MEVLiD KANDiLi
PEYGAMBERÝMÝZÝ SEVMEK, ANMAK DEMEK;ONUN GAYESÝNE HÝZMET ETMEK, ONUN YOLUNDAN AYRILMAMAK DEMEKTÝR
Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebevi... Bu günü, bu geceyi
niye ihya etmeyelim ki? 14 asýr evvel Dünyayý zulümden
nura gark eden iki cihan sultaný dünyaya teþrif etti.
Milâdi 571 Nisan ayýnýn yirminci Rebîülevvel ayýnýn on
ikinci pazartesi gecesi, sabaha karþý Âmine Hatundan bir
erkek çocuðu dünyaya geldi. Henüz güneþ doðmamýþ olmasýna raðmen, dünya ýþýkla doldu.

Bu çocuk çok sevimli ve çok temizdi, yüzünde nur vardý... Aðlamýyordu ve büyük bir insan gibi etrafýna bakýyordu. Bu çocuk, Allah'ýn sevgilisi, Peygamberlerin sonuncusu, Ýslâm Dininin kurucusu, tarihte gelip geçmiþ Ýnsanlarýn en büyüðü, zekânýn ve faziletin en parlak örneði, inkýlâpçýlarýn en mükemmeli Hz. Muhammed (SAV)'di.
- YAZISI 10’DA

Çorum halkýnýn,
okuyucularýmýzýn mübarek
Mevlid Kandilini
kutlarýz...
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

KESiN KARAR GAZETESi
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AK PARTi

SAHADA

AK Parti Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen 2023'e Doðru Þehirler Buluþmasý,
bu hafta Cuma günü Çorum'da yapýlacak.
Edindiðimiz bilgilere göre AK Parti'nin
geçtiðimiz hafta Samsun'da düzenlediði
2023'e Doðru Þehirler Buluþmasý programýnýn ikincisi, Cuma günü Çorum'da yapýlacak. Programa, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Vedat Demiröz, MKYK Üyeleri
Muhammed Fatih Gök, Aiþe Nur Nacar,
Ahmet Fethan Baykoç ve Sümeyye Bozkurt, Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan,
Asuman Erdoðan, Lütfiye Selva Çam ve
Zeynep Yýldýz, Bolu Milletvekili Arzu Aydýn,
Çankýrý Milletvekili Salim Çivitoðlu, Kýrýkkale Milletvekili Ramazan Can, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneþ,
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Nevþehir Milletvekilleri Yücel Menekþe ve Mustafa Açýkgöz, katýlacak.
(Çaðrý Uzun)

“DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ...”

1 TL

Çorum Belediyesi, 'Tam
Bana Göre Festivali'nde
Çorum Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de stant açtý.
5-9 Ekim tarihleri arasýnda Ankara'da Baþkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Tam
Bana Göre Gençlik Festival'i baþladý. Çorum Belediyesi de festivalde teknoloji standýyla yer aldý.
Standý ziyaret eden Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, gençlerle bir araya geldi, Çorum Belediyesinin çalýþmalarýný anlattý.
Baþkan Aþgýn, "Milyonlarca gencin bir araya
geldiði, Türkiye'nin en büyük gençlik festivali
Tam Bana Göre Festivalde teknoloji standýmýz
ile biz de yerimizi aldýk. Ankara'daki tüm gençlerimizi standýmýza bekliyoruz" dedi. (Çaðrý Uzun)

Kavuncu: Türkiye 2023'te kutlu
yürüyüþüne devam edecek

FETÖ operasyonu:

YEDÝ GÖZALTI

Bayat ilçesini ziyaret ederek yapýmý devam eden yatýrýmlarý yerinde inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ilk olarak merkez ve ilçeye baðlý 28 köyün içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan Kunduzlu Barajý
isale hattý ile doðal gaz çalýþmalarýný, TOKÝ alaný ve Týmarlý Sulama projesi çerçevesinde yürütülen çalýþmalarý yerinde ziyaret etti. 5’TE

Samsun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn koordinesinde Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonla ByLock kullandýðý iddiasýyla Çorum'da yakalanan yabancý uyruklu diþ hekimi Samsun'a götürüldü.Operasyon çerçevesinde gözaltý sayýsý 7'ye çýkmýþ oldu. 4’TE

Eðitim çalýþanlarýndan

promosyon tepkisi!

Çorum
Futbol Kulübü
Teknik Direktörü
Mert Nobre

‘ÝSTEDiÐiMiZ OYUNU
YANSITAMADIK AMA ÜÇ
PUAN ALMAYI BiLDiK'
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mert Nobre,
Sivas Belediyespor galibiyetiyle ilgili, "Ýstediðimiz
oyunu sahaya yansýtamadýk ama ihtiyacýmýz olan
üç puaný almayý bildik" dedi. 11’DE

VALÝ ÇÝFTÇÝ'DEN
KANDÝL MESAJI 12’DE

BELEDÝYEDEN MEST
EDEN PROGRAM 12’DE

Türk Eðitim Sen
Çorum Þubesi
üyeleri, promosyon
güncellemesi baþta
olmak üzere kariyer
basamaklarý sýnavý,
sözleþmelilere kadro
gibi eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný
gündeme getirmek
için Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü önünde
basýn açýklamasý
yaptý. Türkiye KamuSen Ýl Temsilcisi ve
Türk Eðitim-Sen
Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn,basýn
açýklamasýnda promosyon anlaþmalarýna tepki göstererek
yapýlan anlaþmanýn
eðitim çalýþanlarýndan çok bankalarý
avantajlý çýkardýðýna
vurgu yaptý. 4’TE

Hasanpaþa Sokaklarýn
imar revizyonu
mecliste görüþülecek
AK Parti
Milletvekili
Ahmet Sami
Ceylan

'Muhabbetin
ruhunda
sevgililer
sevgilisi var'
HABERÝ 2’DE

AHMET MARANKÝ HAKKINDA SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU 3’TE

Çorum Belediye Meclisi'nin bugün yapýlacak
olan Ekim ayý olaðan toplantýsýnda Belediyenin
Eylül ayýnda tanýtýmýný yaptýðý Gülabibey Mahallesi Hasanpaþa Sokaklar'da yapýlmasý planlanan
Ýmar Revizyon Planý Belediye Meclisi gündeminde görüþülerek karara baðlanacak. 7’DE

Ýnanç Penceresinden
Sümeyra ÖZDOÐAN

'MEVLÝD-Ý NEBÝ'
- YAZISI 5’TE

MECÝTÖZÜ MHP'DE
BAYRAK DEÐÝÞÝMÝ 7’DE

2
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Yýlmaz KAYA
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciliði Birliði Baþkaný
ve Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
BASIN NO: 10000

'Hayvancýlýk sektörü
büyük bir krizin
içine sürükleniyor'

'Muhabbetin ruhunda
sevgililer sevgilisi var'
AK Parti Çorum Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Mevlid-i Nebi Haftasý ve Mevlid
Kandili'ni kutladý.
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mevlid-i
Nebi Haftasý ve Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Ceylan, "Âlemlere rahmet, insanlýða
rehber ve müminlere örnek olarak
gönderilen Hazreti Peygamberimize, onun ehlibeytine ve ashabýna
selam olsun. Cumayý cumartesiye
baðlayan gece kavuþacaðýmýz Leyle-i Mevlid'in tüm insanlýk adýna hayýrlara vesile olmasýný Rabbimden
niyaz ediyorum. Gençliðinden yaþlýlýðýna, ticaretinden idareciliðine, aile
reisliðinden davet metoduna kadar
hayatýnýn tüm safhalarýyla Hazreti
Muhammed Mustafa, bizim önderimizdir, sultanýmýzdýr, rehberimizdir"
diye konuþtu.
Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Ýslam'ýn izzetini her þeyin üstünde tutan, i'la'yi kelimetullah uðruna
canlarýný feda eden aziz þehitlerimi-

zi rahmetle anýyor, gazilerimizin her
birine þükranlarýmý sunuyorum.
Zulmetin çöplüðünü temizleyen, çirkefin gövdesini parçalayan, yeryüzünü nurlu bir kandil gibi aydýnlatan
bu müstesna doðuþun bir senei
devriyesine daha bizleri ulaþtýrdýðý
için Rabbimize hamdediyorum. Bizleri peygamber sevgisi ile buluþturan yüce Allah'ýn, mahþer gününde
de resulünün livaül-hamd ismiyle
müsemma sancaðý altýnda da toplanmayý bizlere nasip eylesin.
Bir zamanlar birileri bizim ezanýmýzý aslýndan deðiþtirerek, Türkçeleþtirerek o þekilde söylemediler
mi? Ama daha sonra elhamdülillah,
aslýna rücu etti ve bugünkü haliyle
'Allahu ekber, Allahu ekber' diye nidalar yükselmeye baþladý. 'Bu
ezanlar ki þehadetleri dinin temeli,
ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.' Zannettiler ki susturacaðýz,
zannettiler ki durduracaðýz. Ne susturabildiler ne durdurabildiler ve bu
millet ezanýna sahip çýktý. Þahadetleriyle dinimizin temeli olan bu
ezanlar, tarihimizin mukaddes ema-

