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SAMSUNSPOR iLE
KARÞILAÞIYORUZ
SAMSUNSPOR iLE
KARÞILAÞIYORUZ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 
mücadele eden Çorum FK, lige
verilen arada Samsunspor ile
hazýrlýk maçý yapacak. Maçtan

elde edilecek tüm gelirin 
depremzedelere baðýþlanacaðý
maç, Samsun'da oynanacak.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde
yaþanan deprem felaketinin 

ardýndan profesyonel liglere ara
verilmiþti. Temsilcimiz Çorum FK,
5 Mart'ta Batman Petrolspor ile
oynayacaðý maçla birlikte lige 

devam edecek. 11’DE

TÜRK HALKININ
DEZENFORMASYONLA

ÝMTÝHANI

Oðuzlar HEM'de 
uyku tulumu

üretiliyor
Oðuzlar HEM Müdürü Mustafa Fýndýk, Usta
öðretici ve kursiyerlerin depremzedeler için

ilk olarak bere, eþofman takýmý, çocuk takým-
larý ve battaniye diktiklerini anlatarak, uyku
tulumu üretmeye baþladýklarýný belirtti. 4’TE

'HAYIR ÇARÞISI’NA
DESTEKLER DEVAM ETMELi'

VALi VEKiLi

TAMER ORHAN’DAN 

HAYIRSEVERLERE 

ÇAÐRI

Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, Ticaret
ve Sanayi Odasý'nda Çorum Belediyesi,
Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, Çorum
Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþ-
ma Vakfý Baþkanlýðý, Kýzýlay Baþkanlýðý,
sivil toplum kuruluþlularý ve hayýrsever
vatandaþlar tarafýndan tedarik edilen

ürünlerin görevlilerce kentte misafir olan
depremzedelerin ihtiyaçlarýnýn hayýr çar-

þýsýnda giderildiðini ifade etti. 12’DE

Eski muhtar, yeni
muhtarý öldürdü
Sungurlu'daAkçalý köyü eski muhtarý Ýsmail E.

ile mevcut muhtar Mesut Uzunkaya (42)
arasýnda henüz bilinmeyen nedenle çýkan

tartýþmada Ýsmail E, tabancasýyla ateþ ederek
Mesut Uzunkaya ve babasý Turan Uzunkaya'yý
(79) yaraladý.Yaralý muhtar, hastanede yapýlan

müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. 3’TE

Gaziosmanpaþa Üniversitesi (TOGÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Baþkaný Prof.
Dr. Alpaslan Demir, Kuzey Anadolu fay hattý
üzerinde bulunan Çorum ve bölgesinde ya-
þanan büyük depremlere dikkat çekerek,
"Yerleþim alanlarýný ovalarýn dýþýna çýkarma-
mýz gerekiyor" diyerek "1509 yýlýnda Amas-
ya, Tokat, Sivas, Çorum ve çevresinde baþla-
yan deprem 45 gün boyunca aralýklý ve þid-
detli bir þekilde devam etmiþtir. Bu depremde
en fazla Ýstanbul zarar görmüþtür" dedi. 5’TE

15. YÜZYILI iÞARET ETTi, 
FAY HATTINDAKiLERi UYARDI

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, dün
kentteki gazete, televizyon ve internet haber temsilci-
leriyle yeni Belediye Hizmet Binasý'nda gerçekleþtiri-
len basýn toplantýsýnda, Kahramanmaraþ ve bölgesin-
de yaþanan deprem felaketinin ardýndan kentte yap-
mayý planladýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. 7’DE

Aþgýn: 40-50 yýllýk binalarýný 
ücret ödemeden yenilemek 
isteyenler var

Baþkan Aþgýn, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahalleleri'nde yapýlacak kentsel 
dönüþümle ilgili bazý hak sahiplerine sitem etti, vicdanlý olmalarýný istedi.

Belediye Baþkaný 
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

Evlenen ve boþanan
çift sayýsý azaldý

TÜÝK Baþkanlýðý 2022 yýlý evlenme ve bo-
þanma verilerini açýkladý. 2021 yýlýnda Tür-
kiye genelinde evlenen çiftlerin sayýsý 563
bin 140 iken, 2022 yýlýnda 574 bin 358 ol-
du. Kaba evlenme hýzý 2022 yýlýnda binde
6,76 olarak gerçekleþti. Çorum'da ise2022
yýlýnda evlenen çiftlerin sayýsý yüzde 2,5

azalarak 3 bin 455 oldu. 9’DA

Ýþ yerinde çýkan yangýn 
kýsa sürede söndürüldü
Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak'taki plastik
poþet ve kaðýt bardak gibi malzemelerin toptan

satýþýnýn yapýldýðý iþ yerinde çýkan yangýn
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kýsa

sürede söndürüldü. 3’TE

Afþin'e 11 araç, 21 
personel uðurlandý

Çorum Belediyesi tarafýndan Kahramanma-
raþ'ýn Afþin ilçesindeki enkaz kaldýrma ve 
temizlik iþlerine yardýmcý olmasý amacýyla 
11 araç ve 21 personel gönderildi. 3’TE

Prof. Dr. Alpaslan Demir, 
Kuzey Anadolu fay hattý

üzerinde yer alan Çorum ve
bölgesinde yaþanan büyük
depremlere dikkat çekerek,

"Yerleþim alanlarýný 
ovalarýn dýþýna çýkarmamýz 

gerekiyor" dedi.
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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?

Dezenformasyon, yanlýþ veya doðruluðu
bulunmayan ve kasýtlý olarak yayýlan bilgi; bil-
gi çarpýtma anlamýna gelir. Hasmý rencide et-
meyi, aþaðýlayýp küçük düþürmeyi amaçlayan
karþý propaganda ile benzerlik taþýr. (s. DE-
ZENFORMASYON)

Kasýtlý olarak yayýlan bu yanlýþ bilgiler, top-
lumu manipüle edip þaþýrtmak ve iç karýþýklýk-
lara sebep olmak için trend ve çok takip edi-
len medyalardan yayýlýr.Bu bilgiler daha çok
afet,savaþ ve seçim dönemlerinde yayýlmak-
tadýr.

Ülkemiz bilindiði üzere yüzyýlýn en büyük
afetiyle karþýlaþmýþtýr.Böylesi bir durumda
yanlýþ bilgilerin hýzlýca halka yayýlmasý ve hal-
kýn bu bilgilere inandýrýlmasý hiç zor deðildir.

Büyük afetler büyük yýkýmlar demektir.Bü-
yük yýkýmlar sonucu depresif hale bürünen
halkýn büyük bir kýsmý manipüle edilmeye açýk
durumdadýr.Bu durumdan istifade eden ve ül-
kedeki sükunu bozmaya çabalayýp halkta infi-
ale sebep olanlar cezasýz kalmamalýdýr.

DEZENFORMASYON SUÇ MUDUR?
Türk Ceza Kanununa yeni eklenen halký

yanýltýcý bilgiyi alenen yayma suçu, medya ta-
biriyle dezenformasyon suçtur.

Dezenformasyon suçu, 2022 yýlýnda mec-
lis onayýndan geçmiþ ve resmi gazetede ya-
yýmlanarak yasallaþmýþtýr.

Türk Ceza Kanunu MADDE 217/A - (1) Sýrf
halk arasýnda endiþe, korku veya panik yarat-
mak saikiyle, ülkenin iç ve dýþ güvenliði, kamu
düzeni ve genel saðlýðý ile ilgili gerçeðe aykýrý
bir bilgiyi, kamu barýþýný bozmaya elveriþli þe-
kilde alenen yayan kimse, bir yýldan üç yýla
kadar hapis cezasýyla cezalandýrýlýr.

Dezenformasyon suçunun vuku bulabil-
mesi için kamu barýþýný bozmaya elveriþli ol-
masý gerekecektir.Bilhassa bu yönüyle suç,
somut tehlike suçlarýndandýr.Hakim özellikle,
yayýlan bilginin gerçek bir tehlikeye sebebiyet
verip vermediði araþtýrýlmalýdýr.

PEKÝ DEZENFORMASYONLAR 
NASIL ENGELLENEBÝLÝR?
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý De-

zenformasyonla Mücadele Merkezince ya-
yýmlanan bültenlerde dezenformasyonlar be-
lirtilerek, kendi ifadeleriyle yanlýþ ve manipüla-
tif bilgilerin doðrularýný paylaþýyorlar.

Kahramanmaraþ merkezli depremlerle il-
gili Dezenformasyon Bültenleri sýklýkla yayým-
lanýrken, en son yayýmlanan dezonformasyon
bülteninde FOX TV, TELE1 ve HALK TV hak-
kýnda yayýlan, RTÜK'ÜN  bu kanallara yayýn
yasaðý getirdiði ile ilgili haberler yalanlanýyor.

21-22 ÞUBAT BÜLTENÝ'NDEN 
BÝR KISIM ALINTILAR:
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý De-

zenformasyonla Mücadele Merkezi bazý tele-
vizyon kanallarýnýn durumuyla ilgili þunlar
paylaþtý;

1-"Merdan Yanardað'ýn Tele1 yayýnýndaki,
"Ýnsanlar bile bile bu merkez sað, muhafa-
zakâr partilere, gerici partilere oy vermeye de-
vam ettiler. Gölcük depreminin nedenini 'Ya
iþte oradaki Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn,
Donanma Komutanlýðý'nýn orduevinde dans
ediyorlardý, bu yüzden Allah'ýn cezasý onlarý
vurdu.' diyen zihniyet bugün iktidardýr" þeklin-
deki sözleri de yayýncýlýk ilkesi ihlali kabul edil-
diði ve RTÜK'ün TELE1 hakkýnda üst sýnýrdan
idari para cezasý ve yine üst sýnýrdan 5 kez
program durdurma cezasý verilmiþtir.''

2-"FOX TV'de Doðan Þentürk'ün, "AFAD
üzerinde bira resmi olan mont yardýmýný en-
gelledi" ifadelerini kullanmýþ, hem AFAD hem
de yardýmlarý engellendiði iddia edilen kuruluþ
iddiayý yalanlamýþtýr. Yayýndaki diðer yorum-
cularýn bilginin doðru olmadýðýný belirtmeleri-
ne raðmen yanlýþta ýsrar eden Þentürk'ün tav-
rý, 6112 sayýlý Yasa'nýn ihlali olarak görüldü.
RTÜK, yayýncý FOX'a üst sýnýrdan idari para
cezasý yaptýrýmý uygulanmýþtýr.''

3-''RTÜK toplantýsýnda, Þirin Payzýn'ýn
Halk TV yayýnýndaki, "sistematik yaðmacýlýk
ve hýrsýzlýk yapýldýðý" iddialarý da masaya ya-
týrýlmýþtýr. Üst Kurul, sözlerin Yasada geçen
"Tarafsýzlýk, gerçeklik ve doðruluk ilkelerini
esas almak ve toplumda özgürce kanaat olu-
þumuna engel olmamak zorundadýr; soruþtu-
rulmasý basýn meslek ilkeleri çerçevesinde
mümkün olan haberler, soruþturulmaksýzýn
veya doðruluðundan emin olunmaksýzýn ya-
yýnlanamaz" hükmünü ihlal ettiðini belirleye-
rek Halk TV'ye üst sýnýrdan idari para cezasý
vermiþtir.''

RTÜK, þahýslara TCK 217/A hükmünce 
bir ceza vermemiþ bilakis tüzel kiþi olan ka-
nallara idari para cezasý yaptýrýmýnda bulun-

muþtur.Dezenformasyonun tüzel kiþiler baký-
mýndan yaptýrýmý RTÜK eliyle verilirken, þa-
hýslarýn iþlediði dezenformasyon suçuysa
TCK 217/A hükmünce mahkeme kanalýyla
verilir.

Sonuç olarak; Medya hizmet saðlayýcý ku-
ruluþlarýn sorumlu yayýncýlýk ilkesiyle ve aza-
mi ölçüde dikkatle hareket etmesi etik haber-
ciliðin birincil gereklerindendir. Bir yayýncý ku-
ruluþ, doðruluk ve gerçeklikten ödün vermesi
durumunda ilk amacý olmasý gereken "doðru
bilgi aktarma" ilkesine aykýrý bir tutum ortaya
koyduðunu ve beraberinde kaçýnýlmaz olarak
etik sorunlarýn doðacaðýný dikkate almalý-
dýr.(RTÜK) (1)

Yalanve halký manipüle etmeye yönelik ni-
ce haberler yüzünden ne savaþlar kaybedil-
miþ, ne milletler arasýnda iç savaþlar çýkmýþ-
týr…Halkýmýz bu konuda bilinçli olmalý ve oku-
duklarý her haberi iyice araþtýrmalý ve Cum-
hurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý Dezenfor-
masyon Ofisi'nde yayýnlanan bültenleri takip
etmelidir.Bilhassa doðru haberle beslenen her
ülke huzur,refah ve güven içinde olacaktýr.

Öte yandan ne tür bilginin dezenformas-
yon olduðu konusunu da netleþtirelim. Olum-
suzluk içeren, kimi çevreler tarafýndan her-
hangi bir nedene baðlý olarak beðenilmeyen
bilgilerin her zaman  dezenformasyon olarak
nitelendirilmesi doðru deðildir. Her þeyi güllük
gülistanlýk gösteren bilgilerde dezenformas-
yon olabilir.  

Olumlu ya da olumsuz, doðruluðu teyit
edilmeyen her bilgi dezenformasyona, mani-
pülasyona açýktýr.   

ÝYÝ OKUMALAR…

KAYNAKLAR:
Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý De-

zenformasyon Ofisi 21-22 Þubat Bülteni
Vikipedi-Dezenformasyon
Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu
RTÜK, Üst Kurul Kararlarý Karar NO:18

(1) Toplantý No: 2022/27 Toplantý Tarihi:
6.7.2022Karar No: 18Karar Konusu: 6112 sa-
yýlý Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fýkrasý-
nýn (ý) bendinin ihlali nedeniyle Kanun'un
32'nci maddesinin ikinci fýkrasý uyarýnca, Ýdari
Para Cezasý (TELE 1 - ABC RADYO TELE-
VÝZYON VE DÝJÝTAL YAYINCILIK A.Þ.)

Elif Þuara GÜNGÖR 

TÜRK HALKININ 
DEZENFORMASYONLA ÝMTÝHANI

Konuk
Kalem

Karadeniz Bölgesi'nden gönüllü 87 sað-
lýk personeli, deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraþ merkezli, 11 ili etkile-
yen depremlerin yaralarýný sarmak için
Trabzon'un yaný sýra Sinop, Çorum, Gire-
sun, Gümüþhane, Bayburt ve Rize'de gö-
rev yapan 87 saðlýk personeli gönüllü oldu.

Trabzon Saðlýk Müdürü Hakan Usta, 79
saðlýkçýyý Trabzon Havalimaný'ndan askeri
uçakla Adýyaman'a uðurladý.

Saðlýkçýlardan 8'inin ise kara yolu ile
bölgeye hareket ettiði öðrenildi. (AA)

Ocak ayýnda 
yabancý turist 

sayýsý yýllýk yüzde 
56,51 arttý

2023 yýlý Ocak ayýnda yabancý turist sayýsý
geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 56,51 artýþla
2 milyon 5 bin 967 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý 2023 yýlý Ocak ayý
giriþ-çýkýþ yapan yabancý ve vatandaþlar verile-
rini paylaþtý. Emniyet Genel Müdürlüðü'nden alý-
nan geçici verilere göre 2023 yýlý Ocak ayýnda
yabancý turist sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 56,51 oranýnda bir artýþ göstererek 2 mil-
yon 5 bin 967 oldu.

2023 yýlý Ocak ayýnda Türkiye'yi en çok ziya-
retçi gönderen ülkeler sýralamasýnda Rusya Fe-
derasyonu yüzde 13,95 ile birinci sýrayý aldý.
Rusya'yý yüzde 8,33 ile Bulgaristan ve yüzde
6,98 ile Almanya takip etti.

