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AKPAY'DAN KAMiL
KÖYÜNE ZiYARET

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Kamil köyünü ziyaret etti. Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, beraberinde daire müdürleriyle birlikte ilçeye baðlý Kamil köyünü ziyaret
etti. Ziyarette Kamil köyünde bahçe yapýlmasý planlanan alanda incelemelerde bulunan

Kaymakam Akpay, daire müdürleriyle istiþare yaptý. 2’DE

AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif
Okudan, Osmancýk'a kazandýrýlan üç

proje için Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya'ya teþekkür etti. AK Parti Seçim Ýþ-

leri Genel Baþkan Yardýmcýsý, Çorum
Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, geçtiðimiz
günlerde Obruk Dutludere Sulama Kaya,
Kýzýlýrmak Þiþme Savak Projesi ve Os-

mancýk Ýçme Suyu Arýtma Tesisi ihaleleri-
nin yapýldýðýný açýklamýþtý. 12’DE

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
ilçedeki Yüzme Havuzu'ndaki hamam ve

sauna bölümünün kadýnlara üç gün 
boyunca ücretsiz olacaðýný açýkladý. 2’DE

Osmancýk Belediyesinden 
kadýnlara 8 Mart jesti

Kahramanmaraþ ve bölgesinde yaþanan dep-
rem felaketinden etkilenen genç çift, Osman-

cýk'ta dünyaevine girdi, Baþkan Gelgör'ü ziyaret
etti. 4’DE

Osmancýk'ta evlenen depremzede 
çiftten Baþkan Gelgör'e ziyaret

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ve
eþi Senem Akpay þehit annesi Keziban

Gaþga'yý ziyaret ederek kadýnlar gününü
kutladý. 9’DA

Osmancýk Kaymakamlýðý
þehit annesini unutmadý

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü'nde 

kaymakamlýkta çalýþan kadýnlarýn 
gününü çiçeklerle kutladý. 4’DE

Kaymakamlýk personeli 
unutulmadý

Çorum'da bir takým ziyaretlerde bulunan
Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði 

Bakanlýðý Bakan Müþaviri ve geçen dönem
Çorum Belediye Baþkaný Zeki Gül, mahalle

muhtarlarýyla bir araya geldi. 4’DE

Zeki Gül, muhtarlarla buluþtu

17 hafta aradan sonra, geçtiðimiz hafta tekrar liderlik koltu-
ðuna oturan Çorum FK koltukta bir hafta kalabildi. Türkiye
2’nci Lig Beyaz grupta 26’ncý hafta maçlarý tamamlandý. 

Cumartesi günü saat 14’te oynanan maçlarla tamamlanan
haftada Çorum FK haftayý bay geçti. 11’DE

Çorum FK haftayý
bay geçti
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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?

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
ilçedeki Yüzme Havuzu'ndaki hamam ve sauna
bölümünün kadýnlara üç gün boyunca ücretsiz
olacaðýný açýkladý.

Sosyal medya hesabýndan bir açýklama ya-
pan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlu olsun. Kapa-
lý yüzme havuzumuzun hamam ve sauna bölü-
mü kadýnlara 3 gün ücretsiz. 8 -9 -10 Mart gün-
leri tüm hemþehrilerimiz yararlanabilir. Randevu
için 0 530 596 76 85 havuz iletiþim numarasýný
mutlaka aramanýz rica olunur" denildi.

(Sümeyra Özdoðan)

Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, Kamil köyü-
nü ziyaret etti.

Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, beraberinde
daire müdürleriyle birlikte
ilçeye baðlý Kamil köyünü
ziyaret etti. Ziyarette Ka-
mil köyünde bahçe yapýl-
masý planlanan alanda in-
celemelerde bulunan Kay-
makam Akpay, daire mü-
dürleriyle istiþare yaptý. 

KÖY OKULUNDA
ÝNCELEME
Daha sonra Kayma-

kam Akpay ve beraberin-
dekiler Kamil Köyü Ýlkoku-
lu ve Ortaokulu'nu ziyaret
ederek öðretmen ve öð-
renciler ile bir araya geldi.
Akpay, okulun mevcut du-
rumu ve ihtiyaçlarý konu-
sunda bilgi aldý.

(Çaðrý Uzun)

Osmancýk Belediyesinden
kadýnlara 8 Mart jesti

Akpay'dan Kamil
köyüne ziyaret

Ahmet Gelgör
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Çorum'da bir evin bahçe kapýsýný kýrarak çal-
dýðý motosikleti sosyal medyada sattýðý tespit
edilen ve yakalanan zanlý tutuklandý.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupýnar 16. So-
kak'taki bir ikametten motosiklet çalýndýðý ihbarý
üzerine harekete geçen Asayiþ Þube Müdürlüðü
Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro Amirliði ekipleri,
soruþturma baþlattý.

Kimliði belirlenen zanlý, polis ekiplerince gö-
zaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan
adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý hakimlikçe
tutuklandý.

Öte yandan zanlýnýn çaldýðý motosikleti sos-
yal medya hesabýndan bir baþkasýna sattýðý tes-
pit edildi.

Çalýntý motosiklet, satýn alan kiþiden alýna-
rak, sahibine teslim edildi. Hýrsýzlýk zanlýsýnýn
çalýntý motosiklet satýþýndan elde ettiði para da
motosikleti alan kiþiye verildi. (AA)

Çorum Ülkü Ocaklarý'nýn her yýl geleneksel
olarak düzenlediði iftar programlarý bu yýl da de-
vam edecek.

Salgýn nedeniyle üç yýldýr iftar çadýrý kurama-
dýklarýný belirten Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný
Orhan Tosik, "Tespit edilen ailelerimizin evlerine
gönüldaþlarýmýzýn desteði ile iftar yemeklerini
ulaþtýrmýþtýk" dedi.

3 yýlýn ardýndan bu sene yeniden hayýrsever-
lerin katkýlarýyla her gün iftar sofralarýný açacak-
larýný ifade eden Orhan Tosik, "Gönüldaþlarýmý-
zý Yavruturna Mahallesi Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu
Sokak'ta bulunan Ülkü Ocaklarý binasý önünde
iftar soframýzda ekmeðimizi bölüþmeye davet
ediyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Bankacýlar ile eczacýlar ekonomik sorunlarý
rahatlatmak adýna bir araya geldi. 

