
Mimarlar Odasý:

Teknik destek 
vermeye hazýrýz

Mimarlar Odasý Çorum Temsilcisi 
Levent Çöphüseyinoðlu, depremde
afetin deðil binanýn öldürdüðünü 

belirterek, Çorum için Çevre, Þehircilik
ve Ýklim Deðiþikliði Ýl Müdürlüðüne her

türlü destek vermek için hazýr 
olduklarýný söyledi. 5’TE

Araç sayýsý arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Baþ-

kanlýðý, 2023 Ocak ayýnda Türkiye gene-
linde trafiðe kaydý yapýlan motorlu kara
taþýt verilerini açýkladý. Buna göre, 2023
yýlý Ocak ayýnda 160 bin 162 adet taþýtýn
trafiðe kaydý yapýldý, 1987 taþýtýn ise tra-
fikten kaydý silindi. Çorum'da ise Ocak

ayýnda 186 bin 890'a yükseldi. 3’TE

- YAZISI 4’TE
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Çorum FK'nin devre arasýnda
kadrosuna kattýðý deneyimli ka-

nat oyuncusu Ozan Sol'dan kötü
haber geldi. Ozan Sol'un 6 ila 8

hafta arasýnda sahalardan uzak ka-
lacaðý ifade edildi. TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden Çorum FK,
sezon ortasýnda kadrosuna tecrü-
beli kanat oyuncusu Ozan Sol'u

kadrosuna katmýþtý. 11’DE

20 yýlda biriktirdikleri
umre parasýný baðýþladýlar

Alaca Ýlçesi Büyükhýrka köyünde 
ikamet eden ev kadýný Gülayþe (66) ile çiftçi
Tahsin Danacý (61) çifti, Türk Kýzýlay Alaca

Þubesi Baþkaný Fatih Arslan'ý ziyaret ederek,
depremzedeler için baðýþ yapmak istediðini

söyleyerek, 20 yýldýr biriktirdikleri umre 
parasýný Arslan'a tutanak karþýlýðýnda 

teslim etti. 5’TE

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana
gelen deprem felaketinin ardýndan Çorum
adeta birlik oldu. Depremzedelere destek
vermek için 7'den 77'ye herkes büyük bir
gayretle çalýþtý. AK Parti'nin Çorum ve ilçe
teþkilatlarý ile belediyeleri de bölgeye büyük
destek saðladý. Kesin Karar Gazetesi'ni zi-
yaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, gazetemizin kurucusu Hail Ýbrahim
Söylemez ile görüþerek bölgeye yapýlan
yardýmlarýn detaylarýný paylaþtý. 6’DA

DEPREM BÖLGESiNE
DEV DESTEK
DEPREM BÖLGESiNE
DEV DESTEK

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Kesin Karar
Gazetesi'ni ziyaret ederek Kesin Karar Gazetesi Kurucusu

Halil Ýbrahim Söylemez ile görüþtü.

Kazakistan Saliqaly
Urpaq Vakfý (Salih

Nesil Vakfý) yönetici-
leri depremzedelere
destek vermek için
Çorum'a geldi. Ço-
rum Belediyesi'ni zi-

yaret eden Vakýf
Baþkaný Nurbol 
Nazerbayevve 

depremzedeler için
Çorum Belediyesi

Hayýr Çarþýsý'na 40
bin dolarlýk baðýþta

bulundu. 12’DE

Kazakistan'dan Çorum'daki
depremzedelere yardým

Baþkan Aþgýn: Hayat normale
dönünceye kadar Afþin'deyiz

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, üçüncü kez Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesine git-
ti. Bölgede bir canlý yayýn yapan Baþkan Aþgýn, "Tüm kurumlarýyla birlikte Çorum burada. Bugün
tüm teknik heyetimizle geldik. Ýki tane istiþare toplantýsý yaptýk" ifadelerini kullanarak Afþin ilçesin-

de hayat normale dönene kadar çalýþma yapacaklarýný vurguladý. 7’DE

Mimarlar Odasý 
Çorum Temsilcisi 

Levent 
Çöphüseyinoðlu

Gülabibey'de 
CiNAYET
Çorum'da arkadaþlar arasýnda çýkan silahlý
kavgada bir kiþi pompalý tüfekle vurularak
öldürüldü. Gülabibey Mahallesi Ekin Cad-
desi'ndeki boþ arsada arkadaþlar arasýnda
baþlayan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi
üzerine þahýslardan birisi pompalý tüfekle

vurularak hayatýný kaybetti. 3’TE

HACI ODABAÞ
KAZA YAPTI

Yayla Haber sitesi sahibi Hacý Odabaþ
yönetimindeki 19 EU 888 plakalý araç,
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini 

kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak
takla attý. Kazayý görenlerin ihbarý üzerine

olay yerine 112 Saðlýk ekipleri kazada
yaralanan Odabaþ hastaneye kaldýrýlarak

tedavi altýna alýndý. 3’TE



223 ÞUBAT 2023 PERÞEMBE

Kahramanmaraþ'ta yaþanan dep-
rem felaketi, Çorum'u da etkiledi. Pa-
zartesi günü öðle saatlerinde yaþanan
7,6'lýk deprem, Çorum'da da hissedil-
di. Okurlarýmýz için deprem sýrasýnda
neler yapýlmasý gerektiðini haberimiz-
de derledik.

Depremlerde can ve mal kayýplarý-
nýn artmasýnýn en önemli nedenlerin-
den biri de sarsýntý sýrasýnda kiþilerin
kendilerini nasýl koruyacaklarýný ve ne
yapmalarý gerektiðini bilmemeleridir.
Peki, deprem anýnda ne yapmanýz ge-
rekiyor? Ýþte yanýtý...

BÝNA ÝÇÝNDEYSENÝZ
1. Kesinlikle panik yapmayýnýz.
2. Sabitlenmemiþ dolap, raf, pen-

cere vb. eþyalardan uzak durunuz.
3. Varsa saðlam sandalyelerle des-

teklenmiþ masa altýna veya dolgun ve
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandýk
gibi koruma saðlayabilecek eþya yaný-
na çömelerek veya uzanarak kendini-
ze hayat üçgeni oluþturun. Baþýnýzý iki
elinizin arasýna alarak veya bir koruyu-
cu (yastýk, kitap vb) malzeme ile koru-
yun. Sarsýntý geçene dek bekleyin.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
baþ ve enseyi koruyacak þekilde KA-
PAN, düþmemek için sabit bir yere TU-
TUN hareketini yapýn. Deprem sýra-
sýnda sarsýntý durana kadar olduðunuz
yerde kalýn.

4. Cam, pencere, dýþarýya bakan
duvar ve kapýlardan, aydýnlatma tesi-
satý veya armatürü gibi üzerinize dü-
þecek her tür eþyadan uzak durun. 

5. Sarsýntý baþladýðýnda yataktay-
sanýz orada kalýn. Üzerinize düþecek
aðýr bir eþya yoksa bir yastýkla baþýný-

zý koruyun; varsa en yakýndaki güven-
li alana geçin.

6. Size yakýn çok saðlam ve yüke
dayanýklý bildiðiniz bir kapý deðilse, ka-
pýyý kullanmayýn. Çoðu iç mekan kapý-
sý basitçe inþa edilmiþtir ve sizi koru-
maktan uzaktýr.

7. Merdivenlere ya da çýkýþlara
doðru koþmayýn. Sarsýntý bitene kadar
içeride kalýn, ancak sarsýntý bitince dý-
þarý çýkmak güvenlidir. Sarsýntý sýra-
sýnda binayý terk etmeye çalýþmayýn.

8. Araþtýrmalar, çoðu yaralanmanýn
bina içinde hareket ederken veya dý-
þarý çýkmaya çalýþýrken oluþtuðunu
göstermektedir. 

9. Balkona çýkmayýn.
10. Balkonlardan ya da pencereler-

den atlamayýn.
11. Asansör kullanmayýn.
12. Acil durumlarý ve yangýnlarý bil-

dirmek dýþýnda telefonlarý kullanma-
yýn. kibrit ve çakmak yakmayýn, elek-
trik düðmelerine dokunmayýn.

13. Elektriklerin kesilebileceðinin;
yangýn alarmlarýnýn çalýþabileceðinin
ve yangýn söndürme sistemlerinin
devreye girebileceðinin farkýnda olun 

14. Tekerlekli sandalyede iseniz te-
kerlekleri kilitleyerek baþýnýzý ve boy-
nunuzu korumaya alýn.

15. Mutfak, imalathane, laboratu-
var gibi iþ aletlerinin bulunduðu yerler-
de; ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatýn.
Dökülebilecek malzeme ve maddeler-
den uzaklaþýn.

16. Sarsýntý geçtikten sonra elek-
trik, gaz ve su vanalarýný kapatýn; soba
ve ýsýtýcýlarý söndürün. Diðer güvenlik
önlemlerini alýn; daha önceden hazýr-
lanmýþ acil durum çantasý ile gerekli

olan eþya ve malzemeyi yanýnýza ala-
rak binayý daha önce tespit ettiðiniz
yoldan derhal terk edip toplanma böl-
gesine gidin.

17. Her büyük depremden sonra
mutlaka artçý deprem olur. Artçý dep-
remler zaman içerisinde seyrekleþir ve
büyüklükleri azalýr. Artçý depremler ha-
sarlý binalarda zarara yol açabilir. Bu
nedenle sarsýntýlar tamamen bitene
kadar hasarlý binalara girmeyin.

18. Artçý depremler sýrasýnda da
ana depremde yapmanýz gerekenleri
yapýn.

BÝNA DIÞINDA
AÇIK ALANDAYSANIZ
1. Dýþarýda kalýn.
2. Enerji hatlarýndan, diðer binalar-

dan, direklerden, aðaçlardan ve duvar
diplerinden uzaklaþýn.

3. Açýk arazide çömelerek etraftan
gelen tehlikelere karþý hazýrlýklý olun.

4. Deniz kýyýsýndan uzaklaþýn.
5. Toprak kaymasý, taþ veya kaya

düþebilecek yamaç altlarýnda bulun-
mayýn. Böyle bir ortamda bulunuyor-

sanýz, en seri þekilde güvenli bir orta-
ma geçin. 

6. Binalardan düþebilecek baca,
cam kýrýklarý ve sývalara karþý tedbirli
olun.

7. Toprak altýndaki kanalizasyon,
elektrik ve gaz hatlarýndan gelecek
tehlikelere karþý dikkatli olun.

8. En büyük tehlike binalarýn dýþ
duvarlarýnýn yýkýlmasýdýr. Depremler-
deki ölümlerin önemli bir kýsmýný bina
içinden dýþarý kaçarak enkaz altýnda
kalanlar oluþturabilmektedir. Deprem
sýrasýndaki yer hareketi nadiren ölüme
veya yaralanmaya sebep olur. Dep-
remle ilgili çoðu ölüm çöken duvarlar,
parçalanan camlar ve düþen eþyalar-
dan kaynaklanmaktadýr.

ARAÇ KULLANIYORSAN
1. Araç kara yolunda seyir halin-

deyken sarsýntý olursa ve bulunduðu-
nuz yer güvenli ise ( bina, aðaç, direk-
ler yanýnda, üst geçit altlarýnda dur-
maktan sakýnarak) yolu kapatmadan,
saða yanaþýp durun. 

2. Kontak anahtarýný yerinde býra-

kýp, pencereler kapalý olarak araç içe-
risinde kalýn.

3. Sarsýntýnýn geçmesini ihtiyatla
bekleyin. Depremde hasar gören yol,
köprü ve rampalarý kullanmayýn.

4. Normal trafikten, aðaçlardan, di-
reklerden ve enerji nakil hatlarýndan
mümkün olduðu kadar uzaklaþýn. An-
cak sarsýntý durduktan sonra açýk
alanlara gidin.

5. Araç meskun mahallerde ise ya
da güvenli bir yerde deðilse aracý dur-
durun; kontak anahtarýný üzerinde bý-
rakarak aracý terk edin ve açýk alanla-
ra gidin. Bir tünelin içinde iseniz ve çý-
kýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdu-
rup aþaðýya inin ve aracýnýzýn yanýna
yan yatarak ayaklarýnýzý karnýnýza çe-
kin, ellerinizi de baþýnýzýn üstüne ka-
vuþturun.

6. Kapalý bir otoparkta iseniz; ara-
banýzýn dýþýna çýkýp yanýna yatýn. Üze-
rinize yýkýlacak tavan, tünel gibi büyük
kitleler aracý belki ezecek, ama yok et-
meyecektir. Araç içinde olduðunuz tak-
dirde, üzerinize düþen bir parça ile
ezilmenize sebep olabilir. 

ENKAZ ALTINDA KALDIYSANIZ
1. Kibrit ve çakmak yakmayýn.
2. Hareket etmeyin ve toz kaldýr-

mayýn.
3. Aðzýnýzý ve burnunuzu mendil ya

da kýyafetinizle kapatýn.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak

yerinizi arama kurtarma ekiplerine bil-
dirmeye çalýþýn ve ýslýk çalýn.

5. Baðýrmayý son çare olarak kulla-
nýn. Çünkü baðýrmak tehlikeli boyutlar-
da toz yutmanýza neden olabilir. 

(Sümeyra Özdoðan)

Deprem anýnda neler yapýlmalý?

Kamil Hoca: Arkadaþlar, AB komisyonu dýþ
iliþkiler yüksek temsilcisi " Avrupa'nýn 10 yýllar-
dýr ucuz enerji için Rusya'ya, ucuz mal Ýçin
Çin'e ve güvenlik için ABD ye üçlü saç ayaðý-
na dayalý refah adasý" (Avrupa) görünümü, ar-
týk sona erdi" diye açýklama yaptý. 

AB uyandý, ama geç uyanmýþ oldu. 
Okan: Hocam bu kaosun planlayýcýsý ABD mi?
Kamil Hoca: Evet; Çünkü AB bu üç saç

ayaðýndan iyi faydalanýyordu. Ama ABD baktý
ki böyle giderse kendisi batacak. ABD kurgula-
dý Rusya bir anda Almanya ve Avrupa ya sýrtý-
ný döndü. 

Basýn-yayýn yani gazete ve TV'lerde boy
gösteren koca koca Prof'lar iþin bu yanýný gör-
medi. TV'de haritalarýn baþýna geçip zavallý
Ukrayna'nýn nelerini kaybettiðinin þemasýný
gösterdiler. ABD deki hayvan tipler oyunu iyi
kurguladýlar. ABD baþkaný kim olursa olsun bi-
rer kukladýrlar. Dünyadaki trilyonlarca dolara
hükmeden hayvan tiplerin sözlerinden çýka-
mazlar. Temsilciler meclisi ve ABD senatosu
üyelerini sermeye hazýrlar ve Amerika da san-
dýkta seçer. Adýný da örnek demokrasi diye
dünyaya yutturur. 

Nilüfer: Hocam, bizdeki seçime tam de-
mokratik seçim diye bilir miyiz?

Görüyoruz ki parti genel baþkanlarý kendi
adamlarý ile illeri tarayýp kendilerine Sadýk
olanlarý seçilebilecek üst sýralara yerleþtiriyor-
lar. Halbuki her ildeki ilgili partiye kayýtlý kiþiler
kendi illerindeki milletvekili adaylarýný tespit
edip genel merkeze gönderseler partilerdeki

genel baþkanlýk krallýðý olmaz. Siz ne diyorsu-
nuz Hocam?

Kamil Hoca: Çok güzel özetledin. Ýþin esa-
sýna bakarsan particilik birleþtirmiyor, bölüyor.
Sanki renkler sadece siyah -beyaz gibi. Aday-
larda aranan özellik " Milli Þahsiyet" konusun-
da mesleklere nasýl baktýðý aranmýyor. Çünkü
yöneticilerde temel ilke milletini " Atatürk'ün or-
taya koyduðu muasýr medeniyetin üstüne çý-
karmaktaki Mili çizgi de þahsiyetli politikalar il-
kesi çok gerilerdedir. 

