
Paylaþýmý duygulandýran polis,

o anlarý anlattý
Ýskilip'ten geçici görevle
geldiði depremin merkez
üssü Kahramanmaraþ'ýn

Elbistan ilçesinde, çamaþýr
deterjaný almak istediði

market iþletmecisinin ken-
disine "Size deterjan sat-
mam. Elbiselerinizi verin

evimde yýkatýrým" dediðini
ifade eden Polis memuru
Ferhat Erduðan, deprem-
zede vatandaþla yaþadýðý
diyaloðu sosyal medya he-

sabýndan paylaþtý. 3’TE

AK Parti'nin binasýnda basýn toplantý-
sý düzenleyen AK Parti Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, Cumhurbaþkaný ve
AK Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn tensipleri, AK
Parti Teþkilat Baþkaný Erkan
Kandemir'in onayýyla mil-
letvekilliði aday adaylý-
ðý için il baþkanlýðý
görevinden istifa
ettiðini açýkladý.
6’DA

SUNGURLU'NUN ALTYAPI
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

8 MART'TA KADINLARA
KADES'Ý ANLATTILAR

8 MART'TA DEPREMZEDE
KADINLAR UNUTULMADI 

5’TE 3’TE 4’TE

4 BÝN 500 DEPREMZEDEYE BAYAT
DOLMASI ÝKRAM EDÝLDÝ 2’DE

Konuk Kalem

Elif Þuara 
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- YAZISI 2’DE
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MÜLKÝYET HAKKININ
ÝHLALÝ KAPSAMINDA
YAPILAN KADASTRO

ÇALIÞMALARI

DOSTLUK MAÇINDA
KAZANAN IÐDIR OLDU
DOSTLUK MAÇINDA

KAZANAN IÐDIR OLDU
Çorum FK ile 

Alagöz Holding 
Iðdýr FK ligde

maç yapmadan 
geçeceði haftayý
deðerlendirmek

için hazýrlýk 
maçýnda bir araya
geldi. Ankara'da
Osmanlý Stadyu-
munda saat 14'te
oynanan hazýrlýk
maçýnda her iki 

takým da sezonda
az süre bulan
oyuncularýný 

deneme imkaný
bulurken karþýlaþ-

ma Alagöz 
Holding Iðdýr
FK'nin 2-0'lýk 
üstünlüðü ile 
sonuçlandý.

11’DE
2-0

Cumhurbaþkaný Erdoðan, seçimlerin 14 Mayýs'ta 
yapýlmasýna yönelik kararnameyi imzaladý. Ýmza 
sonrasý açýklama yapan Erdoðan, "Resmi gazetede 
yayýmlanacak bu kararýn ardýndan YSK 2 aylýk seçim
takvimini baþlatacaktýr. Buna göre inþallah 2 ay sonra
ilk pazar günü olan 14 Mayýs 2023 tarihinde milletimiz
Cumhurbaþkanýný ve milletvekillerini seçmek üzere
sandýk baþýna gidecektir" dedi. 6’DA

Türkiye, 14 Mayýs'ta 
sandýða gidiyor

Ýstiklal Marþý'nýn
kabulünün 101. yýlý
ve Mehmet Akif Er-
soy'u Anma Günü
kapsamýnda Ço-
rum'da da Devlet

Tiyatro Salonu'nda
bir anma programý

gerçekleþtirildi.
Programýn baþýnda

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde

meydana gelen
deprem felaketinde
hayatýný kaybeden

vatandaþlar için
Kur'an-ý Kerim
okundu, dualar

edildi.  7’DE

102 yýldýr 
‘KORKMA'dan

7 düvele karþý kazanýlan 
Milli Mücadele'nin ardýndan 

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme 
aldýðý ve bir ulusa 'korkmamayý' 

öðreten Ýstiklal Marþý'nýn, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde kabulünün 

üzerinden 102 yýl geçti.  

AFAD 
ÇORUM'U 
UYARDI

Meteoroloji tarafýndan Çorum'unda içe-
risinde bulunduðu þehirler için yapýlan kuv-
vetli yaðýþ ve fýrtýna uyarýsýnýn ardýndan
Afet Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý
(AFAD) tarafýndan da bir uyarý yapýldý. Va-
tandaþlar kuvvetli fýrtýna nedeniyle çatý ve
benzeri materyallerin uçabileceði ihtimali-
ne karþý uyarýldý. 

AFAD tarafýndan telefonlara gönderilen
kýsa mesajda "Çorum'da kuvvetli lodos ve
yaðýþ bekleniyor.Baca zehirlenmesi,ula-
þýmda aksamalar ve çatýuçmasýnakarþý
dikkatli olun" denildi. (Cemal Akyol) 

Türkiye'de iklim deðiþik-
liðine baðlý olarak yaþa-
nan kuraklýðýn etkileri

görülmeye baþladý. Ço-
rum'da da kurak geçen

kýþ dönemi su kaynakla-
rýný olumsuz etkiledi.

Çorum Belediyesinden
yapýlan açýklamada su-
yun bilinçli kullanýlmasý
ve tasarruf yapýlmasý
konusunda çaðrýda 

bulunularak,  Çorum'un
içme suyunun temin

edildiði üç barajdaki top-
lam su hacminin 41 mil-

yon metreküp olduðu
açýklandý. 12’DE

SU TASARRUF ÇAÐRISI

Yusuf Ahlatcý, 
Milletvekili Aday 
Adayý oluyor

Dikkat, 46 bin
lira cezasý var
Çorum Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü tara-
fýndan, þap aþýlama kampanyasý süresin-
ce ülke genelinde hayvan hareketliliðinin
durdurulduðunu bildirilerek, Ýdari ve fenni
tedbirlere uymayanlar hakkýnda 46 bin
159 lira idari para cezasý olduðu ve yol
kontrollerinin yapýldýðý duyuruldu. 12’DE
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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?

''Kadastro, gayrimenkul mallarýn hukuki ve
kendisi vaziyetlerini tesbit eder ve gösterir.''
(eKTTK,EskiKdastro ve Tapu Tahriri Kanunu)

1923'de Cumhuriyetin ilanýndan sonra ise
kadastral nitelikte çalýþma yapýlmak üzere,
10/04/1924 tarihli ve 474 sayýlý Kanun yürürlü-
ðe konuldu.

Türkiye modern anlamdaysa ilk kadastro iþ-
lemini 11/12/1934 yýlýnda çýkarýlan 2613 sayýlý
''Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu'' ile baþla-
mýþtýr.Bu kanunu 5602 (16/3 /1950) tarihli  ve
509 (17/7/1964) sayýlý Tapulama Kanunlarý ta-
kip etmiþtir.

Kadastro Kanunu madde 4 hükmünden de
anlaþýlacaðý üzere kadastro çalýþmalarýný ka-
dastro ekibi yapmaktadýr.

''Kadastro kanunu Çalýþma alanýnda orman
bulunmasý ve 6831 sayýlý Orman Kanununa
göre orman kadastrosuna baþlanýlmamýþ ol-
masý halinde, orman kadastrosu ve bu orman-
larýn içinde ve bitiþiðinde her çeþit taþýnmaz
mallarýn ormanlarla müþterek sýnýrlarýnýn tayini
ve tespiti kadastro ekibi tarafýndan yapýlýr..
''Kadastro  Kanunu Madde (4) 

Bazý köylerde yapýlan kadastral faaliyetler
sonucuysa 2B kapsamýna alýnmasý gereken
(orman vasfý taþýmayan araziler) gerçek hak
sahibi köylülerin tarlalarý, orman arazisi vasfý
kazanmakta ve köylülere tapu iptali ve arsanýn
devlet hazinesi adýna  tescili  davalarý açýlabi-
linmektedir. 

Bazý durumlar vardýr ki,  köylüler eskiden
orman olan arazileri ormandan bozarak tarým
arazisi vasfýna dönüþtürmüþtür . Böylesi du-
rumlar için gerçek hak sahibinin, her ne kadar
uzun süre zilyetliðinde davasýz ve aralýksýz,iyi-
niyetle bulundursa da olaðanüstü zamanaþý-

mýylagerçek malik konumuna eriþemez.Öyle ki
böyle bir kayýt tutulursa yokluk, yani iþlemin
hukuken hiç doðmamýþ olmasý hali vaki ola-
caktýr.

Elbette, her zaman idare masum deðildir.
Osmanlý döneminden beri  halk tarafýndan ta-
rým arazisi olarak kullanýlan, kadastral çalýþ-
malar sonucu  orman arazisi vasfý tayin edilen
arsalar da vardýr.Bu arazilerin sýrf ormana ya-
kýn konumu itibariyle orman vasfýna haiz kýlýn-
masý ve ormandan bozma arsa nitelendirilme
yapýlmasý hakkýn kötüye kullanýlmasýdýr.

Köylünün genel olarak hak sahipliðini TMK
713 (olaðanüstü zamanaþýmý) mucibince kabul
etmeyen ve bu tapularýn yok hükmünde oldu-
ðunu iddia eden idarenin tutumu adeta mülki-
yet hakkýnýn ihlalidir.

Olaðanüstü zamanaþýmý Madde 713- ''Ta-
pu kütüðünde kayýtlý olmayan bir taþýnmazý da-
vasýz ve aralýksýz olarak yirmi yýl süreyle ve
malik sýfatýyla zilyetliðinde bulunduran kiþi, o
taþýnmazýn tamamý, bir parçasý veya bir payý
üzerindeki mülkiyet hakkýnýn tapu kütüðüne
tesciline karar verilmesini isteyebilir''

Anayasa madde 35: ''Herkes, mülkiyet ve
miras haklarýna sahiptir. Bu haklar, ancak ka-
mu yararý ama- cýyla, kanunla sýnýrlanabilir.
Mülkiyet hakkýnýn kullanýlmasý toplum yararýna
aykýrý olamaz.''

Konun önemine binaen temel haklardan bi-
ri olan ve gerek anayasayla güvence altýna alý-
nan gerekse Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþme-
siyle korunan mülkiyet hakký kapsamýndaana-
yasa mahkemesine malik sýfatýyla gerçek hak
sahipliðini iddia eden kiþi bireysel baþvuruda
bulunabilir.

Genel olarak  anayasa mahkemesi kararla-

rýnda bu baþvurular iç hukuktaki tüm kanun
yollarýnýn tüketilmemesi  hatta genelde de
TÜRK MEDENÝ KANUNU (TMK) 1007 hükmü
ýþýðýnda idarenin sorumluluðu kapsamýnda bir
tazminat davasý açýlmadan direkt baþvurulma-
sý nedeniyle usulden reddedilmektedir.

Ýlgili kanun ve Anayasa Mahkemesi Birey-
sel Baþvuru Kararý:

Anayasa Mahkemesi  Mahmut Koç  Kararý,
No: 2014/1724, 1/2/2017 ''Kazandýrýcý zama-
naþýmý ile mülk edinme ve ihya koþullarýnýn
oluþmadýðý gerekçesiyle taþýnmazýn tapu kay-
dýnýn iptali halinde öncelikle TMK m.1007 ile
öngörülen baþvuru yollarýnýn tüketilmesi ge-
reklidir.''

TMK 1007: Tapu sicilinin tutulmasýndan do-
ðan bütün zararlardan Devlet sorumludur.
Devlet, zararýn doðmasýnda kusuru bulunan
görevlilere rücu eder. 

Sonuç olarak;Tüm bu idarenin iþlemleri ne-
ticesinde zarar gören köylünün, milletin efendi-
sinden çok kurum iþlemlerinin maðduru olduðu
açýktýr.Halböyle olmakla birlikte; köylü eðer ki
topraðý iþlemezse ithal sebze ve meyve yemek
zorunda kalýrýz ve ayný zamanda  köy halkýný
köyden þehre göçe bir nevi  zorlamýþ oluruz.

Elbette bazý durumlarda da tarýmarazileri
üzerinde devletin gerçek hak sahipliðini ve tu-
tulan kayýtlarýn yok hükmünde olduðunu kabul
ediliyoruz  fakat bir taraftan da uzun zamandýr
tarým arazisi olan ve köylülere ait olan  taþýn-
mazlarýn bir anda orman vasfýný kazanmasýný
mülkiyet hakkýnýn ihlali olarak nitelendiriyoruz.

