NEFESÝMÝZÝ ALIP VERENÝ BULURSAK, ONDAN ANLARIZ

KADiR NEDiR, HANGi GECEDiR

On bir ay
"aldýrma" diye
geçti, on ikinci
ayda "aldýrma"
diyemiyoruz.
Çünkü bu
ayýn içinde bir
kesinleþme
gecesi var.

Ýnsanoðlu bu! Durur durur, aldýrmaz da birdenbire þahlanýverir. Neden, uzun zaman durur
da neden birdenbire þahlanýverir diyemez kimse.
Kim kime diyecek? Herkes insanoðlu! Herkes ayný huy, ayný biçimde.
Ýnsanoðlu bu! Duruyor duruyor da birdenbire kendine geliyor. Ýnsanoðlu bu! Bakarsýnýz
her þeyi yeriyor, yeriyor da birdenbire hemen
övmeye geçiyor.
Neden öyle niye böyle denemez. Ýnsanoðlu
yýlda bir an tutar insanlýðý. Baþka zamanlar, insan görünür insan olmadan.

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Herkes bilmez bu hesaplar incedir. Bu ince
hesaplarý bilmezler bile ki nedir?
Açýklarsak anlar insanlar. Kendi kendilerine
bulamazlar böyle hesaplarý. Ýþte, bulamadýklarý
orta yerde görünüyor. Yýlda bir gece var, kimse
bilemiyor. Açýk bir ad verilmiþ yine kimse bilmiyor.
Dahasý var bu uzun cilvenin, on dört yüzyýldýr hâlâ bilen dememiþ diyen olmamýþ, bilen olmamýþ.
Sadece bir isim almýþ, yürümüþ. "Kadir Gecesi".
Kadir Gecesini kim anlamýþ, kim bilmiþ?
"Kadir Gecesini ihya edin, iki yüz rek'at na-

maz kýlýn" diyenler. Kadir Gecesini bilmemiþ de
bilmiþ görünmüþ.
Yýlda bir gece, o da hangisi? Ayný geceyi
denk getirsek bile gerçekten ne olacaðýný, kendimiz ne yapacaðýmýzý biliyor muyuz? "Ýbadetle sabahý bulsak bile ne olacaðýný, sonuçla ne anlayacaðýmýzý biliyor muyuz" diyen olmamýþ ki, bilelim.
Varsýn diyen olmasýn! Hele bir kendimize
gelelim. Yaþatanla birliðimizi
Duyalým, anlar, idrak ederiz Kadir nedir nasýl alýnýr, nasýl satýlýr. Nefesimizi alýp vereni bulursak ondan anlarýz Kadir nedir, hangi gecedir.
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“SEYAHAT ÝZÝN BELGESÝ VEYA ÝÞYERÝ AÇMA-KAPAMA ÝÇÝN ÝZÝN VERÝLEN BÝR HÝZMET BÝRÝMÝ DEÐÝL"

112'yi
boþuna
arama

Bayram namazý
camilerde kýlýnacak
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý; maske,
mesafe ve hijyen koþullarý saðlanarak
camilerde bayram namazý kýlýnabileceðini açýkladý. Çorum'da bayram namazý
05.59'da kýlýnacak.
(Haber Merkezi)

Koronavirüs salgýný nedeniyle uygulamaya konulan tam kapanma sürecinde alýnan bazý kararlardan muaf olmak isteyen vatandaþlarýn baþvuru kanallarý konusunda kafalarý karýþýk. Kafalarýn karýþýk olmasý seyahat izin belgesi, iþyerlerinin
açýlýþ kapanýþ belgesi gibi izinler için 112'nin aranmasýna neden oluyor.

"Birlik ve beraberlik için
vazgeçilmez bir fýrsattýr"
Koronavirüs salgýnýna
karþý alýnan tedbirler
kapsamýnda ibadetlere bir müddet daha evde devam edilmesi gerektiðini vurgulayan
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý 'Bereket ve huzur içinde
Yusuf Ahlatcý
geçirmekte olduðumuz
mübarek ramazan ayýnýn sonuna yaklaþmamýzla birlikte, af ve
maðfiret kapýlarýnýn ardýna kadar açýldýðý,
Kur'an-ý Kerim'in inmeye baþladýðý Kadir
Gecesi'ni idrak edecek olmanýn mutluluðunu ve sevincini yaþamaktayýz" dedi. 6’DA

Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamayla vatandaþlar bir kere daha gereksiz yere 112'yi aramamalarý konusunda uyarýldý. Ýtfaiye, saðlýk, AFAD,
polis, jandarma ve orman yangýnlarý dýþýnda 112
4’TE
acil çaðrý merkezinin aranmamasý istendi.

Bugün beþ yerde
pazar kurulacak

Ýþyerinden alýnan
çalýþma izni belgelerinin
süresi uzatýldý
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 81 Ýl Valiliðine
gönderilen genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaþanmamasý için sokaða çýkma kýsýtlamasý muafiyeti getirilen iþkollarý ve görevlileri tespit
2’DE
edilerek duyurulduðu bildirildi.

HOÞÇA-KAL

Tam kapanma döneminde denetimler aralýksýz devam ediyor.
Çorum Valiliði'nden yapýlan açýklamada 211 ekip ve 702 personelle
denetimlerin yapýldýðý bildirildi. 5
Mayýs'ta yapýlan denetimlerde 13 kiþiye toplam 20 bin 340 TL idari para
cezasý uygulandýðý açýklandý.
Tam kapanma döneminde ilimizde olasý ihlalleri önlemek amacýyla il
genelinde denetim ekipleri tarafýndan yapýlan denetimler aralýksýz devam ediyor.
5 Mayýs'ta 211 ekip ve 702 personelle gerçekleþtirilen denetimlerde 103 market, 467 araç ve 588 kiþinin denetlendiði bildirildi.
Ekipler denetim sýrasýnda muafiyet belgeleri, þehirlerarasý seyahat
izin belgeleri, görev belgeleri, HES
kodu kontrolü yapýyor. Denetimler
sýrasýnda tedbir kýsýtlamalarýný ihlal
eden 13 kiþiye toplam 20 bin 340 TL
idari para cezasý uygulandýðý açýklandý. Böylelikle 4-5 Mayýs tarihlerinde yapýlan denetimlerde toplam 25
kiþiye 35 bin 320 TL cezasý uygulanmýþ oldu.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da pazartesi pazarý, cuma pazarý, cumartesi pazarý ve Akkent pazarýndan sonra Buharaevler Mahallesi'ndeki perþembe pazarý dahil olmak üzere hem 8 mayýs cumartesi günü, hem de
15 mayýs cumartesi günü beþ semt pazarý kurulacak. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Valiliklere gönderilen Pazar yerlerine iliþkin genelgeye göre 8 ve 15 Mayýs Cumartesi günleri 10-17 saatleri arasýnda sadece yaþ sebze/meyve ile fide satýþý yapan pazar yerlerinin açýk olacaðý belirtildi. 2’DE

“Salgýnla mücadelede en etkili
yöntem aþýlama”
Çorum Valiliði Saðlýk Müdürlüðü aþýnýn virüsle mücadeledeki önemini hatýrlatmak
amacýyla yayýmladýðý mesajýnda "Salgýnla
mücadelede iki önemli silahýmýzdan biri
kiþisel koruyucu tedbirler diðeri de aþýdýr,
aþý sýrasý gelen vatandaþlarýmýz MHRS
ve Alo 182 üzerinden randevu alarak aþýlarýný Aile Hekimliklerinde ve hastaneleri7’DE
mizde yaptýrabilirler" denildi.

Yusuf
DEMiRLENK

KADÝR KIYMET GECESÝ
- YAZISI 2’DE

ÇÝFTÇÝ: ANNELER BARIÞIN TESÝSÝNDE
ÖNEMLÝ ROL OYNAMAKTADIR 5’TE

CEZALAR
ARTIYOR!

