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BAKAN VARANK: EKONOMÝ DAHA DA GÜÇLENECEK

Çankýrý'daki 600 milyon liralýk
yatýrýma ev sahipliði yapan
üretim merkezinin tam kap-

asiteyle çalýþtýðýnda 2 binin üzerinde
kiþiye ekmek kapýsý olacaðýný
belirten Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Varank, kaynaklarýný yatýrým ve isti-
hdama yönlendirmeleri konusunda

yatýrýmcýlara çaðrýda bulundu.
Açýlýþ törenine, Bakan Varank'ýn
yaný sýra, AK Parti Grup
Baþkanvekili Muhammet Emin
Akbaþoðlu, Çankýrý Valisi Hamdi
Bilge Aktaþ, AK Parti Çankýrý
Milletvekili Salim Çivitcioðlu
DEVAMI SAYFA 5’TE...
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ÞEHÝRÝÇÝ TRAFÝK DÜZENLEMESÝNDE
KASÝS VE TEK YÖN UYGULAMALARI
Þabanözü Belediyesi, ilçe mer-

kezinde yeni trafik uygula-
malarýný hayata geçirdi. Ýlçe

Trafik Komisyonu2nun aldýðý ka-
rarlar doðrultusunda bazý yollarý
tek þeride düþüren belediye, kaldý-
rým ve kasis uygulamasý yaparak
yollarý daha güvenli hale getirdi.
Ýlçe Trafik Komisyonu’nun 06
Aðustos tarihinde yaptýðý toplantý-
da alýnan kararlar üzerine Saðlýk
Mahallesi Asya ve Avrupa sokakla-

rýnda tek þerit uygulamasýna geçil-
di. Önceden çift þeritli olarak kulla-
nýlan bu yollarda araçlarýn hýzýný
kesmek için kasisler yapýldý. Yoldan
kalan alanda da vatandaþlarýn ra-
hat kullanýmý için kaldýrým düzen-
lemesi yapýldý. Konuyu sosyla
medya hesabýndan duyuran Bele-
diye Baþkaný Faik Özcan, arçlar için
tek yön uygulamasýnýn baþladýðýný
ve aðýr vasýtalara bu yollarýn yasak-
landýðýný belirtti.   SAYFA 2’DE...

Çankýrý Belediyesi, Os-
manlýca eserlerin rahatça
okunabilmesi amacý ile
Osmanlý Türkçesi kursu
açtý. Dr. Rýfký Urga Çan-
kýrý Araþtýrmalarý Merke-
zinde düzenlenecek kur-
sun kayýtlarý baþladý.

ÞÝMDÝ OSMANLICA
ÖÐRENME ZAMANI

KAYMAKAMLIKLAR DOSTLUK MAÇINDA BULUÞTU
Þabanözü Kaymakamlýðý ve Orta

Kaymakamlýðý Dostluk Futbol Mü-
sabakasýnda Bir Araya geldiler

Sporun geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlma-
sý, lisanslý sporcu ve spor kulübü sayýsý-
nýn artýrýlmasý, her yaþtan bireyin spora
teþvik edilmesi ve saðlýklý bir yaþam için
beden eðitimi ve spor faaliyetlerine katý-
lýmýn saðlanmasý amacýyla hayata geçiri-
len “Koþabiliyorken Koþ” projesi kapsa-
mýnda Þabanözü Kaymakamlýðý ile Orta
Kaymakamlýðý arasýnda Dostluk Futbol
Müsabakasý yapýldý.
Þabanözü Kaymakamý Ferhat Altay, Orta
Kaymakamý Cihat Abukan, Þabanözü
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Doðan,
Þabanözü Cumhuriyet Savcýsý Muham-
med Eymen Levent ve her iki 3’TE...

Z iraat Türkiye
Kupasý 3. tur
karþýlaþmasýn-

da 1074 Çankýrýspor,
normal süresi ve
uzatma devreleri 1-1
sona eren mücadele-
de seri penaltý atýþlarý
sonucunda deplas-
manda 2. Lig Takýmý
Sakaryaspor'u 4-3
maðlup ederek adýný

bir üst tura yazdýrdý.
TFF 2. Lig Kýrmýzý
Grup ekibi Sakaryas-
por, Ziraat Türkiye
Kupasý 3. tur maçýnda
Bölgesel Amatör Ligi
takýmý 1074 Çankýrýs-
por ile geçtiðimiz
Perþembe karþý karþý-
ya geldi. 20.30'da
baþlayan ve Yeni Sa-
karya Atatürk 6’DA...

Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, Çerkeþ’teki Organize
Sanayi Bölgesi Toplu Açýlýþ Töreni'nde konuþtu. Ekonominin gün-
den güne daha da güçleneceðine dikkati çeken Bakan Varank,
eylül ayý sektörel güven endeksinin açýklandýðýný kaydetti.
Varank, "Biz bu iyileþmeyi kalýcý hale getirme gayretindeyiz." diye
konuþtu.

Çerkeþ Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulan fabrikalarýn toplu açýlýþ tö-
reni için Çankýrý’ya gelen Sanayi ve

Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, Þaba-
nözü OSB’yi de ziyaret etti. Gelal Çorap
Fabrikasýný gezen Bakan Varank, iþletme
ile ilgili bilgi alarak fabrika yetkilileri ve
çalýþanlarý ile görüþtü.
Bakan Varank, ilçe giriþinde Belediye Baþ-
kaný Faik Özcan, Kaymakam Ferhat Altay,
Ak Parti Ýlçe Baþkaný Uður Soydaþ, kurum
amirleri ve vatandaþlar tarafýndan karþý-
landý.Birlikte Gelal Çorap Fabrikasýný zi-
yaret eden heyete Belediye Baþkaný Faik
Özcan öncülük etti. 
DEVAMI SAYFA 2’DE...