ABD Süleymaniye'de askerlerimizin baþýna
çuval geçirdi yöneticilerimiz ne yaptý? O za-
manki cumhurbaþkanýmýz ABD ye adeta yap-
mayýn etmeyin der gibi rica minnet baþlarýna
çuval geçirmiþ askerlerimizi serbest býraktýrdý-
lar. Arkadaþlar bu konuda Ýçim yanýyor. Eski-
den Mesala " haþ haþ ekmiyeceksin" dediler.
Zamanýn baþbakaný Ecevit dinlemedi þahsi-
yetli davrandý. Bildiðini okudu. ABD silah am-
bargosu uyguladý. Ecevit hemen Ýncirlik üstü-
nü kapattý. Aynýsýný Demirel de yaptý , " vay
Rusya'dan nasýl fabrika Ýçin destek alýrsýn " di-
ye ABD yine ambargo uyguladý. Demirel de yi-
ne Adana'daki Ýncirlik üssünü ABD ye kapattý. 

Ahmet: Ýki konuda mevzuyu biraz daha aç-
mak gerekir diye düþünüyorum. Birincisi Süley-
maniye'de askerlerimiz neden teslim oldular?

Hatýrlýyorum bazý komutanlarýmýz "Türk as-
keri teslim olmaz, son mermisine kadar çarpý-
þýr ve þehit olur ve düþmana da zaiyat verir "
þeklinde beyanlarý vardý. Teslim olmuþ askere
de Cumhurbaþkaný savaþý göze alamadýðý Ýçin

müzakereler yaparak, daha sonra hesabýný
görmek üzere, bu hazmedilmesi zor ve acý ve-
ren durumu sineye çekmiþ olamaz mý?

Ýkinci olarak Ýncirlik üssü kapatýldý dediniz
daha sonra üssü yeniden kim açtýrdý?

Kamil Hoca: Bu mevzu uzun cevap ver-
mem gerekir baþka bir dersin konusu olarak
cevap vereceðim. 

Ömer: Hocam, 15 Temmuz 2016 fetö ayak-
lanmasýný ABD organize ettiði halde neden
karþý bir hareket yapýlmadý? Mesala Türki-
ye'deki ABD askeri tesislerin faaliyeti durduru-
lamaz mýydý?

Kamil Hoca: Çok açýk ABD, CIA örgütünün
tezgahladýðý Ýstanbul büyük adada gizli toplan-
týlar yaptýðý, Yeþilköy'deki Atatürk hava alanýný
adete yol geçen hanýna çevirdikleri ayan be-
yan belli. Hatta bu planlamayý tertipleyen FE-
TÖ elebaþýnýn iadesiyle ilgili tüm dokümanla-
rýn verilmesine raðmen,  asker kýlýklý yerli iþbir-
likçiler Almanya ya, Yunanistan'a ve ABD ye
kaçmalarýna raðmen, Hükümetimiz elle tutulur
bir karar ve tavýr alamadý. Bu konuyu ileride
uzun uzun konuþuruz. Biz hayvan tiplerin dün-
yayý ele geçirmenin rahatlýðý içinde hareket et-
melerinin sebebini önce kendimizde sorgula-
malýyýz. Önceki zeka konusunda bahsetmiþtik.
Ýnsanýmýz " Milli Þahsiyet" çizgisinde yaþama-
dýkça daha çok aldanýrýz. Gölgelikten kurtul-
malýyýz. Zil çaldý, sonra konuþuruz dedi ve sý-
nýftan ayrýldý. 

Kaynak: Özden yayýnlarý
A. Kadir Duru

Mehmet Dolgunyürek 
0505 517 34 08

Eðitimcinin mektebi (Ders 7)
BENLÝKLER ve
TÝPLER MEVZUU!

Bizim
Köþe

Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi, Kahraman-
maraþ'ýn Afþin ilçesin-
de hem vatandaþlara
yemek ikram etti hem
de sorun ve talepleri
yerinde dinledi.

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde meyda-
na gelen depremin ar-
dýndan Kahramanma-
raþ'ýn Afþin ilçesine
koordinasyonu saðla-
masý için görevlendiri-
len Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi, ilçede çalýþ-
malarýný sürdürüyor.
Afþin'de mobil yemek
daðýtým yerlerini ziya-
ret eden Vali Mustafa
Çiftçi, hem vatandaþ-
lara yemek ikram etti
hem de onlarý dinleye-
rek sorun ve talepleri
yerinde tespit etme
imkaný buldu. 

(Sümeyra Özdoðan)

TBMM Genel Kurulu
28 Þubat'ta toplanýyor

TBMM Genel Kurulu, 28 Þubat Salý günü ça-
lýþmalarýna devam edecek. Genel Kurul'un gün-
dem maddeleri deprem komisyonu ve emeklilik-
te yaþa takýlanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Baþkanvekili Sü-
reyya Sadi Bilgiç baþkanlýðýnda toplandý. Bilgiç,
"Bütün milletvekili arkadaþlarýmýz hem Maraþ ve
Elbistan'da oluþan iki büyük deprem, sonrasýn-
da dün yine Hatay'da oluþan iki deprem, artçý-
lardan dolayý vatandaþlarýmýzla bir arada olmak,
orada depremzedelere yardýmcý olmak için böl-
gede olduklarýndan, bir mutabakat çerçevesin-
de Divan teþekkül etmediðinden çalýþmalarýmý-
za baþlayamýyoruz" açýklamasýnda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Þubat tarihle-
rinde de yasama faaliyetlerini görüþmeyecek.
Genel Kurul, gündemindeki konularý görüþmek
üzere 28 Þubat salý günü toplanacak.

EYT HAFTAYA MECLÝS'TE OLACAK
Haftaya genel kurulda yeni bir deprem araþ-

týrma komisyonu kurulmasýna iliþkin siyasi parti-
lerin vereceði önergeler ele alýnacak. Genel Ku-
rul'un bir diðer gündem maddesinin ise Emekli-
likte Yaþa Takýlanlar ile ilgili yasa teklifi olacak. 

(Haber Merkezi)

Yemek daðýttý, 
halkla görüþtü
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Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre Çorum'da Ocak
ayýnda araç sayýsý 186 bin 890'a
yükseldi. 

TÜÝK Baþkanlýðý, 2023 Ocak
ayýnda Türkiye genelinde trafiðe
kaydý yapýlan motorlu kara taþýt ve-
rilerini açýkladý. Buna göre, 2023 yý-
lý Ocak ayýnda 160 bin 162 adet ta-
þýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 1987 ta-
þýtýn ise trafikten kaydý silindi. 

Çorum'da ise Ocak ayýnda 186
bin 890'a yükseldi. 

Samsun'da trafiðe kayýtlý araç
sayýsý 420 bin 775 olurken, Tokat'ta
202 bin 995 ve Amasya'da 132 bin
226 olarak kaydedildi.

TÜÝK'ten yapýlan açýklamada
ise þu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayýnda 160 bin 162 adet
taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý. Ocak
ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýtla-
rýn %50,8'ini otomobil, %25,3'ünü
motosiklet, %15,5'ini kamyonet,
%3,9'unu traktör, %3,2'sini kam-
yon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü
otobüs ve %0,2'sini özel amaçlý ta-
þýtlar oluþturdu.

Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayý-
sý bir önceki aya göre %16,8 arttý.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan
taþýt sayýsý bir önceki aya göre özel
amaçlý taþýtta %148,2, minibüste
%79,9, kamyonda %75,1, kamyo-
nette %48,5, otomobilde %44,0,
otobüste %33,6 artarken traktörde
%29,4 ve motosiklette %20,4 azal-
dý.

Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayý-
sý geçen yýlýn ayný ayýna göre
%111,2 arttý. Ocak ayýnda geçen
yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý
yapýlan taþýt sayýsý motosiklette
%325,6, otomobilde %94,5, traktör-
de %85,5, minibüste %73,6, özel
amaçlý taþýtlarda %62,6, kamyonet-
te %51,7, kamyonda %47,7 ve oto-
büste %36,0 arttý.

Trafiðe kayýtlý toplam taþýt sayý-
sý Ocak ayý sonu itibarýyla 26 mil-
yon 640 bin 971 oldu. Ocak ayý so-
nu itibarýyla trafiðe kayýtlý taþýtlarýn
%53,9'unu otomobil, %16,1'ini
kamyonet, %15,7'sini motosiklet,
%7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon,
%1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs
ve %0,3'ünü özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.

Ocak ayýnda 921 bin 387 adet
taþýtýn devri yapýldý. Ocak ayýnda
devri(1) yapýlan taþýtlarýn
%70,3'ünü otomobil, %16,6'sýný
kamyonet, %5,3'ünü motosiklet,
%3,3'ünü traktör, %2,1'ini kamyon,
%1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs
ve %0,2'sini özel amaçlý taþýtlar
oluþturdu.  

Ocak ayýnda 81 bin 377 adet
otomobilin trafiðe kaydý yapýldý.
Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapýlan
otomobillerin %20,6'sý Renault,
%16,4'ü Fiat, %6,6'sý Hyundai,
%6,5'i Opel, %5,4'ü Volkswagen,
%5,1'i Toyota, %5,0'ý Dacia,

%4,6'sý Citroen, %4,4'ü Peugeot,
%3,3'ü Mercedes-Benz, %3,2'si
Skoda, %2,4'ü Honda, %2,3'ü Audi,
%2,1'i Ford, %2,1'i Nissan, %2,0'ý
Kia, %1,4'ü BMW, %1,3'ü Volvo,
%0,7'si Suzuki, %0,5'i Seat ve
%3,9'u diðer markalardan oluþtu.  

Trafikteki toplam taþýt sayýsý
Ocak ayýnda 158 bin 175 adet arttý.
Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan ta-
þýt sayýsý %111,2 artarak 160 bin
162 adet olurken, trafikten kaydý si-
linen taþýt sayýsý %32,9 azalarak
bin 987 adet oldu. Böylece Ocak
ayýnda trafikteki toplam taþýt sayý-

sýnda 158 bin 175 adet artýþ ger-
çekleþti.

Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapý-
lan otomobillerin %66,4'ü benzin
yakýtlýdýr. Ocak ayýnda trafiðe kaydý
yapýlan 81 bin 377 adet otomobilin
%66,4'ü benzin, %22,3'ü dizel,
%7,4'ü hibrit, %2,1'i elektrikli ve
%1,8'i LPG yakýtlýdýr. Ocak ayý so-
nu itibarýyla trafiðe kayýtlý 14 milyon
350 bin 770 adet otomobilin ise
%36,8'i dizel, %34,9'u LPG,
%26,9'u benzin, %1,0'ý hibrit ve
%0,1'i elektriklidir. Yakýt türü bilin-
meyen(2) otomobillerin oraný ise
%0,2'dir.

Ocak ayýnda en fazla 1300 ve
altý silindir hacimli otomobil kaydý
yapýldý. Ocak ayýnda trafiðe kaydý
yapýlan 81 bin 377 adet otomobilin
%36,4'ü 1300 ve altý, %22,7'si
1401-1500, %21,9'u 1301-1400,
%9,5'i 1501-1600, %6,5'i 1601-
2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor si-
lindir hacmine sahiptir.

Ocak ayýnda kaydý yapýlan oto-
mobillerin 33 bin 370'i beyaz renkli-
dir. Ocak ayýnda trafiðe kaydý yapý-
lan 81 bin 377 adet otomobilin
%41,0'ý beyaz, %29,4'ü gri, %9,6'sý
mavi, %7,5'i siyah, %7,1'i kýrmýzý,
%2,6'sý yeþil, %1,7'si turuncu,
%0,7'si kahverengi ve %0,4'ü sarý
renklidir." (Çaðrý Uzun)

Hacý Odabaþ
kaza yaptý

Çorum'da kontrolden çýkan otomobil
takla atarken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Bahabey Caddesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Hitit
Dernekleri Çorum Federasyonu Genel
Baþkaný ve Küresel Gazeteciler Konseyi
(KGK) Çorum Ýl Temsilcisi Gazeteci Hacý
Odabaþ yönetimindeki 19 EU 888 plakalý
araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak
takla attý. Kazayý görenlerin ihbarý üzerine
olay yerine 112 Saðlýk ekipleri ve polis
ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan
Odabaþ, saðlýk ekiplerinin olay yerinde
yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan ambu-
lansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak te-
davi altýna alýndý.

Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturmanýn
sürdüðü öðrenildi. (ÝHA)

Dodurga ilçesinde evde çý-
kan yangýnda bir kiþi yaralandý,
bir kiþi dumandan etkilenerek
hastaneye kaldýrýldý.

Doðu Mahallesi Atatürk Cad-
desi'nde Abdullah Ýpci'ye ait 3
katlý binanýn zemin katýnda kira-
cý Sefa Özdemir'in evinde yan-
gýn çýktý.

Bina sahibinin ihbarý üzerine
eve itfaiye, polis ve saðlýk ekiple-
ri sevk edildi.

Yangýn nedeniyle elinde ve
vücudunun çeþitli yerlerinde ya-
nýklar oluþan Özdemir, saðlýk
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dýndan Dodurga Devlet Hasta-
nesi'ne kaldýrýldý.

Dumandan etkilenen Ýpci de
tedavi altýna alýndý.

Öte yandan Dodurga Beledi-
yesi'ne baðlý itfaiye ekipleri yan-
gýný söndürdü. Yangýn nedeniyle
evde hasar oluþtu. (AA)

Evde çýkan yangýnda
bir kiþi yaralandý

Çorum'da arkadaþlar
arasýnda çýkan silahlý kav-
gada bir kiþi pompalý tü-
fekle vurularak öldürüldü.

Gülabibey Mahallesi
Ekin Caddesi'ndeki boþ
arsada Burak Ý. (24), Os-
man E.B. ve Mücahit G.
arasýnda bir nedenle tar-
týþma çýktý.

Tartýþma sýrasýnda Bu-
rak Ý, pompalý tüfekle vu-
ruldu. Ýhbar üzerine böl-
geye polis ve saðlýk ekip-
leri sevk edildi.

Saðlýk ekiplerince ya-
pýlan kontrolde, vücuduna
çok sayýda saçma isabet
eden Burak Ý'nin hayatýný
kaybettiði belirlendi.

Cumhuriyet savcýsýnýn
incelemesi sonrasý Burak
Ý'nin cenazesi, otopsi için
Hitit Üniversitesi Erol Ol-
çok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi morguna kaldý-
rýldý.

Polis, olayýn ardýndan
Burak Ý'ye ait hafif ticari
araçla kaçan Osman E.B.
ve Mücahit G'yi kýsa süre-
de yakaladý.

Araçta yapýlan arama-
da cinayette kullanýldýðý
tahmin edilen pompalý tü-
fek ele geçirildi. (ÝHA-AA)

Araç sayýsý arttý

Gülabibey’de cinayet

Kazada yaralanan
Hacý Odabaþ, 

ambulansla hastaneye
kaldýrýlarak tedavi 

altýna alýndý.

Çorum'da Ocak
ayýnda araç 
sayýsý 186 bin 
890'a yükseldi. 