Ocak ayýnda Türkiye'ye gelen yabancý ziya-
retçilerin en çok giriþ yaptýklarý sýnýr kapýlarýnýn
baðlý olduðu iller sýralamasýnda ilk 3 il Ýstanbul,
Edirne ve Antalya oldu. Ýstanbul'a 1 milyon 189
bin turist, Edirne'ye 242 bin 615 turist, Antal-
ya'ya ise 183 bin 338 turist giriþ yaptý. (ÝHA)

Gönüllü 87 saðlýk personeli 
deprem bölgesine gitti
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Sungurlu'da eski köy
muhtarý, silahla yeni muhtarý
öldürdü, babasýný yaraladý.

Alýnan bilgiye göre, Akça-
lý köyü eski muhtarý Ýsmail E.
ile mevcut muhtar Mesut
Uzunkaya (42) arasýnda he-

nüz bilinmeyen nedenle tar-
týþma çýktý.

Tartýþmanýn büyümesi
üzerine Ýsmail E, tabancasýy-
la ateþ ederek Mesut Uzun-
kaya ve babasý Turan Uzun-
kaya'yý (79) yaraladý.

Ýhbar üzerine köye jan-
darma ve saðlýk ekipleri sevk
edildi.

Yaralý muhtar ve babasý,
yakýnlarý tarafýndan özel
araçla götürülürken yolda
aktarýldýðý ambulansla Sun-
gurlu Devlet Hastanesine
kaldýrýldý.

Yaralý muhtar, hastanede
yapýlan müdahaleye raðmen
kurtarýlamadý. Baba Turan
Uzunkaya ise buradaki mü-
dahalenin ardýndan ambu-
lansla Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine sevk edildi. 

Ýsmail E. ise jandarma
ekiplerince gözaltýna alýndý. 

(AA-ÝHA)

Çorum'da bir iþ yerinde çýkan yangýn itfaiye-
nin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak'taki plas-
tik poþet ve kaðýt bardak gibi malzemelerin top-
tan satýþýnýn yapýldýðý iþ yerinden duman yük-
seldiði ihbarý üzerine adrese itfaiye, polis ve
saðlýk ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müda-
hale edilen yangýn kýsa sürede söndürüldü.

Yangýn nedeniyle iþ yerinde hasar oluþtu.
Yangýnýn çýkýþ nedeni araþtýrýlýyor. (AA-ÝHA)

Yeni Evim 
kampanyasýnda 

yeni þart
Yeni Konut Finansman Programý'na

bankalar tarafýndan saðlanacak finansman
ve katkýlara yönelik usul ve esaslar belirle-
nirken, söz konusu kurallar çerçevesinde
baþvurularýn kredi iþlemleri gerçekleþtirile-
bilecek.

Yeni Konut Finansman Programý (Yeni
Evim Kampanyasý) 4 Ocak'ta Hazine ve
Maliye Bakanlýðý ile Çevre, Þehircilik ve Ýk-
lim Deðiþikliði Bakanlýðýnýn birlikte gerçek-
leþtirdiði lansman programý ile kamuoyu ile
paylaþýlmýþtý.

Bu çerçevede Yeni Konut Finansman
Programý kapsamýnda bankalar 16
Ocak'tan itibaren ön baþvurularý almaya
baþlamýþtý. Yeni Konut Finansman Progra-
mý'na iliþkin, Kamu Finansmaný ve Borç Yö-
netiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun-
da Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 28
Ocak'ta Resmi Gazete'de yayýmlanarak yü-
rürlüðe girmiþti.

Programýn uygulanmasýna iliþkin usul ve
esaslarýn belirlendiði Cumhurbaþkaný kara-
rý da Resmi Gazete'de yayýmlandý.

Söz konusu kurallar çerçevesinde ban-
kalar deðerlendirdikleri baþvurularýn kredi
iþlemlerini gerçekleþtirebilecek.

Düzenlemede, daha önce de açýklandý-
ðý üzere, katkýlardan ve esnek ödeme uy-
gulamasýndan yararlanabilecek konut fi-
nansmaný saðlanabilecek konutlar, konut fi-
nansmaný katkýlarýndan yararlanma þartlarý,
Hazine katkýsýnýn kullandýrýlmasýnda uygu-
lanacak vade, faiz ve kar payý oranlarý, aza-
mi konut ve finansman tutarlarý, ödeme pla-
ný uygulamalarý gibi birçok konuya açýklýk
getirildi.

Programdan, konut finansmanýna yöne-
lik yeterli ödeme gücüne sahip olduðu ban-
kalarca deðerlendirilen ve katký talebinde
bulunan vatandaþlar faydalanabilecek.

Ýstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, Ýzmir,
Bursa, Antalya, Mersin ve Muðla'nýn 2'nci
bölge, bunlarýn dýþýndaki illerin de 3'üncü
bölge olarak tanýmlandýðý Program kapsa-
mýndaki katkýlardan ve esnek ödeme uygu-
lamasýndan 18 yaþ ve üzerindeki Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþý gerçek kiþiler yarar-
lanabilecek.

Bu karar kapsamýndaki katkýlardan ve
esnek ödeme uygulamasýndan yararlan-
mak üzere konut finansmanýna baþvuran ki-
þilerin bankacýlýk mevzuatý ve uygulama
teamülleri kapsamýnda yeterli ödeme gücü-
ne sahip olmasý gerekecek, bu deðerlendir-
me bankalarca yapýlacak.

Kendisi, eþi veya 18 yaþ altýndaki çocuk-
larýnýn konut tapusu sahipliði bulunanlar, bu
karar kapsamýndaki katkýlardan veya esnek
ödeme uygulamasýndan faydalanamaya-
cak, konut dýþýnda arsa, dükkan gibi her-
hangi bir gayrimenkul sahipliði olanlar uy-
gulamadan yararlanabilecek.

Program katkýlarýndan ve esnek ödeme
planýndan yararlanmak için baþvuranlarýn,
konut finansman baþvuru tarihinden itiba-
ren (bu tarih dahil) son 1 yýl içerisinde yurt
içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi
ödemiþ olmalarý gerekecek.

Bu karar kapsamýnda konut finansman
katkýlarýndan yararlanmak üzere bankalara
baþvuracak kiþilerin azami net hane gelirle-
ri birinci bölge için aylýk 80 bin lira, ikinci böl-
ge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45
bin lira olarak belirlendi. Azami net hane ge-
liri için konutun/konut projesinin olduðu böl-
ge esas alýnacak.

Karar kapsamýndaki finansmanlar azami
15 yýl vade ile kullandýrýlacak, esnek ödeme
uygulamasýnda vade 15 yýlý geçmemek
üzere finansmaný kullandýran banka ve baþ-
vuru sahibinin anlaþmasýyla belirlenecek.

0,69 FAÝZ ÝLE KREDÝ 
VERÝLEBÝLECEK
Hazine katkýsýnýn saðlandýðý finansman-

lar için 15 yýllýk aylýk eþit ödemeli plan uygu-
lanacak, bu kapsamda, faiz/kar payý oranla-
rý 2 milyon liraya kadar olan finansman için
yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasýndaki fi-
nansman tutarý için yüzde 0,79, 4-5 milyon
lira arasýndaki finansman tutarý için de yüz-
de 0,99 olacak.

Gayrimenkul deðerleme uzmanlarý tara-
fýndan yapýlacak deðerlemede raporlanan
konut deðeri ve konutun satýþ tutarý her iki-
si de birinci bölge için 9 milyon lirayý, ikinci
bölge için 5 milyon lirayý, üçüncü bölge için
3 milyon lirayý geçmeyecek.

Bu karar kapsamýnda kullandýrýlacak
azami finansman tutarlarý gayrimenkul de-
ðerleme uzmanlarý tarafýndan yapýlacak de-
ðerlemede raporlanan konut deðerinin yüz-
de 90'ýný geçmemek üzere, birinci bölge için
5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira,
üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

Daha önce satýlmamýþ ve yüklenicilerin
mülkiyetinde olan konutlar ile yapýmýna he-
nüz baþlanmamýþ veya yapýmý devam eden
konut projelerine saðlanacak konut finans-
manlarý Program kapsamýnda deðerlendiri-
lecek.

Ayrýca program kapsamýnda gayrimen-
kul geliþtiricileri ve arsa payý karþýlýðýnda in-
þaat sözleþmesi çerçevesinde arsa payý sa-
hipleri de yüklenici olarak kabul edilecek.

Program kapsamýndaki diðer þartlarla il-
gili programa dahil olan bankalardan bilgi
alýnabilecek. (AA)

ESKi MUHTAR, YENi
MUHTARI ÖLDÜRDÜ

Ýþ yerinde çýkan yangýn
kýsa sürede söndürüldü

Mesut Uzunkaya

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangýn kýsa sürede söndürüldü.
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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.

Memleket deprem felaketiyle uðraþýrken,
bir yanda da fýrsatçýlar yine felaketi kazanç fýr-
satýna çevirme peþinde. Eskiden yardým yapý-
lýrdý, þimdi reklam yapmak için yardým yapýlý-
yor gibi görüntü ortaya çýkýyor. 

Ünlü iþ adamý Çorum'dan 100 milyon üze-
rinde bir baðýþý açýklarken önce kendi aile is-
miyle kurduklarý bir vakýf aracýlýðýyla baðýþ
yaptýðýný açýklýyor. Sonra ne oluyorsa Bor-
sa'ya,  yardýmýn toplam tutarýný farklý þirketle-
re bölerek 2022 yýlýnýn hesaplarýnýn görülece-
ði genel kurulda pay sahiplerine baðýþlar ile il-
gili bilgi verileceði gibi bildirimde bulunuyorlar.
"Ortaklar bak þu kadar yardým yapýldý payýnýz-
dan" mý denecek. Sonra dönüp bunlarý da
vergiden düþerek. Devlete vergi ve ortaklara
pay olarak vereceðimizi baðýþ yapalým, sonra
da bunun ilanlarla reklamýný yapalým gibi bir
dahiyanedüþünce içinde olamazlar gibi olum-
lu düþünceler geliþtirelim.

Küçük çocuklar tarafýndan deprem bölge-

sine gönderilen minik minik yardýmlar, büyük
reklamlý vergiden düþülen yardýmlardan daha
kýymetli deðil mi. Çocuklarýn deprem bölgesi-
ne gönderdikleri yardýmlara iliþtirdikleri notlar
ise bölgede yardým paketlerini tasnif eden ki-
þiler tarafýndan zaman zaman paylaþýlýyor.
Minik kalplerden o kadar deðerli dersler anla-
tan notlar yüreklerimizi ýsýtýyor.

Çocuklarý kendi haline býrakýn, reklamýnýza
alet etmeyin. Kocaman adamlarýn reklam için
yardým yaptýðý yerde, küçük bir çocuðun kum-
barasýný yardým için vermesi çok önemli. Ama
o çocuðun kumbarasýný yardým içim teslim
alanlarýn fotoðraflar çektirerek haber servisi
yapmalarý çocuklarýn temiz dünyalarýný kirlet-
mekten baþka bir þey deðil. Örnek olsun diye
bu yardýmý sonradan anlatýn ama çocuðun
önüne kumbarayý koyup, arkasýna da sýra sý-
ra dizilip fotoðraf haber servisi yapmayýn. 

Eski belediye baþkaný etrafýndaki þüreka-
sýyla Cuma namazýna geliyor. Baþkanýnýn ar-

kasýndaki safa yerleþen baþkanýn adamcý-
ðý,þýk diye arkadan fotoðrafý çekip, guruplarý-
na atýyor. "Arka yandan haberim yokmuþ gibi
fotoðraf çek pampa."  Cuma namazýna gelir-
ken bile önceden hazýrladýklarý senaryoyu na-
sýl oynayacaðýnýn planýný yapan adamýn, ne-
releri nasýl imara açtýðýný bir felaket yaþadýk-
tan sonra mý konuþacaðýz. Ve hala bu adam-
lar Cuma namazýný bile siyasetlerine alet ola-
rak kullanmaya devam edebiliyorsa, burada
toplumsal bir çürümüþlük yok mu. 

Çorum'un son 20 yýlýna bakýn, nereler na-
sýl imara açýlmýþ. Deprem potansiyeli olan Ço-
rum'un yaþayacaðý felaketin sorumlularý, Cu-
ma namazýnda sanki kendisinin haberi yok-
muþ gibi adamlarý tarafýndan çekilen fotoðraf-
larýyla umut olacaksa, batsýn bu dünya. 

BATSIN BU DÜNYA 

Furkan
KALKAN

SOKAÐIN 
NABZI

Oðuzlar Halk Eðitimi Merkezinde
(HEM) depremzedeler uyku tulumu üre-
tiliyor.

Oðuzlar HEM Müdürü Mustafa Fýn-
dýk, AA muhabirine, depremin ilk günü
kumaþ ve makineleri temin ederek,
depremzedeler için tam kapasite üreti-
me baþladýklarýný söyledi.

Usta öðretici ve kursiyerlerin dep-
remzedeler için ilk olarak bere, eþof-
man takýmý, çocuk takýmlarý ve battani-
ye diktiklerini anlatan Fýndýk, ardýndan
uyku tulumu üretmeye baþladýklarýný
belirtti.

Ürettikleri kýyafetleri afet bölgesine
gönderdiklerini dile getiren Fýndýk, tu-

lumlarý da tamamlayarak bir an önce
depremzedelere ulaþtýrmak istediklerini
kaydetti.

Usta öðretici Aysel Karaboya ise
depremin ilk gününden itibaren çalýþ-
malara baþladýklarýný, kursiyerlerle me-
sai gözetmeksizin çalýþtýklarýný vurgula-
dý. (AA)

Oðuzlar HEM’de 
uyku tulumu üretiliyor

ÇÝFTÇÝ DESTEK 
ÖDEMELERÝ 
YATIRILIYOR
Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci

13.8 milyarlýk destek ödemesinin çiftçilerin
hesabýna yatýrýlacaðýný bildirdi. Bu miktarýn
3.4 milyar lirasý deprem bölgesindeki çiftçi-
lere ödenecek.

Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci,
"Öne çektiðimiz destekleme ödemeleri
kapsamýnda 13 milyar 836 milyon lira bu-
gün çiftçilerimizin hesaplarýna yatýrýlacak"
açýklamasýnda bulundu.

Tarým ve Orman Bakaný Kiriþçi sosyal
medya hesabýndan yaptýðý açýklamada
"Afet bölgesindeki çiftçimize 3.4 milyar TL,
diðer illerdeki çiftçimize 10.4 milyar TL ol-
mak üzere; Toplam 13.8 milyar TL destek-
leme ödemelerini bugün hesaplara aktarý-
yoruz. Her daim çiftçimizin yanýnda olma-
ya devam edeceðiz. Hayýrlý, bereketli ol-
sun" ifadelerini kullandý. (AA)

Çorum Kýzýlay Ýl Baþkaný Av.
Hüseyin Kýlýç, depremlerin býraktýðý
yaralarýnýn sarýlacaðýný belirterek,
"Yaþadýðýmýz bu zor zamanlarýn el
birliðiyle aþýlacaðýný belirterek va-
tandaþlarýmýzýn seslerine ses ola-
bilmek, sorunlarýný çözebilmek için
çalýþýyoruz. Yaralarý birlikte saraca-
ðýz" dedi.

Kýzýlay Çorum Ýl Baþkaný Av.
Hüseyin Kýlýç, 6 Þubat'ta Kahra-
manmaraþ ve bölgesinde meydana
gelen depremlerde eþi, benzeri gö-
rülmemiþ bir felaketin açtýðý yarala-
ra deðindi. Çorum Kýzýlay Þube-
si'nin 6 Þubat'ta kriz masasý oluþtu-
rarak deprem bölgesine gönderile-
cek ürün ve malzemelerin tedarik
edildiðini ifade eden Hüseyin Kýlýç,
bölgeye acil olarak gereken ürünle-

rin gönderildiðini söyledi. 
Çorum Kýzýlay Þubesi olarak

toplamda 25 týr, 2 kamyon gýda ve
kýyafet, 7 týr ve 2 kamyon yakacak
gönderildiðini dile getiren Kýlýç, böl-
gede görev yapmak üzere 161 kiþi-
ye görev verildiðini ve 48 aracýn
bölgeye gönderildiðini kaydetti. 