BAÞKAN ÖZCAN: ÝLÇEMÝZDEKÝ ÇARKLARI
DAHA HIZLI DÖNDÜRMEYE KARARLIYIZ

1074 ÇANKIRISPOR’DAN TARÝHE GEÇECEK ZAFER!

Gü m e r d i ð i n
M a h a l l e
Muhtarý Satý

Uluþen Büyüköz, ta-
dilat çalýþmalarýnýn
devam ettiði Kale Ca-
mii için hayýrsever
vatandaþlardan des-
tek talebinde bulun-
du. Caminin kalan
eksiklerinin bir an
önce giderilmesi ve
vatandaþlarýn ibadet-

lerini daha nezih bir
ortamda yerine getir-
melerini saðlamak
için bazý iþlerin yarým
kaldýðýný ifade eden
Muhtar Büyüköz, ek-
siklerin giderilmesi
için sosyal medya he-
sabýndan çaðrýda bu-
lundu. Muhtar Büyü-
köz, þu ifadeleri kul-
landý: “ Deðerli Gü-
merdiðinliler 7’DE...

Gümerdiðin Camisi 
Ýçin Destek Çaðrýsý
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ÞEHÝRÝÇÝ TRAFÝK DÜZENLEMESÝNDE YENÝ UYGULAMALAR
Þabanözü Bele-

diyesi, ilçe mer-
kezinde yeni

trafik uygulamalarýný
hayata geçirdi. Ýlçe
Trafik Komisyo-
nu2nun aldýðý karar-
lar doðrultusunda
bazý yollarý tek þeride
düþüren belediye,
kaldýrým ve kasis uy-
gulamasý yaparak
yollarý daha güvenli
hale getirdi.
Ýlçe Trafik Komisyo-
nu’nun 06 Aðustos
tarihinde yaptýðý top-
lantýda alýnan karar-
lar üzerine Saðlýk
Mahallesi Asya ve
Avrupa sokaklarýnda

tek þerit uygulamasý-
na geçildi. Önceden
çift þeritli olarak kul-
lanýlan bu yollarda
araçlarýn hýzýný kes-
mek için kasisler ya-
pýldý. Yoldan kalan
alanda da vatandaþ-
larýn rahat kullanýmý
için kaldýrým düzen-
lemesi yapýldý. Konu-
yu sosyla medya he-
sabýndan duyuran
Belediye Baþkaný Fa-
ik Özcan, arçlar için
tek yön uygulamasý-
nýn baþladýðýný ve
aðýr vasýtalara bu yol-
larýn yasaklandýðýný
belirtti. Baþkan Öz-
can, açýklamasýnda

þu ifadelere yer verdi:
“06.08.2019 tarihinde
Ýlçe trafik komisyonu
baþkanlýðýnca alýnan
kararlar doðrultu-
sunda saðlýk mahal-
lesi asya ve avrupa
sokaklarýnda, tek yön
uygulamasýna geçil-
miþ, ayrýca aðýr vasý-
talara yasaklanmýþ
durumdadýr, vatan-
daþlarýmýzýn bilgisine
sunulur” Yapýlan dü-
zenleme ile yaya ve
araç trafiðinin yoðun
olduðu bu alanlar
daha güvenli hale
gelirken, vatandaþla-
rýn kullanýmý için de
rahatlýk oluþtu.

Çerkeþ Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulan fabri-
kalarýn toplu açýlýþ töreni

için Çankýrý’ya gelen Sanayi ve
Teknoloji Bakaný Mustafa Va-
rank, Þabanözü OSB’yi de ziyaret
etti. Gelal Çorap Fabrikasýný ge-
zen Bakan Varank, iþletme ile il-
gili bilgi alarak fabrika yetkilileri
ve çalýþanlarý ile görüþtü.
Bakan Varank, ilçe giriþinde Be-
lediye Baþkaný Faik Özcan, Kay-

makam Ferhat Altay, Ak Parti Ýl-
çe Baþkaný Uður Soydaþ, kurum
amirleri ve vatandaþlar tarafýn-
dan karþýlandý.Birlikte Gelal Ço-
rap Fabrikasýný ziyaret eden he-
yete Belediye Baþkaný Faik Özcan
öncülük etti.
Þabanözü’nün taleplerini Bakan
Varank’a ileten Baþkan Özcan,
Þabanözü’nde çarklarýn hada
hýzlý dönmesi için gayret ettikle-
rini ifade etti. Bakan’ýn ziyareti

ile ilgili bir deðerlendirmede bu-
lunan Baþkan Özcan, “Sayýn ba-
kanýmýz bugün burada ilçemiz
adýna çok kýymetli çalýþmalarda
bulundu. Þabanözü organize sa-
nayi bölgesi ve ilçemizin ihtiyaç-
larý sayýn bakanýmýza arz edildi.
Kendisine ziyaretleri ve ilçemize
verdiði destekler için teþekkür
ediyorum. Devletimizin desteði
ile Þabanözümüzü daha iyi yerle-
re hep beraber getireceðiz.” dedi.