Polis, olayýn ardýndan Burak Ý'ye ait hafif ticari araçla kaçan Osman E.B. ve Mücahit G'yi yakaladý.
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41 nci Kitap
ÝÇERÝK: Bilmeyiz kimliðimizi, tarafýmýzý Nerenin ada-

mýysak, ispat etmeliyiz kendimizi. Neye inanmýþ, kimle ya-
þýyoruz? Karþýmýzdakini, yanýmýzdakini neden bilmiyoruz?
Yerini bilmeyen, iddiasýný sürmeyen kiþiye" ÖLÜDÜR" diyo-
ruz! Hedef, kiþileri vareder. Hedef, insanýn ömrünü ger-
çekleþtirir: Hedefi olmayanýn ise hayatý uykudur, esarettir,
kölelikle geçer. Özgür demek, yaradýlýþýnca yaþamak de-
mektir. Tarafçýlýk duygusuna hiyle ile istismar karýþmazsa,
dünyada yapýcý -yýkýcý iki taraf vardýr. Günümüzün tarafçýlý-
ðý duygudan yönetilerek çýkarcýlýðýn hesabýna iþletilmekte-
dir. Hem de Ferman dinlemeyen adalet duygusu kamçýla-
narak " duygusal olmayýn, akýlcý olun " diye diye iþi akla hiç
uðratmadan, tamamen duygulandýrma yöntemiyle... Yapýcý-
dan esirgeyen, 10 katýný yýkýcýya kaptýrýr.

Örgünöz’de 
Ýþ Ýçinde Eðitim

ÝÇERÝK: Eðitim: Sürekli tekrardýr. Bilmiyorsak öðreniriz. Aklýmýzda
bir arýza olmadýkça dünyada bizim için imkânsýzlýk yoktur. Cehlin karan-
lýðýný artýran maksatlýlar, ölçüleri kaybetseler de, insan yaratýlýþýndaki
þahsiyete ait ölçüler ve istekler yine devam eder. Ne kadar aðýr þartlar-
la karþý karþýya olsa, yiðitlik odur ki, bu çemberleri yýrtalým ve hâkimiye-
timizi kuralým. En iyi devirde, en iyi toplumda yaþýyormuþ gibi, hayatýn
çarkýný istediðimiz yöne çevirebilelim. Ancak bu gücü, bu maneviyatlý kut-
sallýðýmýzdan bulursak, bütün yeteneklerimizi kullanabiliriz. Milelimizin
maddi - manevi huzur ve kalkýnmasýný temin edebiliriz. Öz Yapý' mýzý bu-
nu için bilip tanýyoruz ve bunun için kiþilik eðitimi yapýyoruz. Ortamýmýza
insanca yaþama ilkelerini yerleþtirmekle bunun için karalýyýz.

Depresyon maalesef modern çaðýn en
yaygýn psikolojik sorunlarýndan birisidir. Bire-
yin sosyal hayattan çekilmesi ve içe kapan-
masý ile dikkat çeken bir sorundur ve gerçek-
ten de yetiþkin nüfusun önemli bir kýsmýný et-
kilediði bilinmektedir. Artýk günlük hayatýn ko-
nuþmalarý içinde neredeyse olaðan bir terim
olarak kullanýlsa da bir kiþinin depresyonda
olduðunu düþündüren ya da taný koymamýzý
kolaylaþtýran tipik belirtileri vardýr:

- Sürekli bir mutsuzluk hali,
- Hiçbir þey yapmak istememek, keyifsiz

ve isteksiz olma durumu,
- Aðlama nöbetleri, alýnganlýk,
- Uyku ve yeme bozukluklarý,
- Aþýrý kilo alma ya da kilo kaybý,
- Hareketlerde aðýrlaþma, içe kapanma,
- Ölümü düþünme, ölmekten bahsetme, in-

tihar eðilimi,
- Umursamazlýk, boþ vermiþlik, gibi farklý

duygu durumlarý yaþayan bireyler için ilk dü-
þünülen genellikle depresyon olur.

Genellikle yetiþkinlerin yaþadýðý düþünülse
de depresyon aslýnda çocuklarýn da yaþadýðý
bir sorundur ve bu anlamda önemi son yýllar-
da ortaya konmuþtur. Uzun yýllar içerisinde
çocuklarda ve ergenlerde depresyon olup ol-
mayacaðý tartýþýldýktan sonra artýk psikolojinin
önemli bir araþtýrma alaný olarak kabul gör-
müþtür. Dolayýsýyla artýk çocuklarýn ve genç-
lerin de ciddi anlamda bu sorunla karþýlaþabil-
dikleri biliniyor.

Çocuk geliþmekte olan bir canlýdýr, yetiþ-
kinlere baðýmlýdýr, onlarýn kontrolünde ve

yönlendirmesindedir. Çeþitli geliþim basa-
maklarý geçirir ve her geliþim basamaðýnda
çözümlemek zorunda olduðu farklý bir sorun-
la karþýlaþýr. Bu sorunlara karþý elde ettikleri
yetenekler yetersiz ise uyum saðlama süre-
cinde sorun yaþar. Sonuç olarak çocuklar ve
gençler sürekli olarak geliþmekte olan varlýk-
lar olmalarý sebebiyle yaþadýklarý olaylardan
ve çevresel stres faktörlerinden doðrudan
doðruya etkilenmekte, geliþimlerine göre de
farklý tepkiler verebilmektedirler. Örneðin Ma-
jör Depresyon, bebeklikten itibaren görülebi-
lirken, iki uçlu mizaç bozukluðu olarak bilinen
duygu durum bozukluðu ergenlik öncesi çok
nadir olarak görülür.

Depresyon çocuðun ve ya ergenin kendini
aþýrý derecede üzgün, umutsuz ve deðersiz
hissetme halidir. 

Çocuðun yedi yaþýna kadar dili yeterince
kullanamamasý, kendini daha çok davranýþla-
rýyla ifadeye etmeye yönelmesi gibi sebepler
çocuðun iç dünyasýnda yaþadýðý fýrtýnalarý an-
lamamýzý engeller. Bu yüzden de çocuklarda
depresyonu ancak geliþim dönemlerine ayýr-
dýðýmýzda daha iyi anlarýz. Yaþ grubuna göre
sýnýflandýrmak gerekirse sýrasýyla bebeklik,
oyun çocukluðu, okul çocukluðu, ergenlik dö-
nemleri depresyonlarýndan bahsedebiliriz

DEPRESYONDA OLAN 
ÇOCUÐUN EBEVEYNLERÝ 
NASIL DAVRANMALIDIR?
Çocuklarý en iyi anne babalar tanýr bu se-

beple çocuklarýndaki davranýþ deðiþikliklerine

ve hareketlerine dikkatli yaklaþýlmalýdýr. Yuka-
rýda bahsedilen belirtilerden dört, beþ kadarý,
birkaç hafta  devam ettiðinde vakit kaybetme-
den bir uzmana danýþýlmalýdýr.  Aileler genel-
de çocuklarýndaki davranýþ deðiþikliklerini ya
konduramaz, kabul edemez ya da þýmarýklýk
olarak görürler. Bazen sýkýntýlar ani bir yaþam
olayý üzerine baþlayabilir. Okula baþlama, ai-
leden birinin vefatý, kaza, aile fertlerinin ge-
çimsizliði, boþanma, kavga, ev deðiþikliði, bir
kardeþin doðumu, ekonomik kriz, vs. bazen
de kronik bir seyir vardýr aylarca yavaþ yavaþ
geliþir, aðýrlaþarak devam eder. Durumun kiþi-
selleþtirilmesi ceza yöntemine baþvurulmasý
genelde durumu daha da kötüleþtirir. Ýletiþim
bozulur ve çocuk büyük bir destek mekaniz-
masýndan, aile desteðinden  eksik kalýr. Yal-
nýzlýðý artabilir, sýkýntýlarýný çözmek için daha
büyük bataklýklara girebilir.

Erken teþhis ve tedavi oldukça önemlidir.
Aile çocuðun depresyonu hakkýnda bilinçle-
nip durumu kabullenmeli ve bir an önce çocu-
ðu, tedavisi mümkün olan bu rahatsýzlýkta,
iþin uzmanýna yönlendirmelidir. Tedavinin her
aþamasýnda çocukla birlikte olunmasý, çocu-
ða karþý sabýrlý, anlayýþlý ve duyarlý olunmasý,
çocuða sevildiðinin ve deðerli olduðunun his-
settirilmesi, çocuðu bir birey olarak kabul et-
meleri, onun düþüncelerine önem verilmeli ve
aile bunu çocuða hissettirmeli, onu korumaya
çalýþýrken yapabileceði þeyleri kendisinin
yapmasýna izin verilmeli ve depresyonun te-
davi edilebileceðinin unutulmamasý gerek-
mektedir.

Oya Hayriye ÇIRACI
Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Uzmaný 

ÇOCUKLAR VE ERGENLÝKTE 
DEPRESYON

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, devletin deprem bölge-
sinde her türlü tedbiri aldýðýný belir-
terek, "Þov yapanlar, provokasyon

peþinde koþanlar gitti. Depremin ilk
anýndan itibaren olduðu gibi yarala-
rýmýz sarýlýncaya dek tüm imkanla-
rýyla güçlü devletimiz bölgede" de-

di, devlet kurumlarýnýn yaptýðý
çalýþmalarý paylaþtý.

Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde meydana gelen deprem
felaketinin ardýndan bölgede
yaralý sarma çalýþmalarý de-
vam ediyor. AK Parti Çorum
Milletvekili Erol Kavuncu da
imalý bir paylaþým yaptý. "Þov
yapanlar, provokasyon peþin-
de koþanlar gitti" diyen Kavun-
cu, devlet kurumlarýnýn ve ba-
zý sivil toplum kuruluþlarýnýn bölge-
de yaptýðý çalýþmalarla ilgili bilgileri
verdi.

Kavuncu, þunlarý söyledi:
Deprem bölgesinde gelinen son

durum. Þov yapanlar, provokasyon
peþinde koþanlar gitti. Depremin ilk
anýndan itibaren olduðu gibi yarala-
rýmýz sarýlýncaya dek tüm imkanla-
rýyla güçlü devletimiz bölgede Peki
kimler var baþka deprem bölgesin-
de?

Kurumlarýn daðýttýðý sýcak ye-
mek sayýsý (öðün); Kýzýlay:
54.974.477, Türkiye Diyanet Vakfý:
2.825.335, MEB: 1.461.000, ÝHH:
1.459.684, Umut Kervaný:

1.000.000, Hayrat Vakfý: 921.300,
Hüdayi: 788.000, Beþir: 601.625,
Ensar: 232.500 , TÜGVA: 78.840,
IDDEF: 57.000. 

300 BÝN ÇADIR KURULDU
AFAD; 270 noktada çadýr kent

alanlarý oluþturuldu. 300 bin 809
çadýr kurulumu tamamlandý. 

Hatay'da 69 bin 766, Kahra-
manmaraþ'ta 66 bin 685, Gazian-
tep'te 49 bin 670, Adýyaman'da 45
bin 852, Malatya'da 25 bin 380,
Adana'da 17 bin 515, Þanlýurfa'da
8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170,
Diyarbakýr'da 6 bin 328, Kilis'te 3
bin 605." (Haber Merkezi)

Deprem bölgesinde iþten 
çýkarma yasaklandý

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn imzasýyla Resmi
Gazete'de yayýmlanan karara göre, deprem fe-
laketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihda-
mýn korunmasýna yönelik tedbirler kapsamýnda
iþverenlere iþten çýkarma yasaðý getirildi. Yine
kararnameye göre depremden etkilenen ve
OHAL kapsamýnda bulunan kentlerdeki iþveren-
ler, iþyerlerinin aðýr ya da orta hasarlý olduðunu
belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti'
beklenmeksizin kýsa çalýþma ödeneðinden de
yararlanabilecek. Olaðanüstü hal (OHAL) ilan
edilen bölgeden Çalýþma ve Güvenlik Bakanlý-
ðýnca belirlenecek il ve ilçelerdeki iþyerlerinde
kýsa çalýþma ödeneði verilecek. Resmi Gaze-
te'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan Cumhur-
baþkaný kararnamesine göre, kýsa çalýþma öde-
neði; söz konusu iþyerlerinde uygunluk tespiti
beklenmeksizin iþverenlerin baþvurusu doðrul-
tusunda uygulamaya konulacak.

GÜNLÜK 133.44 TL
NAKDÝ ÜCRET DESTEÐÝ
Ýþ sözleþmesi bulunan ancak deprem etkiler-

den kaynaklý bölgesel kriz gerekçesiyle yapýlan
kýsa çalýþma baþvurusuna dayanan yeni bir hak
sahipliði oluþmayanlar ile iþyerlerinin kapanmasý
nedeniyle iþ sözleþmesi feshedilen ve herhangi
bir iþsizlik ödeneði hak sahipliði oluþmayanlara
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþundan yaþlý-
lýk aylýðý almamak kaydýyla Ýþsizlik Sigortasý Fo-
nu'ndan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteði
saðlanacak. Nakdi ücret desteði için OHAL süre-
since saðlanacak ve daha önce baþlatýlabilecek
hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandýk-
tan sonra, kýsa çalýþma uygulanan dönemde ve-
ya iþsiz kaldýklarý süre boyunca verilecek. Bu ki-
þilerin genel saðlýk sigortasýna iliþkin primleri de
Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan karþýlanacak.

TOPLU SÖZLEÞME, GREV VE 
LOKAVT SÜRELERÝ UZATILDI
Cumhurbaþkaný kararnamesiyle, toplu iþ

sözleþmesi, grev ve lokavta iliþkin sürelerle ilgili
düzenlemeler de yapýldý. Buna göre, toplu iþ
sözleþmesi kapsamýndaki yetki tespitlerinin ve-
rilmesi, toplu iþ sözleþmelerinin yapýlmasý,
uyuþmazlýklarýn çözümü ile grev ve lokavta iliþ-
kin süreler OHAL süresince uzatýldý. Bu kap-
samda, iþverenlerin iþçi ücretlerinden yapýlacak
ücret kesme cezalarýnýn Türkiye'de kurulu bulu-
nan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz ban-
kalardan birine 1 ay içinde yatýrýlmasýna yönelik
süre de OHAL süresinde uzatýldý.

DEPREM BÖLGESÝNDE 
ÝÞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI
Kararnameyle ayrýca istihdamýn korunmasý-

na yönelik bazý tedbirlerde alýndý. OHAL ilan edi-
len illerde her türlü iþ sözleþmesi, OHAL süresin-
ce; ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller
ve benzeri sebepler, belirli süreli iþ veya hizmet
sözleþmelerinde sürenin sona ermesi, iþyerinin
kapanmasý ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü
hizmet alýmlarý ile yapým iþlerinin sona ermesi
halleri dýþýnda iþveren tarafýndan feshedileme-
yecek. Bu hükme aykýrý hareket eden iþveren
veya iþveren vekiline, sözleþmesi feshedilen her
iþçi için, fiilin iþlendiði tarihteki aylýk brüt asgari
ücret tutarýnda idari para cezasý uygulanacak.

SAÐLIK AVANS ÜCRETÝ ÖDEMELERÝ 
YASADAN MUAF OLACAK
Kararnameye sosyal güvenlik alanýnda alýna-

cak tedbirler kapsamýnda, OHAL ilan edilen iller-
de bulunan veya buralarda saðlýk hizmeti sunu-
cularýnýn avans ödemeleri 6 Þubat ve sonrasýný
kapsamasý halinde OHAL süresince kamu mali
yönetimi ve kontrol kanununun ilgili hükümlerinde
muaf olacak. Bu kurumlarýn Sosyal Güvenlik Ku-
rumu'na (SGK) sunmasý gereken ancak depre-
min etkilerine baðlý olarak temin edilemeyen sað-
lýk giderlerinin ödenmesine esas fatura, belge ve
ekleri fatura denetiminde aranmayabilecek. Faiz
ve yersiz ödeme ile sözleþmeden kaynaklanan
cezai þart borçlarý SGK tarafýndan OHAL süresin-
ce ertelenebilecek. (Haber Merkezi)

Kavuncu: Þov yapanlar
gitti, onlar kaldý

AK Parti 
Çorum Milletvekili 

Erol Kavuncu



Mimarlar Odasý Çorum
Temsilcisi Levent Çöphüseyi-
noðlu, depremde afetin deðil
binanýn öldürdüðünü belirterek,
Çorum için Çevre, Þehircilik ve
Ýklim Deðiþikliði Ýl Müdürlüðüne
her türlü destek vermek için
hazýr olduklarýný söyledi.

Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde yaþanan deprem felake-
tinin ardýndan konuyla ilgili ya-
zýlý bir açýklama yapan Mimar-
lar Odasý Çorum Temsilcisi Le-
vent Çöphüseyinoðlu, önlem
almanýn devletin görevi oldu-
ðuna dikkat çekti. Çöphüseyi-
noðlu, "Noksanlýklarýn gideril-
mesinin yolu; bilime ve mühen-
dislik hizmetlerine baþvurmak
temel görev olmalýdýr. Mühen-
dislik hizmeti almayan, bilime
ve bilimin uyarýlarýna kulak tý-
kayan ülkeler ve uluslar yerin
her doðal hareketinde can ver-
meye devam edeceklerdir.
Devletin en önemli, birinci gö-
revi; vatandaþlarýn yaþam kali-
tesini yükseltmek ve yaþam
hakkýný güvence altýna almak-
týr. Yaþam hakkýný güvence al-
týna almak demek; sadece gü-
venlik tedbirler almak deðil, ay-
ný zamanda çaðdaþ konutlarda
yaþamayý da vatandaþlarýna
saðlamak ta devletin öncel gö-
revlerindendir. Bilim, mimarlýk
ve mühendislik her alanda ol-
duðu gibi, yaþamýn sürdürüldü-
ðü her yapýda, insanlýða hizmet
etmektedir" dedi.

Çorum Çevre, Þehircilik ve
Ýklim Deðiþikliði Müdürlüðüne
her türlü teknik destek vermek
için hazýr olduklarýný vurgula-
yan Çöphüseyinoðlu, açýkla-
masýnda þu ifadelere yer verdi:

"Kent ölçeðinde yýkýmlarýn
yaþandýðý illerimizde yerbilim-
sel çalýþmalarýn kent bütünü ve
kýrsal alanlarý kapsayacak bi-
çimde detaylý olarak ele alýn-
masý gerekirken, aceleci bir þe-
kilde yer seçimi kararý verilmiþ
ve seçilen alanlarda sondaj ça-
lýþmalarýna baþlanýldýðý belirtil-
miþtir. Ancak, yaþananlardan
ders alarak bu alanlar belirlen-
meden önce acil yapýlmasý ge-
reken iþlerin baþýnda, deprem
nedeniyle kullanýlamaz hale
gelen bölgedeki jeodezik að
altyapýsýnýn güncellenmesi, yer
kabuðu hareketleri nedeniyle
metrelerce kayarak bozulmuþ
olan mülkiyet sýnýrlarýnýn hýzlý
bir þekilde güncellenmesi, böl-
genin hâlihazýr ve kadastral ha-
ritalarýnýn yenilenmesi gerek-
mektedir. Bölgede yer kabu-
ðunda çökme ve yükselme ha-

reketleri gözlenmekte ve hare-
ketlilik devam etmektedir. Bu
hareketlerin uydu ve yersel ölç-
me teknolojileriyle izlenerek
planlama öncesi mutlaka dik-
kate alýnmasý gerekmektedir. 

Bunun yanýnda doða olay-
larýna baðlý her yeni acý bir ön-
ce yaþadýðýmýz acýyý unuttursa
da ülkemiz maalesef doða kay-
naklý olaylara baðlý acýlarý artýk
daha sýk ve þiddetli biçimde ya-
þamaktadýr. Deprem riski ile
birlikte olasý diðer doðal ve in-
san kaynaklý risklere yönelik
tespitlerin hýzlýca yapýlmasý,
çalýþmalarýn bu riskleri azalta-
cak ve sakýným önlemlerinin
gerektirdiði esaslarý göz önüne
alarak kurgulanmasý saðlan-
malýdýr.

Seçilecek alanlarýn; iklim
özellikleri de dikkate alýnarak;
jeolojik ve hidrolojik kökenli

afetler ile meteorolojik kökenli
afetlere uðrama riski bulunan
alanlardan uzak olmasý gerek-
mektedir. Yani fay zonlarýnýn
deformasyon zonlarý ile dep-
remler sonucu meydana gelen
sývýlaþma, yanal yayýlma gibi
etkilere açýk olmayan heyelan,
kaya düþmesi, oturma, çökme,
obruk oluþumu, týbbi jeoloji kö-
kenli riskleri içermeyen ve sel,
taþkýn, çýð düþmesi gibi jeolojik
ve hidrolojik kökenli afetler ile
fýrtýna, hortum, kum fýrtýnasý gi-
bi meteorolojik kökenli afetlere
maruz kalabilecek alanlar ol-
mamasýna dikkat edilmesi
önemlidir. Ayrýca seçilen yerle-
rin kentin sahip olduðu yeraltý
ve yüzey su kaynaklarýn bes-
lenme alanlarý ile jeotermal,
maden jeolojik miras niteliðin-
deki alanlarý da dikkate alacak
ve koruyacak þekilde mevcut

alanlarla nasýl bir entegrasyo-
nun saðlanmasý gerektiði hu-
suslarý da dikkate alýnarak yer
seçimlerin yapýlmasý gerek-
mektedir. Daha öz bir ifade ile
yeniden inþa sürecinde yapýla-
cak olan çalýþmalar bütüncül
bir afet önleme politikasýný mut-
laka içerisinde barýndýrmalýdýr.
Bu anlamda meslek odalarýnýn
katký sunmasý oldukça önemli-
dir.

Ayrýca konut alanlarýna yö-
nelik yer seçiminde sanayi tica-
ret, tarým gibi sektörleri de içe-
recek çalýþmalardan sonra ye-
niden inþa sürecine baþlanabi-
leceði ve ancak bu þekilde nite-
likli ve refah düzeyi yüksek
mekânlar kurgulanabileceði or-
tadadýr. 

AFAD'ýn hazýrladýðý Türkiye
deprem fay hatlarý haritasýna
göre Çorum 2'inci ve 3.'üncü

deprem bölgesinde yer almak-
tadýr. Unutulmamalýdýr ki, yeni
inþa edeceðimiz yerleþmeler
bundan sonraki süreçte yüzler-
ce yýl yurttaþlarýmýzýn üzerinde
yaþamlarýný sürdürecekleri, bu
anlamda diðer afetlere de di-
rençli, ayný zamanda ekonomik
kapasitesi yüksek, refah ve
konforun da üretilebileceði
alanlar olmalýdýr.

Uzun yýllar boyunca meslek
alanlarýmýzda oluþturulmuþ
olan bilimsel ve teknolojik biri-
kimden hareketle yer seçim ka-
rarlarýný alýrken ve riskli yapý
tespit iþlemleri yapýlýrken Ço-
rum Belediyesi, Çevre Þehirci-
lik ve Ýklim Müdürlüðüne teknik
destek vermeye Mimarlar Oda-
sý Çorum Temsilciliði olarak ha-
zýr olduðumuzu tüm kamuoyu-
na saygýyla duyururuz." 

(Zahide Yasemin Özden)
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Alaca ilçesinde bir çift, 20
yýldýr umre için biriktirdiði para-
yý depremzedeler için kullan-
mak üzere Türk Kýzýlaya baðýþ-
ladý.

Merkez üssü Kahramanma-
raþ olan ve 11 ili etkileyen dep-
remlerden etkilenenler için ülke
gelinde yardým seferberliði sü-
rüyor.

Büyükhýrka köyünde ikamet
eden ev kadýný Gülayþe (66) ile
çiftçi Tahsin Danacý (61) çifti,
Türk Kýzýlay Alaca Þubesi Baþ-
kaný Fatih Arslan'ý ziyaret ede-
rek, depremzedeler için baðýþ
yapmak istediðini bildirdi.

Danacý çifti, 20 yýldýr biriktir-
dikleri umre parasýný Arslan'a
tutanak karþýlýðýnda teslim etti.

Gülayþe Danacý, umreye
gitmeyi çok istediðini, bunun
için 20 yýldýr eþiyle para biriktir-
diklerini söyledi.

Umreye gidebilmek için sü-
rekli dua ettiðini anlatan Dana-
cý, "Umre paramý borç vermek
durumunda kalmýþtým. Bu ara-
da iki yerden umre için haber
geldi ancak gitmek nasip olma-
mýþtý. Sonra paramýz tekrar bi-

ze geldi. Cenab-ý Allah buraya
nasip edecekmiþ. Gönüllü ola-
rak deprem için parayý Kýzýlaya
baðýþlýyorum. Allah bütün Tür-
kiye'ye sabýr ve selamet ver-
sin." dedi.

Depremde büyük bir acý ya-
þandýðýný belirten Danacý, "Al-
lah herkese daha çok versin,
devletimize ve milletimize sabýr
versin. Allah'ým ölenlere rah-
met, kalanlara sabýr, yaralýlara
þifa versin. Ýzlediðimde ben bu
acýya dayanamadým. 'Umreye

gitmeyeceðim ve bu parayý Ký-
zýlay'a baðýþlayacaðým' de-
dim." diye konuþtu.

Arslan ise Gülayþe ve Tah-
sin Danacý'ya duyarlý davranýþ-
larýndan ötürü teþekkür ede-
rek, "Allah razý olsun. Allah
hayrýnýzý kabul etsin. Bu üstün
duygularýnýz ve düþünceleriniz-
den dolayý böyle bir hayrý yap-
týðýnýz için çok teþekkür ederiz.
Baðýþýnýzý depremzedelere
ulaþtýracaðýz inþallah." ifadesi-
ni kullandý. (AA)

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Baka-
ný Murat Kurum, "Deprem bölgesinde koordi-
nasyonu TOKÝ eliyle yapacaðýz. Deprem böl-
gesi olduðu için stabil bir betonarme olsun is-
tiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalýp siste-
mi ile inþalarýný gerçekleþtireceðiz. TOKÝ ile
yaptýðýmýz 1 milyon 180 bin konutun hepsi
dimdik ayakta. Hiçbir bina yýkýlmadý" diye ko-
nuþtu.

Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Deðiþikliði Bakaný Murat
Kurum, depremden
etkilenen 10 kentte
TOKÝ koordinas-
yonunda, bakan-
lýðýn tüm birimle-
ri ve tüm iþtirak-
lerle inþaat sü-
recini baþlata-
caklarýný belirte-
rek, "Hasar tespi-
tinin tamamlanma-
sýný müteakip de
etap etap inþaat sü-
reçlerini 10 ilde eþ za-
manlý baþlatacaðýz" dedi.

"4 BÝN 500 KONTEYNERÝN KURULUMU 
DEVAM EDÝYOR"
Kurum, Gaziantep'in Nurdaðý ilçesinde ya-

pýmý süren konteynerlerde incelemelerde bu-
lundu, yetkililerden bilgi aldý. Daha sonra ga-
zetecilerin sorularýný yanýtlayan Kurum, dep-
remden etkilenen 10 ilde vatandaþlarýn geçici
barýnma ihtiyaçlarýný karþýlayacak yerlerin ku-
rulumunu yaptýklarýný, Gaziantep, Nurdaðý ve
Ýslahiye'de 4 bin 500 konteynerin kurulumu-
nun devam ettiðini söyledi.

"VATANDAÞLARIMIZI KONTEYNER 
KENTLERE YERLEÞTÝRÝYORUZ"
Kurum, bugün itibarýyla bin konteynerin

kurulumunun tamamlandýðýný dile getirerek,
"Vatandaþlarýmýzý konteyner kentlere yerleþti-
riyoruz. Diðer taraftan da TOKÝ'mizin koordi-
nasyonunda, 10 ilde Bakanlýðýmýzýn tüm bi-
rimleriyle tüm iþtiraklerimizle inþaat sürecine
gireceðiz ve hasar tespitinin tamamlanmasýný
müteakip de etap etap inþaat süreçlerini 10 il-
de eþ zamanlý baþlatacaðýz" ifadelerini kullan-
dý. Ön alanlarýn seçimini tamamlayarak, ön
etütlere baþladýklarýný anlatan Kurum, üniver-
sitelerden deðiþik meslek dallarýndaki akade-

misyenlerle bir araya gelerek, tespit edilen ön
yerleþim yerlerinin kalýcý yerleþim yerleri ol-
masýyla ilgili çalýþmalar yürüteceklerini kay-
detti.

"TOKÝ'YLE YAPTIÐIMIZ 1 MÝLYON 180 
BÝN KONUTUN HEPSÝ DÝMDÝK AYAKTA"
Binalarýn zemin artý 3-4 katý geçmeyecek

ve altýna dükkan olmadan inþa edile-
ceðinin altýný çizen Kurum,

"Stabil bir betonarme olsun
istiyoruz. Radye temel

üzerine tünel kalýp sis-
temiyle gerçekleþti-
receðiz. TOKÝ'yle
yaptýðýmýz 1 mil-
yon 180 bin konu-
tun hepsi dimdik
ayakta, hiçbir bina
yýkýlmadý, hiçbir bi-

nada vatandaþýmýz
hayatýný kaybetmedi.

Daha önceki deprem-
lerde olduðu gibi burada

da inþallah Sayýn Cumhur-
baþkanýmýzýn talimatlarý çerçe-

vesinde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz.
Bir yýl içerisinde vatandaþlarýmýzýn konutlarýný
teslim ediyor olacaðýz" diye konuþtu.

"ALANLARIN AYRINTILI 
ETÜTLERÝNÝ YAPIYORUZ"
Bakan Kurum, depremin aðýr hasara ne-

den olduðu Nurdaðý, Ýslahiye, Hatay, Antakya,
Elbistan, Kahramanmaraþ, Adýyaman gibi þe-
hir merkezlerinde ayrýntýlý incelemeler yaptýk-
larýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti; "Bu
alanlarýn ayrýntýlý etütlerini yapýyoruz. Zemin
kalitesi nedir? Sývýlaþma var mý, yok mu? Fay
hattýna mesafesi nedir? Tüm bu etütleri yap-
týktan sonra þehirdeki kültürel dokuyu, de-
mografik yapýyý, þehrin 50-100 yýlýný planlaya-
cak anlayýþla burada yerleþime uygun yer var
ise oraya zemin artý 3-4 katý geçmeyecek þe-
kilde yapýlacak ama zemin kalitesi kötüyse,
sývýlaþma varsa, fay hattýna yakýnsa kesinlik-
le buralarda yapýlaþma yapýlmayacak. Bura-
daki mülkiyet sahibi vatandaþlarýmýzý da ge-
rek trampa yapmak, gerek takas yapmak, ge-
rek imar transferiyle onlarý maðdur etmeden
þehrin çeperindeki belirlediðimiz saðlam, gü-
venli alanlara taþýnmalarýný gerçekleþtirece-
ðiz." (Haber Merkezi)

Murat Kurum: Deprem 
bölgesinde koordinasyonu 

TOKÝ eliyle yapacaðýz

Mimarlar Odasý: Teknik 
destek vermeye hazýrýz

Mimarlar Odasý 
Çorum Temsilcisi 

Levent Çöphüseyinoðlu

20 yýlda biriktirdikleri 
umre parasýný baðýþladýlarÇevre, Þehircilik 

ve Ýklim Deðiþikliði
Bakaný 

Murat Kurum



AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, geçtiðimiz
Salý günü Kesin Karar Gazete-
si'ni ziyaret etti. 

Ziyarette Kesin Karar Gaze-
tesi Kurucusu Halil Ýbrahim
Söylemez ile görüþen Baþkan
Ahlatcý, deprem bölgesine Ço-
rum Belediyesi, AK Parti teþki-
latlarý ve AK Partili ilçe beledi-
yeleri tarafýndan yapýlan yar-
dýmlarla ilgili bilgiler verdi. 