Türk Ekonomi Bankasý ile Çorum Eczacý
Odasý yetkilileri ziyarette uygun koþullarda ürün-
ler ve düþük faizli krediler hakkýnda bilgi alýþve-
riþi yaptý.

Çorum Eczacý Odasýndan, Türk Ekonomi
Bankasý yetkililerinin kendilerini ziyaret ettiðini
ve ekonomi konusunda görüþtüklerini duyurdu. 

7 Mart'ta Eczacý Odasýnda gerçekleþen ziya-
rete Türk Ekonomi Bankasý Çorum Þube Müdü-
rü Tekin Gürbüz ve Ýþletme Müþteri Ýliþkileri Yö-
neticisi Gencay Çelik katýldý.

Toplantýda Eczacý Odasýndan ise Yönetim
Kurulu Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler, Genel
Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoðan, Sayman
Ecz. Seçil Ertürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz.
Zeynep Bayrak, Ecz. Volkan Tokatlý ve Odamýz
Denetleme Kurulu Baþkaný Ecz. Yýlmaz Danacý
hazýr bulundu.

EKONOMÝ VE RAHATLAMA
YOLLARI KONUÞULDU
Ziyarette, banka tarafýndan Çorum Eczacý

Odasý üyelerine ekonomik sorunlarýný rahatlat-
mak adýna uygun koþullarda ürünler ve düþük
faizli krediler hakkýnda Yönetim Kuruluna bilgi-
lendirme yapýldý. (Abdulkadir Söylemez)

Ramazan öncesinde gýda ve et fiyatlarýn-
da talep kaynaklý yükseliþler sürüyor. Et fiyat-
larý maliyet kaynaklý zamlarla birlikte son bir
ayda yüzde 30 pahalandý.

Depremin vurduðu hayvancýlýk sektörün-
de ramazan öncesi 'maliyet artýþý' kaynaklý
zamlar devreye girince et fiyatlarý son bir ay-
da yüzde 30 arttý. Baþlayan þap salgýnýnýn ar-
týþý tetiklemesinden endiþe ediliyor. Tarým Ba-
kanlýðý'nýn fiyatlarý dengelemek için ithalat
için harekete geçtiði bildirildi.

KIYMANIN KÝLOSU 300 
LÝRAYA YAKLAÞTI
Kýrmýzý etin fiyatý bir ayda yüzde 30 yük-

seldi. Ulusal Kýrmýzý Et Konseyi'nin verilerine
göre dana karkas kesim fiyatý bazý bölgelerde
180 lirayý görürken, ortalama 175 lira oldu.
Kasaplarda kýymanýn kilosu 300 liraya yak-
laþtý.

BAKANLIK, FÝYATLARI DENGELEMEK 
ÝÇÝN DÜÐMEYE BASTI
Ette yaþanan bu yükseliþin nedeni bazý il-

lerde görülen þap hastalýðýna baðlý olarak
hayvan pazarlarýnýn kapatýlmasýna baðlanýr-
ken, hastalýðýn henüz fiyatlara yansýyacak
boyutta bir sorun yaratmadýðý görüþü de dile
getirildi. Tarým ve Orman Bakanlýðý'nýn fahiþ
fiyatlara karþý et ithal edileceði, Avrupa ve
Güney Amerika'dan kasaplýk hayvan, Avru-
pa'dan ise karkas et ithal edileceði bildirildi.

BAÞLAYAN ÞAP SALGINI 
FÝYATLARI DAHA DA ARTIRIR
Kýrmýzý Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliði

Derneði (ETBÝR) Yönetim Kurulu Baþkaný
Vet. Dr. Ahmet Yücesan Türkiye genelini kap-
sayan bir karantina olmasý durumunda fiyat-
larýn daha da yukarý gideceðini söyledi. An-
cak þu anda böyle bir durum olmadýðýný kay-
deden Yücesan, bölgesel olarak önlemlerin
alýndýðýný belirtti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürün-
leri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Baþ-
kaný Osman Yardýmcý da etteki fiyat artýþýnýn
bazý illerde görülen þap hastalýðýndan deðil
Ramazan ayýnýn yaklaþmasýndan kaynaklan-
dýðýný ifade etti. "Þap hastalýðý normalde de
olan bir hastalýk. Önlemi alýnabilen bir hasta-
lýk. Bize de evraklar geldi. Ýller ilçeler hepsi
seferber. Her noktada yok. Belli noktalarda
var. Ama hastalýðýn aþýsý var. Artýk o kadar
önemli bir hastalýk deðil" diyen Yardýmcý, fi-
yatlardaki yükseliþin hastalýkla ilgili olmadýðý-
ný vurguladý. Yardýmcý'nýn deðerlendirmesine
göre et fiyatlarýna geçen Ramazan ayýnda
zam yapýlmadý. Ancak bu yýl artan girdi mali-
yetleri nedeniyle artýþlar kaçýnýlmaz oldu.

ESK'YA FÝYATLARA
MÜDAHALE ÇAÐRISI
Kýrmýzý et fiyatlarýndaki artýþýn önüne geç-

mek için önlem alýnmasý gerektiðini belirten
Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði
Baþkaný Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumu'ndan
(ESK) piyasaya müdahale etmesini bekledik-
lerini söyledi. Tunç, "ESK ithal besilik hayvan
veya karkas et getirilebilir. Biz buna karþý de-
ðiliz. Genç besilik hayvan gelirse büyük hay-
vanlar ahýrdan çýkar. Hem hayvanlar gençleþ-
miþ olur hem de piyasaya olumlu bir etkisi
olur. ESK'nin ithal hayvan veya karkas et mü-
dahalesi kýrmýzý et fiyatlarýnýn yükselmesinin
önüne geçebilir. Belki bir nebze düþürebilir."
ifadelerini kullandý.

Ramazanda kýrmýzý et tüketiminin arttýðý-
na deðinen Tunç, "Bir müdahale olmazsa fi-
yatlar artmaya devam edebilir. Bu da vatan-
daþýn kýrmýzý ete ulaþmasýný engeller. Biz fi-
yatlarýn makul olmasýný ve ülkede herkesin
bu protein kaynaðýndan faydalanmasýný isti-
yoruz. Ramazanda kýrmýzý ete ulaþýmda sý-
kýntý olmamasý için bir an önce müdahale
edilmeli." dedi.

