
Kahramanmaraþ'ta meydana gelen ve Çorum'da da hissedilen
iki deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattý'nýn geçtiði Çorum'un
da yapý stokunun kontrol edilmesi gerçeðini ortaya çýkarttý.
Ýnþaat Mühendisi, Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendislik
Sahibi Çetin Özdaþ, gazetemize konuya iliþkin yaptýðý
açýklamada "1998 öncesi yapýlarýn mutlaka uzmanýna de-
netlettirilmesi. Bu denetimlere ticari bakýlmamasý gereki-
yor. Uzmaný olmayan inþaat mühendislerinin bu denetimle-
ri yapmamasý gerekiyor. Dolayýsýyla denetimi yaptýracaðýnýz
inþaat mühendislerinin de iyi seçilmesi gerekiyor" dedi.  7’DE
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Çorum FK, 1. Lig ekiplerinden Yýlport Sam-
sunspor ile hazýrlýk maçý yaptý. Maçtan el-
de edilen gelir, Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde meydana gelen deprem felaketinden
etkilenen afetzedelere baðýþlandý.  11’DE

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm acýlarýn 
üstesinden gelineceðine inancýnýn tam olduðunu

ifade eden AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Kahramanmaraþ'ta 7.7, 7.6 ve Hatay'da 6.4 

büyüklüðünde gerçekleþen depremlerin ardýn-
dan Çorum'a gelen depremzedeleri ziyaret 

ederek acýlarýna ortak oldu. 6’DA

Ahlatcý, depremzede 
çocuklarý sevindirdi

Kahramanmaraþ ve bölgesinde yaþanan 
deprem felaketinin ardýndan Ýnþaat Mühendisi 

Çetin Özdaþ, gazetemiz muhabirininkonuyla ilgili 
sorularýný yanýtlayarak, yapýlara mutlaka risk testi 
yapýlmasý gerektiðini ve binalar için kýsmi güçlen-

dirmelerin yapýlabileceðini söyledi.

‘1998 VE ÖNCESi YAPILAR
MUTLAKA DENETLENMELi'

Geçtiðimiz Cuma günü yeni 
Belediye Hizmet Binasý'nda kentteki gaze-
te, televizyon ve internet haber sitelerinin
temsilcileriyle buluþan Belediye Baþkaný

Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, toplantýda kentteki
kentsel dönüþüm çalýþmalarýna iliþkin 

bilgiler vererek, daha önce tarým arazisi
üzerinde bulunan arsalara 10 kat imar 

izni verildiðini, bu izinlerin 5-6 kata kadar
düþürüleceðini söyledi. 5’TE

Tarým arazisi olan bölgelere 
KAT SINIRLAMASI

Çorum'da 7 bin 322
depremzede var

Kahramanmaraþ'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasý deprem bölgesinde bulunan
vatandaþlar, farklý illere tahliye edilmeye devam ediyor. Þu ana kadar deprem bölgesinden
toplamda 1 milyon 116 bin 40 depremzede tahliye edildi. Yapýlan tahliyelerin ardýndan 7 bin

322 depremzede, Çorum'a geldi. 4’TE

Oðuzlar'dan 
deprem bölgesine 

bir ton ceviz
Oðuzlar Kaymakamlýðý 

tarafýndan Kahramanmaraþ merkezli
depremlerin ardýndan afetzedeler 
için baþlatýlan yardým seferberliði 

kapsamýnda ilçedeki üreticiler tarafýn-
dan baðýþlanan 1 ton ceviz, deprem

bölgesine gönderildi. 10’DA

Meclis’te EYT
mesaisi baþlýyor
Kahramanmaraþ merkezli depremlerin ar-

dýndan milletvekillerinin deprem bölge-
sinde olmasý sebebiyle 3 hafta ertelenen
meclis çalýþmalarý yarýn yeniden baþlaya-
cak. Öncelikli gündemin deprem olmasý
beklenirken, EYT düzenlemesini içeren

Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigorta-
sý Kanunu ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair

Kanun Teklifi görüþülecek. 5’TE

Alaca'da depremin
izleri siliniyor

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana
gelen deprem felaketinin ardýndan Alaca'ya

yerleþen depremzede çocuklar, Alaca
Gençlik Merkezi'nin düzenlediði etkinliklerle
depremin izlerini silmeye çalýþýyor. 12’DE

Ýskilipli Atýf Hoca Yurdunda
kalan depremzedelerle 

buluþan AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, çocuklara

hediyeler daðýttý.

Ýnþaat Mühendisi, 
Anadolu Kentsel Dönüþüm

Mühendislik Sahibi 
Çetin Özdaþ, gazetemiz 
muhabirinin sorularýný 

yanýtladý. 
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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?

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can
Saçýntý'nýn hayatýný kaybeden an-
nesi Güzide Saçýntý, memleketi Ço-
rum'un Sungurlu ilçesinde son yol-
culuðuna uðurlandý. Ünlü yönet-

men, annesinin tabutunu omuzlar-
ken öptü.

Ýstanbul'da uzun süredir Tuzla
Okan Üniversitesi Hastanesi Yoðun
Bakým Servisi'nde tedavi gören ve

önceki gün hayatýný kaybeden Gü-
zide Saçýntý için dün ikindi namazý
sonrasý Kartal Cemevi'nde bir tören
düzenlendi. Akþam saatlerinde
memleketi Çorum'un Sungurlu ilçe-

sine baðlý Gökçam köyüne getirilen
Güzide Saçýntý'nýn naaþý, burada
helallik alýnmasýnýn ardýndan cena-
ze namazýnýn kýlýnacaðý köy cami-
sine götürüldü. Cenazede ünlü yö-
netmen Müfit Can Saçýntý taziyeleri
kabul etti. Cenaze namazýnýn kýlýn-
masýnýn ardýndan Güzide Saçýn-
tý'nýn naaþý köy mezarlýðýnda topra-
ða verildi.

Cenazeye Güzide Saçýntý'nýn
ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Müfit
Can Saçýntý'nýn meslektaþlarý ve
oyuncular katýldý. (ÝHA)

"Günü kurtarma" en kesin
batma biçimidir.Bugünün so-
runlarý dünün çözümlerinin
sonuçlarýdýr.

Þu yaþýmda bile Kibritçi
Kýz masalýný okusam hýçkýra
hýçkýra aðlarým.

Ailesiz ve evsiz bir kýz ço-
cuðunun donarak öldüðünü
anlatan bir hikayekitabýný, ki-
taptakinden bin beter þeyler
yaþayan çocuklara hediye et-
mek nasýl bir özensizlik? 

Story gülleri bunlar,  nere-
de olsa tanýrým eþofman ve
beyaz spor ayakkabý,  özen-
sizmiþ görüntülü ama dakika-

larca uðraþýlan saç toplama-
sýndan, kitap inceliði için za-
maný olmayan. Bunlar eski-
den kenar mahalle gülleriydi,
þimdi sosyal medya gülleri ol-
dular. Özensizlikleri ve ceha-
letleri hiç deðiþmedi. 

Bilinçliyiz. Ama iþte, yazýk
ki fazla bilinçli deðiliz. Yarý bi-
linçliyiz. Hiçbir þey yapmýyor
deðiliz, bir þey yapýyoruz. Ya-
rý bilincimiz, ne baþýmýzý tam
dik tutmaya yetiyor ne de tam
indirmeye. 

Neden sorumluyuz, ne-
den deðiliz; bilmiyoruz. Bil-
meye hevesli de deðiliz.

EKRAN 
ÞÖVALYELERÝ

Uzman Klinik Psikolog
Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com 

Zihin Türbülansý

Daireler için 
yüzde 90’a kadar 

kredi kullanýlabilecek
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme

Kurumu, konut kredilerinde limiti güncelledi.
BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altýnda
olan konutlar için belirlediði yüzde 90'a ka-
dar kredi kullaným sýnýrýný 5 milyon liraya
çekti. Bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin
Yönetmelik'te yapýlan deðiþikliklere iliþkin
karar, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesin-
de yayýmlandý. Deðiþiklik doðrultusunda,
tüketicilere, konut edinmeleri amacýyla kul-
landýrýlacak kredilerde ve taþýt kredileri ha-
riç konut teminatlý kredilerde, kredi tutarýnýn
teminat olarak alýnan konutun deðerine
oraný tablosu güncellendi. Buna göre, de-
ðeri 5 milyon lira ve altýnda olan sýfýr konut-
lar için, bu bedelin yüzde 80-90'ý kadar kre-
di kullanýlabilecek.

DEÐERÝ 5 ÝLA 20 MÝLYON ARASINDA
DEÐÝÞEN KONUTLAR
Söz konusu oran, deðeri 5 milyon lira ile

10 milyon lira arasýndaki sýfýr konutlar için
ise yüzde 70 ila 80 arasýnda olacak. Deðe-
ri 10 milyon lira ile 20 milyon lira arasýnda
deðiþen sýfýr konutlar için tüketiciler bu be-
delin azami yüzde 60-70'i kadar kredi alabi-
lecek. Deðeri 20 milyon liranýn üzerindeki
sýfýr konutlarýn ise yüzde 50'si ila 60'ý ara-
sýnda kredi kullanabilecek.

ÝKÝNCÝ EL KONUTLAR ÝÇÝN DE AZAMÝ 
ORANLAR YENÝDEN BELÝRLENDÝ
Karar ile, ikinci el konut alýmýnda ve ko-

nut teminatlý kredilerde kullandýrýlabilecek
azami kredi tutarlarý da yukarý yönlü revize
edildi. Buna göre, deðeri 1 milyon lira ve al-
týnda olan ikinci el konutlar için, bu bedelin
yüzde 90'ý kadar kredi kullanýlabilecek. Söz
konusu oran, deðeri 1 milyon lira ile 2 mil-
yon lira arasýndaki ikinci el konutlar için ise
yüzde 60 ila 70 arasýnda olacak. Deðeri 2
milyon lira ile 5 milyon lira arasýnda deðiþen
ikinci el konutlar için tüketiciler bu bedelin
azami yüzde 50-60'ý kadar kredi alabilecek.
Deðeri 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasýn-
daki ikinci el konutlarda 2,5 milyon lira ila 3
milyon lira tutarýnda kredi kullanýlabilirken,
10 milyon lira üzerindeki ikinci el konutlar
için kredi kullanýlamayacak.

YENÝ KONUT FÝNANSMANI 
PROGRAMI KAPSAM DIÞI
Öte yandan Yeni Konut Finansmaný

Programý kapsamýnda kullandýrýlacak kre-
diler karar kapsamýnda yapýlan belirlemele-
re tabi olmayacak. BDDK, daha önce 2 mil-
yon lira ve altýnda deðere sahip sýfýr konut-
lar için yüzde 80-90 düzeyinde kredi kullan-
dýrýlabiliyordu. Ýkinci el konutlar için ise aza-
mi yüzde 90'ý kadar kredi kullanabilme þar-
tý 500 bin lira ve altý deðere sahip konutlar
için uygulanýyordu. (Haber Merkezi)

Müfit Can Saçýntý'nýn acý günü
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Çorum'da bir kiþi, arkadaþýnýn elin-
deki tüfeðin ateþ almasý sonucu vuru-
larak yaþamýný yitirdi.

Alýnan bilgiye göre, H.F. (22),
A.S.S. (21), A.S. (21) ve Seyit Abdul-
baki E. (21), A.S'nin babasýna ait Ab-
dalata köyündeki bað evinde içki içtik-

leri sýrada, H.F'nin elindeki tüfek ateþ
aldý. Tüfekten çýkan saçmalar Seyit
Abdulbaki E'ye isabet etti.

Ýhbar üzerine köye saðlýk ve jan-
darma ekipleri yönlendirildi.

Saðlýk ekiplerince yapýlan kontrol-
de, baþýndan vurulan Seyit Abdulbaki

E'nin hayatýný kaybettiði belirlendi.
Seyit Abdulbaki E'nin cesedi, otop-

si için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eði-
tim ve Araþtýrma Hastanesi morguna
gönderildi.