Kaynak: Ýlgili Kanun Maddeleri (Türk Mede-
ni Kanunu, KADASTRO KANUNU)

Anayasa Mahkemesi  Mahmut Koç  Kararý,
No: 2014/1724, 1/2/2017
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MÜLKÝYET HAKKININ ÝHLALÝ KAPSAMINDA
YAPILAN KADASTRO ÇALIÞMALARI

Konuk
Kalem

Bayat Ýlçe Belediyesi, Kah-
ramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde
depremzedelere ilçenin yöresel
yemeklerinden baharatlý Bayat
dolmasý ikram etti.

Afþin Çadýr Kent'te 20 kiþilik
ekip tarafýndan 15 kazan dolma
hazýrlandý. Hazýrlanan dolmalar
4 bin 500 depremzedeye ikram
edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Bayat Kaymakamý Yunus Emre
Bozkurtoðlu ve Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü ile AK Par-
ti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu
depremzedelere dolma ikram
etti.

Bayat Belediye Baþkaný Ek-
rem Ünlü, 11 ili sarsan asrýn fe-
laketinden sonra yaralarý birlikte
sarmaya devam ettiklerini söy-
ledi.

Depremin meydana geldiði 6
Þubat tarihinden itibaren beledi-
ye olarak bugüne kadar 4 iþ ma-
kinasý, 9 personel ile afet bölge-

sine destek verdiklerini açýkla-
yan Baþkan Ekrem Ünlü, "Bayat
halkýnýn destekleriyle toplanan
yardýmlar ivedilikle deprem böl-
gesine ulaþtýrýldý. Ýlçemize ge-
len 55 depremzede ailemizi en
iyi þekilde misafir etmeye çalýþý-
yoruz. Çorum valimiz Mustafa
Çiftçi koordinesinde Afþin ilçe-
sinde belediyemiz öncülüðünde
Bayatlý hayýrsever vatandaþlarý-

mýzýn desteðiyle Afþinli kardeþ-
lerimize 4 bin 500 kiþilik yöresel
lezzetlerimizden baharatlý Ba-
yat Dolmasý ikram ediyoruz. Az
çok demeden maddi ve manevi
desteklerini hiçbir zaman esir-
gemeyen deðerli Bayat halkýna
teþekkür ediyorum. Elimizden
gelen desteði saðlamaya de-
vam edeceðiz. Asrýn felaketinde
hayatýný kaybeden vatandaþla-

rýmýza Allah'tan rahmet, yaralý-
larýmýza acil þifalar diliyor, aziz
milletimize geçmiþ olsun dilek-
lerimi iletiyorum" dedi.

Heyet daha sonra Çadýr
Kent'te depremzedelerle bir
araya geldi. Depremzedelere
geçmiþ olsun dileklerini ileten
Baþkan Ünlü, çocuklara sohbet
ederek çeþitli hediyeler verdi. 

(ÝHA)

Altýn ithalatýnda
beyan zorunluluðu

Dahilde iþleme rejimi (DÝR) kapsamýnda ithal
edilen altýn ve gümüþün gümrük idarelerine be-
yan zorunluluðu getirildi.

Türk parasý kýymetini koruma hakkýnda 32
sayýlý karara iliþkin teblið ile kýymetli maden
standartlarý ve rafinerileri hakkýnda tebliðde pa-
ralel deðiþiklik öngören tebliðler Resmi Gaze-
te'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Türk parasý kýymetini koruma hakkýnda 32
sayýlý karara iliþkin tebliðde yapýlan deðiþikliðe
göre, DÝR kapsamýnda kýymetli madenler aracý
kuruluþu olmayan Türkiye'de yerleþik kiþilerce
40 kilogramý aþmamak üzere standart iþlenme-
miþ altýn veya 200 kilogramý aþmamak üzere
standart iþlenmemiþ gümüþ ithalinde, kýymetli
madenin formu, külçe/bar cinsi, aðýrlýðý, adedi,
rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük ida-
relerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

Ayný gazetede yer alan kýymetli maden stan-
dartlarý ve rafinerileri hakkýnda tebliðde deðiþik-
lik yapýlmasýna iliþkin tebliðle, rafinerilerin faali-
yet konularý arasýna söz konusu madenlerin it-
halatý eklendi. (Haber Merkezi)

4 bin 500 depremzedeye
Bayat Dolmasý ikram edildi



Sungurlu ilçesinde
polis ekiplerince Sam-
sun-Ankara kara yo-
lunda trafik denetimi

gerçekleþtirildi.
Ýlçe Emniyet Mü-

dürlüðü Trafik Tescil
ve Denetleme Þube

Müdürlüðü ekipleri, il-
çe giriþinde oluþturu-
lan denetim noktasýn-
da araç ve sürücüleri

inceledi.
Trafik güvenliðinin

yaný sýra ilçenin huzur
ve asayiþi saðlamak

amacýyla yapýlan de-
netime Asayiþ Þube
Müdürlüðü ekipleri de
destek verdi.

Denetimler sýrasýn-
da durdurulan araçlar
kanun ve yönetmelik-
ler çerçevesinde ince-
lenirken, sürücü ve
yolcularda da kimlik
kontrolü yapýldý.

Denetimlerde sürü-
cü ve yolcular, emni-
yet kemeri kullanýmý
konusunda da uyarýl-
dý. (AA)
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Çorum Jandarma Komu-
tanlýðý, 8 Mart Dünya Kadýn-
lar Günü'nde KADES uygu-
lamasýný tanýttý.

Ýl Jandarma Komutanlýðý
ekipleri, 8 Mart Dünya Ka-
dýnlar Günü kapsamýnda
trafikteki ve kýrsal bölgeler-
deki kadýnlara Kadýn Destek
Sistemi (KADES) ve kadýna
yönelik þiddetle mücadele
konularýnda bilgiler verildi.

Jandarmadan yapýlan
açýklamada, "Kadýna yönelik
þiddetin çözümü ve önlen-
mesi toplumsal duyarlýlýða
baðlýdýr. Þiddete sessiz kal-
mayýnýz. 8 Mart Dünya Ka-
dýnlar Günü kutlu olsun" de-
nildi. (Haber Merkezi)

Ýskilip'te geçici görevle geldiði dep-
remin merkez üssü Kahramanma-
raþ'ýn Elbistan ilçesinde, çamaþýr de-
terjaný almak istediði market iþletme-
cisi ile arasýndaki duygu dolu diyaloga
ait paylaþýmý sosyal medyada gün-
dem olan polis memuru Ferhat Erdu-
ðan, yaþadýklarýný anlattý.

6 Þubat'ta yaþanan deprem sonra-
sýnda büyük yýkýma uðrayan Elbis-
tan'a, Türkiye'nin deðiþik bölgelerin-
den polis, jandarma ve askeri perso-
nel takviyesi yapýldý. Polis memuru

Ferhat Erduðan da, Çorum'un Ýskilip
ilçesinden Elbistan'a görevlendirildi.
Þehir merkezindeki AFAD koordinas-
yon merkezinde görev yapan Erdu-
ðan, kirlenen resmi kýyafetini yýkamak
istedi. Neredeyse tamamý kapalý olan
iþ yerleri arasýnda bir market bulan Er-
duðan, çamaþýr deterjaný satýn almak
istedi. Ancak market iþletmecisinin
"Size deterjan satmam. Elbiselerinizi
verin evimde yýkatýrým" cevabýný alan
Erduðan, kendisi de depremzede olan
market iþletmecisinin bu duyarlýlýðýný

anlatan bir paylaþýmda bulundu. Er-
duðan'ýn sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþým, kýsa sürede gün-
dem oldu.

"KIYAFETLERÝNÝZÝ GETÝRÝN 
EVÝMDE YIKATTIRIRIM"
Depremin kalbi Elbistan'da yürek-

leri ýsýtan diyalogu anlatan polis me-
muru Ferhat Erduðan, "10 gün önce
Çorum'un Ýskilip ilçesinden deprem
görevi ile alakalý olarak Elbistan'a gel-
dik. Bulunduðumuz yer, çarþý merke-
zi. Buralarda yýkýmlar gerçekleþmiþ.
AFAD müracaat merkezinde görev-
lendirildik. Enkaz kaldýrma çalýþmalarý
esnasýnda üzerimiz toz-toprak nede-
niyle kirlendi. Burada marketler de ka-
palý. Resmi kýyafetlerimizi yýkamak
için market aramaya baþladýk. Küçük
bir market bulduk. 30 yaþlarýndaki
market iþletmecisi kardeþimize deter-
jan almak istediðimizi söyledik. O da
deterjaný ne için istediðimizi sordu.
Biz de polis yeleklerimizi ve kýyafetle-
rimizi yýkacaðýmýzý söyledik. O da
'Ben size deterjan satmam ama kýya-
fetlerinizi getirin evimde yýkattýrýrým'
dedi. Daha sonra gözleri yaþardý. Evi-
nin yýkýldýðýný belirtti. 'Siz, bizim için
Çorum Ýskilip'ten gelmiþsiniz, siz kirli

elbiseyle gezeceksiniz biz de temiz el-
bise giymeye utanýrýz' dedi. 'Biz, kah-
raman Elbistanlýyýz' dedi. Ben normal-
de neþeli bir insanýmdýr ama boðazým
düðümlendi konuþamadým. Sarýldým
orada hiçbir þey söylemeden çýktým.
Bize deterjaný satmadý. Çok duygu-
landým bu durum karþýsýnda. Kendi
sosyal medya hesabýmdan o paylaþý-
mý yaptým. Sabah kalktýðýmda payla-
þýmýn her yerde yayýldýðýný gördüm"
ifadelerini kullandý.

"KENDÝ DERTLERÝNÝ 
UNUTMUÞLAR, ELLERÝNDEN 
GELEN NEYSE YAPIYORLAR"
Görevini tamamlayýp geri dönece-

ðini belirten Erduðan, "Elbistan'ý Al-
lah'a emanet ediyorum" diyerek, "Bu-
rada vatandaþlarýmýz çok sýkýntýlar
çekmiþ ama kim olursa olsun bizim

yardýmýmýza koþuyorlar. Kendi dertle-
rini unutmuþlar. Ellerinden gelen ney-
se yapýyorlar. Yemek getiriyorlar, çay
getiriyorlar. Bu da bizi çok fazla duy-
gulandýrýyor. Ben böyle bir sýkýntý gör-
memiþtim. Böyle bir sýkýntý yaþayýp da
yardýma koþan halk da hiç görmedim.
Maraþ'a kahramanlýk unvaný verilmiþ
ama Elbistan da hakikaten 'Kahraman
Elbistan'mýþ.' Keþke, biz ölseymiþiz
de memleketlerimiz böyle bir acý gör-
meseymiþ. Kahraman Elbistan'ý Al-
lah'a emanet ediyorum. Allah'ým bir
daha böyle acýlar yaþatmasýn. Keþke
Elbistan'ý böyle tanýmasaydým. Allah,
devletimize ve aziz milletimize zeval
vermesin. Herkes buraya yardýma
koþmuþ. Yaðmur olmuþ, fýrtýna olmuþ
koþmuþ. Türk milleti çok büyük bir mil-
let. Geçmiþ olsun, baþýmýz sað olsun"
þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Sungurlu'da polis ekipleri trafik denetimi yaptý

8 MART'TA KADINLARA 
KADES'Ý ANLATTILAR

Paylaþýmý duygulandýran polis, 
o anlarý anlattý
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Alaca Belediyesi makine parký çalýþanlarý
kendi aralarýnda topladýklarý 13 bin TL'yi dep-
remden etkilenen vatandaþlara ulaþtýrýlmak
üzere Kýzýlay'a baðýþladý.

Alaca Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý, ayný
zamanda Kýzýlay Alaca Þube Baþkaný Fatih

Arslan, toplanan 13 bin TL'yi makbuz karþýlý-
ðýnda teslim aldý. 

Duyarlý davranýþlarýndan dolayý makina
parký çalýþanlarýna teþekkür eden Arslan, bu
hayrýn kýsa zaman içerisinde ihtiyaç sahipleri-
ne iletileceðini ifade etti. (Haber Merkezi)

Buhara Kadýn Kültür Merkezi'nde deprem-
zede misafirler için 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü etkiliði gerçekleþtirildi. Protokol eþleri,
Çorumlu kadýnlar ve depremzede misafirlerin
buluþtuðu programa, Afþin Belediye Baþkaný
Mehmet Fatih Güven'in eþi Þule Güven de
görüntülü görüþmeyle katýldý. 