"ÞAP HASTALIÐI ÝÇÝN ACÝL
ÖNLEM ALINMALI"
Tunç, þap hastalýðýnýn çýkmasýnýn hem ül-

keye hem de sektöre büyük bir zarar verdiði-
ni belirterek, þunlarý kaydetti:

"Dünyada þap artýk çok görülen bir hasta-
lýk deðil. Bizim ülkemizde de Trakya'da kon-
trollü bir bölge var ve burada da yaklaþýk 10
yýldýr þap hastalýðýna rastlanmadý. Þap hasta-
lýðýnýn görülmemesi için hayvanlarýn özellikler
sýnýr giriþ çýkýþlarýnda önlemler alýnmalý. Ayrý-
ca kurban edilecek hayvanlar diðer illere gön-
derilirken de kan tahlilleri alýnarak kontroller
yapýlmalý. Hýzlý bir þekilde önlem alýnýp þap
hastalýðýnýn yayýlmasý engellenemezse para-
sal kaybý çok fazla olur." (Haber Merkezi)

Ramazan öncesi et 
fiyatlarýna büyük zam

Çaldýðý motosikleti satmaya
çalýþýrken yakalandý

Eczacýlar ve bankacýlar
ekonomi konuþtu

Ülkü Ocaklarý Ramazan
geleneðini sürdürecek

Orhan Tosik
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Kahramanmaraþ ve
bölgesinde yaþanan dep-
rem felaketinden etkile-
nen genç çift, Osman-
cýk'ta dünyaevine girdi,
Baþkan Gelgör'ü ziyaret
etti.

Sosyal medya hesa-
býndan bir paylaþým ya-
pan Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör,
"Depremzede kardeþleri-
miz Osman Gezgen ve
Sultan haným evlendiler
ve ilçemizde kalmaya ka-
rar verdiler. Allah nikahla-
rýný ve kararlarýný müba-
rek kýlsýn. Ömür boyu
mutluluklar dilerim" dedi.

(Sümeyra Özdoðan)

Zeki Gül, muhtarlarla buluþtu
Çorum'da bir takým ziyaretlerde

bulunan Çevre Þehircilik ve Ýklim De-
ðiþikliði Bakanlýðý Bakan Müþaviri ve
geçen dönem Çorum Belediye Baþ-
kaný Zeki Gül, mahalle muhtarlarýyla
bir araya geldi. 

Emek Lokantasý'nda gerçekleþtiri-
len toplantýya Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir, Yeniyol Ma-
hallesi Muhtarý Seydi Demiray, Yavru-
turna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar,
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi
Þeker, Üçdutlar Mahallesi Muhtarý

Mehmet Bölükbaþý, Akkent Mahallesi
Muhtarý Necip Güler, Kunduzhan Ma-
hallesi Muhtarý Kadir Akçal, Bahçeli-
evler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýl-
tepe, Bayat Mahallesi Muhtarý Fikret
Külcü, Buharaevler Mahallesi Muhta-
rý Ümit Patýroðlu, Çöplü Mahallesi
Muhtarý Yýlmaz Kýrcý, Gülabibey Ma-
hallesi Muhtarý Hasan Belli, Kale Ma-
hallesi Muhtarý Ali Þahin ve Karakeçi-
li Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn ol-
mak üzere tüm muhtarlar katýldý. 

Oldukça samimi bir ortamda ger-
çekleþtirilen toplantýda Zeki Gül Bele-

diye Baþkan yardýmcýlýðý ve Baþkan-
lýðý döneminde muhtarlarla istiþare
içerisinde çalýþtýklarýný belediye süre-
cinin ardýndan da çalýþmalara devam
ettiklerini belirtti. 

Kýsa bir konuþma yapan Zeki Gül
"Muhtarlarýmýz bizim temel yapý taþ-
larýmýzdan bu zamana kadar muhtar-
larýmýzla her zaman istiþareler yaptýk.
Bu zamana kadar nasýl istiþare ve
uyum içerisinde çalýþtýysak bundan
sonra da uyum ve istiþare içerisinde
çalýþmalarýmýza devam edeceðiz.
Sizler bizim için çok önemlisiniz. Siz-
ler mahallelerde nabýz tutan mahalle-
linin sýkýntýlarýný sorunlarýný bilen in-
sanlarsýnýz. Hemþerilerimizin sorun-
larýný çözmek onlara yardýmcý olmak
bizim görevimiz. Benim kapým sizlere
her zaman açýk. Ne zaman isterseniz
ne sýkýntý olursa çözmek adýna elim-
den geleni yapacaðým" dedi. 

Zeki Gül'ün konuþmasýnýn ardýn-
dan görüþlerini belirten muhtarlar ise
Zeki Gül'ün desteðini her zaman yan-
larýnda hissettiklerini belirttiler. Zeki
Gül'ün her mahalleye eþit þekilde
davrandýðýný hiçbir mahalleyi diðerin-
den ayrý tutmadýklarýný belirten muh-
tarlar Çevre Þehircilik ve Ýklim Deði-
þikliði Bakanlýðý Bakan Müþaviri ve
geçen dönem Çorum Belediye Baþ-
kaný Zeki Gül çalýþmalarýnda baþarý
dileklerinde bulunarak her zaman
destekçisi olacaklarýný belirttiler.

ÞAHÝNBAÞ'I HASTANEDE
ZÝYARET ETTÝ

Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikli-
ði Bakanlýðý Bakan Müþaviri ve geçen
dönem Çorum Belediye Baþkaný Zeki
Gül muhtarlarla gerçekleþtirilen isti-
þare toplantýsýna rahatsýzlýðý nede-
niyle katýlamayan Çepni Mahallesi
Muhtarý Mehmet Þahinbaþ'ý  hastane-
de ziyaret etti. 

Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet
Þahinbaþ'ýn bir süredir Hasan Paþa
Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü-
ðünü öðrenene Çevre Þehircilik ve Ýk-
lim Deðiþikliði Bakanlýðý Bakan Müþa-
viri ve geçen dönem Çorum Belediye
Baþkaný Zeki Gül Þahinbaþ'ý hasta-
nede ziyaret ederek geçmiþ olsun di-
leklerinde bulundu. 

(Haber Merkezi)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 12 Mart Ýs-
tiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Er-
soy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayým-
ladý. 