H.F, A.S.S. ve A.S. ise jandarma
ekiplerince gözaltýna alýndý. (AA)

Arkadaþýnýn elindeki tüfek
ateþ aldý, hayatýný kaybetti

Çorum'da akþam saatlerinde kimli-
ði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan
bir eve pompalý tüfekle ateþ açýldý.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatal
Havuz 26. sokaða gelen kimliði belirsiz
kiþi yada kiþiler sokak üzerinde bulu-
nan bir daireye pompalý tüfek ile ateþ

açýp olay yerinden
ayrýldý. Silah sesleri-
ni duyan mahalle sa-
kinlerinin ihbarý üze-
rine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da
yaralanan olmazken
polis ekipleri saldýrýyý
gerçekleþtiren þahýs
yada þahýslarýn bu-
lunmasý için çalýþma
baþlattý.

Olay ile ilgili baþ-
latýlan soruþturma
sürüyor. (ÝHA)

Yýkýlan binalara ruhsat 
veren belediye baþkanlarýna 

Yargýtay'dan kötü haber
Deprem felaketinin ardýndan gözler, yýký-

lan binalarýn inþaat sürecine ve müteahhitle-
rine çevrildi. Türkiye genelinde düzenlenen
operasyonlarda yýkýlan binalarýn inþaatýnda
ihmali bulunan onlarca müteahhit tutuklanýr-
ken yapý ruhsatýnda imzasý bulunan belediye
baþkanlarýyla alakalý da Yargýtay'dan emsal
bir karar çýktý. Yüksek Mahkeme, depremde
yýkýlan binalarýn yapý ruhsatýný onaylayan be-
lediye baþkaný olan sanýðýn eyleminin görevi
kötüye kullanma suçunu oluþturduðuna hük-
metti.

Depremde yýkýlan binalarýn inþaatýnda ih-
mali bulunanlara yönelik operasyonlar hýz
kesmeden sürüyor. Yargýtay 12. Ceza Daire-
si, 2011 Van depreminde yýkýlan binaya yapý
ruhsatý veren ilçe belediye baþkanýný suçlu
buldu. Ýki kiþiye mezar olan binanýn inþaatýn-
da kusuru bulunanlar Aðýr Ceza Mahkeme-
si'nde hakim karþýsýna çýktý. Mahkeme, bazý
sanýklarýn cezasýnýn zamanaþýmý sebebiyle
düþürülmesine hükmetti. 'Görevi kötüye kul-
lanmak' ile suçlanan belediye baþkaný için ve-
rilen düþme kararý cumhuriyet savcýsý tarafýn-
dan Yargýtay'a taþýndý.

"STATÝK VE TESÝSAT PROJELERÝ 
TAM OLARAK MEVCUT DEÐÝL"
Yargýtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte

bir karara imza attý. Kararda þöyle denildi:
"Söz konusu apartmanýnýn yýkýlmasý sonucu
2 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Yapýlan otopsi iþ-
lemleri sonucu ölenlerin göçüðe (depreme)
baðlý olarak hayatlarýný kaybettiklerinin tespit
edildiði ortadadýr. Aðýr Ceza Mahkemesi, bina
sahibi ve müteahhidi olan sanýkla, inþaatýn
teknik uygulama sorumluluðunu üstlenen in-
þaat mühendisinin (fenni mesul) sanýk ve ya-
pýnýn inþaat ustasýnýn sanýk hakkýnda ayrý ay-
rý hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý
kararlarýný vermiþtir. Dosya çerçevesinden,
binanýn yapým yýlý tam olarak bilinmemekte
olup, 22.12.2000 tarih ve 2000/56 numaralý
yapý ruhsatýnýn verildiði ancak yapý kullanma
izin belgesinin bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr.
Apartmanýn yapým yýlýna göre, 1997 yýlýndan
sonra inþa edildiðinden 1997-Afet Bölgelerin-
de Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik
çerçevesine girdiði, apartmana ait mimari,
statik ve elektrik tesisat projelerinin tam ola-
rak mevcut olmadýðý, ancak zemin etüt rapo-
runun bulunduðu ortadadýr.

"ÝÇÝÞLERÝ DE SORUÞTURMA
ÝÇÝN ÝZÝN VERMÝÞTÝR"
1997 yýlýnda yayýmlanan Afet Bölgelerinde

Yapýlacak Yapýlar Hakkýndaki Yönetmelikte
belirtilen minimum beton sýnýfý olan C16'dan
daha düþük olduðu, birinci ve ikinci derece
deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya
daha yüksek dayanýmlý beton kullanýlmasýnýn
zorunlu olduðu ibaresinin bulunduðu ortada-
dýr. Ýçiþleri Bakanlýðý da sanýk belediye baþ-
kaný hakkýnda soruþturma izni vermiþtir. En
son ruhsatý onaylayan ve mühürleyen kiþinin
ise Belediye Baþkaný olduðunun anlaþýldýðý,
ilgili imar mevzuatý gereði yapý ruhsatý ekinde
bulunmasý gereken belgelerin olup olmadýðý-
ný kontrol etmeden önüne gelen evraký imza-
layarak onaylayan sanýðýn, görevinin gerekle-
rini yapmakta ihmal göstermesi nedeni ile bu
sanýðýn eyleminin görevi kötüye kullanma su-
çunu oluþturduðu ve anýlan suçun zamanaþý-
mýna uðradýðý görülmektedir.

Yapýlan yargýlama sonunda, sanýk beledi-
ye baþkaný hakkýnda açýlan davanýn, suç ta-
rihinden karar tarihine kadar süre içinde za-
manaþýmýnýn dolduðu gerekçeleri gösterile-
rek mahkemece düþmesine karar verilmesin-
de isabetsizlik bulunmadýðýndan, sanýk mü-
dafinin sanýðýn beraatine karar verilmesi ge-
rektiðine, mahalli cumhuriyet savcýsýnýn ise
sanýk hakkýnda taksirle öldürme suçundan
mahkumiyet kararý verilmesi gerektiðine iliþ-
kin temyiz itirazlarýnýn reddiyle, hükmün
onanmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir." 

(Haber Merkezi)

Kavga edenleri ayýrmaya 
çalýþan lokanta sahibi ve 

oðlu silahla yaralandý
Çorum'da bir lokantada kavga eden aþ-

çý ile müþteriyi ayýrmaya çalýþan lokanta sa-
hibi ve oðlu silahla vurularak yaralandý.

Kargý ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokan-
tada, aþçý ile bir müþteri arasýnda henüz bi-
linmeyen nedenle tartýþma çýktý.

Kavgaya dönüþen olay sýrasýnda araya
giren lokanta sahibi H.G. (58) ile oðlu M.G.
(35), müþteri tarafýndan silahla vuruldu.

Saldýrgan, daha sonra iþ yerini de kur-
þunlayarak olay yerinde uzaklaþtý.

Ýhbar üzerine olay yerine polis ve saðlýk
ekipleri sevk edildi.

Saðlýk ekiplerince Kargý Devlet Hasta-
nesine kaldýrýlan yaralý baba ve oðlu, bura-
daki müdahalenin ardýndan Hitit Üniversite-
si Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
sine sevk edildi.

Saldýrganýn yakalanmasý için çalýþma
baþlatýldý. (AA)

Çorum'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.

Kaza, Yavruturna Mahallesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter E. yönetimin-
deki 14 TU 1455 plakalý araç ile Rýfat K. yöneti-
mindeki 19 ADH 566 plakalý araç Mürsel 3. So-
kak'ta üzerinde çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisi ile

14 TU 1455 idaresindeki araçta yolcu olarak bu-
lunan Haydar E. yaralandý. Yaralý Haydar E.
saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müda-
halenin ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili
baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Ýki otomobil çarpýþtý: Bir yaralý

Taksitlendirilen borçlar için bor-
cun yüzde 10'u ödenmeden "borcu
yoktur" yazýsý verilmeyeceði þartý
31 Temmuz'a kadar kaldýrýldý.

Taksitlendirilen borçlar için "bor-
cu yoktur" yazýsý almada kolaylýk
saðlandý.

Hazine ve Maliye Bakanlýðý
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
giren "Tahsilat Genel Tebliði"ne
göre, vergi dairelerine borcu olan

mükellefler borçlarýný ödemede
çok zor duruma düþmüþlerse tak-
sitle ödeme talebinde bulunabili-
yor.

Borçlunun çok zor durumda ol-
masý ve diðer þartlarý taþýmasý ha-
linde 6183 sayýlý Amme Alacaklarý-
nýn Tahsil Usulü Hakkýnda Ka-
nun'un ilgili maddesi kapsamýnda
belirlenen þartlar dahilinde borç, te-
cil edilerek, taksitler halinde ödene-
biliyor.

YÜZDE 10 ÞARTI
Talepleri kabul edilen borçlular

muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukla-
rý vergi borcu bulunmadýðýný gösterir
yazýlarý taksitlendirilen borçlarýnýn
yüzde 10'unu ödemek þartýyla alýyor.

31 TEMMUZ'A UZADI
Kahramanmaraþ'ta 6 Þubat'ta

meydana gelen depremlerin eko-
nomik ve mali alanda oluþturabile-
ceði etkiler dikkate alýnarak, söz

konusu kanun maddesi kapsamýn-
da tecil edilen borçlarýn yüzde
10'unun ödenmesi þartýna baðlý
olarak borcun bulunmadýðýný gös-
teren yazýnýn verilmesi uygulamasý
31 Temmuz'a kadar kaldýrýldý.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre
borcu taksitlendirilenler, baþka
borçlarý bulunmuyorsa, taksitlendi-
rilen borçlarýnýn yüzde 10'unu öde-
meden "borcu yoktur" yazýsýný ala-
bilecekler. (Haber Merkezi)

'Borcu yoktur' yazýsý ile ilgili yeni karar

Eve pompalý tüfekle 
ateþ açýldý
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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.

Deprem bölgesindeki
arýcýlara destek

Tarým ve Orman Bakanlýðý ile Türkiye Arý-
cýlar Birliði (TAB), Kahramanmaraþ ve Hatay
merkezli depremlerden etkilenen arýcýlarýn
acil ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve sektörün
olumsuz etkilenmemesi için desteklerini sür-
dürüyor.

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü
(FAO) verileri dikkate alýndýðýnda, Türkiye arý-
cýlýk sektörü, 2021 yýlý itibarýyla koloni varlýðý
ve bal üretimi açýsýndan Çin'den sonra 2. sý-
rada geliyor.

Dünya kovan varlýðý 101 milyon adet ve
bal üretimi 2,1 milyon ton iken, Türkiye Ýstatis-
tik Kurumunun verilerine göre 2022'de 8,9
milyon kovan varlýðýna sahip olan Türkiye'de
yýllýk bal üretimi 118 bin ton seviyesinde bulu-
nuyor. Ortalama kovan baþý bal veriminin 13
kilogram olduðu Türkiye'de, bu rakamýn gele-
cek yýllarda daha da yukarýlara çýkarýlmasý
hedefleniyor.

Türkiye, coðrafi yapýsý, bitki örtüsü ve ikli-
mi bakýmýndan arýcýlýða son derece uygun bir
durumda bulunuyor. Çiçek (yayla balý), kesta-
ne, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçi-
çeði ballarý ülkenin en önemli bal çeþitleri ara-
sýnda yer alýyor.

Böylesi önemli bir kalem olan arýcýlýk sek-
törü yýllardýr Tarým ve Orman Bakanlýðý tara-
fýndan çeþitli politikalarla ayni ve nakdi þekil-
de destekleniyor.

Depremler nedeniyle Bakanlýk, 11 ilde
kayba uðrayan arýcýlarýn faaliyetlerini sürdü-
rebilmeleri için bu kiþilerin acil ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý yönündeki çalýþmalarýna hýz
verdi.

Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci, söz
konusu bölgedeki toplam 1,5 milyon kovana
sahip depremzede arýcýlarýn þeker ihtiyacýný
karþýlayacaklarýný ve arýcýlarýn zarar gören
kovanlarýn adedi kadar arýlý kovanlarý bedel-
siz olarak kendilerine tedarik edeceklerini du-
yurdu.

