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Osmancýk Belediyesi
depremden etkilenen
Kahramanmaraþ'ýn

Afþin ilçesine seyyar
aþevi ile 10 personel

gönderdi.

Kahramanmaraþ merkezli
7,7 ve 7,6 büyüklüðündeki
depremlerin ardýndan dep-
remzedeler için Osmancýk
ilçesinde yardým seferberli-
ði sürüyor. Osmancýk Bele-

diye Baþkan Yardýmcýsý
Kadir Eskiadam, Afþin'e 
10 personelle gönderilen
seyyar aþevinde deprem-
zedeler için üç öðün bin 
kiþilik yemek verileceðini

söyledi. 12’DE

Katil muhtar
yakalandý

Sungurlu'da silahla köy muhtarýný öldürüp baba-
sýný yaralayan eski köy muhtarý tutuklandý. Akça-
lý köyünde tabancayla ateþ ederek muhtar Me-
sut Uzunkaya'yý öldürüp babasý Turan Uzunka-
ya'yý yaraladýktan sonra jandarma ekiplerince
gözaltýna alýnan Ýsmail E'nin iþlemleri tamamlan-
dý. Adliyeye sevk edilen zanlý, savcýlýk sorgusu
sonrasý çýkarýldýðý hakimlikçe tutuklandý. 3’TE

OSMANCIK'TAN AFÞiN'E 
SEYYAR AÞEVi

Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðünden verilen bilgilere göre, 
ilçede hakkýnda yýk-yap kararlarý olan, Cumhuriyet Anadolu Lisesi,

Atatürk Ortaokulu ve hakkýnda güçlendirme kararý olan Gemici 
Ýlkokulu 24 Þubat 2023 Cuma günü ders bitiminden sonra eðitim

öðretime kapatýldý. 12’DE

Üç okul eðitim-öðretime 
KAPATILDI

Osmancýk'ta Gasilhane
inþaatý yükseliyor

Osmancýk'ta Asri Mezarlýk yanýnda inþa
edilen Gasilhane inþaatýnda çalýþmalar
sürüyor. Cenaze hizmetlerinin daha ve-
rimli hale getirilmesi amacýyla Asri Me-

zarlýk yanýnda inþa edilen Gasilhane
Projesinde cenaze namazý alaný, bay ba-
yan abdesthane, cenaze yýkama alaný,
morg ve idari birimler yer alýyor. 12’DE

Osmancýk'taki Yeþil
Park yenileniyor

Osmancýk ilçesinde bulunan Yeþil
Park'ta yenileme çalýþmasý baþlatýldý.

Osmancýk Beyler Çelebi Camii karþýsýn-
da bulunan Yeþil Park, havalarýn yavaþ
yavaþ ýsýnmasýyla birlikte yenilenmeye

baþladý. 2’DE

Depremzedeler için 
yarým ton mantý büktüler
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkez-
leri depremzedeler için seferber oldu.
300'ü aþkýn kadýn, hamur açýp mantý
büktü. Yaklaþýk yarým ton mantý dep-
rem bölgesine gönderilmek üzere bir

günde hazýrlandý. 10’DA

Baþkanlar afet bölgesinde
Osmancýk 

Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör,

Boðazkale Bele-
diye Baþkaný

Mesut Ocaklý ile
birlikte Osmani-

ye'deki toplantýya
katýlarak, 

ardýndan afet
bölgesini ziyaret

etti. 4’TE

ÇKS ürün güncelleme süresi
8 Mayýs'a kadar uzatýldý

Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, Kahramanmaraþ
merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle Çiftçi
Kayýt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme baþvurularýnýn 8 Mayýs'a kadar

uzatýldýðýný duyurdu. 5’TE
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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?

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,
depremden etkilenen ve Ço-
rum'a dönen üniversite öðren-
cileriyle bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve
üniversite yönetimi, deprem
bölgesinden Çorum'a dönen
öðrencilerle buluþtu. Buluþma-
da öðrencilerin mevcut durum-
larý ve bölgede yaralarýn sarýl-
masý adýna neler yapýlabilece-
ði üzerine görüþmeler gerçek-
leþtirildi. (Haber Merkezi) Osmancýk ilçesinde bulunan Yeþil

Park'ta yenileme çalýþmasý baþlatýldý.
Osmancýk Beyler Çelebi Camii kar-

þýsýnda bulunan Yeþil Park, havalarýn
yavaþ yavaþ ýsýnmasýyla birlikte yeni-
lenmeye baþladý. Parktaki aile bahçesi
sahipleri, parktaki bakým çalýþmalarýný
yapýyor. Parka, kafeterya ve çocuk par-
ký ekleniyor. Parktaki çimler de yenile-
nirken, parkýn misafirlerinin daha rahat
ve güzel vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Aile bahçesi sahibi Murat Acý, "Os-
mancýklýlara daha iyi bir hizmet vermek
için havalarýn güzel geçmesini fýrsat bi-
lip bahçemizi, parkýmýzý güzide bir din-
lenme alanýna çeviriyoruz. Tüm çaba-
mýz halkýn rahat etmesi için. Büfemizde
ekmeði de 3 liradan satmayý planlýyo-
ruz" dedi. (Haber Merkezi)

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu top-
lantýsýnda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belirlen-
di. BÝK Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþen
Genel Kurul toplantýsýnda önceki gün görev sü-
releri dolan Anadolu Gazete Sahipleri Temsilci-
leri olan Genel Kurul Üyeleri Þevket Erzen, Ümit
Sönmez ve Þevket Karahan'a plaketverilerek
yaptýklarý hizmetler için teþekkür edilmiþti. 

Genel Kurul toplantýsýnda oy birliði ile oluþtu-
rulan Baþkanlýk Divaný'nýn belirlenmesinin ar-
dýndan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üye-
lerinin seçimi yapýldý.

Yapýlan seçimde Yönetim Kurulu Üyeliklerine
Hükümet Gurubundan Prof. Dr. Edibe Sözen ve
Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyýlmaz, Ba-

sýn Grubundan Tahir Gülebak ve Mehmet Er-
gün, Tarafsýzlar Grubundan ise Prof. Dr. Muhar-
rem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu'na ise Prof. Dr. Zakir Avþar,
Prof. Dr. Abdullah Özkan ve Baturhan Koçak se-
çildi.

Basýn Ýlan Kurumu'nun 32 dönem ilk toplan-
týsýnda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Ku-
rulu Baþkanlýðý'na Prof. Dr. Edibe Sözen'i seçti.
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ise Doç. Dr.
Muhammet Mücahit Küçükyýlmaz oldu. 

BÝK yeni dönem Yönetim Kurulu toplantýsýn-
da depremlerden etkilenen illerdeki basýn kuru-
luþlarýna yapýlacak yardýmlara dair usul ve esas-
larý da belirledi. (Cemal Akyol)

BiK, yeni yönetimiyle toplandý

Osmancýk'taki Yeþil
Park yenileniyor

Depremzede 
öðrencilerle buluþtu
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Ýskilip Ýlçe Jan-
darma Komutanlý-
ðýnca trafik kazalarý-
nýn önlenmesi ama-
cýyla itfaiye, orman
ve zabýta ekiplerine
eðitim verildi.

Ýskilip Belediyesi
Ýtfaiye Amirliðinde
düzenlenen eðitim-
de 35 kamu perso-
neline, seyir halinde
cep telefonunun kul-
lanýlmamasý, emni-
yet kemerinin takýl-
masý ve geçiþ üs-
tünlüðü konularýnda
bilgi verildi.

Eðitimde, ayrýca
kazalarýn oluþ þekli
ve önlenmesi için
alýnmasý gereken
tedbirler hakkýnda
da katýlýmcýlar bilgi-
lendirildi. (AA)

Sungurlu'da silahla köy
muhtarýný öldürüp babasýný
yaralayan eski köy muhtarý

tutuklandý.
Akçalý köyünde taban-

cayla ateþ ederek muhtar
Mesut Uzunkaya'yý öldürüp
babasý Turan Uzunkaya'yý
yaraladýktan sonra jandarma
ekiplerince gözaltýna alýnan
Ýsmail E'nin iþlemleri tamam-
landý.

Adliyeye sevk edilen zan-
lý, savcýlýk sorgusu sonrasý
çýkarýldýðý hakimlikçe tutuk-
landý.

Olayda hayatýný kaybe-
den Mesut Uzunkaya'nýn ce-
nazesinin köy mezarlýðýnda
topraða verildiði, Turan
Uzunkaya'nýn tedavisinin ise
hastanede devam ettiði öð-
renildi.

Akçalý köyünde dün çýkan
tartýþmada, eski muhtar Ýs-
mail E'nin tabancayla ateþ
açtýðý muhtar Mesut Uzun-
kaya (42) ölmüþ, babasý Tu-
ran Uzunkaya (79) yaralan-
mýþtý. (AA)

Mesut Uzunkaya

100 milyar lira
kaynak aktarýldý

Hazine ve Maliye Bakanlýðý, deprem fela-
ketinin ardýndan Bakanlýk tarafýndan saðlanan
destekler ile bu alanda alýnan tedbirleri 46 baþ-
lýk altýnda açýkladý.

