleri
ile bir araya geldi. 2’DE

‘Çocuklarýmýz burada kendini keþfedecek’
AK Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan
Kaya, Samsun Canik
Belediye Baþkaný Ýbrahim Sandýkçý ile birlikte
Canik Özdemir Bayraktar Keþif Kampüsü'nü ve
Canik Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarý'ný
(CAMEK) ziyaret ederek
gerçekleþtirilen çalýþmalarý inceledi. 4’TE

EYT düzenlemenin çýkýþ tarihi için ocak ayý iþaret edilirken, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Jülide Sarýeroðlu'dan konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada "Ýlk etapta 1,5
milyona yakýn kiþinin emekli
olacaðý, sonra da sisteme giriþin devam edeceði bir düzenleme olacak" dedi. 3’TE

AV. ÞAHÝN: TÜRKÝYE
DEÐÝÞÝM ÝSTÝYOR 4’TE

Bursaspor, 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Düzcespor,
Afyonspor ve Ýnegölspor'un ardýndan bu haftayý Çorum FK
bay geçti. 13 puan ve +7 averaj ile haftaya lider giren
Kýrmýzý-Siyahlýlar maç oynamadan geçtiði haftada rakiplerinin puan kaybý ile koltuðunu korumayý baþardý. 7’DE

TOPLU ULAÞIM
ÞOFÖRLERÝNE EÐÝTÝM 8’DE

ÇOCUKLAR OKUSUN DÝYE HEDÝYE
ÇEKÝ ARMAÐAN EDÝLECEK 6’DA

Zihin
Türbülansý

BEN HEP KALDIM
Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

- YAZISI 2’DE

SUNGURLU TÝCARET BORSASI'NDA
KÜRBÜZ GÜVEN TAZELEDÝ 2’DE
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Zihin Türbülansý

Alkole bir zam daha

BEN
HEP KALDIM

Tekel Bayileri Platformu Baþkaný Özgür
Aybaþ tüm rakýlara yüzde 7-10 aralýðýnda
zam geldiðini açýkladý. Yapýlan bu zamla birlikte 35'lik raký 200 TL'yi, 100'lük raký ise 510
TL'yi aþtý. Özel seri 100'lük rakýlarýn fiyatlarý
ise 600 TL'yi geçti.
Tekel Bayileri Platformu Baþkaný Özgür
Aybaþ, alkole zam geldiðini duyurdu. Rakýlarýn markasýna göre yüzde 7-10 arasýnda
zamlandýðýný belirten Aybaþ, 35'lik rakýnýn
200 TL'yi, 70'lik rakýnýn 359 TL'yi ve 100'lük
rakýnýn ise 510 TL'yi aþtýðýný söyledi.

Kendi yetersizliðini kabullenip eksiðini sahiplenmeye cesareti olanlarýn, bir
baþka deyiþle, kendine bakmaktan korkmayanlarýn yaþayabileceði bir mutsuzluktur mutluluk.
Keder ve üzüntü öðreticidir, çünkü gerçekten sevilen þeylerin, acýlarýn yüreðe
iþleniþlerinde görkem ve
unutulmazlýk vardýr.
Yanlýþ bir kapýyým ben,
önünde yanýlmýþ bir çocuðun durduðu.
Umut, her þeyin tam olarak doðru sonuçlanacaðýný
ummak deðildir, sonuç ne

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"
Yeni zamlarýn da yolda olduðunu aktaran
Aybaþ, "Dolar kurundaki son artýþlar, elektrik
ve doðalgaza gelen zamlar, akaryakýt maliyetleri, bunlarýn yaný sýra kaðýt, ambalaj, þiþe
giderleri… Son zam maliyetlerdeki bu artýþlar nedeniyle yapýldý ve görünen o ki, zamlar
devam edecek." dedi.
(Haber Merkezi)

olursa olsun, bunun bizim
için bir anlam ifade edeceðini ummaktýr'. Ýnsan yaþamýnýn anlamý, bize ezberletilen her þeyi bilerek,isteyerek bozduðumuz ve reddettiðimiz anda baþlýyor
Bir kaybeden için artýk
cehennem
azabý,
günahkârlýk gibi sözcüklerin
anlamý yoktur. Bunlarda sadece yanlýþ dünyanýn uçuþan hayaletlerini görür.
Kaybedilmiþ bir davanýn
fedakâr kahramaný olabilirim
Kendimle baþ baþa kalmýþlýklarýmýn baþkahramanýdýr Ahmet Kaya.

Uzman Klinik Psikolog

Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com

‘Bu ülkeyi bölmeye çalýþanlara
asla fýrsat vermeyeceðiz'
AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan
organize edilen "2023'e Doðru Þehir Buluþmalarý" kapsamýnda Samsun'un Atakum Ýlçesi'ne giden AK Parti MKYK
Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan,
vatandaþlar ve teþkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Mustafa Kürbüz

Sungurlu Ticaret Borsasý'nda

Kürbüz güven tazeledi
Sungurlu Ticaret Borsasý organ seçimleri tamamlandý. Mevcut Baþkan Mustafa Kürbüz güven tazeledi.
80 üyeden 67'sinin oy kullandýðý seçime tek liste olarak giren
Mustafa Kürbüz güven tazeleyerek tekrardan baþkan oldu. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkanlýðýna tekrar seçilen Mustafa Kürbüz'ün mevcut listesi þu isimlerden oluþtu: "Metin Þahin, Hacý
Mustafa Beþirik, Hüseyin Sarýsakaloðlu, Ercan Yücetürk, Mehmet

Doðan, Bülent Doðan, Vedat Begit, Mehmet Akkuþ, Mehmet Tunga, Murat Koçak, Serhat Karaçil,
Ümit Kocamanoðlu, Kadir Kolcu."
Baþkan Mustafa Kürbüz, "Seçime iþtirak eden ve edemeyen
tüm üyelerimize teþekkür eder,
Sungurlu Ticaret Borsasý Meclisine seçilen üyelerimize de görevlerinde baþarýlar dileriz. Seçimlerimizin, borsamýz camiasýna ve
Sungurlu Ýlçemize hayýrlý olmasýný temenni eder, saygýlar sunarým" dedi.
(ÝHA)

Behiç Akkaþ

Akkaþ: Sungurlu’ya
63 fabrika kurulacak
Sungurlu Ticaret ve Sanayi
Odasý (TSO) Baþkaný Behiç Akkaþ, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üç etabýn tamamýndaki parsellerin yatýrýmcýlara
tahsis edildiðini belirterek, çeþitli
sektörlerde 63 fabrikanýn kurulacaðýný söyledi.
Behiç Akkaþ, 6 milyar lira yatýrým tutarý ile Türkiye'de tek seferde yapýlan en büyük savunma sanayi yatýrýmý özelliðine sahip fabrikalarýn faaliyete geçmesiyle, Sungurlu'nun savunma sanayi merkezi haline dönüþeceðini vurguladý.
Ýlk etabý 1.500 dönüm, ikinci
etabý 1000 dönüm, üçüncü etabý
1000 dönüm ve dördüncü etabý
1.300 dönüm olmak üzere toplam
4.800 dönüme sahip OSB'nin 3
etabýnýn tamamen dolduðunu anlatan Akkaþ, 4. etabýn imar planý
ve zemin etüdü çalýþmalarýnýn devam ettiðini, yýlsonuna kadar çalýþmalarýnýn tamamlanarak yatýrýmcýlara açýlacaðýný kaydetti.