Ýstiklal þairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme
aldýðý Ýstiklal Marþý'nýn Türk milletinin istiklal
mücadelesini anlatan tarihi bir belge olduðu-
nu vurgulayan Vali Çiftçi, þunlarý söyledi:

"Her mýsrasýnda ecdadýmýzýn inanmýþlýðý
ve kararlýlýðýnýn nakþedildiði, milletimizin ba-
ðýmsýzlýða ve kutsal deðerlerine olan baðlýlý-
ðýný destanlaþtýran, Ýstiklâl Marþýmýzýn kabu-
lünün 102.yýl dönümünü, millet olarak birlik
ve beraberlik içerisinde idrak etmenin heye-
canýný yaþýyoruz.

Ýstiklâl Marþý; milli mücadele ruhumuzu,
vatan sevgimizi, milli-manevi deðerlerimizi,
baðýmsýzlýða olan tutkumuzu yansýtan eþsiz
bir eserdir. Türk milletinin dünyaya bildirisi ve
baðýmsýzlýðýnýn tescilidir.Tarihten silinmek is-
tenen bir milletin hangi deðerlere sarýlarak is-
tiklâl mücadelesini kazandýðýný anlatan tarihi
bir belgedir.

Hakký tutup kaldýrmayý ve haksýzlýk karþý-
sýnda dimdik durmayý hayatý boyunca þiar
edinmiþmünevver ve mütefekkir þairimiz
Mehmet Akif Ersoy  "Allah bu millete bir daha
Ýstiklâl Marþý yazdýrmasýn" diyerek, aziz mille-
timizin haklý mücadelesini en veciz þekilde
ifade etmiþtir. 

Mehmet Akif Ersoy'un örnek kiþiliði, va-
tan-millet sevgisi, mücadele azmi ve baðým-
sýzlýk aþký her zaman yüce Türk milletine reh-
ber olmaya devam edecektir.    

Bugün, bizlere düþen görev ise; Ýstiklâl
Marþýmýzda anlamýný bulduðu gibi geçmiþte-
ki muhteþem mücadelenin önem ve deðeri-
nin þuuruna vararak, ecdadýmýzýn bize býrak-
týðý bu cennet vatan topraklarýný ayný hassa-
siyetle gelecek kuþaklara emanet etmektir.

Bu duygu ve düþüncelerle; Ýstiklâl Mar-
þý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan
milli marþ olarak kabul ediliþinin 102. yýl dö-
nümünü tebrik ediyor,Milli Þairimiz Mehmet
Akif Ersoy'u ve istiklâl mücadelemizin tüm
kahramanlarýný rahmet, minnet ve þükranla
anýyorum." (Haber Merkezi)

Osmancýk Kay-
makamý Ayhan Ak-
pay, kaymakamlýk
çalýþanlarýnýn 8 Mart
Dünya Kadýnlar Gü-
nü'nü kutladý. 

Osmancýk Kay-
makamý Ayhan Ak-
pay, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü'nde
kaymakamlýkta çalý-
þan kadýnlarýn günü-
nü çiçeklerle kutladý.

(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta evlenen depremzede 
çiftten Baþkan Gelgör'e ziyaret Vali Çiftçi'den 

12 Mart mesajý

Mustafa Çiftçi

Kaymakamlýk 
personeli unutulmadý

Zeki Gül, muhtarlarla buluþtu
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Çorum Türk Ocaklarý kongre yaptý.9. Ola-
ðan Kongresini dernek binasýnda gerçekleþti-
ren Çorum Türk Ocaklarý, baþkanlýða bir kez
daha Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar'ý seçti.

Olaðan kongrenin genel kurul divan baþ-
kanlýðýna Av. Fahri Azkur seçilirken divan
üyelikleri ise Dr. Emrah Þahin ile Dr. Ahmet
Aknar'dan oluþtu.

Türk Ocaklýlarýnýn tek liste olarak gittiði se-

çimde mevcut baþkan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar
yeniden baþkanlýða seçilerek güven tazeledi.

Ýrfan Çaðlar baþkanlýðýndaki yönetim ku-
rulu ise þu isimlerden oluþtu:  Þerif Arslan,
Prof. Dr. Hakan Güngüneþ, Yaþar Türk, Erkan
Çiftçi, Münir Çetin, Alperen Uluer Yaþar.

Genel merkez üst kurul üyeleri: Ýrfan Çað-
lar, Þerif Arslan, Alperen Uluer Yaþar ve Er-
kan Çiftçi. (Abdulkadir Söylemez)

SVL Danýþmanlýk, Çorum Eczacý Odasýný zi-
yaret etti.

7 Mart'ta gerçekleþen ziyarette SVL Danýþ-
manlýk Seval Demirci Güccan ve Operasyon
Sorumlusu Sefa Güney fikir alýþveriþi amacý ile
eczacýlar ile bir araya geldi. 

Ziyarette Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Ecz. E. Þefkat Güler, Genel Sekreteri Ecz.
Arif Sami Bozdoðan, Sayman Ecz. Seçil Ertürk,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Zeynep Bayrak,
Ecz. Volkan Tokatlý ve Denetleme Kurulu Baþ-
kaný Ecz. Yýlmaz Danacý hazýr bulundu.

Çorum Eczacý Odasýndan yapýlan açýklama-
da þu bilgilere yer verildi:

8 Mart Dünya Kadýnlar günü vesilesiyle ziya-

rette bulunan Seval Haným, ayný zamanda ken-
di kurmuþ olduðu SVL Danýþmanlýk firmasýnýn
iþleyiþi hakkýnda bilgilendirme de bulunurken,
Çorum Eczacý Odasý için geçmiþte hazýrladýðý
baþarýlý organizasyonlara da deðinerek mutlu-
lukla o günleri hatýrlamýþlardýr.Seval Haným, ül-
kemizin zor koþullardan geçtiði bu dönemin son
bulmasýndan sonra yine, Çorum Eczacý Oda-
sý'nýn her türlü organizasyon faaliyetleri için fikir
alýþ - veriþinde bulunarak çok güzel iþlere imza
atabileceklerini, beraber çalýþmaktan memnun
olacaklarýný ve yardýmcý olacaklarýný iletmiþtir.