Yardým açýklamasý sektör temsilcilerince
olumlu karþýlandý. Bakanlýðýn yaný sýra TAB
da depremzede arýcýlarýn zararýnýn karþýlan-
masý için destek vereceklerini bildirdi.

"SEKTÖRÜ VE ARICIMIZI 
AYAÐA KALDIRIRIZ"
TAB Baþkaný Ziya Þahin, Hatay, Þanlýurfa,

Diyarbakýr ve Adýyaman'ýn arýlarýn bal üreti-
mine yönelik çalýþmalarýn yapýldýðý yerler ol-
duklarýný anlatarak, þöyle devam etti:

Þahin, þöyle konuþtu:
"Dolayýsýyla 11 ili etkileyen depremler se-

bebiyle sektör açýsýndan ciddi bir yaralanma
oldu. Deprem dolayýsýyla tespit yapýlýrken, arý
kovaný parçalandý mý diye dýþtan bakýldý, iç
denetim yapýlmadý. Adana'nýn dýþýndaki ko-
vanlar kýþlýk salkým halinde bozulduðu için,
içindeki arýlarýn tamamý ölmüþtür. Dolayýsýyla
bölgede 1,5 milyon kovan varsa, bölgedeki
arýcýlarýn yüzde 25-30 kadar zarara uðradýðý-
ný söyleyebiliriz. Bunu sektöre olumsuz yan-
sýtmamak için elimizden gelen her þeyi yapý-
yoruz. Yeter ki bu sene bahar dönemi iyi geç-
sin biz sektörü ve arýcýmýzý ayaða kaldýrýrýz."

Þahin, Tarým ve Orman Bakanlýðýnýn dep-
remzede arýcýlara 4 kilo hibe þeker vermesini
olumlu karþýladýklarýný ifade etti.

5 bine yakýn arýnýn da Bakanlýkça karþýla-
nacaðýnýn duyurulduðunu anlatan Þahin,
þunlarý söyledi:

"Biz arýnýn derdinde deðiliz. Türkiye Arýcý-
lar Birliði olarak arýyý karþýlarýz. Bu arýcýlarýmý-
zýn hayatý, evi, ocaðý söndüðü için arýlarý sað-
lýklý olsa da arýcýlýk faaliyetlerine uzak kaldý.
Bu insanlara mutlak suretle devlet eliyle yar-
dým bekliyoruz. Arýsýný yerine koymasý konu-
sunda Türkiye'deki 80 bin arýcý aile, deprem-
zede arýcýlarýmýza destek olacaktýr. Ayrýca biz
bölgedeki üyelerimize devletin verdiði dörder
kilo þekere ek, durumu acil arýcýlarýmýz için,
0,5-1 kiloya kadar kilo arý keki ve þeker vere-
rek onlarý destekleyeceðiz."

Ziya Þahin, topladýklarý yardýmlarýn arýcý-
lara ulaþtýrýlmasý sýrasýnda karþýlaþtýklarý bazý
bürokratik engellerin de ortadan kaldýrýlmasý-
ný istedi.

Depremin etkilediði 11 ilde en fazla kovan
481 bin 878 ile Adana'da bulunuyor. Adana
ayný zamanda 12 bin 336 ton ile Türkiye ge-
nelinde en fazla bal üretimi yapýlan illerin ba-
þýnda geliyor.

Þanlýurfa, Kilis, Adýyaman, Diyarbakýr ve
Elazýð'da "geven", Malatya, Kahramanmaraþ
ve Gaziantep'te "çiçek", Hatay'da "pamuk" ve
Osmaniye'de ise "narenciye" balý üretimi ön-
celikli olarak gerçekleþtiriliyor.

Gaziantep'teki "Antep zahter balý" ve Ela-
zýð'daki "Elazýð geven balý" ise coðrafi iþaret-
li ballar arasýnda yer alýyor. (Haber Merkezi)

Kahramanmaraþ'ta meydana
gelen iki büyük deprem sonrasý
deprem bölgesinde bulunan vatan-
daþlar, farklý illere tahliye edilmeye
devam ediyor. 

Þuana kadar deprem bölgesin-
den toplamda 1 milyon 116 bin 40
depremzede tahliye edildi. Yapýlan
tahliyelerin ardýndan 7 bin 322 dep-
remzede, Çorum'a geldi.

EN ÇOK DEPREMZEDE 
ANKARA'DA
6 Þubat 2023 tarihinde Kahra-

manmaraþ'ýn Pazarcýk ve Elbistan
ilçelerinde 7.7 ve 7.6'lýk iki büyük
deprem meydana geldi. Bu dep-
remler, Kahramanmaraþ, Hatay,
Gaziantep, Adýyaman, Adana, Os-
maniye, Kilis, Þanlýurfa, Malatya,
Diyarbakýr ve Elazýð'da büyük yýký-
ma yol açtý. Bu bölgede bulunan
depremzede vatandaþlar ise Türki-
ye'nin diðer illerine tahliye edilmeye

baþladý. 24 Þubat 2023 tarihi itiba-
riyle, depremin yaþandýðý bölgeler-
den toplamda 1 milyon 116 bin 40
kiþi tahliye edildi. Tahliyeler sonucu
en çok depremzedenin yerleþtirildi-

ði il 205 bin 454 ile Ankara oldu.
Çorum'a ise toplamda 7 bin 322
depremzede geldi.

Çorum'da bulunan depremzede
vatandaþlarýn bir kýsmý kendi im-

kanlarý ile evlerde, akraba veya ta-
nýdýklarýnýn yanýnda kalýrken, bir di-
ðer kýsmý ise Kredi Yurtlar Kuru-
mu'nda ve kamu kurum misafirha-
nelerinde kalýyor. (Haber Merkezi)

Çorum'da 7 bin 322
depremzede var

Alaca protokolü, ilçeye yer-
leþen depremzede ailelerin so-
runlarýyla ilgileniyor.

Alaca'da aðýrlanan deprem
maðduru aileler, ziyaret edilerek
ihtiyaç ve talepleri dinlendi, geç-
miþ olsun temennilerinde bulu-
nuldu.

Gerçekleþtirilen ziyarete
Kaymakam Hicabi Aytemür, Be-
lediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu, Ýlçe Jandarma Komutaný,
Emniyet Müdür Vekili, Saðlýk
Müdürü, Milli Eðitim Þube Mü-
dürü, Sosyal Hizmetler Müdürü,
Sosyal Yardýmlaþma ve Daya-
nýþma Müdür Vekili, Yazý Ýþleri
Müdürü katýldý. (Haber Merkezi)

Depremzede ailelerle ziyaret
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Meclis'te 
EYT mesaisi 

baþlýyor
Milyonlarca EYT'li düzenlemenin hayata

geçmesini bekliyor. EYT düzenlemesi ile il-
gili gözler Meclis'e çevrildi. Önümüzdeki
hafta yasanýn görüþülmesi bekleniyor.

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasa-
laþmasý için merakla bekliyor. 6 Þubat tari-
hinde Kahramanmaraþ merkezli depremle-
rin ardýndan milletvekillerinin deprem bölge-
sinde olmasý sebebiyle çalýþmalar 3 hafta
ertelenmiþti.  

Meclis, 28 Þubat Salý günü çalýþmalarý-
na yeniden baþlayacak. Öncelikli gündemin
deprem olmasý beklenirken, EYT düzenle-
mesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu ile 375 sayýlý Ka-
nun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Ya-
pýlmasýna Dair Kanun Teklifi görüþülecek. 

Peki EYT düzenlemesi ne zaman yasa-
laþacak, EYT'liler ilk maaþlarýný ne zaman
alacak? Konuyla ilgili merak edilenleri aktar-
dý. Coþkun konuþmasýnda þu ifadeleri kul-
landý: 

"EYT düzenlemesi gelecek. Bundan
sonra bu kapsama girenler ilk maaþlarýný ne
zaman alacak merakla bekleniyor. 

8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalý çalýþan-
larý kapsayacak. Kadýnlarda 20 yýl, erkekler-
de 25 yýl sigortalýlýk þartý var. Prim günü ve
çalýþma süresini dolduran emekli olacak
yaþ süresi olmayacak. 

'EYT DÜZENLEMESÝ 
ZORUNLU DEÐÝL' 
EYT düzenlemesi zorunlu deðil kapsa-

ma girseler bile istemiyorlarsa yararlanma-
yacaklar. Taþerondan kadroya geçenler için
emeklilik zorunluluðu bulunmuyor. 

Diyelim ki bir kiþi EYT kapsamýnda o ku-
rumda çalýþan diðer kiþilere göre iþveren
üzerinde prim yükü fazla oluyor. Ýþveren
prim desteði verilecek ve iþ verenin yükü da
azalmýþ olacak. EYT'li çalýþan ve diðer çalý-
þan arasýnda fark olmayacak. 

'MAAÞLAR NÝSAN AYINA KALABÝLÝR' 
Meclis Genel Kurul'da görüþüldükten

sonra düzenleme Resmi Gazete'de yayým-
lanacak. Baþvurunun bundan sonra olmasý
gerekiyor. Maaþlarýn nisan ayýna kalabile-
ceði ifade ediliyor." (Haber Merkezi)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, daha önce
tarým arazisi üzerinde
bulunan arsalara 10
kat imar izni verildiðini,
bu izinlerin 5-6 kadar
düþürüleceðini söyledi.

Geçtiðimiz Cuma
günü yeni Belediye
Hizmet Binasý'nda
kentteki gazete, tele-
vizyon ve internet ha-
ber sitelerinin temsilci-
leriyle buluþan Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýb-
rahim Aþgýn, toplantýda
kentteki kentsel dönü-
þüm çalýþmalarýna iliþ-
kin bilgiler verdi.

Geçmiþte tarým ara-
zisi olarak bilinen ve
belediye binasýnýn üze-
rinde bulunduðu alan
ile kiremit-tuðla ocakla-
rýnýn bulunduðu bölge-
ye 5 katýn üzerinde
imar verilmeyeceðini
ifade eden Baþkan Aþ-
gýn, bölgede daha ön-
ce 10 kat imar planý ol-
duðunu, yapýlan yeni
düzenlemeyle mülk sa-
hiplerini hak kaybýna
uðratmadan 10 olan
kat imarý 5-6 kata ka-
dar düþüreceklerini
kaydetti. (Çaðrý Uzun)

Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Hayýr Çarþý-
sý'nda incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde meydana gelen deprem
felaketinden etkilenen afetzede-
lerin ihtiyaçlarý Ticaret ve Sana-
yi Odasý'nda kurulan Hayýr Çar-
þýsý'nda gideriliyor. Kamu ku-
rumlarýnca oluþturulan Hayýr
Çarþýsý, hayýrseverlerin deste-
ðiyle depremzedelerin ihtiyaçla-
rýný karþýlýyor.

Çorum Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da geçtiði-
miz Cumartesi günü Hayýr Çar-
þýsý'ný ziyaret etti. Depremzede-
lerle görüþen Baþkan Aþgýn, ih-
tiyaçlarý yerinde tespit etti.

Sosyal medya hesabýndan
bir paylaþým yapan Aþgýn,
"Hamdolsun; Hayýr Çarþýmýza
iyilik, vefa ve dayanýþma yaðý-
yor. Þehrimizde misafir ettiðimiz
depremzede kardeþlerimizin is-
tifadesine sunduðumuz çarþýmý-
za, bu hayýr kervanýmýza hem-
þehrilerimizin desteðini bekliyo-
rum" ifadelerini kullandý. 

(Zahide Yasemin Özden)

Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Ýnþa-
at Yüksek Mühendisi Özgür Kýlýç, eski Çimento
Fabrikasý arazisinin nasýl deðerlendirilmesi ge-
rektiðine yönelik bir öneride bulundu.