2021 YILINDA KÖYE HÝZMET ÝÇÝN
48 MÝLYON ÖDENEK! 7’DE

ÇORUM BÖLGESÝNDE
TÜFE ARTTI
7’TE

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:50
03:41
OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:51
03:40

UYUÞTURUCUYU
MASKESÝNE GÝZLEDÝ 2’DE

2
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Uyuþturucuyu
maskesine gizledi
Çorum'da bir þahsýn uyuþturucu maddeyi maskesinin içine sakladýðý tespit edildi.
Sokaða çýkma kýsýtlamasýný ihlal ederek
yaya olarak dolaþan bir þahýs, polis ekipleri
tarafýndan durdurularak sorgulandý.
Yapýlan üst arasýnda ise herhangi bir suç
unsuruna rastlanýlmadý. Daha sonra polis
ekiplerinin yüz maskesinde bir þekil bozukluðu fark etmesi üzerine maske çýkarýlýp incelendi. Polis ekipleri, maske içine gizlenmiþ
esrar maddesi ele geçirdi. Þahýs hakkýnda
ise hem idari, hem de adli iþlem baþlatýldý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan
açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce
Covid-19 tedbirleri kapsamýnda ülkemiz genelinde uygulanan sokaða çýkma kýsýtlamasý denetimleri sýrasýnda, sokaða çýkma yasaðýna uymayarak yaya olarak dolaþan 1
þüpheli þahýs durdurulmuþ, yapýlan üst aramasýnda herhangi bir suç unsuruna rastlanýlmamýþ, ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalýþmasý sonrasýnda yüz maskesinde þekil bozukluðu görülmesi üzerine maske çýkarýldýðýnda 1 fiþek halinde esrar maddesi ele geçirilmiþtir. Þahýs hakkýnda hem idari, hem de
adli iþlem baþlatýlmýþtýr. Ülkemizin geleceði
gençlerimizi zehirlenme niyetindeki þahýs ve
örgütlerle mücadelemiz kararlýlýkla aralýksýz
devam edecektir.
(Abdulkadir Söylemez)

Her ne kadar din görevlisi deðilsek de dindarlýðýmýzýn gayreti meraký nispetinde öðrenme ihtiyacýmýzýn sürekli içten dürtülerini duyar
ve bu ihtiyaçlarý karþýlama derdine düþeriz elhamdülillah. ALLAH CC'li için muhabbetler anladýðýný anlatmak öðrendiðini öðretmek uyguladýðýný uygulatmak yaþadýðýný yaþatmak konuþmakla tavrýnla iþinle icraatlarýnla hanenden
taþarak sokaðýna caddene mahallene ilçene
iline ülkene ve dahi tüm kainata öncülük örneklik etme gayretindeki samimiyetinin sadakatinin tamamýný yoktan var eden vardan yok
eden yüceler yücesi ALLAH (Z.C) için en kýymeti çok olan neyse bizlerin de en kýymetlisinin onu tutmak olduðunu ve buna göre yaþantýmýza yön vermek gerektiðini öðrendim.
ALLAH CC'li için muhabbetler dünyadaki
yaþantýmýzýn tüm ihtiyaçlarýnýn tesisi için yeterliliðine inanmak ÝMAN etmek ve bir an dahi tereddüt etmeden yaþamak gerektiðini öðrendim.
Kendine hakim yaþamanýn iftiharla sonuçlandýðýný gördüm bu iftiharlarýn devamýndaki
yetkilerini takýnmayý öðrendim. Bunun en güzel örneðini bu ay içerisindeki tutulan oruçlarýn
bizlere vermiþ olduðu yetkiyi iftiharý yaþayanlarla beraber tescillendiðini gördüm.
Ticaretine hile katmayan esnafýn haklý gururu mahiyetine adaletli davranan yetkililerin
haklý gururu hayvani istek ve arzulara dur diyebilen insanlarla küçükten sevgiyi büyükten
saygýyý esirgemeyen düþüncelerle öðrendim.
Yanlýþa yanlýþ diyen haksýzlýðýn karþýsýnda duran þahsi menfaatini milli menfaatlere feda
eden canýndan malýndan feragat etmekte bir
an bile tereddüt etmeyen o koca yürekler o bükülmez bileklerle öðrendim.
Ýçinde bulunduðumuz ramazan-ý þerif ayýnda tutulan oruçlarýn ALLAH CC'lin insanlara
çok mühim ve sýnýrsýz maddi manevi ikramlar
olduðunu öðrendim.
Zihin kalp maneviyat insan aleminin ihlas
sporu.
Manevi besin sahiplik talimi iman gerçekleþmesi aklý melekelerin besini ahlak ve meziyet giyiminin icabý kardeþlik baðlarýnýn sýkýlaþmasý aile düzenlemesinin tazelenmesi muhabbetleþmenin icabý ve ciddiyeti i intizamýn kurumlarý
sýhhati afiyetin temelleþmesi hakimiyet takýnmanýn yarýþý dargýnlýk küskünlüklerin iflasý sýkýntýlarýn tükenip ferahlýklarýn hayat bulmasý. Bu mühim iç huzurlarý hep oruçla olduðunu öðrendim.
Bir oruç evet ciddiye alýnmýþ bir oruç ile bun-

KADÝR KIYMET GECESÝ
larýn tamamýný yaþayabileceðimi öðrendim.
Orucun bir adet bir gelenek olmadýðýný orucun insana sahipliði getiren insaný insanlýðýna
yükselten koca bir alem olduðunu öðrendim.
Mahluksal isteklere hakim olmanýn talimi
olan iþte ALLAHIN bizlere ikramý oruçla oluyor.
Ýftar zamaný hakimiyetinin mutluluðunu ve tadýný almak içinde sadece midemize boðazýmýza dur demekle beraber aklýmýza fikrimize kalbimize gönlümüze her türlü hayvani olumlara
da dur demekle o iftiharýn tadýný tam olarak
alabileceðimizi unutmadan oruçlarýmýza sahip
ve hakim olmayý öðrendim.
Allahýn emirleri hem kuvvetli olmamýz hem
de hakimiyet kurmamýz içindir.
BUGÜN BÝR HAL VAR KALBEN
GÖZLERÝM HOÞ GÖRÜYOR
HERGÜNDEN BAÞKA DERÝN
GÜZELLÝKLER OLUYOR
MERTLE NAMERT BÝR DEÐÝL
HEPSÝ BELLÝ OLUYOR
CENNETE BENZÝYOR DÜNYAM
KIYMETLER BÝLÝNÝYOR
ÇOK ÞAHANE BU YÜZLER
BÝRDEN BAÞIM DÖNÜYOR
ÇÝRKÝN OLAN HÝÇ DE YOK
GÜZEL HÜKÜM SÜRÜYOR
BÝR GÜZELLÝK ALEMÝ
ÞAHLANIYOR GÝDÝYOR
BU AKILLARI DURDURAN
GÜZELÝ KÝM BÝLÝYOR
BÝR GÜZELLÝK INCELÝK
SEYRANLARI OLUYOR
BUNLARI TAKTÝR GEREK
GÖREN TAKTÝR EDÝYOR
BU ÞEREFLÝ RAMAZAN
GÜNLERÝ ILERLÝYOR
BÝR DE GECESÝ VAR KÝ
LEYLEYÝ KADÝR DENÝYOR
(Kadir gecemiz kitabýndan alýntý)
Leyleyi kadir kadir gecesi kadir gecemiz
kadir kýymet bilmek kadre KIYMET etmek tam
da Fatýma anamýz gibi yapmak onun gibi kýymet bilmek. Ýþte biz de bunlardan nasibimizi almak içindir ki belirli günlerde idrakine erelim
kadrini kýymetini bilelim diye duyurulan bu
günlere bu gecelere önem verip yaþayalým ve
bu yaþantýmýzý bir sonraki gecelere kadar devam ettirelim diye adlandýrýlmýþ tatlandýrýlmýþ
bu gecenin adýna denmiþtir LEYLEYÝ KADÝR.