neti ve hürriyetimizin müseccel alametidir. Bir kez daha altýný çizerek
ifade etmek isterim ki istiklalimiz de
istikbalimiz de sevgisiz, vatansýz,
bayraksýz ve ezansýz olmayacaktýr.
Aziz milletin mayasýndaki Allah
ve peygamber aþký ile yüreklerin
geniþlediðini, onu seven herkesin
kalplerinde yerini bulduðunu belirterek bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara karþý derin bir muhabbet
beslediklerini ve tüm ezilenlere karþý merhamet duyduklarýný ifade etti.
Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara, Hint Okyanusu'ndan Batý Sahra'ya kadar nerede
bir Müslüman varsa gönüllerinin ve
akýllarýnýn orada olduðunu, Bosnalý,
Azerbaycanlý, Afganistanlý kardeþlerin sevinci ile sevinerek, kederiyle
kederleniyoruz. Arakanlý, Sudanlý,
Yemenli yetimin acýsý bizim acýmýzdýr. Filistinli çocuðun gözyaþý, Afrikalý annenin feryadý bizi yaralar.
Çünkü biz Peygamberimizin, Aleyhissalatu vesselam buyurduðu hakikat gereði, Müslümanlarý bir bedenin azalarý olarak görür, bir binanýn

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan

tuðlalarý olarak biliriz. Dünyadaki
tüm mazlumlarla aramýzda hiçbir býçaðýn kesemeyeceði, hiçbir ateþin
yakamayacaðý, hiçbir tuzaðýn yýkamayacaðý bir bað vardýr. Merhum
Mehmet Akif, bu sarsýlmaz baðý dizelerinde þöyle anlatýr: 'Kanayan bir
yara gördüm mü yanar ta ciðerim.
Onu dindirmek için kamçý yerim, çifte yerim. Adam aldýrma da geç git,
diyemem, aldýrýrým, çiðnerim, çiðnenirim. Hakký tutar kaldýrýrým. Zalimin
hasmýyým amma severim mazlumu.' Bu anlayýþla Somali'den Libya'ya, Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa
durdurmak için çalýþýyor gayret gösteriyoruz. Hangi inanca mensup
olursa olsun, mazluma sahip çýkmayý, zalimin karþýsýnda dimdik durmayý kendimize görev telakki ediyoruz."
(Haber Merkezi)

DEVA Partisi Çorum Ýl Baþkaný Elvan Can
Çabuk, hayvancýlýk sektörünün zor durumda
olduðunu belirterek devletin destek vermesi
gerektiðini söyledi.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan DEVA
Partisi Ýl Baþkaný Elvan Can Çabuk, "Baþta
yem olmak üzere elektrik, mazot, gübre ve iþçilik gibi birçok maliyette ciddi artýþlar oldu.
Belirlenen fiyatlarýn üreticileri sektörden kopardýðý ve damýzlýk hayvanlarýný kestirmek zorunda kalýyorlar. Ýþletmelerin ya küçülmeye ya
da bir bir kapanmaya baþlýyor, ilerleyen zamanlarda süt ve ette krizler yaþanma olasýlýðý
artýyor, bu gidiþin en aðýr sonucu tüketicilerin fiyatý yüksek
ürünlere ulaþamayarak yaþayacaktýr. Gýda komitesi
süt ürünleri ve yem fiyatlarýna müdahale etmezken neden üretici fiyatlarýna müdahale ediyor? Yem Sanayicisi,
Süt Sanayicisi ve Marketler
artan maliyetlerini fiyatlara
yansýtýyor. Neden üreticilerimizin artan maliyetlerini fiyatlara yanElvan
Can
sýtmasý engelleniyor?"
Çabuk
dedi. (Haber Merkezi)

Bahçelievler Mah. Bahçelievler 6. Sok. No: 10/A (Tevfik Üzel Apartmaný)
Tel: 0530 992 02 19

7 EKÝM 2022 CUMA

3

BASIN: 1705266

4

7 EKÝM 2022 CUMA

Çorumlu hemþehrilerimizin Mevlid Kandilini kutlar,
saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Mevlid
Kandiliniz
mübarek
olsun

TÜRKÝYE

EMEKLÝLERÝ DERNEÐÝ ÇORUM

ÇORUM

ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU ADINA
ÞUBE BAÞKANI HIDIR KINIKLI
BASIN: 10000

BAROSU

FETÖ operasyonu:

Yedi gözaltý
Samsun'da KOM Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7
kiþi gözaltýna alýndý. ByLock kullandýðý tespit edilen ve Çorum'da
yakalanan yabancý uyruklu diþ
hekimi Samsun'a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn koordinesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlý terör örgütünün gizli haberleþme
programý ByLock kullandýðý, örgütün düzenlemiþ olduðu protesto
eylemine katýldýðý, haklarýnda örgütsel faaliyetleri olduðuna dair

ifade bulunduðu, örgüte müzahir
dernek üyelikleri bulunduðu, Bank
Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatýndan sonra bankada
iþlem yaptýðý' tespit edilen 8 þüphelinin yakalanmasýna yönelik bu
sabah eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde
6 FETÖ þüphelisi yakalanarak gözaltýna alýndý. Firarda olan 2 kiþiden biri olan ve ByLock kullandýðý
tespit edilen Türkmenistan uyruklu Diþ Hekimi D.M. de Çorum'da
yakalanarak KOM Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Samsun'a
getirildi. Operasyon çerçevesinde
gözaltý sayýsý 7'ye çýkmýþ oldu.
Soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Eðitim çalýþanlarýndan

promosyon tepkisi!

Gözaltýna alýnan þüpheliler adliyede
Samsun'da KOM Þube Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltýna alýnan 7 kiþiden 6'sý adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri,
'FETÖ/PDY silahlý terör örgütünün gizli haberleþme programý ByLock kullandýðý, örgütün düzenlemiþ olduðu protesto eylemine katýldýðý, haklarýnda örgütsel faaliyetleri olduðuna dair ifade
bulunduðu, örgüte müzahir dernek
üyelikleri bulunduðu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatýndan
sonra bankada iþlem yaptýðý' tespit
edilen 8 þüphelinin yakalanmasýna yönelik dün sabah eþ zamanlý operasyon

düzenledi. Samsun ve Çorum'da düzenlenen operasyonda aralarýnda diþ
hekiminin de bulunduðu 7 FETÖ þüphelisi yakalanarak gözaltýna alýndý.
Ýfadesi alýnan 1 kiþi serbest býraký-

lýrken, KOM Þube Müdürlüðündeki
sorgularý tamamlanan aralarýnda Türkmenistan uyruklu diþ hekiminin de bulunduðu 2'si kadýn 6 kiþi bu sabah
Samsun Adliyesine sevk edildi. (ÝHA)