Oda Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkürle-
rini iletmiþtir. (Abdulkadir Söylemez)

Plan ve Bütçe Komisyonu Afet Yeniden
Ýmar Fonunun Kurulmasý ile Kamu Finansma-
ný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-
kýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun Teklifi'ni görüþmek üzere toplandý.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
"Afet Yeniden Ýmar Fonu" kurulacaðýný açýkla-

mýþtý. Konuya iliþkin kanun teklifi Meclis Baþ-
kanlýðý'na sunulmuþtu. Fon, her türlü doðal
afetten zarar gören ve "afet bölgesi" ilan edi-
len alanlarda imar, altyapý ve üstyapý çalýþma-
larý için kaynaðý yönetecek. Fonun mali verile-
ri, üçer aylýk dönemlerde kamuoyu ile payla-
þýlacak. (Haber Merkezi)

Kahramanmaraþ merkezli depremler-
den etkilenen Malatya'nýn Ören Köyü'ne
Çorum Kuþsaray Köyü Kültür ve Dayanýþ-
ma Derneði'nden çadýr yardýmý yapýldý.

Çorum Kuþsaray Köyü Kültür ve Daya-
nýþma Derneði, Kahramanmaraþ merkezli
depremlerden etkilenen Malatya'da dep-
remzedeler için çadýr kurdu. Dernek tara-
fýndan Malatya'nýn Ören Köyü'nde deprem-
zedelerin barýnma ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla yaklaþýk 300 kiþilik çadýr kuruldu.

Kuþsaray Köyü Kültür ve Dayanýþma
Derneði'ne yapýlan baðýþlar çerçevesinde
tedarik edilen çadýrlar Dernek Baþkaný Le-
vent Özkan ile birlikte Kuþsaray Köyü Muh-
tarý Bülent Özkan ve Kuþsaray Köyü Muh-
tarlýðý Azasý Ramazan Ünkap Malatya'nýn
Ören Köyü'ne giderek çadýrlarýn kurulumu-

nu gerçekleþtirdi.
Çorum Kuþsaray Köyü Kültür ve Daya-

nýþma Derneði Baþkaný Levent Özkan der-
neklerinin 10 kiþilik olmak üzere 30 adet
çadýrýn kurulumunu tamamlayarak vatan-
daþlarýn kullanýmýna verdiklerini dile getir-
di.

Bölgede halen barýnma ihtiyacý olduðu-
nu belirten Baþkan Özkan, "AFAD organi-
zasyonu çerçevesinde Malatya'nýn Ören
Köyü'ne çadýrlarý Çorum'dan bizzat götüre-
rek kendimiz kurduk. Çok duygusal anlar
yaþadýk. Hava çok soðuk, depremzede va-
tandaþlarýmýzýn bir nebzede olsa içlerini
ýsýttýysak ne mutlu bize" diyerek bundan
sonra da elimizden gelen her türlü yardýmý
yapabilmek için çaba içerisinde olacaklarý-
ný ifade etti. (Haber Merkezi)

Sungurlu'da Belediye Park ve Bahçeler Mü-
dürlüðüne baðlý ekipler þehitliðe çiçek dikti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðüne
baðlý ekiplerce temizlik ve bakým çalýþmasý ya-
pýldý. Þehitlerin mezarlarý tek tek düzenlenirken,
mevsimlik çiçek dikimi yapýldý. Vatan savunma-
sýnda hayatýný kaybeden aziz þehitlerimizin ka-
birlerinin bakýmlarýný özveriyle ve titizlikle yapýl-
dýðýný belirten Belediye Baþkaný Abdulkadir Þa-
hiner, "Ekiplerimiz tarafýndan þehitlerimizin me-
zarlarýnda temizlik ve bakým çalýþmalarý yapýyo-
ruz. Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý ekip-
lerimiz tarafýndan þehitlerimizin kabirlerinin üze-
rine çiçekler dikildi. Ülkemizin baðýmsýzlýðý ve
bütünlüðü yolunda þehadet þerbetini içen þehit-
lerimiz için ne yapsak azdýr. Bu vesileyle tüm þe-
hitlerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyor,
yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum" dedi. 

(ÝHA)

Danýþmanlýk firmasýndan
eczacýlara ziyaret

Türk Ocaklarý'nda 
Çaðlar güven tazeledi

Afet Yeniden Ýmar Fonu kurulacak

Sungurlu'da þehitlik
çiçeklerle donatýldý

Kuþsaray'dan Ören Köyü'ne destek
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Çorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþ
Abdulkadir SÖYLEMEZ                                                     

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

6 MART 2022

8 MART 2022

9 MART 2022

10 MART 2022

6 MART 2022

9 MART 2022
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Çorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþ

8 MART 2022

10 MART 2022

9 MART 2022

9 MART 2022

6 MART 2022

10 MART 2022
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Mide ülseri sýklýðýnýn özellikle depremin 1.
ayýndan sonra yüzde 100 artýþ gösterebileceði-
ni aktaran Gastroenteroloji Uzmaný Dr. Ýsmail
Acar, “Kanamalý ülserler de daha þiddetli sey-
retmektedir. Bu nedenle kan bankalarýnda ye-
terli kan stokuna ihtiyaç vardýr” dedi.

Doðal afet sonrasý insanlar fiziksel, psiko-
sosyal ve ekonomik stres altýndadýr. Bu neden-
le mide ülserinin en önemli sebeplerinden olan
stres dolayýsýyla rahatsýzlýðýn artýþ gösterebile-
ceði noktasýnda uyarýlarda bulunan Gastroen-
teroloji Uzmaný Dr. Ýsmail Acar, “Ülser sýklýðý

depremin 2. haftasýndan itibaren artarak, dep-
remden 1 ay sonra normal sýklýðýna göre yüzde
100'ün üzerinde artýþ göstermektedir. Deprem-
den ancak 4 ay sonra normal sýklýðýna geri dön-
mektedir” dedi.

Daha önceki yapýlan araþtýrmalara göre afet
sonralarý mide-baðýrsak hastalýklarýnýn çok sýk
görüldüðünü ifade eden Özel Beykent Üniversi-
tesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmaný Dr. Ýs-
mail Acar, “Depremden sonraki ilk 3 gün akut
dönemde yeterli gýda ve suya eriþim gibi açlýk
ve susuzluk önem kazanýrken, deprem sonrasý

ilk 2 haftalýk dönemde ise baþta ishal vakalarý
olmak üzere, karýn aðrýsý, þiþkinlik, mide ekþi-
mesi ve baðýrsak rahatsýzlýklarý afetzedelerin
yaklaþýk yüzde 50'sinde görülebilmektedir. Da-
ha sonrasýnda ise devam eden psikososyal
stres nedeniyle, aðýzdan veya makattan ani ka-
namalar ile belirti veren ve tedavisiz kaldýklarýn-
da ölümlere neden olan mide ülser vakalarýnda
artýþ görülmektedir” dedi.