Yusuf
DEMiRLENK
Gövdemizin dýþýndaki hayatýmýzda nasýl
baþarýlý huzurlu mutlu saðlýklý bir yaþam arzulayýp her çabamýzý gayretimizi esirgemeden
muzaffer olmak için bir uðraþ veriyor isek sahip olduklarýmýza sýmsýký sarýlýp kaybetmekten
korkuyor veya önlemler alýyor isek iþte iç dünyamýzýn da ayný hassasiyetle ayný çaba ve
gayretle bizden ahiretimizin garantisi için isteklerini duymak ve bu isteklere cevap vermek bu
istekleri de karþýlamak mecburiyetimiz vardýr.
Bunlarýn kararlarýný alýrken bizlere tesir eden
bizleri bu iman ile coþturan ve her daim birinden diðerine nasip olanlarýn yaþadýðý REGAÝP
MÝRAC BERAAT VE KADÝR geceleridir bu devamlýlýðýn kararlarýný verdiðimiz ve sabitleþtirdiðimiz merkezlerimiz.
ALLAH CC'liye yakýnlaþýp onun aþkýyla dolmak ve her daim o aþk ile dolup taþan hallerimizi ibadet ile yaþamak gayesi içindir bu gecelerin önemi.
Nasýl yapacaðýmýz bir iþin acemiliði veya
öðrenme süresi oluyor ve ona göre de imtihanlar tecrübeler gayretler sýnavlar oluyor ve buna
raðmen geçmeler kalmalar oluyor ise iþte bu
geceler de bizim ahiretimizin sýnavlarý öðrenimleri tecrübeleri oluyor.
Hak edenlerin kazandýðý dünyevi ve ahiri
sýnavlar tecrübeler peygamber efendimiz HZ.
MUHAMMET MUSTAFA SAV'min de dediði gibi hiç ölmeyecekmiþ gibi dünya için yarýn ölecekmiþ gibi ahiret için çalýþmak düþünmek konuþmak davranmak ve yaþamak gerekiyor.
Dünya iþlerindeki meþakkat almak satmak
bulmak getirmek götürmek taþýmak teþhir etmek ikna etmek muhafaza etmek korumak
saklamak yetiþtirmek emek ve zeka gayretleri
ile olsa da ahiret için hazýrlanmak kalben fikren
aklen kýsmen de fiziken olduðundan daha kolay olmasý da ayrýca bizlere sunulmuþ yine bir
ÝKRAM olsa gerek.
Kadir gecemiz bize diyor ki;
ALLAH CC'nin önem verdiklerine bizler de
önem verir ve bu önemin kadrini kýymetini bilir
isek biz de ALLAH CC için önemli oluyoruz.
KADÝR GECEMÝZ önem gecemiz olduðunu idrak edip o idrakle her gecenin her sabahýn her
nefesin tadýný alanlardan olmak dileðiyle.
Selamlar sevgiler.

Perþembe pazarý da
Bugün beþ yerde pazar kurulacak listeye eklendi
Çorum'da semt pazarlarý
8 ve 15 Mayýs Cumartesi
günleri açýk olacak. Ýl Umumi
Hýfzýssýhha Kurulu kararý ile 8
Mayýs Cumartesi günü pazartesi Pazarý, cuma Pazarý,
cumartesi Pazarý ve Akkent
pazarýndan sonra Buharaevler Mahallesi'ndeki perþembe
pazarý da kurulacak.
Ýçiþleri Bakanlýðý 81 il vali-

liðine "Pazar Yerleri" konulu
genelge gönderdi. Genelgede 8 ve 15 Mayýs Cumartesi
günleri 10-17 saatleri arasýnda sadece yaþ sebze/meyve
ile fide satýþý yapan pazaryerlerinin açýk olacaðý belirtildi.
Genelge doðrultusunda Çorum'da da bazý semt pazarlarýnýn Cumartesi günü açýk
olacaðý bildirildi. Ýl Umumi

Hýfzýssýhha Kurulu kararý ile 8
Mayýs Cumartesi günü pazartesi pazarý, cuma pazarý,
cumartesi pazarý ve Akkent
Pazarý'ndan sonra Buharaevler Mahallesi'ndeki perþembe
pazarý da kurulacak.
Semt pazarlarýnda pandemi kurallarýna da dikkat edilmesi saðlanacak. Buna göre, pazar yerlerinde iki tezgâh

arasýndaki mesafe en az üç
metre olacak. Pazarlarda sadece sebze, meyve ve fide
satýþýna müsaade edilecek.
Pazarcý esnafýnýn maske,
mesafe ve temizlik kurallarýna özen göstermeleri gerekiyor. Denetimleri, zabýta ekipleri tarafýndan yapýlacak. Pazarlar saat 10-17 saatlerinde
açýk olacak. (Haber Merkezi)

Motosiklete çarpýp kaçtý
Çorum'da motosiklete çarpan bir
otomobil sürücüsü
olay yerinden kaçtý.
Yaralý motosiklet sürücüsü ambulansla
hastaneye kaldýrýldý.
Kaza, Osmancýk
Caddesi ile Çiftlik
Caddesi'nin birleþtiði
döner kavþakta meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre sürücüsünün ismi öðrenilemeyen 35 BFF 34 plakalý otomobil ile Niyazi D'nin kullandýðý 27 MVÝ
10 plakalý motosiklet çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanýrken
kazaya karýþan otomobil kaçtý. Yara-

lý sürücü vatandaþlarýn ihbarý ile olay
yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekibinin ilk müdahalesinin artýndan
hastaneye kaldýrýldý.
Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduðu ve olay yerinden kaçan diðer sürücü için çalýþma baþlatýldýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Ýþyerinden alýnan çalýþma izni
belgelerinin süresi uzatýldý

K.K.093

Ýçiþleri Bakanlýðýnca muafiyet kapsamýndaki iþveren ve çalýþanlarýn manuel
olarak doldurduklarý “çalýþma izni görev
belgesi formunun” geçerlilik süresi 12
Mayýs 2021 Çarþamba Günü saat
24.00’e kadar uzatýldý.
Ýçiþleri Bakanlýðý 81 Ýl Valiliðine “Görev Belgesinin Süresinin Uzatýlmasý”konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam
kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir
aksama yaþanmamasý için sokaða çýkma kýsýtlamasý muafiyeti getirilen iþkollarý ve görevlileri tespit edilerek duyurulduðu bildirildi. Genelgede, tam kapanma
sürecinde muafiyet kapsamýnda bulunan
iþkollarýnda üretim faaliyetlerinin devamlýlýðýný saðlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacýyla, sokaða çýkma kýsýtlamalarýndan muaf iþyerlerinde görevli kiþilere e-baþvuru sistemi
üzerinden “çalýþma izin belgesi” veya
manuel olarak doldurularak çalýþan ve
iþyeri yetkilisince imzalanýp onaylanan
“çalýþma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluðunun getirildiði hatýrlatýldý.

9,5 MÝLYON BELGE
DÜZENLENDÝ
Genelgede, tam kapanma sürecinde
muafiyet tanýnan sektör çalýþanlarýna yönelik e-baþvuru sistemi üzerinden bugün
itibariyle 9,5 milyona yakýn baþvuru neticelendirildiði ve muafiyet nedeni, güzergahý ve zamaný ile kýsýtlý olacak þekilde
çalýþma izni görev belgesi düzenlendiði
belirtildi.
Genelgede, Nace kodu eþleþme hatasý, muafiyet kapsamýndaki bir iþyerinde
görev yapmasýna raðmen alt iþvereninin
muafiyet kapsamýnda olmamasý nedeniyle çalýþma izni görev belgesi alamayanlar ile eriþim hatasý gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduðunda;sistem üzerinden görev belgesi alýnamamasýnýn üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol
açmamasý için Ek’te yer alan ve iþveren
ile çalýþanýn beyaný/taahhüdüyle manuel
doldurularak imza altýna alýnan “çalýþma
izni görev belgesi formunun” geçerlilik
süresinin 12 Mayýs 2021 Çarþamba Günü saat 24.00’e kadar uzatýldýðý ifade
edildi.
(Haber Merkezi)
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"Sanatçý
ve sektör
emekçilerini
kaderlerine
terk ettiniz"
Deva Partisi Çorum Ortaköy
Kurucu Ýlçe Baþkaný Uður Can
Celep bir yýlý aþkýn süredir çalýþamayan yerel sanatçýlar ve yerel
sektör emekçilerinin kaderine terk
edildiðini söyledi.
Deva Partisi pandemi koþullarý
altýnda bir yýlý aþkýn süredir çalýþamayan ve kültür sanat etkinliklerinin ne zaman yeniden baþlayacaðýnýn belirsiz olduðu bu ortamda
kaderine terk edilmiþ olan sanatçýlar ve sektör emekçilerinin yaþadýklarý zorluklara dikkat çekti.
Deva Partisi Çorum Ortaköy
Kurucu Ýlçe Baþkaný Uður Can
Celep mart 2020'den bu yana faaliyetleri durmuþ olan kültür sanat
sektörünün ekonomik dar boðazda olduðunu vurgulayarak, Kültür
ve Turizm Bakanlýðý'ný sanatçýlara
ve sektör emekçilerine asgari hayat þartlarýný sunmaya çaðýrdý.
"102 EMEKÇÝ ÝNTÝHARA
SÜRÜKLENDÝ"
Sanat emekçilerinin bu ekonomik darboðazla tek baþýna baþ
edecek güçleri kalmadýðýný söyleyen Celep sadece müzik sektörünün bile yaklaþýk bir milyon kiþiye
istihdam saðlayan büyük bir ekosistem olduðunu hatýrlattý. Celep
þunlarý söyledi:
Büyük bir üzüntü ve endiþeyle
izliyoruz. Geçen her gün bu umutsuzluk iklimini daha baskýn hale
getiriyor. Aðýr geçim þartlarýna dayanamayan sanat emekçileri ya
hayatlarýndan vazgeçiyorlar veya
pazarda limon satýyorlar!