Mevlid Kandilimiz

MEVLÝD KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK OLSUN

Türk Eðitim Sen
Çorum Þubesi üyeleri,
promosyon güncellemesi baþta olmak üzere kariyer basamaklarý
sýnavý, sözleþmelilere
kadro gibi eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný
gündeme getirmek için
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde toplandý.
Basýn açýklamasýna,
Türkiye Kamu-Sen Ýl
Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Çorum Þube
Baþkaný Selim Aydýn,
Türkiye Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile Türk Eðitim-Sen
Çorum Þubesi üyeleri katýldý.
"ÇALIÞANLARDAN ÇOK
BANKALAR AVANTAJLI"
Eðitim çalýþanlarý adýna bir açýklama yapan Türkiye Kamu-Sen Ýl
Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn,
promosyon anlaþmalarýna tepki
gösterdi. Yapýlan anlaþmanýn eðitim çalýþanlarýndan çok bankalarý
avantajlý çýkardýðýný vurgulayan Aydýn, "Ýlçe Milli Eðitim müdürlükleri
ile baðlý faaliyet gösteren kuruluþlarda görev yapan eðitim çalýþanlarýnýn maaþ ve özlük haklarýnýn banka üzerinden ödenmesi için geçmiþ
tarihlerde ihaleler yapýlmýþtýr. Ýhaleyi kazanan banka ile kurum yetkilileri 3 veya 5 yýllýk sözleþmeler imzalamýþtýr. O günkü þartlar altýnda
yapýlan sözleþmeler günümüz þartlarýna göre revize edilerek güncellenmesi zaruridir ve ayný zamanda
ahlakidir. Geçtiðimiz haftalarda
baþlatmýþ olduðumuz dilekçe eylemimize katýlan bütün eðitim çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Yetkili sendika ve komisyon üyesi olarak
vermiþ olduðumuz mücadelede
eðitim çalýþanlarýnýn menfaatini düþünerek yanýmýzda yer alan Ýl Milli
Eðitim Müdürümüz Abdullah Kodek'e, Þube Müdürümüz Arslan
Arslan'a, Þube Yönetim kuruluma
teþekkür ediyorum. Ayný iradeyi ilçe
Milli Eðitim Müdürlüklerimizden de,
diðer kurumlarýmýzdan da bekliyoruz. Çünkü Önceden promosyon
anlaþmasý yapan bankalar avantaj-

lý, çalýþanlar ise maðdur durumdadýr. Yaþanan maðduriyetin giderilmesi için geçmiþ yýllarda kurum ile
bankanýn yapmýþ olduðu promosyon sözleþmelerinin güncellenmesi
gerekmektedir. Rakamlar her gecen gün yükselmektedir. Basýna ve
kamuoyuna yansýyan güncel promosyon ücretleri ise herkesin malumudur" diye konuþtu.
"ÖÐRETMENLÝK SADECE
BÝLME MESLEÐÝ DEÐÝLDÝR"
Kariyer basamaklarý sýnavýna
tepki gösteren Selim Aydýn, "Hepimizin malumu olduðu gibi Öðretmenlik Meslek Kanunu 14 Þubat'ta
kanunlaþarak yürürlüðe girmiþ ve
12 Mayýs'ta yönetmeliðin ilaný ile
birlikte birçok sorunu ortaya çýkaran bir süreç baþlamýþtýr. Türk Eðitim Sen'in yýllardan beri karþý çýktýðý 'Sýnavla Kariyer' uygulamasý yeniden karþýmýza çýkmýþ, tecrübelerimiz ve önerilerimiz maalesef göz
ardý edilmiþtir. Türk Eðitim Sen olarak açýklýkla ifade ediyoruz: Öðretmenlerin kariyer planlamasý sýnavla
olmaz. Çünkü sýnav sadece bilgiyi
ölçer; oysa ki öðretmenlik sadece
bilme mesleði deðil, bildiðini aktarma mesleðidir. Dolayýsýyla burada
esas alýnmasý gereken tek ölçüt,
deneyim, tecrübe olmalýdýr. Sendikamýz yýllardýr bunun mücadelesini
yürütmekte ve 10 yýlýný dolduran
öðretmenlerin uzman, 20 yýlýný dolduran öðretmenlerin de baþka herhangi bir þarta baðlý kalmaksýzýn
baþöðretmen olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etmektedir"
þeklinde konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin
Mevlid Kandilini kutlar, esenlikler dilerim.

YENi CiÐERCi
Osman ÝZGÝ

Hamit Cami Yaný No: 43 ÇORUM Tel: 0364 213 45 93 - 212 59 31 Cep: 0532 236 20 51
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Sayýn velilerimizin,
sevgili öðrencilerimizin
ve tüm saygýdeðer
Çorum halkýnýn mübarek
Mevlid Kandilini
kutlarýz

PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI
KURUCUSU

MURAT YILDIRIM
22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili

PINAR KOLEJi

PINAR SAÐLIK KOLEJi

PINAR TEMEL LiSESi

Üçtutlar Mah. Binevler 43. Sk. No: 10 ÇORUM

Ýnönü Cad. (Yeni Hastane Karþýsý) ÇORUM

Yeniyol Mah. 14. Sk. No: 5 ÇORUM

0364 227 01 03

K.K.287

0364 333 06 01

0364 225 21 85

Ýnanç Penceresinden

Sümeyra ÖZDOÐAN

'MEVLÝD-Ý NEBÝ'

Kavuncu: Türkiye 2023'te kutlu
yürüyüþüne devam edecek
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu,
2023 seçiminden zaferle çýkacaklarýný, Türkiye'nin kutlu yürüyüþüne devam edeceðini söyledi.
Bayat ilçesini ziyaret ederek yapýmý devam
eden yatýrýmlarý yerinde inceleyen AK Parti
Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ilk olarak
merkez ve ilçeye baðlý 28 köyün içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan Kunduzlu Barajý isale hattý ile doðal gaz çalýþmalarýný, TOKÝ alaný
ve Týmarlý Sulama projesi çerçevesinde yürütülen çalýþmalarý yerinde ziyaret etti.
Kavuncu, Bayat ziyaretinde TOKÝ tarafýndan ilçeye kazandýrýlacak konutlardaki çalýþmalarýný Bayat Belediye Baþkaný Ekrem ünlü
ile birlikte yerinde inceledi. Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük konut
hamlesinin baþlatýldýðýný hatýrlatan Kavuncu,
"Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanýmýz Murat Kurum'un riyasetinde, Cumhurbaþ-

kanýmýzýn talimatýyla ilk etapta 250 bin konut,
sonra 500 bin konut, daha sonra da Türkiye
genelinde bir milyonun üzerinde konut yaparak, Türkiye'nin konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý
hedefleniyor. Bayat ilçemizde, Bayat Belediye
Baþkanýmýz, ilçe kaymakamýmýz ve ilçe baþkanýmýzýn gayretleriyle inþallah önümüzdeki
birkaç aylýk süre içerisinde Bayat çayý ýslah
projesi çerçevesinde sürdürülen çalýþmalarýn
tamamlanmasýyla, Bayat çayý kenarýnda merkezi bir yerde Bayatlý hemþerilerimizin ihtiyacý
kadar konut yapýlacak. Bunun için ilk etapta
25 dönümlük bir alan hazýr. TOKÝ konutlarýmýzý inþa ederek Bayatlý hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz. Þimdiden hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini kullandý.
Ýncelemeler sýrasýnda Kavuncu'ya Bayat
Kaymakamý Yunus Emre Bozkurtoðlu, Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü, Özel Ýdare Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu,
il genel meclis üyeleri eþlik etti.
(ÝHA)

Mevlid Kandiliniz
mübarek
olsun

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV)'in dünyaya teþrif ettiði Rebiülevvel
Ayý'nýn 12. gecesidir ki, buna 'Mevlid-i Nebi'
denir.
Allah Resul 'ünün dünyayý þereflendirdiði
geceye Mevlit Kandili denir. Bu gece Kadir
gecesinden sonra en büyük gecedir. Çünkü;
O doðmasaydý alem yaratýlmayacaktý. Kainat
ve beþeriyetin yüzyýllardýr yolunu gözlediði
son Peygamber Hz.Muhammed (SAV) dir.
Peygamber Efendimizin dünyaya geliþlerinden önce müjdesi Tevrat ve Ýncil de verilmiþtir. O, Hz. Ýbrahim'in duasý, Hazreti Ýsa'nýn
müjdesi, dedesi Abdulmuttalip ve annesi Amine'nin rüyasýdýr. Doðduðunda sünnetli ve göbek baðý kesilmiþ vaziyette doðmuþtur, sýrtýnda iki kürek kemiðinin arasýnda, tam kalbinin
hizasýnda Peygamberlik mührü, mührü hatemi ( hatemi nübüvvet ) vardýr. Muhammed
adýný ona dedesi Abdülmuttalip koymuþtur. "
Yerde ve gökte övülen " demektir.
Edebiyatýmýzda Peygamberimizin doðum
günü olan bu mutlu günü anlatan birçok eser
yazýlmýþtýr. Bunlar içinde Süleyman Çelebi'nin yazdýðý mevlit kitabý " Vesiletü'n Necat "
onun doðumunu, üstünlüðünü, mucizelerini
en güzel þekilde dile getiren eserdir. Osmanlý
döneminde de Mevlit törenine ayrý bir önem
verildiði bilinmektedir. Mevlit alayý diye anýlan
görkemli törenlerde Mevlithanlar tarafýndan
Süleyman Çelebi'nin yazdýðý mevlit okunur ve
ikramlarda bulunulurdu. Osmanlý'dan beri halen ülkemizde coþkuyla okunmakta ve dinlenmekte, salat-ü selamlar getirilmektedir.
Sevgili Peygamberimizin dünyaya teþrif
etmelerinden önce dünyanýn her tarafýnda
cehalet, zülüm, haksýzlýk, gasp, yaðma, her
türlü ahlaksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý
unutulmuþ, insanlýk korkunç ve karanlýk bir
duruma düþmüþtü. Ýnsanlar birbirlerini öldürmekten þeref duyuyorlar, kýz çocuklarýný diri
diri gömüyorlardý. Alkol tüketimi, kumar ve fuhuþ yayýlmýþtý. Kabilecilik duygusuyla haram
aylar dýþýnda durmadan savaþýyorlar, ticaret
kervanlarý soyuluyor, zorba ve zalimlerin yaptýklarý yanýna kalýyordu.Ýnsanlýk yeni bir elçiye
yeni bir Peygambere muhtaçtý. Sevgili Peygamberimizin gönderiliþi, Yüce Allah'ýn bütün
insanlara en büyük nimetlerinden birisi olmuþtur. Ýslam tarihçileri Peygamberimiz (sav
)'in doðduðu gece bir takým olaðanüstü olay-