63 FABRÝKA HÝZMETE GÝRECEK
Akkaþ, birinci etapta 58 parselden 48 tanesinin yatýrýmcýlara tahsisinin yapýldýðýný geriye kalan 10
parselinde iþlemlerinin bitmek
üzere olduðunu, ikinci etabý fiþek
ile kapsül fabrikalarýna ve üçüncü
etabýnda barut fabrikasýna tahsis
edildiðini ifade etti. Akkaþ, OSB'de
3 etabýn tamamýnda ki parsellerin
yatýrýmcýlara tahsisi ile çeþitli sektörlerde 63 fabrikanýn kurulduðunu söyledi.
Bazý fabrikalarýn temeli atýlýrken bazýlarýnda hazýrlýklarýnýn bitmek üzere olduðuna dikkat çeken
Akkaþ, binlerce kiþinin çalýþacaðý
fabrikalar ile ilçede göçün tersine
döneceðini ve iþsizliðin biteceðini
vurguladý. 2023 yýlýnýn Sungurlu
için bir dönüm noktasý olacaðýný
ifade eden Akkaþ, "Sungurlumuzda iþsiz aþsýz 1 kiþi dahi kalmayacak, herkes doðduðu büyüdüðü
memleketinde çalýþýp, kazanacak"
dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti Atakum Ýlçe Baþkaný Abdulkadir Köstek, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Kahriman, Ýlçe Kadýn
Kollarý Baþkaný Sebiha Üstün, Ýlçe
Gençlik Kollarý Baþkaný Saim Þenocak
ve teþkilat üyeleri ile birlikte 2023'e doðru "Þehir Buluþmalarý" programý kapsamýnda Samsun'un Atakum Ýlçesi'nde ev
ziyaretlerinde bulundu.
CEYLAN, ÝLÇENÝN ULU
ÇINARLARINI ZÝYARET ETTÝ
Ýlçenin ulu çýnarlarýndan Fahrettin
Ulusoy ve eþi Nevin Ulusoy isimli vatandaþlarý evlerinde ziyaret eden Milletvekili Ceylan, onlarla sohbet ederek, hal
ve hatýrlarýný sordu.
Daha sonra Atakum Ýlçesi'nde esnaf
ziyaretleri yapan Milletvekili Ceylan, esnafa hayýrlý iþler dilerken, alýþ veriþ yapmaya gelen vatandaþlarla ise ayaküstü
sohbet etti.
"BÝZÝM TARÝHÝMÝZ ÞANLI
ZAFERLERLE DOLU"
Türkiye'nin atlatamayacaðý hiçbir
sorunun olmadýðýný belirten Ceylan,
"Bizim tarihimiz þanlý zaferlerle doludur.
Bunun en büyük sebebi de þimdiki olduðumuz gibi birlikte tek yumruk olmamýz
ve diri olmamýzdýr" dedi.
Atakum Ýlçesi'nde Yeni Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden
Milletvekili Ceylan, "Coðrafyamýzdaki
bilek güreþinin sonunda yeni bir dünya
kurulacak ve Türkiye, gücü ve etkisiyle
bu yeni düzenin belirleyici ülkesi olacaktýr. Bunu bir hamaset olarak deðil
kaçýnýlmaz bir gerçek olarak söylüyor
ve buradan tarihe bir not düþüyoruz" diye konuþtu.
Bu ülkede hizmet ve eser siyaseti
üretenlerin her zaman kazandýðýný ifade eden Ceylan, sadece laf, yalan ve
algýlarla iþ yapmaya çalýþan veya siyaset yapmaya çalýþanlarýn her zaman
kaybettiðini dile getirdi.
Tarihte milletin, Türkiye'ye hizmet
eden, yenilik, demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik ve kardeþlik getirenleri
baþýnýn tacý ettiðine dikkati çeken Ceylan, bu anlayýþla hareket ettiklerini, bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde yollarýna devam edeceklerini vurguladý.
"BU ÜLKEYÝ BÖLMEYE
ÇALIÞANLARA ASLA
FIRSAT VERMEYECEÐÝZ"
Bu ülkedeki demokratikleþmeyi, özgürlüðü, refahý, birliði, beraberliði, kardeþliði kolay kolay elde etmediklerini,
bu uðurda çok bedeller ödendiðini anlatan Ceylan, bu huzuru ve barýþý bozmaya çalýþanlara fýrsat vermeyeceklerini
açýk þekilde belirttiklerini söyledi.
CEYLAN, ATAKUM TEÞKÝLATI
ÝLE BÝRARAYA GELDÝ
'2023'e Doðru Þehir Buluþmalarý'
kapsamýnda Samsun'un Atakum ilçesini ziyaret eden Ceylan, burada 'Deðerlendirme ve Ýstiþare' toplantýsý gerçekleþtirdi.
Toplantýya, Ýlçe Ana Kademe yönetimi, Gençlik Kollarý Baþkaný ve yönetimi,
Kadýn Kollarý Baþkaný ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ile mahalle baþkanlarý katýldý.
Milletvekili Ceylan toplantýda, "Millete
hizmet davamýzýn sancaktarlýðýný yapan
fedakar dava ve yol arkadaþlarýmý saygý

ve muhabbetle selamlýyorum. Rabbim
kutlu davamýzý mübarek kýlsýn. Zaferlerle taçlandýrsýn" þeklinde konuþtu.
"GÝRMEDÝK GÖNÜL
BIRAKMAYACAÐIZ"
AK Parti'nin kurulduðu günden bu
yana sahada bulunduklarýný ifade eden
Ceylan, milletin desteðiyle 20 yýldýr iktidarda olan güçlü bir parti olduklarýný söyledi. Saha çalýþmalarýna güç vermek,
birlik ve beraberliði güçlendirmek amacýyla günübirlik yoðun çalýþmalara baþladýklarýný kaydeden Ceylan, sýkýlmadýk
el, girilmedik gönül ve çalýnmadýk kapý
býrakmayacaklarýna vurgu yaptý.
"HEDEFÝMÝZ TÜRKÝYE'YÝ 20232053-2071 VÝZYONUNA TAÞIMAK"
Bu ülkede hizmet ve eser siyaseti
üretenlerin her zaman kazandýðýný ifade eden Ceylan, sadece laf, yalan ve
algýlarla iþ yapmaya çalýþan veya siyaset yapmaya çalýþanlarýn her zaman
kaybettiðini dile getirdi.

Tarihte milletin, Türkiye'ye hizmet
eden, yenilik, demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik ve kardeþlik getirenleri
baþýnýn tacý ettiðine dikkati çeken Ceylan, bu anlayýþla hareket ettiklerini, bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde yollarýna devam edeceklerini vurguladý.
Amaçlarýnýn bu millete hizmet etmek
olduðunu, Türkiye'yi Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde hedefledikleri 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarýna taþýmak olduðunu aktaran Ceylan, bu kararlýlýklarýndan bir adým dahi
geri adým atmadýklarýný sözlerine ekledi.
(Çaðrý Uzun)
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Ýki grup arasýnda býçaklý
kavga: Bir ölü, iki yaralý

Cumhurbaþkaný Erdoðan

Çorum'da iki grup arasýnda çýkan býçaklý kavgada bir kiþi hayatýný kaybetti, iki kiþi
de yaralandý.
Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancýk
Caddesi Köröðlu Camii yakýnlarýnda bulunan çocuk parkýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun K. ve Erdinç K. ile
iki kiþi arasýnda çýkan tartýþma býçaklý kavgaya dönüþtü.
Kavgada, Harun ve Erdinç K. ile Ömer
Faruk Y. yaralandý. Durumun ihbarý üzerine
olay yerine çok sayýda polis ve saðlýk ekibi
sevk edildi. Yaralýlardan Harun ve Erdinç
K., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne, Ömer
Faruk Y. ise özel hastaneye kaldýrýldý.
Göðsünden býçaklanarak aðýr yaralanan Harun K., yapýlan tüm müdahalelere
raðmen hayatýný kaybetti.
Polis ekipleri kavgaya karýþtýktan sonra
olay yerinden kaçan iki kiþinin yakalanmasý
için çalýþma baþlattý.
(Haber Merkezi)

EYT düzenlemesiyle
kaç kiþi emekli olacak?

Yardým kömürlerini
çalan bir kiþi yakalandý
Ýskilip'te yardým kömürlerini çalan bir kiþi yakalandý. Olay, Sanayi Sitesi yakýnlarýnda bulunan kaymakamlýða ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kömürlerin bulunduðu alandan gelen seslerden þüphelenen bir vatandaþ polise haber verdi.
Ýhbar üzerine belirtilen bölgeye giden polisler depo
olarak kullanýlan alan içerisinde bir kamyonet þahýslarýn olduðunu gördü.
Polisin dur ihtarýna uymayan 3 kiþi kaçmaya baþladý. Yaþanan kovalamaca
sonucu þahýslardan birisi
polis ekipleri tarafýndan yakalanýrken, 2 þahýs ise gecenin karanlýðýndan faydalanýp kaçtý. Polisin yaptýðý
incelemede zanlýlarýn kamyonete 5 ton kömür yüklediklerini tespit etti.
Gözaltýna alýnan zanlýnýn S.B olduðu belirlenirken, kimlikleri tespit edilen
zanlýlar Ý.B ve Y.B'nin yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý.
(ÝHA)