BAÞKAN ÖZCAN: ÝLÇEMÝZDEKÝ ÇARKLARI 
DAHA HIZLI DÖNDÜRMEYE KARARLIYIZ

SU TESÝSAT MALZEMESÝ ALIMI
ÞABANÖZÜ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Su Tesisat Malzemesi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý :2019/472915
1-Ýdarenin
a) Adresi :Cumhuriyet Mah. Çarþý Meydaný No:11 Þabanözü/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarasý :3765181050 - 3765181876
c) Elektronik Posta Adresi :sabbeled@hotmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý : Teknik Þartname Ekinde Yer Alan 28 Kalem Su Tesisat Malze-
mesi Listesinde Belirtildiði Gibi Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri : Þabanözü Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü Su Ýþleri
Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip iþe baþlanacak 30 takvim
günü içerisinde yüklenici ihale konusu mallarýn idareye teslimini saðlayacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Þabanözü Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonu
b) Tarihi ve saati :07.10.2019 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel ki-
þiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
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. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý yada temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sundu-
ðu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý ye-
terli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen belgeler. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler:
Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen belgeler. 
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler:
Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen belgeler. 
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen belgeler. 
4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevapla-
rý ve açýklamalarý içeren doküman:
Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði teknik þartnamede belirtilen belgeler. 
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin ta-
mamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirme-
leri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Þabanözü Belediye Baþkanlýðý adresine elden teslim edile-
bileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale so-
nucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avan-
tajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:28
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KAYMAKAMLIKLAR DOSTLUK MAÇINDA BULUÞTU

Þabanözü Kaymakamlýðý
ve Orta Kaymakamlýðý
Dostluk Futbol

Müsabakasýnda Bir Araya
geldiler
Sporun geliþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasý, lisanslý
sporcu ve spor kulübü sayýsýnýn
artýrýlmasý, her yaþtan bireyin
spora teþvik edilmesi ve saðlýk-
lý bir yaþam için beden eðitimi
ve spor faaliyetlerine katýlýmýn
saðlanmasý amacýyla hayata
geçirilen “Koþabiliyorken Koþ”
projesi kapsamýnda Þabanözü
Kaymakamlýðý ile Orta
Kaymakamlýðý arasýnda
Dostluk Futbol Müsabakasý
yapýldý.
Þabanözü Kaymakamý Ferhat
Altay, Orta Kaymakamý Cihat

Abukan, Þabanözü Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ramazan Doðan,
Þabanözü Cumhuriyet Savcýsý
Muhammed Eymen Levent ve
her iki ilçedeki kurum person-
ellerinin de katýlýmý ile gerçek-

leþtirilen Dostluk Futbol
Müsabakasý Orta ilçe stadýnda
oynandý.
Dostluk Futbol Müsabakasýný,
Orta Kaymakamlýðý 4-1
kazandý. Müsabaka sonunda

Orta Kaymakamý Cihat
Abukan Dostluk Futbol
Müsabakasýna katýlým saðlayan
herkese teþekkür ederek günün
anýsýna Þabanözü Kaymakamý
Ferhat Altay’a kupa takdim etti.

Þabanözü ve Orta Kaymakamlýklarý arasýnda düzenlenen dostluk maçýný Orta takýmý 4-1’lik skorla kazandý

Ak Partili esnafsýn, bankada acil iþin
var... Dükkanda kalfa, çýrak yok...
Kilit vurmak yerine dükkaný Chp`li
yan komþun kasap Mehmet’e ema-
net edersin; komþu gözkulak olur
musun bir saat iþim var dersin, o da
kendi dükkaný gibi bakar, Ak Parti il
merkezini arayýp bu ricada buluna-
mazsýn. Bulunsan da gelip dükkaný-
ný bekleyen olmaz.
Chp'lisin gece saat 02:00, 3 yaþýnda-
ki bebeðin ateþlenmiþ altýnda ara-
ban yok, Ak Partili üst komþunun
emekli polis memuru Rýza amcanýn
zilini çalarsýn, pijamalarýyla koþar
gelir. Alýr oðlunu götürür hastane-
ye. Gece boyu seninle nöbet tutar
baþýnda. Chp il baþkanlýðýný ara-
mazsýn. O saatte arasan da býrak
geleni, telefona bakan bile olmaz…
Eeee, çocuk büyüdü artýk. Okula
yazdýracaksýn. Araþtýrdýn sordun
soruþturdun. Herkes Nihal öðret-
men iyidir dedi. Gittin okula kayýt
için, bir de baktýn ki Mhp il baþkaný-
nýn eþi. Bildiðin koyu ülkücü. Vaz-
geçmezsin, okulda chp’li akp’li öð-
retmen aramazsýn. O bildiðin ülkü-
cü öðretmene emanet edersin çocu-
ðunun geleceðini. Sen den benden
de iyi sahip çýkar. Kendi çocuðu gibi
gözünden bile sakýnýr. O partilisin,
bu partilisin, ideolojin, fikrin ne
olursa olsun bu yaþýna kadar yanýn-
da olduðun, sokaða çýktýðýnda
selâmlaþtýðýn, hal hatýrýný soran
dostlarýn, arkadaþlarýn, komþularýn,
akrabalarýn seninle ayný fikri paylaþ-
mak zorunda deðildir. Ve yaþadýðýn
sürece iyi ya da kötü gününde bu
insanlar senin yanýndadýr her za-
man... Düðün dernek edersin misa-
firlerinin arasýnda Ak Partili de,
Chp'li de, Mhp'li de vardýr... Hediye
getirirler, altýn takarlar; cenazen olur
taziyeye gelirler. Yeri gelir tabutu-