larýn meydana geldiðini þöyle naklederler:
O gece Ýran hükümdarýnýn Medayin þehrindeki sarayýn 14 sütunu yýkýlmýþ, Mecusilerin Ýran'daÝstahrabat þehrinde bin yýldýr yanmakta olan ateþleri sönmüþ, Save (Taberiyye) gölü yere batmýþ,bin yýldan beri kurulmuþ
olan Semave deresinin sularý taþmýþ, Hz. Muhammed'in doðmasý ile bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehalet ve küfür ateþi
sönmüþ,putperestlik yýkýlmýþ, zulmün baskýsý
son bulmuþtur.Karanlýklar içerisinde kalan insanlýk onun öðrettikleri ile aydýnlýða kavuþmuþ, kýz çocuklarýna reva görülen diri diri topraða gömülme onun geliþiyle son bulmuþ, zülüm bitmiþ, hayat bütün canlýlar için yaþanýlabilir bir hayata dönüþtürülmüþtür. Ýþte böyle
bir anda,Kur'an-ý Kerim'in ifadesiyle:
"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik" (Enbiya,107)
Sevgili Peygamberimizin gönderiliþi, Yüce
Allah'ýn bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir.Onun gönderiliþ gayesi, kendisine verilmiþ olan risalet görevinin, insana ulaþtýrýlmasýdýr.Allah Resulü, bir taraftan dini teblið etmiþ, bir taraftan onu açýklamýþ, uygulamaya koymuþ diðer taraftan da Kur'an-ýn deðinmediði konularda tamamlayýcý rol üstlenmiþtir. Bu açýdan Hz.Peygamberin sünnetinin
dinde önemli bir yeri vardýr.
O'na inananlar için eþsiz bir modelve ideal
bir örnektir; Kur'an-a uymasý, Allah'a itaati,
sarsýlmaz imaný ve salih amelleri, Allah yolunda mücadelesi, güvenilir olmasý, merhametli
olmasý, dosdoðru olmasý, adaletli olmasý,
hoþgörülü olmasý, sözünde durmasý, çalýþkan, alçakgönüllü, vefakar olmasý,affetmeyi
sevmesi, her zaman hayrý ve iyiliði tavsiye etmesi, yoksula yardým etmesi, ilim öðrenenlere destek vermesi, çocuklara olan hassasiyeti,temizliðe çok dikkat etmesi...O bir Peygamber, ayný zaman da insandý; iyi bir eþ, þefkatli bir babaydý!
O'na Salat ve Selam olsun.
M.Akif'in ifadesiyle;
On dört asýr evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayýn ondördü, bir öksüz çýkýverdi!
Lâkin, ne hüsrandý ki; hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir, hâlbuki bekleþmedelerdi!
Tüm Ýslam âleminin ve siz deðerli okurlarýmýzýn Mevlit Kandili'ni tebrik ederim.
Selam ve dua ile...

-ÝLANÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN
1-Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait, tapuda Bayat ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada, 2 parsel nolu 316,00 m²
yüzölçüme sahip, kargir bir katlý kaymakamlýk lojmaný ve kargir araba garajý ve bahçesi nitelikli, Bayat
Kaymakamlýk Lojman Binasýnýn satýþý, hazýrlanan þartname ve Muhammen Bedel Tespit
Komisyonunca belirlenen rapor doðrultusunda, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesine
göre Açýk Teklif Usulüyle 19/10/2022 Çarþamba günü saat 13:30'da ihalesi yapýlacaktýr. Ýhaledeki
satýþa yönelik fiyat artýrma 1.000,00 TL ve katlarý olarak artýrýlacaktýr
2- Bayat ilçesindeki Yeni Mahalle 58 ada 2 parselde bulunan kaymakamlýk lojmaný ve kargir araba
garajý ve bahçesinin satýþ ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde
bulunan, Ýl Özel Ýdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantý salonunda yapýlacaktýr.
3-Taþýnmaz satýþý ile ilgili þartnameler Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðünden mesai
saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir.
4- Ýhaleye Katýlabilmek Ýçin:
Gerçek Kiþilerden Ýstenilecek Belgeler;
a) Ýkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatý.
c) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslýný,
d) T.C. Kimlik numarasý ile onaylý nüfus cüzdaný sureti.
e) Islak imzalý ihale þartnamesi
Tüzel Kiþilerden Ýstenilecek Belgeler;
a) Þirketin kuruluþ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslý veya onaylý sureti.
b) Geçici Ýhale teminatý.
c) Vekaleten iþtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslýný,
d) Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
e) Islak imzalý ihale þartnamesi
5-Aþaðýda yer alan deðerler teminat olarak kabul edilecektir;
Bankalar veya özel finans kurumlarý tarafýndan verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,
Türk parasý cinsinden teminatýn Ýdarenin banka hesabýna nakit olarak yatýrýldýðýna dair banka dekontu.
6-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
7-Ýhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
Ýlan Olunur.
Çorum Ýli Bayat Ýlçesi Kaymakamlýk Lojman Binasý satýþý ihalesi
Muhammen Geçici Teminat Ýhale Tarihi
Arsa Alaný
(TL) % 5
Binanýn Konumu Bedeli (TL)
875.000,00
43.750,00
19/10/2022
316,00 m²
Kargir bir katlý kaymakamlýk
1 katlý bina
lojmaný ve kargir araba
garajý ve bahçesi.
Cinsi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Ýhale
Saati
13:30

BASIN: 1702065
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ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
PANCAR
PANCAREKÝCÝLERÝ
EKÝCÝLERÝKOOPERATÝFÝ
KOOPERATÝFÝ
PANCAR
EKÝCÝLERÝ
KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM
YÖNETÝM
KURULU
KURULU
ADINA
ADINA
BAÞKAN
BAÞKAN
YÖNETÝM
YÖNETÝM
YÖNETÝMKURULU
KURULU
KURULUADINA
ADINA
ADINABAÞKAN
BAÞKAN
BAÞKAN

Karakeçili Mah. Karakeçili Sok. Ömer Þahin Ýþ Merkezi, D: Kat 2, 19200 Çorum/Merkez

AHMET
PEHLiVAN

MEVLiD
KANDiLiMiZ
mübarek olsun...

ORHAN TOSÝK
ÜLKÜ OCAKLARI
EÐÝTÝM VE KÜLTÜR VAKFI
ÇORUM ÞUBE BAÞKANI

HALÝL ÝBRAHÝM ÞALTU
ALACA BELEDÝYE BAÞKANI
BASIN: 10000
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HASANPAÞA SOKAKLARIN iMAR
REViZYONU MECLiSTE GÖRÜÞÜLECEK
Çorum Belediye Meclisi'nin Ekim ayý toplantýsý bugün yapýlacak. Toplantýda Gülabibey
Mahallesi'nde yapýlmasý planlanan imar revizyonu görüþülerek karara baðlanacak.
Çorum Belediye Meclisi'nin Ekim ayý olaðan toplantýsý 7 Ekim 2022 Cuma günü (bugün) saat 15.00'te Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek.
Çorum Belediyesinin Eylül ayýnda tanýtýmýný yaptýðý Gülabibey Mahallesi Hasanpaþa
Sokaklar'da yapýlmasý planlanan Ýmar Revizyon Planý Belediye Meclisi gündeminde görüþülerek karara baðlanacak.