Sosyal medya hesabýndan 
"Al sana proje" baþlýðýyla bir paylaþým yapan

Özgür Kýlýç'ýn önerisi þöyle:
"Çimento fabrikasýnýn yerine 2 katlý sosyal

konut alaný yapalým. 1 milyon 400 bin metreka-
renin yüzde 30'unu yol ve sosyal donatýya ayý-
ralým. Ortalama 300 metrekare arsa olsa yakla-
þýk 3 bin adet arsa üretmiþ oluruz. Ve halkýmýza
deprem yönetmeliðine uygun çizilmemiþ, hazýr
beton kullanýlmamýþ, nervürlü demir kullanýlma-
mýþ, ekonomik ömrünün yarýsýný tamamlamýþ,
yani 25 yýlý geçmiþ daire sahiplerine takas usu-
lüyle daireni ve arsaný al desek bir anda Ço-
rum'da 3000x4=12.000 kiþinin hayatýný kurtar-
mýþ oluruz.

3000/15=200 apartman þehir merkezinden
taþýmýþ oluruz. Þehir merkezinde boþalan apart-
manlarýn arsalarýný da 2 katlý ticari arsa olarak
satýþýný yapsak elde edilen gelirle de kayalýk ze-
minlerdeki büyük arazileri satýn alýp bu sistemi
döngü halinde yaparsak kentte hayat kalitesini
deðiþtirmiþ hem de can güvenliðini saðlamýþ
oluruz." (Haber Merkezi)

Çimento arazisi için
dikkat çeken öneri

Ýnþaat Mühendisleri 
Odasý Ýl Temsilcisi 

Ýnþaat Yüksek Mühendisi
Özgür Kýlýç

Baþkan Aþgýn'dan Hayýr
Çarþýsý'na destek çaðrýsý

Tarým arazisi olan
bölgelere kat sýnýrlamasý
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Saadet Partisi
Çorum Tanýtým
Medya ve Ýletiþim
Baþkaný Abdullah
Gökgöz, Prof. Dr.
Necmettin Erba-
kan'ý vefatýnýn 12.
yýldönümünde an-
dý.

Yazýlý bir basýn
açýklamasý yapan
Abdullah Gökgöz,
"Milli görüþ lideri
merhum Erbakan
hocamýzýn aramýz-
dan ayrýlýþýnýn 12.
yýlýnda özlemle
hasretle minnetle
þükranla yad edi-
yoruz. Erbakan ho-
camýz aramýzdan
ayrýlýrken bizlere
birçok miras ve sorumluluklar
yüklemiþti. Bunlardan birisi kar-
deþlik baðlarýdýr. Bu kardeþlik
baðlarýmýzýn ne kadar güçlü oldu-
ðuna milletçe bu süreçte gördü-
ðümüz gibi tarihimizde milletimi-
zin baþýna gelen türlü felakette
defalarca tanýklýk ettik. Farklý dü-
þünce yapýlarýmýzýn zenginliðini
beraber bölünmeden milletçe ya-
þayabilmemizde bir engel olma-
dýðýný tarihi akýþ içerisinde gös-
terdiðimiz gibi yine göstermek
ana vazifelerimizden olmalýdýr.
Milletçe Güneydoðumuzda 6 Þu-
bat depremini birlikte yaþadýk bu
felaketin maddi ve manevi trav-
malarýnýn yaralarýný yine birlikte
sardýk sarmaya devam ediyoruz"
dedi.

Gökgöz, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:

"Rahmetli Erbakan hocamýz-
dan defalarca Siyonizm üzerinde
ciddi uyarýlarda bulundu. Kendisi-
nin üzerinde durduðu konu Bü-
yük Orta Doðu Projesidir (BOP).
Diðer karþýlýðý da BÝP yani Büyük
Ýsrail Projesidir.

BOP'un þu anki amacý doðrul-
tusunda içerisinde depremden
etkilenmiþ 10 ilimizin de dahil ol-
duðu Fýrat ve Nil nehri arasýndaki

topraklarda Büyük Ýsrail'in kurul-
masýn arzusunda olan Siyonistle-
rin iþtahýný kabartmýþ durumda.
Güneydoðunun boþaltýlmasý ve
insansýzlaþtýrýlmasý adýna Siyo-
nizm'in ekmeðine yað sürülmüþ
oldu. Devlet ve millet olarak bu
coðrafyanýn tekrar ayaða kaldýr-
mamýz adýna yine yaþanabilir bir
þehirler için ivedilikle saðlýklý
adýmlar atýlmalýdýr. Topraklarýmý-
za sahip çýkmalý yabancýlarýn
toprak satýn almasýna kesinlikle
müsaade edilmemeli; þehirlerini
deprem dolayýsýyla terk etmek
durumunda kalan vatandaþlarý-
mýzýn tekrar memleketlerine dön-
meleri saðlanmalýdýr. Tekrar sa-
nayisi ve tarýmý canlanmalý ve
hatta tarihi canlandýrýlmalýdýr. 

Rahmetli Erbakan hocamýzýn
þu sözleriyle bir kez daha içeri-
sinde bulunduðumuz durumdan
ayaða kalkan toplum olmuþ ola-
caðýz. Milli Görüþ bu milletin
inancýdýr, tarihidir, kimliðidir ruh
köküdür.  

Bu duygu ve düþüncelerle bir
kez daha Erbakan hocamýzý öz-
lemle rahmetle yad ediyoruz.
Rabbim cennetinde bizleri hoca-
mýza, liderimize kavuþmayý nasip
eylesin." (Haber Merkezi)

ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Erkan Yýldýz, AK
Parti Çorum Milletvekili Erol Kavun-
cu'ya tepki gösterdi, "Ýnsanlar enkaz al-
týnda çýðlýk atarken, insanlar aç ve açýk-
ta kalýrken neredeydiniz?" dedi.

Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama ya-
pan Erkan Yýldýz, "Vatandaþýmýz can
derdine düþmüþken, büyük acýlar ya-
þarken þov yapanlarýn Allah belasýný
versin. Ýktidarýn beceriksizliði acýlarý
katmerleþtirdi. Bu insanlarýn gözyaþlarý,
þov yapanlarý boðacaktýr. Bu gözyaþý-
nýn, bu acýlarýn vebali be-
ceriksiz yöneticilerin sýr-
týndadýr" dedi.

AK Parti Çorum Millet-
vekili Erol Kavuncu'nun
"Þov yapanlar gitti, güçlü
devletimiz kaldý" sözleri-
ne tepki gösteren ÝYÝ Par-
ti Ýl Baþkaný Erkan Yýldýz,
"Sen Çorum'u ve Çorum-
luyu tanýmýyor musun Sa-
yýn Kavuncu? Tanýmadý-
ðýn belli. Çýkmýþsýn 'þov
yapanlar gitti, güçlü dev-
letimiz kaldý' demiþsin.
Sen neredeydin, günlerce yoktun? Ço-
rumlu hemþehrilerimiz yardým kampan-
yasý düzenlerken neredeydin? Þov yap-
ma.  Çorum halkýnýn üzerinden de ken-
dine pay çýkarma.  Günlerdir esnafýmýz,

köy halkýmýz, vatandaþlarýmýz deprem-
den etkilenen tüm illerimize yardým týrla-
rý gönderdi. Parmaðýndaki yüzüðü, Um-
re için biriktirdiði paralarý depremzede-
ler için baðýþlayan duyarlý halkýmýz, da-
nasýný, koyununu, hayvanlarýnýn yemi-
ni, tavuðunun yumurtasýný, yakacak
odununu gönderen köy halkýmýz, kum-
barasýný kýrýp kardeþlerine gönderen
kocaman yürekli çocuklarýmýz seferber
olurken, partilerimiz, belediyelerimiz,
derneklerimiz, sendikalarýmýz, vakýflarý-

mýz yardým týrlarý gönde-
rirken sen neredeydin?
Bugüne kadar Çorum
için, depremzedeler için
ne yaptýn sayýn Kavun-
cu? Devlet de bizim, mil-
let de bizim Kavuncu.
Sen ortalarda yokken
Çorum halký depremze-
deler için gecesini gün-
düzüne kattý. Deprem-
zedelerin sorunlarýný, ta-
leplerini gündeme geti-
renleri þov yapmakla
suçlamayý býrakýn da

acýlý ailelerin sesine kulak verin. Dep-
rem bölgesinde halkýmýz konteyner, ça-
dýr, soba, yakacak gibi bir yýðýn eksiklik
yaþarken, yakýnlarýný enkazdan çýkara-
mazken, vefat edenlerini topraða vere-

cek yer bulamazken lütfen daha fazla
konuþmayýn da gereðini yerine getirin"
dedi.

Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Siste-
mi'ne yönelik eleþtirilerde bulunan Yýl-
dýz, "Korkunun getirdiði inanýlmaz bir
kaçma hali var. Kimse sorumluluk almý-
yor, kimse inisiyatif almýyor. Bütün orga-
nizasyon bozukluklarý, bütün keþmeke-
þin, bir Allah'ýn kulunu istifaya sevk et-
memesi de dikkat çekici bir diðer konu.
Resmi rakamlara göre 43 binin üzerin-
de vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Bir
kiþi istifa etmez mi? Edep ya hu" diye
konuþtu. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý,
Kahramanmaraþ'ta 7.7, 7.6 ve Hatay'da 6.4 bü-
yüklüðünde gerçekleþen depremlerin ardýndan
Çorum'a gelen depremzedeleri ziyarette bulu-
narak acýlarýna ortak oldu.

Ýskilipli Atýf Hoca Yurdunda kalan depremze-
delerle buluþan AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlat-
cý, çocuklara hediyeler daðýttý.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm acýlarýn üs-
tesinden gelineceðine inancýnýn tam olduðunu
ifade den Baþkan Ahlatcý, "Depremzede kar-
deþlerimiz bizlere emanet. Yaþadýklarý acýlarý
hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikaye-
si farklý olsa da yaþadýðý acý ortak. Bu acýyý en
derinden paylaþýyoruz. Böyle bir dönemde da-
yanýþmanýn önemini çok iyi biliyoruz" dedi.

Ahlatcý, bu zorlu süreci beraber atlatacakla-
rýný sözlerine ekledi. Ahlatýcýya ziyareti sýrasýn-
da Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Kadriye Taþdemir,
Adife Kanar ve Mustafa Alagöz eþlik etti. 

(Sümeyra Özdoðan)

AHLATCI, DEPREMZEDE
ÇOCUKLARI SEViNDiRDi

Gökgöz, Necmettin
Erbakan’ý andý

ÝYi PARTi'DEN 
KAVUNCU'YA TEPKi

ÝYÝ Parti 
Ýl Baþkaný 

Erkan Yýldýz

Saadet Partisi Çorum Tanýtým 
Medya ve Ýletiþim Baþkaný 

Abdullah Gökgöz

Milletvekili
Erol Kavuncu



"Asrýn felaketi" olarak adlandýrý-
lan Kahramanmaraþ merkezli dep-
rem felaketlerinin üzerinden üç haf-
ta geçti. On binlerce insanýn hayatý-
ný kaybettiði, on binlerce vatanda-
þýn yaralandýðý, belki de binlerce in-
sanýn halen enkaz altýnda kaldýðý büyük bir
deprem felaketi yaþadýk. Kahramanmaraþ'ta
meydana gelen bu iki deprem Çorum'da da his-
sedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattý'nýn geçtiði Ço-
rum, deprem gerçeði bulunan iller arasýnda yer
alýyor. 

Peki, Çorum'da binalar ne
durumda? Deprem risk tes-
ti yaptýrmak isteyen va-
tandaþlar neler yapa-
bilir? Ýnþaat Mühen-
disi, Anadolu Kent-
sel Dönüþüm Mü-
hendislik Sahibi
Çetin Özdaþ, gaze-
temiz muhabirinin
sorularýný yanýtladý. 