Kýlýç, "Kýzýlay Çorum Þubesi
olarak depremzede vatandaþlarý-
mýzýn her zaman yanýnda olduklarý-
ný ve tüm depremzede vatandaþla-
rýmýza kaldýklarý yerleþkede ziya-
retler yapýlýyor. Tüm ihtiyaçlar kar-
þýlanýyor, depremin býraktýðý yarala-
rýn hep birlikte saracaðýz. Hayatýný
kaybeden vatandaþlarýmýza Al-
lah'tan rahmet, yaralý vatandaþlarý-
mýza acil þifalar diliyoruz" dedi. 

(Haber Merkezi)

Kýlýç: Yaralarý hep
birlikte saracaðýz

Çorum Kýzýlay Ýl Baþkaný 
Av. Hüseyin Kýlýç
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Kahramanmaraþ merkezli depremden etkile-
nen depremzedeler, depremin olduðu ilk gün-
den itibaren tüm imkanlarýný seferber eden Sun-
gurlu Belediyesi'ne teþekkür etti.

Sungurlu Belediyesi, depremin meydana
geldiði 6 Þubat tarihinden itibaren tüm imkanla-
rýný sefer etmiþ, hemen ilçe genelinde yardým
kampanyasý baþlatmýþtý. Hayýrsever Sungurlu
halkýnýn destekleriyle toplanan yardýmlar, ivedi-
likle týrlarla deprem bölgesine ulaþtýrýlmýþtý.

Hatay'a arama kurtarma ekibi gönderen Sun-
gurlu Belediyesi, ayrýca Hatay'a 10 bin kiþilik
aþevi kurmuþ, günlerce depremzedelere sýcak
çorba ve yemek ikramýnda bulunmuþtu. 

Sungurlu Kadýn Kültür Merkezi'ne kurduðu
'Hayýr Çarþýsý' ile de ilçemize yerleþen deprem-
zedelerin ihtiyaçlarýný karþýlayan Sungurlu Bele-
diyesi, son olarak ise Çadýr Kent kurulumu için
kampanya baþlatmýþ, toplanan yardýmlarla Ha-
tay Ýskenderun'a Çadýr Kent kurmuþtu.

Sosyal medya hesaplarýndan Sungurlu 
Belediyesi'ne ulaþan bazý depremzedeler, 
özverili çalýþmalarýndan dolayý Sungurlu Beledi-
ye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve ekibine 
teþekkür mesajlarý göndermeye baþladý. 

Ýþte o mesajlardan bazýlarý: 
"Sevgili Sungurlu Belediyesi; Ben nereden

baþlayacaðýmý bilemiyorum. O kadar duygulan-
dým ve bir o kadarda gurur duydum adýnýza. Al-
manya'da yaþýyorum ve sizin bu hizmetinizi bu-
rada yaþayan ve deprem anýnda Hatay'da bulu-
nan arkadaþýmdan birebir duydum. Sungurlu
Belediyesi olarak gönderilen yardýmlar sayesin-
de soðuktan korunduklarýný, saymakla bitmeyen
eþyalarla bir nebzede olsa yaralarýna derman ol-
muþsunuz. Allah binlerce kez razý olsun sizler-
den. Ýyi ki varsýnýz."

Geleceði öngören hazýrlýðýnýz ve organize
çalýþmanýz deprem bölgesindeki hizmetlerinizi
parmak ýsýrtacak pozisyonunda takdire þayan-
dýr. O kara günde 3 gün çalýþmalarýnda sizin ça-
dýrýnýzda içimiz ýsýndý. Teþekkür hafif kalsa da
hakkýnýzý helal edin. Allah'ým baþarýlarýnýzý daim
kýlsýn. Dualarým sizinle."

"Sizlere sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum.
Þuan ekiplerinizin isimlerini bilmem mümkün de-
ðil. Hatay Antakya'da Uçar Sitesi'nde çalýþan
ekibiniz, birçok yakýnýmýn cenazesine ulaþmamý
saðladý. Benden sevgi ve selam iletin lütfen." 

(Haber Merkezi)

Depremzededen Abdulkadir
Þahiner'e 'teþekkür' mesajý

Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý, "Deprem bölgesinde fedakarca görev
yapan saðlýk çalýþanlarýnýn birçok sorunla da
mücadele ettiðini, çalýþanlarýn talep ve sorun-
larý, çözüm önerileri Saðlýk Bakanlýðý'na iletil-
miþtir" dedi.

Afet bölgesi ilan edilen illerin kadrolarýnda
görev yapan ve diðer illerden geçici görevli ge-
len saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükünün hafifletil-
mesi gerektiðini belirten Saatcý;" Depremzede
saðlýk çalýþanlarýnýn psikolojik durumlarý göz
önüne alýndýðýnda mevcut saðlýk hizmeti sunu-
munun etkin olamayacaðý açýktýr. Bu nedenle
söz konusu personel yerine ivedilikle geçici gö-
revlendirmeler yapýlmalýdýr. Saðlýk Bakanlýðý
Atama ve Yer Deðiþikliði Yönetmeliði'nin 21.
maddesine istinaden bu personelin yer deði-
þikliði talepleri dikkate alýnmalý ve ivedilikle çö-
züme kavuþturulmalýdýr. Afet bölgesindeki yýký-
mýn büyüklüðü göz önüne alýndýðýnda, hem
depremzede saðlýk çalýþanlarýnýn hem de böl-
geye geçici görevlendirilen saðlýk çalýþanlarý-
nýn konaklama sorunu bulunmaktadýr. Gerek
bölgede görev yapan gerekse görevlendirmey-
le bölgeye giden saðlýk çalýþanlarýmýzýn acil ve
kritik öneme haiz saðlýk hizmetlerini nitelikli bir
þekilde sürdürebilmeleri için barýnma ve temel
ihtiyaçlarýnýn saðlanmasýna öncelik verilmeli-
dir. Afet bölgelerinde görev yapan saðlýk çalý-
þanlarýnýn iþ yükünün hafifletilmesinin elzem
bir durumdur. Afet bölgelerinde saðlýk persone-
li istihdamý ivedilikle yapýlmadýr" diye konuþtu.

Bölgede çalýþan ve görevlendirmeyle giden
saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde  düzen-
leme yapýlmasýnýn gerektiðini ifade eden Saat-
cý,"Ek ödemeler, saðlýk çalýþanlarýnýn hem mo-
ral ve motivasyonunu arttýrmakta, hem de
ödüllendirilmesini saðlamaktadýr. Ýkinci ve
üçüncü basamak saðlýk tesislerinde görev yap-
makta olan depremzede saðlýk çalýþanlarýnýn
teþvik ek ödemelerinde, 'daðýtýlabilir ek ödeme
miktarýnýn' yüksek belirlenmesi suretiyle, çalý-
þanlarýn deprem öncesi teþvik ek ödemesin-
den en az yüzde 75 daha fazla olmasý saðlan-
malýdýr. Ve ya Saðlýk Bakanlýðý Ek ödeme Yö-
netmeliði'ne düzenlenecek geçici bir madde ile
tavan ek ödeme oranýný geçmeyecek þekilde,
en yüksek devlet memuru aylýðý baz alýnarak,
kadro/unvan bazýnda çalýþanlarýn deprem ön-
cesi aldýklarý teþvik ek ödemesinden en az
yüzde 75 daha fazla olacak þekilde, en az 6 ay
süresince ödenmesi saðlanmalýdýr. Ayrýca afet
bölgelerinde görev yapan depremzede saðlýk
çalýþanlarýnýn teþvik ek ödemesi ile taban öde-

melerinin tam alabilmesi için ek ödemelerinin
hesaplanmasýnda yer alan,  aktif çalýþma gün
katsayýsý '1' olarak uygulanmalýdýr. Afet bölge-
lerine geçici görevlendirilen saðlýk çalýþanlarý-
nýn Saðlýk Bakanlýðý Ek Ödeme Yönetmeli-
ði'nin 5. maddesi ile 6. Dönem Toplu Sözleþme
maddeleri dikkate alýnarak, ek ödemelerinde
yaþanacak hak kayýplarýnýn önüne geçilmesi
gerekmektedir. Birinci basamak saðlýk tesisle-
rinde görev yapmakta olan depremzede saðlýk
çalýþanlarýnýn teþvik ek ödemesinde; Saðlýk
Bakanlýðý Ek Ödeme Yönetmeliði'nin Ek-3B
sayýlý tablodaki katsayýlar, herhangi bir katsayý
ile çarpýlmadan katsayýlarýn en az yüzde 100
artýrýmlý olacak þekilde tamamý, 6 ay süresince
saðlýk çalýþanlarýna ödenmesi saðlanmalýdýr.
Afet bölgelerinde depremzede aile hekimleri ve
aile saðlýðý çalýþanlarý ile geçici görevlendirilen
aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna; Aile
Hekimliði Ödeme ve Sözleþme Yönetmeli-
ði'nde geçici bir madde eklenerek, Ocak 2023
dönemi verileri baz alýnarak (kayýtlý kiþi sayýsý,
negatif performans, pozitif performans ve gezi-
ci saðlýk hizmeti) ödemelerin, 6 ay süreyle tam
olarak yapýlmasý saðlanmalýdýr" dedi.

Depremzede saðlýk çalýþanlarýna psiko-
sosyal destek verilmesinin önemine de dikkat
çeken Saatcý;"Bu amaçla deprem bölgesine
yeterli sayýda psikolog, uzman psikolog, sosyal
çalýþmacý görevlendirilmesi gerekir. Gerekli dü-
zenlemelerin yapýlmasý sadece saðlýk çalýþan-
larý için deðil, saðlýk hizmetinin sunumunu da
etkilemekte ve hasta memnuniyetinin saðlan-
masý için de önemlidir. Bu itibarla, gerekli dü-
zenlemelerin bir an önce yapýlmasý elzemdir"
ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

Prof. Dr. Alpaslan Demir, Kuzey Anadolu fay
hattý üzerinde yer alan Çorum ve bölgesinde ya-
þanan büyük depremlere dikkat çekerek, "Yerle-
þim alanlarýný ovalarýn dýþýna çýkarmamýz gere-
kiyor" dedi.

Kahramanmaraþ merkezli 11 ilde 43 binin
üzerinde can kaybý, binlerce insanýn yaralanma-
sý ve binalarý yýkýlmasýna neden olan deprem bi-
nalarýn inþa edildiði zemin güvenliðini gündeme
getirdi. Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi (TO-
GÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Baþka-
ný Prof. Dr. Alpaslan Demir, Kuzey Anadolu fay
hattý üzerinde bulunan Tokat'ta, 1942 Erbaa-
Niksar depremi ve bölgede tarihte yaþanan bü-
yük depremlere dikkat çekti. 

"ÇORUM VE ÇEVRESÝNDE BAÞLAYAN 
DEPREM 45 GÜN BOYUNCA DEVAM ETTÝ, 
EN FAZLA ÝSTANBUL ZARAR GÖRDÜ"
Demir, Anadolu'nun fay hatlarýnýn üzerinde

bir coðrafya olduðuna deðinerek, "Tarih boyun-
ca Anadolu'da meydana gelen yüzlerce yýkýcý
deprem de göstermektedir ki Anadolu'da yaþa-
yan halk depremle yaþamasýný bilmeli. 526 yýlýn-
da Antakya'da meydana gelen depremde 250
bin kiþi hayatýný kaybetti. 1509 yýlýnda Amasya,
Tokat, Sivas, Çorum ve çevresinde baþlayan
deprem 45 gün boyunca aralýklý ve þiddetli bir
þekilde devam etmiþtir. Bu depremde en fazla
Ýstanbul zarar görmüþtür. 5 binden fazla hayatý-
ný kaybeden vardýr. Bu rakam o dönem Ýstanbul
nüfusunun yüzde 5'ine denk geliyor. Þayet bu-
günkü nüfusla kýyaslarsak 1 milyon kiþinin öl-
müþ olmasý anlamýna gelir. Yaþadýðýmýz Tokat
þehri de özellikle Niksar-Erbaa hattý deprem ku-
þaðýnda yer almaktadýr. Nitekim günümüzde ya-
þanan Kahramanmaraþ depreminden önce
Cumhuriyet döneminin en büyük depremi olan
1939 Erzincan depreminde de Niksar-Erbaa
hattý önemli kayýplar yaþadý" dedi.

"SOÐUK HAVA ÖLÜ SAYISINI ARTIRDI"
27 Aralýk 1939'da olan Erzincan depreminde,

depremin ölümcül etkisini artýran faktörlerin ba-
þýnda mevsimin kýþ olmasý ve eksi 35'ler derece-
sinde hissedilen soðuk hava olduðuna dikkat çe-
ken Demir, "Vatandaþlarýn maruz kaldýðý soðuk
hava þartlarý yalnýz o anda ölenler için deðil, has-
talanan, yaralanan ve sað kalanlar için de ayrý bir
felaket olmuþtur. Bölge yollarýnýn kar ile kaplý ol-
masý ve yollarda depremin etkisiyle kaymalarýn
meydana gelmesi zelzele bölgesine yardým ulaþ-
týrýlmasýna engel teþkil etmekteydi. Ayrýca tren
hatlarýnýn da bozulmuþ olmasý Erzurum ve Si-

vas'tan kalkan yardým trenlerinin Erzincan'a ulaþ-
masýný geciktirmekteydi. Gece saat 2'de olan ve
merkez üssü Erzincan olan depremin þiddeti 7,9
civarýnda ölçülmüþtür. Bu depremde resmi ra-
kamlara göre; 32 bin 968 insan hayatýný kaybet-
miþ, 116 bin 720 bina yýkýlmýþtýr. Tokat, Samsun
ve Ordu'dan da depremin çok büyük olduðu ve
acilen insani yardýmlarýn yapýlmasýnýn zorunlu ol-
duðuna dair Ankara'ya çeþitli telgraflar çekilmiþ-
tir. 27 Aralýk 1939 tarihli ana üssü Erzincan olan
7,9 þiddetindeki büyük deprem Erbaa'da da
önemli tahribat yapmýþtýr. Erbaa ile köylerinde
bin 659 bina yýkýlmýþ; kazada 881 ölü ve köyle-
rinde de 15 ölü ve 27 yaralý tespit edilmiþtir. Lon-
dra'dan gelen haberlere göre; Anadolu þiddetli
bir depremin meydana geldiði, bazý sismografla-
rýn iðnelerinin kýrýldýðý ve bu depremin Ýsviçre ve
Ýtalya'dan da hissedildiði hakkýnda bilgiler yer al-
maktaydý. Erbaa kazasýnda 1 Ocak 1940 depre-
minde 6,2 þiddetinde olup 881 kiþi hayatýný kay-
betmiþtir. 20 Aralýk 1942 tarihli deprem 7 þidde-
tindeydi. 500'ün üzerinde ölüm yaþanmýþtýr. 27
Kasým 1943 yýllarýnda yaþanan depremde de
300'e yakýn insan hayatýný kaybetmiþtir. Bu dep-
remler sonrasý þehir zemini saðlam baþka bir
alana taþýnmak zorunda kalmýþtýr" diye konuþtu.