2022 YILI ÝDARE MALI PREFABRÝK
MENFEZLERÝN DÖÞENMESÝ YAPIM ÝÞÝ
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2022 Yýlý Ýdare Malý Prefabrik Menfezlerin Döþenmesi Yapým Ýþi 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
: 2022/1039997
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý
: 2022 Yýlý Ýdare Malý Prefabrik Menfezlerin Döþenmesi
Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 3.869,50 m³ Her derinlikte, her cins zeminde tranþe
kazýsý yapýlmasý, 231,90 m³ Ýdare malý beton dökülmesi,
50m Ýdare malý 1 mt x1 mt prefabrik menfez döþenmesi, 40 m Ýdare malý 1 mt x 2 mt prefabrik menfez döþenmesi, 170 m Ýdare malý 2 mt x 2 mt prefabrik menfez döþenmesi, 2.110,70 m³ Ýdare malý kýrmataþ dolgu yapýlmasý, 289,20 m³ Ýdare malý stabilize dolgu yapýlmasý,
289 m² Ahþap Kalýp Yapýlmasý, 3 Ton Nervürlü beton çelik çubuðu bükülmesi ve yerine konulmasý Yapým Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Bayatgediði 3.Sokak, Selçuk 43.Sokak, Buhara 52.
Sokak, Silimkent 8. Sokak, Ahçýlar 2. Sokak, Anadolu
9. Sokak, Anadolu 15. Sokak
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) 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 : 17.10.2022 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþhaný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sokak
No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 Tarih, 27961 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan, Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde
Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde yer alan A/IV Grup Ýþler veya Yapým Ýþlerinde
Benzer Ýþ gruplarý listesinde yer alan A/IX. Grup Ýþler benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði Diplomasýdýr.
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 60 (Altmýþ) 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: 1704140

BAÞKAN NE DEMÝÞTÝ?
Eylül ayýnda yapýlan tanýtým toplantýsýnda
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, projeyle ilgili þunlarý söylemiþti:
"Amacýmýz 1970'li-80'li yýllarda yapýlan,
þuanda mevcut ihtiyaçlara cevap veremeyen, ciddi risk taþýyan, halkýmýzýn
yýllardýr beklediði özlemi gidermek.
Bu bölgede 32 dönümlük bir alan
var. 1970'li-80'li yýllarda gecekondulaþmayý önlemek amacýyla kooperatifler tarafýndan yapýlmýþ. 39 binada
266 hane yer alýyor, yaklaþýk 810 kiþi
bu bölgede ikamet ediyor. Revizyon yapacaðýmýz alandan
bu bölgede ikamet eden
tüm hemþehrilerimiz istifade edecek.
Yapýlacak tüm fe-

dakârlýklarý yaptýk. Burayý 6 kat olarak planladýk. Hayýrlý olsun.
Bizim derdimiz milletimizin derdi. Milletimize 1970-1980'li yýllarda yapýlmýþ evlerde deðil
her türlü konfora sahip konutlarda yaþamak
yakýþýr. Yeni projede hem daire sayýsý hem de
dairelerin m2'si daha da büyüyecek. Buradaki daire sayýsýný 486'ye çýkarýyoruz. Emsali de
artýrdýk. Emsali de burada 2 yaptýk.
Hayallerimiz o bölgeyi modern þekilde görmek. Bu bölgenin buna ihtiyacý vardý. Bu bölgeye bizim vefa borcumuz vardý. Recep Tayyip Erdoðan davasýna en büyük desteði verdiler. Bizler de milletimiz için gereðini yaptýk."
Belediye Meclisi'nin Ekim ayý gündemi ise
þöyle: "Zabýta Müdürlüðünün Belediye Emir
ve Yasaklarý Uygulama Yönetmeliði.
Pakistan'a Yardým Yapýlmasý.
Çöplü Mahallesi 605 Ada 17 Parsel için,
Ýmar Planý deðiþikliði teklifi.
Ulukavak Mahallesi 4439 Ada 1 Parsel için, Ýmar Planý deðiþikliði teklifi.
Gülabibey Mahallesi Hasan Paþa
1, 2, 3 ve 4 nolu Sokaklara cepheli
915, 916, ve 917 nolu adalara yönelik, Ýmar Planý deðiþikliði teklifi.
Çomar Mevkii 153 Ada 194 Parsel için, Ýmar Planý deðiþikliði
teklifi.
4 Adet Ýmar Planý deðiþikliði teklifinin Ýmar
Komisyonuna havalesi."
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim
(Çaðrý Uzun)
Aþgýn

Mecitözü MHP'de bayrak deðiþimi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðý
görevine
atanan Ali Ergan, ilçe teþkilatýnda düzenlenen törenle
görevi devraldý.
Parti Tüzüðünün 52. ve 54.
Maddelerinin tanýdýðý yetkilere istinaden MYK ve Baþkanlýk Divaný tarafýndan MHP Çorum
Ýl Teþkilatý olarak
Mecitözü Ýlçesi'nde
devir teslim töreni
gerçekleþtirildi.
Ýlçe Baþkanlýðý görevini devralan Ali Ergan, yetki belgesini MHP Çorum Ýl Baþkaný
Agah Karapýçak'ýn elinden aldý.
Ýlçe Baþkanlýðýnda yapýlan devir teslim tö-

renine, MHP Çorum
Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Merkez Ýlçe Baþkaný Reþit
Büzkaya, il ve ilçe
yönetim kurulu üyeleri ve partililer katýldý.
MHP Çorum Ýl
Baþkaný Agâh Karapýçak
törende
yaptýðý konuþmada,
yeni baþkan Ali Ergan ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi.
MHP Çorum Ýl
Baþkaný Karapýçak,
"Bu zamana kadar Mecitözü ilçe teþkilatýmýzda görev yapmýþ olan teþkilat baþkanlarýmýz
ve deðerli yönetimlerine teþekkür ediyoruz.
Rabbim muvaffak eylesin. Var olsun teþkilat"
diye konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

Mevlid Kandiliniz Kutlu Olsun

FARUK CIDIK
SAADET PARTÝSÝ
ÇORUM ÝL BAÞKANI
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KAVASOÐLU AiLESi

Tüm Ýslam aleminin Mevlid Kandilini kutlar,
huzurlu, bereketli ve barýþ dolu günler dileriz.

TÜM OSMANCIK HALKININ
MEVLiD KANDiLiNi KUTLAR

SINCE 1984

Mevlid
Kandiliniz
mübarek olsun
Mevlid
Kandiliniz
mübarek olsun

EREN ÖZDEMÝR

OSMAN NAZÝF KOLUKISA

Alpaslan Türkeþ Caddesi
OSMANCIK

Bayram ÇAKIR
Osmancýk
Ülkü Ocaklarý Baþkaný

Yazý Mah. Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 52/A
(Hisar Düðün Salonu Karþýsý) OSMANCIK

Modayý
Takip Eden
Bayan
Maðazasý

Ýlçe Tarým Müdürlüðü Karþýsý/Osmancýk

Mevlid
Kandiliniz
mübarek
olsun

Saygýdeðer müþterilerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Mevlid Kandilini
kutlar, kandilin ülkemize barýþ ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

BERiN
iLETiÞiM
Bireysel Satýþ Kanalý
Yavuz DERÝNDERE
YEPAÞ-TÜRK TELEKOM-DOÐALGAZ FATURA ÖDEME MERKEZÝ
Ulucam Mah. Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 31/A OSMANCIK
TEL: 0364 611 47 27

Sevdiklerinizle birlikte saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir
kandil geçirmenizi dileriz.

Alpaslan Türkeþ Caddesi No: 6/A
OSMANCIK
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Mevlid Kandiliniz kutlu olsun...

Mevlid Kandilinizi tebrik eder, kandilin ülkemize barýþ
ve aydýnlýk günler getirmesini dileriz.

Tüm Ýslam aleminin Mevlid Kandilini kutlar,
huzurlu, bereketli ve barýþ dolu günler dileriz.

Satýlmýþ KARATAÐ
Yeni Mahalle
Alpaslan Türkeþ Caddesi
No: 88/8 OSMANCIK

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ
OSMANCIK ÝLÇE BAÞKANI

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

OSMANLI

AKSAN

KURUYEMiÞ

CAM BALKON

Ömer KOLUKISA

Uygun Fiyat, Kaliteli Ürün, Zamanýnda Teslim...

Zekeriya BARDAK

Merkez (Ýmalat Atölye): Merkez Mah. Orhan Gazi Cad. Doðanay Sok. No: 1/A Pursaklar/ANKARA
Þube: Yeni Mahalle Namýk Kemal Cad. No: 26 (Telve Cafe Karþýsý) Osmancýk
Tel: 0533 664 19 06 - 0530 159 19 06 - 0530 396 46 19

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Ýrfan ERMÝÞ
Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni
Ýddalarýyla Mücadele Derneði Doðu ve
Güneydoðu Anadolu Bölge Baþkaný

Mevlid Kandiliniz
MÜBAREK OLSUN

Alpaslan Türkeþ Caddesi
PTT Karþýsý / Osmancýk

Tüm hemþehrilerimizin
mübarek Mevlid Kandilini tebrik eder,
hayýrlara vesile olmasýný dileriz.