Depremden etkilenen bölgelerde yaþanýlan
sorunlarýn hafifletilmesine yönelik alýnan ted-
birler adý altýnda 46 maddelik destek paketini
açýkladý.

Bakanlýktan yapýlan açýklamada, "Bütçemiz
baþta olmak üzere tüm kamu imkânlarý sonuna
kadar kullanýlacaktýr. Ýlk etapta kurumlarýmýzýn
kullanýmýna 100 milyar TL'lik kaynak ayrýlmýþ
olup ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik kay-
nak aktarýmýna devam edilecektir" denildi.
Deprem bölgesindeki ilaç ve týbbi malzeme ih-
tiyaçlarý da dikkate alýnarak Saðlýk Bakanlýðý
hastanelerine aktarýlacak kaynaðýn da öne çe-
kildiði belirtilirken, ilave 7,5 milyar TL nakit ak-
tarýlacaðý vurgulandý. Açýklamada, KGF destek
paketinin de 350 milyar liraya çýkarýldýðý bilgisi
verildi.

AFAD'A 12 MÝLYAR TL NAKÝT YARDIMI
Þimdiye kadar AFAD'ýn talebi üzerine yak-

laþýk 12 milyar TL nakit aktarýmý yapýldýðýný be-
lirtilen açýklamada Depremden zarar gören her
ailemize 10.000 TL, taþýnanlara 15.000 TL yar-
dým yapýlacaðý, Deprem bölgesindeki illere
kendi araçlarý ile giden vatandaþlarýmýzýn yakýt
masraflarýnýn karþýlanacaðý belirtildi.

Depremden etkilenen bölgelerde yaþanýlan
sorunlarýn hafifletilmesine yönelik alýnan ted-
birler þöyle:

Depremin yaralarýnýn sarýlmasý ve deprem-
den zarar gören vatandaþlarýmýzýn barýnma,
beslenme ve diðer ihtiyaçlarýnýn hýzlý bir þekil-
de karþýlanabilmesi amacýyla ilgili kamu kurum
ve kuruluþlarýmýzla sürekli iletiþim halinde iler-
lenmekte, acil nakit talepleri Bakanlýðýmýz tara-
fýndan gecikmeksizin karþýlanmaktadýr.

Bütçemiz baþta olmak üzere tüm kamu
imkânlarý sonuna kadar kullanýlacaktýr. Ýlk
etapta kurumlarýmýzýn kullanýmýna 100 milyar
TL'lik kaynak ayrýlmýþ olup ihtiyaç duyulan tüm
alanlara yönelik kaynak aktarýmýna devam edi-
lecektir. Deprem bölgesindeki ilaç ve týbbi mal-
zeme ihtiyaçlarý da dikkate alýnarak Saðlýk Ba-
kanlýðý hastanelerine aktarýlacak kaynak öne
çekilmiþtir. Bu ay ilave 7,5 milyar TL nakit akta-
rýlacaktýr.

Þimdiye kadar AFAD'ýn talebi üzerine yak-
laþýk 12 milyar TL nakit aktarýmý yapýlmýþtýr.

Kamu personeli ve emeklilerimizin Þubat
ayý maaþlarý öne çekilerek ödenmiþtir.

Depremden zarar gören her ailemize
10.000 TL, taþýnanlara 15.000 TL yardým yapý-
yoruz. Deprem bölgesindeki illere kendi araç-
larý ile giden vatandaþlarýmýzýn yakýt masrafla-
rýný karþýlýyoruz.

Vatandaþlarýmýzdan konteyner kentler dý-
þýnda barýnacaklara; kiracýlara aylýk 3.000 TL -
ev sahiplerine aylýk 5.000 TL kira yardýmý yapý-
lacaktýr.

Depremde hayatýný kaybedenlerin yakýnla-
rýna acil ihtiyaçlarýný karþýlayabilmeleri amacýy-
la 100.000 TL nakdi yardýmda bulunacaðýz.

Deprem sonrasý dönemde, Hazine Destek-
li Kefalet Sistemi kapsamýnda daha çok firma-
nýn finansmana eriþimini kolaylaþtýrmak ve
depremin ülkemiz genelinde ekonomik faali-
yetler ve ticari iþletmeler üzerindeki negatif et-
kilerini azaltmak amacýyla 250 milyar TL olarak
yakýn dönemde ilan ettiðimiz KGF paketini de
100 milyar TL artýþla 350 milyar TL'ye çýkardýk.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren iþlet-
meler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kap-
samýnda; 10 milyar TL kefalet limitini haiz, yak-
laþýk 11,3 milyar TL kredi hacmine sahip ve
azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak
üzere azami 60 ay vadeli Deprem Bölgesi Ýþ-
letme Giderleri Destek Paketi ve 10 milyar TL
kefalet limitini haiz, yaklaþýk 11,2 milyar TL kre-
di hacmine sahip azami 36 ay ödemesiz dö-
nem dahil olmak üzere azami 120 ay vadeli
Deprem Bölgesi Yatýrým Destek Paketini hazýr-
layarak yürürlüðe aldýk. Operasyonel süreçle-
rin tamamlanmasýnýn akabinde kullandýrýmlara
baþlanacaktýr.

Deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefa-
let Sistemi kapsamýnda halihazýrda kredi kul-
lanmýþ olan iþletmelerden; 31.12.2023 tarihine
kadar yapýlandýrma komisyonu alýnmayacaktýr.

Deprem nedeniyle iþleri ve/veya iþletmesi
zarar gören esnaf ve sanatkârlarýmýza Halk
Bankasýnca kullandýrýlan Hazine faiz destekli
kredi ödemelerini 6 aylýðýna faizsiz olarak erte-
liyoruz.

Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerimi-
zin Hazine faiz destekli kredilerini 1 yýl süreyle
faizsiz erteliyoruz. Çiftçilerimize, her bir büyük-
baþ (sýðýr, manda) hayvaný için 500 TL, küçük-
baþ (koyun, keçi) hayvaný için de 50 TL yem
desteði veriyoruz. 

Deprem bölgesindeki çiftçilerimize mazot
ve gübre desteklerini ayni vermek yerine nakdi
olarak ödüyoruz.

Depremin iþgücü piyasalarýnda yaratabile-
ceði hasarlarý öngörerek, sigortalýlarýmýzýn ça-
lýþma hayatýndan uzak kalabileceði bu geçici
dönemde, bölgesel kriz sebepli kýsa çalýþma
baþvurularýnýn kabulüne baþlanýldý. Ayrýca ola-
ðanüstü hal ilan edilen illerde Kýsa Çalýþma
Ödeneði þartlarýný saðlayamayan kiþilere ise
Nakdi Ücret Desteði verilecektir. Bununla birlik-
te, istihdamýn korunmasý amacýyla OHAL süre-
since sýnýrlý haller dýþýnda iþ akdi fesih yasaðý
getirilmiþtir.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde yaþayan va-
tandaþlarýmýza ilk aþamada 3 ay süresince
TMO tarafýndan un ve benzeri gýda maddeleri-
nin hibe edilmesine iliþkin çalýþmalar baþlamýþ-
týr. Deprem tarihi itibarýyla, bu illerdeki mükellef-
lerin 6 Þubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihle-
ri arasýnda yerine getirmeleri gereken vergisel
yükümlülükleri ertelenmiþtir." (Haber Merkezi)

KATiL MUHTAR 
YAKALANDI

Kamu personeline 'trafik
kazalarýný önleme' eðitimi
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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.

Osmancýk Belediye Baþka-
ný Ahmet Gelgör, Boðazkale
Belediye Baþkaný Mesut Ocak-
lý ile birlikte Osmaniye'deki top-
lantýya katýlarak, ardýndan afet
bölgesini ziyaret etti. 

Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan ve Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Genel
Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin
teþrifleriyle Osmaniye Afet Ko-
ordinasyon Merkezinde düzen-
lenen toplantýya Osmancýk Be-
lediye Baþkaný Ahmet Gelgör
ve Boðazkale Belediye Baþka-
ný Mesut Ocaklý da katýldý.

Toplantý sonrasýnda Genel
Baþkan Dr. Devlet Bahçeli ile
bir araya gelen Baþkan Gelgör,
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu
ve milletvekilleri ile Afet Bölge-
sine ziyarette bulunduklarýný
söyledi. (Haber Merkezi)

Merkez üssü Kahramanmaraþ
olan iki büyük depremin vurduðu
Malatya'da konteyner evlere ilgi
arttý. Fiyatlarý 65 ila 130 bin TL
arasýnda deðiþen konteyner evler
yok satýyor.

Kahramanmaraþ merkezli 7.7
ile 7.6 büyüklüðündeki iki büyük
depremin etkilediði 11 ilden biri
olan Malatya'da konteyner ev ve
prefabrik yapýlara ilgi arttý.