nun altýna hep birlikte girer, omuz
verirler. Arkandan helal ederler
haklarýný. Düðününe, taziyene Ak
Parti Genel Baþkaný gelmez, Cum-
hurbaþkaný gelmez, Chp Genel Baþ-
kaný gelmez, Mhp Genel Baþkaný ya
da baþbakan da gelmez… Selaný bi-
le duymaz onlar. Ama olur da onlar
yüzünden kýrarsan sevdiklerini bu
sefer iþte o zaman yalnýz hissedersin
kendini. Halayýn baþýna girdirecek
komþu da bulamazsýn, cenazende
fatihaný dostta... Siyasi görüþ farklý-
lýklarý yüzünden tepedekilerin te-
piþmeleriyle 'sen komþunla, eþinle,
dostunla tepiþme... Dünya bir tane
ve hepimiz burada yaþýyoruz, ama
acý ama tatlý, güçlü ve akýllý olmak
zorundayýz..
Güçlüyseniz, akýllýysanýz bölünme-
yin birleþin... Daha sýký sarýlýn birbi-
rinize, oyunlara gelmeyin...
Klavye baþýnda birbirinize küfür,
tehdit sallayarak siyaset yapmayýn...
Siyasetinizi sandýkta yapýn..
Bizim birbirimize ihtiyacýmýz var,
birlik olmaya ihtiyacýmýz var. Siyasi
kimliklerimizin, ideolojilerimizin,
ýrklarýmýzýn, milletlerimizin, dinleri-
mizin taaaa arkasýnda olan birisi
var. ÝNSAN olan halimiz. Birbirimi-
ze baktýðýmýzda taaa derinlerdeki o
kimliði görmeyi baþarmalýyýz.
Bernard Russel’in 1950 lerde dediði
gibi. “Hep birlikte yaþamak istiyor
ama hep birlikte ölmek istemiyor-
sak birbirimize saygý duymayý öð-
renmeliyi” Bu ülkenin insanýný biz-
ler onlar diye ayýran menfaatcilere
ýnat...(Alýntý)

BÝRLÝK OLMAYA
ÝHTÝYACIMIZ VAR

Kadircan TÜRK
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VARANK: EKONOMÝ DAHA DA GÜÇLENECEK

Çankýrý'daki 600 milyon liralýk yatý-
rýma ev sahipliði yapan üretim
merkezinin tam kapasiteyle çalýþ-

týðýnda 2 binin üzerinde kiþiye ekmek
kapýsý olacaðýný belirten Sanayi ve Tek-
noloji Bakaný Varank, kaynaklarýný yatý-
rým ve istihdama yönlendirmeleri konu-
sunda yatýrýmcýlara çaðrýda bulundu.
Açýlýþ törenine, Bakan Varank'ýn yaný sý-
ra, AK Parti Grup Baþkanvekili Muham-
met Emin Akbaþoðlu, Çankýrý Valisi
Hamdi Bilge Aktaþ, AK Parti Çankýrý
Milletvekili Salim Çivitcioðlu ile belediye
baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý.

2 BÝN KÝÞÝLÝK ÝSTÝHDAM

Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Mustafa Varank, Çankýrý'nýn
Çerkeþ ilçesindeki Organize
Sanayi Bölgesinde (OSB) 10
fabrikanýn toplu açýlýþ törenine
katýldý. Burada yaptýðý konuþ-
mada, 600 milyon liralýk yatýrý-
ma ev sahipliði yapan üretim
merkezinin tam kapasiteyle ça-
lýþtýðýnda 2 binin üzerinde kiþi-
ye ekmek kapýsý olacaðýný ifade
eden Bakan Varank, OSB'de tekstilden
mobilyaya, makineden metal iþlemeye
varýncaya dek pek çok farklý sektörde
üretim gerçekleþtirileceðini dile getirdi. 

ÜLKE EKONOMÝSÝNE KATKI
Burada üretilen ürünlerin sadece iç piya-
saya sunulmakla kalmayacaðýný anlatan
Varank, "Ýhracatla da ülke ekonomisine
katký saðlayacak. Çankýrý yýlýn 8 ayýnda

yüzde 28'lik bir ihracat
artýþýný yakaladý. Bu ya-
týrýmlarla ihracat artýþla-
rýnýn artarak devam
edeceðinden hiç kuþ-
kum yok." þeklinde ko-
nuþtu. 

13 BÝN ÝSTÝHDAM
Çankýrý'nýn Orta Ana-
dolu'daki güçlü üretim
merkezlerinden biri ol-
masýný istediklerini be-
lirten Varank, bu amaç-
la kente çeþitli alanlarda
destek sunmaya devam
edeceklerini vurguladý.
Çankýrý'da 17 senede 5
milyar liralýk sabit yatý-
rýmý teþvik edip, 13 bin
kiþinin istihdam edil-
mesini saðladýklarýna
iþaret eden Varank, tek-
noparkta savunma, bi-
yoteknoloji, elektronik,
haberleþme, yazýlým,
nanoteknoloji ve ileri
malzemeler alanlarýnda
kümelenmeler olmasýný
planladýklarýný anlattý.