ER

TiCARET

Aziz milletimizin,
din kardeþlerimizin ve
okurlarýmýzýn Mevlid Kandilini
özden kutlarýz.
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PEYGAMBERiMiZi SEVMEK, ANMAK DEMEK;
ONUN GAYESiNE HiZMET ETMEK,
ONUN YOLUNDAN AYRILMAMAK DEMEKTiR
Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebevi...
Bu günü, bu geceyi niye ihya etmeyelim ki? 14 asýr evvel Dünyayý zulümden nura gark eden iki cihan sultaný
dünyaya teþrif etti.
Milâdi 571 Nisan ayýnýn yirminci
Rebîülevvel ayýnýn on ikinci pazartesi
gecesi, sabaha karþý Âmine Hatundan bir erkek çocuðu dünyaya geldi.
Henüz güneþ doðmamýþ olmasýna
raðmen, dünya ýþýkla doldu.
Bu çocuk çok sevimli ve çok temizdi, yüzünde nur vardý... Aðlamýyordu ve büyük bir insan gibi etrafýna
bakýyordu. Bu çocuk, Allah'ýn sevgilisi, Peygamberlerin sonuncusu, Ýslâm
Dininin kurucusu, tarihte gelip geçmiþ
Ýnsanlarýn en büyüðü, zekânýn ve faziletin en parlak örneði, inkýlâpçýlarýn
en mükemmeli Hz. Muhammed
(SAV)'di.
Adý güzel Muhammed (SAV), gözümüz, canýmýz, her þeyimiz ondandýr. Bizim ve bu kâinatýn varlýðý onun
nurundan gelmiþtir. Mesele, onu kuru
kuruya sevmek, belli günlerde anmak
deðil, her nefeste onun yolunda olmak, onun gayesine hizmet etmektir.
Onu sevmek, onu anmak demek,
onun gayesine hizmet etmek, onun
yolundan ayrýlmamak demektir.
Hepimizin bilmesi þart olan;
Efendimizin ne yiyip ne içtiði, ne giyinip nasýl oturduðu, nasýl sohbet
edip nasýl mescide gittiði deðil, onu
her Müslüman biliyor!.. Asýl öðren-

mek mecburiyetinde olduðumuz;
Resulü Ekrem (SAV)'in ne yaptýðý,
ne yapmak istediðidir!.. Hangi konulara aðýrlýk verdiði, biz ümmetlerinden neler istediðidir!..
Peygamber Efendimiz, vazifelenmeden önce, aklý erince, babam Abdullah'tan bu kadar servet bana kaldý.
Annem Âmine Hatundan (zengin ailesinden beri) bu kadar servet bana
devrilip geldi. Hele ben birazýný yiyeyim demedi. Mütevazý yaþadý.. Tüm
insanlarýn periþanlýðýný dert etti. Onlarý selâmete çýkarmanýn nasýl olacaðýný düþündü.
Büyük yetkilere sahip olan, böylesine yüce zekâya sahip olan, doðduðu andan beri uðradýðý yerlere bolluk, bereket saçan böylesine yüce Peygamber'i

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:12
06:35
12:33
15:46
18:21
19:39

TARiHTE BUGÜN
1922- Þile'nin kurtuluþu.
1928- Ýstanbul'da tramvay iþçileri greve
baþladý. Grev 8 gün sürdü.
1954- Türkiye Komünist Partisi davasý sonuçlandý. 131 sanýk, 1 ile 10 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldý.
1954- Suna Kan, Cenevre'de yapýlan
uluslararasý keman yarýþmasýnda birinci oldu.
1962- Diyarbakýr'ýn Suriçi mevkii "müze
bölge" ilan edildi.
1966- Ýlk Türk otomobiline Anadol adý verildi.
1980- Sol görüþlü Necdet Adalý ile sað görüþlü Balgat katliamý sanýðý Mustafa Pehlivanoðlu idam edildi. 12 Eylül askeri darbesi
sonrasý 1980-1984 yýllarý arasýnda 50 kiþi
idam edildi. Kenan Evren'in "Hainleri asmayýp da besleyecek miyiz?" sözü belleklerde
yer etti.
1986- Bülent Ecevit, hakkýnda açýlan 31
soruþturma ve iki dava ile ilgili olarak 33 ifade
verdi.
1987- Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile
Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) birleþerek Türkiye
Birleþik Komünist Partisi (TBKP) adýný aldý.
1989- 26. Antalya Altýn Portakal Film Festivalinde "Uçurtmayý Vurmasýnlar" filmi 5 dalda ödül aldý.
1991- Türkiye'nin Atina büyükelçiliði basýn
ataþesi yardýmcýsý Çetin Görgü öldürüldü.
Saldýrýyý 17 Kasým örgütü üstlendi.
2007- Þýrnak'ta çýkan çatýþmada 13 Türk
askeri þehit oldu.

YIL: 5 / SAYI: 2237
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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

fakir göstermeye çalýþan tutum ve
davranýþlar, maksatlý deðil de nedir?
Akýl ve izan sahibi olanlar, böyle saçmalýklara aldanýrlar mý? O yüce Peygamber, her yaptýðýný en güzel þekilde ve örnek olacak þekilde yaptý.
Peygamberlik vazifesi henüz gelmeden önce; doðduðu þehirde, tutum
ve davranýþlarýyla, Örnek hareketleriyle "Muhammed'ül Emin" ünvanýný
alan Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), kibirlenen pehlivanlarý
yere devirdi. Çözülemeyen ve kan
davalarýna sürüklenecek, Ýhtilaller çýkaracak meselelere hakemlik ederek, dillere destan olacak bir þekilde
halletti!..
Hayatýnda hiç yalan söylemedi,
yalan tavýr takýnmadý. Verdiði sözden
hiç dönmedi. Emaneti gözü kadar ti

tiz korudu. Gayesinde hiç irkilmedi,
her an hedefine doðru bir adým atmaya baktý.
Her bakýmdan öyle güvenilir þahsiyet Ýdi ki, ona düþmanlarý bile; "Muhammed'ül emin" demek zorunda
kalmýþlardý.
Çünkü tek gayesi vardý. Tüm insanlarý selâmete erdirmek!.. Bu gayesinin de tahakkuk etmesinin, ilahî
güçle olacaðýný kesin olarak kabul etmiþ olduðu için, hiçbir taviz vermedi.
Hülâsa her tutum ve davranýþlarýyla müþfik, örnek ve güvenilirlikleriyle insanlýða hizmeti, kendisine ibadet
kadar þiar etmiþti. Savaþta bile ticareti býrakmýyordu. Fazla softalýktan hoþlanmaz, zamanýnýn insanlarý gibi görünür, þekle itibar etmezdi.
Her halimizle, her durumumuzla,
her ahlâkýmýzla, her harekâtýmýzla
Vakti Saadet'e ayak uydurmamýz
lâzýmdýr.
- Þekil deðil, fiilimizle ayak uydurmamýz lâzým. Zaten þekil olarak ayak
uydurmamýza imkân yok!.. Çünkü eþya devresi deðiþir, geliþir. Eþyaya ait
peygamber gelmemiþtir.
- Niye?
- Çünkü deðiþecek, geliþecek!
Ahlâka ait, imana ait, fiillere ait
Peygamber gelmiþ ve peygamberler tamamlanmýþtýr. Bizim Peygamberimiz (SAV) de, Hatem-ül Enbiya'dýr. Onun kurduðu nizamlarda deðiþecek bir hâl yok!.. Onun kurduðu
nizamlarýn üzerinde ne kadar çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, deðiþecek bir fiil yoktur!