Üç binden fazla binanýn yýkýldý-
ðý yaklaþýk 43 bin dolayýnda yapý-
nýn da hasar aldýðý kent tarihinde
görülmemiþ büyüklükte bir yýký-
mýn yaþandýðý Malatya'da vatan-
daþlarýn barýnma da öncelikli ter-
cihi olan konteyner ev ve prefabrik
yapýlar yok satýyor.

Fiyatlarý 65 ila 130 bin TL ara-
sýnda deðiþen konteyner evlere
talebin fazla olmasý nedeniyle si-
pariþlere yetiþmekte güçlük çek-
tiklerini aktaran konteyner ev ve
prefabrik yapý üreticisi Deniz Ýnce,
konteyner evlerin çadýrlara göre
daha saðlýklý olduðu için taleplerin
yoðun olduðunu söyledi.

Özsan Sanayi Sitesi'nde üre-
tim yaptýklarýný aktaran Ýnce,
"Konteyner evlere yoðun ilgi var
sipariþleri yetiþtirmeye çalýþýyo-
ruz. Konteyner evler çadýrlara gö-
re daha sýcak ve saðlýklý olduðu

için talep artýyor. Bizde fiyatlar ko-
nusunda vatandaþlarýmýza yar-
dýmcý olmaya çalýþýyoruz. Þantiye
tipi konteynerler 60-65 bin TL ara-
lýðýnda baþlýyor, içerisinde tuvale-
ti, banyosu, mutfak dolabý olan
konteynerlerin ise fiyatlarý 80-85
bin TL bandýnda iþlem görüyor. Ýs-
teðe göre her büyüklükte yapýlar
hazýrlayabiliyoruz" dedi.

DEPREMDEN SONRA
SATIÞLAR ATTI
KDV oranlarýnda deðiþikliðe

gidilen yeni düzenlemeyle ürün-
lerde indirime gittiklerini aktaran
Ýnce, "Depremde sonra konteyner
yapýlara ilgili çok fazla arttý. 

KDV oranlarýnýn düþmesiyle
birlikte bir çok üründe de indirime
gittik. Halkýmýz internette 25-30
bin TL civarýnda fiyatlar görüyor.
Firmalar nakliye ücretini gönderin
biz ürünü gönderelim diyor para-
lar gönderiliyor ama ortada ürün
olmuyor bu noktada vatandaþlarý-
mýzý uyarýyoruz ama tüketiciyi
kandýrmayý iyi baþarýyorlar" ifade-
lerini kullandý

160 ila 170 bin TL'ye kadar çe-
þitlikte ürün sipariþleri aldýklarýna
kaydeden Ýnce yaþam standartlarý
arttýkça fiyatlarýn arttýðýný söyledi. 

(Haber Merkezi)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Baþdanýþ-
maný ve Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, AK Parti
Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Ýskilip Kayma-
kamý Yunus Emre Vural, Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut
Ocaklý ile birlikte Osmaniye'deki koordinasyon çalýþ-
malarýný yerinde inceledi.

Kahramanmaraþ merkezli toplamda 11 ilde yýkýcý
etki yapan iki büyük deprem sonrasýnda deprem böl-
gelerinde çalýþmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Baþkan Baþdanýþmaný ve Osmaniye Milletveki-
li Ruhi Ersoy, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Ýskilip Kaymakamý Yunus Emre Vural, Osman-
cýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Boðazkale Bele-
diye Baþkaný Mesut Ocaklý ile birlikte Osmaniye'deki
koordinasyon çalýþmalarýný yerinde inceledi.

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, sosyal
medya hesabýndan bir paylaþýmda bulunarak, Osma-
niye'de bölgeden gelen destek ve yardýmlarýn koordi-
nasyonu için itina ile çalýþtýklarýný söyledi. 

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Dev-
letimizin ve milletimizin seferberliðiyle gereken her ça-
lýþma yapýlýyor. Bizler de kendi bölgelerimizden gele-
cek destek ve yardýmlarýn koordinasyonunu için iti-
nayla çalýþýyoruz. Bu zor günleri hep birlikte tek yürek
geride býrakacaðýz inþallah. Aziz milletimize þükranla-
rýmý sunuyorum. Allah Yüce devletimize zeval verme-
sin" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Gelgör: Bu zor günleri hep
birlikte geride býrakacaðýz

Konteyner evler
yok satýyor

Baþkanlar afet 
bölgesinde
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Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali
Osman Þahiner, Çiftçi Kayýt Sistemi
(ÇKS) ürün güncelleme baþvurularýnýn 8
Mayýs'a kadar uzatýldýðýný duyurdu.

Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali
Osman Þahiner, Kahramanmaraþ mer-
kezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan
deprem nedeniyle Çiftçi Kayýt Sistemi
(ÇKS) ürün güncelleme baþvurularýnýn 8
Mayýs'a kadar uzatýldýðýný duyurdu.

Þahiner, "2023 üretim yýlý ÇKS baþvu-
rusunu yapan üreticilerimizin 28 Þubat
olan ürün güncelleme son baþvuru tarihi
8 Mayýs tarihine kadar uzatýlmýþtýr" ifade-
sini kullandý. (Zahide Yasemin Özden)

Olaðanüstü 
durumlarda taksit 

düzenlemesi 
yapýlabilecek

Ticaret Bakanlýðý, afet dönemleri ile diðer
olaðanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ül-
ke düzeyinde perakende ticarette taksit sýnýr-
lamalarýnda düzenleme yapabilecek.

Ticaret Bakanlýðý'nýn perakende ticarette
uygulanacak ilke ve kurullar hakkýnda yönet-
melikte deðiþiklikler yapan yönetmeliði Resmi
Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Yönetmelikle söz konusu yönetmeliðin
12/B sayýlý "perakende iþletmelerin tüketicile-
re yönelik taksitli satýþlarý" baþlýklý maddede
yapýlan deðiþiklik uyarýnca taksit konusunda
Ticaret Bakanlýðý'na yetki verildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlýðý, konut satýþý
haricindeki taksitli mal ve hizmet satýþlarýnda
taksitlendirme süresi 12 ayla sýnýrlandýran
hükmü afet dönemleri ile diðer olaðanüstü
durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde
geçici süre ile deðiþtirmeye veya bu konuda
ilave sýnýrlamalar getirmeye yetkili olacak. 

(Haber Merkezi)

Çorum'un efsane siyaset-
çilerinden 19. Dönem Millet-
vekili merhum Arslan Adnan
Türkoðlu'nun hayatýný kale-
me alan yazar Burhan Bu-
ruk, bir Kültür Merkezi'nde
Adnan Türkoðlu'nun adýnýn
yaþatýlabileceðini söyledi.

Konuyla ilgili yazýlý bir
açýklama yayýmlayan "Efsa-
ne Siyasetçi Adnan Türkoð-
lu" kitabýnýn yazarý Burhan
Buruk, "Hoþ sohbet halleri,
tatlý dilli, büyükle büyük, kü-
çükle küçük olan biriy-
di.Ölüm insanlar için büyülü
bir alandý. O bildiklerini söy-
leyen, fikir üreten, dinle-
yen,çare arayandý. Siyaseti
seviyeli yüzü gülen saðlam
bir Çorum aþýðýydý. Aramýz-
dan ayrýlmasýyla Çorum ile il-
gili muradý mahþere kalmýþtý.

Onu Çorum'da yaþatmak-
sa; biz Çorumlulara, onu se-
venlere,yaþýyormuþ gibi dün-
yada hizmetlerini sürdürmek
isteyenlere kaldý.

Oysa na'þý bir kortej eþli-
ðinde Özel hastaneden alý-
nýp þehrin üst baþýndan alt
baþýna Gazi Caddesi ve Ýnö-
nü Caddesi boyunca eller
üzerinde onunla yan yana
sevenleriyle birlikte uðurla-
nabilirdi. Bu düþünülmedi,
düþünülemedi belki Çorum-
lularca! Onu aðabey olarak
görenler, babamýzý kaybettik
diyenler; 'efsane siyasetçi
Adnan Arslan Türkoðlu' bunu
hak etmiyor muydu sizce?"
dedi.

Buruk, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:

"Þimdi o bu fani dünya-
dan ayrýldý diye, onun kalan
iþlerini yarým býrakýp ona ya-
kýþýr bir Vakýf, Adnan Türkoð-
lu Kültür Merkezi kurmaya-
cak mýyýz?  Bunun için elimi-
zi taþýn altýna sokup yeni ne-
sillere güzel bir eser býrak-
mayacak mýyýz? Çorum Kül-

tür tarihini zenginleþtireme-
yecek miyiz?

O Efsane Siyasetçiliði ile
aileden gelen kimliðini yýllar
önce aþmýþ, çoktan topluma
mal olmuþtu zaten.