"OVALAR TARIM ÝÇÝNDÝR"
Demir, tarihi süreçte yaþanan depremlerden

dersler alýnmasýnýn gerektiðini belirterek, "Tek-
noloji geliþse de insanoðlunun doða ile baþ et-
mesi mümkün deðil. Ýskan dediðimiz kavram
tecrübe ile oluþmaktadýr. Bu nedenle yerleþim
alanlarýný ovalarýn dýþýna çýkarmamýz gerekiyor.
Tarihi süreçte yaþanan depremlerdeki büyük ka-
yýplarýn nedeni bu. Tokat deprem kuþaðýnda yer
alýyor ve özellikle Niksar Erbaa hattý önemli. Bu-
rada özellikle ovalar üzerinde kurulu binalarýn
zemin etütlerinin yapýlmasý gerekiyor. Binalar in-
þa edilirken devletin belirlediði kurallara uyulma-
sý gerekiyor. Bizim yaþadýðýmýz bu coðrafyada
büyük depremin üzerinden yaklaþýk 80 yýl geçti.
Kuzey Anadolu fay hattý dediðimiz hat hala etkin
bir þekilde. Bu her an bir depreme hazýrlýklý ol-
mamýz gerektiði anlamýna geliyor. Yani depre-
min ne zaman olacaðýný bilemeyiz. Ama tarihi
süreç bize gösteriyor ki biz fay hatlarýnýn üzerin-
de bir coðrafyada yaþýyoruz. Dolayýsýyla her an
deprem olacakmýþ gibi de bu hayatý yaþamamýz
gerekiyor. Kurallara uyduðumuz müddetçe bun-
da sýkýntý olmaz. Ama dediðim gibi özellikle ova-
lar tarým içindir. Tarihi süreç boyunca böyledir.
Yani oralarda tarým yapýlýr ve yerleþmeler ya-
maçlara kurulur. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Ama ovalarýn üzerinde kurulan binalarýný da
eðer yapýlacaksa zemin etütlerinin iyi yapýlmasý
ve deprem yönetmeliðine uyarak da binalarýn in-
þa edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Karot numuneleri
binaya zarar verir mi?

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Afet
Yönetimi Enstitüsü, son günlerde sosyal
medya ve internet üzerinden yapýlan beton
karot örnekleriyle ilgili asýlsýz paylaþýmlar
hakkýnda açýklama yaptý.

Açýklamada, "Binalardan alýnan beton
Karot örneklerinin binayý "yaralayacak þe-
kilde" dayanýma zarar verdiðini, bunun ye-
rine 'mikrotremor titreþim yöntemleriyle' bi-
nalarýn depreme dayanýmýnýn belirlenmesi
gerektiði iddia edilerek acýlý ve endiþeli hal-
kýmýzý yanýltan, bununla da kalmayýp inþa-
at mühendisliði bilim dalýna ve bunu icra
eden kurum ve kuruluþlarýn itibar ve yetkin-
liðine zarar veren paylaþýmlarý görüyoruz.
Söz konusu iddia gerçeklikten uzaktýr" de-
nildi. ÝTÜ tarafýndan yapýlan açýklama þöy-
le: "Bahsi geçen kolon ve perde gibi düþey
taþýyýcý elemanlardan alýnan beton karot
numuneleri, numunenin alýndýðý taþýyýcý
elemana dayaným bakýmýndan zarar ver-
mezler. Kaldý ki karotlar için açýlan boþluk-
lar yüksek mukavemetli özel harç malze-
mesiyle derhal doldurulur. Yönetmeliðe gö-
re, bu tespitler tüm taþýyýcý elemanlardan
deðil, yeterli en az sayýda kolon ve perde
elemanlardan alýnarak yapýlabilir. Bu du-
rum týbbi teþhis için alýnan kan örneðine
benzetilebilir.

UZMAN EKÝPLERE BAÞVURUN
Yapýlan çalýþmalarda hem zeminden

hem de yapýdan belirli miktarda numune al-
mak gerekir. Mikrotremor yöntemi yer hare-
keti ve binanýn hareket karakterini denetle-
yen bir testtir ve binanýn deprem dayanýmý
hakkýnda bilgi vermez. Halkýmýzýn buna iti-
bar etmemesini diler, binalarý uzman inþaat
mühendisi ekiplerinin yer aldýðý kurum ve
kuruluþlara tespit ettirmelerini tavsiye ede-
riz." (Haber Merkezi)

Saatcý: Afet bölgelerinde saðlýk
personeli istihdamý yapýlmalýdýr

Saðlýk-Sen 
Çorum Þube Baþkaný 

Ahmet SaatcýSungurlu 
Belediye Baþkaný 

Abdulkadir Þahiner

15. yüzyýlý iþaret etti,
fay hattýndakileri uyardý

Prof. Dr. Alpaslan Demir, 
Kuzey Anadolu fay hattý üzerinde

yer alan Çorum ve bölgesinde 
yaþanan büyük depremlere 
dikkat çekerek, "Yerleþim 
alanlarýný ovalarýn dýþýna 

çýkarmamýz gerekiyor" dedi.



Çorum Belediyesi, Kahraman-
maraþ'ýn Elbistan ilçesinde deprem-
den etkilenenler için kurulan "Yeni-
den Hayat Lokantasý"na destek ol-
mak amacýyla baklava ve börek
üretimine baþladý.

Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, Afþin ilçesindeki çalýþmalarý
incelemek üzere gittiði Kahraman-
maraþ'ta, fahri Çorumlu unvaný veri-
len þef Ömür Akkor ve iþ insaný
Ömer Seyfi Aktülün'ün Elbistan'daki
"Yeniden Hayat Lokantasý"ný da zi-
yaret etti.

Burada yürütülen çalýþmalardan
etkilenen Aþgýn, Yeniden Hayat Lo-
kantasý aracýlýðýyla depremzedelere
daðýtýlmasý için Çorum Belediyesi
Buhara Kadýn Kültür Merkezi'nde
kentin meþhur hamur iþi yiyecekle-
rinden hazýrlanmasý talimatýný verdi.

Merkezdeki eðitimci ve gönüllü-
ler, kýsa sürede hazýrlýklarýný ta-
mamlayarak Çorum baklavasý ve su
böreði üretimine baþladý.

Kadýn Kültür Merkezi'ni ziyaret
ederek yürütülen çalýþmalarý incele-
yen Aþgýn, gazetecilere, 11 ilin etki-

lendiði depremlerin ardýndan Ço-
rum'da yardým seferberliði baþlatýl-
dýðýný, afet bölgesine yüzlerce týr
yardým malzemesi gönderildiðini
söyledi.

Üç kez deprem bölgesine gittiði-
ni belirten Aþgýn, son olarak Elbis-
tan'ý ziyaret ettiðini, burada þef
Ömür Akkor'un lokantasýný incele-
me fýrsatý bulduðunu aktardý.

"GURUR DUYUYORUZ"
Akkor'a Çorum gastronomisine

verdiði katký nedeniyle "fahri hem-

þehrilik beratý" verdiklerini hatýrlatan
Aþgýn, "Çorumlu olarak Ömür Akkor
kardeþimizle gurur duyuyoruz. Ora-
da bir kafeyi kiralayýp lokantaya dö-
nüþtürmüþ, Elbistanlý depremzede
kardeþlerimize her gün binlerce kiþi-
lik yemek ikram ediyor. Ýkinci ve
üçüncü þubeleri açmanýn telaþýn-
da." dedi.

"BAKLAVA VE SU BÖREÐÝ 
ÜRETÝMÝNE BAÞLADIK"
Görüþmede Akkor'un, farklý yer-

lerden farklý lezzetlerin geldiðini
söylemesi üzerine daha önce Ço-
rum'un baklavasý ve su böreðinden
övgüyle bahsettiðini hatýrladýðýný di-
le getiren Aþgýn, "Þefimiz Türki-
ye'nin en iyi baklavasýnýn, su böre-
ðinin Çorum'a ait olduðunu daha
önce söylemiþti. Bunun üzerine Ço-
rumlu hanýmefendilerle organize ol-
duk. O mahir ellerini depremzede
kardeþlerimiz için harekete geçirsin-
ler istedik, baklava ve su böreði üre-
timine baþladýk." diye konuþtu.

Hazýrlanan baklava ve börekle-
rin Elbistan'a gönderildiðini dile geti-
ren Belediye Baþkaný Aþgýn, gele-
cek hafta da bölgeye tarhana ve ku-
ru mantý göndermeyi planladýklarýný
sözlerine ekledi. (AA)

TÜGVA Çorum Ýl Temsilciliði,
Kahramanmaraþ ve bölgesinde ya-
þanan deprem felaketi sonrasýnda
önce Adýyaman'a ardýndan Kahra-
manmaraþ'a vakýf gönüllülerinin
topladýðý yardýmlarý ulaþtýrdý. TÜG-
VA Çorum Ýl Temsilciliði, hem dep-
rem bölgesinde hem de Çorum'da
deprem ile ilgili yardým faaliyetlerini
sürdürüyor.

Çalýþmalarla ilgili bilgiler veren
TÜGVA Çorum Ýl Temsilcisi Bahadýr
Kýyýklýk, "Bölgemizi etkileyen dep-
rem sonucunda TÜGVA Çorum Ýl
Temsilciliði olarak bu milletin genç-
leri olarak elimizi taþýn altýna koy-
duk ve yardýmlarýmýzý deprem böl-
gesine ulaþtýrmak, çalýþmalarda
bulunmak için harekete geçtik.
Hamdolsun burada görüyoruz ki 81
il tek yürek olmuþ büyük bir daya-
nýþma sergileniyor. Devletimiz dep-
remzedeler için tüm imkanlarýný se-
ferber etmiþ durumda. Devlet-Millet
el ele yaralarý sarmaya devam edi-
yoruz. Bizler de köy köy bucak bu-
cak mahalle mahalle gezerek yar-
dýmlarýmýzý ulaþtýrýyoruz. Kanýmýz-
la, Malýmýzla, Canýmýzla kardeþleri-
mizin yanýndayýz. Biz bölgedeyken
vakfýmýzýn gönüllüleri de Çorum'da
vakfýmýzda erzak, giyim malzeme-

leri hazýrlamaya devam ediyorlar.
Depremin ilk zamanlarýnda önce
Adýyaman'da yardým faaliyetlerinde
bulunduk þimdi ise Kahramanma-
raþ'tayýz. Türkiye Gençlik vakfý ola-
rak depremin ilk saatlerinden itiba-
ren deprem bölgelerinde çalýþmala-
rýmýza baþladýk. Depremden etkile-
nen bölgelerimizde destek çadýrla-

rýmýz var ve bu çadýrlarýmýzda kar-
deþlerimizin her türlü ihtiyaçlarýný
karþýlýyoruz. Anne ve Çocuk Çadýr-
larýmýz ile de annelerimize ve ço-
cuklarýmýza psikososyal destekler
veriyoruz. Ayný zamanda Çorumda
Depremden etkilenen gençlerimiz
ve çocuklarýmýz için çalýþmalara da
baþladýk. Ben bu vesileyle Deprem

bölgesinde büyük fedakarlýklarda
bulunan devlet görevlilerimize ve
sivil toplum kuruluþlarýmýza teþek-
kür ediyorum. Depremde hayatýný
kaybetmiþ vatandaþlarýmýza Al-
lah'tan rahmet, yaralananlara acil
þifalar diliyorum. Rabbim bizi her
türlü doðal afetten muhafaza eyle-
sin" dedi. (Sümeyra Özdoðan)

ET FÝYATINDA
REKOR ARTIÞ!

Artan et fiyatlarý tüketiciyi zorlarken, üreti-
ci ise fiyatlarýn yüksek olmadýðý ve maliyetle-
rin ancak karþýlandýðý görüþünde. ETBÝR
Baþkaný Ahmet Yücesan, 160 liranýn üzerini
üreticinin de köpük olarak deðerlendirdiðini
söylüyor. Et fiyatlarýnda artýþ yýlbaþýndan bu
yana yüzde 30'a ulaþtý. Yaðsýz dana etinin fi-
yatý 5 Ocak tarihinde ortalama 126,87 liray-
ken fiyat 16 Þubat tarihinde 163,87 liraya yük-
seldi. Ulusal Kýrmýzý Et Konseyi'nin verilerine
göre, dana karkas kesim fiyatý Ege Bölge-
si'nde 164,20, Akdeniz Bölgesi'nde 162,5,
Marmara Bölgesi'nde 163,40, Ýç Anadolu Böl-
gesi'nde 164,5, Doðu Anadolu Bölgesi'nde
160, Güneydoðu Anadolu'da 165 ve Karade-
niz Bölgesi'nde 167,5 lira olarak gerçekleþti.
Ortalama artýþ geçen aya göre yüzde 21,2,
geçen yýla göre ise yüzde 140,1 oldu. Kuzu
karkasta da ortalama fiyat 146,03 lira oldu. Bu
üründe geçen aya göre deðiþim oraný yüzde
14, geçen yýla göre ise yüzde 100,7 oldu.

"BUGÜN ÝÇÝN MALÝYETÝ KURTARIYOR"
Fiyatlardaki artýþ maliyetlerden kaynakla-

nýrken 160 lira civarýnda ki rakamlar üretici
açýsýndan maliyeti þimdilik kurtarýr olarak de-
ðerlendiriliyor. Dünya'nýn sorularýný yanýtlayan
Kýrmýzý Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliði
Derneði (ETBÝR) Baþkaný Ahmet Yücesan,
160 liranýn üzerini üreticinin de köpük olarak
deðerlendireceðini belirterek, bu rakamlarýn
bugün için maliyetleri kurtarmýþ göründüðünü
vurguluyor. Diðer yandan, et ithalatýyla ilgili de
bilgi veren Ahmet Yücesan, bu konuda sipa-
riþlerin verildiðini ve imzalarýn atýldýðýný kay-
dederek, Ramazan haftasýna kadar 8-9 bin
ton civarýnda karkasýn Türkiye'ye gelmiþ ola-
caðýný söylüyor. Kendilerinin ithalata dahil ol-
madýklarýný hatýrlatan Yücesan, ithalatý
ESK'nýn yapacaðýný, sanayicinin ise oradan
talep edeceðini, ithal etin fiyatýnýn yerli üretici-
nin üretimini engellemeyecek, maðdur etme-
yecek þekilde belirleneceðini ifade ediyor.

ACÝLEN DAMIZLIK HAYVAN VERÝLMELÝ
Görüþlerini aldýðýmýz bir çiftlik sahibi ise

Amasya'da mezbahada 176 liraya karkas ke-
sim olduðunu söylüyor. Yemin çuvalýnýn 300-
350 lira, süt yeminin ise 330 ila 400 lira aralý-
ðýnda olduðunu ifade eden üretici, "Bir taraf-
tan tüketici ete ulaþamýyor, diðer taraftan ma-
liyet yüksek, üretici zarar ediyor. Bu maliyet-
lerden dolayý artýk hiç bir þey yerinde durmu-
yor, 160 lira 170 lira dahi yeterli bir fiyat deðil
onu söyleyebilirim. Ama çiftçiler desteklenme-
li. Üretim yapmak isteyen çiftçilerimize üretim
için acilen damýzlýk hayvan verilmeli" diyor. 

(Haber Merkezi)
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TÜGVA, deprem bölgesinde

Deprem bölgesinde Çorum
lezzetleri servis edilecek

Hazýrlanan baklava ve 
böreklerin Elbistan'a 
gönderildiðini dile getiren
Belediye Baþkaný Aþgýn, 
gelecek hafta da bölgeye 
tarhana ve kuru mantý 
göndermeyi planladýklarýný
sözlerine ekledi. 



Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Gülabibey ve Mimar
Sinan'da yapýlacak kentsel dönüþüm
için bazý hak sahiplerinin ücret öde-
meden sýfýr daire sahibi olmak istedik-
lerini belirterek sitem etti. 

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, dün kentteki gazete, te-
levizyon ve internet haber temsilcile-
riyle bir araya geldi. Yeni Belediye Hiz-
met Binasý'nda gerçekleþtirilen basýn
toplantýsýnda Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Kahramanmaraþ
ve bölgesinde yaþanan deprem fela-
ketinin ardýndan kentte yapmayý plan-
ladýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi.