112’yi boþuna arama!
Uður Can Celep

SANATÇILARA DÝJÝTAL
PLATFORM ÝÇÝN FAÝZSÝZ
KREDÝ DESTEÐÝ
Sanatçýlar ve sektör emekçilerine asgari geçim þartlarýnýn saðlanmasýnýn devletin yükümlülüðünde olduðunu belirten Celep,
yeniden iþe dönüþ koþullarýnýn yaratýlmasý için DEVA Partisi'nin öngördüðü, acilen uygulanmasý gereken tedbirleri þöyle sýraladý:
Nisan ayýnda son ödemesi yapýlmasý öngörülen destek programý destek tutarý arttýrýlarak devam
etmelidir.
Sahne sanatçýlarý için uzun vadeli bir çevrimiçi performans platformu ortaya konulmalý.
Ayrýca iþletmecilerin/sanatçýlarýn kendi platformlarýný kurabilmeleri için bankalarýn faizsiz kredi
desteklerine ulaþabilir olmalarý
saðlanmalýdýr.
Aþýlama sürecinde turizm iþkolu gibi müzik ve sahne iþkolu da
sýraya alýnmalýdýr. Kültür-sanat
emekçileri, yasaklar hafiflediðinde
çalýþabilmeleri ve bulaþýn engellenmesi için aþýlanabilmelidir.
DEVA Partisi olarak müzisyenler ve kültür sanat alanýnda üretim
ve icrada bulunarak kültür ekonomisine deðer katan her bir vatandaþýmýzýn sürdürülebilir ve kriz koþullarýnda dahi asgari geçim saðlayacak imkâna kavuþturmayý öncelik sayan bir kültür sanat politikasý inþa edecek, her daim þartlar
ne olursa olsun kültür ve sanat insanlarýmýzýn yanýnda durmaya
devam edeceðiz. (Fatih Yýldýrým)

Çorum Valiliði çorum halkýný 112'yi
meþgul etmemeleri konusunda çaðrýsýný yineledi. 112'ye gelen çaðrýlarýn
%81'inin asýlsýz olduðu açýklanýrken
"112 danýþma, seyahat izni veya iþyeri
açma kapama için izin verilen bir hizmet
birimi deðildir" denildi.
Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Çorum Valiliði; 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü itfaiye (110), Saðlýk (112),
AFAD (122), Polis (155), Jandarma
(156) ve Orman Yangýný (177) ihbarlarýný tek numarada, 112 altýnda, entegresi
tamamlanmýþtýr.
27.01.2021-28.04.2021 tarihli kurumumuza gelen toplam çaðrý sayýsý 130
bin 18 olup kurumlara yönlendirilen
çaðrý sayýsý 58 bin 235, elenen çaðrý
sayýsý ise 71 bin 783'tür. Elenen çaðrýlar
ile diðer kurumlarýn iþ yükünü azaltarak
filtreleme yapýlmýþtýr. Asýlsýz çaðrý sayýsý 105 bin 773 (% 81), asýllý çaðrý sayýsý 24 bin 245 (19)'tir.
29.04.2021-07.05.2021 tarihli kurumumuza gelen toplam gelen çaðrý sayýsý ise 29 bin 344, kurumlara yönlendirilen çaðrý sayýsý 8 bin 290, elenen çaðrý
sayýsý 21 bin 54'tür. Asýlsýz Çaðrý Sayýsý
25 bin 72 (%85), Asýllý Çaðrý Sayýsý 4
bin 272 (%15)'tir. Asýlsýz çaðrý oranlarýmýzýn yüksek olmasýnýn sebepleri incelendiðinde önümüze þöyle bir tablo ortaya çýkmýþtýr:
Vatandaþýmýz "Acil durum/vaka"dan
ziyade bilgi almak veya danýþmak için
112 Acil Çaðrý Merkezini aramaktadýr.

"112 DANIÞMA, SEYAHAT ÝZNÝ VEYA
ÝÞYERÝ AÇMA KAPAMA ÝÇÝN ÝZÝN
VERÝLEN BÝR HÝZMET BÝRÝMÝ DEÐÝL"
Ýlk baþladýðýmýz ayda bir aylýk toplam çaðrý sayýsý 36 bin iken tam kapanmanýn baþladýðý tarih olan 29 Nisan-7
Mayýs 2021 arasý bir haftalýk bu sayý 29
bindir. Bunun artmasýnýn tek sebebi vatandaþlarýmýzýn yasaklardan dolayý izin
talep etmesidir. 112 danýþma, seyahat
izni veya iþyeri açma kapama için izin
verilen bir hizmet birimi deðildir. Lütfen
bu gibi istekler için bir kez daha düþünelim ve belki de bir kiþinin can ve mal
güvenliðini tehlikeye atabileceðimizi
unutmayalým. Bu konuda vatandaþlarýmýzýn daha duyarlý olmasýný, gereksiz
arama yapmamalarýný istirham etmekteyiz çünkü ihtiyaç anýnda 112'ye ulaþmak isteyen bir vatandaþýmýzýn can ve
mal emniyetini riske atarak en temel
haklarýndan mahrum kalmasýna yol
açabileceðimizi hatýrdan çýkarmayalým.
(Abdulkadir Söylemez)

"Hazýr giyim sektörünün
taleplerine kulak verilmeli"

Meslektaþlarýmýzýn
ve tüm halkýmýzýn

Kadir
Gecesini
kutlarýz.

ÇORUM
BASIN NO: 10000

Kiþilerin herhangi bir acil durumu olmamasýna raðmen yalnýzca bilgi almak için
112'yi aramasý nedeniyle asýlsýz çaðrý
oranlarýmýz yükselmekte ve acil olarak;
ambulansa, polise, jandarmaya, itfaiyeye, orman teþkilatýna ulaþmasý gereken
vatandaþlarýmýza zamanýnda cevap verilememekte veya yardým ulaþtýrýlamamaktadýr. Halkýmýzdan ricamýz; bilgi almak veya danýþmak için 112 numarasýnýn aranmamasý, 112'nin amacý dýþýnda
kullanýlmamasýdýr.
Bundan dolayý, 112'den bilgi almak
veya danýþmak için arayan vatandaþlarýmýza çokça sorulan telefon numaralarýný daha önceden yerel basýn ve sosyal
medya aracýlýðýyla paylaþmýþtýk. Ayrýca
vatandaþlarýmýz, kurumlarýn internet
sayfalarýndan iletiþim numaralarýný arayarak direkt olarak ilgili kuruma ulaþabilirler. Böylece 112 hattý meþgul edilmemiþ ve asýlsýz aramalar sebebiyle
112'nin gereksiz yere meþgul edilmesinin önüne geçilmiþ olacaktýr.

BAROSU

CHP Çorum Ýl Baþkaný
Mehmet Tahtasýz zor günler
geçiren hazýr giyim sektörüne
sahip çýkýlmasýný istedi.
Tahtasýz "Pandemi sürecinde iþ yapamayan, iþ yerlerini
kapatmak zorunda kalan, sokaða çýkma kýsýtlamasý nedeniyle tüm sosyal faaliyet, etkinlik ve organizasyonlarýn iptal
edilmesi, ertelenmesi sonucu
büyük zarara uðrayan esnaf,
ayakta kalabilmenin ve evine
ekmek götürebilmenin mücadelesi içindedir. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri de hazýr giyim sektörüdür" dedi. Tahtasýz, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Konfeksiyon ve tuhafiyeci
esnafý bu güne kadar hiçbir
destekten faydalanamamýþtýr.
Sektör temsilcileri, damatlýk,
gelinlik ve okul kýyafeti yapanlar, satanlar; düðün salonlarýnýn kapalý olmasý nedeniyle iþ

yapamadýlar. Ürünleri ellerinde
kalan, iþyerleri kapalý olan esnaf, borçlarýný ödememenin,
evlerini geçindirememenin çaresizliði içerisindedir.
Hazýr giyim sektörü için acilen destek paketi açýklanmalý,
borçlar ertelenmeli, pandemi

süreci tamamen sona erdikten
sonra borçlar faizler silinmek
suretiyle yeniden yapýlandýrýlmalý ve uzun vadeye yayýlmalýdýr. Konfeksiyoncu, tuhafiyeci
esnafýnýn isyaný duyulmalý ve
bir an önce taleplerine kulak
verilmelidir.
(Furkan Kalkan)
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"Anneler barýþýn tesisinde
önemli rol oynamaktadýr"
Vali Mustafa Çiftçi anneler
günü kutladý. "Annelerimiz sabýr, hoþgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaþamda
huzur ve barýþýn tesisinde