Umarým yakýn gelecekte
"Efsane Adnan Türkoðlu Kül-
tür Merkezi" ile þehir taçlan-
dýrýlýr, O da ölümsüzleþtirilir.
Evinin altýnda siyasete baþ-
ladýðý günlerden bu güne ka-
daryaptýklarý, aldýðý ödül ve
belgeler hediyeler gibi güzel
bir arþivi var, bu da Çorumlu-
larla buluþturularak Kültür
Merkezi tamamlanabilir.
Ýnancým bu yönde. Giderek
azalan deðerler dünyasýnda
onun bu yönleri ile gelecek
nesillere aktarýlýrsa sosyal bir
görev yerine getirilmiþ olur.
Geleceðe gençlere ýþýk olur.
Saðlýðýnda þehrin bir cadde-
sine adýný verilememesine
olan kýrgýnlýðýný söylerdi. Ba-
zý ilçelerin bunu yapabildiðini
Çorum'a çok geldim sanýrým
diyerek serzeniþte bulunur-

du. Þehrini, deðerlerini
önemseyen birisi olarak
onunla Çorum'u, tarihini
eserlerini ortaya çýkarmaya
çalýþmýþtýk birlikte. Þimdi
herkesin desteðine ihtiyacý-
mýz olduðuna inanýyorum.

Büyük deprem felaketinin
üçüncü günü iki yýkýmý birlik-
te yaþadýk onu kaybede-
rek.Þimdi karþýlýksýz onu se-
ven Çorumlularýn her yaný
üþüyor týpký deprem altýnda
kalanlar gibi.Onun gidiþiyle
bizler de enkaz altýnda kaldýk
sanki. Son etkinliði ölümün-
den 90 gün önce kitap imza
gününde olmuþtu. Her þeye
raðmen Çorumlunun kendisi-
ne ilgisinden hoþnuttu. Þehri-
ni terk etmemesinin, elleri ar-
kasýnda þehrin caddelerinde
dolaþmasýnýn hazzýnýn özün-
deki de bu olmalýydý. O olay-
lara hiç bakar kör olmamýþtý. 

Maraton koþmak için var-
dý, antrenmanlýydý. Her za-
man koþmak gerekmediðini
de bilirdi.Hangi arzularýn pe-

þinden gidileceðini, hangi
maratonlarýn koþmaya deðer
olduðunu bilirdi. Son zaman-
larda siyasete dair çok bir
çabasýný da görmüyordum.
Ýnsanlarýn çoðu neyi arzula-
yacaðýný bilmeyenler diyor-
du. Onun þehrine belediye
baþkaný olmasý hayali kendi
eksikliðinden deðil þehrinin
yýllar içinde oluþan eksikliðin-
dendi. Kendisine yeni bir ruh
arayýþý peþinde deðildi. On-
da bu ruh, ezelden vardý.On-
daki fikirler þehrin içinde yük-
selen arzularýn canlandýðý bir
fanus içinde yetiþen fidan gi-
bi deðerliydi oysa.

Yaþadýðý þehir konumu
itibarýyla tarih boyunca pek
çok medeniyetin, kültürün
uðrak noktasý olmuþ, Anado-
lu kültürünün yüzyýllarýn tec-
rübelerinden süzülerek bi-
çimlenmiþ, kuþaktan kuþaða
aktarýla gelen bir þehir ol-
muþtu. Þimdi bunu daha da
ileriye götürme zamaný." 

(Haber Merkezi)

Türkiye'nin makine ihracatý
ocakta geçen yýlýn ayný dönemine
göre yüzde 20,1 artýþla 2,1 milyar
dolara yükseldi.

Makine Ýhracatçýlarý Birliði
(MAÝB) verilerine göre, geçen yýl
yüzde 9,6 artýþla 25,3 milyar do-
larlýk ihracata ulaþan ve tüm za-
manlarýn rekorunu kýran makine
sektörü, 2023'e de rekorla baþla-
dý.

Türkiye'nin makine ihracatý
ocaktan geçen yýlýn ayný dönemi-
ne göre miktar olarak yüzde 3, de-
ðer olarak yüzde 20,1 arttý. Geçen
ay ihracat tutarý 2,1 milyar dolar
olarak gerçekleþti.

En çok ihracat yapýlan pazar
yüzde 22,6 artýþýn yaþandýðý ve
273 milyon dolarlýk rakama ulaþý-
lan Almanya oldu. Almanya'yý 165
milyon dolarla Rusya, 117 milyon
dolarla ABD izledi. Ýhracat artýþý
Rusya'da yüzde 210, ABD'de yüz-
de 29,9 olarak gerçekleþti.

Makine Ýhracatçýlarý Birliði
Baþkaný Kutlu Karavelioðlu, yaptý-
ðý deðerlendirmede, ocak ayýný
önemli bir artýþla geride býrakan
sektörün, Kahramanmaraþ mer-
kezli depremlerden etkilenen iller-
de görev üstlenmek için de sefer-
ber olduðunu söyledi. Depremin
hemen ardýndan enkaz altýndan
kurtarma faaliyetlerine katký sað-
lamak üzere; inþaat ve madencilik
makineleri alanýndaki iþletmeler
baþta olmak üzere, firmalarýn hýz-
la harekete geçtiðini kaydeden
Karavelioðlu, sözlerini þöyle sür-
dürdü:

"Depremin ilk anýndan itibaren
mobil vinçler gibi kaldýrma maki-
nelerine, kazýcý ve yükleyici gibi iþ
makinelerine, jeneratörler gibi
elektrik makinelerine yoðun ihti-
yaç hasýl oldu. Bu makineler her
ilimizde, baþta inþaat müteahhitle-
ri ve madencilerimiz, kiralama ku-
ruluþlarýmýz, resmi kurumlarýmýzýn
teþkilatlarý ve belediyelerimiz ol-
mak üzere çok sayýda kullanýcýmý-
zýn envanterinde büyük miktarlar-
da yer almakla birlikte, ilk anda,
gerek felaketin yýkýcýlýðý ve yay-
gýnlýðý gerekse makinelerin ve
operatörlerinin büyük kýsmýnýn iþ
göremez hale gelmeleri nedeniyle
yetersiz kaldý. Bu büyük felaket
karþýsýnda, hiçbir surette yeterli

olamayacaklarýný da bugün, en-
kaz baþýnda sayýlarý 12 bini aþmýþ
iþ makinesinin çalýþýyor olmasýn-
dan anlýyoruz."

Kutlu Karavelioðlu, afet kurtar-
ma çalýþmalarýna katký vermek
üzere; Türkiye genelinde önde
gelen ihracatçýlarýn sevke hazýr
bütün makinelerini sahaya gön-
derdiðini, bunun yanýnda servis
ve bakým onarým kadrolarýnýn da
hemen tamamýný görevlendirdiði-
ni söyledi.

KISA ZAMANDA YENÝDEN 
FAALÝYETE BAÞLAYACAK
Kutlu Karavelioðlu, ocakta ser-

best bölgeler dahil 2,1 milyar do-
lar ihracata imza atan makine
sektöründe depremden etkilenen
10 ilin toplam payýnýn yüzde 3 ci-
varýnda olduðunu belirterek, þu
bilgileri verdi:

"Bölgede yer alan 2 bin
700'den fazla makine imalatçýsý-
nýn büyük ölçüde çelik binalarda
çalýþýyor olmalarý, makine ve tesis
hasarýný en az seviyeye indirmiþ
olmakla birlikte çalýþanlar için du-
rum zorlu. Bölgenin ihracatýnýn
yarýdan fazlasýný yapan Gazian-
tep ve Adana'da üretimi aksata-
cak meseleler öne çýkmýyor olsa
da, üçüncü sýradaki Hatay'da so-
runlar büyük ve personel kaybý
had safhada.

Sadece makine deðil, bütün
sektörlerin endiþesi kadrolarýnýn
yaþam gereksinimlerinin acilen gi-
derilmesi. Nakdi, ayni bütün yar-
dýmlarýn nihai hedefi yaralarýn sa-
rýlarak insanlarýn kentsiz, kentlerin
insansýz kalmamasý. Makine ima-
latý için büyük önem taþýyan de-
mir-çelik sektöründeki iþletmelerin
de kýsa süre içinde eski kapasite-
sine döneceðini öngörüyoruz."

Karavelioðlu, zarar gören yapý-
larýn yeniden inþasý ve acýlarýn
hafiflemesi zaman alacaktýr fakat
sýnai iþletmelerin olabildiðince ça-
buk faaliyete baþlamasýnýn bölge-
nin ekonomik sürdürülebilirliðine
büyük katký saðlayacaðýný bildirdi.

Kutlu Karavelioðlu, Türkiye'nin
tehditleri savuþturma gücü ve tek-
nolojik baðýmsýzlýðý için makine
sektörünün ne kadar önem taþýdý-
ðýnýn bir kez daha görüldüðünü
vurguladý. (AA)

ÇKS ürün güncelleme süresi
8 Mayýs'a kadar uzatýldý

Makine sektörü yýla yüzde
20,1'lik ihracat artýþýyla baþladý‘Adnan Türkoðlu'nun

adý yaþatýlsýn' talebi

Yazar 
Burhan Buruk Adnan Türkoðlu

Ali 
Osman 
Þahiner
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Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...