SIKIÞTIRILMIÞ DOÐALGAZ (CNG) ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Sýkýþtýrýlmýþ Doðalgaz (CNG) Alýmý 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
: 2022/1039295
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1455 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: Sýkýþtýrýlmýþ Doðalgaz (CNG) Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: 4000 Sm3 Sýkýþtýrýlmýþ Doðalgaz (CNG)
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Celilkýrý mevkii Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýhale konusu iþ sözleþmenin imzalanmasýný takip eden
günden itibaren 65 (AltmýþBeþ) takvim gündür. Yüklenici firmaya idarece bildirim yapýldýktan sonra Sýkýþtýrýlmýþ Doðalgazý teslim edecektir. Ýdare gereksinim
duyduðu miktarý yazýlý veya telefonla firmaya iletmekte
serbesttir. CNG teslimatý iþ günlerinde 08.00-19.00 saatleri arasýnda yapýlacak olup Ýdarenin talep etmesi durumunda 24 saat, cumartesi, pazar ve bayram tatillerinde de yapýlabilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden
itibaren iþe baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.10.2022 - 14:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý/ Turgut Özal Ýþhaný
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu/ Yeniyol Mah./ Gazi 4. Sokak
No : 4/310/ Kat :4/ ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat 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:
Ýstekli firma, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulundan (EPDK) alýnmýþ; CNG satýþý için Sýkýþtýrýlmýþ Doðalgaz (CNG) lisansýnýn aslýný veya noter onaylý suretini Yeterlik Bilgiler Tablosunda ibraz edecektir.
CNG satýþý için Ýsteklinin Ýletim Lisansýnýn bulunmamasý durumunda, iletim lisansý olan bir firma ile sözleþme yapabilir. Bu durumda; firmayla yaptýðý sözleþmenin ve söz konusu firmanýn
Ýletim lisansýnýn noter onaylý suretini Yeterlik Bilgiler Tablosunda ibraz edecektir.
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 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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Ahmet Maranki
hakkýnda
suç duyurusunda
bulundu
Hürriyetçi Eðitim-Sen Çorum Þube
Baþkaný Mahmut Alparslan, Yeni Akit
Gazetesi Yazarý Ahmet Maranki'nin
öðretmenlere yönelik paylaþýmý nedeniyle Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulundu.
Çorum Adliyesi önünde bir açýklama yapan Hürriyet Eðitim-Sen Çorum
Þube Baþkaný Mahmut Alparslan,
"Eðitim camiasýna yapýlan hakaretlere
sessiz kalmayacaðýz" dedi.
Son dönemde kamu çalýþanlarýna
yönelik þiddetin her geçen gün arttýðýný hatýrlatan Alparslan, "Öðretmenlere
aç gözlü nankör gibi ifadeleri kullanacak kadar alçalmýþ gözü dönmüþ zývanadan çýkmýþ Ahmet Maranki adlý
þahsa ve türevlerine gerekli dersin hukuk yoluyla verilmesi için hakkýnda suç
duyurusunda bulunuyoruz. Bilinmelidir
ki öðretmenler sahipsiz deðildir hürriyetçi eðitim sen olarak herkes üç maymunu oynasa da biz öðretmenlere yönelik yapýlan her yanlýþý bilecek, görecek, duyacaðýz ve gereðini yapacaðýz.
Son dönemlerde tüm kamu çalýþanlarýna yönelik þiddet ve hakaret giderek
artmaktadýr. Maalesef bundan en çok
etkilenen kesimlerin baþýnda öðretmenler gelmekte adeta her gün eðitim
camiasý yeni bir þiddet ve hakarete
mazur kalmaktadýr. Özellikle son dönemde bunun sistematik bir hal almasý manidardýr" dedi.
Alparslan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Devleti yönetenlerin en üst kademesinden bakanýna kadar kullanýlan
özensiz ve rencide edici bu dil maalesef bazý kendini bilmez yazar, çizer geçinenlere örnek olmuþtur. Varlýklarý yaranma ve yalanma üzerine kuran bu
tür kalemler öðretmenlere yönelik yeni
hakaret ve söylemler geliþtirerek ilgili
makamlara yanýnýzdayýz, buradayýz
mesajý verme yarýþýna girmiþlerdir.
Ucuz reklam ve þov peþinde olanlarý
bu kadar cesaretlendiren maalesef
yetkililerin öðretmenlere yönelik rencide edici, nezaket dýþý ve özensiz açýklamalarýdýr. Makamý ve mevkisi ne
olursa olsun anayasa ve kanunlarla
düzenlenmiþ memurlara ve öðretmenlere yönelik hiç kimse bu tür açýklamalar yapma hakkýna sahip deðildir.
Çapulcu, aðlak, aç gözlü, nankör,
boþ öðretmen gibi kelimelerin býrakýn
öðretmenlere yakýþtýrýlmasýný ayný
cümlede bile yan yana kullanýlmasýný
kýnýyoruz.
Kim me ne mesaj verir kim kimin
yanýnda bilinmez ama Hürriyetçi Eðitim-Sen olarak biz aklý hür vicdaný hür
irfaný hür nesiller yetiþtirmek için 'öðretmenler gelecek nesil sizin eseriniz
olacaktýr' diyen býrakýn öðretmene hakaret etmek nezaketinden sýnýfta öðretmeni ayakta dinleyen baþ öðretmeninin Mustafa Kemalin izinde ve yanýndadýr. Bu gün olduðu gibi yarýnda hiç
kimseden izin almadan kimsenin gözlerine bakmadan acabasýz, amasýz
öðretmenlere ve eðitim camiasýna yönelik saldýrýlara karþý gereðini yapmaya devam edecektir."
Konuþmasýnýn ardýndan Mahmut
Alparslan, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
paylaþýmla ilgili suç duyurusunda bulundu.
(Fatih Yýldýrým)

YiTiK
Adýma kayýtlý Beko 220 TR marka
Mali ID’si: AS0000085040 olan yazar
kasam kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Ahmet ABRAÞ
(TC. No: 19009764400)
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‘Ýstediðimiz oyunu yansýtamadýk
ama üç puan almayý bildik'
Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mert Nobre, Sivas Belediyespor galibiyetiyle
ilgili, "Ýstediðimiz oyunu sahaya yansýtamadýk ama ihtiyacýmýz olan üç puaný almayý bildik" dedi.
Geçtiðimiz Çarþamba günü
Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda deplasmanda karþýlaþtýðý Sivas Belediyespor'u Berat

Ali ve Murat Yýldýrým'ýn attýðý
gollerle rakibini maðlup etmeyi
baþardý.
Karþýlaþmanýn ardýndan bir
açýklama yapan Çorum FK
Teknik Direktörü Mert Nobre,
"Deplasmanda karþýlaþtýðýmýz
Sivas Belediye Spor maçýnda
istediðimiz oyunu sahaya yansýtamadýk. Kalitemizin uzaðýnda kaldýk ama ihtiyacýmýz olan

üç puaný almayý bildik. Bazen
kötü oynarken de kazanmanýz
gerekiyor. Biz bu maçta kötü
oynasak da hayati öneme sahip bir üç puanla evimize dönüyoruz. Uzun maratonda her
puanýn önemi olduðunu çok iyi'
biliyoruz. Ýlk yarý yararlanamadýðýmýz gol pozisyonlarý vardý.
Onlarý deðerlendirsek maçýn
senaryosu farklý olabilirdi ama

oyuncularýmýzýn özverisi her
þeyin üzerindeydi. Alýn terleri
ile bizi galibiyeti getiren o an
oynamayan tüm oyuncularýmý
tebrik ederim" dedi.
TARAFTARA TEÞEKKÜR
Taraftara teþekkür eden
Mert Nobre, "Sivas ile bizi yalnýz býrakmamak için gelen Kýrmýzý Þimþekler, bu maçta alýnan üç puan da yine itici güç
oldu. Deplasman tribününde
taraftarýmý Kýrmýzý Þimþekler
pankartýný görmek hepimiz ayrý
bir motivasyon oluyor" ifadelerini kullandý.
"SERÝYÝ SÜRDÜRMEK
ÝSTÝYORUZ"
Amed Sportif Faaliyetler

maçýnda seriyi sürdürmek istediklerini belirten Nobre, "TFF 2.
Lig'in 9. haftasýnda kendi sahamýzda karþýlaþacaðýmýz Amed Sportif Faaliyetler maçýna, itici
gücümüz olan taraftarýmýzý tek bir
boþ koltuk kalmayacak
þekilde
stadyumumuza
bekliyoruz. Hem
bu maçta oynayamadýðýmýz iyi
futbolu oynayýp
hem de seriyi
sürdürmek istiyoruz"
diye
konuþtu.
(Abdulkadir
Söylemez)