Vali Mustafa Çiftçi

önemli rol oynamaktadýr" diyen
Çiftçi bizlere düþen görevin annelerimizi layýkýyla sevmek, onlarý her zaman hatýrlamak, en
güzel þekilde hizmet ederek hayýr dualarýný almak olduðunu
söyledi.
Vali Çiftçi'nin anneler günü
mesajý þu þekilde:
Nefes almaya baþladýðýmýz
ilk andan itibaren bizlere hayat
rehberliði yapan annelerimiz,
ayný zamanda ilk öðretmenlerimiz ve mürebbilerimizdir. Annelerimiz sabýr, hoþgörü ve sevgi
dolu yürekleriyle, toplumsal yaþamda huzur ve barýþýn tesisinde önemli rol oynamaktadýr.
Sevgili
Peygamberimiz

(SAS) "Cennet, annelerin ayaklarýnýn altýndadýr" Hadis-i Þerifi
ile cenneti kazanmaya anneyi
vesile kýlmýþ, onlarýn rýzasýný
önemsemiþ, Dinimizin kadýna
ve anneye verdiði deðeri göstermiþtir.
'Ana baþa taç imiþ, her derde ilaç imiþ. Bir evlat pîr olsa
da, anaya muhtaç imiþ'
Sözleri annelerimizin hayatýmýz için ne mana ifade ettiðini
çok iyi anlatmaktadýr.
Hangi yaþta, hangi makam
ve mevkide olursak olalým, yaþadýðýmýz her dertte ve sýkýntýda ilk yüreði sýzlayanýn, ilk gözyaþý dökenin, ilk dualarýný yollayanýn annelerimiz olduðunu,

bizzat yaþayarak görmekteyiz.
Bizlere düþen görev ise, annelerimizi layýkýyla sevmeli; onlarý her zaman hatýrlamalý, en
güzel þekilde hizmet etmeli ve
hayýr dualarýný almalýyýz.
Bu duygu ve düþüncelerle;
vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý, milletimizin birliði ve beraberliði için
canýný seve seve feda eden
aziz þehitlerimizin emaneti annelerimiz baþta olmak üzere,
her koþulda karþýlýksýz seven,
koruyan, kollayan ve evlatlarýna
kol kanat geren annelerimizin,
Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hepsine sevgi
ve saygýlarýmý sunuyorum.
(Abdulkadir Söylemez)

Fen Lisesi Sokak'ta
altyapý çalýþmasý
Çorum Belediyesi, þehrin muhtelif noktalarýnda altyapý ve üstyapý çalýþmalarýný sürdürürken yerleþime
açýlan bölgelerin de altyapý
ihtiyaçlarýný gidermek için
mesai harcýyor. Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Fen Lisesi Sokak'ta
devam eden kanalizasyon
hattý çalýþmasýný yerinde inceledi. Su ve Kanalizasyon
Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan sürdürülen altyapý
çalýþmasý hakkýnda bilgi veren Baþkan Aþgýn "Þehrin
her noktasýnda belediyemizin bir ekibinin çalýþma yap-

týðýný görüyoruz. Nerede bir
sýkýntý varsa bir ihtiyaç varsa
onu gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden
çalýþýyor. Bir yandan mevcut
altyapý hatlarýnýn bakým
onarým ve yenilemesini yaparken diðer taraftan da yeni yerleþime açýlan yerlerde
altyapýyý
oluþturuyoruz.
Bunlardan bir tanesi de Fen
Lisesi Sokaðýmýzda yürüttüðümüz çalýþma. Burada 350
metre uzunluðunda 300 mm
muflu beton kanalizasyon
hattýný parsel baðlantýlarýný
koyarak yapýyoruz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Belediye ramazaný
mahya ile uðurluyor
Birlik, beraberlik, bereket
ve rahmet ayý olan ramazan
ayýnýn sonuna geldik. Kadir
Gecesi'ni de içinde bulunduran, 11 ayýn sultaný ramazan
þerifin ilk günü 12 Mayýs Çarþamba günü tutacaðýmýz son
oruç ile tamamlanacak. Ýslam
alemi bir ramazan ayýný daha

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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uðurlarken Çorum Belediyesi
de 'Elveda Ya Þehri Ramazan'
yazýlý mahya astý.
Çorum'da mahya geleneðin yaþatan Çorum Belediyesi
"Hoþ Geldin Ya Þehr-i Ramazan" mahyasýnýn yerine "Elveda Ya Þehr-i Ramazan" mahyasý astý.
(Haber Merkezi)

6

8 MAYIS 2021 CUMARTESÝ

"Birlik ve beraberlik için
vazgeçilmez bir fýrsattýr"

Oflu: Ormanlarýmýzýn
çoðaltýlmasý gerekiyor
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü 2021 iþ
programý doðrultusunda bölgesindeki orman
varlýðýný geliþtirmek için bakým, üretim ve aðaçlandýrma çalýþmalarýna devam ediyor.
Amasya Orman Bölge Müdürlüðü uhdesinde
orman iþletme müdürlükleri eliyle sürdürülen çalýþmalarýn denetim ve incelemeleri Bölge Müdürü Halil Oflu ve þube müdürleri tarafýndan sürdürülüyor. Bölge Müdürü Halil Oflu, beraberinde Ýþletme Pazarlama Þube Müdürü Hasan Kemal
Yayla ile birlikte Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü ziyaretlerinde Ýþletme Müdürü Ömer Birkan
Kayaalp tarafýndan karþýlanarak bölgede yürütülen ormancýlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý.
Heyet daha sonra Zeytin Orman Ýþletme Þefliðinin 160 ve 161 numaralý bölmelerinde kayýn, karaçam ve sarýçam ormanlarýnda yapýlan bakým
çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Gerçekleþtirilen bakým neticesinde üretilen
orman emvalinin standardizasyonlara uygunluðunu denetleyerek üretimde çalýþan iþçilerle bir
süre sohbet eden Oflu deðerlendirme ve talimatlarýný aktardý.
Bölge Müdürü Halil Oflu "Kovit 19 tedbirleri
kapsamýnda 29 Nisan 2021 Perþembe günü saat 19'dan 17 Mayýs 2021 Pazartesi günü saat

5'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde gerekli tedbirleri alarak çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdüreceðiz.
Ormancýlýk faaliyetleri doða koþullarýyla birlikte hareket etmemizi zorunlu kýlýyor.
Mevsimi ve döneminde yapmadýðýmýz silvikültür ve aðaçlandýrma faaliyetimiz bir yýlýmýzýn

heba olmasýna neden olur.
Bilim ve hýfzýssýhha kurulu tarafýndan alýnan
kovit 19 tedbirlerine harfiyen uyarak ve kýsýtlama
tedbirleri için gerekli izinleri alarak çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Ýnsan için saðlýk, saðlýk için
ise ormanlarýmýzýn çoðaltýlmasý gerekiyor'' dedi.
(Fatih Yýldýrým)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý
yayýmladýðý bir mesaj ile Kadir Gecesini kutladý. Koronavirüs salgýnýna karþý alýnan tedbirler kapsamýnda ibadetlere bir müddet daha evde devam edilmesi gerektiðini vurgulayan AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý
'Bereket ve huzur içinde geçirmekte olduðumuz mübarek ramazan ayýnýn sonuna
yaklaþmamýzla birlikte,
af ve maðfiret kapýlarýnýn ardýna kadar açýldýðý, Kur'an-ý Kerim'in
inmeye baþladýðý KaYusuf Ahlatcý
dir Gecesi'ni idrak
edecek olmanýn mutluluðunu ve sevincini
yaþamaktayýz. Tutulan oruçlarla yapýlan ibadet ve yardýmlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiðimiz ramazan ayýnda, Kadir
Gecesi ve Ramazan Bayramýný karþýlamanýn sevincini ve heyecanýný yaþýyoruz" dedi.
"Kadir Gecesi manevi ikliminin yaný sýra,
birlik ve beraberlik için de vazgeçilmez bir
fýrsattýr" diyen Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý "Dua
ve tövbelerin kabul edildiði bu kutsal af ve
maðfiret gecesinde dargýnlýklarýn bir kenara
býrakýlarak, tüm hayýrlarýn, dostluklarýn,
komþuluk ve merhamet duygularýmýzýn artmasýna, aramýzdaki sevgi, saygý ve kardeþlik baðlarýmýzýn geliþmesine vesile olmasýný
temenni ediyorum" ifadelerini kullandý.
Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý "Bu duygu ve
düþüncelerle, bütün Ýslam âleminin mübarek
Kadir Gecesi'ni en kalbi duygularýmla tebrik
ediyor; Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarýmýzýn kabul olmasýný, Ramazan Bayramý'na saðlýk, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla eriþebilmeyi Cenab-ý Hak'tan niyaz
ediyorum. Koronavirüs salgýnýna karþý alýnan tedbirler kapsamýnda evlerimizde ibadetlerimize bir müddet daha devam ediyor,
yan yana Rabbimize el açacaðýmýz günleri
hasretle bekliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Erasmus öðrencisinin imdadýna
VEFA DESTEK GRUBU yetiþti