Çorum'da 1998 yýlý
ve öncesinde yapýlan
çok fazla bina olduðunu
vurgulayan Çetin Özdaþ, "Ço-
rum'da da 1998 yýlýndan önce yapýl-
mýþ riski yüksek bina çok. Bu beni üzüyor. 98
öncesi yapýlarýn mutlaka uzmanýna denetlendi-
rilmesi gerekiyor. Bu denetimlere ticari bakýlma-
masý gerekiyor. Uzmaný olmayan inþaat mühen-
dislerinin bu denetimleri yapmamasý gerekiyor.
Dolayýsýyla denetimi yaptýracaðýnýz inþaat mü-
hendislerinin de iyi seçilmesi gerekiyor. Bu insa-
ni bir durum. Fiyatlarý da fahiþ fiyatlara çýkarýl-
mamasý gerekiyor. 2000'li yýllarýn ardýndan yapý
denetimi her geçen gün daha da iyi bir hal aldý.
Dolayýsýyla 2000 yýlý sonrasý yapýlan yapýlarýmýz
iyi durumda. Ancak tabi ki proje hatalarý olabilir.
Denetimi yaptýrmak önemli" dedi.

Özdaþ, gazetemiz muhabiriyle yaptýðý röpor-
tajda þu bilgileri verdi:

DEPREM RÝSK TESTÝ NASIL YAPTIRILIR?
Binalarýn deprem riskinin belirlenmesini mes-

lek grubu olarak inþaat mühendisleri yapýyor.
Ancak inþaat mühendislerinin de dallarý, branþ-

larý var. Binanýn deprem testini
yaptýrmak hassas bir ko-

nu. Doðru tespit için
testi yapacak in-

þaat mühendisi-
nin deneyimli
ve uzman ol-
masý gereki-
yor. Bu kiþi-
lere müraca-
at edilebilir

ya da üniver-
sitelerin inþaat

mühendisliði fa-
kültelerine baþvuru-

labilir. Doðru yöntemle
doðru sonuç alýnabilir.

NELERE DÝKKAT EDÝLÝYOR?
Deprem risk testinde öncelikle binayý tanýma-

ya çalýþýyoruz. Binanýn yaþý önemli. Özellikle
1998 yýlý öncesi binalarýn deprem riski yüzde
100'lere yakýndýr. Depremde yýkýlma veya aðýr
hasar görme oranýdýr bu. Kahramanmaraþ dep-
reminde de yýkýlan ve aðýr hasar gören binalarýn
yüzde 98'i 1998 yýlý ve öncesi yapýlar. Yüzde 2'si
2000 yýlý ve sonrasý yapýlar. Bu istatistik binanýn
hangi yýlda yapýldýðýyla ilgili önemi ortaya koyu-
yor. Binalarýn yaþý çok önemli. Binalarýn yüksek-
likleri, binalarýn oturum alanlarý. Binalar ne kadar
yüksek olursa o kadar risklidir. Binalarýn oturum
alaný ne kadar dar olursa o kadar risklidir. 

DEPREM ÞÝDDETÝ VE ÖNLEM
1998 yýlý ve öncesi yapýlan bir bina varsa va-

tandaþlarýn acilen tedbir almasý lazým. 2000
sonrasý yapýlan yapýlar için de 7,5, 8 þiddeti için
deprem risk testi yaptýrýlabilir. 2010'dan sonraki
binalarýn yýkýlma riski çok düþük. Proje hatalarý
olabilir. Yýkýlmaz ama aðýr hasar görür. Fay hat-

larýnýn yoðun olduðu bölgelerde insanlarýmýz
görebileceði deprem þiddetini belirle-

sinler ve ona göre de tedbirlerini
alsýnlar. 

YIKILAN YENÝ BÝNALARDA
PROJE HATALARI VAR

Kahramanmaraþ depre-
mine kadar, 'yeni binalar

genç bina, yapý de-
netimi yapýlmýþ bi-

nalar, güçlü
deprem yö-

netmelikleri-
ne yapýlmýþ
binalar için
korkmayýn'
derdik. Ta
ki bu Kah-

r a m a n m a r a þ
depremine kadar. Gördük ki yeni binalarda da
beton ve demir eksiliði deðil proje hatalarý çýktý.
Bir bina yatmýþ vaziyette. Kolon ve kiriþinde ký-
rýlma yok. Ama proje hatasý var. Statik projesi
yanlýþ yapýlmýþ. Mühendisliðin ilk
yýllarýnda hata yapma oran-
larý daha fazla. 8 katlý
bina yapýlýyor bod-
rum kat yapýlmýyor.
Bodrum katýn ya-
pýlmamasý olma-
malý. Binanýn
statiði açýsýn-
dan, yeterli te-
mel derinliðine
ulaþýlmasý gere-
kir. Bodrum perde-
leri de çok önemli.
Bunlar yoksa kolonlara
vazife düþüyor ve bu sefer
de kolonlar kýrýlýyor. Gerekli þart-
larý karþýlamýþ olsaydý o bina yýkýlmazdý.

Binanýn temeli binanýn alt tabanýyla ayný yü-
zeyde kalmýþ binalar var. Halbuki temel binadan
daha geniþ olmalýdýr. Yýkýlan yeni binalarýn ciddi
proje hatalarý var.

VATANDAÞ NASIL TESPÝT EDEBÝLÝR?
Deprem risk testi yaptýrýldýðýnda statik proje-

nin de kontrol edilmesi gerekiyor. Eðer bir eksik-
lik varsa bunun giderilmesi olasý bir deprem için
çok önemli. 

Çorum'da da 1998 yýlýndan önce yapýlmýþ
riski yüksek bina çok. Bu
beni üzüyor. 98 öncesi
yapýlarýn mutlaka uzma-
nýna denetlendirilmesi
gerekiyor. Bu denetimle-
re ticari bakýlmamasý ge-
rekiyor. Uzmaný olmayan
inþaat mühendislerinin
bu denetimleri yapma-
masý gerekiyor. Dolayý-
sýyla denetimi yaptýraca-
ðýnýz inþaat mühendisle-
rinin de iyi seçilmesi ge-
rekiyor. Bu insani bir du-
rum. Fiyatlarý da fahiþ fi-
yatlara çýkarýlmamasý
gerekiyor. 2000'li yýllarýn
ardýndan yapý denetimi
her geçen gün daha da
iyi bir hal aldý. Dolayýsýy-
la 2000 yýlý sonrasý yapý-

lan yapýlarýmýz iyi durumda. Ancak tabi ki proje
hatalarý olabilir. Denetimi yaptýrmak önemli. 

KISMÝ GÜÇLENDÝRME ÖNERÝSÝ
Kýsmi güçlendirmeye devlette destek verebi-

lir. Bunun önü açýlmalý. Bunun henüz desteði
yok. Mevzuatta yeri yok. Vatandaþýn isteðine, ta-
lebine kalmýþ. Belediyelerin bazýlarý izin veriyor
bazýlarý vermiyor. Ancak cüzi bir maliyetle kolon-
lar güçlendirilebilir. Binanýn statik dengesi bozul-
madan güçlendirme yapýlabilir. En azýndan can
güvenliði saðlanmýþ olur. Bu arada belediyeler
kentsel dönüþüm kapsamýnda bölgenin güçlen-
dirmesini veya dönüþümünü yapacak. 

KENTSEL DÖNÜÞÜMLE BÝRLÝKTE 
ÞEHÝRCÝLÝK CÝNAYETÝ ÝÞLEMEYELÝM
Devlet ya bunu kentsel dönüþümle birlikte

çözecek ya da bireysel olarak binalar güçlendiri-
lecek. Güçlendirmeyi yabana attýk. Geçmiþte
yanlýþ çalýþmalar yapýldý. Halbuki doðru güçlen-
dirmeler hayat kurtarýyor. Bir sitede üç bina var,
ikisi güçlendirilmemiþ yýkýlýyor, bir tane güçlendi-
rilen ayakta kalýyor. Güçlendirmeler yapýlabil-
seydi çok daha insan hayatta olabilirdi. Genel
güçlendirme çok maliyetli ancak en azýndan ze-
min güçlendirmesi yapýlabilir. Bir binanýn zemin
katýndaki kolonlarý tespit edebiliyoruz. Bu müm-
kün. En azýndan bunlarý güçlendirilseydi bina yý-
kýlmazdý, aðýr hasar görürdü ama insanlar gö-
çük altýnda kalmazdý. 

Kentsel dönüþüm þuanda sadece
bina dönüþümü oluyor. Bina dö-

nüþümleri, dar sokaklarda
yapýlýyor. Eski bina sahip-

leri geliyor, ayný binayý
yeniden yapýyorsu-
nuz. Ancak sokak dar
olarak kalýyor. Ancak
adý üstünde kentsel
dönüþüm. O bölge-
nin tüm dinamikleri

hesaba katýlarak ya-
pýlmalý. Sadece bina

dönüþümü yapmayalým.
Þehircilik cinayeti iþletmeye-

lim. Bir daha sokaklarý geniþlet-
me, bölgeyi yeniden yapýlandýrma

imkanýmýz yok. Bu bir fýrsat aslýnda. Planlama
yapmadan yeniden binalar yenilenecek olursa
bir daha bu fýrsatý ele geçiremeyeceðiz ve þehir-
cilik cinayeti olacak." 

SÝSTEMÝK ÝZOLATÖR KONUSU
Sismik izolatör konusu önemli ancak her bi-

naya uygulanamýyor. Bu kamu yapýlarýnda olabi-
lir. Keþke her binada olabilse ama realist bir çö-
züm deðil. Çünkü her binaya uygulanamaz.
Ekonomik olarak da maliyetli bir uygulama. 

(Çaðrý Uzun)

Kahramanmaraþ ve bölgesin-
de yaþanan deprem felaketi-
nin ardýndan deprem risk
testi gündeme geldi. Ýnþaat
Mühendisi, Anadolu Kentsel

Dönüþüm Mühendislik Sahibi
Çetin Özdaþ, gazetemiz

muhabirinin konuyla ilgili sorularýný
yanýtladý. Özdaþ, 1998 yýlý ve öncesi
yapýlara mutlaka risk testi yapýlma-
sý gerektiðini belirtti, binalar için
kýsmi güçlendirmelerin yapý-
labileceðini söyledi.
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‘1998 VE ÖNCESi YAPILAR
MUTLAKA DENETLENMELi'

Ýnþaat Mühendisi, 
Anadolu Kentsel Dönüþüm

Mühendislik Sahibi 
Çetin Özdaþ, gazetemiz 
muhabirinin sorularýný 

yanýtladý. 
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr
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1918- Çaykara'nýn kurtuluþu.

1921- Þavþat'ýn kurtuluþu.

1937- Özel teþebbüsçe inþa edilen ilk
Türk gemisi Belkýs, Haliç'te törenle denize in-
dirildi.

1964- Coca-Cola'nýn dünya üzerindeki
1109'uncu fabrikasý Ýstanbul'da açýldý. Tama-
mýyla yerli yatýrýmla kurulan þirketin serma-
yesi 14 milyon liraydý.

1971- TRT bir açýklama yaparak, parasýz-
lýk nedeniyle radyo yayýnlarýný 18,5 saatten 8
saate indirmek zorunda kalacaðýný bildirdi.

1973- MHP senatörü Kudret Bayhan 15
yýl hapse mahkûm oldu. Bayhan Fransa'ya
uyuþturucu madde sokmaktan yargýlanýyor-
du.

1975- Tüm Öðretmenler Birleþme ve Da-
yanýþma Derneði (Töb-Der) ve çeþitli devrim-
ci kuruluþlar tarafýndan " Hayat Pahalýlýðý ve
Faþizmi Protesto " mitingleri düzenlendi. Ma-
latya, Tokat, Kahramanmaraþ, Erzincan ve
Adýyaman'da ki mitingler saldýrýya uðradý.

1976- Hayali mobilya ihracatý ve vergi ia-
desi yolsuzluðundan sanýk Yahya Demirel
için tutuklama kararý verildi. Geliþen olaylar
üzerine Ecevit "Demirel'in siyasi hayatta kal-
ma hakký yoktur " dedi.

1978- Kara Kuvvetleri Komutaný Orgene-
ral Kenan Evren Genelkurmay Baþkanlýðýna
atandý.

1985- Bazý Ege illerindeki okullarýn "Dev-
rim" olan adlarý deðiþtirildi.