Tüm Çorum'un depremze-
deler için seferber olduðunu
belirten Ahlatcý, "6 Þubat'ta
meydana gelen deprem felake-
tinden sonra AK Parti Çorum
Teþkilatý olarak hemen organi-
ze olarak tüm ilçe teþkilatlarý-
mýzla birlikte büyük bir yardým
kampanyasý baþlattýk. Büyük
bir milletin evladý olduðum için
gurur duyuyorum. Tüm Türki-
ye'de olduðu gibi Çorum'da da
vatandaþlarýmýz inanýlmaz bir
þekilde bölgede yaþayan dep-
remzedelerimize yardým için
koþtular. Biz depremin hemen
bir gün sonrasýnda deprem
bölgesine gittik. Adýyaman ili-
mize geçtik. Burada vatandaþ-
larýmýzýn yaralarýna merhem
olmak adýna götürdüðümüz
yardýmlarý daðýttýk. 

ÇORUM'DAN BÖLGEYE 
GÝDEN YARDIMLAR
Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlat-

cý'nýn verdiði bilgilere göre Ço-
rum'dan merkezden Çorum
Belediyesi ve AK Parti Ýl Teþki-
latý tarafýndan bölgeye yapýlan
yardýmlar þöyle: 

"244 personel, 50 iþ maki-
nasý, 182 kurtarma malzemesi,
35 bin 500 litre akaryakýt, 50
bin paket yemek, 19 bin 410
battaniye, 5 bin 23 yorgan,
yastýk ve nevresim, 92 yatak,
208 halý, 2 adet engelli aracý,
bin 61 ýsýtýcý, 473 ton odun,
34,75 ton kömür, 295 tüp, bin
272 soba, 9 bin 575 gýda kolisi,
197 bin 250 adet rol ekmek, bin
10 kilogram kavurma, bin 549
koli süt, 23 bin 606 koli su, 4
bin 381 adet bebek mamasý,
53 bin 500 kilogram un, gýda ve
odun sevkiyatýnda kullanýlan
135 araç, 3 bin 116 koli ayak-
kabý, mont, kazak, atký, bere,
çorap ve çamaþýr, 590 koli ço-
cuk bezi, bin 707 koli hijyen
malzemesi, 500 paket yetiþkin
bezi 7 bin 44 adet oyuncak, bir
adet cenaze yýkama aracý, 1
adet cenaze nakil aracý, 500
kefen, 400 ceset torbasý, 2

adet kamyon sapma tahtasý,
102 adet çadýr, 1 adet 8 kabinli
seyyar tuvalet, 5 çift kabinli
seyyar tuvalet, 12 tek kabinli
seyyar tuvalet ve 15 ton hay-
van yeni deprem bölgesine
gönderildi.

Kahramanmaraþ'ýn Afþin
ilçesine 192 adet personel
gönderildi, bu personel-
lerin 142'si Çorum'a
geri döndü. Hatay'a
toplam 15 personel
gitti, bu personelle-
rin 4'ü kente geri
döndü. Gaziantep
Nurdaðý'na 4 per-
sonel gitti, bu per-
sonellerin biri ken-
te döndü. Adýy-
man'a 47 personel
gitti, bu personellerin
44'ü kente geri döndü.
Toplamda 244 personel
deprem bölgesinde çalýþ-
ma yaptý, bu personellerin
191'i Çorum'a geri döndü. Böl-
gede 53 personel çalýþmalarýný
sürdürüyor." 

ÇORUM'DA KALAN 
DEPREMZEDELER 
YALNIZ BIRAKILMIYOR
Yine Baþkan Ahlatcý'nýn

verdiði bilgilere göre Çorum'a
gelen 6 bin 532 depremzede
oluþturulan Hayýr Çarþýsý'nda
yardýmlar devam ediyor.

Hayýr Çarþýsý'ndan bugüne
kadar depremzedelere 12 bin
990 adet mont, kýyafet ve ça-
maþýr, 2 bin 465 çift ayakkabý,
2 bin 300 adet bere, atký ve el-
diven, bin 809 adet gýda kolisi
2 bin 633 koli hijyen malzeme-
si, bin 850 paket çocuk bezi ve
mamasý, bin adet oyunca, bin
378 adet yastýk, yorgan ve bat-
taniye desteði verildi. 

ÝLÇELERDEN GÝDEN 
YARDIMLAR
Ýlçe belediyelerinin ve teþki-

latlarýnýn yaptýðý yardýmlar ise
þöyle:

"Alaca'dan gönüllü 7 perso-
nel, 900 çift ayakkabý, 2 bin
351 battaniye, 950 bebek bezi,
2 bin bebek giyim, 200 adet ço-
cuk mamasý, 200 adet çocuk
montu, 8 bin adet çorap, 3 bin
680 adet ekmek, 6 bin çift eldi-
ven, 2 bin 500 adet erkek gi-

yim, 150 adet er-
kek montu, bin
125 adet gýda ko-
lisi, 120 adet ýsýtý-

cý, bin 824 adet ýs-
lak mendil, 5 bin

adet kadýn kýyafeti,
127 ton kömür, 750

koli kuru gýda, 250 ton
odun, 212 adet soba ve bo-

rularý, 18 ton su, 6 bin adet
þapka, 3 bin adet tabldot, 922
adet tüp, 225 paket üç kilog-
ramlýk un. 

Bayat'tan 8 personel, 4 adet
araç ve iþ makinasý, 500 litre
akaryakýt, 532 adet battaniye,
125 adet yorgan, yastýk ve
nevresim, 54 adet yatak, 6
adet halý, 85 adet elektrikli ýsýtý-
cý, 34 adet tüp, 4 adet soba, 1
týr odun, 3 kamyon odun, 189
koli gýda, 2 bin adet ekmek,
131 koli kýyafet, 200 çift ayak-
kabý, 38 koli çocuk bezi ve hij-
yen paketi, 14 top kefen, 92 bin
346 lira nakdi yardým, 615 koli
su.

Oðuzlar'dan 213 koli kýya-
fet, 20 koli su, 80 adet gýda ko-
lisi, 215 kilogram baklagil, 14
koli temizlik ürünü, 53 adet ye-
tiþkin ve bebek bezi, 65 adet
battaniye, 31 adet yorgan yas-
týk ve nevresim, 43 çift ayakka-
bý, 29 adet ýsýtýcý, 2 adet tüp,
350 metre kefen, 3 kamyonet. 

Laçin'den 534 kýyafet, 850
koli su, 50 gýda kolisi, 2 bin
adet ekmek, 15 adet temizlik
malzemesi, 10 koli yetiþkin ve
bebek bezi, 90 adet battaniye,

70 adet yorgan, yastýk ve nev-
resim, 2 adet yatak, 6 adet ýsý-
týcý, 18 adet tüp, 4 týr çuvallan-
mýþ odun. 

Ortaköy'den 3 kamyon ayný
yardým, 3 kamyon ve 1 minibüs
yakacak odun. 

Uðurludað'dan 107 koli ký-
yafet, 157 koli su, 170 adet gý-
da kolisi, 253 koli temizlik mal-
zemesi, 108 koli yetiþkin ve be-
bek bezi, 281 adet battaniye,
248 adet yorgan, nevresim ve
yastýk, 39 adet yatak, 67 adet
ýsýtýcý, 45 adet tüp. 1600 kilog-
ram un, 2 bin 175 kilogram pi-
rinç, 2 bin kilogram mercimek,
2 kamyon yakacak, 6 adet
araç, 11 personel. 

Aþdaðul'dan 70 koli kýyafet,
120 koli su, 60 adet gýda kolisi,
25 torba un, 10 koli temizlik
ürünü, 45 paket yetiþkin ve be-
bek bezi, 40 adet battaniye,
125 adet yorgan, yastýk ve
nevresim, 12 adet yatak, 1
adet ýsýtýcý, 1 adet tüp, 15 adet
biberon, 105 bin lira nakdi yar-
dým.

Düvenci Beldesi'nden 60
adet battaniye, 40 adet gýda
kolisi, 70 adet çocuk kýyafeti,
100 adet çocuk iç çamaþýrý,
100 adet kadýn iç çamaþýrý,
100 adet erkek iç çamaþýrý,60
adet mont, 60 adet eþofman,
100 çift çocuk patiði ve beresi,
35 adet bot, 15 koli çocuk bezi,
5 koli çocuk mamasý, 15 koli te-
mizlik malzemesi, 2 ton içme
suyu, 3 kamyon odun, 70 koli
köy ekmeði." (Çaðrý Uzun)

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana gelen deprem felaketinin
ardýndan Çorum adeta birlik oldu. Depremzedelere destek vermek
için 7'den 77'ye herkes büyük bir gayretle çalýþtý. AK Parti'nin Ço-
rum ve ilçe teþkilatlarý ile belediyeleri de bölgeye büyük destek
saðladý. Kesin Karar Gazetesi'ni ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Yusuf Ahlatcý, bölgeye yapýlan yardýmlarýn detaylarýný paylaþtý.
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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yu-
suf Ahlatcý, deprem felaketinin ilk gü-
nünden bugüne kadar devletin tüm ku-
rumlarýyla deprem bölgesinde olduðu-
nu söyledi.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yu-
suf Ahlatcý, geçtiðimiz Salý günü Kesin
Karar Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyarette
Kesin Karar Gazetesi Kurucusu Halil
Ýbrahim Söylemez ile görüþen Baþkan
Ahlatcý, deprem bölgesindeki izlenim-
lerini aktardý. Ahlatcý, "Ýlk günden itiba-
ren devletimizin bütün organlarýyla
orada olduðuna bizzat þahit olduk. As-

kerimizden, polisimizden, AFAD'dan
UMKE'sine kadar tüm kurumlarýmýz
oradaydý. Depremden etkilenen bölge-
lerin tamamýna devletimiz el uzattý ve
kontrolü ele aldý, vatandaþlarýmýza
ulaþtý. Çok büyük bir deprem yaþadýk.
Alan itibariyle 110 bin kilometre karelik
bir alanda 11 ilimizi etkileyen bir fela-
ketti. 13 milyon vatandaþýmýzý direkt il-
gilendiren bu deprem, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti'nin de ne kadar güçlü ve
büyük bir devlet olduðunu gösterdi.
Bunu tüm dünya gördü. Ýngiltere bü-
yüklüðündeki bir alanýn tamamen dep-

remden etkilendiðini düþünelim. Dep-
rem çalýþmalarýnda gecesini gündüzü-
ne katan, bir can kurtaralým diye yardý-
ma koþan görevlilerimize teþekkür edi-
yorum. Depremde hayatýný kaybeden
vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ya-
ralý kardeþlerimize acil þifalar, acýlý ai-
lelerimize de baþsaðlýðý diliyorum" diye
konuþtu.

Geçtiðimiz Cumartesi günü Ço-
rum'da yaþanan iki deprem nedeniyle
vatandaþlara "geçmiþ olsun" dileklerini
ileten Baþkan Ahlatcý, "Çorum'da da
geçtiðimiz günlerde üst üste depremler
yaþadýk. Vatandaþlarýmýzý endiþelendi-
ren, biraz panik havasý oluþturan bir
deprem silsilesi yaþadýk. Türkiye bir
deprem ülkesi. Belki bu hissettiðimiz
deprem baþka bir zaman olsa bu kadar
etki yaratmayacaktý ancak büyük bir
depremi atlattýktan sonra böyle bir sar-
sýntý yaþamamýz ister istemez tüm va-
tandaþlarýmýzý endiþeye sevk etti. Rab-
bim daha beterinden muhafaza buyur-
sun. Biz Çorum'da elbirliðiyle bu tür
durumlarda ne yapacaðýmýzý belirledik.
Her daim milletimizle beraber, devleti-
mizle beraber olacaðýz" ifadelerini kul-
landý.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Kesin Karar Gazetesi Ku-
rucusu Halil Ýbrahim Söylemez ise te-
þekkür etti. (Çaðrý Uzun)

Ahlatcý: Devletimizin bütün
organlarýyla deprem bölgesinde

AK PARTi'DEN DEPREM
BÖLGESiNE DEV DESTEK

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, 
Kesin Karar Gazetesi'ni ziyaret ederek Kesin Karar 

Gazetesi Kurucusu Halil Ýbrahim Söylemez ile görüþtü.
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Çorum Belediye 
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim

Aþgýn, üçüncü kez 
Kahramanmaraþ'ýn Afþin
ilçesine gitti. Bölgede bir
canlý yayýn yapan Baþkan

Aþgýn, "Hayat normale
dönünceye kadar 
Afþin'deyiz" dedi.

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Ha-
lil Ýbrahim Aþgýn, geçtiðimiz Salý gü-
nü Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesine
gitti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin
de görevli olduðu bölgede Çorum
Belediyesinin çalýþmalarýný incele-
yen Baþkan Aþgýn, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, Afþin Kaymakamý
Ahmet Can Pýnar, Afþin Belediye
Baþkaný Mehmet Fatih Güven ile il-
çedeki son durum üzerine deðerlen-
dirmelerde bulundu.

Bu toplantýnýn ardýndan Afþin
Belediye Baþkaný Mehmet Fatih
Güven'i ziyaret ederek ilçede de-
vam eden ve yapýlmasý planlanan
çalýþmalar istiþare edildi.

Daha sonra bölgedeki vatandaþ-
larla görüþen Baþkan Aþgýn, Afþin
Devlet Hastanesi'nde tedavi gören
depremzedeleri de ziyaret etmeyi
ihmal etmedi.

"TÜM ÇORUM BURADA"
Ziyaretler öncesinde Baþkan Aþ-

gýn, beraberinde Cuma isimli bir
depremzede ile birlikte sosyal med-
ya hesabýndan bir canlý yayýn yaptý.
Depremin ilk gününden itibaren Ço-
rum'un bölgeye adeta akýn ettiðini
belirten Baþkan Aþgýn, "Þuan tekrar
Afþin'deyiz. Depremin üzerinden iki
hafta geçti. Bizzat geliþim üçüncü
oldu. Üçüncü kez Afþin'deyiz ve her
geldiðimizde deprem yaralarýnýn da-
ha da geniþ bir þekilde sarýldýðýný
görüyoruz. Burada gerçekten mah-
þer fotoðrafýyla karþý karþýya geldik.
Bulunduðumuz bölgede ayakta hiç-
bir ev yok. Onlarca ev var. Ortala-
masý altlarý yýkýlmýþ. 

Buraya geldik. Sadece belediye
deðil tüm Çorum burada aslýnda.
Tüm kurumlarýyla birlikte Çorum bu-
rada. Bugün tüm teknik heyetimizle
geldik. Ýki tane istiþare toplantýsý
yaptýk" ifadelerini kullandý.

Afþin ilçesinde hayat normale
dönene kadar çalýþma yapacaklarý-
ný vurgulayan Aþgýn, þunlarý söyledi:

"Birkaç ay Afþin'deyiz. Burada
hayat normale dönünceye kadar bu-
radayýz. Temizlik iþlerinden park
bahçelere, su, kanal hizmetlerinden
fen iþlerine kadar hangi konularla il-
gili Afþin'in ne ihtiyacý varsa tespit
ettik. Birkaç ay içerisinde Afþin'i o
güzel günlerine döndüreceðiz. Bu

yaralý o milli þuur, milli birlik ve bera-
berlikle saracaðýz. 

Afþin'de hala enkazlar var. Nere-
ye baksanýz enkazlar var. Acil olan-
larýn yýkýmýný yapýyoruz. Bu enkaz-
larý elbirliðiyle yýkýlacak. Enkazlarýn
kaldýrýlmasýna destek vereceðiz.
Suyla ilgili kayýp, kaçaklar var. 117
noktada tamir yaparak þehre su ver-
dik ama bu kýsýmdaki kaçaklarla ilgi-

li çalýþmalarýmýzý en kýsa sürede ya-
pacaðýz. 