YAKUP TAÞ
YENÝDEN REFAH PARTÝSÝ ÝL BAÞKANI

K.K.094

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Çorum'da
erasmus
programýyla yurt dýþýna gidecek üniversite öðrencisinin pasaport çýkarmak için
ihtiyaç duyduðu biyometrik
fotoðrafý, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardýmýyla
çektirildi.
Tokat Gaziosman Paþa
Üniversitesi öðrencisi Nazire Býyýk eðitimine yurt dýþýnda devam etmek amacýyla erasmus programýna
baþvurdu. Polonya'daki Rizesol Üniversitesi tarafýndan baþvurusu kabul edilen Býyýk, resmi iþlemleri
tamamlamak için hazýrlýklara baþladý. Pasaport baþvurusu için fotoðraf çektirmesi gereken Býyýk, korona virüs tedbirleri kapsamýnda birçok sektörde olduðu gibi fotoðraf stüdyolarý da faaliyetlerine 17
Mayýs'a kadar ara verince
fotoðrafçý bulamadý. Bunun üzerine genç kýz Çorum Belediyesini arayarak
yardým istedi.
Çorum Belediyesinin
yönlendirmesiyle
Vefa
Sosyal Destek Grubu tarafýndan bir fotoðraf stüdyosu açtýrýlýrken, üniversite
öðrencisi Nazire ve babasý
Hüseyin Býyýk da zabýta
ekipleri tarafýndan evinden
araçla alýnarak iþyerine
getirildi. Ýþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan
baba ve kýzý belediye ekipleri tarafýndan tekrar evine
býrakýldý. Erasmus için pasaport ihtiyacý olduðunu ve
fotoðraf çekinmesi gerektiðini dile getiren Nazire Býyýk "Vefa Destek Gurubu
ve belediyemiz bu konuda
yardýmcý oldular. Çok teþekkür ediyorum" dedi.
Baba Hüseyin Býyýk da
hem belediye çalýþanlarýnýn hem vefa destek gruplarýnýn özverili verdiði destekten dolayý teþekkür etti.
(ÝHA)
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“Salgýnla mücadelede
en etkili yöntem aþýlama”
Çorum Valiliði Saðlýk Müdürlüðü aþýnýn virüsle mücadeledeki önemini hatýrlatan bir mesaj yayýmladý. Yapýlan yazýlý açýklamada "Salgýnla mücadelede iki önemli silahýmýzdan biri kiþisel koruyucu tedbirler diðeri de aþýdýr" denildi. Aþýlarýný
tam yaptýran kiþilerde hastalýða yakalanma ve
yoðun bakýma yatýþ sayýlarýnda çok ciddi azalma
olduðunun vurgulandýðý mesajda "Aþý sýrasý gelen vatandaþlarýmýz MHRS ve Alo 182 üzerinden
randevu alarak aþýlarýný Aile Hekimliklerinde ve
hastanelerimizde yaptýrabilirler" denildi.
Saðlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
þu ifadelere yer verildi:
Yaþamýþ olduðumuz pandemi döneminde,
salgýnla mücadelede iki önemli silahýmýzdan biri
kiþisel koruyucu tedbirler diðeri de aþýdýr. Þüphesiz ki aþý, maske ve mesafeden daha fazla korur.
Aþýlama, her yaþta hayatý tehdit eden bulaþýcý
hastalýklarýnýn önlenmesi ve kontrol altýna alýnmasýnda son derece güvenli ve etkili olduðu ka-

nýtlanmýþ, bilinen bir yöntemdir.
Aþýlarýn güvenliði ve koruyuculuðu bilimsel
çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Ýlimizde yaþadýðýmýz
canlý tecrübelerde bu kanýtlarý doðrulamaktadýr.
Aþýlarýný tam yaptýran kiþilerde hastalýða yakalanma ve yoðun bakýma yatýþ sayýlarýnda çok
ciddi azalma olduðu, hastalýða yakalananlarýn da
hastalýðý daha hafif geçirdikleri açýkça gözlenmektedir. Aþý önceliði Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
belirlenen yaþ grubu ve risk kriterleri göz önünde
bulundurularak nüfusa göre kademeli olarak belirlenmektedir. Aþý sýrasý gelen vatandaþlarýmýz
MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu alarak aþýlarýný Aile Hekimliklerinde ve hastanelerimizde
yaptýrabilirler. Hastanelerimizde gece saat 24'e
kadar aþý randevusu verilmektedir. Aþý randevusu olan vatandaþlarýmýz ilgili saðlýk kuruluþlarýna
gitmek üzere sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf tutulmuþlardýr.
Ýlimizde devam eden aþýlama çalýþmalarý için-

de bu güne kadar 205 bin doz üzerinde aþý yapýlmýþtýr. Yaklaþýk 90 bin vatandaþýmýz iki doz aþýsýný tamamlayarak kendilerini koruma altýna almýþlardýr. Sýrasý gelen vatandaþlarýmýz sýrada
hangi aþý varsa tüm aþýlarý güvenle yaptýrabilirler.
Dokuz günlük bayram tatili süresi içinde hastanelerimizde aþýlama hizmetleri kesintisiz bir þekilde
sürdürülecektir. Yine evde aþý randevusu alan
yaþlý ve yatalak hastalarýmýza Toplum Saðlýðý
Merkezlerimizce evde aþýlama hizmetleri devam
edecektir. Ayrýca Ramazan Bayramý öncesi 1011-12 Mayýs tarihlerinde denk gelen 2,5 günlük
süre içinde Aile Saðlýðý Merkezlerimiz randevu
alan vatandaþlarýmýza aþýlama hizmeti vermeye
devam edeceklerdir.
Aþý konusunda herhangi bir problem veya tereddüt yaþayan vatandaþlarýmýz Aile Hekimlerine
veya Ýl Saðlýk Müdürlüðüne ait (0364) 219 55 00
telefon numarasý üzerinden baþvurarak danýþmanlýk hizmeti alabilirler. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum bölgesinde

TÜFE arttý

SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:43
05:24
12:42
16:34
19:50
21:24

TARiHTE BUGÜN
1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrasý'ný yönetti.
1952- Türkiye Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü kuruldu.
1972- Bülent Ecevit listesinin olaðanüstü
kongrede kazanmasý üzerine, Ýsmet Ýnönü, 33
yýl 4 ay 11 gün sonra CHP genel baþkanlýðýndan istifa etti.
1984- Türk parlamenterlerin yetki belgeleri,
Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler
Asamblesi'nde onaylandý. 12 Eylül 1980'den
beri Konsey Meclisi'nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi iliþkileri yumuþama
yoluna girdi.
1993- Gökova Termik Santrali'ne karþý yaklaþýk 3.000 kiþi eylem yaptý.
2009- TRT Türk kanalý yeniden açýlýþ yaptý.
2010- Bucaspor tarihinde ilk defa Süper
Lig'e yükseldi.

Ülkemizde Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) yýllýk %17,14,
aylýk %1,68 arttý.
Samsun, Tokat, Çorum,
Amasya illerinin dahil olduðu
bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yýllýk %18,44 aylýk %1,91 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Samsun
Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
yýllýk %17,14, aylýk %1,68 arttý.
TÜFE'de (2003=100) 2021
yýlý Nisan ayýnda bir önceki aya
göre %1,68, bir önceki yýlýn
Aralýk ayýna göre %5,45, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre
%17,14 ve on iki aylýk ortalamalara göre %13,70 artýþ gerçekleþti.
Yýllýk en düþük artýþ %3,60
ile alkollü içecekler ve tütün
grubunda gerçekleþti.
Bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre artýþýn düþük olduðu diðer
ana gruplar sýrasýyla, %9,05 ile
haberleþme, %10,21 ile eðitim
ve %11,03 ile giyim ve ayakkabý oldu. Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn
yüksek olduðu ana gruplar ise
sýrasýyla, %29,31 ile ulaþtýrma,
%22,27 ile ev eþyasý ve
%19,20 ile saðlýk oldu.
Aylýk en yüksek düþüþ gösteren grup %0,28 ile haberleþme oldu.

Ahmet Sami Ceylan

2021 yýlýnda
köye hizmet için
48 milyon ödenek!