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, Çorum Be-
lediyesi Buhara Kadýn Kültür Merkezi'nde an-
lamlý bir etkinlikle kutlandý.  Çorum'daki yurt-
larda kalan depremzede misafirler için düzen-
lenen etkinlik Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn'ýn eþi Feyza Aþgýn'ýn ev sahipliðin-
de gerçekleþti. Çorumlu kadýnlarýn deprem-
zede misafirlere ikramlarda bulunduðu etkinli-
ðe AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavun-
cu'nun eþi Huriye Kavuncu, Ýl Emniyet Müdü-
rü Mehmet Gülser'in eþi Füsun Gülser, Ýl Jan-
darma Komutaný J. Kd. Alb. Ýlhan Uzunoð-
lu'nun eþi Yasemin Uzunoðlu ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Lemzi Çöplü'nün eþi Se-
her Çöplü de katýldý.  Depremzede kadýnlara
moral vermek amacýyla gerçekleþen progra-
ma Afþin Belediye Baþkaný Mehmet Fatih Gü-
ven'in eþi Þule Güven de görüntülü görüþ-
meyle katýldý. Görüþme sýrasýnda, Þule Gü-
ven'e ve depremzedelere geçmiþ olsun dile-
ðinde bulunan Feyza Aþgýn, Çorum halkýnýn
her zaman yalarýnda olduðuna ve yararlý bir-
likte saracaklarýna vurgu yaptý.  Aþgýn "Bizler
yanýnýzdayýz. Rabbim bir daha böyle acýlar

yaþatmasýn." diye konuþtu. 

"ÇORUM'UN ARTIK BÝZÝM ÝÇÝN
ÇOK AYRI BÝR YERÝ VAR"

Þule Güven de Çorum halkýna teþekkür
etti. "Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Ço-
rum ve Afþin artýk kardeþ. Bundan sonra da
güzel günlerde buluþalým inþallah. Çorumlu
kardeþlerimiz Afþin halkýný baðrýna bastý.  Ço-
rum'un artýk bizim için çok ayrý bir yeri var.
Baþýmýzýn tacýsýnýz, bizim kardeþimizsiniz.
Bizler de Çorum halkýný Afþin'de misafir et-
mek istiyoruz. Rabbimin izniyle bu günleri bir-
likte aþacaðýz." dedi.  

Görüntülü görüþmeye katýlan AK Parti Ço-
rum Milletvekili Erol Kavuncu'nun eþi Huriye
Kavuncu, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gül-
ser'in eþi Füsun Gülser ve Ýl Jandarma Komu-
taný J. Kd. Alb. Ýlhan Uzunoðlu'nun eþi Yase-
min Uzunoðlu da geçmiþ olsun dileðinde bu-
lundu. Programa katýlan Afþinli depremzede-
ler de Çorum halkýna teþekkür etti. Çorum'da
gördükleri ilgiden ve yakýnlýktan memnun ol-
duklarýný ifade eden depremzedeler, etkinliðe
ev sahipliði yapan Feyza Aþgýn'a teþekkür et-
ti. 

Program Kur-an'ý Kerim tilaveti ve sohbet-
le devam etti. Buhara Kültür Merkezi'nde ay-
rýca depremzede çocuklar için de palyaço,
yüz boyama ve bowling etkinlikleri gerçekleþ-
tirildi. (Sümeyra Özdoðan)

ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Park Bahçeler Müdürlüðü Araç Kiralanmasý Hizmet 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 : 2023/237239
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 364 2250810/1213 - 364 2244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu hizmet alýmýn
a) Adý : Park Bahçeler Müdürlüðü Araç Kiralanmasý Hizmet 

Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünde 

kullanýlmak üzere 14 adet Sürücüsüz Araç 
Kiralanmasý Hizmet Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný 
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý
ç) Süresi/teslim tarihi : Ýþe baþlama tarihi 15.04.2023, iþin bitiþ tarihi 

31.10.2023
d) Ýþe baþlama tarihi : 15.04.2023
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.04.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediye Baþkanlýðý /Destek Hizmetleri Müdürlüðü/ 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli ma-
li müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
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:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Ýsteklinin teklifi kapsamýnda sunmasý gerektiði Ýdari Þartnamenin 7nci maddesi dýþýnda-
ki maddeleri ile teknik þartnamede belirtilen aþaðýdaki belgeler:
Belge Adý Açýklama
Marka, model, kasko Hizmet Alýmý Suretiyle Taþýt Edinilmesine Ýliþkin Esas ve Usuller Hakkýndaki 
deðer listesi kararýn Genel Esaslar 6. mad. (ý) bendi (a) ve (b) bendine göre 2. satýrda 

belirlenen araçlar buna uygun verilecektir. Yeterlik bilgileri tablosunda ayrý 
ayrý sunulacaktýr.

4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde her türlü iþ makinesi kiralanmasý, kamyon kiralanmasý, araç kiralan-
masý hizmet alýmý iþlerinden herhangi birini veya tamamýný yapmýþ olmak benzer iþ olarak ka-
bul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Araç Kiralama/0,72
Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi : Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýk-
lama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1793611

8 Mart'ta depremzede
kadýnlar unutulmadý 

Belediye çalýþanlarý 
Kýzýlay'a baðýþ yaptý
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Sungurlu asbest borulardan
kurtulmaya baþlýyor.

Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner ilçedeki asbest
borularý yenileme çalýþmasý baþlat-
týklarýný duyurdu. 

Daha önce asbest borularýnýn
yenileceði sözünü veren Baþkan
Þahiner "Söz vermiþtik, bugün iti-
bariyle ilk kazmamýzý vuruyoruz" di-
yerek çalýþmalarýn baþladýðýný du-
yurdu.

Ýlk kazmanýn vurulduðu Akça-
kent Mahallesinde çalýþmalarý ince-
leyen Þahiner, çalýþanlardan bilgi
aldý.

Þahiner konu ile ilgili yaptýðý
açýklamada "Söz vermiþtik. Sizi bu
asbest borulardan kurtaracaðýz di-
ye. Bugün itibariyle ilçemizin içme
suyu þebekesini yenilemek üzere
Akçakent Mahallemizde ilk kazma-
yý vuruyoruz" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Sungurlu Genç-
lik Merkezi gönüllü-
leri, Kahramanma-
raþ'ýn Afþin ilçesin-
deki çadýr kentte
kalan depremzede
çocuklarý ile vakit
geçirerek depremin
izlerini silmeye çalý-
þýyor.

Gençlik Merke-
zinden yapýlan ya-
zýlý açýklamaya gö-
re, Kahramanma-
raþ merkezli dep-
remlerin ardýndan
gönüllü gençler
deprem bölgesine
gitti.

Kahramanma-
raþ'ýn Afþin ilçesine
ulaþan gençler, bu-
rada kurulan çadýr
kentteki çocuklarýn
güzel vakit geçir-
melerine katký sað-
lýyor.

"Merkezim Her
Yerde Projesi" kap-
samýnda deprem
bölgesine giden
gençler oyunlar oy-
nadýðý çocuklara
çeþitli hediyeler
verdi.

A ç ý k l a m a d a ,
"Her daim deprem-
zede ailelerimizin
yanýnda olacaðýz,
hediyeler götürme-
ye devam edece-
ðiz. Etkinliklerimiz
artarak devam ede-
cek. Depremzede
çocuklarýmýzý mutlu
etmeye devam
edeceðiz. Her aile-
nin acýsýný paylaþ-
týk, üzüntülerini or-
tak olduk. Tebes-
süm oluþturulma-
mýþ yüz kalmasýn
diye gençlik merke-
zi ailesi olarak bü-
tün personelimizle
fedakar þekilde mü-
cadele etmeye de-
vam ediyoruz" de-
nildi. (AA)

Çorum Eczacý-
lar Odasý yönetici-
leri, kentte yeni açý-
lan eczanelere ha-
yýrlý olsun ziyaretin-
de bulundu.

Çorum Eczacý
Odasý Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Þefkat
Güler, beraberinde
Genel Sekreter Arif
Sami Bozdoðan ile
birlikte son yýllarda
kentte açýlan ecza-
neleri ziyaret ede-
rek hayýrlý olsun di-
leklerini iletti.

Ziyaretlerde de-
ontolojik kurallara
uygun, baþarý dolu
bir çalýþma hayatý
dilendi.  

(Haber Merkezi)

Türkiye'de iþsizlik oraný, ocak-
ta bir önceki aya göre 0,5 puan
azalarak yüzde 9,7 seviyesinde
gerçekleþti.

Türkiye Ýstatistik Kurumu ocak
ayý iþsizlik rakamlarýný açýkladý. Ýþ-
sizlik, ocak ayýnda bir önceki aya
göre düþüþ göstererek yüzde 9,7
olarak gerçekleþti.

Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý
sonuçlarýna göre; 15 ve daha yu-
karý yaþtaki kiþilerde iþsiz sayýsý
2023 yýlý Ocak ayýnda
bir önceki aya göre
166 bin kiþi aza-
larak 3 milyon
424 bin kiþi
oldu. Ýþsizlik
oraný ise 0,5
puan azalarak
%9,7 seviyesinde
gerçekleþti. Ýþsizlik oraný
erkeklerde %7,7 iken kadýnlarda
%13,7 olarak tahmin edildi.

MEVSÝM ETKÝSÝNDEN 
ARINDIRILMIÞ ÝSTÝHDAM 
ORANI YÜZDE 48,9 OLDU 
Ýstihdam edilenlerin sayýsý

2023 yýlý Ocak ayýnda bir önceki
aya göre 354 bin kiþi artarak 31
milyon 837 bin kiþi, istihdam oraný
ise 0,5 puan artarak %48,9 oldu.
Bu oran erkeklerde %66,9 iken
kadýnlarda %31,2 olarak gerçek-
leþti.

Ýþgücü 2023 yýlý Ocak ayýnda
bir önceki aya göre 188 bin kiþi ar-
tarak 35 milyon 260 bin kiþi, iþgü-
cüne katýlma oraný ise 0,2 puanlýk
artýþ ile %54,1 olarak gerçekleþti.
Ýþgücüne katýlma oraný erkeklerde
%72,5 iken kadýnlarda %36,1 ol-
du.

15-24 yaþ grubunu kapsayan
genç nüfusta iþsizlik oraný bir ön-
ceki aya göre 0,5 puanlýk artýþ ile
%20,2 oldu. Bu yaþ grubunda iþ-
sizlik oraný; erkeklerde %16,5, ka-
dýnlarda ise %26,6 olarak tahmin
edildi.

Ýstihdam edilenlerden referans
döneminde iþbaþýnda olanlarýn,

mevsim ve takvim etkilerinden
arýndýrýlmýþ haftalýk ortalama fiili
çalýþma süresi 2023 yýlý Ocak
ayýnda bir önceki aya göre 0,7 sa-
at artarak 44,9 saat olarak ger-
çekleþti.

Zamana baðlý eksik istihdam,
potansiyel iþgücü ve iþsizlerden
oluþan atýl iþgücü oraný 2023 yýlý
Ocak ayýnda bir önceki aya göre
0,6 puanlýk artýþ ile %21,9 oldu.
Zamana baðlý eksik istihdam ve

iþsizlerin bütünleþik ora-
ný %15,3 iken po-

tansiyel iþgücü
ve iþsizlerin
b ü t ü n l e þ i k
oraný %16,7
olarak tahmin

edildi.
Hazine ve Mali-

ye Bakaný Nureddin Ne-
bati, büyüme, iþsizlik ve sanayi
üretimi rakamlarýný deðerlendirdi.
Bakan Nebati, istihdamýn 31,8
milyona ulaþtýðýný ve rekor kýrdýðý-
ný söyledi.

Bakan Nebati'nin açýklamasý
þöyle:

"Küresel ekonomideki tüm zor-
luklara raðmen 2022 yýlýnda yüz-
de 5,6'lýk güçlü büyüme perfor-
mansý sergileyen ekonomimiz bu
yýlýn Ocak ayýnda da kuvvetli gö-
rünümünü sürdürmüþtür.