21 ÞUBAT 2022 23 ÞUBAT 2022

23 ÞUBAT 2022

24 ÞUBAT 2022

24 ÞUBAT 2022
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1618- Sultan I. Mustafa tahttan indirildi ve
yerine II. Osman padiþah oldu.

1910- Ýstanbul'da ilk solcu gazete "Ýþtirak"
yayýmlanmaya baþladý. Gazete Hüseyin Hil-
mi tarafýndan çýkarýldý.

1934- Ýstanbul Belediyesi, evlerin bazýla-
rýnda görülen "kafes"lerin (cumbalarýn) kaldý-
rýlmasýný kararlaþtýrdý.

1936- Fatih-Harbiye tramvayý Beyoð-
lu'nda devrildi; iki kiþi öldü, 30 kiþi yaralandý.

1943- Ýstanbul'da Varlýk Vergisi'ni ödeme-
yen 160 kiþi Aþkale'ye gönderildi.

1944- Hükümet aile sahibi olan memurla-
ra onar lira ikramiye verilmesini kabul etti.

1950- Milli güreþçi Yaþar Doðu Lahor'da
Pakistan þampiyonu Kala'yý bir dakikada tuþ
etti.

1976- Türkiye ile Amerika Birleþik Devlet-
leri arasýnda "Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý"
imzalandý.

1977- Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Ýl
Kadýn Kolu "Evlat Acýsýna Son" adlý sessiz
yürüyüþ düzenledi. Yürüyüþ Türkiye Ýþçi Sen-
dikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) ve Devrim-
ci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)
tarafýndan desteklendi. Yürüyüþe katýlan ka-
dýnlar ellerinde "Okula gönder, morgdan al",
"Evlatlarýmýza can güvenliði istiyoruz" yazýlý
pankartlar taþýdýlar.

1985- Tarýk Akan 35. Berlin Film Þenliðin-
de" Jüri Özel Ödülü'nü kazandý. Ödül Zeki
Ökten'in yönettiði Pehlivan adlý filmdeki ro-
lüyle verildi. Ancak, Tarýk Akan pasaport ve-
rilmediði için ödül almaya gidemedi.

1988- Ýþkence, Ýnsanlýk dýþý ve Küçültücü
Davranýþlarýn Önlenmesi Avrupa Sözleþmesi
Türkiye tarafýndan onaylandý.

1991 Saddam Hüseyin Baðdat
radyosunda yaptýðý açýklamada Irak ordusu-
nun Kuveyt'ten çekildiðini duyurdu.

1992- 200 metre uzunluðunda tünel ka-
zan 11 tutuklu Kayseri Cezaevi'nden firar et-
ti.

1992- Hocalý Katliamý Azerbaycan'ýn Ho-
calý kentine giren silahlý Ermeni gruplar 613
Azeri'yi öldürdü.

1997- Cumhurbaþkaný Süleyman Demi-
rel'in, Baþbakan ve RP Genel Baþkaný Nec-
mettin Erbakan'a, rejim konusunda endiþele-
rini dile getiren bir mektup gönderdiði belirtil-
di

1998- Nutuk Rumcaya çevrildi.

2007- Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkeme-
si, terör örgütü Hizbullah adýna 1990-1994'de
çok sayýda kiþinin öldürülmesi ve yaralanma-
sý eylemlerini gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle
13 yýldýr yargýlanan 34 sanýktan 20'sini aðýr-
laþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrdý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:49
07:12
13:00
16:04
18:35
19:53

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

DEPREMZEDE ANNE ADAYLARI
SAÐLIK BAKANLIÐININ TAKiBiNDE

Afetzede anne adaylarýnýn saðlýk du-
rumlarýnýn kontrolü ve ihtiyaçlarýnýn
belirlenmesi amacýyla gebe veya
yakýnlarýna telefonla ulaþýlarak,
týbbi yardýma ihtiyaçlarý olup
olmadýðý soruldu, gereklilik
halinde 112 ve ambulans
desteði saðlandý.

ANKARA
Saðlýk Bakanlýðýnca,

depremzede gebelerin
saðlýðýnýn korunmasýna
yönelik çalýþmalar kap-
samýnda, 6 Þubat'tan bu
yana deprem bölgesinde
kayýtlý 10 bin 789 hamile
ya da yakýný telefonla
arandý, 5 bin 431'iyle gö-
rüþme gerçekleþtirildi.

AA muhabirinin Halk
Saðlýðý Genel Müdürlüðün-
den edindiði bilgiye göre, acil
ve afet durumlarýnda toplumun
diðer gruplarýna göre daha çok
etkilenen hassas gruplar içinde
yer alan hamilelere yönelik deprem-
ler sonrasý çalýþma baþlatýldý.

Bu kapsamda Bakanlýk tarafýndan anne
adaylarýna, gebeliðinin son ayýnda olan-

lara öncelik verilmek suretiyle, doðru-
dan ulaþýldý. Deprem bölgesinde

kaydý bulunan ve özellikle gebeli-
ðinin son 3 ayýnda olanlar tespit
edildi.

Son ayýnda olanlardan baþ-
layarak, hamilelere ulaþan
saðlýk personelince, týbbi yar-
dým ihtiyacý olanlara destek
saðlandý. Bugüne kadar dep-
rem bölgesinde kaydý olan 10
bin 789 anne adayý ya da ya-
kýný telefonla arandý ve 5 bin
431 hamile veya yakýnýyla
görüþüldü.

"ÝHTÝYAÇ HALÝNDE 
112 VE AMBULANS 

DESTEÐÝ SAÐLANDI"
Anne adaylarý ve yakýnlarýyla

yapýlan görüþmelerde, hamilelerin
ve lohusalarýn hem kendilerinin hem

de bebeklerinin saðlýðýný koruyabilme-
si, riskli durumlarýn erken dönemde fark

edilebilmesi için saðlýk kontrollerini aksatma-

malarý gerektiði belirtildi.
Görüþmelerde, gebeliðinin erken dönemin-

de olanlarýn, saðlýk kuruluþlarýna baþvurularý sý-
rasýnda gebe olduklarýný saðlýk personeline bil-
dirmelerinin önemli olduðu vurgulandý.

Anne adaylarýna týbbi yardýma ihtiyaçlarý
olup olmadýðýnýn sorulduðu görüþmelerde, ihti-
yaç halinde 112 ve ambulans desteði saðlandý. 

Belirlenen ihtiyaçlar temin edilerek, ulaþtýrýl-
dý. (AA)

Deprem felaketi psikolojik olarak herkesi etki-
ledi. Sadece depremi yaþayanlar deðil, yaþama-
yanlarda da travmalar oluþtu. Bu süreçte en çok
etkilenenler ise çocuklar oldu. Uzman Klinik Psi-
kolog Öðr. Gör. Selin Kalabaþ, çocuklarýn kaygý-
larýný azaltmak için öncelikle yetiþkinlerin kendi-
lerini iyileþtirmesi gerektiðini belirtti.

Kahramanmaraþ merkezli 11 ilde büyük yýký-
ma neden olan deprem felaketi sonrasý Türkiye
yaralarýný sarmaya çalýþýyor. Birçok çocuk ilk de-
fa depremi yaþadý ya da deprem kavramýný du-
yarak medya üzerinde görüntülerle karþýlaþtý.
Çocuklarýn depremi anlamasýnýn yetiþkinlerden
farklý olduðunu ifade eden Ýstanbul Geliþim Üni-
versitesi (ÝGÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Çocuk
Geliþimi Bölümünden Uzman Klinik Psikolog
Öðr. Gör. Selin Kalabaþ, "Çocuklarýn kaygýlarýný
azaltmak için belirsizliðin ortadan kaldýrýlmasý
gerekir. Olaylarý anlamlandýrmalarý için yaþlarýna
uygun açýklamalar yapýlmalýdýr" dedi.

"OYUN VE RESÝM YARDIMI ÝLE
DEPREM KONUSU ANLATILABÝLÝR"
Çocuklarýn sorduklarý sorulara özenle cevap

verilmesi gerektiðine deðinen Klinik Psikolog
Öðr. Gör. Selin Kalabaþ, "Okul öncesi dönemde
çocuklar 'neden' sorularýna sýklýkla baþvuruyor.

Bu yaþlardaki çocuklarýn sorularýna kýsa ve net
cevaplar vermek oldukça önem teþkil ederken,
anlamayýp tekrar soru sorduklarýnda da sorularý-
na yaþlarýna uygun bir biçimde cevap verilmesi
gerekiyor. Çocuklarýn sorularýnda farklýlýklar gö-
rülse de deprem kavramýyla karþýlaþan çocuðun
'Güvende miyim?' sorusuna cevap aradýðýný bil-
meliyiz" diye konuþtu.