BAÞKANDAN SÝTEM
Gülabibey ve Mimar Sinan Mahal-

lesi'nde yapýlan kentsel dönüþüm ça-
lýþmalarýnda müteahhitler ve hak sa-
hipleri arasýnda sorunlar yaþandýðýný
belirten Baþkan Aþgýn, ücret ödeme-
den dairelerinin yenilenmesini isteyen
vatandaþlara sitem etti. Aþgýn, "Ben
buradan Mimar Sinan'daki kardeþleri-
me sesleniyorum. Bir an önce anlaþ-
malarýnýzý yapýn. Ama þöyle bir konu
var, 'Cebimden bir kuruþ çýkmadan
40-50 yýllýk binam yenilensin' isteni-
yor. Böyle bir anlayýþ var. Bu hiçbir þe-
kilde mümkün deðil. Bana gelen bilgi-
ler arasýnda bu var. Müteahhit, '100
bin lira 200 bin lira verirseniz dairenizi
yenileriz' diyor ama oradaki bazý va-
tandaþlarýmýz bu paralarý vermekten
imtina ediyor. Herkesin 100 bin, 200
bin lirasý olmayabilir. O zaman vere-
miyorsa ücretini 120 metrekare olan
bir evi 90 metrekareye düþürebilir.
Vicdanlý, hakkaniyetli, adaletli bir yön-
tem olur. Metrekaresinden fedakarlýk
yapacak ve 40-50 yaþýndaki dairesi
hem deðerlenecek hem de depreme
dayanýklý bir hale gelecek. Bu feda-
karlýk da deðil aslýnda adalet bu. Tüm
kentsel dönüþüm ihtiyacý olan hem-
þehrilerimizi fedakarlýða davet ediyo-
rum. Bu sadece devletin çözebileceði
bir mesele deðil. Burada herkes taþýn
altýna elini koyacak. Hemþehrilerimiz
de bizlere katký ve destek verecekler.
Bizi üzmeyecekler, kendileri de üzül-
meyecekler" diye konuþtu.

"KAHRAMANMARAÞ DEPREMÝ 
HESAPLARI ALT ÜST ETTÝ"
Kahramanmaraþ ve bölgesinde

yaþanan depremin bütün hesaplarý alt
üst ettiðini vurgulayan Aþgýn, Mühen-
dis arkadaþlarýmdan aldýðým bilgiye
göre hesap dýþý bir deprem oldu. Þu
kadar depreme dayanýklý yapýlar yapý-
yoruz. Ama bu deprem þiddetiyle o
hesaplarýn hepsini alt üst
etti. Çok daha þiddetli
depremlere daya-
nýklý yapýlarýn ya-
pýlmasý gereki-
yor. Bu bizim
sadece bele-
diye olarak
yapacaðýmýz
bir þey deðil.
Hükümetimiz
bu konuda ça-
lýþýyor. Tüm
Türkiye ile ilgili
yeni bir deprem ey-
lem planý mutlaka çý-
kacak" ifadelerini kullandý.

Yýkýlan binalarýn çoðunluðunun
eski yapýlar olduðuna dikkat çeken
Aþgýn, "Benim bölgede gördüðüm ge-
nellikle eski binalar yýkýlmýþtý. Yeni bi-
nalar da yýkýlmýþtý ancak çoðunluðunu
eskilerden oluþuyordu. 1999 depre-
minden önce yapýlan binalar, yeni
mevzuata göre yapýlmadýðý için çok
daha kötü noktada. Kamu binalarýnýn
büyük bir kýsmý ayaktaydý. Bu teknik

bir mesele. 20 yýldýr bu konuda çok
önemli geliþmeler var. Ama yeterli ol-
madýðýný, daha fazlasýnýn yapýlmasý
gerektiðini gördük" dedi.

YENÝ ÞEHÝR PROJESÝ 
GÖZDEN GEÇÝRÝLÝYOR
Çimento arazisi için hazýrlanan

'Yeni Þehir Projesi'nin deprem pers-
pektifi yeniden ele alýnarak

gözden geçirileceðini
vurgulayan Aþgýn,

"Çimento Fabrika-
sý'nýn bulunduðu
alanda yeni bir
þehir yapýyo-
ruz. Çok acý
bir deprem
geçirdik. Biz
bu çimento

arazisindeki,
artýk ilana hazýr

olduðumuz proje-
yi baþka bir gözle

elden geçiriyoruz. Al-
manya merkezli bir þehir

planlama ofisinden danýþmanlýk
hizmeti alýyoruz. Dünyada bilinen, ta-
nýnan bir firma. Bu firma mevcut Ber-
lin þehir planýný da bu firma yapmýþ.
Bu firmayý davet ettik. Þuanda inceli-
yorlar. Çimento arazisindeki tüm tek-
nik verileri gönderdik. Birkaç gün içe-
risinde Çorum'a gelip yerinde de ça-
lýþmalar yapýlacak. O firmadan da ala-
caðýmýz danýþmanlýk hizmetiyle bera-

ber son kararýmýzý alýp ilan edeceðiz"
þeklinde konuþtu.

ÇORUM'DA DEPREM 
HAZIRLIÐI ÝÇÝN NELER 
YAPILIYOR, YAPILACAK?
Baþkan Aþgýn, Çorum'da deprem

hazýrlýðý için yapýlmasý planlanan ve
yapýlan çalýþmalarla ilgili þunlarý söy-
ledi:

"Yerelde depremle ilgili özel bir ko-
misyon kurabiliriz. Burada tüm meclis
üyelerimiz, Mimarlar Odasý, Ýnþaat
Mühendisleri olabilir. Biz þehrimiz için
eylem planýmýzý ortaya koyacaðýz ve
uygulayacaðýz. Þu mahalleye þunu
yapacaðýz diyemem. Bu kararlar sa-
dece benim alabileceðim kararlar de-
ðil. Þehrin akil insanlarý, üniversitenin,
odalarýn, belediyedeki imar iþleri, yapý
kontrol müdürlüðünün hep birlikte ala-
bileceði bir karar. 

Yýkýlan binalarla ilgili sorunlarýn
genellikle kesilen kolonlardan kaynak-
landýðýnýn söylenmesi üzerine beledi-
ye olarak çalýþma baþlattýk. Ýhbarlar
doðrultusunda belediyedeki kardeþle-
rimiz gidiyorlar kontrollerini yapýyorlar.
Teçhizat ve donanýmýmýzý da artýrýyo-
ruz. 

Çorum'da kentsel dönüþüm ala-
nýnda önemli iþler yapýyoruz. Buna
özel bir parantez açtýk. En çok takip
ettiðimiz konulardan birisi kentsel dö-
nüþüm oldu. Kale ve çevresinde yapý-
lan kentsel dönüþüm projemiz var. Bir

deprem olsa muhtemelen ilk yýkýlacak
yerlerden birisi. Biz 6 aydýr süreci de-
vam ettiriyoruz. Hak sahipleriyle gö-
rüþmeler devam ediyor. Hak sahipleri
için ücretler de artýrýldý. Oradaki hak
sahiplerinden rica ediyorum bir an ön-
ce sözleþmelerini imzalasýnlar. Bu sü-
reci biraz daha hýzlandýralým. 

En riskli alanlardan bir tanesi Ço-
rum Göðüs Hastanesi'nin arkasýndaki
Hasan Paþa Sokaklar'daki sosyal ev-
lerdi. Biz orasýnýn kentsel dönüþümü
için elimizden geleni yaptýk. Oradaki
hemþehrilerimizden rica ediyorum, bir
an önce müteahhitlerle görüþüp an-
laþsýnlar ve dönüþüm baþlasýn. Bele-
diye olarak kentsel dönüþümle ilgili
daha önce hiç bu ölçekte alýnamamýþ
kararlarý aldýk. Biz belediye olarak ge-
reðini yaptýk.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bina
stoðumuz riskli. 80'li yýllarda yapýlmýþ
bir bölge. Konfor bakýmýndan da so-
runlu. 40-50 yýllýk binalarýn mutlaka
yenilenmesi lazým. Hepsine TOKÝ ye-
tiþebilir mi? Yetiþemez. Biz bu alanda
kentsel dönüþümle ilgili radikal bir ka-
rar alalým ve dönüþüm baþlasýn. Yap-
týðýmýz çalýþmalar sonucunda burayý
8 kat yaparsak, altýna da iþ yeri imka-
ný tanýrsak burasý müteahhitlerle bir-
likte el ele yapýlýr. Þuanda bununla il-
gili de tüm süreçler tamamlandý. Þuan
için hiçbir engelimiz yok. Belediye Mi-
mar Sinan'da da görevini yaptý." 

(Çaðrý Uzun)
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Çorum Belediyesi tarafýndan Kahramanma-
raþ'ýn Afþin ilçesindeki enkaz kaldýrma ve temizlik
iþlerine yardýmcý olmasý amacýyla 11 araç ve 21
personel gönderildi.

Araç ve personeller, belediye binasý önünde
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn da katýlý-
mý ile uðurlandý. 

Afþin'in elbirliði ile yeniden ayaða kaldýrýlaca-
ðýný belirten Baþkan Aþgýn, bölgeye asfalt yüklü 3
kamyon, 1 arazöz, 2 süpürge aracý, 2 kayýp ka-
çak tespit aracý, 3 pikap ve 21 personel gönderil-
diðini anlattý. 

Baþkan Aþgýn'ýn Afþin'deki çalýþmalar hakkýn-
da bilgi vermesinin ardýndan araçlar ve personel
deprem bölgesine uðurlandý.

Baþkan Aþgýn, þunlarý söyledi:
"Geçtiðimiz günlerde Mehmet Özhaseki baþ-

kanlýðýnda Kahramanmaraþ'ta belediye baþkan-
larýnýn katýlýmýyla toplantý yapýldý. Ýkinci aþama
çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi kararlaþtýrýldý. Ýkin-
ci aþama  çalýþmalarýndan kastýmýz þu, birinci
aþama ilk yardým  müdahaleleri hayat kurtarmak-
tý. Oradaki insanlarýmýzýn gündelik hayata tutuna-
bilmeleriydi. Ýlk kýsmý kalýcý çözümlerle geçtik. En
az 2-3 ay daha Afþin'de hayatýn normalleþtirilme-
si çalýþmalarýna devam edeceðiz. Öyle bir beledi-
ye düþünün ki belediyenin kendi binasý yýkýlmýþ
kaldýrýmasý gereken ilk bina belediyenin kendi
hizmet binasý. Afþin Belediyesi'nde vefat eden
kardeþlerimiz var. Yakýnlarý vefat edenler var. Mo-
ral motivasyon olarak adeta bir þehir yerle yek-

san olmuþ. Bu anlamda o kardeþlerimizin kalýcý
çözümlere hayatýn normalleþmesine dair umudu-
nu artýran ihtiyaçlarýnýn giderilmesi gerekiyor.

Geçtiðimiz günlerde Afþin'de 2-3 gün kaldýk.
Baþkan yardýmcýlarýmýzla teknik gezi yaptýk. Acil
olan ve hayatýn normalleþmesi için Afþin'de yapýl-
masý gerekenleri tespit ettik. 

Ýkinci aþamada çalýþmalarý çerçevesinde
araçlarýmýzý ve çalýþanlarýmýzý Afþin'e gönderiyo-
ruz. Özellikle insan için su çok kýymetli bir þey. Su
hayattýr. Tüm deprem bölgeleri içerisinde bizi so-
rumluluk alanýmýz olan Afþin'de içme suyunu ve-

ren, elektriði veren, doðalgazý veren tek belediye-
yiz. Valimiz Mustafa Çiftçi'nin koordinasyonunda
baþardýk. Þuanda hasar tespi yapýlan her binaya,
girilebilir denen her binaya Afþin'de elektrik, su ve
doðalgaz verebiliriz. Afþin'de alt yapýda ciddi bo-
zulmalar var. Bozulmadan dolayý su kaynaklarýn-
da kaçaklar var. Su kaçaklarýna mikrop bulaþma
ihtimaline karþý ilk etapta alt yapýnýn güçlendirile-
rek suyla ilgili çalýþmalar yapýyoruz. 

10 aracýmýzý bölgeye gönderiyoruz. Bu araç-
lar içerisinde kayýp, kaçaklarý tespit eden mobil
aracýmýzda bulunuyor. Aracýmýz sayesinde orada

bütün kayýp kaçaklarý tespit ederek gereken ça-
lýþmayý yapacaðýz. 117 noktada çalýþma yapýldý.
Kaçaklar tespit edildikten sonra yapýlan çalýþma-
larla Afþin'e su verildi. 

Afþin'in toplam nüfusu 83 bin. Bunun 43 bini
merkezde yaþýyor. Köylere de müdahale de et-
memiz gerekiyor. Kýrsaldaki suyla ilgi çalýþmalara
da baþlayacaðýz.

Hijyen çok önemli. Ýlk günden itibaren 2 tane
çöp toplama aracýný Afþin'e gönderdik. Artýk ora-
ya yol süpürme aracýný da gönderiyoruz. Yollarýn
asfaltlanmasý gerekli araçlarda. 10 araç 21 per-
soneli gönderiyoruz. 

Hasar tespitle ilgili ekipler gönderdik. Orada
çk sayýda hasar tespiti yapan insan var. Bir ev yý-
kýlsýn yýkýlmasýn hasar tespit komisyonu o eve gi-
riþ izni vermediði müddetçe oraya elektrik, su,
doðal gaz baðlantýsý yapýlamýyor. Bu anlamda
hasar tespitlerinin bir an önce yapýlmasý için 11
personelimizi o bölgede çalýþmalarýna devam
ediyor.

Orada yaralar sarýlýncaya kadar çalýþmalarý-
mýz hiç heyecan kesmeden, motivasyonumuzu
bozmadan büyük kararlýlýk ve azimle devam ede-
cek. Afþinli kardeþlerimiz biz normale döndük, bi-
zim için yaptýklarýnýn yeter diyene biz Afþinlilerin
yaralarýný sarmaya devam edeceðiz sözünü ver-
dim. Burada yapýlan iþler Çorum Belediyesinin iþ-
leri deðil. Bütün Çorum hep birlikte yapýyor. Biz
biriz, beraberiz hep birlikte Çorum'uz. Hep birlik-
te bu çalýþmalarý yapýyoruz." (Çaðrý Uzun)

'40-50 yýllýk binalarýný ücret
ödemeden yenilemek isteyenler var'

Baþkan Aþgýn, Gülabibey 
ve Mimar Sinan Mahalleleri'nde
yapýlacak kentsel dönüþümle 

ilgili bazý hak sahiplerine sitem
etti, vicdanlý olmalarýný istedi.

AFÞiN’E 11 ARAÇ, 
21 PERSONEL UÐURLANDI

Belediye
Baþkaný 
Dr. Halil 
Ýbrahim 
Aþgýn
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

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

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA

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

1925- Hýyanet-i Vataniye Kanunu'nda de-
ðiþiklik yapýldý; Din politikaya aletedilemeye-
cek ve bu suç vatan hýyaneti sayýlacak.

1943- Talat Paþa'nýn Almanya'da tahnit
edilen naaþý Ýstanbul'a getirildi. Ayný gün Hür-
riyet-i Ebediye tepesinde topraða verildi.

1945- Türkiye, Almanya'ya savaþ ilan etti.

1952- Baþbakanlýkta kurulmuþ olan "ilmi
komisyon", Anayasa'daki antidemokratik
maddeleri tespit etti; Anayasa'da antidemok-
ratik 40 kanun var.

1954-Cemal Abdül Nasýr, Mýsýr devlet
baþkaný oldu.

1954- Çoruh ilinin ismi Artvin olarak de-
ðiþtirildi.

1968- Ýstanbul Taksim Meydaný'nda ikinci
"Uyanýþ Mitingi "yapýldý. Mitingin amacý Tür-
kiye Ýþçi Partisi milletvekillerine Meclis'te ya-
pýlan saldýrýryý kýnamaktý.