Asfaltla ilgili ekipmanlarýmýzý,
araçlarýmýzý buraya yönlendireceðiz
ve kýsa süre içerisinde Afþin'i hep
beraber ayaða kaldýracaðýz."

AFÞÝN'E ÇORUM 
CADDESÝ YAPILACAK
Öte yandan Afþinli depremzede

Cuma, Çorum'un adýnýn ilçedeki bir
caddeye verilmesini istedi. 

Afþinli depremzede, "Öncelikle
Çorum'a geldiniz, gecemizi gündüz
ettiniz. Allah razý olsun. Çorum'dan
herkes bizim desteðimize koþtu.
Yardýmlardan çýkan mektuplarý gör-
dükçe aðladýk. 

Çorum Caddesi'ni Afþin'e istiyo-
ruz. Kahraman kardeþlerimiz olarak
biz sizden Çorum Caddesi'ni istiyo-
ruz. Her þeyimiz var. Ayaða kalktýk"
ifadelerini kullandý.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn ise Afþin Belediyesi ile bu
konuda ortak bir karar aldýklarýný be-
lirterek, "Baþkanýmýzla görüþtük. Af-
þin ile Çorum'un kardeþ þehir ilan
edilmesini görüþüyoruz. Meclisleri-
mizde süreci baþlatýyoruz. Fiili ola-
rak kardeþiz, hukuki olarak da kar-
deþ olacaðýz. Güzel bir yer baþkaný-
mýz 'Çorum Caddesi' ismini verece-
ðiz. Afþin'de ne kadar kardeþimizi
görsek 'Kahraman Çorum' veya bü-
yük bir caddeye 'Çorum' isminin ve-
rilmesi. Baþkanlar olarak mutabýk
kaldýk" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Ýþ dünyasýndan
birlik çaðrýsý

Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Genel Baþkaný Mahmut Asmalý,
afet bölgesine yönelik çalýþmalarýn aralýksýz
devam ettiðini belirterek, "Þehirlerimizi ve
sosyal hayatýn yeniden inþasý için var gücü-
müzle çalýþacaðýz." ifadesini kullandý.

MÜSÝAD'dan yapýlan açýklamada görüþ-
lerine yer verilen Asmalý, MÜSÝAD gönüllü-
lerinin afet bölgesinde çok sayýda aþevi ve
seyyar mutfak ile depremden etkilenen va-
tandaþlara sýcak yemek saðladýðýný aktara-
rak, Kahramanmaraþ'ta günlük 5 bin kiþiye
yemek saðlayacak MÜSÝAD Aþevi'nin hiz-
mete girdiðini bildirdi.

Kahramanmaraþ Elbistan'da kurulacak
MÜSÝAD Konteyner Kent alanýnda da ince-
lemelerde bulunan Asmalý, "Depremden et-
kilenen vatandaþlarýmýzýn acil barýnma ihti-
yaçlarýný karþýlayacak projenin inþasýna hýz-
la baþladýk." deðerlendirmesinde bulundu.

Hatay'da MÜSÝAD gönüllülerinin hizmet
verdiði Antakya Kýþla Çadýr Kenti'ni ziyaret
eden Asmalý, MÜSÝAD'ýn tüm çalýþmalarýný
AFAD koordinasyonunda sürdürdüðünü
kaydetti.

Asmalý, sosyal medya hesabýndan yaptý-
ðý paylaþýmda da "Yurt içi ve yurt dýþýndan
gönüllü saðlýkçýlarýmýz ve doktorlarýmýz,
MÜSÝAD ekiplerimizin yönlendirmeleriyle
afet bölgesinde çalýþmalarýna devam edi-
yor. Bölgedeki tüm çalýþmalarýmýz ilgili ma-
kamlarýmýzla tam koordinasyon halindedir."
ifadelerini kullandý.

Bu arada, MÜSÝAD Karlsruhe ve MÜSÝ-
AD Paris üyelerinin destekleri ile Hatay'da
kurulacak sahra hastanesi için bölgeye yö-
nelik sevkiyatýn devam ettiði bildirildi.

ASKON: TEK ÇATI ALTINDA
ORGANÝZE OLMALIYIZ
Anadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneði

(ASKON) Genel Baþkaný Orhan Aydýn, dep-
remzede bölgelere yönelik ilk evrenin geride
býrakýldýðýný, ivedi bir þekilde artýk barýnma
ve süreklilik arz edecek gýda temininin sað-
lanmasý gerektiðini ve bu konuda destek ve-
recek kurumlarýn tek çatý altýnda belirli bir
planlama dahilinde organize olmasýnýn el-
zem olduðunu belirtti.

ASKON'dan yapýlan açýklamada görüþ-
lerine yer verilen Aydýn, Kahramanmaraþ
merkezli depremde ülke ekonomimizin on-
da birine hitap eden bir coðrafyada çok ka-
yýplar verildiðini belirterek, "Ýlk etapta arama
kurtarma, gýda ve tahliye gibi yardým konu-
larýna odaklandýk.

Bu kapsamda 12 uçak, 1.528 týr 76 iþ
makinesi, 987 uzman ve gönüllü ekip, 865
özel kazý ve kurtarma ekibi ile sahada yer
aldýk. Nereden bakarsanýz 500 milyon TL'ye
varan bir ayni yardýmý depremzedeler ilet-
miþ olduk. Bunun yaný sýra Tek Yürek kam-
panyasýna katýlarak 5 milyon TL de nakdi
baðýþta bulunduk." ifadelerini kullandý.

Planlamalarýnda artýk ikinci evreye geç-
tiklerini aktaran Aydýn, þunlarý kaydetti:

"Bu baðlamda önceliðimiz barýnma ve
sürdürülebilir gýda temini. Bu konuda barýn-
ma konusuna destek vereceklerin paydaþ-
larýn organize bir þekilde hareket etmesi çok
önemli. Barýnma konusunda tek çatý altýnda
organize olmalýyýz. 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz riyase-
tinde konunun paydaþlarý bir araya gelerek
planlamalarýmýzý yapabilirsek daha organi-
ze ve daha hýzlý bir þekilde konutlarý hayata
geçireceðimize inanýyor ve kýsa bir sürede
barýnma sorununu da çözeceðimizi düþünü-
yoruz." (Haber Merkezi)
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Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Afþin Kaymakamý Ahmet Can Pýnar, 
Afþin Belediye Baþkaný Mehmet Fatih Güven ile ilçedeki son durum üzerine deðerlendirmelerde bulundu.
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Tel: 0312 351 83 10

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)    10 TL+KDV
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)     150 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý           60 TL
Kongre Ýlanlarý            300 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)  1000 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)                          600 TL
Tam sayfa reklam                          1.600 TL
Yarým sayfa reklam                          900 TL
Çeyrek sayfa reklam                          500 TL

ABONE FÝYATLARI

Yýllýk: 500 TL 6 Aylýk : 275 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 600 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 325 TL

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

632- Hz. Muhammed Peygamber'in Veda
Hutbesi

1653- Batý Anadolu'daki þiddetli deprem-
de, Denizli, Nazilli, Tire ve Uþak'ta evler yýkýl-
dý, binlerce kiþi öldü ve yaralandý.

1921- Ardahan'ýn Kurtuluþu.

1945- Sevr Antlaþmasýnýn deðiþtirilmesi
için Londra'da toplanan konferans (23 Þubat-
12 Mart), bir anlaþmaya varýlamadan daðýldý.

1945- Türkiye-ABD ikili yardým antlaþma-
sý imzalandý.

1945- Türkiye, Almanya ve Japonya'ya
savaþ ilan etti.

1978- Çaðdaþ Gazeteciler Derneði
(ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu þebekeleri hizmete
açýldý.

1998- Fazilet Partisi (FP) kuruldu.

1998- Ýstanbul Üniversitesi rektörlüðü; sa-
kallý, baþ örtülü ve kimliksiz öðrencilerin yer-
leþke ve binalara giriþini yasakladý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:53
07:17
13:01
16:01
18:31
19:50

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

Baþhekim Akdað uyardý: 'Uzun
süre kulaklýk kullanýmý iþitme kaybý
oluþturuyor'

Diyarbakýr'da Dicle Üniversitesi
Baþhekimi Prof. Dr. Mehmet
Akdað, son zamanlarda bluetooth
kulaklýk ile uyurken bile müzik
dinleyen özellikle gençlerde iþitme
kaybý ve mantar oluþumu olduðunu
söyleyerek maruz kalýnan tehlik-
eye dikkat çekerek uyarýda bulun-
du.

Baþhekim Akdað uyardý: 'Uzun
süre kulaklýk kullanýmý iþitme kaybý
oluþturuyor' - Týkla Ýzle

Dicle Üniversitesi Hastane
Baþhekimi Prof. Dr. Mehmet
Akdað, uzun süre ve yüksek sesle
kullanýlan kulaklýklarla ilgili uyardý.
Özellikle bluetooth kulaklýk ile
uyuyan gençlerde iþitme kaybý ve
mantar oluþumuna dikkat çekerek
þikayetlerin arttýðýný belirtti.

Kulakta oluþan problemlerin
çýnlama, akýntý ve anlýk duyu kay-
býnýn belirtilere iþaret olduðunu
ifade eden Baþhekim Akdað, özel-
likle bluetooth kulaklýk kullananlar
ve normal kulaklýk kullananlarda iç
kulak problemleriyle karþýlaþmakta
olduklarýný aktardý. Uzun süre
müzik veya konuþmalarda kulaklýk
kullanýldýðýnda dýþ tarafta darlýk,
egzama varsa dýþ kulak iltihaplarý

uzun süre kapalý kalmaktan ise
havasýzlýktan mantar hastalýklarý
oluþumu ile karþýlaþabileceðini
kaydeden Prof. Akdað, "Kulaklýk
kullanýldýðýnda zaman zaman
kulaklýðýn çýkarýlmasý ve hava-
landýrýlmasý gerekiliyor" dedi.

"Bazen kulaklýk içerisindeki
maddeye karþýda reaksiyonlar
oluþabiliyor, bu da dýþ kulakta
tekrarlanabilir iltihaba sebep ola-
bilir" diyen Akdað, "Týbbi olarak
kulak iþitme cihazlarý da akþamlarý
belirli saatlerde çýkartýlýp hava-
landýrýlmasý gerekiyor. Kulaklýkla

birlikte manyetik bir alan
oluþuyor, bu elektro manyetik
sinyallerinin iç kulaða da etkisi
oluþarak uzun süreli kullaným-
da iþitme kaybý ve çýnlama gibi
yan etkileri oluþuyor. Kulaðýn
beyne yakýn olmasý nedeniyle
bazen gerginlik ve sinirlik
yaþatýrken bazý yayýnlarda
beyin tümörü ile de iliþk-
ilendiriliyor. Dýþ kulak yolu ilti-
habý gerçekmiþ ise kulakta
aðrý, týkanýklýk hissi, akýntý ve
kaþýntý oluyor” ifadelerine yer
verdi.           (ÝHA)

Uzmanlar tarafýndan yeme bozukluðuna iliþ-
kin 16 ülkeden 32 araþtýrmanýn derlemesi ve
analizi, JAMA Pediatrics dergisinde yayýmlandý.

Çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinin yeme
bozukluðu belirtileri gösterdiði tespit edilen
araþtýrmada, bu raka-
mýn yüksek vücut kitle
endeksine sahip olan
ve ergenlikten yetiþkin-
liðe geçiþ dönemdeki
kýzlar arasýnda daha
yüksek olduðu belirtildi.

Araþtýrmada, ço-
cuklarýn yeme bozuklu-
ðu belirtilerini gizleye-
bilecekleri ya da utanç
verici olduðunu düþün-
dükleri için yardým al-
maktan çekinebilecek-
leri kaydedildi ve bu
nedenle çocuklara tam
tedavi yapýlamayabile-

ceði aktarýldý.
Ýspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversite-

sinde araþtýrmacý ve araþtýrmanýn yazarý Dr. Jo-
se Francisco Lopez-Gil, "Yeme bozukluðu ço-
cuk ve ergenler arasýnda ciddi bir sorun. Bu

hastalýðýn erken tespiti ve müdahalesi uzun va-
dede ortaya çýkacak saðlýk sorunlarýný önlemek
için çok önemli." ifadelerini kullandý.

Yetiþkinlerin hem kendilerinde hem de ço-
cuklarýnda yeme bozukluðu belirtilerinin farkýn-

da olmasý gerektiðini be-
lirten Lopez-Gil, kilo ta-
kýntýsý, sýký beslenme ku-
rallarý, aþýrý yeme gibi
davranýþlarýn bu belirtiler
arasýnda olabileceðini
kaydetti.

Lopez-Gil, çocuklar-
da yeme bozukluðu be-
lirtileri görüldüðü anda
uzmana danýþýlmasý ge-
rektiðini vurgulayarak,
ebeveynlerin çocuklarýna
bunun utanýlacak bir du-
rum olmadýðýný anlatarak
destek olabileceðini ak-
tardý. (AA)

Doç. Dr. Faruk Kurhan, çocuklarýn arkadaþ-
larýyla etkinliklere katýlmasýnýn depremin etki-
sinden daha erken kurtulmalarýný saðlayacaðý-
ný, okullarýn açýlmasýnýn bu anlamda önemli ol-
duðunu belirtti.

Çocuklarýn akranlarýyla kaynaþmasý deprem
travmasýný daha kolay atlatmalarýný saðlýyor

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Týp Fa-
kültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim
Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kurhan, AA
muhabirine, depremzedelere psikososyal des-
tek sunmak amacýyla Van YYÜ Dursun Odabaþ
Týp Merkezi bünyesinde "Psikososyal Afet Baþ-
vuru Birimi" kurduklarýný söyledi.

Birime baþvuranlara gerekli destekleri ver-
diklerini, depremzedelere yönelik çalýþmalar
yaptýklarýný anlatan Kurhan, vatandaþlarda dep-
rem sonrasý stres bozukluðunun, sarsýntý anýnýn

tekrar tekrar yaþanmasý ve zihinden atýlamama-
sý, konuþamamasý, kapalý alanlara girememesi,
uyku sorunlarý ve öfke gibi birçok farklý belirtiler-
le kendini gösterebileceðini bildirdi.

Psikososyal yardýmýn ilk ve en önemli sac
ayaðýnýn, risk grubundaki bireylerin güvenli
alanlarda barýnma, yeme, içme, uyuma ve yý-
kanma gibi ihtiyaçlarýnýn saðlanmasý olduðunu
aktaran Kurhan, bu konuda önemli çalýþmalarýn
yapýldýðýný ifade etti.

"HER BÝREYÝ ÖZELÝNDE 
DEÐERLENDÝRMEK GEREKÝYOR"
"Asrýn felaketi" olarak nitelenen Kahraman-

maraþ merkezli depremlerin birçok insaný derin-
den etkilediðine iþaret eden Kurhan, þu deðer-
lendirmelerde bulundu:

"Deprem haberlerini, çarpýcý görüntüleri sü-
rekli görüyoruz. Bu
durum risk grubunda
bulunan psikiyatrik
tedavi alanlarý, ço-
cuklarý, gebeleri, lo-
husalarý ve bedensel
hastalýðý olanlarý çok
fazla etkileyebiliyor.
Zihnin vermiþ olduðu
doðal tepkidir. Her
bireyi özelinde de-
ðerlendirmek gereki-
yor. Kimin normal, ki-
min anormal olduðu
yapýlacak görüþme-
lerle ortaya çýkar. Ýn-
sanlar bu þokla ken-
di yakýnlarýyla, etra-
fýndakilerle konuþ-
mayabilir ya da ken-
di içine kapanabilir.
Onlardan istirhamý-

mýz olabildiðince iletiþimde kalmalarý, olabildi-
ðince kendilerini güvende hissedebilecekleri
alanlarda durmalarýdýr."