Asgari ücretli,
memur ve emekliyi
heyecanlandýran sözler
Cumhurbaþkaný Erdoðan, TBMM'nin yeni
yasama yýlý açýlýþ programýnda konuþtu. Gündemdeki konulara iliþkin deðerlendirmelerde
bulunan Erdoðan, "Enflasyonun yol açtýðý kayýplarýn telafisinde inþallah tüm dünyaya örnek
olacaðýz. Asgari ücret, memur ve emekli maaþlarý... Yýlbaþýnda tüm ücretlilerin durumlarýný, kayýplarýný telafi edecek þekilde gözden geçireceðiz" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
yasama yýlý açýlýþ programýnda çarpýcý deðerlendirmelerde bulundu. Ekonomik anlamda
yaþanan sýkýntýlarýn farkýnda olduklarýný ifade
eden Erdoðan, yýlbaþýnda asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaþlarýnda kayýplarý telafi edecek þekilde artýþlar yapýlacaðýnýn sinyalini verdi.
YILBAÞINI ÝÞARET ETTÝ
Erdoðan, yaptýðý açýklamada "Yaþanan sýkýntýlarý, dalgalanmalarý görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliþ ve enflasyondaki artýþtan dolayý kayýplarýný gayet iyi biliyoruz.
Bunlarýn önüne geçecek tedbirleri almaya
baþladýk. Enflasyondaki artýþýn neden olduðu
kaybý önlemek için asgari ücreti, memur ve
emekli maaþlarýný yýlbaþýnda ciddi oranda artýrdýk. Temmuz ayýnda daha ileri taþýdýk. Yýlbaþýnda ücretlilerin durumlarýný, kayýplarýný telafi
edecek þekilde gözden geçireceðiz, enflasyonun altýnda ezilmelerine izin vermeyeceðiz"
ifadelerine yer verdi.
"ÜLKEMÝZE EÞSÝZ KAZANÇLAR
SAÐLAYACAK BÝR YOL SEÇTÝK"
Bu süreçte Türkiye'nin kendi özgün ekonomi modelini inþa ettiðini belirten Erdoðan,
"Türkiye Ekonomi Modeli'ne iliþkin yaklaþýmlarýmýzý, dün Ýstanbul'da bir grup yabancý iktisatçýyla da enine boyuna deðerlendirme imkaný
bulduk. Orada da ifade ettiðim gibi, bizim uyguladýðýmýz ekonomi politikasý, kesinlikle
'akýntýya kürek çekme' gibi akýl dýþý bir amaca
dayanmýyor. Tam tersine biz, ekonomik araçlar üzerinden ülkemize diz çöktürmek gayesiyle, bugüne kadar ne kadar iyi, doðru, kazançlý
olduðu hep telkin edilmiþ iktisat politikalarýna
da aykýrý þekilde maruz kaldýðýmýz sinsi oyunlarý bozmak için kendi modelimizi geliþtirdik.
Daha önemlisi, bu modelin hem iktisat ilminde
yeri vardýr, hem dünyada örnekleri mevcuttur,
hem de ülkemiz gerçekleriyle ve sahip olduðumuz potansiyelle en üst düzeyde uyumludur.
Dolayýsýyla kendimize, neresinden bakarsanýz
bakýn ülkemize eþsiz kazançlar saðlayacak bir
yol seçtik" þeklinde konuþtu.
"KENDÝ ÖZGÜN EKONOMÝ
MODELÝMÝZÝ ÝNÞA ETTÝK"
Ekonomi modelinde tercih deðiþikliðine
durduk yere gitmediklerini vurgulayan Erdoðan, þöyle devam etti: "Þayet maç sürerken
oyunun kurallarýný bizim aleyhimize deðiþtirmeye çalýþmasalardý, belki bir müddet daha
buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat, ülkemiz
açýk bir ekonomik saldýrýyla karþý karþýya kalýnca, sýnýrlarýmýzý korumak için ne yaptýysak,
darbelere nasýl karþý çýktýysak, buna da ayný
tavrý sergiledik. Küresel geliþmelerin önümüze
çýkardýðý fýrsatlarý da deðerlendirerek, 'olanda
hayýr vardýr' anlayýþýyla yönümüzü geleceðe
çevirdik. Dünyanýn ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzeyde istifadeyle, kendi özgün
ekonomi modelimizi inþa ettik." (Haber Merkezi)

EYT düzenlemesinde çalýþmalar son hýzla
devam ediyor. Düzenlemenin çýkýþ tarihi için
ocak ayý iþaret edilirken, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Jülide Sarýeroðlu'dan konu
hakkýnda dikkat çeken açýklamalar geldi. Düzenleme ile bekleyen herkesin emekli olamayacaðýný belirten Sarýeroðlu, "Ýlk etapta 1,5
milyona yakýn kiþinin emekli olacaðý, sonra
da sisteme giriþin devam edeceði bir düzenleme olacak" dedi.
Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Jülide
Sarýeroðlu, emeklilikte yaþa takýlanlar (EYT)
konusunda önemli açýklamalarda bulundu.
Sarýeroðlu, düzenleme ile birlikte bekleyen
herkesin emekli olamayacaðýný belirterek kaç
kiþinin yeni çýkacak EYT düzenlemesinden
yararlanacaðýný açýkladý.
"ÝLK ETAPTA 1,5 MÝLYONA
YAKIN KÝÞÝ EMEKLÝ OLACAK"
Sarýeroðlu, "Þu anda geçmiþ senelerde
hizmet süresi ve prim günü süreleri vardý.
Bunda yapýlan deðiþiklik. Bu düzenleme yapýldýktan sonra ilk etapta emekli olacak kiþi
sayýsý 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlý yaklaþýk 12.5 milyon emeklimiz var. Ýlk etapta 1.5
milyona yakýn kiþinin emekli olacaðý, sonra
da sisteme giriþin devam edeceði bir düzenleme olacak. Yaklaþýk 3-4 milyon arasýnda bir
vatandaþýmýzýn bu kapsamda olduðunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doðru aðýz Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanýmýz, benim de hocam
olan sayýn Vedat Bilgin olacak" dedi.
"ASGARÝ ÜCRETTE GÜÇLÜ BÝR
ARTIÞLA YENÝ SENEYE GÝRECEÐÝZ"
Sarýeroðlu, asgari ücretle ilgili ise, "Asgari
ücret artýþý, tüm çalýþma hayatýndaki ücret
skalasýný etkileyen bir düzenleme. Bütün iþ
yerlerimiz ücret güncellemesi yapýyorlar. Sosyal yardýmlar, yaþlý aylýklarý, emekli aylýklarý
olduðu için çok geniþ kitleleri etkiliyor. Güçlü
bir artýþla yeni seneye girmeyi düþünüyoruz."
ifadelerini kullandý.
"EYT OCAK AYI BAÞINDA
NETLEÞECEK"
27. Dönem 6. Yasama Yýlý açýlýþýnda konuþan AK Parti Grup Baþkanvekili Av. M.
Emin Akbaþoðlu, EYT ile ilgili çalýþmalarý aktararak sorunun üzerinde çalýþmalarýn tamamlandýðýný ve netleþmesinin çok uzun zamana yayýlmayacaðý mesajýný verdi.
Akbaþoðlu, "Ocak ayý baþýnda EYT'nin
netleþeceðinden kimsenin þüphesi olmasýn"
dedi.
(Haber Merkezi)

Genç Parti'den
CHP'ye tepki
Genç Parti Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Diclehan Büyükgök, CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar'ýn
"Eðer bu seçimde çalýþmazsak, Atatürk'ün bize sunduðu
haklarýmýz tek tek elimizden alýnacak. Belki Ýran'dan daha
kötü olacaðýz" sözlerini eleþtirdi.
Çorum'da 6'lý masayý oluþturan Millet Ýttifaký bileþenlerinden Cumhuriyet Halk Partisi, ÝYÝ Parti, Saadet Partisi,
Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin Ýl ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkanlarý ve üyeleri geçtiðimiz günlerde kahvaltýda bir araya gelmiþlerdi.
Toplantýda söz alan CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar ise, "Eðer bu seçimde çalýþmazsak, Atatürk'ün
bize sunduðu haklarýmýz tek tek elimizden alýnacak. Belki Ýran'dan daha kötü olacaðýz" ifadelerini kullanmýþtý.
Kamile Anar'ýn türbana yönelik açýklamalarýnýn akýl almaz bir nefret söylemi içerdiðini ifade eden Genç Parti
Kadýn Kollarý Baþkaný Diclehan Büyükgök, "Sözüm ona
türbanýn gericilik ile baðdaþtýrýlmasý, türbanlý kadýnlarýmýzýn ötekileþtirilmesine alalenen teþviktir bu. Nitekim bu
durum ülkede zamanýnda yaþananlardan hala ders alýnmayýþýnýn kanýtýdýr" dedi.
Türbanlýlarýn eðitim hakkýnýn engellenmesi, kamu kuruluþlarýnda iþ verilmemesi bunun en gerçek örnekleri olduðunu vurgulayan Diclehan Büyükgök, "Bakýldýðýnda
mesele sadece türban meselesi deðildir. Mesele ayrýmcýlýk, ötekileþtirme, demokrasi ve kadýn meselesidir.
Anlaþýlmasý veya uzlaþýlmasý gereken konu kadýnlara þekil vermeye çalýþanlarýn akýbetidir. Türbanlýlarýn baþýndan zorla türbanýn çekmeleri ile
nispeten daha açýk giyinmiþ bir
kadýna tacizde bulunmanýn cezasý eþittir.
CHP'nin Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar'ý öncelikle türbaný bir hedef haline getirmesi
sebebiyle kýnýyor ve bununla
birlikte Tüm kadýnlarýmýzý birlik
ve beraberliðe davet ediyorum" ifadelerini kullandý.
Diclehan Büyükgök
(Haber Merkezi)

Aþgýn'dan Sungurlu
Belediyesine jest
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý, Çorum Belediyesi tarafýndan Sungurlu'ya gönderilen asfalt dökme makinasý (finiþer) ile ilçenin yollarýnýn beton yapýlmaya
baþlandýðýný söyledi.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Metin Özsarý, Çorum'a hastane yapmak için kollarýný sývayan
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in ilçenin yollarýnýn yapýlmasý için Çorum Belediyesine giderek finijer talep ettiðini ifade etti.
Metin Özsarý, Sungurlu Belediye Baþkaný
Þahiner'in Çorum'a yapamadýðý hastane jestine karþýlýk olarak, Çorum Belediye Baþkaný
Aþgýn'ýn yol jestiyle karþýlýk verdiðini kaydetti. Özsarý, Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'a ilçeye gönderdiði asfalt dökme
makinasý için teþekkür ederek, "Yaparsa AK
Parti yapar" dedi.
(Haber Merkezi)