1980- Bedelli askerlik kabul edildi. Yurt dý-
þýndaki iþçiler 20 000 mark ödedikleri takdir-
de askerlik yapmayacaklar.

1984- Hakkari'de Bir Mevsim adlý filmin
gösterimi Sýkýyönetim Komutanlýðýnca ya-
saklandý.

1994- Ýbrahim Camii Katliamý: Bir Batý Þe-
ria kenti olan Hebron'da, Baruch Goldstein
adlý bir yahudinin açtýðý ateþ sonucu 29 Filis-
tinli öldü 125'i yaralandý. Kendisi de öfkeli ka-
labalýk tarafýndan linç edildi. Daha sonra çý-
kan ayaklanmalarda da 26 Filistinli ve 9 Ýsra-
illi öldü.

1994- Demokrasi Partisi (DEP) yerel se-
çimlere katýlmama kararý aldý.

1996- Koç Topluluðu kurucusu Vehbi Koç,
Antalya'da hayatýný kaybetti.

1998- Fazilet Partisi (FP) kuruldu.

2003- Irak krizi konusunda Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin yabancý ülkelere gönderilmesi
ve yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye'de bu-
lunmasý için hükümete yetki verilmesine iliþ-
kin Baþbakanlýk Tezkeresi TBMM'ne sunul-
du.

2008- Þarkýcý Bülent Ersoy hakkýnda bir
programda söylediði sözler nedeniyle ‘halký
askerlikten soðutma’ iddiasýyla soruþturma
baþlatýldý. Mahkeme heyeti 18 Aralýk'taki ka-
rar duruþmasýnda "Ben çocuk doðurmuþ ol-
saydým askere göndermezdim" sözlerini dü-
þünce özgürlüðü kapsamýnda sayarak Er-
soy'u beraat ettirdi.

2009- Türk Hava Yollarý 1951 sefer sayýlý
uçuþu: Ýstanbul'dan 8:22 de havalanan uçak
Schipol havaalanýna inemeden düþerek 3
parçaya ayrýldý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:50
07:14
13:00
16:03
18:33
19:52

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

"Sonsuz kimyasallar" insan ve 
çevre saðlýðýný tehdit ediyor

Günlük hayatta tüketilen pek
çok gýda, kozmetik ve tekstil ürünü,
üretim aþamalarýnda binlerce kim-
yasal maddeye maruz kalýyor. Bu
kimyasallar arasýnda perflorlu ve
poliflorlu alkil maddeler (PFAS) de
bulunuyor. 1940'lý yýllardan bu ya-
na tekstilden mutfak gereçlerine,
temizlik ürünlerinden kozmetik
sektörüne kadar birçok endüstride
ham madde olarak kullanýlan
PFAS türleri, doðada çok uzun sü-
re kalabilirken çevre ve insan sað-
lýðýný da tehdit ediyor.

Prof. Dr. Yüksel Ardalý, AA mu-
habirine, sonsuz kimyasallarýn in-
san vücudunda ve çevrede zaman-
la biriken, insan yapýmý kimyasal-
lardan oluþan bir grup madde oldu-
ðunu söyledi.

Sonsuz kimyasallarýn yarýlan-
ma ömürlerinin 1000 yýldan fazla
olduðu bilgisini paylaþan Ardalý,
"2000 yýlýnda kimyasal madde giri-
þi dünya nüfusuyla ayný oranda he-
saplanýrken, 2020 yýlýnda 2 katý
olarak hesaplanmýþ. 2050'de bu
rakamýn 3 kat olacaðýný hesaplar-
sak biz yarýn içeceðimiz suyun ka-
litesinden, özelliklerinden hiç emin
olamayacaðýz." deðerlendirmesin-
de bulundu.

Sonsuz kimyasallarýn 5 binden
fazla çeþidi bulunduðuna dikkati
çeken Ardalý, "Sonsuz kimyasalla-
ra ben 'göremediðimiz kirlilik' diyo-
rum. Hani müsilajý, belli bir süre
sonra da olsa görüp fark etmeye
baþlýyoruz ama bu farkýnda olama-
dýðýmýz bir kirlilik. Doðada çok
uzun süre kalabiliyor, doðal zincir
içerisinde bulunuyor ve bu nedenle
'forever chemicals' yani sonsuz
kimyasallar, kalýcý kirleticiler olarak
adlandýrýlýyorlar. Ýnsan vücudunda,
deniz canlýlarýnda, suda ve toprak-
ta da tespit edildiler." diye konuþtu.

Kullandýðýmýz birçok üründe
sonsuz kimyasal var

Ardalý, sonsuz kimyasallarýn
yangýn söndürme tüpleri, teflon ta-

valar, kaðýt ve karton gýda ambalaj-
larý, patlamýþ mýsýr poþetleri, pizza
kutularý, hazýr kekler, su itici giysi-
ler, halýlar, perdeler, güneþ kremle-
ri, fondötenler ve saç kremleri gibi
günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz
pek çok ürünün içinde bulunduðu-
nu, bu kimyasallarýn ayný zamanda
havacýlýk, otomotiv, inþaat, elektro-
nik ve askeri sanayi gibi sektörler-
de de kullanýldýðýný bildirdi.

Yüksel Ardalý, sonsuz kimyasal-
larýn su ve gýda döngüsüne etki-
sine iliþkin þunlarý söyledi:

"Yangýn söndürücülerin kullanýl-
masý sonucunda sonsuz kim-
yasallar doðrudan yü-
zey sularýna, yeraltý
suyuna, topraða
ve havaya ka-
r ý þ a b i l i y o r.
Sonsuz kim-
y a s a l l a r
atýk olarak
eðer çöpe
gittiyse bu
kimyasal-
larýn yað-
murla yý-
kanma ve
toz parçacýk-
larý halinde ha-
vaya tozuma gibi
þekillerde sulara ve
topraða karýþmasý söz
konusu. Topraða karýþan son-
suz kimyasallar kolaylýkla yer altý
sularýna karýþabiliyor çünkü sabit
durmuyorlar, hareketliler, kolaylýkla
bir yerden bir yere geçiþ yapabili-
yor. Elinizde PFAS içeren bir ürün
varsa lavaboda ya da makinede
onu yýkarken bile, kullandýðýnýz su-
da PFAS içeren bir atýk oluþturup
bunun ortama yayýlmasýna sebep
olabiliyorsunuz."

"YAÐMUR SUYUNDA PFAS 
TESPÝT EDÝLDÝ"
Bu kimyasallarýn bertaraf edil-

mesinin þu an için mümkün olma-

dýðýnýn altýný çizen Ardalý, "Sonsuz
kimyasallar, arýtma tesislerine geli-
yor fakat arýtma tesislerine geldi-
ðinde karbon flor baðý olan bu bile-
þikleri bertaraf etmemiz mümkün
deðil. Yine bu sular arýtýldýktan
sonra içlerinde PFAS bulunarak
denize ve yüzey sularýna deþarj
ediliyor." ifadelerini kullandý.

Amerika Birleþik Devletleri'nde
yapýlan bir araþtýrmada yaðmur su-
yunda sonsuz kimyasallar tespit
edildiðini aktaran Ardalý, þöyle de-
vam etti:

"Yaðmur suyunda bulunmasý þu
demek; bir su döngüsü var. Yað-

mur yaðýyor, sular biriki-
yor, biz bu sularý kulla-

nýyoruz yani sonuç-
ta o döngünün

içerisinde hiçbir
þey termodina-
miðin yasasý-
na göre var-
dan yok yok-
tan var edile-
mediðine gö-
re bu kirletici-
ler yaðmur

suyunda varsa
eðer içtiðimiz

suda da var, ye-
diðimiz gýda da var,

soluduðumuz havada
da var anlamýna geliyor.

PFAS türleri tarým alanlarýnda
yaðmurla birlikte geldiðinde biyo-
çeþitliliðe de zarar veriyor. Bu kim-
yasallar sinsi ve yayýlmacý özellik-
leri nedeniyle "köstebek kirletici"
olarak da anýlýyor. Son yapýlan
araþtýrmalardan birinde, Antarkti-
ka'daki yaðmur suyunda bile son-
suz kimyasal tespit edildi."

Sonsuz kimyasallarýn insan ka-
ný ve dokusunda da tespit edildiði-
ni belirten Ardalý, bu kimyasallarýn,
hasarlý doðumlardan baðýþýklýk sis-
teminin bozulmasýna kadar insan
saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri-
nin olabildiðini, ayrýca kanser, üre-

me sorunlarý gibi birçok hastalýkla
iliþkilendirildiðini vurguladý.

SONSUZ KÝMYASALLAR 
DENÝZ CANLILARINI NASIL
ETKÝLÝYOR?
Bu kimyasallarýn sadece insan

saðlýðý deðil deniz canlýlarý üzerin-
de de olumsuz etkileri bulunduðu-
nu ortaya koyan araþtýrmalar yapýl-
dýðýna iþaret eden Ardalý, "Sonsuz
kimyasallarýn hayvan dokularýnda
ve bitkilerde bulunduðu biliniyor.
Yunuslarda çalýþmalar yapýlmýþ.
Baðýþýklýk sistemlerine, böbrek ve
karaciðer iþlevlerine zarar verdiði
görülmüþ. Su samurlarýnda çalýþ-
ma yapýlmýþ baðýþýklýk sistemlerine
zarar verdiði tespit edilmiþ. Kutup
ayýlarýnda ise nörolojik hasarlar
oluþturduðu hormon sistemlerine
müdahale edildiði, üremeyi etkile-
diði gibi tespitler yapýlmýþ." dedi.

Amerika'da bazý eyaletlerde yü-
zey sularýndaki sonsuz kimyasal
oranlarýnýn belirlenerek bir harita
oluþturulduðunu ve tüketicinin su
faturalarýnda tükettikleri suyla al-
dýklarý kimyasal dozlarýn paylaþýl-
dýðýný anlatan Ardalý, sonsuz kim-
yasallarla ilgili tüketicinin farkýnda-
lýðýnýn artmasý gerektiðine deðindi.

Prof. Dr. Ardalý, konuþmasýný
þöyle tamamladý:

"Modern kimyanýn bir mucizesi
diye baþlayan sonsuz kimyasallar
þimdi bir ulusal kriz haline dönüþtü.
Bizim çok uyanýk ve dikkatli olma-
mýz, saðlýklý koþullarda yaþamak
istiyorsak bunun farkýnda olmamýz
gerekiyor. Sonsuz kimyasallara al-
ternatif materyaller, kimyasallar
araþtýrýlýyor. Biraz da hem üretici
hem de tüketici olarak bazý þeyler-
den de vazgeçmemiz ya da elimizi
taþýn altýna koymamýz gerekiyor.
Giydiðimiz mont ýslanmýyor, biz de
ýslanmýyoruz ya da dertsiz masa
örtüsü istiyoruz. Bu noktada tüketi-
ci de biraz fedakarlýk yapabilir diye
düþünüyorum." (AA)

Uyuz hastalýðýnýn kiþiden kiþiye genellikle
15-20 dakikalýk bir temasla bulaþtýðýna dikkat
çeken Doç. Dr. Filiz Topaloðlu Demir, “Kadýn er-
kek ayrýmý yapmadan her iki cinste, tüm yaþ
gruplarýnda, tüm sosyoekonomik düzeylerde ve
tüm etnik gruplarda uyuz görülebilir. Özellikle
bakým evleri, kýþla, okul ve yurtlar gibi toplu ya-
þanan yerlerde daha sýk görülür. Bulgular ve þi-
kayetler, el parmak aralarý, el bileðinin iç kýsmý,
koltuk altlarý, bel, kalça, ayak ve ayak bileðinde
daha þiddetlidir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Derma-
toloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloðlu De-
mir, toplu yaþamýn olduðu ortamlarda daha sýk
görülen uyuz hastalýðýna iliþkin bilgiler verdi.
Doç. Dr. Topaloðlu Demir, çok kaþýntýlý ve bula-
þýcý paraziter bir deri hastalýðý olan uyuzun bir
halk saðlýðý sorunu olduðuna dikkat çekerek,
“Uyuz, yýlda yaklaþýk 100 milyon kiþiyi etkileyen
yaygýn bir halk saðlýðý sorunudur. Kadýn erkek
ayrýmý yapmadan her iki cinste, tüm yaþ grupla-
rýnda, tüm sosyoekonomik düzeylerde ve tüm
etnik gruplarda görülebilir.

Özellikle bakým evleri, kýþla, okul ve yurtlar
gibi toplu yaþanan yerlerde daha sýk görülür.
Hastalýk kiþiden kiþiye yakýn temasla (ayný ya-
takta yatma, ortak giysilerin kullanýmý gibi), ge-
nellikle 15-20 dakikalýk bir temas süresinde bu-
laþýr. Ýnsan gözü ile fark edilemeyen diþi akar
yaklaþýk 0,4 mm boyutundadýr. Deri yüzeyinde
çiftleþtikten sonra, erkek akar ölür ve diþi, dört
ila altý hafta boyunca yumurta býraktýðý derinin
altýna gömülür. Yumurta üretimi günde bir ila üç
yumurta oranýnda gerçekleþir ve yumurtalar bý-

rakýldýktan iki ila üç gün
sonra larvalar ortaya
çýkar. Larvalar yaklaþýk
iki hafta içinde olgunla-
þýr ve yeni akarlar çift-
leþmek ve çoðalmak
için yuvayý deri yüzeyi-
ne kadar keser. Ýlk istila
ile birlikte, akar dýþkýsý-
na karþý ortaya çýkan
duyarlýlýk reaksiyonu
sonucu görülen uyuz
bulgularý, altý
haftaya kadar
geliþmeye-
bilir ve bu
süre zar-
f ý n d a ,
b a þ t a
a y n ý
e v d e
y a þ a -
yanlar
o l m a k
ü z e r e
u y u z
h a s t a s ý
ile temasý
olan diðer
kiþiler de en-
fekte olabilir. Eg-
zama baþta olmak üzere kýl kökü iltihaplarý, bö-
cek ýsýrýklarý, mantar enfeksiyonlarý gibi pek çok
deri hastalýðý ile karýþabildiði için tanýsý gecike-

bilir” dedi.

"BEYAZ RENK, KIRIK ÇÝZGÝ 
TÜNEL GÝBÝ ÞEKÝLLERE DÝKKAT"
Özellikle geceleri ve sýcaklýkla artan kaþýn-

týnýn, uyuz hastalýðýnýn en önemli belirtisi ol-
duðuna deðinen Doç. Dr. Topaloðlu Demir,
þöyle devam etti: "Bulgular ve þikayetler, el
parmak aralarý, el bileðinin iç kýsmý, koltuk alt-
larý, bel, kalça, ayak ve ayak bileðinde daha
þiddetlidir. Kadýnlarda özellikle meme ucu ve
çevresi, erkeklerde genital bölgede kaþýntý ol-
masý uyuz için tipiktir. Sýklýkla parmak arala-
rýnda ve el bileðinde görülen, 1-10 mm uzun-
luðundaki tünel olarak adlandýrýlan beyaz, ký-

rýk çizgi þeklindeki oluþumlar en belirgin bulgu-
sudur. Bunun dýþýnda deride kaþýntý izleri, ka-
þýntýlý kabarýklýklar, içi þeffaf su ile dolu, milimet-
rik, inci tanesi þeklindeki kabarcýklar ve egzama
benzeri kaþýntýlý, kepekli kýzarýklýklar bulunabilir.
Tedavi hekim tarafýndan hastanýn yaþýna, özel
durumuna (gebelik, emzirme gibi) ve hastalýk
þiddetine göre kiþiye özel olarak planlanýr. Per-
metrin içeren krem ve losyonlar, kükürtlü karý-
þýmlar sýklýkla kullanýlan topikal (vücuda sürüle-
rek uygulanan) tedavilerdir.