Çocuklarýn kaygýlarýný azaltmak için yetiþkin-
lerin kendilerini iyileþtirmesi gerektiðini belirten
Psikolog Öðr. Gör. Selin Kalabaþ, "Okul öncesi
dönemde kalýcýlýk ve süreklilik kavramý henüz
tam geliþmediðinden yýkýlan evlerin eski haline
döneceðini ya da ölenlerin tekrar canlanacaðýný
düþünebilirler. Bu dönemde özellikle sorulan so-
rularý somutlaþtýrarak cevap verilmesi önemlidir.
Oyun ve resim yardýmý ile deprem konusu anla-
týlabilir" ifadelerini kullandý.

"HEM KENDÝSÝNÝN HEM DE AÝLESÝNÝN 
AYNI OLAYI YAÞAYACAÐINI DÜÞÜNÜP
KAYGILANABÝLÝRLER"
Okul çaðýndaki çocuklarda süreklilik ve kalýcý-

lýk kavramlarýnýn geliþtiðini ifade eden Kalabaþ,
"Bu yaþlardaki çocuklar, ölen kiþilerin ya da yýký-
lan evlerin yerine gelmeyeceðini bilir fakat duru-
mu kabullenmesi bir yetiþkin gibi olmaz. Bu dö-

nemdeki çocuklarýn hislerini öðrenmek için yetiþ-
kinlerin kendi duygularýný saklamamasý ve duru-
mu ajite etmeden onlar ile paylaþmasý çocuklarýn
da kendi duygularýný dýþa vurmalarýna sebep
olur" diyerek, okul çaðýndaki çocuklarla sohbet
ederek yaþlarýna uygun bir þekilde deprem hak-
kýnda bilgi verilmesinin önemine deðindi.

Çocuklara yer kabuðunun hareketlerinden ve
doða olaylarýndan çok detaya girmeden bahsedi-
lerek depremin anlatýlmasý gerektiðini vurgula-
yan Psikolog Kalabaþ, “"Çocuklar sebep-sonuç
iliþkisi kurmakta zorlanabilirler. Bunun unutulma-
masý gerekiyor. Çocuklarla, depremin etkileri ve
sonuçlarý hakkýnda sohbet edilmeli; çocuðun
duygu ve düþüncelerine müdahale etmeden, na-
sihat vermeden ve özellikle duygularý bastýrýlma-
dan dinlenmeli" þeklinde konuþtu.

Deprem ile ilgili paylaþýlan görsellerin ve vide-
olarýn çocuklarý olumsuz yönde etkilediðini belir-
ten Kalabaþ, sözlerini þu þekilde sonlandýrdý:

"Yaklaþýk 7 ya da 8 yaþlarýna kadar çocuklar
hayal ile gerçeði ayýrt etmekte zorluk yaþadýklarý
için hem kendisinin hem de ailesinin ayný olayý
yaþayacaðýný düþünüp kaygýlanabilirler. Görün-
tüleri gördüklerinde ise mutlaka durumu açýkla-
mak, olaylarý anlamlandýrmasýna sohbet ederek
yardýmcý olmak gerekir." (ÝHA)

'Çocuklarýn kaygýlarýný azaltmak için önce
yetiþkinlerin kendilerini iyileþtirmesi gerek'



926 ÞUBAT 2023 PAZAR

Ýskilip'te "Ceviz Ormaný Projesi"nin hayata
geçiriliyor.

Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada,
belediyeye ait Erenler Mahallesi'ndeki atýl
araziye bin ceviz fidaný dikileceði belirtildi.

Ýskilip Belediyesinden yapýlan açýklama-

da, "Cumhuriyet'imizin kuruluþunun 100. yýlý-
na ithafen atýl durumdaki arazimize ilk etapta
bin fidanlýk Ceviz Ormaný Projemizi hayata
geçiriyoruz. Ýlçemizin hem bugününe hem ge-
leceðine katkýsý olacaðýný düþündüðümüz
projemiz hayýrlý ve uðurlu olsun" denildi.  (AA)

Ýskilip'te 'Ceviz Ormaný'
oluþturulacak

Azerbaycan'ýn Aðcabadi
kentinden deprem bölgesine
ihtiyaç malzemesi gönderiliyor.

Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde yaþanan deprem felake-
tinin ardýndan afet bölgesine
sadece Türkiye'den deðil tüm
dünyadan adeta yardým yaðý-
yor. Azerbaycan'ýn Aðcabadi
kentinde yaþayan vatandaþlar,
depremden etkilenen vatan-
daþlar için 7 adet jeneratör, ço-
cuklar için 100 adet atký, 100
adet ýsýtýcý, 250 adet yataklý
kanepe gönderdi.

Aðcabedi Reyonu Basýn
Müdürü Kenan Ýsayev, "Þehri-
mizde toplanan bu yardým iki
deprem yaþayan kardeþimiz
Türkiye'ye az da destek vere-
bilmek için desteðimiz devam
edecek" dedi. (Haber Merkezi)

Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Deðiþikliði Bakaný Murat Ku-
rum "TOKÝ eliyle Nurdaðý ve Ýs-
lahiye'de ilk etapta yapacaðý-
mýz 855 konutumuz için ilk kaz-
mayý vurduk" dedi. Deprem ko-
nutlarý yöresel mimariye uygun
ve az katlý olarak inþa edilecek.

Çevre, Þehircilik ve Ýklim
Deðiþikliði Bakanlýðýnca Toplu
Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlý-
ðý eliyle Kahramanmaraþ mer-
kezli depremlerden etkilenen
11 ilde ilk etapta 199 bin 739
kalýcý konut ile 73 bin 972 köy
evi yapýlacak. Bu konutlardan
855'i için ilk kazma vurulurken
14 bin 597'si için sözleþme sü-
reci þubat sonuna kadar ta-
mamlanacak.

Bakanlýða baðlý TOKÝ ve
Emlak Konut Genel Müdürlüðü
eliyle Kahramanmaraþ mer-
kezli depremlerden etkilenen
depremzedeler için geçici ba-
rýnma alaný çalýþmalarýnýn yaný
sýra kalýcý konutlar için de sü-
reç baþlatýldý.

Bu kapsamda, belirlenen
yeni alanlarda TOKÝ eliyle ilk
etapta Kahramanmaraþ'ta 45
bin 67, Malatya'da 44 bin 770,
Hatay'da 40 bin 426, Adýya-
man'da 25 bin 882, Gazian-
tep'te 18 bin 544, Osmaniye'de
9 bin 550, Diyarbakýr'da 6 bin,
Elazýð'da 3 bin 750, Þanlýur-
fa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200
ve Kilis'te 250 konut olmak
üzere 199 bin 739 konut inþa
edilecek.

Konutlar, merkeze yakýn,
þehrin sosyolojisine, kültürel
yapýsýna, demografik yapýsýna
ve vatandaþýn ihtiyacýna göre
belirlenen rezerv alanlarda ya-
pýlacak.

Zemin artý 3-4 katý geçme-
yecek konutlar, balkonlar hariç
105 metrekare brüt, 85 metre-
kare net, 3 artý 1 olarak planla-
nýyor.

Köylerde ikamet eden, ev-
leri yýkýlan veya acil yýkýlacak
durumda olan depremzedelere
de yöresel mimariye uygun,
verandalý, net 93 metrekare 3

artý 1 köy konutlarý yapýlacak.
Bu kapsamda Malatya'da

17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59,
Kahramanmaraþ'ta 13 bin 16,
Adýyaman'da 9 bin 896, Gazi-
antep'te 9 bin 536, Diyarba-
kýr'da 2 bin 927, Þanlýurfa'da 2
bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da
701, Elazýð'da 386, 73 bin 972
köy konutu inþa edilecek.

Bakanlýkça mart ve nisan
aylarýnda þehir merkezi ve köy-
lerde 270 bin konutun yapýmý-
na baþlanmasý, daha sonra
etap etap bu sayýnýn artýrýlmasý
planlanýyor.

14 BÝN 597 KONUT 
ÝÇÝN SÖZLEMELER 
ÝMZALANIYOR
Çevre, Þehircilik ve Ýklim

Deðiþikliði Bakanlýðý, deprem-
zede vatandaþlarýn bir yýl için-
de kalýcý konutlara yerleþtiril-
mesi hedefiyle düðmeye bastý.
Zemin etüt çalýþmalarý biten
yerlerde Gaziantep'in Nurdaðý
ve Ýslahiye ilçelerinde 855 ko-
nut için ilk kazma vurulurken
farklý bölgelerde 14 bin 597 ko-
nut için sözleþme süreci baþla-
dý. 28 Þubat'a kadar bu konut-
lar için imza süreci tamamlana-
cak.

Buna göre, sözleþme süreci
baþlayan konutlarýn ilçelere
göre daðýlýmý þöyle:

"Kahramanmaraþ Dulkadi-

roðlu'nda 1490, Elbistan'da
1452, Pazarcýk'ta 1097, Af-
þin'de 501, Malatya Batalga-
zi'de 1073, Doðanþehir'de 349,
Adýyaman Örenli'de 580, Ha-
tay Ýskenderun'da 492, Altýnö-
zü'nde 364, Hassa'da 376, Pa-
yas'ta 821, Gaziantep Ýslahi-
ye'de 399, Nurdaðý'nda 456,
Nizip'te 921, Þanlýurfa Bire-
cik'te 534, Eyyübiye'de 363,
Diyarbakýr Kayapýnar 595,
Adana Sarýçam'da 590, Osma-
niye Toprakkale'de 152 konut
ile Adýyaman genelinde 250
köy konutu."