Metin
Özsarý
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4. HAFTA

Þahin: Türkiye deðiþim istiyor
DEVA Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý, Seçim Ýþleri Baþkaný ve Parti
Sözcüsü Av. Ýdris Þahin, Trabzon mitingine giderken Çorum'a uðradý. Ziyarette Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk
ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Þahin, þunlarý dile getirdi:
"Biz DEVA Partisi olarak resmin
bütününe odaklanmýþ durumdayýz ve
Genel Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn ve
ekibinin sadece ekonomi yönetimine
yönelik olarak bu partiyi kurmadýk. Biz
ülkenin tamamýný yönetsin diye DEVA
Partisi olarak siyasi baþlangýç yaptýk,
dolayýsýyla sadece ekonomi yönetimine deðil ülkenin tamamýnýn yönetimine talibiz ve bu yönde emin adýmlarla
ilerliyoruz. Mitinglerimizi iktidar partisinin kalelerinde alanlarý taþýrýrcasýna

doldurarak yapmamýz da bu adýmlarýn en net göstergesidir.
"TÜRKÝYE'NÝN MASASI,
HALKIN MASASI"
Tüm Türkiye gibi, Çorumlu hemþerilerimiz müsterih olsun; Türkiye
deðiþimi istiyor, Türkiye'nin masasý,
halkýn masasýndan büyük bir zafer
çýkacak ve 13. Cumhurbaþkanýmýz
masanýn adayý olacaktýr. Ýktidar kendi
hatalarýyla bu ülkenin yönetimine veda ediyor. Ancak halkýmýz hiç merak
etmesin bu sefer hatalarý kýsa zamanda çözebilecek 'Türkiye'nin Masasý' var! Bu vedadan sonra çok daha demokratik, katýlýmcý ve ortak akýlla hareket eden bir yönetim anlayýþý
hakim olacak.” (Sümeyra Özdoðan)

Cumhurbaþkanlýðý ve
Milletvekilliði seçim sürecinin resmen olmasa da gayri resmi olarak baþlamýþ olmasýyla birlikte kamuoyunda hangi isimlerin milletvekili aday adaylýðý yarýþýna
gireceði konuþulmaya baþlanýrken, Kesin Karar Gazetesi'nin her hafta yayýnladýðý liste kent gündemini oluþturmaya devam ediyor.
Geçmiþ yýllarda olduðu
gibi bazý isimlerin kamu da
daha üst pozisyonlara gelebilmek ya da mevcut pozisyonlarýný korumak için aday
adaylýðý yarýþýna girmesi
bekleniyor. Öte yandan siyasetin içinde ya da dýþýnda
bulunan bazý isimler ise ciddi olarak milletvekili olma
yarýþý içerisinde olacak.
Parti ayrýmý yapmaksý-

zýn kamuoyunda aday adayý olarak konuþulan isimler
gazetemizde aracýlýðýyla
her haftanýn ilk günü kamuoyuna duyurulurken, bu
haftanýn aday adayý listesini
alfabetik sýraya göre þu 10
isimden oluþtu.
Derya Öztekin, Haþim
Ahlatcý, Mehmet Fatih Aslan, Nihat Argut, Salim Uslu,Selim Güloðlu, Serap Yýldýrým, Talip Eken, Ülker
Mavral Bulut, Zehra Benli
1'nci haftanýn konuþulan
milletvekili aday adayý listesi þöyleydi; Vahit Kayýrýcý,
Kenan Nuhut, Abdulkadir
Þahiner, Çetin Baþaranhýncal, Cengiz Atlas, Rumi Bekiroðlu, Orhan Ateþ, Mehmet Yolyapar, Zeki Gül,
Muhsin Dere, Ali Osman Kýyak, Alpaslan Karapýçak,

Lütfü Akça, Sami Çam,
Mehmet Akif Aras, Mustafa
Lek, Mehmet Tahtasýz
2'nci haftanýn konuþulan
milletvekili aday adaylarý;
Ahmet Hattap Ýmal, Atilla Ilýman,Ayhan Karaca, Agah
Kafkas, Agah Karapýçak,
Burçin Solmaz Polat, Cevat
Olçok, Dinçer Solmaz, Erkan Özbal, Fatih Maden,
Gürsel Yýldýrým, Hasan Belli, Kenan Þahin, Mehmet

Bektaþ, Murat Kýlýçoðlu,
Muharrem Bozdoðan, Osman Samsunlu, Özgür Kýlýç, Sinem Sarý, Suat Atalay.
3. Haftanýn konuþulan
milletvekili aday adaylarý;
Bekir Horuz, Cavit Demiral,
Ebru Gül Çömüz, Emine
Çakmak, Fatma Çöpür,
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt, Murat Koçak, Murat
Yýldýrým, Özlem Ceylan,
Yýldýz Bek. (Haber Merkezi)

OSMANCIK PELÝTÇÝK KÖYÜ SULAMA HAVUZU
ÝLE SARPUNKAVAK KÖYÜ SARPUN MAH
SULAMA HAVUZU VE ÝLETÝM HATTI YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
Osmancýk Pelitçik Köyü Sulama Havuzu ile Sarpunkavak Köyü Sarpun Mah Sulama Havuzu
ve Ýletim Hattý 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
: 2022/997529
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
: Osmancýk Pelitçik Köyü Sulama Havuzu ile
Sarpunkavak Köyü Sarpun Mah Sulama Havuzu ve Ýletim Hattý Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 1 ad. 273 tonluk sulama havuzu, 1 ad 187 toluk sulama
havuzu, 1 ad 750 m ?90 mm çaplý HDPE borulu sulama
iletim hattý, 1 ad maslak rögarý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Osmancýk Pelitçik ve Sarpunkavak Köyleri
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 : 11.10.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Tarýmsal Hizmetler
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Müdürlüðü/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, Biyosistem Mühendisliði, Ziraat Mühendisliði (Tarýmsal Yapýlar ve Sulama - Kültürteknik, Toprak ve Tarým Makineleri 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: 1699051

Sandýkçý: Çocuklarýmýz
burada kendini keþfedecek
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Canik Belediye Baþkaný Ýbrahim Sandýkçý ile birlikte Canik Özdemir
Bayraktar Keþif Kampüsü'nü
ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Canik Belediye Baþkaný Ýbrahim Sandýkçý ile birlikte Canik Özdemir
Bayraktar Keþif Kampüsü'nü
ve Canik Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarý'ný (CAMEK) ziyaret ederek gerçekleþtirilen çalýþmalarý inceledi.
Gerçekleþen ziyaret programýna AK Parti Canik Ýlçe Baþkaný Mahmut Gençay, AK
Parti Canik Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Fatma Donbay ve
teþkilat üyeleri eþlik etti.
4 AYDA TAMAMLANDI
Canik Belediye Baþkaný
Ýbrahim Sandýkçý, Canik Özdemir Bayraktar Keþif Kampüsü'nün 4 ayda tamamlandýðýný belirtti.
Baþkan Ýbrahim Sandýkçý,
"Canik Özdemir Bayraktar
Keþif Kampüsümüzü gençlerimiz ve çocuklarýmýz için gece-gündüz demeden çalýþarak 4 ay gibi çok kýsa bir sürede tamamladýk. Keþif Kampüsümüzün açýlýþýný Cumhurbaþkanýmýzýn TEKNOFEST
KARADENÝZ'e teþriflerinde
gerçekleþtirdik" dedi.
"GENÇLER ÝÇÝN ÖZEL
OLARAK TASARLADIK"
Canik Özdemir Bayraktar
Keþif Kampüsü'nde bulunan
atölyelerin, laboratuvarlarýn
ve uygulama alanlarýnýn
gençler ve çocuklar için özel

olarak tasarlandýðýný ifade
eden Ýbrahim Sandýkçý, "Geleceðimizin mimarý gençlerimiz ve çocuklarýmýz Keþif
Kampüsümüzde özel olarak
hazýrlanan eðitim müfredatý
çerçevesinde bilim ve teknoloji alanýnda uzman eðitmenler eþliðinde uygulamalý ve
teorik olarak eðitim alacaklar.
Keþif Kampüsümüzün içerisinde bulunan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarýný gençler ve çocuklar için
özel olarak tasarladýk. Onlar
burada kendini keþfedecek
ve çalýþmalarýný gerçekleþtirecekler" ifadelerini kullandý.
"VATANDAÞLARIMIZ
MESLEK SAHÝBÝ
OLUYORLAR"
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Canik Belediye Baþkaný Ýbrahim Sandýk-