Ocak ayýnda Sanayi Üretimi
yýllýk yüzde 4,5 artarken, ayný za-
manda bir önceki aya göre 354
bin kiþi ilave istihdam artýþý sað-
lanmýþtýr. Böylece toplam istih-
dam 31,8 milyon kiþi ile rekor se-
viyeye ulaþmýþ ve Iþsizlik oraný
yüzde 9,7'ye gerilemiþtir.

Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz.
Bugüne kadar birçok zorluðun üs-
tesinden geldik. Dinamik ve üret-
ken ekonomimizin yaný sýra sahip
olduðumuz güçlü kamu maliyesi
ile yaþadýðýmýz büyük deprem fe-
laketinin yol açtýðý ekonomik ka-
yýplarý en kýsa zamanda telafi
edecek kararlýlýða sahibiz."

(Haber Merkezi)

Ýþsizlik rakamlarý belli oldu

Sungurlu'nun altyapý
sorunu çözülüyor

Gönüllüler, depremzede
çocuklarýn yüzlerini güldürüyor

Eczacýlar Odasý'ndan yeni 
açýlan eczanelere ziyaret
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Çorum'da geliri dep-
remzedeler için kullanýl-
mak üzere "Kardeþlik
Çarþýsý" kermesi açýldý.

AK Parti Çorum Mil-
letvekili Aday Adayý Yu-
suf Ahlatcý "Milletçe nice
zorluklarýn üstesinden
geldik, bugünleri de atla-
tacaðýz" diyerek herkesi
kermese davet etti.

AK Partili kadýnlar ile
Çorum Belediyesi bün-
yesinde faaliyet gösteren
kadýn kültür merkezleri-
nin gönüllülerinin, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü
dolayýsýyla depremler-
den etkilenenler için ker-
mes düzenledi.

Hürriyet meydanýnda
kurulan standlarda ka-
dýnlarýn kendi imkanla-
rýyla ürettikleri gýda, gi-
yim ve çeyizlik ürünlerini
satýþa çýktý. Kermesten
elde edilen gelirin tama-
mý, deprem bölgesine
gönderilecek.

Kermes ile ilgili açýk-
lamalarda bulunan AK
Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Yusuf Ahlatcý
"AK Kadýnlarýmýz ve Kýy-
metli hemþerilerim, feda-
karlýk ve seferberlik ru-
huyla deprem bölgesin-
deki vatandaþlarýmýzýn
yanýnda olmaya devam
ediyor. Hayýrsever hem-
þehrilerimizi iyilik kerva-
nýmýzýn kermesine davet
ediyoruz" dedi.

"Yürek bir ise, acý da
birdir" diyen Ahlatcý, be-
lediye, AK Partili kadýnlar
ve Kýzýlay'ýn ortak hazýr-
ladýðý kermese katký
saðlayan herkese teþek-
kür ederek, "Ýyi ki varsý-
nýz" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Cumhurbaþkaný Erdoðan, se-
çimlerin 14 Mayýs'ta yapýlmasýna
yönelik kararnameyi imzaladý.
Ýmza sonrasý açýklama yapan Er-
doðan, "Resmi gazetede yayým-
lanacak bu kararýn ardýndan
YSK 2 aylýk seçim takvimini baþ-
latacaktýr. Buna göre inþallah 2
ay sonra ilk pazar günü olan 14
Mayýs 2023 tarihinde
milletimiz Cumhur-
baþkanýný ve milletve-
killerini seçmek üzere
sandýk baþýna gide-
cektir" dedi.

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdo-
ðan, anayasanýn
116'ncý maddesinin
verdiði yetkiyle, 18
Haziran 2023'te yapýl-
masý gereken seçim-
lerin 14 Mayýs'ta yeni-
lenmesi kararýný imzaladý. Yarýn-
ki Resmi Gazete'de yayýmlana-
cak bu kararýn ardýndan, YSK iki
aylýk seçim takvimini baþlatacak.

Cumhurbaþkanlýðý Külliye-
si'nde kameralar karþýsýnda se-
çim kararýný imzalayan Cumhur-
baþkaný Erdoðan, þunlarý söyle-
di: 

"Aziz milletim, deðerli basýn
mensuplarý sizleri en kalbi duy-
gularýmla selamlýyorum. Biraz
önce anayasamýzýn 116. madde-
sinin verdiði yetki ile 18 Haziran
2023 tarihinde yapýlmasý gere-
ken Cumhurbaþkaný ve Milletve-
kili seçimlerinin 14 Mayýs'ta yeni-
lenmesi kararýný imzalamýþ bulu-
nuyorum.Yarýnki resmi gazetede
yayýmlanacak bu kararýn özellik-
le ardýndan YSK 2 aylýk seçim
takvimini baþlatacaktýr. Buna gö-
re inþallah 2 ay sonra ilk pazar
günü olan 14 Mayýs 2023 tarihin-
de milletimiz Cumhurbaþkanýný
ve milletvekillerini seçmek üzere
sandýk baþýna gidecektir.

Bilindiði gibi seçimlerin tarihi-
nin 14 Mayýs olarak güncellen-
mesi kararýmýzý çok önceden yýl-
baþýndan hemen sonra kamuoyu
ile paylaþmýþtýk. Bizi seçim tarihi-
ni yaklýþýk bir ay öne çekme ka-
rarýný almaya yönelten sebeple-

rin bazýlarý þunlardýr; Herþeyden
evvel 18 Haziran milyonlarca
gencimizin geleceðini ilgilendiren
üniversite sýnav takvimi ile çaký-
þan bir tarihti. Yine bu tarih yurt
giçinde ve yurt dýþýndan yüzbin-
lerce vatadaþýmýzýn hac farizasý-
ný ifa etmek üzere mübarek top-
raklara gittiði bir döneme denk

geliyordu. Ýlk ve orta
dereceli okullarýn se-
çim tarihinden hemen
önce tatile girmesi se-
bebiyle her yýl olduðu
gibi bu sene de mil-
yonlarca vatandaþý-
mýz memleketine ve-
ya tatil beldelerine git-
mek üzere yola çýka-
caktý. Bunlarýn baþýný
çektiði sebeplerle 18
Haziran'ýn milletimizin
iradesini sandýða yan-

sýtmasýný teminde saðlýklý bir ta-
rih olmadýðýný deðerlendirdik.

Alternatif olarak da 14 Mayýs
tarihini teklif ettik. Demokratik
geçmiþimiz bakýmýndan anlamlý
bir yýl dönümüne de tekabül
eden bu tarihin milletimiz neznin-
de hüsnü kabul gördüðünü bili-
yoruz. Ancak ülkemizin 6 Þu-
bat'ta ardý ardýna yaþadýðý iki bü-
yük deprem seçimle ve seçim ta-
rihi ile ilgili tartýþmalarý gündemi-
mizden çýkardý. Asrýn felaketi
olarak nitelenen bu deprem Kah-
ramanmaraþ, Hatay, Adýyaman,
Gaziantep, Malatya, Osmaniye,
Þanlýurfa, Diyarbakýr, Kilis, Ada-
na ve Elazýð illerimizde yürekleri-
mizi yakan can ve mal kayýplarý-
na yol açtý. Depremin ilk günle-
rindeki aðýr kýþ þartlarý, hasar gö-
ren alt yapý ve 500 kilometreyi
bulan yýkým alanýnýn büyüklüðü
iþimizi hayli güçleþtirmiþ olsa da
ya bir yol bularak ya bir yol aça-
rak insanlarýmýzýn yardýmýna
koþtuk. Bu 11 ilimizde yaþayan
14 milyon vatandaþýmýzý doðru-
dan etkileyen geniþ bir çevrede
hissedilen depremde 47 binin
üzerinde insanýmýz vefat eder-
ken, 115 binden fazla insanýmýz
da yaralý olarak kurtarýldý. 

(Cemal Akyol)

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný
Yusuf Ahlatcý, milletvekilliði aday
adaylýðý için il baþkanlýðý göre-
vinden ayrýldý

AK Parti'nin binasýnda basýn
toplantýsý düzenleyen AK Parti Ýl
Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Cumhur-
baþkaný ve AK Parti Genel Baþ-
kaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
tensipleri, AK Parti Teþkilat Baþ-
kaný Erkan Kandemir'in onayýyla
milletvekilliði aday adaylýðý için il
baþkanlýðý görevinden istifa etti-
ðini açýkladý. 

Toplantýya, Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Mehmet Bek-
taþ, AK Parti Merkez Ýlçe Baþka-
ný Erhan Akar, bazý ilçe ve bele-
diye baþkanlarý ile parti yönetici-
leri katýldý.

Toplantýda görevden ayrýldý-

ðýný açýklayan Ýl Baþkaný Av. Yu-
suf Ahlatcý, "Cumhurbaþkaný-
mýz, genel baþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan liderliðinde AK
Parti'nin ýþýðýný Türkiye'nin üze-
rinden eksik etmesin" dedi.

"ALLAH, 15'NCÝ SEÇÝM 
ZAFERÝNÝ MEYDANDA
HEP BERABER KUTLAMA-
YI NASÝP EDECEK"
Teþkilata teþekkür eden Ah-

latcý, açýklamasýný þöyle sürdür-
dü:

"Durmak yok yola devam. Al-
lah, Cumhurbaþkanýmýzý baþý-
mýzdan eksik etmesin. 2023 se-
çimlerinde bu meydanda hep
beraber Cumhurbaþkanýmýzýn
15'nci seçim zaferini Allah bizle-
re kutlamayý nasip edecek."

(Çaðrý Uzun)

Yusuf Ahlatcý, Milletvekili
Aday Adayý oluyor

Türkiye, 14 Mayýs'ta 
sandýða gidiyor Yusuf Ahlatcý'dan 

kermes teþekkürü
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Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 102. Yýlý kutlama
programý Oðuzlar'da Çok Programlý Anadolu Li-
sesi öðrenci ve öðretmenlerinin hazýrladýðý
programla kutlandý.

Okulun Þehit Hüseyin Damar Konferans Sa-
lonu'nda gerçekleþtirilen programa, Oðuzlar
Kaymakamý Ali Emre Tekin, Belediye Baþkanve-
kili Hasan Çoçak, Ýlçe Jandarma Komutaný Mu-
rat Okur, Emniyet Amiri Cevdet Kýzýl, Müftü Si-
nan Eravcý, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcý-
oðlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul
müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve Oðuzlar
halký katýldý.

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda gü-
nün anlam ve önemini belirten konuþmayý oku-
lun Tarih Öðretmeni Fatih Hastaoðlu yaptý. Meh-
met Akif Ersoy'un fikirlerini anlatan Hastaoðlu,
"Ýnandýðý gibi yaþamýþ, çilesini çekmediði hiçbir
düþünceye eserlerinde yer vermemiþtir. Yaþayý-
þýyla duruþuyla istiklal þairi sýfatýný ziyadesiyle
hak etmiþ bir anýt insandýr" dedi.

Program, Mehmet Akif Ersoy'un þiirlerinin
seslendirilmesiyle devam etti.

"Akif ve Ýstiklal Marþý" adlý oratoryo ile devam
eden programda, 12 Mart Ýstiklal Marþý Koreog-
rafisi ile izleyenlerde duygu dolu anlar yaþandý.

Okulun Müzik Öðretmeni Mehmet Alp Dön-
geloðlu'nun öncülüðünde okulun öðrencilerin-
den oluþturulan 12 Mart Gençlik Korosu, Meh-
met Akif Ersoy'un yazdýðý marþlarý seslendirdi.

Ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Meh-
met Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamýnda dü-
zenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrenci-
lere ödülleri verildi.

Program sonunda Oðuzlar Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Süleyman Atcýoðlu, programda emeði
geçen tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür et-
ti. (Haber Merkezi)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, Kahraman-
maraþ'ta koordinas-
yon toplantýsýna katýl-
dý, "Tüm imkanlarýmýz-
la bölgenin, þehirleri-
mizin imarý ve inþasý
için yanlarýnda olaca-
ðýz" dedi.

AK Parti Yerel Yö-
netimler Baþkaný Meh-
met Özhaseki'nin baþ-
kanlýðýný yaptýðý top-
lantýda Kahramanma-
raþ merkez ve ilçele-
rinde görevli belediye-
lerle yapýlan çalýþma-
lar masaya yatýrýldý.