"NORMAL SIKLIÐA GÖRE YÜZDE 100 
ARTIÞ GÖSTERÝR. KANAMALI 
ÜLSERLER ÝSE DAHA ÞÝDDETLÝ OLUR"
Ülser sýklýðýnýn ikinci haftadan baþlayarak

artarak devam edeceðini de aktaran Ýsmail
Acar, “Depremden 1 ay sonra normal sýklýðýna
göre yüzde 100'ün üzerinde artýþ göstermekte-
dir ve depremden ancak 4 ay sonra normal sýk-
lýðýna geri dönmektedir. Araþtýrmalara göre ay-
rýca yine depreme özgü bir durum olarak mide
ülserleri, sayý olarak ayný anda midenin birçok
yerinde oluþmuþ ve ince baðýrsak ülserlerine
(duodenum) göre daha çok artýþ göstermiþ. En-
doskopik tedavi ile kanama kontrolü bu hasta-
larda yüzde 90'ýn üzerinde baþarý ile saðlan-
mýþtýr. Ancak elektrik kesintisi ve týbbi ekipman
teminindeki yetersizlik gibi nedenlerden dolayý
endoskopi sayýlarýnda bir önceki yýla göre yüz-
de 14 azalma olmuþtur. Ek olarak kanamalý
hastalarýn kan kayýplarý depremzede olmayan
hastalara göre daha fazla kan nakli ihtiyaçlarý
olmaktadýr. Yani deprem sonrasý olan kanamalý

ülserler daha þiddetli seyretmektedir. Bu neden-
le kan bankalarýnda yeterli kan stokuna ihtiyaç
vardýr” þeklinde konuþtu.

"STRES HASTALARDA NÜKSLERE 
SEBEP OLABÝLMEKTE"
Çeþitli stres durumlarýnýn her zaman hasta-

lýkta nükselere sebep olacaðýnýn bilgisi de pay-
laþan Acar, “Depremde ülseratif kolit ve Crohn
gibi, iltihabi baðýrsak hastalýklarý tanýsý alan kiþi-
lerden de bahsetmek gerekmektedir. Bu hasta-
lýklar kanamalar ve ishallerle seyreden, ömür
boyu devam eden, dönemsel iyilik hali ve kötü-
leþme ataklarý olan hastalýklardýr. Stres bu has-
talarda nükslere neden olabilmektedir. Yapýlan
bir araþtýrmada, evi yýkýlanlarýn yüzde 15'inde,
geçici barýnaklarda yaþayanlarýn yüzde 6'sýnda,
aile üyesi veya arkadaþý ölenlerin yüzde 20'in-
de, günlük diyet alýþkanlýðýnda deðiþme olanla-
rýn yüzde 30'unda, iþ kaybý veya aile mali du-
rum kaygýsý yaþayanlarýn yüzde 35'inde ülsera-
tif kolit ataklarýnýn sýklýðý artmýþtýr. Bu anlamda
yýkýmýn daha çok olduðu bölgelerde bu hasta-
lýklar daha çok görülmüþ” dedi.

Son olarak da rahatsýzlýða sahip olanlarýn
ilaçlarýný aksatmamalarýný ve beslenmelerine
dikkat etmesi gerektiðini söyleyen Acar, “El hij-
yenine ve yakýn temasa dikkat etmeliler. Tuzlu,
asitli ve mideye zararý dokunan tüm gýdalardan
uzak durmalýyýz. Sigara kullanýmý da ülser için
tetikleyicidir, kullanmamalýyýz” diyerek sözlerini
sonlandýrdý. (ÝHA)
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1918- Erzurum iþgalden kurtuldu.

1921- Türkiye Cumhuriyeti'nin Ýstiklâl
Marþý TBMM'de kabul edildi.

1947- Harry Truman, ABD Kongresi'nden,
Türkiye ve Yunanistan'a Sovyet baskýsýndan
kurtarýlmalarý için toplam 400 milyon dolarlýk
bir yardýmda bulunulmasý ve bu devletlerin
sivil ve askeri personeline ABD'de eðitim ver-
ilmesi için yetki istedi.

1971- Türk Silahlý Kuvvetleri, 12 Mart
Muhtýrasý'ný verdi. Baþbakan Süleyman
Demirel, bu geliþme üzerine istifa etti.
Muhtýra Genelkurmay Baþkaný Memduh
Taðmaç, Kara Kuvvetleri Komutaný Faruk
Gürler, Hava Kuvvetleri Komutaný Muhsin
Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutaný Celal
Eyiceoðlu'nun imzasýný taþýyordu.

1977- Komünizm ve Kürtçülük propagan-
dasý yaptýðý iddiasýyla 9 yýl hapse mahkûm
olan Taner Akçam cezaevinden kaçtý

1985- Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliði'ne
silahlý Ermeni militanlarca saldýrý düzenledi.
Bir Kanadalý polis öldü. Büyükelçi Coþkun
Kýrca yaralý olarak kurtuldu.

1995- Gazi Mahallesi'nde Alevilere ait üç
kahvehane gece otomatik silahlarla tarandý;
1 kiþi öldü, 20 kiþi yaralandý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:27
06:50
12:57
16:13
18:50
20:09

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

MiDE ÜLSERi VAKALARINDA
ARTIÞ GÖRÜLEBiLiR

Deprem olacak endiþesiyle 
uykusuz kalanlar dikkat

Deprem olacak endiþesiyle uy-
kusuz kalanlarý daha ciddi felaket
ve travmalar beklediðini vurgula-
yan Trakya Üniversite Týp Fakülte-
si Fizyoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Levent Öztürk, uyku bo-
zukluðunun hafife alýnmamasý ge-
rektiðini belirterek, deprem korku-
sunun bazý hastalýklarý tetiklediðini
söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraþ
olan depremler, ülke genelinde bü-
yük üzüntü ve korkuya neden oldu.
Deprem gibi büyük bir felaketi ya-
þayan ve oradan sað kalýp çýkabil-
miþ bireylerde deðiþik sebeplerle
uyku sorunlarýnýn ortaya çýkabile-
ceðini söyleyen Týp Fakültesi Fiz-
yoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Levent Öztürk, bu durumun
uzun sürmesi halinde mutlaka uz-
mandan destek alýnmasý gerektiði-
nin altýný çizdi.