100'DEN FAZLA PRO-
JE 
Varank, Cumhurbaþ-
kanlýðý Hükümet Siste-
mi ile bölgesel kalkýnma
desteklerinin de bakan-
lýklarýnýn kontrolünde
yürütüldüðüne deðine-
rek, "Bu manada Kuzey
Anadolu Kalkýnma
Ajansýmýz (KUZKA)
Çankýrý'da 100'den fazla
projeye 65 milyon liralýk
destek saðladý. Ajans
desteðiyle kurulan gü-
neþ enerjisi santrali sa-
yesinde temiz enerji
üretimi yapýlarak, bele-
diye bütçesine her yýl 1
milyonun liranýn üze-
rinde net katký veriliyor.
Çerkeþ OSB'nin doðal
gaz altyapýsý, ajansýmý-
zýn destekleriyle ta-
mamlandý. Biliyorsunuz
þehrimizde sicil almýþ 6
organize sanayi bölgesi
bulunuyor. Korgun, Þa-
banözü ve Çerkeþ
OSB'lerinin altyapý in-
þaatlarý büyük ölçüde
tamamlanmýþ durumda
ancak doluluk oranlarý
hala arzuladýðýmýz sevi-
yelerde deðil." ifadeleri-
ni kullandý. 

SEKTÖREL GÜVEN
ENDEKSÝ
Bakan Varank, finans-
man maliyetleri ve enf-
lasyonun düþtüðünü,
döviz kurlarýnda istikra-
rý yakaladýklarýný kayde-

derek, "Dün eylül ayý sektörel güven en-
deksleri açýklandý. Hizmet, perakende ve
inþaat sektörlerinde güven göstergeleri
yukarý yönlü hareket ediyor. Yani eko-
nomideki beklentiler her geçen gün da-
ha iyiye gidiyor. Biz bu iyileþmeyi kalýcý
hale getirme gayretindeyiz." þeklinde
konuþtu. 

ÜRETÝM ÝÇÝN DOÐRU ADRES
Yatýrýmcýlara çaðrýda bulunan Varank,
"Ekonomi günden güne daha da güçle-
necek. Hazýr kurulu üretim altyapýlarý
varken, kaynaklarýnýzý yatýrýma ve istih-
dama yönlendirmenin tam zamaný.
Çankýrý, insan kaynaðý ve lojistik açýdan
sunduðu avantajlarla üretim için çok
doðru bir adres. OSB'lerimiz emrinize
amade. Buradaki imkanlardan en iyi þe-
kilde faydalanmaya odaklanýn." deðer-
lendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJÝ ODAKLI SANAYÝ 
HAMLESÝ
Ekim ayýnda stratejilerinin omurgasýný
oluþturan teknoloji odaklý sanayi hamle-
si programý için çaðrýya çýkacaklarýný bil-
diren Varank, "Programla birlikte yük-
sek katma deðerli ürünlerin yerli imkan
ve kabiliyetlerle üretimini amaçlýyoruz.

Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli
ürünleri belirledik, bunlarý destekleyece-
ðiz. Bu kapsamda tüm destekleri bir bü-
tün halinde yönetecek, alýcý ve üreticiyi
ayný anda teþvik edeceðiz. Bu, Türki-
ye'de ilk defa oluyor." ifadesini kullandý.

ÝLK YATIRIM BAÞVURULARI
Ýlk defa iþin hem arz hem de talep tara-
fýný buluþturan, somut desteklere döken
bir program uygulanacaðýnýn altýný çizen
Varank, "Program kapsamýnda stratejik
ya da proje bazlý yatýrým teþviklerimizi
giriþimcilerin hizmetine sunacaðýz. Pilot
uygulama olarak makine sektörüyle baþ-
lýyoruz. Ürün listemiz geçen hafta Resmi
Gazete'de yayýmlandý. Önümüzdeki
günlerde ilk yatýrým baþvurularýný alma-
ya baþlýyoruz. Bu programý lütfen yakýn-
dan takip edin, müþterinizi de bulup ka-
pýmýzý çalmanýzý bekliyoruz. Biz güçlü ve
dinamik bir ülkeyiz. Küresel ekonomide
daha üst basamaklarda olmayý hak edi-
yoruz. Hedeflerimize ulaþmak için her
türlü imkaný seferber ediyor, üzerimize
düþenleri fazlasýyla yerine getirmeye ça-
ba gösteriyoruz." dedi. 
Bakan Varank, törenin ardýndan OSB'de
bulunan sanayi tesislerini gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, Çerkeþ’teki Organize
Sanayi Bölgesi Toplu Açýlýþ Töreni'nde konuþtu. Ekonominin gün-
den güne daha da güçleneceðine dikkati çeken Bakan Varank,
eylül ayý sektörel güven endeksinin açýklandýðýný kaydetti.
Varank, "Biz bu iyileþmeyi kalýcý hale getirme gayretindeyiz." diye
konuþtu.