Çorum Futbol Kulübü
Teknik Direktörü
Mert Nobre

Amed hazýrlýklarý baþladý
Amed maçýnda rakip takýmýn
taraftarý stadyuma alýnmayacak
Çorum FK'nin ligin dokuzuncu haftasýnda
Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacaðý maçta
rakip takýmýn taraftarý stadyuma alýnmayacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, bugün ligin altýncý haftasýnda deplasmanda Sivas Belediyespor'a konuk oldu.
Bu maçýn ardýndan Çorum'a geri dönen kýrmýzý-siyahlýlar, Pazar günü Çorum Þehir Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetleri aðýrlayacak.
Çorum FK yönetimi, bu maçta rakip takým ta-

raftarýnýn sahaya alýnmayacaðýný duyurdu.
Ayrýca bu maçýn biletlerinin satýþý da devam ediyor. Stadyumda bilet fiyatlarý birinci
kategori için 250 TL, ikinci kategori için 75 TL,
üçüncü kategori için 30 TL, dört, beþ ve altýncý kategoriler için ise 20 TL olarak belirlendi.
Biletlerin AHL Park AVM'de bulunan Çorum FK Store veya maç günü stadyum giþelerinden temin edilebileceði bildirildi.
(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta
mücadele
eden Çorum FK, ligin
dokuzuncu haftasýnda
Amed Sportif Faaliyetler ile kendi evinde oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý.
Çarþamba günü
deplasmanda Sivas
Belediyespor ile karþýlaþan Çorum FK, karþýlaþmadan galip gelmeyi baþarmýþtý. Bu
maçýn ardýndan kente
dönen kýrmýzý-siyahlýlar, hafta sonu kendi
evinde
oynayacaðý
Amed Sportif Faaliyetler maçýna ara vermeden baþladý. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Mert Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanda yenileme
çalýþmasý yapýldý.
Çorum FK, bu maçýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

Þampiyon Kickbokscudan
Maçýn hakemi Malatya'dan Recep Cýplak'a ziyaret
TFF 2'inci Lig Beyaz grupta
8'inci hafta maçlarý Çarþamba
günü oynanacak. Çorum
FK'nin Sivas'ta karþýlaþacaðý
Sivas Belediyespor maçýnýn
hakemi Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek
olurken yardýmcýlýklarýný Mehmet Þengül ve Barýþ Çiçeksoyu yapacak. Karþýlaþmanýn
dördüncü hakemi ise Sercan
Karaca olacak.
GÜLTEK, ÜÇÜNCÜ KEZ
DÜDÜK ÇALACAK
Pazar günü oynanacak Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçýný yönetecek olan Batuhan Gültek, daha önce Çorum FK'nin üç maçýný yönetti.
2013-2014 sezonunda Çorum
FK'nin Ýstanbulspor ile 1-1 berabere kaldýðý maçý yöneten
Gültek, 2019-2020 sezonunda
Çorum FK'nin Ýnegölspor karþýsýnda deplasmanda 2-1 kazandýðý maçta ve 2020-2021 sezo-

BU SEZON ÝKÝ MAÇ
YÖNETTÝ
Çorum FK-Amed Sportif
Faaliyetler maçýnda düdük çalacak olan Batuhan Gülsek, bu
sezon Beyaz Grup ve Kýrmýzý
Grup'ta üç maç yönetti. Kýrmýzý
Grup'ta 1461 Trabzon-Zonguldak Kömürspor ve Kýrþehir
Futbol Spor Kulübü-Sarýyer
maçlarýný, Beyaz Grup'ta ise
Arnavutköy Belediye-Ýnegölspor maçlarýný yönetti.

nunda Çorum FK'nin Þanlýurfaspor ile oynadýðý ve 1-0 kaybettiði maçta görev aldý.

KARÝYERÝNDEKÝ
127'nci MAÇA ÇIKACAK
Batuhan Gültek, kariyerindeki 127'nci maça Çorum FKAmed Sportif Faaliyetler maçý
ile çýkacak. Kara'nýn düdük çaldýðý 127 maçýn 59'unu ev sahibi
takýmlar, 34'ünü deplasman takýmlarý kazanýrken 34 maç ise
beraberlikle sonuçlandý. Gültek,
yönettiði 127 maçta 573 sarý, 33
kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu.
(Abdulkadir Söylemez)

20-27 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan
Türkiye Kick Boks Þampiyonasý'nda þampiyon olan Ýl Özel Ýdarespor sporcusu Enes Duman, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep
Cýplak'ý ziyaret etti.
69 kilogramda ringe çýkan baþarýlý sporcunun þampiyon olmasýndan dolayý Ýl Özel Ýda-

resi olarak gurur duyduklarýný belirten Recep
Cýplak, Enes Duman ve kulüp antrenörü Sinan Duman'ý ödüllendirdi.
Ziyarette kulüp yöneticileri Necat Yazýcý,
Rüþtü Barýþ Öztürk, Mustafa Akça, Alaattin
Hacýismailoðlu, Ýlhan Ünal ve Hayati Demirci
de yer aldý.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
UYSAL
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Vali Çiftçi'den
kandil mesajý
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Yazýlý bir açýklama yapan Vali Mustafa
Çiftçi, "Mevlid Kandili; iki cihan güneþi Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak
dünyaya teþrif eylediði günün sene-i devriyesi olan mübarek gecedir.
Peygamber Efendimizin dünyaya geliþi
bizleri sevince, mutluluða gark eden bir
ilahînimet ve ikramdýr. Bu aziz ve mübarek
günlerin feyz ve bereketinden istifade ederken
nefis muhasebesi yaparak,her sözü ve davranýþý insanlýðýn ufkunu açan Peygamberimizi
(s.a.s.) içimizde ve çevremizde yeniden anlamalý,O'nun bize kazandýrdýðý, kardeþlik, sevgi,
dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoþgörü,
sadakat, vefa, haklýnýn yanýnda yer alma, hak
ve doðru olaný temsil etme gibi deðerlere hayatýmýzda iþlerlik kazandýrmalýyýz" dedi.
Hz. Muhammed'in sözlerinin insaný özüyle tanýþtýran, kendisiyle barýþtýran hatýrlatýcý
sözleri olduðunu belirten Vali Çiftçi, "Peygamber Efendimizin adalete ve merhamete dayalý kuþatýcýlýðý birlikte yaþadýðý ashâbýna olduðu kadar, gelecek ümmetini de kapsamaktadýr. O'nun sözleri, insaný özüyle tanýþtýran,
kendisiyle barýþtýran ve bizleri rabbimize yönelten hatýrlatýcý düsturlardýr. Ýnsanlýðýn diriliþinde ve karanlýðýn aydýnlýða çýkýþýnda çok
önemli bir yere sahip olan Mübarek Mevlid
Kandili'ni en güzel þekilde ve anlamýna uygun
olarak idrak etmeliyiz. Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýl dönümü olan Mevlid Kandili'nin
bütün insanlýða mutluluk ve
huzur getirmesini, O'nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Yüce Kitabýmýzý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý
etrafýnda birleþmemize
vesile
olmasýný
Cenâb-ý Mevlâ'dan
niyaz ediyorum"
diye konuþtu.
Vali
(Sümeyra
Mustafa Çiftçi
Özdoðan)

Belediyeden
mest eden program
Çorum Belediyesi, Çorum Müftülüðü ve Diyanet-Sen Çorum Þubesi tarafýndan Kur'an-ý Kerim ve
Tasavvuf Musikisi programý düzenlendi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ve Mevlid-i Nebi Haftasý Çorum Belediyesi, Çorum Müftülüðü
ve Diyanet-Sen Çorum Þubesi tarafýndan Kur'an-ý Kerim ve Tasavvuf Musikisi programý gerçekleþtirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan, Diyanet-Sen Genel Baþkaný Ali Yýldýz, Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer, din görevlileri ile vatandaþlar katýldý.
Açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan
program, TRT Kur'an-ý Kerim Güzel
Okuma Yarýþmasý birincisi Büyük
Çamlýca Cami Müezzini Hüseyin
Akbulut'un Kur'an-ý Kerim Tilavetiyle devam etti. Daha sonra Çorum
Müftülüðü Tasavvuf Musikisi Koro-

su, hicaz makamýndaki eserleri
seslendirdi.
Katýlýmcýlarýn mest olduðu programda Türkiye Ezaný Güzel Okuma
birincisi, Büyük Çamlýca Cami Müezzini Saffet Çalýþ Kur'an-ý Kerim

okudu, Çorum Müftülüðü Tasavvuf
Musikisi Korosu Nihaved Rast Hicazkar ve Muhayyer Kürdi eserler
seslendirdi.
Son olarak Kur'an-ý Kerim Güzel
Okuma Yarýþmasý Türkiye birincisi

Aziz Mahmut Hüdayi Cami Ýmam
Hatibi Fatih Kýlýçcoðlu Kur'an-ý Kerim okudu.
Program, Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer'in duasýnýn ardýndan sona erdi.
(Sümeyra Özdoðan)
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