Ana harcama gruplarý itibarýyla 2021 yýlý Nisan ayýnda
azalýþ gösteren diðer ana grup
%0,03 ile ev eþyasý oldu. En az
artýþ gösteren diðer ana gruplar %0,56 ile saðlýk ve %0,73
ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karþýlýk, 2021 yýlý Nisan ayýnda artýþýn yüksek olduðu gruplar ise sýrasýyla,%7,57
ile giyim ve ayakkabý, %2,13 ile
gýda ve alkolsüz içecekler ve
%2,09 ile eðitim oldu.
Nisan 2021'de, endekste
kapsanan 415 maddeden, 92
maddenin ortalama fiyatýnda

düþüþ gerçekleþirken, 42 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 281 maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti.
Ýþlenmemiþ gýda ürünleri,
enerji, alkollü içkiler ve tütün ile
altýn hariç TÜFE'de 2021 yýlý
Nisan ayýnda bir önceki aya
göre %1,65, bir önceki yýlýn
Aralýk ayýna göre %5,44, bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre
%18,11 ve on iki aylýk ortalamalara göre %13,82 artýþ gerçekleþti.
(Mahmut Emin Söylemez)

Ali Sülük
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Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: HAMDÝOÐULLARI
ÝÇ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Cumhuriyet
Cad. Elif Sok. No: 7/244-246-247
Altýndað/Ankara

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

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Ýskilip'te sebze pazarý açýlýyor
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük açýlacak
Sebze Pazarý ile ilgili açýklamada bulundu. Tam
kapanma döneminde kapatýlan Sebze Pazarý ile ilgili olarak Belediye Zabýta Müdürlüðü Ekipleri çalýþmalar baþlatarak bugün kurulacak pazar yerinde
önlemlerini almaya baþladý. Belediye Baþkaný Ali
Sülük "Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan gönderilen kararname ile sebze pazarýnýn 8-15 2021 Cumartesi

günleri saat 10-17 arasý açýlmasýna karar verildi.
Halkýmýzdan bu pandemi döneminde; Sebze Pazarýmýz da sosyal mesafe kuralýna uyulmasýna,
Görevli Personellerimizin talimatlarý doðrultusunda
hareket edilmesine ve 18 yaþ altý ila 65 yaþ üzeri
vatandaþlarýmýzýn Pazar yerine gelmemesini rica
ediyoruz. Sizlerin saðlýðý için çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, köylere hizmet
götürülmesi için genel bütçeden Ýl Özel Ýdaresi'ne 2021 yýlýnda 48 milyon 176 bin TL
ödenek tahsisi yapýldýðýný açýkladý.
AK Parti iktidarý döneminde köylerdeki
yaþam standartlarýnýn artýrýlmasýna çok büyük önem verildiðini dile getiren Milletvekili
Ceylan, kent merkezlerinde yaþayanlarýn
sahip olduðu bir takým imkânlarýn köylere de
sunulduðunu anlattý. Çorum'da 2002 yýlý öncesinde asfalt yolu olan çok az sayýda köy
bulunurken, bugün gelinen noktada neredeyse asfaltsýz köy yolu kalmadýðýný, köylerin büyük bir bölümünün kanalizasyona ve
evlerinden akan içme suyuna kavuþtuðunu
vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum'da asfaltsýz yol, kanalizasyonsuz ve içme suyu olmayan köy býrakmayacaklarýný açýkladý.
Bunun için de hem yerel imkânlarý, hem
de genel bütçeden gerekli ödeneðin saðlanmasý konusunda diðer milletvekili arkadaþlarý ve parti teþkilatlarýyla yoðun bir þekilde çalýþtýklarýný anlatan Ceylan genel bütçeden
2021 yýlý için özel idareye köylerin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için 48 milyon 176 bin TL
ödenek tahsisi yapýldýðýný belirtti.
Saðlanan ödeneðin merkez ve ilçelere
göre paylarýný da açýklayan Milletvekili Ceylan, merkezin 11 milyon 106 bin 394 TL ile
en fazla paya sahip olduðunu kaydetti.
Sungurlu Ýlçesi'nin 6 milyon 591 bin 448
TL ile ikinci sýrada yer aldýðýný, ardýndan da
5 milyon 311 bin 20 TL ile Ýskilip Ýlçesi geldiðini vurgulayan Ceylan, Alaca Ýlçesi'ne 4 milyon 907 bin 92 TL, Osmancýk'a 4 milyon 658
bin 531 TL, Kargý Ýlçesi'ne 4 milyon 237 bin
836 TL, Bayat Ýlçesi'ne 3 milyon 376 bin 89
TL, Mecitözü Ýlçesi'ne 3 milyon 313 bin 679
TL, Uðurludað Ýlçesi'ne 1 milyon 35 bin 738
TL, Boðazkale Ýlçesi'ne 881 bin 486 TL, Dodurga Ýlçesi'ne 8967 bin 297 TL, Laçin Ýlçesi'ne 688 bin 128 TL, Ortaköy Ýlçesi'ne 613
bin 559 TL ödenek tahsisi yapýldýðýný bildirdi.
Ceylan, saðlanan ödenek ile birlikte köylerde içme suyu tesisi, kanalizasyon tesisi,
tarýmsal sulama tesisi, asfalt yol yapýmý,
köprü ve menfez yapýmý, beton parke taþý
yapýmý iþleri yapýlacaðýný söyledi.
2020 yýlýnda bu hizmetler için 44 bin 188
bin TL ödenek geldiðini hatýrlan Ceylan,
2021 yýlýnda ödeneðin 4 milyon artýrýldýðýný
vurgularken, Çorum'da köylerin hayat standartlarýný yükseltecek bu hizmetin sunulmasýndan dolayý baþta Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan olmak üzere ilgili bakanlara
ve emeði geçenlere de teþekkür etti.
(Furkan Kalkan)

"Hýdýrellez, en önemli
kültürel miraslarýmýzdandýr"
Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner, Hýdýrellez
dolayýsýyla bir kutlama mesajý
yayýmladý.
Baþkan Þahiner mesajýnda
Hýdrellez'in tüm Türk dünyasýnda
coþkuyla kutlandýðýný hatýrlatarak "Türk dünyasýnda olduðu gibi
ülkemizde de sevinç ve coþkuyla
kutlanmakta olan Hýdýrellez, Hý-

zýr ile Ýlyas Peygamber'in yeryüzünde buluþtuklarý, baharýn geliþini müjdeleyen gün olarak kabul
edilmektedir. Hoþgörü ve yardýmlaþma anlayýþý üzerine kurulu olan Hýdýrellez, dil, din ve ýrk
ayrýmý gözetmeksizin farklý kültürlerin bir arada kutladýðý, geçmiþle geleceðimiz arasýnda köprü vazifesi gören ve gelecek ne-

sillere aktarýlarak yaþatýlmasý gereken en önemli miraslarýmýzdan
birisidir. Bu duygu ve düþüncelerle, baharýn ve güzel günlerin
müjdecisi olan Hýdýrellez Günü'nün, saðlýk, mutluluk, bolluk
ve bereket getirmesini diliyor,
sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum"
ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Abdulkadir Þahiner

BUGÜN
BÝNEVLER
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Üst lig umutlarýný geçtiðimiz hafta kaybeden Kýrmýzý-Siyahlýlar, play-off'un en güçlü adaylarýndan Sarýyer'i konuk ediyor

ÇORUM FK, PLAY-OFF’UN
KADERiNi BELiRLEYECEK
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grupta sona gelindi.
Küme düþecek bir takýmýn, play-off'a gidecek iki
takýmýn da netleþeceði haftada iddiasýný bulunmayan
Çorum FK, play-off mücadelesi veren Sarýyer'i
konuk edecek. Saat 15'te Çorum Yeni Þehir Stadýnda
baþlayacak maç misli.com uygulamasýndan da
naklen yayýnlanacak. Bu maç Ýsmet Taþdemir'in
Çorum FK'deki son maçý olacak.