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ-ÞABANÖZÜ AÝLE, ÇALIÞMA VE SOSYAL HÝZMETLER

BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KALORÝFER ÝÇÝN TORBA KÖMÜR alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý :2019/402627
1-Ýdarenin
a) Adresi :Yeni Mah. Sosyal Sok. No:24 18650 ÞABANÖZÜ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarasý :03765181536 - 03765181537
c) Elektronik Posta Adresi :sabanozurehabilitasyon@hotmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý : 200 Ton torbalanmýþ ceviz ebatlý kömür (Kalorifer için)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri :Þabanözü Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü deposu
c) Teslim tarihi :sözleþme imzalanmasýný müteakip 15 iþ günü içerisinde malýn
teslimi yapýlacaktýr. Mal hafta içi ve mesai saatleri içinde teslim
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Yeni Mah. Sosyal Sok. No: 14 18650 - ÞABANÖZÜ / ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati :14.10.2019 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýn-
masý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:ÝSTEKLÝNÝN ODUN VE KÖMÜR SA-
TIÞI YAPTIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ YETKÝLÝ OLDUÐUNU VE ÝTHAL EDÝLEN KÖMÜRLE ÝLGÝLÝ ÝSTEK-
LÝNÝN ÝTHALATCI FÝRMA OLMASI DURUMUNDA ÝTHALATCI FÝRMA ÝZÝN BELGESÝ,KÖ-
MÜR SERTÝFÝKA BELGESÝ,KÖMÜR ANALÝZ RAPORLARI ÝBRAZ EDÝLECEKTÝR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel ki-
þiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
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. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler:
TEKLÝF EDÝLECEK KÖMÜRÜN  VALÝLÝKLERDEN ÝLÇE ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜÐÜ MA-
HALLÝ ÇEVRE KURULU KARARINA UYGUN OLDUÐUNA DAÝR ÝL ÇEVRE ORMAN MÜDÜR-
LÜÐÜN DEN ALINACAK BELGE
4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevapla-
rý ve açýklamalarý içeren doküman:
NUMUNELER ÝHALE SAATÝNDEN ÖNCE ÝDAREYE TESLÝM EDÝLECEK.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirme-
leri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankýrý Þabanözü Bakým Ve Rehabilitasyon Merkezi Mü-
dürlüðü Satýn Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale so-
nucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
14.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avan-
tajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:27
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1074 ÇANKIRISPOR’DAN TARÝHE GEÇECEK ZAFER!
Z iraat Türkiye Kupasý 3. tur kar-

þýlaþmasýnda 1074 Çankýrýspor,
normal süresi ve uzatma devre-

leri 1-1 sona eren mücadelede seri pe-
naltý atýþlarý sonucunda deplasmanda
2. Lig Takýmý Sakaryaspor'u 4-3 mað-
lup ederek adýný bir üst tura yazdýrdý.
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup ekibi Sakar-
yaspor, Ziraat Türkiye Kupasý 3. tur

maçýnda Bölgesel Amatör Ligi takýmý
1074 Çankýrýspor ile geçtiðimiz Per-
þembe karþý karþýya geldi. 20.30'da
baþlayan ve Yeni Sakarya Atatürk
Stadyumu'nda oynanan karþýlaþmanýn
normal süresi ve uzatma devreleri 1-
1'lik eþitlikle geçilirken konuk ekip,
seri penaltý atýþlarý sonucunda rakibini
4-3 maðlup etti ve bir üst tura yüksel-

di. 
Gol perdesini Anýl
açtý
Karþýlaþmaya etkili
ataklarla baþlayan
1074 Çankýrýspor ilk
yarýnýn baþýnda bul-
duðu pozisyonlarý
gole çeviremedi.
Ýkinci yarýya da hýzlý
baþlayan ekibimiz 54.
Dakikada Oðuz-
can’ýn sað kanattan
geliþtirdiði atakta ra-
kip defansýný geçerek
ceza sahasý içerisinde
Anýl’a topla buluþtur-
du. Pasý iyi deðerlen-
diren Anýl, düzgün
bir vuruþla topu að-
larla buluþturdu. Bu
dakikadan sonra ra-
kip kalede beraberlik
arayan Sakaryaspor
yakaladýðý fýrsatlarý
üst üste harcadý.
84.Dakikada geliþen
Sakaryaspor ataðýn-
dan Canberk Özde-
mir’in ceza sahasý
içerisinde ortaladýðý
topun üzerinden Fur-
kan atladý penaltý
noktasý üzerinde top-
la buluþan Berk Ýs-
mail eþitliði saðladý. 
Kýrmýzý Kartlar
Havada Uçuþtu
Yeþil Siyahlýlarda 80
dakikada Ümit Yasin

Arslan , 86.dakikada ise Umut Sözen
kýrmýzý kart görerek oyun dýþý kaldýlar.
Karþýlaþma 7 dakikada uzatma devresi
oynanmasýna raðmen eþitlik bozulma-
yýnca uzatmada dakikalarýna geçildi.
Ýlk Uzatma devresi golsüz sonuçlanýr-
ken son dakikalarda Çankýrýspor’da 2
kýrmýzý kart görerek 9 kiþi kaldý. Her
iki takýmda uzatma dakikalarýn eþitliði
bozamayýnca tur biletini penaltý atýþla-
rý belirledi Cihan kalede devleþti- Kar-
þýlaþmanýn 90 dakikasý ve uzatma dev-
relerinde eþitlik bozulmayýnca müca-
delede seri penaltý atýþlarýna gidildi.
Kalemizde devleþen Cihan Sakaryas-
por’un iki penaltýsýna geçit vermeye-
rek galibiyette en büyük pay sahibi
oyunculardan birisi oldu. 

Düðümü Mahmut çöz-
dü
Ýki takýmýn penaltý atýþ-
larýnda adeta nefesler
tutuldu. Sakaryas-
por’da Okan ve Can-
berk penaltý atýþýný go-
le çeviremeyince 2

farklý avantaj yakalayan Çankýrýspor
bu avantajýný iyi deðerlendiremedi.
Çankýrýspor’da Oðuz ve Burak penal-
týlarý gole çeviremeyince iki takýmda
3’er golde kaldý. Altýncý penaltýlara ge-
lindiðinde Sakaryaspor’da Serkan’ýn
vuruþunu kalecimiz Cihan parmakla-
rýyla çelerek takýmýna büyük bir avan-
tajý yakaladý. Çankýrspor’da penaltý
noktasýna gelen Mahmut topu filelerle
buluþturarak takýmýný bir üst tura ta-
þýrken karþýlaþmada düðümü çözen
isim oldu.    