Tedaviye baþlamadan önce týrnaklarýn kýsa
kesilmesi, keselenerek banyo yapýlmasý baþarý-
lý bir tedavi için çok önemlidir. Topikal tedavilere
yanýt vermeyen, dirençli hastalarda paraziti öl-
dürmeye yönelik aðýzdan ilaçlar verilmektedir.
Ayný yaþam ortamýný paylaþan herkesin, o anda
aktif þikayetleri olmasa bile eþ zamanlý tedavi
edilmesi gerekmektedir. Doðru bir tedaviye rað-
men kaþýntý ve hastalýk bulgularý 2 ila 6 haftaya
kadar devam edebilir. Tekrarlayan uygulamalar
gerekebilir." (ÝHA)

‘YILDA 100 MiLYON KiÞi UYUZ 
TEHDiDiYLE KARÞI KARÞIYA KALIYOR'



2023 YILI BASILI GÖRSEL TANITIM 
MATERYALLERÝ ALIMI

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2023 Yýlý Basýlý Görsel Tanýtým Materyalleri Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/183347
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1215 - 3642244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : 2023 Yýlý Basýlý Görsel Tanýtým Materyalleri Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdür-

lüðünce Halkla Ýliþkiler faaliyetleri kapsamýnda 16 ka-
lemde 2023 Yýlý Basýlý Görsel Tanýtým Materyalleri Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi Mücavir Alan sýnýrlarý içinde Ýþlerin 
uygulamasý yüklenici tarafýndan idarenin belirlediði
yerlere yapýlacaktýr.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 
271 (ikiyüzyetmiþbir) takvim gün içinde tüm uygulama
ve malzemeler idarenin öngördüðü yerlere þartname
þartlarýna uygun þekilde yapýlarak teslim edilecektir.
Her iþ kalemi için adedi ve süresi ayrý veya ayný tarih-
ler olmak üzere idare tarafýndan belirlenecektir. Ýdare,
yükleniciye iþi sipariþ ettiði tarihinden en fazla 10 (On)
saat sonra yüklenici iþin teslimatýný ve uygulamasýný
bitirmiþ olacaktýr. Yüklenici resmi / idari tatiller ve ge-
ce de dahil olmak üzere belediyenin istekleri doðrultu-
sunda 24 saat hizmet verecektir.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden 
itibaren iþe baþlanacaktýr

3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 Çorum 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü Merkez/Çorum
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1785995
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Çorum Ýl Müftülüðü ekipleri,
deprem bölgesinde baþlayan
manevi destek hizmetlerini sür-
dürüyor. Ýl ve ilçe müftülükleri
din görevlilerinden oluþan 20 ki-
þilik altýncý ekip, Kahramanma-
raþ merkezdeki depremzedele-
re manevi destek hizmeti sun-

mak üzere yardým iki minibüsle
yola çýktý.

Uðurlama sonrasý konuþan Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer, "Diya-
net personeli deprem bölgesin-
de neler mi yapýyor? Çadýrlarý
tek tek gezerek depremzede ai-
lelere yurdun dört bir yanýndan

gönderilen yardým malzemeleri-
ni daðýtýyor. Gece-gündüz de-
meden sahada olarak irþat ve
manevi rehberlik faaliyetleri ger-
çekleþtiriyor. Cenaze iþlemleri
için de yoðun bir mesai harca-
yarak cenazelerin yýkanmasý,
namazlarýnýn kýldýrýlmasý ve de-
fin iþlemleri gibi faaliyetlerde bu-
lunuyor. Bizlerde Çorum Müftü-
lüðü ve TDV Çorum Þubesi ola-
rak depremin yaþandýðý ilk gün-
den bu yana 6 týr dolusu insani
yardým malzemesi göndererek
depremzedelerin yaralarýný sar-
maya çalýþtýk. Þimdiye kadar 6
ekipten oluþan 120 din gönüllü-
müz ile de bölgede manevi reh-
berlik hizmetinde bulunduk. Yar-
dýmlarýmýz yine devam edecek-
tir" dedi. (Haber Merkezi)

Din görevlilerinin deprem
bölgesine desteði sürüyor

Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) 2022 yýlý evlenme ve
boþanma verilerine göre, Ço-
rum'da evlenme ve boþanma
sayýlarýndaki azalýþ dikkat
çekti.

TÜÝK Baþkanlýðý 2022 yýlý
evlenme ve boþanma verileri-
ni açýkladý. 2021 yýlýnda Tür-
kiye genelinde evlenen çiftle-
rin sayýsý 563 bin 140 iken,
2022 yýlýnda 574 bin 358 ol-
du. Kaba evlenme hýzý 2022
yýlýnda binde 6,76 olarak ger-
çekleþti.

Çorum'da ise 2022 yýlýnda
evlenen çiftlerin sayýsý yüzde
2,5 azalarak 3 bin 455'e, To-
kat'ta ise yüzde 6 azalarak 3
bin 701 olarak gerçekleþti.

Samsun'da yüzde 2 arta-
rak 9 bin 140'a, Amasya'da
yüzde 3,5 artarak 2 bin 93'e
yükseldi. 

EN ÇOK BOÞANMALAR 
UZUN EVLÝLÝKLERDE
2022 yýlýnda boþanan çift-

lerin sayýsý Samsun'da 2 bin
748, Amasya'da 749, Ço-
rum'da 1088 ve Tokat'ta 1043
oldu. Evlilik süresine göre de-
ðerlendirilen boþanmalarda
ise Samsun, Amasya, Çorum
ve Tokat'ta en çok boþanan

çiftlerin 16 yýl ve üzeri evli
kaldýðý görüldü.

Çorum'da kaba boþanma
hýzý, geçtiðimiz yýla göre aza-
larak 2,07 olarak gerçekleþti.

Ýllere göre ilk evlenme ya-
þý Çorum'da 2022 yýlýnda er-
keklerde 27, kadýnlarda ise
25 olarak belirlendi. 

(Sümeyra Özdoðan)

Tüketici dernekleri, dep-
remzedelerin ihtiyaçlarýný suis-
timal ederek gýda, nakliye ve
konut kiralarýnda fahiþ artýþ
yapan fýrsatçýlarýn bulunduðu-
nu belirtti ve tüketicilerin bu fýr-
satçýlarý þikayet etmeleri ge-
rektiðini söyledi. Tüketici der-
nekleri, bilinen kurum ve kuru-
luþlar adýna yetkisiz baðýþ top-
layanlar ile depremzedelerin
ihtiyaçlarýný suistimal ederek
gýda, nakliye ve konut kirala-
rýnda fahiþ artýþ yapan fýrsatçý-
larýn bulunduðunu belirterek,
tüketicilerin bu kimselerle ilgili
mutlaka þikayette bulunmasý
gerektiðini bildirdi.

Tüketiciler Derneði (TÜ-
DER) Genel Baþkaný Levent
Küçük, "Bu kiþi ve kuruluþlar
adýna vatandaþlara mesajlar
gönderiliyor. Bu mesajlar için
özellikle sosyal medya hesap-
larý kullanýlýyor.

Ýyi niyetli olarak bu hesap
numaralarýný teyit etmeden
yardýmda bulunan kimseler
suistimal ediliyor. Vatandaþla-
rýmýz bu numaralarý mutlaka il-
gili derneklerin, kurum ve ku-
ruluþlarýn internet adreslerin-
den teyit etsinler. Gerekirse bi-
ze de ulaþýp sorabilirler." dedi.

Tüm Türkiye'nin ilk günden
beri tek yürek olduðu deprem
karþýsýnda kötü niyetlilerin de
bulunduðunu dile getiren kü-
çük, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Deprem bölgelerinden ar-
tan talebi fýrsata çevirmek,
haksýz kazanç saðlamak ve
menfaat temin etmek isteyen
bazý kötü niyetlilerin gýda mad-
delerinde, taþýma ücretlerinde
ve konut kiralarýnda rakamlarý
aþýrý artýrdýðýný görüyoruz.

Fiyatlarýn yüksekliðinden
þikayetçi olan vatandaþlarýmýz
bu konuda bize müracaat edi-
yor. Özellikle kira ve nakliye
ücretleri noktasýnda zaman
zaman yüksek ceza kesildiði-
ne dair duyurular görüyoruz.
Ancak bu noktada daha caydý-
rýcý yaptýrýmlarýn olmasý gere-
kiyor."

"HAKSIZ KAZANÇ 
SAÐLAMAK ÝSTEYEN-
LERÝ ÞÝKAYET EDÝN"
Levent Küçük, vatandaþla-

rýn yardým noktasýnda özellikle
resmi kurum ve kuruluþlar ile
ilgili STK'larýn duyurularýna iti-
bar etmelerini istedi.

Küçük, "Doðruluðundan
emin olmadýðýmýz hesaplara
baðýþ yapmamalýyýz. Ayrýca
fahiþ fiyat artýþlarýný ve haksýz
kazanç giriþimlerini Ticaret Ba-
kanlýðý, Hazine ve Maliye Ba-
kanlýðý, Ticaret Bakanlýðý il
müdürlükleri ile belediyelerin
zabýta birimlerine þikayet ede-
biliriz. Bu zor günlerden geçer-
ken kargaþadan yararlanmak
isteyenlerin sürekli denetlen-
mesini ve bunlara aðýr cezai
yaptýrýmlar uygulanmasýný yet-
kililerden talep ediyoruz." þek-
linde konuþtu.

Deprem bölgesinde çok az
da olsa hýrsýzlýk ve yaðmacýlýk
olaylarý ile karþýlaþtýklarýný ak-
taran Küçük, ikinci el eþya sa-
tan esnafa ve buralardan alýþ-
veriþ yapan tüketicilere bu ko-
nuda dikkatli olmalarý husu-
sunda uyarýlarda bulundu.

"DEPREMZEDELER 
DAHA SIK VE AYRINTILI 
BÝLGÝLENDÝRÝLMELÝ"
TÜDER Baþkaný Küçük,

vatandaþlarýn sosyal medya
üzerinden yayýnlanan tüm ha-
ber ve yorumlara itibar etme-
meleri gerektiðini, bu haberle-
rin gerçeði yansýtmayabildiðini
söyledi.

Depremin etkilediði illerde
bulunan depremzedelerin
devlet kurumlarý tarafýndan
yapýlacak nakdi yardýmlarýn
içeriðine iliþkin tüketici dernek-
lerine çok sýk soru sorduðunu
kaydeden Küçük, þu deðerlen-
dirmelerde bulundu:

"Oradaki vatandaþlarýmý-
zýn hangi yardýmlarý alacaðý,
evinin hasarýna göre onlara ne
kadar yardým yapýlacaðý konu-
sunda depremzedelerimizin
daha sýk ve ayrýntýlý bilgilendi-
rilmesi yerinde olacaktýr.

Ýlgili valilikler ve Afet ve Acil
Durum Yönetimi Baþkanlý-
ðý'nýn (AFAD) açýklamalarýný
duymayan depremzedelerin
olduðunu gelen sorulardan
anlayabiliyoruz. Bu nedenle
daha sýk ve ayrýntýlý bilgilendir-
me yapýlmasý gerekiyor."

"ÖZEL OKUL ÜCRETLE-
RÝNÝN ÝADESÝNE ÝLÝÞKÝN 
ÞÝKAYETLER GELÝYOR"
Tüketici Konfederasyonu

Baþkaný Aydýn Aðaoðlu da
deprem sonrasý tüm ülkenin
topyekun mücadele ederken,
felaket fýrsatçýlarýnýn da hare-
kete geçtiðini belirterek, sözle-
rini þöyle sürdürdü:

"Ahlak ve vicdan yoksunu
bu kimseler depremzedelerin
piyasada oluþturduðu talebin
nedenini ve o insanlarýn içinde
bulunduðu durumu gözetme-
den, temel gýda ve ihtiyaç
ürünlerine fahiþ fiyatlar uygu-
larken, bir kýsmý da ev kirasý
ve barýnma ücretlerine gerek-
siz yere zam yaptýlar. Bazý va-
tandaþlarýmýz depremzedele-
re evini ücretsiz açarken, in-
safsýz fýrsat vurguncularý dep-
remzedelerin konut talebini fýr-
sata çevirmek için ev kira fiyat-
larýný haklý hiçbir sebep olmak-
sýzýn artýrdýlar."

Aðaoðlu, depremzedelerin
araçlarýnýn plakasýna bakarak
onlardan ücret almayan lokan-
talara karþýn bir karton bardak
çorbayý fahiþ fiyata satanlarýn
da bulunduðunu kaydederek,
otomobilleri enkaz altýnda kal-
dýðý için araçta gecelemek
amacýyla kiralama yapmak is-
teyenleri dolandýranlarla da
karþýlaþtýklarýný söyledi.

Zaman zaman son kullan-
ma tarihi geçmiþ ürünlerle de
karþýlaþtýklarýný, bu konuda
dikkatli olunmasý gerektiðini
dile getiren Aðaoðlu, "Özel
okullardaki öðrencilerin diðer
þehirlerdeki ayný özel okula
kaydýnýn yapýlmamasý, ödedi-
ði ücretin kalan kýsmýnýn veli-
ye iade edilmemesi gibi þika-
yetler de gelmeye baþladý." di-
ye konuþtu.

Aðaoðlu, depremzedelerin
her türlü destek ve yardým için
kaymakamlýklara, valiliklere
veya AFAD'a baþvurmasý ge-
rektiðini belirterek, "Devletimiz
de yapacaðý yasal düzenle-
meyle felaket vurguncularýna
aðýr yaptýrýmlar getirmeli, sav-
cýlýk ve mahkemelerimiz de fa-
illeri üst sýnýrdan cezalandýr-
malýdýr." açýklamasýnda bulun-
du. (AA)

Evlenen ve boþanan
çift sayýsý azaldý

Depremzedeler en çok
fýrsatçýlardan þikayetçi
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TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden Ço-
rum FK, lige verilen arada
hazýrlýklarýný sürdürüyor.

Kahramanmaraþ ve böl-
gesinde yaþanan deprem
felaketinin ardýndan profes-
yonel liglere ara verilmiþti.
Çorum FK de 2. Lig Beyaz
Grup'ta 5 Mart'ta oynayaca-
ðý Batman Petrolspor ile oy-
nayacaðý maçla lige devam
edecek. Bu maçýn hazýrlýk-
larýný sürdüren Çorum FK,
kulüp tesislerinde dün bir
antrenman yaptý. Teknik Di-
rektör Tahsin Tam yöneti-
minde gerçekleþtirilen an-
trenmanda taktik çalýþýldý.

Çorum FK, bugün Sam-
sunspor ile hazýrlýk maçý
yapacak. Maçýn tüm geliri
depremzedelere baðýþlana-
cak. (Abdulkadir Söylemez)

Bursaspor Kulübü'nün, 1
Ocak-31 Aralýk 2022 tarihi
arasýnda yaþanan döviz kuru
artýþýndan dolayý borçlar ha-
nesine tam 138 milyon 919

bin TL yazýldý.
TFF 2. Lig'de Çorum

FK'nin grubundan yer alan
ve kümede kalma mücadele-
si veren Bursaspor'da faali-

yet raporu ve mali bilgiler ya-
yýmlandý.

Resmi internet sitesinde
yer alan bilgilere göre yeþil-
beyazlý kulübün, döviz kuru

artýþýndan oldukça kötü etki-
lendiði görülüyor. 

Yapýlan açýklama þu þe-
kilde:

"Bursaspor Kulübü Der-
neði bilançosunda yer alan
kýsa ve uzun vadeli borçlar
T.C. Merkez Bankasý döviz
kurlarý baz alýndýðýnda son 1
yýldaki döviz kuru artýþlarýn-
dan dolayý borçlar hanesinde
138.919.389,75 TL artýþa ne-
den olmuþtur."