Derin üzüntüye yol açan dep-
remler sonrasý travma ve stres bo-
zukluðu gibi çeþitli hastalýklar orta-
ya çýkabiliyor. Deprem gibi doðal
afetler toplumda ortak bir korku, ki-
þilerde ise farklý izler ve kaygý du-
rumlarýna sebep olabilir.

Tekrar yatýp uyuma halinde
depreme yakalanýrsam korkusu ile
uykuya dalma ya da uykuyu sür-
dürme güçlükleri ortaya çýkabilece-
ðini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, dik-
katli olunmasý ve bu durumun hafi-
fe alýnmamasý gerektiðine vurgu
yaptý.

Depresif duygu durumun belirti-
si olarak ya da travma sonrasý
stres bozukluðu ile birlikte uyku-
suzluk gözlenebileceðini belirten

Prof. Dr. Öztürk, deprem yaþayan-
lar ve depremde kayýplarý olan bi-
reylerde yalnýzlýk hissi, kendi deðe-
rini sorgulama ve depresyon ya da
intihar düþünceleri olabileceðinden
dolayý uyku sorunlarýný ciddiye ala-
rak dikkatli olmak gerektiðini ifade
etti.

Uyku sorunlarý çeken bireylerin
bir uzamana danýþarak sebebini
anlamasý gerektiðini aktaran Prof.
Dr. Öztürk, uykusuzluk sorununun
bireyin hem sonraki yaþamýnda
saðlýklý olma durumunu da etkileye-
ceðine deðindi.

"HER 5 DEPREMZEDEDEN 
BÝRÝNDE TRAVMA SONRASI 
STRES BOZUKLUÐU 
ORTAYA ÇIKIYOR"
Uyku sorununun altta yatan bir

depresyonun ya da stres sonrasý
bozukluðun nedeni olabileceðini
ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "Litera-

türdeki çalýþmalara baktýðýmýz za-
man ilginç rakamlar var. 2000'li yýl-
larda, Çin'in Schun eyaletinde ya-
þanan 8 þiddetindeki depremde ya-
pýlan çalýþmada depremzedeleri 10
yýl süreyle takip ediyorlar ve 10 yýl
sonra (Ýnsomnia) ya da uykusuzluk

yakýnmasýnýn yüzde 20'lerde oldu-
ðu gösteriliyor. Yine Japonya'da
Kumamoto depremi sonrasýnda
depremden 5 sene sonra uykusuz-
luk yakýnmalarýnýn yüzde 35'lerde
olduðu gösteriyor. Bu çok büyük bir
rakam. Yani neredeyse her 5 dep-
remzededen birinde travma sonra-
sý stres bozukluðu ortaya çýkýyor"
þeklinde açýklamada bulundu.

"ÜZERÝNE DÜÞÜLMEZSE 
BU SORUN YILLARCA
SÜREBÝLÝR"
Uyku þikayetlerinin sadece dep-

rem sonrasýndaki erken dönemde,
aylar içerisinde deðil eðer üzerinde
durulmazsa yýllarca sürebilen kro-
nik bozukluk haline gelebileceðinin
altýný çizen Prof. Dr. Öztürk, bu ne-
denle bir psikiyatri veya bir uyku uz-
manýyla görüþerek altta yatan se-
bebin ortaya çýkarýlmasý ve giriþi-
min de ona göre yapýlmasý gerekti-
ðine dikkat çekti. (ÝHA)

Dermatoloji Uzmaný Doç. Dr.
Hilal Gökalp, asrýn felaketi olarak
nitelendirilen 6 Þubat depremi son-
rasýnda artan dermatolojik hasta-
lýklara dikkat çekti. Stres kaynaklý
egzama, vitiligo, zona, sedef ve
saç dökülmesi vakalarýnýn arttýðýný
dile getiren Dr. Gökalp, tedavinin
geciktirilmemesi konusunda uyarý-
da bulunarak, "Bu hastalýklarýn ba-
zýlarý ömür boyu sürebilir” dedi.

6 Þubat'ta meydana gelen Kah-
ramanmaraþ merkezli depremlerin
ardýndan uzmanlar, stres kaynaklý
hastalýklarýn görülme sýklýðýnda ar-
týþ olduðunu açýkladý. Dermatoloji
Uzmaný Doç. Dr. Hilal Gökalp de
strese baðlý cilt rahatsýzlýklarýnýn
son haftalarda arttýðýný dile getirdi.
Dr. Gökalp, “Deprem, felaketi bire-

bir yaþamayanlarý da psikolojik ola-
rak olumsuz etkiledi. Yaþanan ka-
yýplar ve tanýk olunan acý görüntü-
lerin üzerine, fay hatlarýnýn yoðun
olduðu bir coðrafyada yaþamamýz
nedeniyle birçok kiþide deprem
korkusu oluþtu. Tabii bu da stresi
tetikleyerek, stres kaynaklý hasta-
lýklarda artýþ yaþanmasýna yol açtý”
dedi.

Deri hastalýklarýnýn çok büyük
bir kýsmýnýn stresle ilgili olduðunu
belirten Doç. Dr. Hilal Gökalp, “Eg-
zamadan vitiligoya, tekrarlayan
uçuktan zonaya, saçkýrandan se-
def hastalýðýna ve vücutta yaygýn
döküntülere kadar birçok hastalýk,
strese baðlý olarak ortaya çýkýyor.
Üstelik bu hastalýklar kiþinin daha
çok stres yaþamasýna neden olu-

yor ve durum bir kýsýrdöngüye dö-
nüþüyor. O sebeple özellikle için-
den geçtiðimiz bu zor dönemde
fark edilen cilt hastalýklarý için mut-
laka bir uzmana baþvurulmalý. Er-
ken teþhis ve tedavi son derece
önemli, çünkü bu saydýðým hasta-
lýklardan bazýlarýnýn ömür boyu
sürme riski var” diye konuþtu.