1988- Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatý,
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbni Sina
Hastanesi'nde yapýldý. Hasta, gerçek kalp
bulunamamasý yüzünden bir süre sonra öl-
dü.

1993- Ýnsan Haklarý Derneði Elazýð þube-
si baþkaný Avukat Metin Can ve Dr. Hasan
Kaya öldürülmüþ olarak bulundu.

1995- Mercedes kaçakçýlýðýndan hüküm-
lüyken yeniden yargýlanan milli futbolcu Tan-
ju Çolak "suçu ihbar ettiði" gerekçesiyle mah-
keme tarafýndan serbest býrakýldý.

2001- Baþbakan Bülent Ecevit, Dünya
Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Kemal Derviþ'i
istiþarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye ça-
ðýrdý.

2008- Ýstanbul'da tersane iþçileri taþeron
ve güvencesiz çalýþma koþullarý nedeniyle
ardarda gelen iþçi ölümler nedeniyle Limter-
Ýþ Sendikasý'nýn çaðrýsýyla üretimden gelen
gücünü kullanarak greve çýktý. Tuzla tersane-
ler bölgesindeki iki günlük greve yüzde 70
katýlým saðlanýrken, birçok tersanede iþler
durdu. DÝSK de Tuzla'da "Ya Sendika Ya
Ölüm" sloganýyla 24 saatlik oturma grevi ile
destek oldu. Grev sonrasýnda tersane pat-
ronlarý iþçilerin taleplerini kabul etti.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:47
07:11
13:00
16:04
18:36
19:54

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

Arama kurtarma ekiplerini
bekleyen tehlike: Sarkoidoz

Uzun süre enkazda arama kurtarma çalýþ-
masý yapan kiþileri öksürük, halsizlik ve eklem
aðrýlarý gibi sýkýntýlarýn beklediðini söyleyen
Prof. Dr. Þevket Özkaya, "Sarkoidoz olarak ta-
nýmlanan bu rahatsýzlýk, tedavi edilmezse uzun
vadede de ciddi sýkýntýlara sebep oluyor" dedi.

Türkiye, yüzyýlýn afeti diye tanýmlanan 11 il,
yüzlerce ilçe ve köyü yerle bir eden tarihin en
büyük depreminin yaralarýný sarmaya çalýþýyor.
100.000 kilometrekareden fazla bir alanda on
binlerce sivil, asker, gönüllülerden oluþan kur-
tarma görevlileri ilk günlerden itibaren arama-
kurtarma çalýþmalarýna katýldý. Saatlerce süren
kurtarma operasyonlarýnda enkazlara girdiler
ve enkaz baþlarýnda beklediler. Altýnbaþ Üni-
versitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi, Göðüs
Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Þevket Özkaya hem enkaz altýndan çýkan hem
de enkaz baþýnda yakýnlarýný bekleyen vatan-
daþlarýmýz dahil tüm kurtarma ekiplerinin uzun
dönemde “Sarkoidoz” tehlikesi ile karþý karþýya
olduðuna deðindi.

Bu tehlikenin 1999 depreminde bilinmediði-
ni dile getiren Prof. Dr. Þevket Özkaya, 9 Eylül
2001'de Amerika'da ikiz kulelere yapýlan saldý-
rýdan sonra arama kurtarma için enkaza giren
itfaiyecilerde görüldüðünü dile getirdi. Enkaza
giren itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinde uzun dö-
nemde özellikle akciðerleri etkileyen, tüm vücu-
du da tutabilen hastalýklar gözlendiðini, “Sarko-
idoz” olarak tanýmlanan bu hastalýðýn, þu gün-
lerde ülkemizde de risk haline geldiðini ifade
eden Prof. Dr. Þevket Özkaya, " Sarkoidoz, se-
bebi bilinmeyen ama çevresel faktörlerin etkisi
ile ortaya çýkan bir akciðer hastalýðýdýr. Ýlk kez
bu kadar çok insaný etkileyen ve enkazlarda
çalýþan binlerce arama kurtarma ekibinin oldu-
ðu bir o a kadar enkaz baþýnda bekleyen va-

tandaþlarýmýzýn olduðu bir dönem yaþýyoruz.
Uzun süreceðe de benziyor. Enkaz partikülleri-
ne maruz kalan bu vatandaþlarýmýzýn uzun dö-
nemde öksürük, nefes darlýðý, halsizlik ve ek-
lem aðrýlarý gibi þikayetleri olursa mutlaka dok-
tora görünmeleri ve röntgen çekilmeleri gerekir.
Saðlýk durumlarý yakýndan takip edilmeli” diye-
rek uyardý.

Prof. Dr. Özkaya, kendisine en çok iletilen
sorulardan birinin de çevre felaketi olarak en-
kazlarda asbest maruziyeti olup olmayacaðý ol-
duðunu belirtti. Prof. Dr. Özkaya, “Asbest riski
yok. Çünkü asbest maruziyetine baðlý kanser
gibi akciðer hastalýklarýnýn geliþmesi için as-

best içeren yýkým materyallerine yýllarca maruz
kalmak gerekiyor. Bu yüzden bu depremden
sonra enkazdan asbest maruziyetine baðlý
hastalýklarý beklemiyoruz” diyerek konu hakkýn-
da endiþelenlerin rahat olmalarýný iletti.

Afet bölgesinde þu anda salgýn tehlikesini
olmadýðýný dile getiren Prof. Dr. Özkaya, ancak
özellikle çocuklarda olmak üzere havalarýn so-
ðuk olmasý nedeniyle akut bronþit ve akciðer
enfeksiyonlarýna baðlý ateþ ve öksürük görül-
düðüne dikkat çekti. Bölgede yeterli derecede
saðlýk hizmeti ve ilaç bulunduðu için hayati teh-
dit eden bir enfeksiyon da bulunmadýðýna dik-
kat çekti. (ÝHA)

Birleþmiþ Milletler (BM), dünya genelinde
her iki dakikada bir kadýnýn, hamilelik veya do-
ðum sýrasýnda hayatýný kaybettiðini belirtti.

Dünya Saðlýk Örgütünden (DSÖ) yapýlan
yazýlý açýklamaya göre, BM kuruluþlarý, "anne
ölümlerinde eðilimler" konulu yeni bir rapor ya-
yýmladý.

Raporda yer alan son tahminlere göre, her
iki dakikada bir kadýn, hamilelik veya doðum sý-
rasýnda yaþamýný yitiriyor. Raporda, dünyanýn
birçok yerinde anne saðlýðýna iliþkin gerilemeler
olduðu belirtilerek, saðlýða eriþimde büyük eþit-
sizliklere iþaret edildi.

2000'den 2020'ye
kadar ulusal, bölgesel
ve küresel anne
ölümlerinin takip
edildiði raporda,
2020'de dünya
genelinde yak-
laþýk 287 bin
anne ölümü
gerçekleþtiði,
bu rakamýn,
BM Sürdürü-
lebilir Kalkýn-
ma Amaçlarý-
nýn yürürlüðe
girdiði 2016'da
kayýtlara geçen
309 bin anne ölü-
mü dikkate alýndý-
ðýnda yalnýzca küçük
bir düþüþ olduðu ifade
edildi.

Raporda, 2000-2015 döneminde anne ölüm-
lerinin azalmasýnda büyük ilerlemeler kaydedil-
se de bu noktadan sonra kazanýmlarýn önemli
ölçüde durduðu, hatta bazý durumlarda tersine
döndüðü belirtildi.

Avrupa ve Kuzey Amerika ile Latin Amerika
ve Karayipler'de 2016-2020 döneminde anne
ölüm oranlarýnýn sýrasýyla yüzde 17 ve 15 artýþ
gösterdiði, diðer bölgelerde ise stabil kaldýðý bil-
dirildi.

Anne ölüm oranlarýnýn düþürülmesinin müm-
kün olduðu vurgulanan raporda, Avustralya ve
Yeni Zelanda ile Orta ve Güney Asya'da, dünya
genelinde 31 ülkede olduðu gibi ayný dönemde
anne ölüm oranlarýnda önemli düþüþler (sýra-
sýyla yüzde 35 ve 16) gerçekleþtiði bilgisi veril-
di.

Anne ölümlerinin, dünyanýn en yoksul bölge-
leri ve çatýþmalardan etkilenmiþ ülkelerde yo-
ðunlaþmaya devam ettiði vurgulandý.

Kovid-19 süreci anne saðlýðý konusundaki
ilerlemeleri geciktirmiþ olabilir

2020'de anne ölümlerinin yüzde 70'i Sahra
Altý Afrika'da gerçekleþirken, burada þiddetli in-
sani kriz yaþayan 9 ülkedeki anne ölüm oraný-
nýn dünya ortalamasýnýn iki katýndan fazla oldu-
ðu ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 salgýný sürecinin anne
saðlýðý konusundaki ilerlemeleri geciktirmiþ ola-
bileceði, ilerde salgýnýn anne saðlýðý üzerindeki
etkisine iliþkin daha fazla veriye ihtiyaç duyula-

caðý belirtildi.
Dünyada anne ölümle-

rini azaltmaya yönelik kü-
resel hedeflere ulaþmak
için çalýþmalarýn önemli
ölçüde hýzlandýrýlmasý ge-
rektiði, bunun yapýlma-
masý halinde 2030'a ka-
dar 1 milyondan fazla ka-
dýnýn hayatýnýn riske gire-
ceði uyarýsý yapýldý.

Raporda görüþlerine
yer verilen DSÖ Genel Di-
rektörü Tedros Adhanom

Ghebreyesus, hamileli-
ðin tüm kadýnlar için

umut dolu ve olumlu
bir deneyim olsa da
kaliteli saðlýk hiz-
metlerine eriþimi
olmayan milyon-
larca kiþi için tra-
jik ve tehlikeli bir
deneyime dönü-
þebileceðine iþa-
ret etti.

AÝLE 
PLANLAMASINA

YATIRIM ÇAÐRISI
G h e b r e y e s u s ,

"Açýklanan yeni istatistikler, her kadýnýn do-
ðumdan önce, doðum sýrasýnda ve sonrasýnda
kritik saðlýk hizmetlerine eriþimlerinin ve üreme
haklarýný tam olarak kullanabilmelerinin acilen
temin edilmesi gerektiðini ortaya koyuyor." ifa-
desini kullandý.

BM Nüfus Fonu Ýcra Direktörü Dr. Natalia
Kanem de "Bu kadar çok kadýnýn hamilelik ve-

ya doðum sýrasýnda hayatýný kaybetmesi kabul
edilemez. 

Yýlda 280 binden fazla ölüm makul deðil."
deðerlendirmesinde bulundu

.Acilen aile planlamasýna yatýrým yapýlmasý
ve 900 bin olan ebe açýðýnýn kapatýlmasý gerek-
tiðini vurgulayan Kanem, böylece her kadýnýn
hayat kurtarýcý bakým hizmeti alabileceðini ifade
etti. (AA)

DÜNYADA HER iKi DAKiKADA BiR KADIN, 
HAMiLELiK VEYA DOÐUM SIRASINDA YAÞAMINI YiTiRiYOR



Sungurlu ekibi, 
Çadýr Kent kurulumuna 

yardým etti
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Afet bölgesinde bulu-
nan Sungurlu Belediyesi
ekipleri, hayýrsever va-
tandaþlarýn desteði ile
Kahramanmaraþ'a kuru-
lan çadýr kentin kurulu-
muna yardým etti.

Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þa-
hiner yaptýðý açýklama-
da, "Belediyemiz perso-
neli Kahramanmaraþ'a
kurulan çadýr kente tek-
nik destek verdi. Kayseri
Milletvekilimiz Sn. Dur-
sun Ataþ koordinesinde
gerçekleþen çalýþmalar-
da emeði geçen tüm yet-
kililerimize ve mesai ar-
kadaþlarýma teþekkür
ediyorum. Belediye ola-
rak ihtiyaç olan her alan-
da, depremzede vatan-
daþlarýmýzýn yanýnda ol-
maya devam edeceðiz"
ifadelerini kullandý. 