BAKAN KURUM: 
ÝLK KAZMAYI VURDUK
Çevre, Þehircilik ve Ýklim

Deðiþikliði Bakaný Murat Ku-
rum'un Twitter'dan yaptýðý açýk-
lamaya göre TOKÝ vasýtasýyla
Nurdaðý ve Islahiye'de ilk etap-
ta yapýlacak 855 konutun inþa-
sý için ilk kazma vuruldu. Ba-
kan Kurum'un açýklamalarý
þöyle:

"Tüm çabamýz, vatandaþla-
rýmýzý bir an önce evlerine ka-
vuþturmak için. Sözleþmelerini
imzaladýðýmýz, zemin etüt ça-
lýþmalarý tamamlanmýþ alanlar-
da hemen iþe koyuluyoruz! TO-
KÝ eliyle Nurdaðý ve Ýslahiye'de
ilk etapta yapacaðýmýz 855 ko-
nutumuz için ilk kazmayý vur-
duk." (Haber Merkezi)

Kurum: TOKÝ 855 konut 
için ilk kazmayý vurdu

Azerbaycan'dan deprem
bölgesine bir destek daha

Çevre, Þehircilik ve Ýklim 
Deðiþikliði Bakaný Murat Kurum
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AK Parti MKYK Üyesi ve
Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, tarýmsal destek öde-
melerinin çiftçilerin hesabýna
aktarýlacaðýný söyledi.

2 milyon 520 bin 567 çiftçi-
ye 11 kalemde destekleme
ödemesinin yapýlacaðýný kay-
deden Milletvekili Ceylan, "Afet
bölgesindeki çiftçimize 3,4 mil-
yar TL, diðer illerimizdeki çiftçi-
mize 10,4 milyar TL, Ço-
rum'umuzda çiftçimize 319 mil-
yon 560 bin 921 TL'lik olmak

üzere tarýmsal destek ödeme-
lerini bugün saat:18.00 'dan
sonra çiftçilerimizin hesaplarý-
na aktarýyoruz" dedi .

"HER ZAMAN 
ÇÝFTÇÝMÝZÝN 
YANINDAYIZ"
Türkiye genelinde toplam

13,8 milyar TL destekleme
ödemelerini bugün hesaplara
yatýrýlacaðýnýn müjdesini veren
Milletvekili Ceylan, " Mazot
Gübre Desteði 312.423.000

TL, Kaba Yem Bitkileri Desteði
3.680.232 TL, Sürü Büyütme
Desteði 2.758.600 TL, Hasta-
lýktan Ari Ýþletme Desteði
660.000 TL,  Su Ürünleri Des-
teði olarak 39.089 TL ödeme
yapýlacaktýr" diye konuþtu.

Deprem bölgesindeki çiftçi-
lere her türlü desteðin saðlana-
caðýna vurgu yapan Milletvekili
Ceylan,  her zaman ve her
þartlarda çiftçilerin yanýnda ol-
maya devam edeceklerini kay-
detti. (Çaðrý Uzun)

Ceylan: Çiftçiye 319 milyon
liralýk ödeme yapýlýyor

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezleri
depremzedeler için seferber oldu.  300'ü aþ-
kýn kadýn, hamur açýp mantý büktü. Yaklaþýk
yarým ton mantý deprem bölgesine gönderil-
mek üzere bir günde hazýrlandý.

Çorum'da afetzedeler için tam bir daya-
nýþma örneði sergileniyor. Çorum Belediye-
si'nin öncülüðünde 70'sinden 70'ine, kadýnýn-
dan erkeðine her kesimden vatandaþ elinden
geldiðince depremzede kardeþlerini zor gün-
lerinde yalnýz býrakmýyor.  Çorum Belediyesi
Kadýn Kültür Merkezleri de 300'ü aþkýn gönül-
lü kadýnýn desteðiyle depremzedeler için yak-
laþýk yarým ton mantý büktü.

Buharaevler, Mimarsinan, Melikgazi, Veli-
paþa ve Þener Aybüke Yalçýn Kadýn Kültür
Merkezlerinde kursiyerler ve gönüllülerin des-
teði ile mantý büküldü. 300'e yakýn kadýnýn
katýmlýyla bir gün içinde 500 kg'ye yakýn man-
tý hazýrlandý. Kýzartýlan mantýlar afet bölgesi-
ne ve ünlü þef Ömür Akkor tarafýndan Kahra-
manmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde kurulan Yeni-
den Hayat Lokantasý'na gönderilecek.  

(Zahide Yasemin Özden)

Depremzedelerin 
borcu ödenmeyen 

kredi kartý 
kapatýlacak mý?
Hazine ve Maliye Bakanlýðý, BDDK'nin

depremler nedeniyle attýðý adýmlarý paylaþtý.
Buna göre depremzedelerin asgari tutarý
ödenmeyen kredi kartlarýnýn nakit kullanýmý-
na, mal ve hizmet alýmýna kapatýlmasýna, ip-
taline ve borcun tamamý ödeninceye kadar
yeni kredi kartý düzenlenmemesine iliþkin hu-
suslar bankalarýn inisiyatifine býrakýldý.

Hazine ve Maliye Bakanlýðý, Bankacýlýk
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
(BDDK), "asrýn felaketi" olarak nitelenen Kah-
ramanmaraþ merkezli, 11 ili etkileyen dep-
remlerin ardýndan attýðý adýmlar hakkýnda bil-
gi verdi. Bakanlýðýn sosyal medya hesabýn-
dan yapýlan paylaþýmda, deprem bölgesinde
yaþayan vatandaþlarýn borçlarýna esneklik ta-
nýmak amacýyla çeþitli düzenlemeler gerçek-
leþtirildiði belirtildi.

BANKALARIN ÝNÝSÝYATÝFÝNE BIRAKILDI
Paylaþýmda, asgari tutarý ödenmeyen kre-

di kartlarýnýn nakit kullanýmýna, mal ve hizmet
alýmýna kapatýlmasýna, iptaline ve borcun ta-
mamý ödeninceye kadar yeni kredi kartý dü-
zenlenmemesine iliþkin hususlarýn bankala-
rýn inisiyatifine býrakýldýðý belirtildi. Ayrýca kart
borçlarýnýn ötelendiði süre boyunca asgari tu-
tar da dahil olmak üzere bankalarýn alacakla-
rýný talep etmeyerek ödemesiz dönemler ta-
nýmlayabilmelerine imkan saðlanacaðý ifade
edildi.

ASGARÝ ÖDEME TUTARI DÖNEM 
BORCUNUN YÜZDE 20'SÝ OLACAK
Deprem bölgesinde yerleþik kiþilere yeni

kullandýrýlacak veya yeniden yapýlandýrmaya
tabi tutulacak konut, taþýt ve tüketici kredileri-
nin vadelerine iliþkin daha önce belirlenen sü-
relerin kaldýrýlmasý ile ödemesiz dönem uygu-
lamasýnýn bankalara býrakýlacaðýnýn kayde-
dildiði paylaþýmda, þu bilgilere yer verildi:

"Depremin etkilediði illerde yerleþik üye iþ
yerlerince kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek
mal ve hizmet satýmlarýnda kredi kartlarý tak-
sitlendirme süreleri bir kata kadar artýrýlacak.
Kredi kartlarýnda limite bakýlmaksýzýn, asgari
ödeme tutarý dönem borcunun yüzde 20'si
olarak belirlenecek. Kart limiti tespit edilirken
bankalarca dikkate alýnan sýnýrlar yükseltile-
rek bankalarca toplam kart limitinin ilk yýl için
ilgilinin aylýk ortalama net gelirinin 4 katýný,
ikinci ve sonraki yýllar için ise 8 katýný aþma-
yacak þekilde belirlenmesi ve aylýk veya yýllýk
ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi
durumunda gerçek kiþilerin edinebilecekleri
kredi kartlarýnýn toplam limitinin 2 bin liradan
5 bin liraya yükseltilmesi kararlaþtýrýldý."

KARTLI ÖDEMELERDE ÝLK TEMASSIZ 
ÝÞLEMDE ÞÝFRE ÝSTENECEK
Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve

finansman þirketlerince kullandýrýlan tüketici
ve taþýt kredilerinin anapara ve faiz ödemele-
rinin müþterilerin talebi üzerine ertelenmesi
halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta
belirlenen vade sýnýrlarýnda dikkate alýnma-
yacaðýnýn kaydedildiði paylaþýmda, "Kredi
müþterilerinden alýnmasý gereken kredi dere-
celendirme notlarý ile alýnmasý zorunlu olan
ilave belgelerin temini bankalarýn inisiyatifine
býrakýlacak. Kredi kullandýrýmlarýna iliþkin ola-
rak baðýmsýz denetime tabi olan þirketler ta-
rafýndan bankalara tevdi edilmesi gereken
bilgi ve belgelere iliþkin süreler deprem böl-
gesindeki þirketler için uzatýlacak." ifadesine
yer yerildi. (Haber Merkezi)

Depremzedeler için yarým ton mantý büktüler

300'ü aþkýn gönüllü 
seferber oldu

AK Parti 
Çorum Milletvekili

Ahmet Sami Ceylan
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Çorum Belediyesi, deprem böl-
gesindeki hasar tespit çalýþmalarý-
na mühendisleriyle de destek veri-
yor. 10 kiþiden oluþan ekip, çalýþ-
malara katýlmak için deprem bölge-
sine gitti.