çý ve AK Parti Canik Ýlçe Baþkaný Mahmut Gençay program kapsamýnda Canik Belediyesi Meslek Edindirme
Kurslarý'ný ziyaret etti. CAMEK'te düzenlenen sertifikalý
kurslarla ilçedeki vatandaþlarýn istihdamýna katký saðlandýðýný ifade eden Baþkan Ýbrahim Sandýkçý, "CAMEK'te
çeþitli meslek alanlarýnda ilçemizdeki vatandaþlarýmýza
yönelik sertifikalý kurslar düzenliyoruz. Vatandaþlarýmýza
CAMEK'te bulunan atölyelerimizde uygulayarak öðrenme
imkâný saðlýyoruz. Kurslarýný
tamamlayan vatandaþlarýmýz
sertifikalarýný alarak meslek
sahibi oluyorlar. Ýlçemizde
eðitim alanýnda hayata geçirdiðimiz projelerimizle ve kazandýrdýðýmýz yatýrýmlarla
eðitimde marka haline geldik"
diye konuþtu.
(ÝHA)
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ÝTFAiYE
ÝTFAiYE
EÐiTiM
EÐiTiM
PARKURU
PARKURU
AÇILDI
AÇILDI
OSMANCIK SARPUNKAVAK DAMLA SULAMA
TAMAMLAMA TESÝSÝ VE TEPEYOLALTI
YERÜSTÜ SULAMA TAMAMLAMA YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
Osmancýk Sarpunkavak Damla Sulama Tamamlama Tesisi ve Tepeyolaltý yerüstü sulama tamamlama yapým iþi 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
: 2022/998647
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
: Osmancýk Sarpunkavak Damla Sulama Tamamlama
Tesisi ve Tepeyolaltý yerüstü sulama tamamlama yapým iþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 346 mt çeþitli çap ve atülerde HDPE Boru, 1 manometre,
1 BKV vana 645 m trapez kanal 4 sel geçidi 7 tarla prizi (toplam 80 adet iþ kalemi)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Osmancýk Sarpunkavak ve Tepeyolaltý
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 : 11.10.2022 - 14:00
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,
Tarým Makineleri) ve 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: 1699055

Çorum Belediyesi, bu
yýl 308'incisi kutlanan Ýtfaiye Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Ýtfaiye Eðitim Parký'nýn açýlýþýný
gerçekleþtirdi.
Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'nde düzenlenen törene Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, birim
müdürleri, emekli ve çalýþan itfaiyeciler katýldý.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý konuþmada, gece gündüz demeden her
türlü þart altýnda canlarýný ortaya koyan itfaiyecileri tebrik etti.
Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Adil Balcý
yaptýðý konuþmada, geçmiþten günümüze deðiþen teknolojiye ayak uydurarak kendilerini
geliþtirdiklerini vurguladý. Balcý, "Yangýnlara
doða olaylarýnýn sebep olabileceði gibi en
önemli yangýn çýkýþ nedenlerinden biri insanlarýn dikkatsizlik ve ihmalidir. Bu nedenle yangýndan korunmak için öncelikle dikkatli olmalýyýz. Sýk sýk kontroller yapmalýyýz. Bir þey olmaz denildiði için pek çok yangýn vuku buluyor
ve acý sonuçlarýný hep beraber görüyoruz. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü olarak bizler
zamanla geliþen teknolojinin her türlü imkanlarýný yakýndan takip ediyor ve Belediye Baþkanýmýzýn önderliðinde araç, ekipman ve personel bilgi, becerilerimizi gün geçtikçe geliþtiriyoruz." þeklinde konuþtu.
Yangýn ve felaketlere hýzlý ve etkili müdahale etmek için itfaiye
teþkilatýnýn yoðun gayret
gösterdiðini
belirten
Baþkan Aþgýn, "Büyüyen ve geliþen Çorum'a
tek bir itfaiye merkezinin
yeterli olmayacaðýný bildiðimiz için, hiçbir hemþehrimizin canýna ve
malýna itfaiyenin gecikmesinden dolayý zarar
gelmemesi için hiç zaman kaybetmeden ikinci
bir itfaiye merkezi olan
Sanayi
Müfrezemizi
þehrimize kazandýrdýk.
Ýtfaiye, saniyelerle yarýþan bir birimimiz. Bu nedenle þehrin bir diðer
yakasýna bu itfaiye merkezimizi yaparak vakalara çok daha hýzlý müdahale imkaný bulduk.
Yangýn, trafik kazasý,
göçük ve diðer olaylarda
gösterdiði performans

ile Çorum Ýtfaiye Müdürlüðü'nün alanýnda
Türkiye'nin en baþarýlýlarý arasýnda yerini
aldýðýný söyledi. Eðitim parkurunun büyük
bir kýsmýnýn geri dönüþüm malzemelerinden yapýldýðýnýn altýný
çizen Baþkan Aþgýn,
"Çorum Belediyesi Ýtfaiye Teþkilatýyla gurur duyuyoruz. Türkiye'de nerede bir problem varsa ilk aranan
itfaiyelerden biri olmamýz da bunu gösteriyor. Ülkenin herhangi bir yerinde yangýn var, sel felaketi var; hemen Çorum Belediyemiz ve Çorum itfaiyemiz akla geliyor, biz
de o gece hazýrlanýn dediðimizde nereye bile
diye sormadan hazýrlanarak kahramanlarýmýz yola çýkýyor. Önemli bir kýsmýný belediyemizin kendi imkânlarýný kullanarak geri dönüþüm malzemeleriyle yaptýðýmýz bu eðitim sahamýz için emeði geçen kardeþlerimize teþekkür ederim" ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan etkinlik, itfaiye
ekiplerinin çok zor koþullarda bile görevlerini
yapmaya daima hazýr olduklarýný ispatlayan bir
gösteri yaptý. Gösteri sonrasýnda protokol üyeleri tarafýndan Ýtfaiye Eðitim Parký'nýn kurdelesi kesilerek açýlýþ gerçekleþtirildi. Eðitim parkýný gezen davetlilere parkur tanýtýlarak itfaiyenin
kullandýðý araç gereçler sergilendi. Törenin sonunda emekli itfaiye personeli ve en genç itfaiye eri ile birlikte pasta kesildi. (Çaðrý Uzun)

Milletvekili Kaya, Binali Yýldýrým
ve Ýsmet Yýlmaz ile birlikte
AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi
Av. Oðuzhan Kaya, AK Parti
Genel Baþkanvekili Binali Yýldýrým ve Grup Baþkaný Ýsmet
Yýlmaz'ýn da yer aldýðý bir yemeðe katýldý.
Hýrvatistan Zagreb Büyükelçisi olarak atanan Dýþiþleri
Bakan Yardýmcýmýz Yavuz
Selim Kýran adýna veda yemeði düzenlendi. Yemeðe,
AK Parti Genel Baþkanvekili
Binali Yýldýrým, Grup Baþkaný
Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya da
katýldý.

Milletvekili Kaya, "Son
Baþbakanýmýz, AK Parti Genel Baþkanvekilimiz Binali Yýldýrým ve AK Parti Grup Baþkanýmýz Ýsmet Yýlmaz'ýn teþrifleri ile Hýrvatistan Zagreb
Büyükelçisi olarak atanan Dý-

þiþleri Bakan Yardýmcýmýz
Sn. Yavuz Selim Kýran adýna
verilen veda yemeðinde bir
araya geldik. Bakan Yardýmcýmýza yeni görevinde baþarýlar dilerim. Rabbim muvaffak
eylesin" dedi. (Haber Merkezi)
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Çocuklar okusun diye hediye
çeki armaðan edilecek
Çorum Kültür Turizm Derneði tarafýndan
2020 içerisinde gerçekleþtirilen projenin ikincisi
gerçekleþtiriliyor. Dernek, bu yýl Çorum Belediyesi tarafýndan 10'uncusu gerçekleþtirilecek
olan Kitap ve Kültür Günlerinde "Çocuklarýmýz
Okusun Diye" projesiyle çocuklara kitap çeki
hediye edecek.
Çorum Kültür Turizm Derneði'nin þehrin kültürüne, sosyal hayatýna ve turizm çalýþmalarýna
yönelik projeler ürettiðini belirten Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bedir Kaya, Çorum'u
tüm yönleriyle ön plana çýkarmak istediklerini,
Çorum'u daha çok tanýtýp, þehrin kültürden, eðitimden, turizmden ve diðer tüm hizmet alanlarýndan en yüksek düzeyde faydalanmasýný istediklerini ifade etti. Kaya, "Derneðimiz henüz çok
yeni bir dernek olmasýna raðmen çok önemli
projeleri hayata geçirdik. Çocuklarýmýz Okusun
Diye projemizle de gençlerimize, öðrencilerimize dokunacaðýz. Onlara kitap okuma alýþkanlýðý
kazandýrmak, kitap okumayý teþvik etmek istiyoruz" dedi.
Proje hakkýnda da açýklamalarda bulunan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bedir Kaya,
projeye Çorum halkýnýn desteklerini beklediklerinin altýný çizerek, "Projemiz, hayýrsever Çorum
halkýnýn ve kitapsever insanlarýmýzýn destekleriyle
hayata geçecek. Baðýþ yapmak isteyen vatandaþlarýmýzýn yaptýklarý baðýþlar öðrencilerimize kitap
kuponu olarak iletilecek. Toplanan gelirler, 30'ar
TL'lik kitap kuponlarý halinde Ýl Milli Eðitim Müdür-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:08
06:31
12:34
15:50
18:28
19:46