Sosyal medya he-
sabýndan bir paylaþým
yapan Belediye Baþ-
kaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "AK Belediyeler
olarak depremin ilk
gününden itibaren böl-
gede yaralarýn sarýl-
masý için kardeþlerimi-
zin yanýndaydýk. Bun-
dan sonra da tüm im-
kanlarýmýzla bölgenin,
þehirlerimizin imarý ve
inþasý için yanlarýnda
olacaðýz" dedi. 

(Haber Merkezi)

Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün
102'nci yýldönümü Çorum'da çeþitli
programlarla kutlandý.

Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 101.
yýlý ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma
Günü kapsamýnda Çorum'da da
Devlet Tiyatro Salonu'nda bir anma
programý gerçekleþtirildi. 

Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci-
lerinin hazýrladýðý anma programýna,
Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye
Baþkanvekili Ünsal Yeter, Ýl Emniyet
Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma
Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu,
CHP Ýl Baþkaný Ümit Er, ÝYÝ Parti Ýl
Baþkaný Erkan Yýldýz, daire müdürle-
ri, kamu kurum ve kuruluþlarýn tem-
silcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri, öðretmenler ile öðrenci-
ler katýldý. 

Programýn baþýnda Kahraman-
maraþ ve bölgesinde meydana gelen
deprem felaketinde hayatýný kaybe-
den vatandaþlar için Kur'an-ý Kerim
okundu, dualar edildi. 

Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam
eden programda Mehmet Akif Er-
soy'un þiirleri seslendirildi, Mehmet
Akif'in hayatýnýn belgeseli izlendi. 

Daha sonra öðrencilerin hazýrla-
dýðý yine Mehmet Akif'in hayatýný an-
latan tiyatro oyunu, büyük beðeni
topladý. 

Program, Ýstiklal Marþý þairi Meh-
met Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý'nýn
kabulünün 102'nci yýldönümü nede-
niyle düzenlenen yarýþmalarda dere-
ceye giren öðrencilere ödülleri veril-
di.

Öte yandan program öncesinde
Devlet Tiyatrosu fuaye alanýnda
Mehmet Akif Ersoy'un fotoðraf ve re-
simlerinden oluþan sergi açýldý. 

(Sümeyra Özdoðan)

102 yýldýr 
‘KORKMA'dan

7 düvele karþý kazanýlan Milli 
Mücadele'nin ardýndan Mehmet
Akif Ersoy'un kaleme aldýðý ve
bir ulusa 'korkmamayý' öðreten
Ýstiklal Marþý'nýn, Türkiye Büyük

Millet Meclisinde kabulünün 
üzerinden 102 yýl geçti.  

Aþgýn: Tüm imkanlarýmýzla
yanlarýnda olacaðýz

Halil Ýbrahim Aþgýn

Oðuzlar'da Ýstiklal
Marþý'nýn kabulü kutlandý
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Hastaneden yapýlan yazýlý açýklamada ko-
nuya iliþkin görüþleri aktarýlan Buður, bebekler-
de uykunun önemine iþaret etti.

Yeni doðmuþ bir bebeðin 20 saate kadar
uyuyabileceðini belirten Buður, "Bu sürenin
yaklaþýk 6 saati gündüz uykusudur. Birinci ay-
dan sonra uyku süreleri 15-17 saat civarýnda

olurken, 6'ncý ay civarýnda bu süre 12-14 saate
kadar gerileyebilir." bilgisini verdi.

Buður, bebeðin uykusunun gelip gelmediðini
tavýrlarýný izleyerek anlamanýn mümkün olduðu-
na iþaret ederek, uykusu gelen bebeðin esnedi-
ðini, aðladýðýný, huzursuzluðunun arttýðýný, em-
mek istediðini veya gözü ve burnunu kaþýdýðýný
kaydetti.

Bebeðin karný açsa, gazý varsa, uyuduðu
oda çok aydýnlýk, gürültülü ve çok sýcak ya da
çok soðuksa uyumakta zorlandýðýný ve sýk
uyandýðýný bildiren Buður, genelde çok yorulan
bebeðin daha iyi uyuyacaðý düþünülse de be-
beklerin eriþkinlerden farklý olarak çok yorulduk-
larýnda da daha zor uyuduklarýný belirtti.

BEBEKLERÝN DÜZENLÝ UYUMASI ÝÇÝN 
NELER YAPILMALI?
Buður, bebeklerin daha düzenli uyumasý için

belirli kurallara uyulmasý gerektiðine iþaret ede-
rek, þu ifadeleri kullandý:

"Bebeðin her gün ayný saatte ve ayný odada
uyutulmasýna özen gösterilmeli. Sessiz, karan-

lýk ya da loþ ýþýk olan bir odada uyutulmalý. Oda
çok sýcak ya da çok soðuk olmamalý, ideal uyku
sýcaklýðý 20-24 derece olmalýdýr. Bebekleri uyu-
madan hemen önce deðil, en az 1 saat önce
beslemek gerekir. Bu sayede reflü ve hazýmsýz-
lýk ihtimali azalýr. Banyo yaptýrmak, masaj yap-
mak, þarkýlar ya da ninniler söylemek ve bebe-
ðinize dokunmak da onu rahatlatacak ve daha
kolay uyumasýný saðlayacaktýr." (AA)

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Yazý Ýþleri Müdürü:

Fatih YILDIRIM

Sayfa Editörü 
ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ
Bahattin SÜMÜÞ
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Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

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

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

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

Tel: 0312 351 83 10

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

ABONE FÝYATLARI

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

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

1914- Cemal Paþa Bahriye Nazýrlýðýna
getirildi.

1941- Ýngiltere'nin Sofya Elçisi Rendell'a,
Ýstanbul Pera Palas Oteli'nde suikast giriþi-
minde bulunuldu. Olayda dört kiþi öldü, Ren-
dell kurtuldu.

1947-Türkiye, Dünya Bankasý ve Ulusla-
rarasý Para Fonu'na (IMF) katýldý.

1988- Montajýnýn tamamý Türkiye'de yapý-
lan ilk F-16, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'na
teslim edildi.

1997- Amasya'da el yazmasý Kur'an'ýn
çalýnmasý olayýyla ilgili yargýlanan Ayþegül
Tecimer, gýyabýnda 4.5 yýla mahkûm edildi.
Tecimer'in ABD'ye kaçtýðý öðrenildi.

2003- Uluslararasý Ceza Mahkemesi gö-
revine baþladý.

2004- Madrid'te tren istasyonlarýna yapý-
lan bombalý saldýrýda 191 kiþi öldü, 1800'den
fazla kiþi yaralandý.

2005- Madrid saldýrýsýnda ölenlerin anýsý-
na Ölmüþlerin Ormaný anýtý açýldý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:28
06:52
12:57
16:13
18:49
20:08

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

UYUZ HASTALIÐI TEDAViSiNDE YENi DÖNEM
Uyuz hastalýðý tedavisindeki güncel geliþme-

ler hakkýnda bilgi veren Prof. Dr. Zekayi Kutlu-
bay, ''Bugüne kadar uyuz tedavisinde kullanýlan
sürme ilaçlar ve kremler nedeniyle uzun ve zah-
metli bir tedavi dönemi yaþanýyordu. Ývermektin
etken maddeli oral tabletin kullanýmýyla hasta;
hýzlý, etkili ve zahmetsizce tedavi edilebiliyor''
dedi.

Tarihin en eski hastalýklarý arasýnda yer alan
ve günümüzde de insanlar arasýnda yaygýn ola-
rak görülen uyuz hastalýðý tüm dünyada artýþýný
sürdürüyor. Ülkemizdeki uyuz vakalarýnda da
son 3-4 yýlda geçmiþe oranla ciddi bir artýþ ya-
þanýyor. Özellikle ülkemizi derinden etkileyen

ve asrýn felaketi olarak nitelenen deprem sonra-
sýnda afet bölgesindeki yaþam koþullarýnda ya-
þanan aksaklýklar, hijyen kurallarýnýn yeterince
uygulanamamasý ve toplu yaþam gibi koþullar
bulaþýcýlýðý yüksek uyuz hastalýðýnýn artýþýnda
önemli bir etken olma riski taþýyoruz.

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Hastanesi Derma-
toloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ze-
kayi Kutlubay, uyuz hastalýðýnýn yaygýnlýðý, be-
lirtileri ve uyuz hastalýðý tedavisinde güncel ge-
liþmelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Türki-
ye'de Uyuz hastalýðýnda beklenen tedavinin uy-
gulanmaya baþladýðýný belirten Kutlubay, Nobel
ödüllü molekül Ývermektin'in artýk Türkiye'de

uyuz tedavisinde kullanýldý-
ðýný ifade etti.

''HASTALIÐIN 
BULAÞMASI 
ÝÇÝN SIKI TEMAS 
GEREKÝR''
Son yýllarda uyuz vaka-

larýnýn arttýðýna dikkat çeken
Prof. Dr. Zekayi Kutlubay,
Uyuz hastalýðýnýn bir kiþiden
baþka bir kiþiye bulaþmasý
için sýký bir temas gerektiði-
ni söyledi. Kutlubay, ''En az
15 dakikalýk sýký temas ol-

masý lazým. Uyuzlu bir kiþinin eþyasýný
kullandýðýnýzda bulaþ riski oluyor.
Uyuz belirtisi ortaya çýkmasý
için temastan üstünden 15
günlük süre geçmesi ge-
rekiyor'' dedi.

GECE 
KAÞINTISI 
UYUZ 
BELÝRTÝSÝ
Son zamanlarda

uyuz sýklýðýnda artýþ
olduðunu söyleyen
Kutlubay, ''Özellikle
son 5-6 ay içinde
uyuz tanýsý alýp gelen
hastalarýmýzýn sayýsý
çoðaldý. Aile olarak da
uyuz hastalýðýna yaka-
lanýp gelenler var. Kovid
döneminde aile içi bulaþ-
lar çok artmýþtý. Uyuz teda-
visini hasta olan kiþinin yanýn-
da ailesine de uyguluyoruz. Par-
mak aralarýnda, el bileðinde, vücu-
dun kývrým yerlerinde ve erkeklerin genital böl-
gesinde gece kaþýntýlar baþlýyorsa kiþi uyuzdur.
Gece kaþýntýsý uyuzda esastýr'' diye konuþtu.

''TÜRKÝYE PÝYASASINA
YENÝ GÝREN 

ÝLAÇ SAYESÝNDE UYUZU 
DAHA ETKÝN 

TEDAVÝ 
EDEBÝLÝYORUZ''
Hastalýðýn tedavisindeki

güncel geliþmelere de dik-
kat çeken Kutlubay, ''Doð-
ru tedavi görüp iyileþeme-
yen hastalar var. Hastala-
ra karýþýmdan oluþan
ilaçlar öneriyorduk. Daha
önceki piyasada mevcut
olan ilaçlara karþý direnç
vardý. Son birkaç aydýr ilaç
konusunda iyi haberler al-

dýk. Ývermektin ilacý son bir-
kaç aydýr ülkemizde kullanýl-

maya baþladý. Türkiye piyasa-
sýna yeni giren ilaç sayesinde

uyuzu daha etkin tedavi edebili-
yoruz. Bu ilaç olmadan önce yurt

dýþýndan bu ilacý getirmeye çalýþýyor-
duk. Aðýzdan alýnan bu ilaç ile uyuzu teda-

vi ediyoruz. 15 kilonun altýna bu ilacý veremiyo-
ruz. Ývermektin ile uyuzu içerden bitirebiliyor''
þeklinde konuþtu. (ÝHA)

BEBEKLERiN GELiÞiMiNDE UYUDUKLARI
ORTAM BÜYÜK ÖNEM TAÞIYOR

Psikiyatri Uzmaný Dr. Tuðba
Kara, Türkiye’de meydana gelen
depremleri sýk ve art ardýna olma-
sýnýn insanlarý tetikte moduna ge-
çirdiðini söyleyerek, “Tetikte mo-
dunda olmamýz sebebiyle eskiden
farkýnda olmadýðýmýz düþük þid-
detteki artçý depremlerinde farkýna
varýyoruz” dedi.