(Haber Merkezi)

Karaismailoðlu: 
Ýlk etapta 1800 

konteyner kurulacak
Bakan Karaismailoðlu, Adýyaman'la ilgili

olarak "Depremzedeleri prefabrik alanlara al-
maya baþlýyoruz. Barýnma ile bütün ihtiyaçla-
rý giderebileceðimiz alan ürettik. 1825 kontey-
ner alan alabileceðimiz bir yer burasý." ifade-
lerini kullandý.

Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný
Adil Karaisma-
iloðlu, deprem
bölgesi Adýya-
man'da son duru-
mu CNN Türk'te
açýkladý.

Bakan Karais-
m a i l o ð l u ' n u n
açýklamalarý þu
þekilde:

" P r e f a b r i k
alanlara almaya
baþlýyoruz. Çadýr-
da yaþamak zor,
bu ara bir formül-
dü. Konteyner
kentte ara bir yaþam alaný oluþturuyoruz. Bu-
rada daha düzenli bir hayat olacak.

Dört dörtlük düþünülmüþ konteyner alan
için her þey var. Acil ihtiyaç maddelerine ka-
dar, ýsýtma, barýnma ile bütün ihtiyaçlarý gide-
rebileceðimiz alan ürettik. 1825 konteyner
alan alabileceðimiz bir yer burasý. 20 gündür
çok büyük iþler baþarýldý. Konutlarýmýzý plan-
ladýðýmýz zemin etütleri sondajlar bitiyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde inþaatlarýna
baþlayacaðýz. Bütün kurumlarýmýzla cansipe-
rane bir çalýþma var.

En kýsa zamanda vatandaþlarýn acýlarýný
hafifletmek en büyük görevimiz.

Þehirde ilk depremde 1300 bina yýkýldý.
Orta hasarlarý da katarsanýz 25 bin bina. Yer-
leþik hayatý canlandýrmak için yoðun çaba
sarf ediyoruz.

Altýnþehir mahallesinde 1825 konteyner
üretiyoruz. Sosyal alanlarýna kadar hem batý-
sýnda hem doðusunda hem ortasýnda dört
dörtlük düþünülmüþ konteyner kent için bütün
þartlar hazýrlanmýþ.

Þehrin doðu kýsmýnda hem konteyner
kent hem prefabrik alanlar üretiyoruz. Ýnþal-
lah hafta sonuna doðru burada misafirlerimizi
alacaðýz.

Kalýcý konutlarýmýz için yerlerimizi planla-
dýk. 25 bin konut planlýyoruz. Ýnþallah saðlam
binalar yapacaðýz. 400 yataklý eðitim araþtýr-
ma hastanesinde bir alan üretiyoruz.

Konteyner kentlerimizi donatýyoruz. Hazýr
bir þekilde getirip inþallah misafirlerimizi bura-
da aðýrlayacaðýz." (Haber Merkezi)

Ulaþtýrma 
ve Altyapý 

Bakaný 
Adil 

Karaismailoðlu
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ZÝRAÝ ÝLAÇ VE GÜBRE SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Zirai Ýlaç ve Gübre 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 : 2023/190570
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1216 - 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 : Zirai Ýlaç ve Gübre Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : 16 Kalem 690 Litre 4000 Kilogram Zirai Ýlaç ve Gübre

Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü 
(Karakeçili mah. Gazi cad. Ýtfaiye Müd.Altý No:113)

ç) Süresi/teslim tarihi : Ýhale konusu ürünlerin teslimatý; Sözleþmenin 
imzalanmasýný takip eden günden itibaren 30 (Otuz)
takvim günü içerisinde tek seferde eksiksiz olarak ta-
mamý park ve bahçeler müdürlüðü teknik personeline
teslim edilecektir.

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

3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.03.2023 - 14:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü/

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 A Blok/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.
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýn-
masý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliþkin bilgiler:
1)Ürünler, Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ olacak ve etiket örneði istek-
liler tarafýndan Yeterlik Bilgiler Tablosunda sunulacaktýr.
2)Ürünler ithal ise Tarým ve Orman Bakanlýðý tarafýndan ithaline izin verilmiþ olmalý ve bu ruh-
sat veya ithal izin belgelerinin noter onaylý suret bilgileri istekliler tarafýndan Yeterlik Bilgiler
Tablosunda sunulacaktýr.
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 katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
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: 1786391

Sungurlu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlý-
ðýnýn desteðiyle yapýmý tamamlanan, Aile Destek
Merkezi (ADEM) hizmete girdi. Aile Destek Merke-
zinde açýlacak kurslarda haftada 5 gün eðitim veri-
leceði bildirildi.

Konuya iliþkin olarak yapýlan açýklamada, "Bu
eðitimler, mesleki ve beceri geliþtirme eðitimleri ile
vatandaþlarýmýzýn toplumsal hayata entegrasyonu,
devlet-millet kaynaþmasýnýn saðlanmasý, ailenin
korunmasý ve desteklenmesi amacýyla yapýlacak
eðitimlerdir. Ayrýca bu konularda seminer ve top-

lantýlar düzenlenecektir. Açýlan kurslarýn sonunda
kursiyerlere sertifika verilecek, sertifika hayýr pana-
yýrý üç ayda bir düzenlenecek ve hayýr panayýrýn-
daki ürünler kursiyerlere hibe edilecektir. Ayrýca
kursiyerlere aylýk 600 lira teþvik ödemesi yapýla-
caktýr. Aile Destek Merkezinde kursiyerlerin çocuk-
larýnýn (0-6 yaþ arasý) zaman geçirebileceði oyun
odasý da mevcuttur" denildi. Yapýmý tamamlanan
Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek incelemeler-
de bulunan Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ,
hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. (ÝHA)

Sungurlu Aile Destek
Merkezi hizmete girdi

Türkiye'nin önemli ceviz
üretim merkezlerinden Ço-
rum'un Oðuzlar ilçesinde
üreticiler tarafýndan baðýþ-
lanan 1 ton ceviz, deprem
bölgesine gönderildi.

Oðuzlar Kaymakamlýðý,
Kahramanmaraþ merkezli
depremlerin ardýndan afet-
zedeler için yardým sefer-
berliði baþlattý.

Ýlçede kamu kurumlarý
ve vatandaþlarýn katkýlarýy-
la tedarik edilen insani yar-
dým malzemeleri, yakacak
ve kýyafetler, deprem böl-
gesine gönderildi.

Kahramanmaraþ'ýn Af-
þin ilçesine koordinatör ola-
rak görevlendirilen Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin
depremzedeler için leblebi

ikramý çaðrýsý üzerine
Oðuzlar Kaymakamlýðý da
depremzedeler için ceviz
ikramý kampanyasý baþlattý.

Bu kapsamda Oðuz-
lar'da üreticilerin Kayma-
kamlýða baðýþladýðý yakla-
þýk 1 ton ceviz, deprem böl-

gesine gönderilmek üzere
paketlenerek kolilere yer-
leþtirildi.

Kaymakam Ali Emre Te-
kin, Oðuzlar cevizinin bes-
leyici özelliðe sahip önemli
bir gýda olduðunu söyledi. 

(AA)

Oðuzlar’dan deprem
bölgesine bir ton ceviz

Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Mahmut
Þahin, evleri, dükkanlarý ve araçlarý zarar gö-
ren depremzedelerin ileriki günlerde sýkýntý
yaþamamasý için yýkýlan yerlerden mutlaka
sesli görüntü kaydýnýn alýnmasýný gerektiðini
söyledi.

Kahramanmaraþ merkezli 7.7 ve 7.6 bü-
yüklüðündeki depremlerin ardýndan binlerce
ev yýkýldý, araçlar enkaz altýnda kaldý. Tüketi-
ciler Birliði Genel Baþkaný Mahmut Þahin de,
hayatýn devam ettiðini söyleyerek, depremze-
delere önemli uyarýlarda bulundu.

"KAYIT ALTINA
ALMAMIZ LAZIM"
Depremin ardýndan

vatandaþlarýn maðdur
olmamasý için þimdi-
den tedbir alýnmasý
gerektiðini kaydeden
Þahin, "Vatandaþlarý-
mýzýn çoðunun yaptýr-
dýðý bir DASK sigortasý
var. Depremin ardýndan 10
yýlý geçecek hukuki davalar sü-
recek. Belki 10 yýl sonra sonuç alýnacak.
Onun için tedbirimizi þimdiden alalým. Vatan-
daþlarýn acýsý taze, þuan ölümler var, yaralan-
malar var ama bir taraftan da kayýt altýna al-
mamýz lazým. Ýlerleyen günlerde bunun sýkýn-
týsý yaþanacak. Yaþayanlar için hayat devam
ediyor. Þuan enkazýn yanýndakilerin bir gö-
rüntü almasý lazým. Evlerinin, dükkanlarýnýn
veya araçlarýnýn görüntülerini almalarý lazým.
Onun yanýnda 360 dereceli, mümkünse sesli
bir kayýt almalarý lazým. "Evim þuradaydý, ya-
nýnda þu apartman vardý" diyerek bir çekim
yapsýnlar ve kenara koysunlar. Orada bekle-
sin. Bunun zaman aþýmý yok. "Ýdari olarak bi-
ran önce gidelim" denmesine gerek yok. Bu
kaydý mutlaka alsýnlar. Biz burada deprem si-
gortasýnýn yetmediðini de görmüþ olduk. Eþya
sigortasý da ayrýca bir husus. Deprem sigorta-
sýnda da bir rayiç bedel tartýþmasý da baþla-
yacak. Bunlar uzun süreli tartýþmalar olacak.
Hangi bedelden ödenecek. Güncel deðerin-
den mi, yoksa tapuda gösterilen bedelden mi
ödenecek. Bunlarýn önüne geçmesi gereken-
de Hazine ve Maliye Bakanlýðýdýr. Biran önce

bu konuda bir karar çýkartýp sigorta þirketleri-
ne bunu bildirmesi lazým. Yoksa depremde
maðdur olan insanlarýn caný bir kez daha ya-
nacak" ifadelerini kullandý.

"VATANDAÞLAR EVÝN DEÐERÝ 
DÜÞMESÝN DÝYE BÝLDÝRMÝYOR"
Depremin þiddetini hisseden Kayseri gibi

illerde de vatandaþlarýn evlerinin deðerinin
düþmemesi için yetkililere bildirim de bulun-
madýðýnýn altýný çizen Þahin, ekiplerin ihbar

ile deðil, kendilerinin denetim yap-
masý gerektiðini kaydetti.

Þahin, "Þuan dep-
remden direk etkile-

nen, yýkýlmayan
veya sallanan il-
lerde þöyle bir
uygulama yapýlý-
yor ve bu konuda

çok büyük bir ha-
ta ediliyor. Vatan-

daþlar evlerinde aðýr
hasar olmasýný göster-

memek için ilgililere binalarý
hakkýnda olumsuzluklarý bildirmi-

yorlar ve orayý hemen kapatýyorlar. Nedeni
ise evin deðeri düþecekmiþ ve depremde ha-
sar gördüðü için satamayacakmýþ. "Mal canýn
yongasý diyorlar" ama malýn canýn yongasý ol-
madýðýný da gördük. Burada da kendi kendi-
mizi tehlikeye atmak çok mantýksýz oluyor.
Mülk sahibi veya kiracý olalým, eðer binada bir
hasar varsa bunu mutlaka ilgililere bildirelim.
Çünkü yarýn olabilecek herhangi bir deprem-
de insanlar zarar görür ve bunun bedeli öde-
nemez. Burada Çevre ve Þehircilik Bakanlý-
ðý'nýn da konuyu þikayete býrakmasýný kabul-
lenemiyorum. Niye ihbara býrakýyorsunuz.
Sonuçta þiddetli bir sallantý olmuþ ve binalar
neden ihbara býrakýlýyor. Eðer binanýn deðeri
düþecek diye bunu bildirmezsek yarýn bunu
canýmýzla öderiz ve bir sürü insanýn hayatýna
mal olabiliriz. Burada suçta iþlemiþ oluyoruz.
Vatandaþlarýn þuurlu olmasý ve bunu mutlaka
þikayet etmemiz gerekir. ilgililerinde ihbarý
beklememesi lazým. Kendilerinin gelip denet-
lemesi gerekir. Çünkü ortada bir tehlike var"
diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Tüketiciler Birliði'nden 
depremzedelere önemli uyarý

Kaymakam 
Ali Emre Tekin
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta müca-
dele eden Çorum FK, 1. Lig ekiplerin-
den Yýlport Samsunspor ile hazýrlýk
maçý yaptý. Maçtan elde edilen gelir,
Kahramanmaraþ ve bölgesinde mey-
dana gelen deprem felaketinden etki-
lenen afetzedelere baðýþlandý. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýn-
dan Çorum FK, Spor Toto 1. Lig ekip-
lerinden Samsunspor ile geliri dep-
remzedelere baðýþlanacak dostluk
maçýnda 19 Mayýs Stadyumu'nda
karþý karþýya geldi. Maçý Samsun böl-
gesi hakemlerinden Yakup Bakýr,
Coþkun Yalçýn, Oðün Keleþ yönetti.
Dördüncü halem olarak ise Teksen
Eker görev aldý.