Bursaspor'un bu sezonki
performansý

Öte yandan, TFF 2. Lig
Beyaz Grup'ta yer alan yeþil-
beyazlý takým, bu sezon oy-
nadýðý 21 maçta 6 galibiyet, 4
beraberlik ve 11 maðlubiyetle
22 puan topladý ve 15. sýrada
yer aldý. (Haber Merkezi)

Kahramanmaraþ ve bölgesin-
de yaþanan depremlerde zarar
gören vatandaþlar için DG Si-
vasspor ile Sivas Belediyespor
yardým maçýnda karþý karþýya ge-
lecek.

Çorum FK'nin de yer aldýðý
TFF 2. Lig Beyaz Grup takýmla-
rýndan Sivas Belediyespor, DG
Sivasspor ile hazýrlýk maçýnda
karþýlaþacak. Maçtan elde edile-
cek olan gelir depremzedelere
baðýþlanacak.

Kýrmýzý-beyazlý kulüpten konu
ile ilgili yapýlan açýklamada, "Pay-
daþý olduðu 'Omuz Omuza' daya-
nýþma ve yardýmlaþma kampan-
yasý yurt içinde ve yurt dýþýnda
futbola gönül veren ve deprem fe-
laketleri sonrasýnda kalbi Türkiye
için atan herkesi bir araya getir-
meyi hedeflemektedir. Bu kap-
samda takýmýmýz 'Omuz Omuza'
projesine destek vermek, dep-
remden etkilenen vatandaþlarýmý-
zýn yanýnda olmak adýna, 25 Þu-
bat Cumartesi günü saat 14.00'te

Muhsin Yazýcýoðlu Spor Komp-
leksi'nde Sivas Belediyespor ile
hazýrlýk maçý yapacak. Karþýlaþ-
mada elde edilecek tüm gelir,
deprem bölgesinde kullanýlmasý
amacýyla AFAD'a baðýþlanacak.
Karþýlaþmanýn kaðýt biletleri 50
TL olarak belirlenmiþ olup, biletler
yarýn saat 12.00'den itibaren Kon-
gre Müzesi bahçesinde ve ÝVA
Park AVM'de bulunan Sivas Sto-
re'da ayrýca Hanýmeli Çarþý-
sý'ndaki Passolig Kart giþesinde
satýlacaktýr. Mücadeleye geleme-
yecek taraftarlarýmýz için de hatý-
ra bileti basýlacaktýr. Passolig Kart
giþelerinden satýlacak hatýra bilet-
ler 50 TL olarak belirlendi. Maçýn
tribün gelirleri ve hatýra biletten
toplanan baðýþlarýn tamamý dep-
remzede vatandaþlarýmýza baðýþ-
lanacak. Depremzede vatandaþ-
larýmýzýn yaralarýný bir nebze de
olsa sarabilmek adýna taraftarlarý-
mýzdan projemize büyük ilgi gös-
termesini temenni ediyoruz" de-
nildi. (Haber Merkezi)

Samsun hazýrlýklarý tamamlandý

Bursaspor'un kaybý 138 milyon lira 

Sivas takýmlarý depremzedeler
için sahaya çýkacak
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Kahramanmaraþ ve bölgesinde yaþa-
nan deprem felaketinin ardýndan profes-
yonel liglere ara verilmiþti. Temsilcimiz
Çorum FK, 5 Mart'ta Batman Petrolspor
ile oynayacaðý maçla birlikte lige devam
edecek. 

Kýrmýzý-siyahlýlar, lig öncesi çalýþmala-
rýný sürdürürken, TFF 1. Lig ekiplerinden
Samsunspor ile hazýrlýk maçý yapacak.
Samsun 19 Mayýs Stadyumu'nda Cumar-

tesi günü saat 16.00'da baþlayacak ma-
çýn biletleri satýþa çýktý. Biletler Passo
üzerinden satýn alýnabiliyor.

Bilet fiyatlarý 1. Kategori için 150, 2.
Kategori için 100 ve 3. Kategori için ise 50
lira olarak belirlendi.

Maçtan elde edilecek gelir, Kahraman-
maraþ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adýya-
man, Adana illerimizi etkileyen deprem fe-
laketinden etkilenen 11 ildeki depremze-

deler için kullanýlacak.
Geliri Yýlport Samsuns-

por, AFAD vasýtasýyla deprem-
zedelere baðýþlayacak.

Karþýlaþmada Passolig uygula-
masý yapýlmayacak. Maç günü stadyum
giþesinden kaðýt bilet, Passo web sitesi
ve Passo mobil uygulamasýndan PDF bi-
let satýþý yapýlacak. 

(Abdulkadir Söylemez)

SAMSUNSPOR iLE
KARÞILAÞIYORUZ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, 
lige verilen arada Samsunspor ile hazýrlýk maçý yapacak. 

Maçtan elde edilecek tüm gelirin depremzedelere baðýþlana-
caðý maç, Samsun'da oynanacak.

Çorum FK
Teknik Direktörü

Tahsin Tam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25
Þubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm
profesyonel müsabakalar öncesinde dep-
remde hayatýný kaybedenler anýsýna bir
dakikalýk saygý duruþunda bulunulacaðýný
açýkladý.

TFF'den yapýlan açýklamada, "Ülke-
mizde 06.02.2023 tarihinde yaþanan dep-
rem felaketi nedeniyle hayatlarýný kaybe-
den vatandaþlarýmýzýn anýsýna, 25 Þubat -
6 Mart 2023 tarihleri arasýnda oynanacak
olan tüm profesyonel müsabakalar önce-
sinde 1 dakikalýk saygý duruþunda bulu-
nulacaktýr. Ayrýca dileyen kulüplerimiz si-
yah kol bandý ve/veya siyah kurdele taka-
bilecektir" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Be-
yaz Grup takýmla-
rýndan Nazilli Bele-
diyespor, deprem
felaketi nedeniyle li-
ge verilen arayý de-
ðerlendirmek için
Bölgesel Amatör
Lig (BAL) 9. Grup
takýmlarýndan Ay-
dýn Yýldýzspor ile
hazýrlýk maçý oyna-
dý. Nazilli ekibi, ra-
kibini Alim'in attýðý
iki golle maðlup etti.

Nazilli Ýlçe Sta-
dý'nda oynanan
karþýlaþmada Na-
zilli Belediyespor ile
Aydýn Yýldýzspor
hazýrlýk maçýný izle-
mek üzere 100 ta-
raftar tribünde yeri-
ni alýrken, Nazilli
Belediyespor Kulüp
Baþkanvekili Erkan
Abbasoðlu karþý-
laþmayý Aydýn Yýl-
dýzspor Kulüp Baþ-
kaný Kaya Özcan
ile Nazilli Beledi-
yespor ve Aydýn
Yýldýzspor yönetici-
leriyle birlikte izledi. 

(Haber Merkezi)

Vanspor FK Baþkaný Feyat Kýyak, Amed
Sportif Faaliyetler ile oynanan dostluk ma-
çýnda elde edilen geliri açýkladý

Kahramanmaraþ merkezli yaþanan dep-
rem felaketinin ardýndan futbol camiasýnýn
depremzedeler için yardýmlarý devam edi-
yor. 19 Þubat Pazar günü, Vanspor FK ile
Amedspor arasýnda dostluk maçý düzenlen-
di. Van Atatürk Þehir Stadyumu'nda oyna-
nan maçtan elde edilecek gelirin depremze-
delere baðýþlanacaðý açýklanmýþtý. 

Vanspor FK Baþkaný Feyat Kýyak, maç-
tan toplam 156 bin lira gelir elde edildiðini
dile getirdi. Kýyak, gelirin AFAD'a baðýþlana-
caðýný söyledi. (Haber Merkezi)

Nazilli, provadan 
galip çýktý: 2 1

Dostluk maçýnda elde
edilen gelir belli oldu

Hayatýný kaybedenler
anýsýna saygý duruþu 
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ÇORUM HAVA TAHMiNi
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Çorum'dan Kahramanma-
raþ Afþin'e giden gönüllü veteri-
nerler deprem bölgesinde kü-
çük dostlarýn yaralarýný sarýyor. 

Afþin'de deprem bölgesinde
yýkýlan belediye binasý yanýnda
bulunan ve ayaðýnda ezilme ol-

duðu tespit edilen yavru köpek
tedavi edildi. 

Çorumlu gönüllü veteriner-
ler tarafýndan ayaðý alçýya alý-
nan yavru köpek tedavi sonra-
sýnda bir hayýrsever tarafýndan
sahiplendirildi. (Haber Merkezi)

Çorumlu veterinerler
deprem bölgesinde
yaralarý sarýyor

Kahramanmaraþ merkez-
li ve 10 ili etkileyen asrýn
depremlerin ardýndan dost
ve kardeþ ülke Kazakis-
tan'da faaliyet gösteren Salih
Nesil Vakfý'ndan bir heyet;
depremzedelerin yaralarýna
merhem olmak üzere Türki-
ye'ye geldi.

Kazakistan'dan yola çý-
kan Salih Nesil Vakfý Baþka-
ný Kasým Kasabekov,
Bþk.Yrd. Azamat Bakdevlet
ve Deprem Yardým Koordi-
natörü Timur Nusuphan'dan
oluþan yardým heyeti AK
Parti Çorum milletvekili Erol
Kavuncu ile birlikte Kahra-
manmaraþ ve Hatay'da ince-
lemelerde bulundu. Deprem
Koordinasyon Merkezleri zi-
yaret ederek çalýþmalar hak-
kýnda bilgiler alan Kazakis-
tan heyeti, bölgede kurulan,
çadýr-koteyner kentler, dep-
remzedeleri ziyaret edilerek
çeþitli ayni ve nakdi yardým-
larda bulunuldu.

AK Parti Çorum milletve-
kili Erol Kavuncu, deprem fe-
laketi nedeniyle Türkiye'ye
gelen dost kardeþ Kazakis-

tan heyetinin depremzedele-
rin ihtiyaçlarýnýn karþýlanma-
sýnda kullanýlmak üzere, An-
kara'da Afet ve Acil Durum
Yönetimi Baþkanlýðý AFAD'a
400 Bin dolar nakdi yardým-
da bulunduðunu açýkladý.

Milletvekili Kavuncu, ayrý-
ca Kazakistan vakýf temsilci-
lerinin Çorum Belediyesi ile
gerçekleþtirdikleri bir proto-
kol çerçevesinde, deprem
bölgesinden Çorum'a gelen
gelen depremzelerin ihtiyaç-
larýnýn karþýlanmasýnda kul-
lanýlmak üzer 40 Bin Dolar,

Hitit Üniversitesiyle gerçek-
leþtirilen protokol çerçeve-
sinde, deprem bölgesinde
yaþayan ancak Hitit Üniversi-
tesinde öðrenim gören öð-
rencilerin ihtiyaçlarýnýn karþý-
lanmasýnda kullanýlmak üze-
re 40 bin dolar nakdi yardým-
da bulunduklarýný söyledi.

"Köklü tarihimiz ve ortak
kültürel baðlarýmýz olan dost
kardeþ Kazakistanlý kardeþ-
lerimize yaralarýmýzý sarmak
için bu zor günlerimizde ya-
nýmýzda olduklarý için þük-
ranlarýmýzý sunuyoruz" diyen

Kavuncu, "Cumhurbaþkaný-
mýz Recep Tayyip Erdo-
ðan'ýn dirayetli liderliðindeki
güçlü devletimiz, tek yürek
olmuþ aziz ve necip milleti-
miz ve zor gün dostlarýmýzla
birlikte el ele bu felaketin ve
tarifsiz acýlarýnýn da üstesin-
den gelinecek, yaralarýmýz
sarýlacak ve aziz milletimiz
kutlu yürüyüþüne devam
edecektir. Hiç kimsenin þüp-
hesi olmasýn. Yüce Allah, bir-
liðimize, beraberliðimize,
kardeþliðimize zeval verme-
sin" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Ankara'da yaþayan Çorumlu
inþaat iþçisi Mansur ve Tuðba
Çalýþ çiftinin çocuklarý bir yaþýn-
daki Ýbrahim, ölümcül kas hasta-
lýðý SMA Tip 1 ile mücadele edi-
yor. Ýnþaatlarda çalýþan ancak
þu sýralar iþsiz kalan baba Man-
sur Çalýþ hem Ýbrahim bebeðin
hastalýðýyla hem de iþsizlikle
mücadele ediyor. 

Çalýþ çiftinin 3 çocuðundan
en küçüðü olan Ýbrahim'e henüz
10 aylýkken teþhis konuldu. Ge-
netik bir kas hastalýðý olan, omu-
rilikteki sinir hareket hücrelerini
etkileyerek hastanýn kaslarýnýn
günden güne erimesiyle sonuç-
lanan ve halk arasýnda 'Gevþek
Bebek Sendromu' olarak bilinen
SMA hastalýðý nedeniyle Ýbra-

him'de sýkýntýlar baþ göstermeye
baþladý. 

AÝLE DESTEK BEKLÝYOR
Minik Ýbrahim için Valilikten

izin alýnarak yardým seferberliði
baþlatýlýrken, minik Ýbrahim'in te-
davisi için 2 milyon dolara ihtiyaç
olduðu belirtildi. 

Çalýþ ailesi, Ýbrahim'in tedavi-
sinin yapýlabilmesi için Ziraat
Bankasýna hesap açýldý. Minik
Ýbrahim'in hayata tutunmasý için
yardýmseverlerin IBAN: TR14
0001 0090 1038 7442 5050 01,
$ IBAN:TR84 0001 0090 1038
7442 5050 02, € IBAN:TR57
0001 0090 1038 7442 5050 03
hesaplara destek olmalarý isten-
di. (Haber Merkezi)

Çorum'daki depremzedelerin ihti-
yaçlarý Ticaret ve Sanayi Odasý'nda ku-
rulan Hayýr Çarþýsý'ndan karþýlanýyor.
Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, çarþýyý
ziyaret ederek depremzedelerle bir ara-
ya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Vekili Tamer Orhan, geçtiðimiz
günlerde beraberinde Vali Yardýmcýlarý
Dr. Hakan Kubalý ve Erdoðan Kanyýl-
maz ile birlikte Ticaret ve Sanayi Oda-
sý'nda oluþturulan hayýr çarþýný ziyaret
ederek görevlilerden bilgiler aldý.

Tamer Orhan, Ticaret ve Sanayi
Odasý'nda Çorum Belediyesi, Ýl Afet ve
Acil Durum Müdürlüðü, Çorum Valiliði
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Baþkanlýðý, Kýzýlay Baþkanlýðý, si-
vil toplum kuruluþlularý ve hayýrsever
vatandaþlar tarafýndan tedarik edilen
ürünlerin görevlilerce kentte misafir
olan depremzedelerin ihtiyaçlarýnýn ha-
yýr çarþýsýnda giderildiðini ifade etti.

Hayýrsever vatandaþlara da yardým-
lara devam edilmesi gerektiðini belirten
Vali Vekili Orhan,  çarþýda kýyafetten gý-
daya kadar ihtiyaç duyulan birçok ürün
yer aldýðýný ifade etti.

Vali Vekili Tamer Orhan, "Kadirþinas
milletimiz, depremden etkilenen illeri-
mizin yanýnda oldu. Herkes katký saðla-
mak için elinden geleni yapýyor. Ýnþal-
lah bu zor günleri hep birlikte aþacaðýz.
Duyarlý vatandaþlarýn baðýþlarýyla kuru-
lan hayýr çarþýsý için yapýlan yardýmlar-
dan dolayý tüm Çorumlulara teþekkür
ediyorum" dedi.

Orhan, depremzede aileler ile ya-
kýndan ilgilenerek sorun ve talepleri de
yerine tespit etme imkaný buldu. 

(Zahide Yasemin Özden)

Kazakistan'dan depremzedeler için 
480 bin dolar yardým

'Hayýr Çarþýsý'na
destekler devam etmeli'

Vali Vekili
Tamer Orhan'dan 

hayýrseverlere 
çaðrý

Ýbrahim bebek
destek bekliyor