Bir avuç taraftar destek verdi
Sakarya deplasmanda oynanan müca-
deleyi bir avuç Çankýrýspor taraftarý
tribünden izleyerek takýmýný yalnýz bý-
rakmadý. 1074 Çankýrýspor güçlü raki-

bini penaltý atýþlarý sonucunda eleyin-

ce taraftarlarýmýz sevinçten adeta deli-

ye döndü. Mücadeleyi kaç biletli taraf-

tar izledi? Sakaryaspor bu sezon ilk

kez bir resmi müsabakada taraftarýnýn

karþýsýnda maça çýktý. PFDK'nýn Yeþil-

siyahlýlara verdiði 4 iç saha mücadele-

sini seyircisiz oynama cezasýnýn ikisini

çekerken, Ankara Demirspor ve Sivas

Belediye maçlarýnýn ardýndan cezasýný

tamamlayacak. Kupa müsabakasý ol-

masý sebebiyle ise ligde verilen ceza

Çankýrýspor mücadelesini etkilemedi.

Dün oynanan karþýlaþmayý ise 2800

biletli taraftarýn takip etti.

T.C.
ÞABANÖZÜ ÝCRA DAÝRESÝ 2019/162 ESAS

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çankýrý Ýl, Þabanözü Ýlçesi Yenimahalle, Lise Caddesi, 413 Ada, 4 Parsel-
de kayýtlý taþýnmaz arsa vasfýndadýr, yerinde yapýlan incelemede parsel üzerinde harhangi bir yapý
yoktur, yapý inþaasýna müsait, boþ imar parselidir, taþýnmazýn çevresinde yeni yapýlmýþ konut yapý-
larý ve yer yer boþ imar parselleri bulunmaktadýr, belediyenin sunduðu altyapý hizmetlerinden fay-
dalanabilecek konumdadýr. 
Adresi : Çankýrý Þabanözü
Yüzölçümü : 930,99 m2
Arsa Payý : --
Ýmar Durumu : --
Kýymeti : 350.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu Kaydýndaki Gibidir
1. Satýþ Günü : 05/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü : 17/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri : ÞABANÖZÜ BELEDÝYESÝ 2.KAT NOTER KARÞISI 

Satýþ þartlarý : 
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verile-
bilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý top-
lamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdir-
de elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen
deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla
en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.

2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masrafla-
rýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacak-
larý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar ver-
gisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehin-
li alacaklardan sonra gelir.)

3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellik-
le faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.

4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133
üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak su-
reti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar-
dýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.

5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri ve-
rildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 

6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/162 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvur-
malarý ilan olunur.26/09/2019 Taner TÜRKDOÐAN

Ýcra Müdür V. 52967Basýn No:30



Çankýrý Belediyesi, Osmanlýca

eserlerin rahatça okun-

abilmesi amacý ile Osmanlý

Türkçesi kursu açtý. Dr. Rýfký Urga

Çankýrý Araþtýrmalarý Merkezinde

düzenlenecek kursun kayýtlarý ise 23

Eylül-23 Ekim 2019 tarihleri arasýn-

da alýnacak. 

Geçtiðimiz günlerde, geniþ bir arþive

sahip kütüphanesi ile araþtýrma-

cýlarýn dikkatini çeken Çankýrý

Belediyesi Dr. Rýfký Urga Çankýrý

Araþtýrmalarý Merkezi bünyesinde

Osmanlý Türkçesi kursu açýldý. Aylýk

altmýþ TL olan kursun kaydý ise 23

Eylül-23 Ekim 2019 tarihleri arasýn-

da gerçekleþtirilecek. Dersler,

Çankýrý Araþtýrmalarý Merkezinde

haftada iki gün boyunca toplam 4

saat þeklinde verilecek.  Kayýtta

yoðunluk olmasý durumunda gru-

plar oluþturularak ders saatleriise

katýlým gösteren vatandaþlarýnözel

durumlarý da göz önünde bulun-

durularak ayarlanacak.
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KUZKA Teknik Destek Programýnýn Önceliði, Mesleki ve Teknik Eðitim
Kuzey Anadolu Kalkýnma Ajansý
(KUZKA) 2019 Yýlý Teknik Destek
Programý kapsamýnda Kastamonu,
Çankýrý ve Sinop'ta programýn tek
önceliði olan mesleki ve teknik
eðitimle ilgili kamu kurumlarýna
yönelik bilgilendirme toplantýlarý
düzenlendi.
Kastamonu, Çankýrý ve Sinop ille-
rinde ayrý ayrý düzenlenen toplan-
týlara mesleki ve teknik eðitim ön-
celiðine yönelik proje hazýrlamasý
beklenen kamu kurumlarý temsil-
cileri katýldý. Kastamonu'da Ajan-
sýn hizmet binasýnda, Çankýrý'da
Yatýrým Destek Ofisi'nde, Sinop'ta
ise valilik binasýnda yapýlan top-
lantýlarýnda katýlýmcýlara progra-
mýn kapsamý, hangi kurumlarýn
hangi konularda proje hazýrlayabi-
leceði, projelerin içeriði, bütçesi gi-
bi konularda Ajans uzmanlarý tara-

fýndan bilgilendirme sunumu ya-
pýldý.
Geçmiþ yýllardan farklý olarak etki-
leþimli ve uygulamalý olarak ger-
çekleþtirilen bilgilendirme toplan-
týlarýnda, kurum temsilcileri proje
önerilerini belirli bir þablonda dü-
zenleyerek katýlýmcýlara sunarken,
proje fikirlerinin uygunluðuna yö-
nelik sorulan sorular da Ajans uz-
manlarý tarafýndan cevaplandýrýldý.
Projeler Ýçin Teknik Yardým Faali-
yetleri 31 Ekim'e Kadar Sürecek
Teknik Destek Programý kapsa-
mýnda KUZKA'ya proje sunmak
isteyenler uygun proje fikirlerini
geliþtirmek amacýyla Ajansýn tek-
nik yardým faaliyetlerinden prog-
ramýn son baþvuru tarihi olan 31
Ekim 2019 tarihine kadarfaydala-
nabilecekler. Kamuoyu bilgisine
saygýyla duyurulur.