Ev sahibi Samsunspor maça kale-
de Aykut Özer, Soner Gönül, Yunus
Emre Çift, Alim Öztürk, Zeki Yavru,
Kadeem Harris, Celil Yüksel, Yusuf
Emre Gültekin, Osman Çelik, Moryke
Fofana ve Douglas Tanque ilk 11'i ile
çýktý. 

Çorum FK ise kalede Ali Türkan,
Serkan Yavuz, Erkan Kaþ, Berkay

Deðirmencioðlu, Fatih Solmaz, Timur
Temeltaþ, Ferhat Yazgan, Gökhan
Karadeniz, Hurþit Taþçý, Suat Kaya
ve Sinan Kurumuþ ilk 11'i ile sahada
yer aldý.

Karþýlaþmadaki gol perdesini 45.
dakikada Douglas Tanque açtý. Gae-
tan Laura 68. dakikada fileleri sarsa-
rak, Samsunspor'u 2-0 öne geçirdi.
Karþýlaþmanýn 3. golünü ise 82. daki-

kada Samsunspor'un golcü oyuncusu
Ahmet Saðat kaydetti.

Müsabaka sýrasýnda taraftarlar,
depremden etkilenen illerin adlarýný,
plaka kodlarýnýn dakikalarýnda hep bir
aðýzdan söyledi.

Maç öncesinde iki takýmýn oyun-
cularý, deprem bölgesinde arama ve
kurtarma çalýþmalarýna katýlan ekiple-
re çiçek verdi. (ÝHA-AA)
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Çorum FK'nin depremzedeler
için baþlattýðý "Nefes" kampanya-
sýna destek yaðýyor. Ünlü
isimlerin de baðýþ yaptý-
ðý kampanya kapsa-
mýnda 393 formanýn
satýþý yapýldý.

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde mey-
dana gelen deprem fe-
laketinin ardýndan afet-
zede vatandaþlara destek
olmak amacýyla Çorum FK, "Ne-
fes" adlý bir yardým kampanyasý
baþlattý. 

Kampanyaya ilk baðýþý yapan
Kulüp Baþkaný Oðuzhan Yalçýn,
"Geçtiðimiz gülerde yaþadýðýmýz
afet sonrasý yaralarýmýzý hep bir-
likte sarmaya devam ediyoruz.
Bu büyük afet sonrasý maðdur
olan vatandaþlarýmýz için 'Nefes'
kampanyasý adý altýnda forma sa-

týþýna baþlamýþ bulunmaktayýz.
Kulübü devir aldýðýmýz günden

bu yana maddi bir taleple
kimseye gitmedik. Kim-

seden de Çorum FK'ye
destek verin diye bir
talebimiz olmasý. An-
cak bugün bölgede
yaþayan afetzedelerin

yaralarýný sarmak adý-
na, STK'lar, iþ insanlarý,

yurt dýþýnda yaþayan hem-
þehrilerimiz ve bütün Çorum hal-
kýndan baþlatmýþ olduðumuz
kampanyamýza þahsým ve kulü-
bümüz adýna destek olmalarýný
bekliyorum" demiþti.

Çorum FK'den yapýlan açýkla-
maya göre Cumartesi gününe ka-
dar kampanya kapsamýnda 392
formanýn satýþý gerçekleþtirildi. 

Kampanyaya Ýrfan Can Kah-
veci, Salih Uçan gibi ünlü futbol-

cular da destek verirken, Milli Sa-
vunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin
Dere de destek verenler arasýnda
yer aldý. 

Kulüpten yapýlan açýklamada,
"Yaralarýmýzý sarmaya hep birlik-
te devam ediyoruz" denildi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam
ve Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin
Eroðlu, dostluk maçý sonrasý birliktelik me-
sajlarý verdi.

Samsunspor ile Çorum FK arasýndaki
dostluk maçý sonrasý basýn toplantýsýnda bir
araya gelen iki takýmýn teknik direktörleri
Hüseyin Eroðlu ile Tahsin Tam birlikte açýk-
lamalarda bulundu. 

Çorum FK'nýn maç taleplerini geri çevir-
medikleri için teþekkür ederek, günün birlik
olma zamaný olduðunu belirten Eroðlu, "Ül-
ke olarak kötü günler geçiriyoruz. 20 gün
geçti. Bir felaket yaþandý. Birbirimize sarýl-
mak zorundayýz. Omuz omuza verip, güçlü
olmak zorundayýz. Deprem ülkesiyiz ön-
lemlerimizi almamýz gerekiyor. Ýki takým

arasýndaki maçta önemliydi. Keþke tribün-
lerimiz çok daha dolu olsaydý. Çünkü elde
edilecek gelir depremzedelerimize katký
saðlayacak. Dostane bir maç oldu. Hocamý
tebrik ediyorum. Ýnþallah onlar da sezon so-
nunda hedeflerine ulaþýrlar. Güçlü bir kad-
rolarý var. Ýyi bir teknik direktörleri var. Gele-
cekte Çorum FK adýnýn Türk futbolunda çok
daha duyulacaðýný düþünüyorum" dedi.

"BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝ 
FAZLASIYLA GÖSTERDÝK"
Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam

ise düzenlenen bu anlamlý organizasyon
için Samsunspor Kulübü'ne teþekkür ede-
rek, "Afette hayatýný kaybedenlere Allah'tan
rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabýr

diliyorum. 
Ülkemiz, insanlý-

mýz büyüklüðünü or-
taya koydu. Bu birlik
ve beraberliði fazla-
sýyla gösterdik. Neti-
ce de Samsunspor
ile bir dostluk maçý
gerçekleþtirdik. Sam-
sunspor çok kaliteli
ve büyük bir camia.
Çok kaliteli bir teknik
direktöre sahipler.
Kendilerine baþarýlar
diliyorum. Bugün
kendimizi lig öncesi
test ettik. Ýyi bir hazýr-
lýk maçý oldu. Sam-
sunspor'a ve Sam-
sunspor camiasýna
teþekkür ediyorum"
diye konuþtu. (ÝHA)

Teknik adamlardan
birliktelik mesajý

Satýlan forma sayýsý
393'e yükseldi

Geliri depremzedelere baðýþlanan hazýrlýk maçýnda Çorum FK, Samsunspor'a 3-0 maðlup oldu. 

DOSTLUK KAZANDI

Çorum FK Baþkaný 
Oðuzhan Yalçýn

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ve Samsunspor Teknik Direktörü
Hüseyin Eroðlu, dostluk maçý sonrasý birliktelik mesajlarý verdi.



GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE 27 ÞUBAT 2023 PAZARTESÝ

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com 2 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

ÇAÐLI
ULUKAVAK MAH. E.
HOCA CAD. 25/B-

MÝLLÝ EÐÝTÝM KARÞ.

DAMLA
GÜLABIBEY MH.

1.MILLET SK.
GÖÐÜS HAST. YANI

SÖNMEZ
BAHÇELIEVLER M.
DUMLUPINAR CD-
ESKÝ HAST.KARÞISI

B
U

G
Ü

N

Alaca Gençlik
Merkezi, afetzede ço-
cuklarý depremin etki-
lerinden uzaklaþtýr-
mak amacýyla etkinlik-
ler düzenlemeye de-
vam ediyor.

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde meyda-
na gelen deprem fela-
ketinin ardýndan Ala-
ca'ya yerleþen dep-
remzede çocuklar,
Alaca Gençlik Merke-
zi'nin düzenlediði et-
kinliklerle depremin
izlerini silmeye çalýþý-
yor. 

Geçtiðimiz günler-
de Gençlik Merkezi
tarafýndan sinema et-
kinliði gerçekleþtirildi. 

Etkinlikte izlene-
cek film öncesi müzik-
li oyunlar ve yüz bo-
yama etkinlikleri yapýl-
dý. Film sýrasýnda ço-
cuklara patlamýþ mýsýr
da ikram edildi.

Miniklerin mutlulu-
ðu gözlerinden oku-
nurken, Alaca Gençlik
Merkezi yöneticileri,
depremin izlerini sil-
mek için bu tür etkin-
likler organize etmeye
devam edeceklerini
ifade etti. 

(Çaðrý Uzun)

Çorum'da otomobilin motosiklete
çarpmasý sonucu meydana gelen ka-
zada bir kiþi yaralandý.

Kaza, Pazar günü öðle saatlerinde
Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 19
AAY 649 plakalý otomobil, M.Ý. idare-
sindeki 19 ADM 457 plakalý motosik-
lete çarptý. Çarpýþmanýn etkisi ile sav-
rularak yere düþen motosiklet sürü-
cüsü aðýr yaralandý. Kazayý görenle-
rin ihbarý üzerine olay yerine 112 sað-
lýk ve polis ekibi sevk edildi. Yaralý
motosiklet sürücüsü M.Ý. saðlýk ekip-
lerinin olay yerinde yaptýðý ilk müda-
halenin ardýndan ambulansla Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili so-
ruþturma sürüyor. (Çaðrý Uzun)

Ýkamet edilen ile göre nüfus
kütüðüne kayýtlý olunan il istatis-
tiklerine göre, Ankara'da en çok
Çorumlu, Yozgatlý ve Çankýrýlý,
en az ise Yalovalý, Hakkarili ve
Kýrklarelili yaþýyor.

Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) tarafýndan düzenli olarak
yayýmlanan ikamet edilen ile gö-
re nüfus kütüðüne kayýtlý olunan
il istatistiklerine göre, Ankara'da
yaþamasýna raðmen kütüðü
baþka ile kayýtlý kiþilerin illerinde
sýrasýyla en çok 435 bin 452 ile
Çorum, 391 bin 175 kiþi ile Yoz-
gat, 259 bin 533 kiþi ile Çankýrý,
217 bin 355 kiþi ile Kýrþehir ve
214 bin 246 ile Kýrýkkale yer al-
dý. 

En az ise bin 438 kiþi ile Yalo-
va, 3 bin 541 kiþi ile Hakkari 4
bin 679 kiþi ile Kýrklareli, 4 bin
901 kiþi ile Tekirdað ve 4 bin 969
kiþi ile Edirne olarak sýralandý.

TÜÝK tarafýndan yayýmlanýr
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Siste-
mi (ADNKS) sonuçlarýna göre,
Ankara'da ikamet eden nüfus bir
önceki yýla göre 34 bin 960 kiþi
artarak 5 milyon 782 bin 285 ki-
þiye ulaþtý.

Ýstatistik tablosunda kütüðe
kayýtlý olduðu ilden baþka bir ilde
yaþayan kiþi sayýsýnda en az sa-
yý 3 olarak kayda geçti. Söz ko-
nusu sayý, Batman'da yaþayan 3
Yalova kütüklü olarak kayda geç-
ti. (ÝHA)

Ankara’da en çok
Çorumlu ikamet ediyor

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Cengiz Topel'de kaza: Bir yaralý

ALACA'DA DEPREMiN
iZLERi SiLiNiYOR