Sarýyer karþýlaþmasý Teknik Direktör
Ýsmet Taþdemir'in Çorum FK'deki son maçý olacak

Sarýyer maçýnýn
hakemi Rize'den
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
38'inci hafta maçýný yönetecek hakemler
açýklandý. Çorum FK - Sarýyer karþýlaþmasýný Rize'den Yücel Büyük yönetirken yardýmcýlýklarýný ise Gümüþhane'den Bülent Korkmaz ve Ardahan'dan
Halil Altun yapacak. Karþýlaþmanýn
4'üncü hakemi ise
Trabzon'dan Sinan
Özcan olacak.
BÜYÜK 2'NCÝ
KEZ DÜDÜK
ÇALACAK
Çorum FK - Sarýyer maçýný yönetecek olan Yücel
Büyük 2'nci kez
Çorum FK maçýný
yönetmiþ olacak.
Yücel rakibimiz Sarýyer'in ise daha önce
hiç maçýný yönetmedi. Yücel, Çorum
FK'nin 2018/2019 sezonunda evinde
karþýlaþtýðý ve 1-0 kazandýðý Cizrespor
maçýnda düdük çalmýþtý.
BÜYÜK KARÝYERÝNDEKÝ
49'UNCU MAÇA ÇIKACAK
Bu sezon 2'nci ve 3'üncü ligde toplam 10 maç yöneten Büyük, Çorum FK Sarýyer karþýlaþmasý ile kariyerindeki
49'uncu maçýný yönetmiþ olacak. Yönettiði 48 karþýlaþmanýn 20'sini ev sahibi,
17'sini deplasman takýmlarý kazanýrken
11 karþýlaþma ise beraberlikle sonuçlandý. Büyük yönettiði maçlarda yüzde 3,85
oran ile 185 sarý kartýna baþvururken 17
kez ise kýrmýzý kartýný gösterdi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK sahasýnda Ýstanbul
temsilcisi Sarýyer'i konuk ediyor.
Ligin yarýsýnda 1-1 berabere kaldýðý rakibini sahasýnda oynayacaðý son maçta yenmek isteyen
Kýrmýzý-Siyahlý oyuncular takýmýn baþýnda son maçýna çýkacak
olan Ýsmet Taþdemir'i de galibiyet
ile uðurlamak istiyor.
Rakip Sarýyer ise iþini þansa
býrakmak istemiyor.
Çorum'da kazanmasý durumunda diðer sonuçlara ihtiyaç
duymadan play-offlara kalmayý

garantileyecek olan Sarýyer temsilcimize puan kaybetmesi durumunda ise Erzincan'ýn puan kaybýný bekleyecek.
SARIYER'E KARÞI
ÜSTÜNÜZ
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grup'ta 38'inci hafta maçýnda
karþýlaþacaðýmýz ve play-off'lara
kalma mücadelesi veren Sarýyer
ile daha önce iki kez karþýlaþmýþ
ve bu maçlardan bir beraberlik,
bir de galibiyet alarak rakibimize

hiç maðlup olmadýk.
Sarýyer ile ilk olarak geçen
sezonun ilk yarýsýnda karþýlaþmýþtýk. Ýlk yarýsý 0-0 biten karþýlaþmanýn 63'uncü dakikasýnda
Berat Ali ve 90'ýncý dakikasýnda
Fatih ile bulduðumuz gollerle rakibi 2-0 maðlup etmeyi baþarmýþtýk. Pandemiden dolayý 28'inci
haftanýn ardýndan bitirilen sezondan dolayý iki takým bir daha karþýlaþamamýþtý. Geçen sezonun
Sarýyer topladýðý 40 puanla 9'uncu sýrada, Çorum FK ise 36 puanla 11'inci sýrada tamamlamýþtý.
Çorum FK bu sezonun ilk maçýnda ise Ýstanbul'da Sarýyer ile
1-1 berabere kaldý. Sarýyer 61'inci dakikada þu an Çorum FK formasý giyen Ömer Bozan'ýn attýðý
penaltý golü ile 1-0 öne geçerken, temsilcimiz iki dakika sonra
ise golcü Sinan ile beraberlik golünü kaydetmiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK - Sarýyer maçý

naklen yayýnlanacak
Misli.com 2. Lig'de canlý yayýn programý
açýklandý. Play-off'u doðrudan ilgilendiren
Çorum FK - Sarýyer maçý naklen yayýn listesinde yer aldý. Yayýn listesinde alt sýralarý
ilgilendiren kritik maçlar da yer aldý. Yayýncý
kuruluþtan yapýlan duyuruda grubumuzda
naklen yayýnlanacak maçlar Çorum FK-Sarýyer, Kocaelispor-Gümüþhanespor, Amed
Sportif-Kahramanmaraþspor, Sancaktepe24 Erzincanspor, Ergene VelimeþesporÞanlýurfaspor ve Ýnegölspor-Hacettepe olarak açýklandý.
(Abdulkadir Söylemez)

10 takým için son þans
Misli.com 2'nci Lig Beyaz
Grupta son hafta geldi çattý. Beþ
takýmýn kaderinin belli olacaðý haftada play-off bileti için dört takým
mücadele edecekken bunlardan
iki tanesi bu þansý yakalayacak.
Kümede kalma mücadelesinde
ise tam altý takým yer alýyor. Bu altý takýmdan 1'i lige veda edecek.
PLAY-OFF'A
DÖRT ADAY, ÝKÝ BÝLET
Misli com. 2'nci Lig Beyaz
Grupta son haftaya girilirken bu
hafta oynanan maçlarýn ardýndan
Kocaelispor deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek
Hekimoðlu Trabzon'un ardýndan
play-off biletini alan 2'nci takým oldu. 37'nci haftanýn ardýndan 62 puanlý Ankara Demirspor ve 60
puanlý Sarýyer play-off hattýnda yer almasýna raðmen 59 puanlý Erzincanspor ve 57 puanlý Afjet Afyonspor da play-off'a kalma þanslarýný son haftaya taþýmý oldu.
Son hafta Ankara Demirspor evinde Hekimoðlu Trabzon'dan bir puan almasý halinde diðer sonuçlara bakmadan play-off'lara kalacak. Sarýyer
ise temsilcimiz Çorum FK maçýndan üç puanla
ayrýlýrsa diðer sonuçlara bakmadan, beraberlik ile
ayrýlýrsa play-off'lara kalmak için Erzincanspor'un
Sancaktepe deplasmanýnda puan kaybetmesini
bekleyecek.
Erzincanspor ise Sancaktepe FK'yý deplasman yenip ikili averajla üstün olduðu Ankara Demirspor'un kaybetmesini veya Sarýyer'in Çorum'dan puan kaybetmesini bekleyecek. Afjet Afyonspor ise play-off'a kalma ihtimali en düþük

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...
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2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

olan takým konumunda. Jetler evinde Zonguldak
Kömürspor'u yenip öncelikle ikili avarajla üstün olduðu Sarýyer'in kaybetmesini ardýndan ikili averajla gerisinde bulunduðu Erzincanspor'un kaybetmesini bekleyecek.
KÜME DÜÞEN ÝKÝ TAKIM BELLÝ OLDU
Misli com. 2'nci Lig Beyaz Grupta son haftaya
girilirken bu hafta oynanan maçlarýn ardýndan iki
takýmýn küme düþmesi kesinleþti. Hacettepe Spor
ve Sancaktepe FK küme düþen takýmlar olurken
küme düþen son takým ise bu hafta oynanacak
maçlardan sonra belli olacak.
En yakýn iki aday 30'ar puanla Gümüþhanespor ve Ergene Velimeþespor olsa da 32 puanlý
Ýnegölspor ve 33'er puanlý Þanlýurfaspor, Niðde
Anadolu FK ve Zonguldak Kömürspor'un da oluþacak 3'lü averajdan dolayý küme ihtimali olan takýmlar arasýnda yer alýyor. (Abdulkadir Söylemez)
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HAFTANIN MAÇLARI
08.05.2021 CUMARTESÝ
AMED SPORTÝF-KAHRAMANMARAÞ
ERGENE VELÝMEÞE-ÞANLIURFASPOR
KOCAELÝSPOR-GÜMÜÞHANESPOR
ÝNEGÖLSPOR-HACETTEPESPOR
SANCAKTEPE FK-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
ANKARA DEMÝR-HEKÝMOÐLU TRABZON
AFJET AFYONSPOR-ZONGULDAK KÖMÜR
ÇORUM FK-SARIYER
NÝÐDE ANADOLU FK-UÞAKSPOR
MANÝSA FUTBOL KULÜBÜ (BAY)

Hep bir arada; sevgi dolu ve huzurlu
nice kandiller geçirmeniz dileðiyle...
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MANÝSA FUTBOL K. 36
HEKÝMOÐ.TRABZON 35
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KOCAELÝSPOR
35
ANKARA DEMÝR
35
SARIYER
ANAGOLD 24 ERZ. 35
AFJET AFYONSPOR 35
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UÞAKSPOR
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AMEDSPOR
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ÇORUM FK
KAHRAMANMARAÞ 35
ZONGULDAK KÖMÜR 35
35
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ÞANLIURFASPOR
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ÝNEGÖLSPOR
ERGENE VELÝMEÞE 35
GÜMÜÞHANESPOR 35
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SANCAKTEPE FK
HACETTEPESPOR 35
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