"YAÞADIKLARI KAYIPLARI ALIÞTIRA
ALIÞTIRA ANLATMAK LAZIM"
Depremin çocuklara anlatýlma yöntemlerinin

olduðunu belirten Kurhan, çocuklarýn yaþ grup-
larýna göre yaþadýklarý depremi algýlama yetile-
rinin farklýlýk gösterdiðini, onlara buna göre yak-
laþýlmasý gerektiðini vurguladý.

Kurhan, 2 yaþ sonrasý ve okul öncesi çocuk-
larýn somut ile soyut kavramlarý ayýrt edecek
düzeyde olmadýklarý için depremi farklý, okul ça-
ðýndaki çocuklarýn ise farklý algýladýðýný anlata-
rak, þunlarý kaydetti:

"Çocuklarýn sorduðu soruya yanýt vermek,
tüm bilgileri de anlatmamak lazým. Okullarýn
açýlmasý önemli. Deprem bölgesinde güvenli
alanlar ve okullar oluþturularak çocuklarýn oku-
la gitmeleri saðlanabilir. Çocuklar ne kadar er-

ken arkadaþlarýyla etkinlikler yaparlarsa depre-
min etkisini o kadar çabuk atlatacaktýr. Yetiþkin-
ler için bir iþ yeri ne kadar önemliyse çocuklar
için de oyun o kadar önemlidir. Çocuk kabiliye-
tine göre bir oyuna, el iþine, resme veya müzik
gibi farklý alanlara yönlendirilebilir. Çocuklar
kendi aralarýnda kaynaþarak bu tramvayý çok
daha kolay atlatabilir."

Kahramanmaraþ merkezli 7,7 ve 7,6 büyük-
lüðündeki depremlerde yaþanan travmanýn,
özellikle çocuklarda olumsuz etkilere yol açtýðý-
ný dile getiren Kurhan, "Çocuklar sosyal medya-
daki görüntülerden, deprem haberlerinden,
ölüm artýþlarýnýn ifade edilmesinden ister iste-
mez olumsuz etkileniyor. Yetiþkinler gibi ilk baþ-
ta çok yoðun tepki veremeyebilir, farklý tepkiler
ortaya koyabilirler. 6 ay ya da 1-2 yýl sonra ne
seyirle ilerleyeceðini henüz bilemiyoruz. Dolayý-
sýyla çocuklarý bu tür alanlara çok fazla maruz
býrakmamaya özen gösterelim." ifadelerini kul-
landý. (AA)

ÇOCUKLARIN AKRANLARIYLA KAYNAÞMASI DEPREM
TRAVMASINI DAHA KOLAY ATLATMALARINI SAÐLIYOR

Araþtýrma: Dünya'daki çocuklarýn yüzde 22'si
yeme bozukluðu belirtisi gösteriyor

Baþhekim Akdað uyardý: 'Uzun süre kulaklýk 
kullanýmý iþitme kaybý oluþturuyor'
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Sungurlu ilçesindeki ber-
berler, Kahramanmaraþ mer-
kezli depremlerin ardýndan il-
çeye gelen depremzedelere
ücretsiz týraþ hizmeti sunacak.

Sungurlu Terziler ve Ber-
berler Odasý Baþkaný Mutlu
Karslý, depremzedelere des-
tek olmak için ücretiz týraþ hiz-
meti baþlattýklarýný söyledi.

Oda üyesi berberlerin bu
hizmete destek verdiðini belir-
ten Karslý, "Ýlçemize gelen
afetzedeler burada akrabalarý-
nýn yanýnda veya gönüllü va-
tandaþlar tarafýndan tahsis
edilen evlerde kalmaktadýr.
Oda üyesi arkadaþlarýmýzla
konuþarak kardeþlerimize bir
moral olsun diye ücretsiz týraþ
yapalým istedik. 

Odamýz üyesi berber arka-
daþlarýmýzýn da destek verdiði

kampanyamýzda ilçemizde
ikamet etmeye baþlayan tüm
depremzede kardeþlerimizi
ücretsiz týraþ etme kararý al-
dýk. Kampanyalarýmýza des-
teklerini esirgemeyen ve her

zaman yanýmýzda olan tüm
berber ve kuaför arkadaþlarý-
mýza teþekkür ediyorum. Öl-
müþlerimize Allah'tan rahmet,
kalan yaralýlarýmýza acil þifa
diliyoruz." dedi. (AA)

Kahramanmaraþ'ta meydana gelen dep-
remlerin ardýndan 11 ilde aðýr hasarlý bölgeler
hariç, içme suyu altyapýsýnýn yüzde 98'ini ona-
rarak bölgedeki vatandaþlarýn içme suyuna
eriþimi saðlandý.

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Ba-
kanlýðý'na baðlý Ýller Bankasý (ÝLBANK), "asrýn
felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraþ
merkezli meydana gelen depremlerin hemen
ardýndan 500'ü uzman 750 personeliyle yapý-
larýn hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna
eriþimini saðlamak için çalýþmalarýný aralýksýz
sürdürüyor. Ýller Bankasý ekipleri, depremden
etkilenen 11 ilde 172 yerel yönetimle, deprem-
zedelerin hayatýnýn normale dönmesi için en
büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna eri-
þim noktasýnda, belediyelerle seferberlik için-
de çalýþýyor.

"11 ÝLDE ÝÇME SUYU ALTYAPISININ 
YÜZDE 98'Ý ONARILDI"
Ýller Bankasý, þehirlerin bir an evvel içme

suyuna kavuþabilmesi için; 500 uzman perso-
nel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatlarý,
terfi merkezleri, arýtma tesisleri, þebeke hasar
tespiti ve bakýmlarýna iliþkin altyapýya dair

alanlarda çalýþmalarýnda sona geldi.
Açýklamada, 172 yerel yönetime ait mev-

cut içme suyu tesislerinin tamamýnda yapýlan
hasar tespit çalýþmalarýnýn sonucunda 79 ye-
rel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hat-
tý ve bütün sanat yapýlarýndaki toplam 800 arý-
zanýn giderildiði belirtildi. Depremden zarar
gören 11 ilde, aðýr hasarlý bölgeler hariç, içme
suyu altyapýsýnýn yüzde 98'inin onarýldýðý, ka-
lan çalýþmalarýn AFAD'ýn arama-kurtarma fa-
aliyetlerinin ardýndan yüzde 100 olarak ta-
mamlanacaðý açýklandý.

"HATAY, KAHRAMANMARAÞ VE 
ADIYAMAN'DA ÝÇME SUYU TESÝS-
LERÝNDEKÝ ARIZALAR GÝDERÝLDÝ"
Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesindeki iletim hat-

týndaki arýzalarýn giderilmekte olduðu ifade
edilirken kýsmi olarak içme suyu verilmeye de-
vam edeceði belirtildi. Gölbaþý ilçesinin tama-
mýna ise içme suyu verilmesi planlandýðý ifade
edildi. Hatay'ýn Antakya ve Defne ilçelerinde
ve Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde içme
suyu arýzalarýnýn giderildiði ve yaþamýn oldu-
ðu alanlarýn tamamýna içme suyu verildiði bil-
dirildi. (Haber Merkezi)

11 ilde içme suyu altyapýsýnýn 
YÜZDE 98'Ý ONARILDI

Sungurlu'da vatandaþla-
rýn katkýlarýyla toplanan bir
týr yardým malzemesi daha
afet bölgesine ulaþtýrýldý.

Depremlerin ardýndan
Sungurlu Kaymakamlýðýnca
baþlatýlan yardým kampan-
yasý devam ediyor.

Kampanya kapsamýnda
vatandaþlardan temin edi-
len bir týr odun, kömür ve gý-
da maddeleri, bir iþ insaný-
nýn tahsis ettiði týrla afet böl-
gesine gönderildi.

Kaymakamlýktan yapýlan
yazýlý açýklamada, kampan-
yaya destek veren vatan-
daþlara teþekkür edildi. (AA)

Bayat'ta farklý mesleklere sahip
17 kiþiden oluþan gönüllü arama
kurtarma ekibi, Kahramanmaraþ
merkezli depremlerin ardýndan böl-
gedeki çalýþmalarýný tamamlayýp il-
çeye döndü.

Depremlerin ardýndan, Bayat'ta
oturan maden iþçisi, demir ve kalýp
ustasý gibi mesleklerden 17 kiþi,
gönüllü olarak bölgeye gitmeye ka-
rar verdi.

Yola çýkmak için hazýrlýk yapan
gönüllülere, iþ insani Ertuðrul Akse-
kili de arama kurtarma çalýþmala-
rýnda kullanýlmak üzere hilti, mat-
kap, demir kesme makasý, kazma,
kürek gibi makine ve ekipman te-
min etti.

Kendi imkanlarýyla depremin ilk
günü yola çýkan ekip, Kahraman-
maraþ'ýn Afþin ilçesinde arama kur-
tarma çalýþmalarýna katýldý. Ýki gün
burada kaldýktan sonra Kahraman-
maraþ il merkezine geçen gönüllü-

ler, burada da yaklaþýk 10 gün ara-
ma kurtarma ve enkaz kaldýrma ça-
lýþmalarýnda yer aldý.

Depremin 11'inci günü enkaz al-

týndan bir kediyi çýkaran ekip, farklý
enkazlarda bulduklarý para, ziynet
eþyasý ve elektronik cihazlarý da tu-
tanak karþýlýðýnda polis ekiplerine

teslim etti. Ekip üyelerinden maden
iþçisi Recep Akgöz, AA muhabirine,
herkesin deprem bölgesinde canla
baþla çalýþtýðýný söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir dep-
rem felaketi yaþadýðýný belirten Ak-
göz, "Türkiye'nin dört bir yanýndan
gelen insanlarýmýz, dernekler, sivil
toplum örgütleri, firmalarýn, iþ maki-
neleriyle deprem sahasýnda olduk-
larýný gördük." dedi.

Bir daha böyle bir depremin ya-
þanmamasýný temenni eden Akgöz,
"Çünkü çok zor bir durum. Oraya
giden bilir, yaþayan bilir. Oradaki in-
sanlarýn durumunun çok kötü oldu-
ðunu gördük. Onlarla birlikte bu
acýlarý biz de yaþadýk. Rabb'im bir
daha bizlere depremi yaþatmasýn."
ifadelerini kullandý.

Akgöz, arama kurtarma çalýþ-
malarýnda kullandýklarý makine ve
ekipmanlarý Bayat Belediyesine hi-
be ettiklerini sözlerine ekledi. (AA)

Bayat'ýn gönüllüleri
AFET BÖLGESÝNDE

Depremzedelerin 
abonelik sözleþmelerini 

iptal etme hakký var
Kahramanmaraþ merkezli depremde

olumsuz etkilenen 13,5 milyon kiþiye yönelik
hayatý kolaylaþtýran uygulamalara abonelik
iptal hakký tanýnmasý da eklendi.

Deprem maðdurlarý içinde bulunduklarý
zorluklar nedeni ile ücretini ödeyemeyecek-
leri için ya da yararlanma imkanlarý olmadýðý
aboneliklerini sonlandýrmak istiyor.

Deprem maðduru vatandaþlar, "mücbir
sebep" kapsamýnda.

Bu þatlarda depremzedelerin abonelik ve
hizmet sözleþmelerini iptal etmesi hakký bu-
lunuyor.

Taahhütlü abonelikler için düzenleme ya-
pýlacak

Taahhütlü aboneliklerde ise cayma bede-
li alýnmamasý için düzenleme yapýlmasý ge-
rekiyor.

HÝZMET SÖZLEÞMELERÝNÝN DE 
SONLANMASI TALEPLERÝ VAR
Bu kapsamda, telefon, internet ya da diji-

tal televizyon yayýncýlýðý aboneliðine iliþkin
sözleþmeler ile spor salonu ya da dershane
gibi kurumlarla imzalanan hizmet sözleþme-
leri de yer alýyor.

"DEPREMZELERÝN SÖZLEÞME 
ÝPTALÝ HAKKI VAR"
Ticaret Bakanlýðý'nýn Abonelik Sözleþme-

leri Yönetmeliði'ne göre, tüketici, belirsiz sü-
reli veya bir yýl ve daha uzun abonelik söz-
leþmesini herhangi bir gerekçe göstermeden
ve cezai þart ödemeden istediði zaman fes-
hetme hakkýna sahip bulunuyor.

"GEÇERLÝ HAKKI OLANIN 
SÖZLEÞMESÝ GEÇERSÝZ KALIR"
Süresi bir yýldan az abonelik sözleþme-

sinde de tüketicinin hizmetten yararlanmasý-
na engel olabilecek geçerli bir sebebin varlý-
ðý halinde sözleþme feshedilebiliyor.

OHAL BÖLGESÝ AYRICALIKLI
Olaðanüstü hal (OHAL) ilan edilen dep-

rem bölgesinde internet, telefon gibi hizmet-
lerde söz konusu cayma bedelinin alýnma-
masý için kamunun düzenleme yapmasý
önem taþýyor.

Þimdi Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kuru-
mu'nun (BTK) da telekomünikasyon sektörü-
ne yönelik abonelikler konusunda düzenle-
me yapýlmasý bekleniyor. (Haber Merkezi)

Halkýn topladýðý yardým
malzemeleri gönderildi

Berberler depremzedelerden
týraþ ücreti almayacak

Sungurlu 
Terziler ve Berberler Odasý

Baþkaný Mutlu Karslý



Ýlçede 2016'da 7 ev ka-
dýnýnýn bir araya gelerek
kurduðu kooperatif, Kahra-
manmaraþ merkezli 11 ili
etkileyen 7,7 ve 7,6 büyük-
lüðündeki depremlerin ar-
dýndan ticari üretime ara
vererek afet bölgesi için
mesai yapmaya baþladý.

Ýlk etapta hazýrda bulu-
nan unlu mamulleri özel
araçla afet bölgesine ulaþtý-
ran kadýnlar, depremzede-
ler için üretimi üç vardiyaya
çýkardý.

Emekleriyle kurduklarý
kooperatifi depremzedeler
için üretim merkezine dö-
nüþtüren kadýnlar, afetin
yaralarý sarýlana kadar dep-
remzedeler için üretim yap-
mayý planlýyor.

Kooperatif baþkaný Hav-

va Özata, depremin ilk gü-
nü harekete geçtiklerini,
afet bölgesine birer minibüs
dolusu kýyafet ve temel gý-
da ile mantý ve un gönder-
diklerini söyledi.

Kooperatifte 24 saat
depremzedeler için çalýþtýk-
larýný belirten Özata, "Bu-
güne kadar bir ton mantý,
500 kilogram çorbalýk ha-
zýrlayýp deprem bölgesine
ulaþtýrdýk. Üretimimizi kay-
makamlýkla koordineli ola-
rak sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaþlarýn kayma-
kamlýða getirdiði unlardan
da kullandýklarýný dile geti-
ren Özata, "Sungurlu Kay-
makamlýðýnýn yardým kam-
panyasýnda biriken unlarýn
bir kýsmýyla deprem bölge-
sinde tüketilmek üzere çor-

balýk yapýyoruz. Bunun ya-
ný sýra tüm personelimiz 24
saat süresinde afet bölgesi-
ne ulaþtýrýlmak üzere mantý
üretimine devam ediyor."
diye konuþtu.

Depremzedelerle gönül
köprüsü kurmaya gayret et-
tiklerini vurgulayan Özata,
"Ürettiðimiz mantý ve çor-
balýklar kaymakamlýk aracý-
lýðýyla belli dönemlerde afet
bölgesine gönderiliyor. Ko-
operatif olarak tüm ekibi-
mizle çalýþmaya devam
ediyoruz." ifadesini kullan-
dý. (AA)
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Sungurlu ilçesinde
Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðü bünyesinde
çalýþan usta öðreticiler,
Kahramanmaraþ ve
Hatay merkezli dep-
remlerden etkilenenler
için uyku tulumu üret-
meye baþladý.