6 Þubat tarihinde Kahraman-
maraþ'ýn Pazarcýk ve Elbistan ilçe-
lerinde 9 saat arayla meydana ge-
len 7.7 ve 7.6'lýk depremler 11 ili et-
kiledi. ‘Asrýn felaketi' olarak adlan-
dýrýlan deprem ülkede etkisini sür-
dürürken, vatandaþlarda art arda
meydana gelen depremler nede-
niyle olumsuz yönde etkilendi.
Depremlerin art arda meydana gel-
mesinin vatandaþlarda büyük kor-
ku ve paniðe yol açtýðýný söyleyen
Psikiyatri Uzmaný Dr. Tuðba Kara,
“Depremi yaþayan vatandaþlarýmý-
za geçmiþ olsun diliyorum ve ya-
kýnlarýný sevdiklerini kaybedenlere
baþsaðlýðý diliyorum .Yaþadýðýmýz
büyük depremi geride býrakalý 3
hafta kadar oldu ancak psikolojik
etkileri halen devam etmekte ve
bundan sonra da artýk psikiyatrik
hastalýk boyutunda þikayetlerle
karþý karþýya kalacaðýz. Bizler gün-
lük hayatýmýzda problemlerimiz ol-
sa dahi yemek yemek, okula git-
mek veya iþe gitmek gibi rutinleri-
mizi gerçekleþtiririz. Ancak deprem
gibi büyük travmalardan sonra bu
rutinlerimiz ve hayatýmýzýn kendi
içerisindeki anlamlý akýþý bozulur.
Genellikle kaygý, korku, çaresizlik
hissederiz ve bu duygularýmýza
sýklýkla çarpýntý, nefes darlýðý, titre-
me ve baþ dönmesi gibi bedensel
belirtilerimiz eþlik eder. Bu belirti-
lerden baþ dönmesi, yerin ayaðýnýn

altýndan kaymasý hissi veya den-
gesizlik gibi özellikle travma ile
baðlantýlý olanlar devam edebilir”
þeklinde konuþtu.

"TEHLÝKE ÝLE KARÞI 
KARÞIYA KALDIÐIMIZDA
SÝNÝR SÝSTEMÝMÝZ TETÝKTE 
VE HAYATTA KALMA
MODUNA GEÇER"
Ýnsanlarýn bir tehlike ile karþý

karþýya kaldýðýnda sinir sisteminde
tetikte ve hayatta kalma modunun
açýldýðýný dile getiren Kara, “Bu te-
tikte modunda zihnimizden geçen
deprem ve yakýnlarýmýzla ilgili fela-
ket senaryolarý, kaygý, korku, çare-
sizlik ve çarpýntý, baþ dönmesi, ne-
fes darlýðý, titreme vardýr. Özelikle
depremden sonra gelen danýþanla-
rýmda deprem esnasýnda yaþadýk-
larý baþ dönmesi, yerin ayaðýnýn al-
týndan kaymasý hissi veya denge-

sizliði sýk sýk görüyorum. Artçý dep-
remler de sýk sýk olduðundan in-
sanlar artýk deprem sarsýntýsý ile
kendi bedensel belirtilerini birbirine
karýþtýrdýlar. Ayný zamanda eski-
den farkýnda olmadýðýmýz düþük
þiddetteki artçý depremlerinde far-
kýna varýyoruz. Yaþayanlar için bu
oldukça zor bir durum. Tabiri caiz-
se hepimiz antenlerimizi bu belirti-
lere karþý açtýk ve bekliyoruz. Gün
içinde bizim vücudumuzun birçok
bölgesindeki kaslarda þiddeti dü-
þük aðrýlar olur ancak biz bunlarýn
genellikle algýlamayýz. Ancak ben
size 1 hafta kolunuza odaklanýn
desem muhtemelen 1 hafta sonra
kolunuzdaki kas hareketlerine bað-
lý düþük aðrýlarý bile algýlar duruma
geleceksiniz. Aðrý gibi baþ dönme-
si de gün içinde ara ara yaþadýðý-
mýz ancak fark etmeden geçen be-
lirtilerden birisidir. Ancak deprem-

den sonra biz bu belirtiye odaklan-
dýk ve bu belirtinin tümüyle farkýn-
dayýz. Tedavide öncelikle bu belirti-
lerin olaðan olduðunu anlatmakla
baþlýyoruz” ifadelerini kullandý.

"TETÝKTE MODUNDAN 2 AY
ÝÇERÝSÝNDE ÇIKILAMADIÐI 
TAKDÝRDE PSÝKÝYATRÝ 
UZMANINA BAÞVURULMASI 
GEREKÝYOR"
Vatandaþlarýn tetikte modundan

çýkamayýp, 2 ay içerisinde hayatla-
rýný stabil hale getiremedikleri tak-
dirde bir uzmana baþvurmalarý ge-
rektiðini aktaran Tuðba Kara, “Dep-
rem insanlarý fiziksel ve psikolojik
olarak etkileyen en büyük afetler-
den birisidir ve deprem esnasýnda
ve artçý depremlerin devam ettiði
þu günlerde kaygý, korku, çarpýntý
nefes darlýðý ve baþ dönmesi gibi
belirtileri olaðan kabul edeceðiz.
Baþýmýz döndüðünde veya denge-
sizlik yaþadýðýmýzda deprem olu-
yor algýsý ile günlük yaþamýmýzda
deðiþiklikler yapmamýz devamlý ra-
sathane kontrolü veya lamba kon-
trolü yapmamýz da tehlike algýmýzý
artýrmaktadýr. Yediðimiz çok mik-
tardaki yemeði vücudumuzun za-
manla sindirip yaþadýðýmýz þiþkinli-
ði ve rahatsýzlýðýn azalmasý gibi
beynimiz de biz farkýnda olmasak
da travmayý iþleyecek ve zamanla
yaþadýðýmýz belirtiler zamanla aza-
lacaktýr. Baþ dönmesi gibi yaþadý-
ðýnýz belirtiler 2 ay geçmesine rað-
men hala azalmadýysa organik bir
patoloji açýsýndan nöroloji veya ku-
lak burun boðaz hastalýklarýna baþ-
vurmalarý sonrasýnda bir patoloji
bulunamadýðý takdirde psikiyatriye
gelmeleri uygundur” dile getirdi.

(ÝHA)

Tetikte moduna dikkat



Dodurga ilçesinde vatandaþlara ilk
yardým eðitimi verildi.

Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Eði-
tim Merkezi (HEM) Müdürlüðünce Do-

durga Çok Programlý Anadolu Lisesi
toplantý salonunda düzenlenen eðitim-
de katýlýmcýlara, temel ilk yardým bilgisi
ve olasý afetlerde hayatta kalmak için

dikkat edilmesi gerekenler anlatýldý.
Eðitimde felaketlerin deðil, ihmal ve

tedbirsizliðin ölümlere neden olduðuna
dikkati çekildi.

Eðitime Ýlçe
Milli Eðitim Mü-
dürü Ýsmail Özü-
dogru, Ýlçe Saðlýk
Müdürü Ahmet
Tekin, Ýlçe HEM
Müdürü Ertan
Þimþek de katýl-
dý. (AA)
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1794243

T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ
2019/427 TLMT.

TAÞINMAZIN GAZETE ÝLANI
Bir borçtan dolayý aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup mahcuzun ay-
rýntýlý görsellerine, artýrmaya iliþkin þartlara ve ayrýntýlý açýklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üze-
rinden 2019/427 TLMT. sayýlý dosya numarasý ile eriþim saðlanabilir.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, mahiyeti, bulunduðu yer, muhammen kýymeti ve
önemli vasýflarý:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýl, Sungurlu Ýlçe, SUNGUROÐLU Mahalle/Köy, 1593 Ada, 1 Parsel,
62 Nolu Baðýmsýz Bölüm Çorum Ýli Sunguroðlu Mahallesi 1593 Ada, 1 Parsel B Blok zemin Kat 62
Nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý 10020/4173256 arsa paylý dükkan vasýflý taþýnmazýn arsasý 5.216,57
m² alana sahiptir. Yerinde yapýlan incelemelerde söz konusu taþýnmazýn asma katlý olarak yapýldýðý,
duvarlarýnýn alçý sývalý ve tabanýnýn þap betonunun atýldýðý görülmüþtür. Dükkanýn camekanlarýnýn ta-
kýldýðý ama camlarýnýn olmadýðý görülmüþtür. Dükkanýn asma katýyla beraber yüzölçümü brüt 234,36
m²dir. Bina elektrik su kanalizasyon doðalgaz gibi hizmetlerden faydalanmaktadýr.
Adresi : Çorum Ýli Sungurlu Ýlçesi Sungurlu / ÇORUM
Yüzölçümü : 234,36 m2
Ýmar Durumu : Belediye Ýmar sýnýrlarý içerisindeki parsel emsal:1,60 yençok: 33,50 m ola-
cak þekilde mesken alaný olarak ayrýlmýþtýr.  
Kýymeti : 280.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
Artýrma Bilgileri 

1.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:55

Bitiþ Tarih ve Saati         : 06/07/2023 - 10:55

2.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:55

Bitiþ Tarih ve Saati         : 03/08/2023 - 10:55

2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýl, Sungurlu Ýlçe, SUNGUROÐLU Mahalle/Köy, 1593 Ada, 1 Parsel,
61 Nolu Baðýmsýz Bölüm Çorum Ýli Sunguroðlu Mahallesi 1593 Ada, 1 Parsel B Blok zemin Kat 61
Nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý 10020/4173256 arsa paylý dükkan vasýflý taþýnmazýn tam arsasý
5.216,57 m² alana sahiptir. Taþýnmazýn asma katlý olarak yapýldýðý, duvarlarýnýn alçý sývalý ve tabaný-
nýn þap betonunun atýldýðý görülmüþtür. Dükkanýn camekanlarýnýn takýldýðý ama camlarýnýn olmadýðý
görülmüþtür. Dükkanýn asma katýyla beraber yüzölçümü brüt 403,96 m²dir. Bina elektrik su kanalizas-
yon doðalgaz gibi hizmetlerden faydalanmaktadýr. Denilmektedir.
Adresi : Çorum Ýli Sungurlu Ýlçesi Sungurlu / ÇORUM
Yüzölçümü : 403,96 m2
Arsa Payý : 10020/4173256
Ýmar Durumu : Belediye Ýmar sýnýrlarý içerisindeki parsel emsal:1,60 yençok: 33,50 m ola-
cak þekilde mesken alaný olarak ayrýlmýþtýr.   
Kýymeti : 485.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
Artýrma Bilgileri 

1.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 11:05

Bitiþ Tarih ve Saati         : 06/07/2023 - 11:05

2.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:05

Bitiþ Tarih ve Saati         : 03/08/2023 - 11:05

3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýl, Sungurlu Ýlçe, SUNGUROÐLU Mahalle/Köy, 1593 Ada, 1 Parsel,
63 Nolu Baðýmsýz Bölüm Çorum Ýli Sunguroðlu Mahallesi 1593 Ada, 1 Parsel B Blok zemin Kat 63
Nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý 10020/4173256 arsa paylý dükkan vasýflý taþýnmazýn arsasý 5.216,57
m² alana sahiptir. Yerinde yapýlan incelemelerde söz konusu taþýnmazýn asma katlý olarak yapýldýðý,
duvarlarýnýn alçý sývalý ve tabanýnýn þap betonunun atýldýðý görülmüþtür. Dükkanýn camekanlarýnýn ta-
kýldýðý ama camlarýnýn olmadýðý görülmüþtür. Dükkanýn asma katýyla beraber yüzölçümü brüt 448,80
m²dir. Bina elektrik su kanalizasyon doðalgaz gibi hizmetlerden faydalanmaktadýr.  Denilmektedir.
Adresi : Çorum Ýli Sungurlu Ýlçesi Sungurlu / ÇORUM
Yüzölçümü : 448,80 m2
Ýmar Durumu : Belediye Ýmar sýnýrlarý içerisindeki parsel emsal:1,60 yençok: 33,50 m ola-
cak þekilde mesken alaný olarak ayrýlmýþtýr.   
Kýymeti : 535.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
Artýrma Bilgileri 

1.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 11:15

Bitiþ Tarih ve Saati         : 06/07/2023 - 11:15

2.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:15

Bitiþ Tarih ve Saati         : 03/08/2023 - 11:15

4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýl, Sungurlu Ýlçe, SUNGUROÐLU Mahalle/Köy, 1593 Ada, 1 Parsel,
64 Nolu Baðýmsýz Bölüm Çorum Ýli Sunguroðlu Mahallesi 1593 Ada, 1 Parsel B Blok zemin Kat 64
Nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý 10020/4173256 arsa paylý dükkan vasýflý taþýnmazýn  arsasý 5.216,57
m² alana sahiptir. Yerinde yapýlan incelemelerde söz konusu taþýnmazýn asma katlý olarak yapýldýðý,
duvarlarýnýn alçý sývalý ve tabanýnýn þap betonunun atýldýðý görülmüþtür. Dükkanýn camekanlarýnýn ta-
kýldýðý ama camlarýnýn olmadýðý görülmüþtür. Dükkanýn asma katýyla beraber yüzölçümü brüt 272,46
m²dir. Bina elektrik su kanalizasyon doðalgaz gibi hizmetlerden faydalanmaktadýr. Denilmektedir.
Adresi : Çorum Ýli Sungurlu Ýlçesi Sungurlu / ÇORUM
Yüzölçümü : 272,46 m2
Ýmar Durumu : Belediye Ýmar sýnýrlarý içerisindeki parsel emsal:1,60 yençok: 33,50 m ola-
cak þekilde mesken alaný olarak ayrýlmýþtýr.   
Kýymeti : 325.000,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
Artýrma Bilgileri 

1.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 11:25

Bitiþ Tarih ve Saati         : 06/07/2023 - 11:25

2.Artýrma Baþlangýç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 11:25

Bitiþ Tarih ve Saati         : 03/08/2023 - 11:25

(ÝÝK m.114 ve m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.