TARiHTE BUGÜN
1922- Mudanya Mütarekesi baþladý.
1926- Atatürk'ün ilk heykeli Ýstanbul Sarayburnu'na dikildi.
1953- Çanakkale açýklarýnda Ýsveç Bandýralý Naboland gemisiyle çarpýþan, 81 denizcinin öldüðü Dumlupýnar denizaltýsý ile ilgili dava sonuçlandý: Naboland kaptaný 6 ay aðýr
hapse mahkûm edildi, Dumlupýnar komutaný
yüzbaþý Sabri Çelebioðlu beraat etti.
1960- Yüksek Adalet Divaný Yassýada'da
çalýþmalarýna baþladý.
1966- Ýstanbul Kadýköy’deki son tramvay
hattý kaldýrýldý.
1969- “Edirne” adlý belgesel film Uluslararasý Turistik Filmler Festivali'nde altýn madalya kazandý. Filmi, Yapý ve Kredi Bankasý hazýrlatmýþtý.
1980- Eski baþbakanlardan Nihat Erim'i
öldürenlerin (19 Temmuz 1980) yakalandýðý
açýklandý.
1984- Devrimci-Yol davasýnda yargýlanan
ve idam cezasýna çarptýrýlan Hýdýr Aslan ve Ýlyas Has'ýn cezasý Meclis'te onaylandý.
1994- II. Nükleer Karþýtý Kongre Ýstanbul'da toplandý.
2005- Avrupa Birliði ile Türkiye arasýnda
üyelik müzakereleri baþladý.
2006- THY'nin Tiran - Ýstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçaðý Hakan
Ekinci adlý hava korsaný tarafýndan kaçýrýldý.
2008- Aktütün Karakolu'na saldýrý.
2012- Suriye'nin Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesine top saldýrýsý nedeniyle 5 sivilin hayatýný kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye'yi vurdu.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

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

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

lüðümüze teslim edilecek. Müdürlüðümüz de bu
kuponlarý ilimizde eðitim gören öðrencilerimize
ulaþtýracak. Bu kuponlarla öðrencilerimiz Ticaret
Sanayi Odasýnda düzenlenecek kitap fuarýnda dilediði yayýnevinden kitaplarýný alabilecekler" diye
konuþtu.
Bu kampanyaya katýlmak ve baðýþta bulunmak isteyen tüm kitap gönüllüsü kurumlarý, sivil

toplum kuruluþlarýný ve
tüm Çorum halkýný kampanyaya davet eden Kaya, "Kampanyaya katýlmak isteyenler Çorum
Kültür ve Turizm Derneðine ait TR56 0001 2009
3120 0016 0003 08
ÝBAN hesabýna baðýþ
yapabilirler. Kampanya
süresi sonunda baðýþ
yapan kiþileri ve rakamlarýný da paylaþacaðýmýz
için, isminin görünmesini
istemeyen baðýþçýlarýn
dekontun açýklama bölümüne "Ýsim Belirtilmesin" açýklamasýný yazmasýný önemle rica ediyoruz. Yine firmasýnýn adýný belirtmek isteyenlerin
ise dekont açýklama bölümüne firmasýnýn adýný
yazmasý gerekmektedir. Baðýþlar sadece banka
havalesi yoluyla alýnacaktýr. Elden baðýþ toplanmayacaktýr" þeklinde konuþtu.
Kaya, kampanya desteklerini nedeniyle Çorum
Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teþekkür
etti. (Zahide Yasemin Eðrigözlü)

ÝLAÇLAMA HÝZMETÝ
ALINACAKTIR
ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
Ýlaçlama Hizmeti Alýmý 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
: 2022/1010272
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
b) Adresi
: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüs 19030
MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642192030 - 3642192059
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý
: Ýlaçlama Hizmeti Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Rektörlük ve tüm baðlý birimlerin 12 ay süre ile
Ýlaçlama Hizmeti Alýmý iþidir. Personel sayýsý yüklenici
tarafýndan belirlenecek, çalýþma süresi kýsmi zamanlý
olacak ve iþin teknik gereklerine göre iþ planlamasý yapýlacaktýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Ýç Hizmetler Þube
Müdürlüðü
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýþe baþlama tarihi 01.01.2023, iþin bitiþ tarihi 31.12.2023
d) Ýþe baþlama tarihi
: 01.01.2023
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.10.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 19030 Rektörlük
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Binasý 1. Kat Toplantý Salonu
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren 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.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda iliþkin belgelere ait bilgiler:
Ýstekliler Türk Standardý TS 8358 :2022 "Ýþyerleri - Ev, iþyeri ve yerleþim alanlarýndaki zararlýlar
(haþereler) ile mücadele hizmetleri için kurallar" Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektöre yapýlan her türlü ilaçlama hizmeti benzer iþ olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,71
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi : Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1701402

KIÞ ÇAYI TARÝFÝ
VE FAYDALARI
Havalarýn soðumasý
ve kýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte kýþ çayý da
hayatýmýzda yer alan bir
çay haline geldi. Kýþ çayý
tarifi soðuk kýþ günlerinde
içinizi ýsýtýr ve hastalýklara yakalanmanýzý engeller. Havalar yavaþ yavaþ soðumaya baþladý. Bunun sonucunda þifalý
kýþ çayý içerek hastalýklara karþý korunmak mümkündür. Özellikle kýþ çayý hastalýklara yakalanmadan önce içilmelidir
ki vücudun direnci artsýn ve hasta olmayalým.
KIÞ ÇAYI TARÝFÝ
Bu þifalý çayýn malzemelerini aktarlardan yada baharatçýlardan temin ederek karýþtýrabilir ve kolayca hazýrlayabilirsiniz.
KIÞ ÇAYI TARÝFÝ MALZEMELERÝ :
- 2 yemek kaþýðý kuþburnu
- 2-3 yemek kaþýðý ýhlamur
- 1 yemek kaþýðý adaçayý
- 3 adet okaliptüs yapraðý
- 1 adet kabuk tarçýn
- 4-5 adet karanfil
- Yarým elmanýn kabuðu
- 5-6 adet papatya
- 2 adet zencefil
- 1 yemek kaþýðý hibisküs
Tüm malzemeler bir kapta karýþtýrýlýr.
Bu arada bir demlikte su kaynatýlýr. Bir
bardak su için 1 tatlý kaþýðý ölçüsüyle
karýþým yapýlmýþ malzemelerden sýcak
suyun üzerine konur. 5 dakika kadar
malzemeler sýcak suda demlenir. Daha
sonra süzülerek fincana dökülür. Ýçine
bir çay kaþýðý bal ve çeyrek limonun suyu eklenerek içilir. Kýþ çayý tarifi hazýrdýr.
Afiyet olsun.
KIÞ ÇAYI FAYDALARI
NELERDÝR?
Kýþ çayý birçok faydalý bitkinin, baharatýn karýþýmýndan oluþan bir çaydýr. Bu
nedenle birçok hastalýða karþý vücudu
korur. Ýþte kýþ çayý faydalarýndan bazýlarý:
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda da hastalýklara kolay
yakalanmayý engeller.
- Grip, nezle ve soðuk algýnlýðý gibi
kýþ hastalýklarýna iyi gelir. Ayrýca bu hastalýklara yakalanmadan önce belli aralýklarla hazýrlanýp içilirse bu hastalýklara
karþý vücudu korur.
- Karýn aðrýsýna özellikle baðýrsaklarda oluþan aðrýlara iyi gelir.
- Burun akýntýsýna fayda saðlar.
- Yorgunluk ve halsizliðe iyi gelerek
stresi yok eder.
- Unutkanlýða karþý koruma saðlar.
- Sakinleþtirici ve rahatlatýcý etkisi
vardýr.
- Balgam söktürücü etki yapar.
- Öksürük ve boðaz aðrýsýna iyi gelir.
- Göðüs aðrýsýna fayda saðlar.
- Astýma iyi gelen kýþ çayý nefes darlýðýný da giderir.
- Baðýrsak gazlarýný giderici etkisi
vardýr.
- Romatizma gibi kemik aðrýlarýna iyi
gelir.
- Aðrý kesici özelliði vardýr.
- Bronþite iyi gelir.
Ýsteðe baðlý olarak kýþ çayýna bir tutam havlýcan da ekleyebilirsiniz.
Ya da bu malzemeleri tamamlayamýyorsanýz bir aktara giderek bu malzeme
listesini verdiðinizde oradan tüm malzemeleri temin edebilirsiniz.