Depremin yaralarýný sarmak için
tüm imkanlarýný seferber eden Ço-
rum Belediyesi, araç, ekipman, per-
sonel ve insani yardýmlarýnýn yaný
sýra bölgede hasar tespit çalýþmala-
rýna da destek veriyor. Çorum Bele-
diyesi hasar tespit çalýþmalarýna
teknik anlamda destek vermek için
mühendislerden oluþan ekiplerini
deprem bölgesine gönderdi.

Belediye binasý önünden mü-
hendisleri afet bölgesine uðurlayan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ünsal
Yeter  "Belediye Baþkanýmýz Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn öncülüðünde
depremzedelere yardýmlarýmýz hýz
kesmeden devam ediyor. Sadece
insani yardým, makine ve ekipman-
la sýnýrlý kalmýyor, bölgeye mühen-
dislik hizmeti de veriyoruz. Hasar
tespit çalýþmalarýna katýlmak üzere
deprem bölgesinde daha önceden
4 kiþilik ekibimizi göndermiþtik. Tak-
viye olarak 10 kiþiden oluþan 5 eki-
bimizi daha çalýþmalara destek ver-
mek üzere afet bölgesine uðurluyo-
ruz" dedi.

Çorum'da da riskli binalarla ilgili
gelen ihbarlarý deðerlendirdiklerini
belirten Baþkan Yardýmcýsý Ünsal
Yeter, "Evinde çatlak ve hasar bulu-
nan vatandaþlarýmýzýn taleplerini
de dikkate alarak mühendislerimiz-
le birlikte gerekli çalýþmalarý yap-
maktayýz" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)

Tüm prefabrik 
ve konteynerlerde 
KDV yüzde 1 oldu

Deprem bölgesi ve depremzedeler için
alýnan yeni kararlar Resmi Gazete'de ya-
yýmlandý. Yýlsonuna kadar tüm prefabrik ve
konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 olur-
ken, alýnan yeni kararla depremzedeler, ka-
mu kurum ve kuruluþlarýna ait misafirhane
ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek
hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Öte
yandan deprem bölgesindeki orman köylü-
leri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri de 31
temmuza kadar ertelendi.

Kahramanmaraþ merkezli iki depremin
büyük yýkým yaþattýðý 11 il ve depremzede-
ler için alýnan yeni kararlar Resmi Gaze-
te'de yayýmlandý.

YAPILANDIRMADAN 
YARARLANANLARIN TAKSÝT 
ÖDEME SÜRESÝ UZATILDI
Alýnan karara göre, Kasým 2020 tarihli

son yapýlandýrma yasasýndan yaralananla-
rýn taksit ödeme süresi uzatýldý. Taksitler,
mücbir sebep halinin sona erdiði 31 tem-
muzu izleyen ayda baþlayacak.

TAKSÝT SÜRELERÝ DEÐÝÞEBÝLECEK
Ticaret Bakanlýðý, afet dönemlerinde pe-

rakende ticaret için belirlenen taksit sürele-
rini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde
geçici olarak deðiþtirebilecek. Halen ürün
grubuna göre 3 ile 12 ay arasýnda olan tak-
sit süresi deðiþebilecek. (Haber Merkezi)

BDDK'dan 
konut kredisi 
için yeni karar

Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK), konut alýmýnda kullandýrýla-
bilecek azami kredi tutarý ve oranlarýnda
deðiþikliðe gitti.

BDDK tarafýndan alýnan kararda þöyle
denildi:

"Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantýsýn-
da, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-
045.01[4/5]- 77880 sayýlý yazý ve ekinin in-
celenmesi sonucunda; - Bankalarýn Kredi
Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmeliðin (Yönetme-
lik) "Konut, taþýt ve tüketici kredilerine iliþkin
sýnýrlamalar" baþlýklý 12/A maddesinin altýn-
cý fýkrasý uyarýnca, Yönetmeliðin 12/A mad-
desinin birinci fýkrasýnda düzenlenen, tüke-
ticilere, konut edinmeleri amacýyla kullandý-
rýlacak kredilerde ve taþýt kredileri hariç ko-
nut teminatlý kredilerde, kredi tutarýnýn temi-
nat olarak alýnan konutun deðerine oraný-
nýn aþaðýdaki tabloda yer aldýðý þekilde be-
lirlenmesine, 

28.03.2002 tarihli ve 4749 sayýlý Kamu
Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlen-
mesi Hakkýnda Kanunun Geçici 37 nci
maddesinde düzenlenen "Yeni Konut Fi-
nansmaný Programý" kapsamýnda kullandý-
rýlacak kredilerin iþbu Karar kapsamýnda
yapýlan belirlemelere tabi olmamasýna, - Bu
Kararýn Kuruluþ Birliklerine duyurulmasýna
ve Kurumun internet sitesinde yayýmlanma-
sýna karar verilmiþtir." (Haber Merkezi)

Çorum'un mühendisleri
deprem bölgesinde
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Osmancýk Belediyesi
depremden etkilenen Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesine
seyyar aþevi ile 10 personel
gönderdi.

Kahramanmaraþ mer-
kezli 7,7 ve 7,6 büyüklüðün-
deki depremlerin ardýndan
depremzedeler için Osman-
cýk ilçesinde yardým sefer-
berliði sürüyor.

Osmancýk Belediye Baþ-
kan Yardýmcýsý Kadir Eski-
adam, Afþin'e 10 personelle
gönderilen seyyar aþevinde
depremzedeler için üç öðün

bin kiþilik yemek verileceðini
söyledi.

Osmancýk ilçesinden afet
bölgesine 22 týr yakacak ile
21 týr temel ihtiyaç malze-
mesi de ulaþtýrýldýðý anlatan
Eskiadam, "Osmancýk Bele-
diyesi 2 kamyon, 1 ekskava-
tör, 1 su tankeri, 1 çöp aracý
ve 7 personel ile enkaz kal-
dýrma çalýþmalarýna destek
vermektedir. Arama kurtar-
ma çalýþmalarýna katýlan it-
faiye personelimiz görevleri-
ni tamamlayarak ilçemize
dönmüþtür." dedi. (AA)

Osmancýk'ta dep-
reme dayanýksýz ol-
duklarý gerekçesi ile
yýk-yap ve güçlendir-
me kararý olan 3 okul
eðitim öðretime kapa-
týldý.

Osmancýk Milli
Eðitim Müdürlüðün-
den verilen bilgilere
göre, ilçede hakkýnda
yýk-yap kararlarý olan,
Cumhuriyet Anadolu
Lisesi, Atatürk Orta-
okulu ve hakkýnda
güçlendirme kararý
olan Gemici Ýlkokulu
24 Þubat 2023 Cuma
günü ders bitiminden
sonra eðitim öðretime
kapatýldý.

27 Þubat Pazartesi
günü Cumhuriyet
Anadolu Lisesi, 15
Temmuz Þehitleri
Anadolu Lisesi'nde,
Atatürk Ortaokulu Ak-
þemseddin Ýlkoku-
lu'nda, Gemici Ýlkoku-
lu ise yýk yap kapsa-
mýnda yeniden inþa
edilen Nenehatun Or-
taokulunda ikili eðiti-
me baþlayacak. 

(Sümeyra Özdoðan)

Osmancýk'ta Asri
Mezarlýk yanýnda inþa
edilen Gasilhane in-
þaatýnda çalýþmalar
sürüyor. 

Cenaze hizmetleri-
nin daha verimli hale
getirilmesi amacýyla
Asri Mezarlýk yanýnda
inþa edilen Gasilhane
Projesinde cenaze
namazý alaný, bay ba-
yan abdesthane, ce-
naze yýkama alaný,
morg ve idari birimler
yer alýyor.

Osmancýk Beledi-
yesinden yapýlan
açýklamada, "Gasilha-
ne inþaatýmýz devam
ediyor. Cenaze hiz-
metlerinin daha ve-
rimli hale getirilmesi
amacýyla asri mezar-
lýk yanýnda inþa edi-
len gasilhane proje-
sinde cenaze namazý
alaný, bay bayan ab-
desthane, cenaze yý-
kama alaný, morg ve
idari birimler yer alý-
yor" denildi. 

(Haber Merkezi)

Üç okul eðitim-öðretime 
KAPATILDI

Osmancýk'ta Gasilhane
inþaatý yükseliyor
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