Sungurlu ilçesinden Sun-
guroðlu Ýlkokulu Müdürü Fik-
ret Gündoðdu ve sýnýf öðret-
meni Sedat Abanuzoðlu,
Erasmus+Projesi çerçeve-
sinde Budapeþte'ye gitti.

Türkiye Ulusal Ajansý ta-
rafýndan desteklenen Çorum
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün
Erasmus+Okul eðitimi ala-
nýnda akreditasyonuna sahip
olduðu (KA121SCH)
"20221TR01KA121SCH000
064115" proje numaralý özel
eðitim alanýnda yürütülen
Personel Hareketliliði Proje-
si'nde konsorsiyum üyesi
olan Sunguroðlu Ýlkokulu
Müdürü Fikret Gündoðdu ve
sýnýf öðretmeni Sedat Aba-
nuzoðlu, iþbaþý gözlemi için
Budapeþte'ye gitti. Ço-
rum'dan 14 öðretmenin katýl-
dýðý projede öðretmenler,
Budapeþte'de "Kobanyai
Komplex Special Kindergar-
ten, Elementary School,
Special Vocational Secon-
dary School" eðitim kuru-
munda iþbaþý gözlem yaptý-
lar. Öðretmenler, mesleki ye-
terliliklerini geliþtirmek ve be-
cerilerini artýrmak amacýyla
gerçekleþtirilen proje faali-
yetleri çerçevesinde Buda-
peþte'de bu alanda çalýþma
yapan ortak kurumlarý ziya-
ret ederek, ortak okullarda
gerçekleþtirilen faaliyetlere
katýldý.

Ýlçe Milli Eðitim Müdürlü-
ðü'nden yapýlan açýklamada,
öðretmenlerin Avrupa'da bu-
lunan okullarý ziyaret ederek
elde ettiði deneyimlerin mes-
leki geliþimlerinde önemli bir
yeri olduðunu ve bu mesleki
geliþimin eðitim-öðretim sü-
recine yansýmasýnýn ilzde
var olan eðitim kalitesinin ge-
liþmesine katký saðlayacaðý
ifade edildi. Öðretmenler iþ-
baþý gözlem yaptýðý bu okul-
da özel eðitim alanýnda yapý-
lan iyi uygulamalar ile yön-
tem ve teknikler konusunda

bilgiler edindi. Programýn
son günü ev sahibi eðitim ku-
rumu Kobanyai Komplex
Special Kindergarten, Ele-
mentary School, Special Vo-
cational Secondary Okulu
Müdürü Joost Westerik, Ma-
caristan eðitim sistemi ve
özel eðitim uygulamalarý ko-
nusunda bilgiler verildi. Bir
hafta süren iþbaþý gözlem fa-
aliyet programý. ev sahibi
okulun müdürü Joost Weste-
rik tarafýndan katýlýmcýlara
Europass hareketlilik belge-
lerinin verilmesiyle sona erdi.

Proje faaliyetine katýlan
öðretmenlerin yeterliliklerinin
geliþtirilmesi, bilgi ve tecrübe
aktarýmý ile pratik beceriler
edinmeleri, farklý bir kuru-
mun deneyim/iyi uygulama-
larýný tecrübe edebilmeleri ve
yurt dýþýnda mesleki geliþim
fýrsatlarý sunuldu. Öðretmen-
ler, iþbaþý gözlem faaliyeti
sayesinde Avrupa'daki eði-
tim kurumlarýnda bu konu
üzerine yapýlan çalýþmalarý
yakýndan izleme þansý bul-
du.

(ÝHA)

Dodurga'da vatandaþlara
ilk yardým eðitimi verildi

Sungurlulu öðrenciler 
Budapeþte'ye gitti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerimiz-
den Ýnegölspor'da yönetici Burhan Serbest
istifasýný sundu.

Ýnegölspor'dan konuyla ilgili yapýlan
açýklamada, " "Ýnegölsporumuzun Taraftar
Sorumlusu Burhan Serbest, istifa gerekce-
sini Milletvekili aday adaylýðý süreci nede-
niyle yönetim kurulundan affýný isteyerek
istifasýný sundu" denildi. (Haber Merkezi)

Nazilli Belediyespor, altyapýsýndan çýkýp
performansýyla dikkat çeken 20 yaþýndaki
Furkan Apaydýn'ýn sözleþmesini 2027 yýlýna
kadar uzattý.

Sol stoperin Süper Lig takýmlarýndan Alan-
yaspor'un radarýnda olduðu dile getirildi. 

(Haber Merkezi)

Çorum FK'nin de mücadele et-
tiði TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulu-
nan Bursaspor'a, olaylý geçen
Amed Sportif Faaliyetler maçý son-
rasý adeta ceza yaðdý.

PFDK, Amed Sportif maçýndaki
olaylarýn ardýndan Bursaspor'a ta-
rihi bir ceza verdi. Kurul, Bursas-
por'a 9 maç seyircisiz oynama ce-
zasý verildiðini açýkladý. Bursas-
por'a 9 maçýn yaný sýra toplamda
326 Bin TL de para cezasý verildi.

PARA VE SEYÝRCÝSÝZ
OYNAMA CEZASI
PFDK'dan yapýlan açýklamada,

Bursaspor Kulübünün, Amed
Sportif Faaliyetler ile oynanan mü-
sabakada taraftarlarýnýn neden ol-
duðu çirkin ve kötü tezahürat ne-
deniyle bir resmi müsabakayý ken-
di sahasýnda seyircisiz oynama ve
6 bin TL para cezasý ile cezalandý-
rýlmasýna,

Ayný müsabakada Bursaspor
Kulübünün, merdiven boþluklarý-
nýn boþ býrakýlmamasýndan dolayý
40 bin TL para cezasý ile cezalan-
dýrýlmasýna,

Ayný müsabakada Bursaspor
Kulübünün, taraftarlarý ile mensup-
larýnýn neden olduðu saha olaylarý
ve talimatlara aykýrý eylem nede-
niyle 8 resmi müsabakayý kendi
sahasýnda seyircisiz oynama ve
280 bin TL para cezasý ile cezalan-

dýrýlmasýna,
Bursaspor Kulübü görevlisi Aþ-

kýn Deðirmenci ve Aybars Türk-
kan'ýn, rakip takým mensubuna yö-
nelik saldýrýsý nedeniyle 90 gün
hak mahrumiyeti ile cezalandýrýl-
masýna karar verilmiþtir" denildi.

Öte yandan PFDK'ya sevk edi-
len Isparta 32 Spor'a ve Menemen
FK'ye de ceza verildi. 

Açýklamada þu ifadelere yer ve-
rildi:

ÝKÝ KULÜBE 
DAHA CEZA GELDÝ
Isparta 32 Spor Kulübünün,

Ýnegölspor ile oynanan müsabaka-
da taraftarlarýnýn neden olduðu çir-
kin ve kötü tezahürat nedeniyle 20
bin TL para cezasý ile cezalandýrýl-
masýna,

Ayný müsabakada Isparta 32
Spor Kulübü teknik sorumlusu Ha-
kan Yýlmaz'ýn, müsabaka hakemi-
ne yönelik sportmenliðe aykýrý ha-
reketi nedeniyle bir resmi müsaba-
kada soyunma odasýna ve yedek
kulübesine giriþ yasaðý ve 6 bin TL
para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,

Isparta 32 Spor Kulübü antre-
nörü Serdal Kurt'un, müsabaka
hakemine yönelik fiili müdahale

içeren sportmenliðe aykýrý hareke-
ti nedeniyle 2 resmi müsabakada
soyunma odasýna ve yedek kulü-
besine giriþ yasaðý ve 4 bin TL pa-
ra cezasý ile cezalandýrýlmasýna,

Menemen FK teknik sorumlusu
Özden Töraydýn'ýn, 24Erzincans-
por ile oynanan müsabakada rakip
takým mensubuna yönelik sport-
menliðe aykýrý hareketi nedeniyle
1 resmi müsabakada soyunma
odasýna ve yedek kulübesine giriþ
yasaðý ve 6 bin TL para cezasý ile
cezalandýrýlmasýna karar verilmiþ-
tir." 

(Abdulkadir Söylemez)

Sungurlu ilçe-
sinde Okul Sporlarý
Grup Müsabakalarý
baþladý.

Kovid-19 salgýný
nedeniyle iki yýllýk
aranýn ardýndan ta-
kýmlar halinde yeþil
sahaya çýkan öð-
renciler, ilk iki sýra-
ya yerleþerek ilçe-
lerini Çorum'da dü-
zenlenecek müsa-
bakalarda temsil et-
mek için mücadele
veriyor.

Organizasyon
kapsamýnda Yavuz
Selim Karaman Or-
taokulu ile Þehit
Mahmut Peþmen
Ortaokulu öðrenci-
leri, Sungurlu Sta-
dý'nda karþý karþýya
geldi.

Gençlik Spor Ýl-
çe Müdürü Mehmet
Aktaþ, Kovid-19
salgýnýnýn ardýndan
okul sporlarýnýn ilk
kez bu yýl yapýlma-
ya baþlandýðýný
söyledi.

Sungurlu'da öð-
rencilerin futbol ve
futsal branþlarýnda
mücadele ettiklerini
anlatan Aktaþ, "Fut-
bol branþýnda 4 ta-
kým mücadele edi-
yor. 25 Mart'ta baþ-
layacak futsal bran-
þýnda ise 5 kýz, 9
erkek olmak üzere
14 takým mücadele
edecek. Her iki
branþta da ilk iki sý-
rada yer alan ta-
kýmlarýmýz, il gene-
linde düzenlenecek
turnuvaya katýlma
hakký kazanacak."
dedi. (AA)

Sungurlu ilçesinde üçüncü sýnýf öðrencileri
arasýnda Türkiye Sportif Yetenek Taramasý ve
Spora Yönlendirme Projesi kapsamýnda sportif
yetenek taramasý devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Ba-
kanlýðýnýn ortaklaþa hayata geçirdiði proje kap-
samýnda ilçedeki öðrenciler, Mahmut Atalay
Spor Salonu'nda çeþitli testlere tabi tutuluyor.

Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Sepetçi ve
Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Aktaþ'ýn
da katýldýðý taramada, yeteneði olduðu belirle-
nen öðrenciler ilgili branþlara yönlendiriliyor.

Aktaþ, yeteneðin genç yaþta keþfedilmesi-
nin sporcunun baþarýsýnda önemli rol oynadýðý-
ný söyledi.

Yaklaþýk 500 öðrencide tarama yaptýklarýný
belirten Aktaþ, sonuçlarýn Gençlik ve Spor Ba-
kanlýðýnca deðerlendirileceði, yetenekli olduðu
belirlenenlerin eðitime alýnacaðýný kaydetti.