Çankýrý Belediyesi Osmanlý Türkçesi
Kursu Ýçin Kayýtlarý Almaya Baþladý

BÝRLÝK GAZETESÝ
HAFTALIK SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE

Ýmtiyaz Sahibi: 

Sancakdar Ýnþaat Ýletiþim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Þti. 

Mustafa KARABOYUN

Mehmet DENÝZ - Fatma ÞAHÝN

Yazý Ýþleri Müdürü:
Eylem SOYDAÞ

Yönetim Yeri:

Haber Servisi-Halkla Ýliþkiler

Cumhuriyet Mah. Düvenciler Sk.
No: 33/202/ÇANKIRI

Baský: Kastamonu Matbaacýlýk Ltd.Þti.
Beyçelebi Mah. Olukbaþý Mevkii
Eski Ankara Cd. No:3 Kastamo-
nu
Telefon: (0366) 212 85 00

Telefon/Fax: Tlf   : 0.376 213 24 00
Gsm: 0.535 236 06 63

email: birlikmedya@hotmail.com

web: www.cankiribirlik.com
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Çankýrý Belediye Baþkaný Ýs-
mail Hakký Esen, Ýtfaiye Teþ-
kilatýnýn kuruluþunun 305.

yýldönümünde Ýtfaiye Müdürlüðü
personeli ile bir araya geldi. Baþkan
Esen, itfaiye personellerinin zor
þartlar altýnda önemli bir görev icra
ettiklerini söyledi. 
Ýtfaiye Teþkilatýnýn kuruluþunun
305. Yýldönümü nedeniyle Çankýrý
Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiple-
ri bir program düzenledi. Programa
Çankýrý Vali Yardýmcýsý Abdullah
Aslaner, Çankýrý Belediye Baþkaný
Ýsmail Hakký Esen, Ýl Afet ve Acil
Durum Müdürü Hasan Sait Korku-
tata, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik
Meslek Yüksekokulu öðrencileri ile
Ýsmail Hakký Karadayý Ýlköðretim
Okulu öðrencileri ve itfaiye perso-
nelleri katýldý. 
Program kapsamýnda, öðrencileri
bilgilendirmek amacýyla yangýn, su
baskýnlarý ve arama kurtarma tatbi-
katý düzenledi.
Öðrencilerin heyecanla izlediði tat-
bikatlarda, senaryo gereði trafik ka-

zasýnda yanan araç ekipler tarafýn-
dan söndürülürken, araç içerisinde
mahsur kalan bir vatandaþ da itfaiye
erleri tarafýndan kurtarýldý.
Çankýrý Belediye Baþkaný Ýsmail
Hakký Esen, itfaiye personellerinin
her türlü felaket ve acil durumda
kendi hayatlarýný hiçe sayarak bü-
yük özveri ve fedakârlýklarla çalýþ-
týklarýný belirtti. 
Baþkan Esen, tüm itfaiye çalýþanlarý-
nýn Ýtfaiye Haftasýný tebrik etti.

Baþkan Esen Tüm Ýtfaiyecilerin Ýtfaiye Haftasýný Kutladý

Gümerdiðin Ma-
halle Muhtarý
Satý Uluþen Bü-

yüköz, tadilat çalýþma-
larýnýn devam ettiði Ka-
le Camii için hayýrsever
vatandaþlardan destek
talebinde bulundu. Ca-
minin kalan eksikleri-
nin bir an önce gideril-
mesi ve vatandaþlarýn
ibadetlerini daha nezih
bir ortamda yerine ge-
tirmelerini saðlamak
için bazý iþlerin yarým

kaldýðýný ifade eden
Muhtar Büyüköz, eksik-
lerin giderilmesi için
sosyal medya hesabýn-
dan çaðrýda bulundu.
Muhtar Büyüköz, þu
ifadeleri kullandý: “ De-
ðerli Gümerdiðinliler
Kale Camisi büyütme
çalýþmalarýn da son aþa-
maya gelindi. Çok þü-
kür çatýsý bitti þimdi sýra
sývasý, kapýsý, pencere-
leri ve en son halýlarýn-
da. Ancak paramýz bitti.

Siz deðerli halkýmýzdan
kiþisel olarak kapýsýný,
penceresini, sývasý ný
ben yaptýrayým diyen
olursa çok makbule ge-
çecek. Çünkü kadýnlarý-
mýz yaren odasýndan
kurtulacak, gasýlhane,
kadýn ve erkek tuvalet-
leri ile abdest hanesi ile
güzel bir ibadethane
olacak. Allah þimdiden
hayýrlarýmýzý kabul et-
sin inþallah.”

Gümerdiðin Kale Camisi Ýçin
Hayýrseverlere Destek Çaðrýsý
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ÞEHRÝMÝ SEVÝYORUM,
TAKIMIMI DESTEKLÝ-
YORUM