Milli Eðitim Bakanlý-
ðý Hayat Boyu Öðren-
me Genel Müdürlüðü ile
Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü koordinesin-
de depremzedelerin
acil ihtiyaçlarýnýn karþý-
lanmasý için çalýþmala-
ra baþlayan giyim ve el
sanatlarý branþlarýnda
görevli 25 usta öðretici,
uyku tulumu üretimi için
yoðun mesai yapýyor.

Halk Eðitimi Merkezi
Müdürlüðünde üretilen
uyku tulumlarý, Sungur-
lu Kaymakamlýðý yar-
dým týrlarýyla deprem-
den etkilenen illere gön-
deriliyor.

Sungurlu Halk Eðiti-
mi Merkezi Müdürü
Mustafa Atasever, usta
öðreticilerin uyku tulu-
mu dikmek için seferber
olduðunu söyledi.

Depremzedeler için
ellerinden gelen yardý-
mý yapmaya çalýþtýklarý-
ný belirten Atasever,
"Sungurlu Halk Eðitimi
Merkezi olarak deprem-
de zarar gören vatan-
daþlarýmýzýn acil ihti-
yaçlarýndan olan uyku
tulumu dikimine tüm us-
ta öðreticilerimiz gönül-
lü olarak devam etmek-
tedir. Sungurlu Kayma-
kamlýðýmýz himayesin-
de uyku tulumlarýmýzý
göndermeye devam et-
mekteyiz." dedi. (AA)

Depremzedeler için mantý
ve çorbalýk üretiyorlar

Sungurlu Kadýn Giriþimi Üretim ve 
Ýþletme Kooperatifi, depremzedeler için 
24 saat mantý ve çorbalýk üreterek afet 

bölgesine gönderiyor.

Kooperatif 
Baþkaný 

Havva Özata

Afetzedeler için uyku
tulumu üretiyorlar

Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðünde üretilen uyku tulumlarý, Sungurlu Kaymakamlýðý yardým 
týrlarýyla depremden etkilenen illere gönderiliyor.
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Hakan Öztürk
Ýnegölspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ýnegölspor, 2. Lig
ekibi Kocaelispor'dan sað açýk Hakan Öztürk
ile sezon sonuna kadar anlaþma saðladý.

Ýnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen
imza töreninde konuþan Futbol Þube Sorum-
lusu Serkan Bak, Kocaelispor'dan sað açýk
mevki oyuncusu Hakan Öztürk'u sezon sonu-
na kadar kiraladýklarýný belirterek, "Hakan kar-
deþimizin takýmýmýza katký saðlayacaðýndan
eminiz. Genç ve yetenekli bir kardeþimiz.
Uzun yýllar Türk futboluna baþarýlý bir þekilde
hizmet edeceðinden þüphemiz yok. Anlaþma-
nýn her iki taraf içinde hayýrlý olmasýný diliyo-
ruz" ifadelerini kullandý.

Hakan Öztürk ise "Ýnegölspor'a geldiðim
için mutluyum. Burada bana þans geleceðini
ve bunu iyi deðerlendireceðimi düþünüyorum.
Ýnþallah Allah'ýn izniyle Ýnegölspor'u hak ettiði
yerlere çýkartacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)

Çorum FK'nin devre arasýnda kadrosuna
kattýðý deneyimli kanat oyuncusu Ozan Sol'dan
kötü haber geldi. Ozan Sol'un 6 ila 8 hafta ara-
sýnda sahalardan uzak kalacaðý ifade edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, sezon ortasýnda kadrosuna tecrübe-
li kanat oyuncusu Ozan Sol'u kadrosuna kat-
mýþtý. Devre arasýnda ameliyat olan Ozan Sol,
ikinci yarýda hiç forma giyemedi. Bursaspor ma-
çýnda kadroda yer alan ancak forma bulamayan
Ozan Sol'un deprem felaketi nedeniyle verilen
arada yapýlan antrenmanlarda yeniden sakat-
landýðý öðrenildi. Tecrübeli futbolcunun daha ön-
ce yaþadýðý bir sakatlýðýn tekrar nüksettiði ifade
edilirken, ameliyat olmayacaðý söylendi. Ayrýca
Ozan Sol'un 6 ila 8 hafta arasýnda sahalardan
uzak kalacaðý öðrenildi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin depremzedeler için Samsunspor
ile yapacaðý maçýn hazýrlýk maçýnýn biletleri satýþa
çýktý.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ço-
rum FK, Kahramanmaraþ ve bölgesinde yaþanan
deprem felaketinden etkilenen afetzedeler için Yýl-
port Samsunspor ile hazýrlýk maçý yapacak. Sam-
sun 19 Mayýs Stadyumu'nda Cumartesi günü saat
16.00'da baþlayacak maçýn biletleri satýþa çýktý. Bi-
letler Passo üzerinden satýn alýnabiliyor. Bilet fiyat-
larý 1. Kategori için 150, 2. Kategori için 100 ve 3.
Kategori için ise 50 lira olarak belirlendi.

Maçtan elde edilecek gelir, Kahramanmaraþ,
Gaziantep, Hatay, Malatya, Adýyaman, Adana ille-
rimizi etkileyen deprem felaketinden etkilenen 11
ildeki depremzedeler için kullanýlacak.

Geliri Yýlport Samsunspor, AFAD vasýtasýyla
depremzedelere baðýþlayacak.

Karþýlaþmada Passolig uygulamasý yapýlmaya-
cak. Maç günü stadyum giþesinden kaðýt bilet,
Passo web sitesi ve Passo mobil uygulamasýndan
PDF bilet satýþý yapýlacak.   (Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, lige
verilen arada hazýrlýk-
larýný sürdürüyor.

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde yaþa-
nan deprem felaketi-
nin ardýndan profes-
yonel liglere ara veril-
miþti. Çorum FK de 2.
Lig Beyaz Grup'ta 5
Mart'ta oynayacaðý
Batman Petrolspor ile
oynayacaðý maçla lige
devam edecek. Bu
maçýn hazýrlýklarýný
sürdüren Çorum FK,
kulüp tesislerinde dün
bir antrenman yaptý.
Teknik Direktör Tahsin
Tam yönetiminde ger-
çekleþtirilen antren-
manda taktik çalýþýldý.

Çorum FK, lig ha-
zýrlýklarýna bugün ya-
pacaðý antrenmanla
devam edecek. 

(Abdulkadir Söylemez)

Depremzedeler yararýna saha-
ya çýkacak Batman Petrolspor ile
Siirt Özel Ýdarespor maçý öncesi
hazýrlýklar son aþamaya geldi. Kar-
þýlaþma için Hatýra Bilet'leri 50
TL'den, protokol bölümünde ise bi-
letleri 200 TL'den satýþa çýkarýyor.
Biletler Çarþamba günü satýþa çý-
kacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta müca-
dele eden Batman Petrolspor ile 3.
Lig ekibi Siirt Özel Ýdarespor, dep-
remzedeler yararýna 26 Þubat Pa-
zar günü dostluk maçý yapacak.
Karþýlaþma öncesi Batman Petrols-

por Kulübü, maçýn anýsýna özel bilet
hazýrladý. "Yaralarý sarmak için sen
de yerini al" sloganýyla biletleri ha-
zýrlayan kulüp yöneticileri, tüm geliri
depremzedelere baðýþlayacak.

Kulüp Baþkaný Abdulvahap Ak-
baþ, "Ýki komþu il'in takýmlarý olarak
dayanýþmaya en çok ihtiyaç duydu-
ðumuz bir süreçte anlamlý bir orga-
nizasyonla bir nebze yaralarý sar-
mak istiyoruz. Karþýlaþmaya hayýr-
sever iþ insanlarý, Batmanlýlar ile
Siirtli hemþerilerimizin ilgi göstere-
ceðine inanýyoruz" dedi. 

(Haber Merkezi)

HATIRA BÝLETLERÝ 
SATIÞA ÇIKIYOR

Bursaspor, Amed Sportif Fa-
aliyetler'le yapacaðý maçýn hazýr-
lýklarýna bugün yaptýðý antren-
manla tekrar baþladý.

TFF 2. Lig'in 25. haftasýnda
sahasýnda Amed Sportif Faaliyet-
lerile karþýlaþacak olan Bursas-
por, Özlüce Ýbrahim Yazýcý Tesis-
leri Mesut Þen Sahasý'nda yaptý-
ðý antrenman ile bu maçýn hazýr-
lýklarýna baþladý. Teknik Direktör
Ýsmail Ertekin gözetiminde yapý-
lan idman ýsýnma hareketleri ve
5'e 2 pas pres oyunlarýyla baþla-
dý. Ýkinci bölümde topa sahip ol-
ma çalýþmalarý yapan futbolcular,
antrenmaný çift kale maçlar yapa-
rak tamamladý. (Haber Merkezi)

SAMSUNSPOR MAÇININ
BiLETLERi SATIÞA ÇIKTI

BURSA, AMED'E 
SIKI HAZIRLANIYOR

Lig hazýrlýðý
devam ediyor

Ozan Sol’dan kötü haber

Ozan Sol, 4 Þubat'ta oynanan Bursaspor maçýnda kadroda yer almýþ 
ancak forma þansý bulamamýþtý. 

Ozan Sol'un 6 ila 8 hafta arasýnda 
sahalardan uzak kalacaðý öðrenildi.



Kazakistan 
Cumhuriyeti Sali-
qaly Urpaq Vakfý,
Çorum'da misafir
edilen depremze-
deler için Çorum
Belediyesi Hayýr
Çarþýsý'na 40 bin
dolarlýk baðýþta

bulundu.
Kazakistan Saliqaly Ur-

paq Vakfý (Salih Nesil Vakfý)
yöneticileri depremzedelere
destek vermek için Çorum'a
geldi. Çorum Belediyesi'ni
ziyaret eden Vakýf Baþkaný
Nurbol Nazerbayevve vakýf
yöneticileri Belediye Baþ-
kan Vekili Lemzi Çöplü ve
Belediye Baþkan Yardýmcý-
sý Turhan Candan ile görüþ-
tü. Ülkemize geçmiþ olsun
dileklerini ileten Nurbol Na-
zerbayev, afetin ardýndan
Çorum'a gelen depremze-
deler için Çorum Belediyesi
Hayýr Çarþýsý'na giysi ve ih-
tiyaç malzemesi baðýþýnda
bulunduklarýný açýkladý.

Belediye Baþkan Vekili
Lemzi Çöplü ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, kardeþ ülke Kaza-
kistan'a destekleri için te-
þekkür etti. Hayýr Çarþýsý'na

yapýlan baðýþ için protokol
imzalanmasýnýn ardýndan,
Saliqaly Urpaq Vakfý Baþ-
kaný Nurbol Nazerbayev,
Vakfýn Genel Müdürü
Kassym Kassabekov ile va-
kýf yöneticileri Timur Nus-
sýpkhanov,  Azamat Ahmet
ve Bakdaulet Talipov'a te-
þekkür plaketi takdim edildi. 

Hitit Üniversitesi'nde dok-
tora yapan vakýf yöneticisi Ti-
mur Nussipkhanov'un reh-
berliðinde ilimize gelen he-
yet, Çorum'u ziyaretlerinin ar-
dýndan incelemelerde bulun-
mak üzere deprem bölgesine
gitti. (Sümeyra Özdoðan)
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Çölyak Derneði bünye-
sinde kurulan Glütensiz Mut-
fak'ta, çölyak hastasý olan
depremzedeler için çalýþma
yürütülüyor. Görevliler tara-
fýndan özenle hazýrlanan

hastalarýn yiyebileceði ürün-
ler, paketlendikten sonra ilgi-
li kurumlar aracýlýðýyla dep-
rem bölgesine ulaþtýrýlýyor.
Depremin ilk bugüne Gluten-
siz Mutfak'ta üretilen 10 koli

ürün de hastalara teslim edil-
mek üzere talep edilen illere
gönderildi. Ayrýca, depremin
ardýndan Çorum'a nakledilen
çölyak hastalarýnýn gýda ihti-
yacý yine Çölyak Derneði ta-

rafýndan karþýlandý.
Kahramanmaraþ merkez-

li depremlerin ardýndan baþ-
latýlan yardým seferlerine Ço-
rum Çölyak Derneði kendile-
rinin de dahil olduðunu dile
getiren Dernek Baþkaný Fat-
ma Müjgan Demir, "Çölyak
hastalýðýnýn tek tedavisi glü-
tensiz beslenmektir. Yaþaný-
lan afetlerde glütensiz gýda-
lara ulaþmakta büyük zorluk-
lar çekiliyor. Ülkemizde tüm
Çölyak Dernekleri ve Çorum
Çölyak Derneði olarak afet
bölgelerine glütensiz ürün
desteði saðladýk" dedi.

Deprem bölgelerine Glü-
tensiz Mutfak'ta ürettikleri si-
mit, poðaça, kurabiye gibi
ürünleri gönderdiklerini anla-
tan Demir, "Þimdide mutfaðý-
mýzda eriþte, mantý, atýþtýr-
malýk ürünlerin üretimini ya-
parak gönderime hazýrlýyo-
ruz. Afet bölgesindeki Çölyak
Dernekleri yöneticilerinden
edindiðimiz ihtiyaca göre
Türkiye Çölyak Dernekleri
olarak hep birlikte destek
oluyoruz" diye konuþtu.

Ayrýca depremin etkilediði
illerden Çorum'a gelen Çöl-
yak hastalarý içinde ürün
desteði saðladýklarýný açýkla-
yan Demir, çalýþmalara gö-
nüllü olarak dernek üyeleri-
nin yaný sýra Hitit Üniversite-
si Týp Fakültesi Aile Hekimli-
ði ana Bilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Derya Ýren Akbýyýk
öncülüðünde hekimlerinde
destek olduðunu kaydetti.

Demir, bugüne kadar der-
nek olarak bölgeye 10 koli
gýda gönderdiklerini sözleri-
ne ekledi. (ÝHA)

Çocuklarýn 
yüzü gülsün 

diye...
Çorum Belediyesi, ilimize gelen dep-

remzede çocuklar için "Çocuk Þarkýlarý ve
Masallar" etkinliði düzenleyecek. Deprem-
zede çocuklar, Zeynep Betül Akyýldýz'ýn
katýlacaðý etkinlikle hem eðlenecek hem
de Çorumlu kardeþleriyle kaynaþma imka-
ný bulacak.

Çorum Belediyesi'nin kültür sanat et-
kinlikleri kapsamýnda çocuklar ve aileler
için "Çocuk Þarkýlarý ve Masallar" etkinliði
yapýlacak. Müzisyen ve hikâye anlatýcýsý
Zeynep Betül Akyýldýz'ýn katýlacaðý "Çocuk
Þarkýlarý ve Masallar" etkinliðini depremze-
de çocuklarýn yaný sýra Çorumlu çocuklar
da ücretsiz olarak izleyebilecek. 

Etkinlik, 26 Þubat Pazar günü Devlet
Tiyatro Salonu'nda saat 13.00 ve 16.00'da
olmak üzere iki seansta gerçekleþecek. 

(Zahide Yasemin Özden)

Kazakistan'dan Çorum'daki
depremzedelere yardým

Çölyak hastasý depremzedelere
glütensiz gýda

Çorum Çölyak Derneði, Kahramanmaraþ merkezli 7,7 ve 7,6 
büyüklüðündeki depremlerin etkilediði illerdeki çölyak hastalarý
için glütensiz ürünler üreterek talep edilen bölgelere gönderiyor.

Çorum Çölyak Derneði Baþkaný
Fatma Müjgan Demir