KIRMIZI
MEYVELER
Kýrmýzý meyveler vücudun ihtiyacý
olan kolajen ve proteinler sayesinde cildin pürüzsüz ve daha saðlýklý olmasýný
saðlamaktadýr. Kýrmýzý meyvelerin özellikle üzümleri cildin morötesi ýþýným yani
uv ýþýnlarýndan karþý oluþabilecek cilt
hasarlarýna ve serbest radikallerden dolayý nötralize eden güneþ yanýklarýna ve
cilt yaþlanmalarýna yakalanma riskini
azaltmaktadýr.
Kýrmýzý meyveler'den olan kýzýlcýk ve
yaban mersini zararlý bakterilerin yayýlýmýnýn durdurarak idrar yollarýna yapýþmalarýný durdurur ve sistitlere karþý vücudun korunmasýnda büyük yardýmcý
olur. Varisleri önler ve anti bakteriyel
özelliklere sahiptir. Romatoid artrit hastalýðýný kolaylaþtýrýrlar. Kanser riskini
azaltýrlar. Kýrmýzý meyveler insan saðlýðý için gerekli olan C vitamini, K vitamini, folik asit, lif ve antosiyanidinler açýsýndan oldukça zengindirler.
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Olaylý maçta iki takým
puanlarý paylaþtý
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig
Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor,
7'nci hafta maçýnda deplasmanda Afyonspor ile karþý karþýya geldi.
Afyon'da Zafer Stadyumunda oynan
maç Saat 19:00'da baþladý. Maçýn ilk yarýsýnda Afyonspor'un oyuncusu Berat Tosun'un 18'inci dakikada attýðý golle evsahibi
takým 1-0 öne geçti. Sýký rekabetin yaþandýðý maçta Amedspor'un çetin mücadelesi sonunda Mehmet Alaedinoðlu'nun 45+4 dakikada attýðý golle beraberlik saðlandý. Birinci
yarýnýn ardýndan 15 dakikalýk aradan sonra
maç yeniden baþladý. Orta saha hakeminin
63'üncü dakikada futbolcu Oðuz Çetinkaya'ya kýrmýzý kart göstermesi ardýndan
Amedspor maça 10 kiþi ile devam etti. Gergin geçen maçta Afyonspor 80'inci dakikada
penaltýyý kaçýrdý. Amedsporun aldýðý cezalar
nedeniyle seyircisiz oynadýðý 90+7 dakika
süren karþýlaþma 1-1 berabere bitti. Ýki ekip
birer puanla sahadan ayrýldý.
Maç boyunca Afyonspor taraftarlarýnýn
sýk sýk sahaya attýðý yabancý cisimler nedeniyle duraksamalar oldu. Taraftarlarýn maç
boyunca "PKK dýþarý" þeklinde slogan attýðý
görüldü.
(Haber Merkezi)

ZiRVEYi
KAPTIRMADIK!
BU
BU HAFTAYI
HAFTAYI
MAÇ YAPMADAN
YAPMADAN
MAÇ
GEÇTiK ANCAK...
ANCAK...
GEÇTiK

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...

TFF

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

LABORATUVAR BÝRÝMÝ
2 KALEM ARÞÝV DOLABI ALIMI
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ- HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EROL OLÇOK
SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
LABORATUVAR BÝRÝMÝ 2 KALEM ARÞÝV DOLABI 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
: 2022/1012367
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
: LABORATUVAR BÝRÝMÝ 2 KALEM ARÞÝV DOLABI ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 2 KALEM ARÞÝV DOLABI 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
Patoloji Laboratuvarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Sözleþme imzalanmasýný müteakiben sipariþ tarihinden
itibaren 31.12.2022 tarihine kadar teslimi yapýlacaktýr.
d) Ýþe baþlama tarihi
: sözleþme imzalanmasýna müteakip
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2022 - 11:00
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:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
Ýhtiyaç kalemlerinden kapsam dahilinde olan her bir kalem için;
a-) Ýsteklilerin teklif verdikleri kalemler Týbbi Cihaz Yönetmeliði (93/42/EEC MDD), Vücuda
Yerleþtirilebilir Aktif Týbbi Cihazlar Yönetmeliði (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dýþýnda
Kullanýlan (InVitro) Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmeliði (98/79/EC IVDD) kapsamýnda ise bu ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý`na (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine
(ÜTS) kayýtlý olmasý ve bu ürünlerin kayýt iþlemlerinin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tamamlanmýþ olmasý gerekmektedir. Ýsteklilerin bu durumu tevsik etmek üzere ürünlerin barkod(ürün)
numarasýný gösteren TITUBB' nýn veya ÜTS' nin internet sitesinden aldýklarý belgeleri ihale
teklif dosyasýnda sunmalarý gerekmektedir.
b-) Ýsteklilerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý'na (TÝTUBB) veya Ürün Takip
Sistemine (ÜTS) kayýtlý olmasý zorunludur. Ýstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçýsý veya
ithalatçýsý (tedarikçi firma) deðilse, ürünün imalatçýsýnýn veya ithalatçýsýnýn bayisi olduðunu
tevsik eden TITUBB' nýn veya ÜTS' nin internet sitesinden almýþ olduklarý belgeleri ihale teklif
zarfýnda sunacaklardýr. Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP) üzerinden veya TÝTUBB' nýn
veya ÜTS' nin internet sitesi üzerinden yapýlan sorgulama sonucunda ihale tarihi itibariyle bayilik kaydý bulunmayan isteklilerin o kalemlere iliþkin teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
c-)Ýstekliler tarafýndan teklif edilen ürünler Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda deðil ise
Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýnda olmadýðýna dair üretici veya ithalatçý firma tarafýndan
düzenlenmiþ beyaný teklif dosyasýnda sunacaklardýr.
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, 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:
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
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2'nci Lig Beyaz Grupta
7'nci hafta geride kaldý.
Temsilcimiz Çorum FK
bay geçtiði hafta sonunda
liderlik koltuðunu
kaptýrmadý.
Bursaspor, 24 Erzincanspor, Batman
Petrolspor, Düzcespor, Afyonspor ve Ýnegölspor'un ardýndan bu haftayý Çorum FK
bay geçti.
13 puan ve +7 averaj ile haftaya lider
giren Kýrmýzý-Siyahlýlar maç oynamadan
geçtiði haftada rakiplerinin puan kaybý ile
koltuðunu korumayý baþardý.
Takipçileri 24 Erzincanspor'un maðlup
olmasý ve Menemenspor'un ise berabere
kalmasý ile Çorum FK ayný puaný paylaþtýðý üç takýmdan en iyi averaja sahip olduðu
için ligin zirvesinde yer aldý.
Kýrmýzý-Siyahlýlar 11 gol atýp kalesinde
yedi gol görerek ligin en çok gol atan takýmý olurken ayrýca ligin en az gol yiyen
2'nci takýmý konumunda.
Bay geçmesine raðmen liderlik koltuðunda bulunarak avantaj sahibi olan temsilcimiz 5 Ekim Çarþamba günü saat
14.30'da Sivas deplasmanýnda liderliðini
sürdürmek isteyecek.
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM FK
ÞANLIURFASPOR
24 ERZÝNCAN
MENEMEN FK
BATMAN PETROL
BÝTEXEN DÜZCE
HES ÝLAÇ AFYON
AMED SPORTÝF
ESENLER EROK
TARSUS ÝDMAN Y.
ARNAVUTKÖY BEL.
ISPARTA 32
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SOMASPOR
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HAFTANIN SONUÇLARI
SOMASPOR-TARSUS ÝDMAN YURDU
ARNAVUTKÖY BEL.-ÝNEGÖLSPOR
EÞÝN GROUP NAZÝLLÝ-ANKARASPOR
BATMAN PETROL-SÝVAS BELEDÝYESPOR
MENEMEN FK-BITEXEN DÜZCESPOR
ÞANLIURFASPOR-BAYBURT ÖZEL ÝD.
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR
ISPARTA 32 SPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
HES ÝLAÇ AFYONSPOR-AMED SPORTÝF

: 0-1
: 1-1
: 0-1
: 3-0
: 2-2
: 3-0
: 0-3
: 1-0
: 1-1

HAFTANIN MAÇLARI
05.10.2022 ÇARÞAMBA
SÝVAS BELEDÝYESPOR-ÇORUM FK
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-SOMASPOR
ANKARASPOR-BURSASPOR
BITEXEN DÜZCESPOR-ISPARTA 32 SPOR
ÝNEGÖLSPOR-ÞANLIURFASPOR
ESENLER EROK-HES ÝLAÇ AFYONSPOR
TARSUS ÝDMAN YURDU-NAZÝLLÝ BELEDÝYE
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-ARNAVUTKÖY BEL,
AMED SPORTÝF-BATMAN PETROLSPOR

Bursa, evinde
kaybetti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçýnda Bursaspor sahasýnda karþýlaþtýðý Esenler Erokspor'a 3-0 maðlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçýnda Bursaspor, taraftarý önünde Esenler
Erokspor'u aðýrladý. Bu sezon iç sahada
puan kaybetmeyen Bursaspor, bu galibiyet
serisini sürdürmek isterken, 6 maçta 7 puan toplayan konuk ekip de kazanmak için
sahaya çýktý.
Büyükþehir Belediye Stadý'nda Þevket
Teker'in yönettiði mücadelenin ilk devresi
konuk takýmýn 2-0 üstünlüðüyle sona erdi.
Erokspor'un gollerini, 14. dakikada Serdar
Daliktaþ ile 34. dakikada Berk Ýsmail attý.
Ýkinci yarýda Esenler Erokspor'dan Sertaç Çam, 74. dakikada attýðý golle skoru 30 yaptý. Böylece karþýlaþmadan Bursaspor
3-0 maðlup ayrýldý.
GENEL KURUL KARARI
Kulüpten yapýlan açýklamada, yönetim
kurulunun, ligin 7. haftasýnda Esenler
Erokspor ile oynanan maçýn ardýndan gerçekleþtirdiði toplantýda olaðanüstü genel
kurul kararý aldýðý bildirildi.
Açýklamada, yapýlacak olan olaðanüstü
genel kurulla ilgili detaylarýn ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaþýlacaðý bildirildi.
(Haber Merkezi)