Aktaþ, önceki taramalarda tespit edilen 60
öðrencinin kendi branþýnda eðitimlerini sürdür-
düðünü sözlerine ekledi. (AA)

Nazilli'de Furkan 
sözleþme yeniledi

BURSASPOR'A CEZA YAÐDI!

Ýnegölspor 
yönetiminde ayrýlýk

Öðrencilerin sportif yetenekleri belirleniyor

Okul sporlarý grup
müsabakalarý baþladý
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Çorum FK ile Alagöz Hol-
ding Iðdýr FK karþý karþýya
geldi. 

Çorum FK ile Alagöz Hol-
ding Iðdýr FK ligde maç yap-
madan geçeceði haftayý de-
ðerlendirmek için hazýrlýk
maçýnda bir araya geldi. 

Ankara'da Osmanlý Stad-
yumunda saat 14'te oynanan
hazýrlýk maçýnda her iki ta-
kým da sezonda az süre bu-
lan oyuncularýný deneme im-
kaný bulurken karþýlaþma
Alagöz Holding Iðdýr FK'nin
2-0'lýk üstünlüðü ile sonuç-
landý. 

GENÇ ÝSÝMLER 
ÝLK 11'DE
Çorum FK, Iðdýr karþýsýna

kalede Bayram Olgun; de-
fansta Mustafa Emre Yalçýn-
kaya, Mustafa Eren Damar,
Emre Öztürk ve Fatih Selim-
han Solmaz; orta alanda Ti-
mür Temeltaþ, Ferhat Yaz-
gan, Selim Ilgaz ve Sabrican
Aygün; ileride uçta ise Eren
Aydýn ve Muhammed Musta-
fa Yýldýrým ile baþladý. 

Iðdýr FK ise Oðuz, Ahmet,
Burak, M.Yýldýzaç, Çaðtay,
Tuðkan, M.Akarslan, Enes,
Mehmet Özdýraz, Mustafa,
Ömer Faruk ilk 11 ile maça
baþladý.

GOLLER TANIDIK 
OYUNCULARDAN 
GELDÝ
Az sayýda taraftarýn izle-

diði maçý, ilk yarýda atýlan
goller ile maçý kazanan Ala-
göz Holding Iðdýr FK'nin gol-
leri tanýdýk isimlerden geldi. 

Maçýn gol perdesini 9'un-
cu dakikada sezonun ilk yarý-
sýnda Çorum FK formasý gi-
yen Enes Nalbantoðlu açar-
ken, diðer gol ise 35'inci da-
kikada Mehmet Özdýraz'dan
geldi. Mehmet Özdýraz bu
sezon Çorum FK'nin 3-1 ye-

nildiði Düzce karþýlaþmasýn-
da Kýrmýzý-Siyahlýlara iki gol
atmayý baþarmýþtý. 

ENES UZAK DÝREÐE 
DÜZGÜN VURDU 
Dakikalar 9'u gösterdiðin-

de Iðdýr FK kendi sahasýn-

dan attýðý havadan uzun pas
ile Enes'i defansýn arkasýna
kaçýrmayý baþardý. Ceza sa-
hasý içinde top ile buluþan
Enes dar açýldan sol ayaðý
ile uzak direðe düzgün bir
vuruþ yaparak kaleci Bay-
ram'ý maðlup etmeyi baþardý. 

YÝNE 
UZUN TOP, 
YÝNE GOL
Dakikalar 35'i gösterdi-

ðinde hazýrlanýþ açýsýndan
benzer bir pozisyon ile Iðdýr
bir kez daha Çorum FK filele-
rini havalandýrmayý baþardý.
Iðdýrlý defans oyuncusu ken-
di sahasýndan havadan attýðý
uzun pasla takým arkadaþýný
top ile buluþturmayý baþardý.
Ceza sahasýnýn hemen dý-
þýnda sað çaprazda top ile
buluþan Iðdýrlýk oyuncu ceza
yayýna koþu yapan Mehmet
Özdýraz'ýn önüne topu býrak-
tý. Mehmet de topun geliþine
düzgün bir vuruþ ile skoru 2-
0'a getirdi.

2'NCÝ YARI 
ATAK VAR, 
GOL YOK 
Ýlk yarýda atýlan iki gol

maçýn skorunu belirlerken
2'nci yarýda her iki takým da
girdiði tehlikeli ataklarý gole
çevirmeyi baþaramadý. Sýkça
yapýlan oyuncu deðiþiklikleri
ile teknik adamlar oyuncula-
rýný gözlemleme imkaný bul-
du. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK ve Iðdýr FK ligde bay geçtikleri haftayý hazýrlýk maçý yaparak deðerlendirdi. 

DOSTLUK MAÇINDA
KAZANAN IÐDIR OLDU

2-0
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Meteoroloji tahminlerine
göre hafta sonunun yaðmurlu
geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ðü, hafta sonu Çorum ve çev-
resi için yaðýþ uyarýsý yaptý. 

Açýklamada þu ifadelere yer
verildi:

"Yaðýþlarýn genellikle yað-
mur ve saðanak þeklinde ol-
masý bekleniyor. Cumartesi
günü; Kastamonu çevrelerin-
de, Pazar günü; Kastamonu,
Sinop, Çorum, Amasya, Sam-
sun ve Tokat çevrelerinde,

Pazartesi günü ise bölge
genelinde (Samsun, Sinop, Or-
du, Kastamonu, Çorum, Amas-
ya ve Tokat) yaðýþlarýn yer yer
kuvvetli olacaðý tahmin edili-
yor.

Rüzgârýn; Cumartesi günü
güneyli yönlerden (Lodos)

kuvvetli, bölge genelinde fýrtý-
na, yer yer kýsa süreli kuvvetli
fýrtýna, yüksek kesimlerde tam
fýrtýna, Pazar günü; bölge ge-
nelinde fýrtýna, yer yer kýsa sü-
reli kuvvetli fýrtýna þeklinde
eseceði tahmin ediliyor.

Cumartesi günü bölge ge-
nelinde mevsim normallerinin
üzerinde olmasý beklenen ha-
va sýcaklýklarýnýn Pazar günün-
den itibaren yaðýþlarla beraber
hissedilir derecede azalarak
mevsim normalleri civarýna
düþmesi bekleniyor.

Kuvvetli meteorolojik hadi-
seler ile ilgili Meteoroloji Genel
Müdürlüðü'nün hazýrlayacaðý
meteorolojik tahmin raporlarý-
nýn ve meteorolojik uyarýlarýn
takip edilmesi önem arz et-
mektedir." 

(Haber Merkezi)

Tarým ve Orman Ýl Müdür Veki-
li Erdem Kolabaþ, hayvanlar gö-
rülen þap hastalýðýnýn salgýna dö-
nüþmemesi için gerekli tedbirlerin
alýndýðýný söyledi, kurallara uyma-
yan iþletmelere 46 bin lira idari
para cezasý uygulanacaðýný hatýr-
lattý.

Çorum Tarým ve Orman Ýl Mü-
dürlüðü, þap aþýlama kampanyasý
süresince ülke genelinde hayvan
hareketliliðinin durdurulduðunu
bildirdi.

Konuyla ilgili bir açýklama ya-
pan Tarým ve Orman Ýl Müdür Ve-
kili Erdem Kolabaþ, þap hastalýðý-
nýn yayýlmasýný önleyici tüm ted-
birlerin tüm ülke genelinde alýndý-
ðýný, kesim, ithalat ve ihracat
amaçlý yapýlan sevkler dýþýnda,
þap hastalýðýna duyarlý il içi ve il
dýþý tüm hayvan hareketlerinin
aþýlama kampanyasý süresince
durdurulduðunu ifade etti. Kola-
baþ, hayvan pazarlarýnýn ikinci bir
duyuruya kadar kapatýlmasýna
karar verildiðini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kolabaþ, "Ýþletme-
nize hastalýk bulaþma ihtimaline
karþý hastalýk sürecinde alýnan
tedbirlere uyulmasý hayvanlarýný-
za þap aþýsý yaptýrýlmasý önem
arz etmektedir. Ýdari ve fenni ted-
birlere uymayanlar hakkýnda 46
bin 159 lira idari para cezasý uy-
gulanacaktýr. Yol kontrollerinde
hayvan hareketlerine uymayanla-
ra idari iþlem uygulanacaktýr" diye
konuþtu. (Sümeyra Özdoðan)

Çorum Belediyesi, kurak geçen
kýþ döneminin ardýndan Çorum hal-
kýna su tasarrufu çaðrýsý yaptý. Ba-
rajlardaki doluluk oranýnýn beklene-
nin altýnda olduðuna dikkat çekilen
açýklamada, su kullanýmýnda hassas
davranýlmasý istendi. 

Türkiye'de iklim deðiþikliðine
baðlý olarak yaþanan kuraklýðýn etki-
leri görülmeye baþladý. Çorum'da da
kurak geçen kýþ dönemi su kaynak-
larýný olumsuz etkiledi.  Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir yaptý-
ðý açýklamada, suyun bilinçli kullanýl-
masý ve tasarruf yapýlmasý konusun-
da çaðrýda bulundu. 

BEKLENEN DÜZEYDE 
YAÐIÞ OLMADI
Ülkemizde mevsimsel yaðýþlarýn

azalmasý sonucunda ilimizde de su
kaynaklarýn yeterince beslenemedi-
ðini dile getiren Zahir, "Kýþ mevsi-
minde, tüm ülkede olduðu gibi Ço-
rum'da da beklenen düzeyde yaðýþ-
lar olmadý. Yaþadýðýmýz kuraklýk, ha-
yatýmýzýn vazgeçilmezi olan su kay-
naklarýmýzý da olumsuz etkilemekte-
dir. Kuraklýðýn devam etme ihtimalini
de göz önünde bulundurarak, suyu-
muzu her zamankinden daha tem-
kinli, özenli ve israf etmeden kullan-
malýyýz" dedi. 

"BARAJLARDA 41 MÝLYON 
METREKÜP SU VAR"
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Al-

per Zahir, Çorum'a içme suyu saðla-
yan Koçhisar, Yenihayat ve Hatap
barajlarýnýn doluluk oranlarýyla ilgili

de bilgi verdi.  Þu anda, Koçhisar
Barajý'nda yüzde 27, Yenihayat Ba-
rajý'nda yüzde 30, Hatap Barajý'nda
ise yüzde 19 doluluk oranýna sahip
olduðunu belirten Zahir, bu üç baraj-
daki toplam su hacminin 41 milyon
metreküp olduðunu açýkladý. Zahir,
Hatap ve Koçhisar barajlarýnýn içme
suyunun yaný sýra tarýmsal sulama-
da da kullanýldýðýný da hatýrlattý.

"YILLIK SU TÜKETÝMÝMÝZ 20 
MÝLYON METREKÜP"
Þehrimizde kýsa vadede susuz-

luk problemi yaþanmasýný öngörme-
diklerini ancak uzun vadeli olarak
tedbirli olunmasý gerektiðini dile geti-
ren Baþkan Yardýmcýsý Zahir, sýnýr-
sýz bir kaynak olmayan suyun öne-
mine vurgu yaptý.  Çorum'un yýllýk su

tüketiminin yaklaþýk 20 milyon m³ ol-
duðunu söyleyen Zahir, bu yýl için su
sýkýntýsý olmadýðýný ancak kuraklýðýn
devam etmesi halinde su kaynakla-
rýnda ciddi düþüþler yaþanabileceði-
ne dikkat çekti.

Tüm dünyanýn da gündeminde
olan kuraklýða baðlý olumsuzluklarýn
ilimizde yaþanmamasý için çalýþma-
lar yaptýklarýný dile getiren Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir,  "Çorum Be-
lediyesi olarak kayýp kaçaklarý önle-
mek için çalýþmalarýmýzý 24 saat
esasýyla sürdürüyoruz. Bir damla su-
yumuzu dahi israf etmemek için has-
sasiyetle çalýþýyoruz. Vatandaþlarý-
mýzdan da su tasarrufu konusunda
maksimum özeni göstermelerini
bekliyoruz" diye konuþtu.

(Çaðrý Uzun)

SU TASARRUF ÇAÐRISI

Alper Zahir

Erdem Kolabaþ

Hafta sonu yaðýþlý geçecek

Dikkat, 46 bin
lira cezasý var