Isparta, Erzincan'ý
tek golle geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Isparta 32 Spor geçen hafta teknik direktör
Yusuf Þimþek ile yollarýný ayýrdýktan sonra
yeni hocasý Hakan Þimþek ile ilk maçýna çýktý. Isparta 32 Spor, 13 puanla liderlik koltuðuna ortak olan Anagold 24 Erzincanspor'u Berke'nin attýðý golle 1-0 maðlup etmeyi baþardý.
Atatürk Stadý'nda oynanan müsabakayý
yaklaþýk 3 bin taraftar izledi. Belediye Baþkaný Þükrü Baþdeðirmen'in de ikinci yarýdan itibaren izlediði karþýlaþmayý Veli Karakaya,
Ahmet Þimþek, Barýþ Sun hakem üçlüsü yönetti. Maçýn genelinde her iki takým da kontratak bir futbol sergiledi. Konuk ekip uzun ve
isabetli paslarla kanatlardan atak geliþtirmeye çalýþtý ancak ev sahibi takýmýn defansý gole izin vermedi. Ýlk yarý 0-0 sona erdi.
Maçýn ikinci yarýsýna oyuncu deðiþikliði ile
baþlayan Isparta 32 Spor, Cemal Kýzýlateþ'in
yerine santrafor Burak Aydýn'ý oyuna dahil etti. Adam adama oynayan ve rakip oyunculara
nefes aldýrmayan ev sahibi takým oyuna 57.
dakikada Serhan'ýn yerine dahil olan Berke
orta alandan yaptýðý ataklarla defansý bunalttý. Maçýn 84. dakikasýnda kazanýlan korner
atýþýný Soner Birinci kullandý. Ceza alaný içerisinde karambol oluþtu ve boþta kalan topu
Berke düzgün bir plase ile aðlara gönderdi: 10. Isparta 32 Spor mücadeleyi 1-0 kazanarak
puanýný 9'a çýkarýrken liderle beraber 13 puana sahip olan konuk ekip evine puansýz
döndü.
(Haber Merkezi)
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YENÝ HASTANE YANI
ATA ASM KARÞISI
PARKI ÜSTÜ

Av. Ahlatcý: Amacýmýz
vatandaþlarýn en iyi
saðlýk hizmetini almasý
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, AK Parti iktidarýnda
saðlýk alanýnda devrim
niteliðinde çalýþmalara
imza atýldýðýný belirterek,
amaçlarýnýn vatandaþlarýn en iyi saðlýk hizmeti
almasý olduðunu söyledi.
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde
yatan hastalarý ziyaret
etti. Hastane Baþhekimi
Doç. Dr. Sinan Zehir'in
de eþlik ettiði ziyarette,
polikliniklerde görev yapan saðlýk çalýþanlarý,
hasta ve hasta yakýnlarý
ile sohbet etti.
Vatandaþlarýn saðlýk
hizmetlerini en iyi þekilde
alabilmeleri için her türlü
imkanýn büyük gayretle
saðlandýðýný belirten Ahlatcý, "Hastanemizde yatan hastalarýmýzý ziyaret
ederek, hem taleplerini
dinliyor hem de onlara
moral veriyoruz. Her fýrsatta halkýmýzla beraberiz. Halkýmýz ile gönül
baðý kurduk ve bu baðý
koparmadan daha da
güçlendirerek þehrimize
hizmet etmeye devam
edeceðiz" þeklinde konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

TSO’da seçim heyecaný
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 21 Meslek Komitesi ve Meclis üyeliði seçimleri gerçekleþtirildi.
TSO'da açýk tasnif gizli oy esasýna göre yapýlan organ seçimlerinde 21 Meslek Komitesi'nin 19'unda seçimler tamamlandý.
Meclis üyeleri 7 Ekim Cuma
günü yapýlacak oturumla Baþkan
ve 10 kiþilik Yönetim Kurulu üyelerini ayrý ayrý oylayarak seçecek.
Ayrýca Meclis üyeleri 7 TOBB
delegesi, 3 Hesap Ýnceleme Komisyon üyesi, 6 Disiplin Kurulu
üyesi, 22 Yüksek Ýstiþare Kurulu
üyesi ve 6 kiþilik Akreditasyon Ýzleme Komisyonu üyelerini seçecek.
(Fatih Yýldýrým)

Kavuncu'dan yeni
yasama yýlý mesajý
AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, 27'ncý dönem 6.
yasama yýlý nedeniyle bir mesaj
yayýmladý.
Milletin refah seviyesinin daha da artmasý için çalýþacaklarýný
belirten Milletvekili Kavuncu,
"TBMM 27'nci Dönem 6.Yasama
Yýlý Genel Kurul çalýþmalarýmýza
bu gün Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmlarýyla baþladýk. TBMM, bir dönem içinde tarihinde ilk defa, 6.
yasama yýlýna baþlayarak, tarihi
bir döneme þahitlik edip, hizmetlerine devam edecektir. Milli iradenin tecelligahý olan Gazi Meclisimizde bu yasama yýlýnda da
aziz milletimizin talep ve beklentileri doðrultusunda ülkemizin
daha da güçlenmesi, milletimizin
refah seviyesinin daha da yük-

selmesi için gece gündüz çalýþacaðýz inþallah. Görevlerimizdeki
önceliðimiz; ilimize, ülkemize,
aziz milletimize, gönül coðrafyamýza ve insanlýða karþý olan sorumluluklarýmýz
olacaktýr. Yeni
yasama yýlýnýn, ilimize, ülkemize
ve
aziz milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi.
(Sümeyra
Özdoðan)

AK Parti
Milletvekili
Erol Kavuncu

ÜNÝAK, HÝTÜ'de stant açtý
AK Parti Gençlik Kollarý
Üniversite Baþkanlýðý (ÜNÝAK)
tarafýndan Hitit Üniversitesinde stant açýldý.
AK Parti Gençlik Kollarý
Teþkilatý, ÜNÝAK üyeleriyle birlikte Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünde üniversiteye yeni katýlan öðrencilere partiyi tanýtmak amacýyla
stant açtý.
Standý Belediye Baþkaný

Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da ziyaret ederek öðrencilerle görüþtü. Baþkan Aþgýn, "Üniversitemizde açtýklarý stant ile þehrimize yeni gelen öðrencilerimize "Kampüse Hoþ Geldin" diyen Üniak'lý gençlerimizleydik.
Biz üniversiteli gençlere yönelik çalýþmalarýmýzý anlattýk, onlar da taleplerini. Sohbetlerine
ve keyiflerine doyum olmuyor" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Toplu ulaþým þoförlerine eðitim
Çorum Belediyesi, toplu
ulaþýmda kaliteyi artýrmaya
yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Toplu ulaþýmý tamamen kendi bünyesinde vermeye baþlayan Belediye, þoförlere yönelik de düzenli
olarak eðitim seminerleri düzenliyor.
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans Salonunda gerçekleþen seminerde B sýnýfý Ýþ Güvenliði ve
Uzmaný Özlem Ekmekci Terzi iþ kazasý sayýlan haller,
karþýlaþýlan riskler ve önlemler, yorgun ve uykusuz araç
kullanmama, ilk yardýmýn
önemi, yaralanmalý kazalarda yapýlmasý gerekenler, güvenli sürüþ kurallarý, yangýn
söndürme teknikleri, yangýn
iþaret ve acil çýkýþ ilk yardým
levhalarý konularý hakkýnda
bilgiler verdi.
"ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERÝNÝZ
ÇOK ÖNEMLÝ"
Eðitim seminerine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürü Memduh Uygun da
katýldý. Ulaþým hizmetleri
personeline yönelik eðitim
programlarýnýn bundan sonra da devam edeceðini vur-

gulayan Lemzi Çöplü, "Bu
eðitimlerimizin amacý toplu
ulaþýmdan faydalanan hemþehrilerimizin memnuniyetlerini artýrmaktýr. Burada sizin
ikili iliþkileriniz çok önemli.
Amacýnýz sadece seferleri

tamamlamak olmasýn. Hemþehrilerimizi rahat bir þekilde
memnun ederek yerlerine
ulaþtýrmak olsun. Trafik kurallarýna uyalým. Duraklara
araç parký dýþýnda mutlaka
yakýn duralým. Her hangi bir

olumsuzluk durumunda münakaþaya girmeden kibar ve
nazik bir þekilde durumu aktaralým. Kýlýk kýyafet ve týraþ
konularýna hassasiyet gösterelim" diye konuþtu. (Zahide
Yasemin Eðrigözlü)