Strese baðlý cilt hastalýklarý ara-
sýnda en yaygýn olanýn ‘stres egza-
masý' olduðunu da ifade eden Doç.
Dr. Hilal Gökalp, sözlerini þöyle
sürdürdü: “En sýk karþýmýza çýkan
hastalýklardan biri olan stres egza-
masý, deride kýzarýklýk ve kaþýntýya
yol açan bir rahatsýzlýk. Kaþýntýlar
zamanla kötüleþip dayanýlmaz
noktaya gelebiliyor. Tedavinin ih-
mal edilmesi halinde açýk yaralar

oluþabiliyor, üstelik bu yaralarýn
enfeksiyon kapma riski de bulunu-
yor. O nedenle stres egzamasý ve
diðer cilt hastalýklarýndan yakýnan
kiþilerin bir an evvel tedaviye baþ-
lamalarý büyük önem taþýyor.”(ÝHA)

"Deprem sonrasý strese baðlý cilt hastalýklarý arttý"

Hilal Gökalp
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Ýstiklal Marþý'ný Güzel
Okuma Yarýþmasý'nda
geçen yýlýn da birincisi
olan Sungurlu Atatürk
Ortaokulu 6. sýnýf öðren-
cisi Ýrem Rana Özbek-
mez, birinciliði elde etti.

Ýstiklal Marþý'nýn ka-
bulünün yýldönümü dola-
yýsýyla Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðünce Ýstiklal
Marþý'ný Güzel Okuma
Yarýþmasý düzenlendi.

Yarýþmada Ýrem Ra-
na Özbekmez ilçe birin-
cisi oldu.

Okul müdürü Rýza
Güleçyüz, Özbekmez'e
madalya vererek, elde
ettiði baþarýdan ötürü
tebrik etti.

Güleçyüz, "Ýstiklal
Marþý'mýzýn coþkusunu
ve manevi ruhunu en gü-
zel þekilde yansýtan öð-
rencimizi, ailesini ve öð-
retmenlerini tebrik edi-
yor, bundan sonraki ya-
þamýnda baþarýlarýnýn
devamýný diliyoruz." de-
di. (Haber Merkezi)

Ýskilip'te þehit aileleri ve
depremzedeler unutulma-
dý.

8 Mart Dünya Kadýnlar
günü kutlamalarý kapsa-
mýnda þehit yakýnlarý ve
depremzedeler de unutul-
muyor.

Ýskilip'te Kadýnlar Günü
nedeni ile ilçede ikamet
eden þehit yakýnlarýna ve
depremzedelere ziyaret
gerçekleþtirildi. 

Ýlçe Kaymakamlýðý ve
Belediye Baþkanlýðý tara-
fýndan ortak düzenlenen
etkinlikte, baþta þehit ya-
kýnlarý olmak üzere ilçede
misafir edilen depremzede
kadýnlar ziyaret edilerek
bugün de yalnýz býrakýlma-
dý.

Belediyeden yapýlan
açýklamada, "Kadýnlarýmý-
zýn her koþulda baþ tacý
edilmeleri ve hak ettikleri
saygýyý görmeleri esastýr.
Kalkýnmýþ ve geliþmiþ bir
toplum olma ideali, kadýn-
larýmýz olmadan mümkün
deðildir. Bu vesileyle Tüm
Kadýnlarýmýzýn 8 Mart
Dünya Kadýnlar Gününü
tekrar tebrik ediyor; anne-
lerimize, eþlerimize, kýz
çocuklarýmýza, kardeþleri-
mize sevgi ve saygýlarýmý
sunuyorum" denildi.

Ziyaret edilen ailere çe-
þitli hediyeler ve çiçekler
verilirken ziyaretin anýsýna
fotoðraflar da çekildi 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný
Mehmet Fatih Þerbetçi, Türk Veteriner Hekimle-
ri Birliði'nin kuruluþunun 69. kuruluþ yýldönümü-
nü kutladý.

Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ço-
rum Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Mehmet
Fatih Þerbetçi, "Türk Veteriner Hekimleri
Birliði, 69 yýl önce 9 Mart 1954 yýlýnda
6343 sayýlý Kanunla kurulmuþ, kamu
kurumu niteliðinde meslek örgütü-
dür. TVHB, mesleðin çatý örgütü
olarak 56 il ve bölge odasý ile bir-
likte ülkemizdeki tüm veteriner
hekimleri temsil etmektedir. Ve-
teriner hekimler, baþta hayvan
saðlýðý ve refahý olmak üzere,
gýda güvenliði veteriner halk
saðlýðý, çevre saðlýðý, biyogü-
venlik, biyoteknoloji, antimikro-
biyal direnç ve iklim krizi gibi
dünyanýn önündeki en stratejik
alanlarda sorumluluk üstlenmek-
te ve çalýþmaktadýrlar" dedi.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde
meydana gelen deprem felaketi ne-
deniyle kutlama programý yapmayacak-
larýný belirten Þerbetçi, "Bu yýl 9 Mart'ta ku-
ruluþumuzun 69. yýlýný kutlayacaktýk, ancak 6
Þubat'ta meydana deprem nedeniyle bugünü
bölgede meslektaþlarýmýzla dayanýþma içinde
geçirmeye karar verdik. Depremin ilk gününden
beri, Birliðimizin koordinasyonunda bölgede gö-
nüllü olarak bulunan 200 veteriner hekimle hem
arama kurtarma çalýþmalarýna katýldýk hem de
enkazdan çýkan küçük evcil hayvanlarý çiftlik

hayvanlarýna saðlýk hizmeti verdik. Kamu ve
serbest çalýþan meslektaþlarýmýz bölgede tam
bir seferberlik içinde oldular. Kendileri de dep-
remzede olan birçok meslektaþýmýz acýsýný bile
yaþayamadan, fedakarca arama kurtarma ve
saðlýk hizmeti çalýþmalarýna katýldý" ifadelerini

kullandý.
Depremde 27 veterinerin, 10 vete-

rinerlik öðrencisinin de hayatýný kay-
bettiðini dile getiren Mehmet Fatih

Þerbetçi, "Hepimizi derinden et-
kileyen depremde maalesef 27
meslektaþýmýzý, 10 öðrencimi-
zi kaybettik,  onlarcasý ise ya-
ralandý, Ailesi depremden et-
kilenen ve farklý þehirlerde
okuyan çok sayýda öðrenci-
miz maðdur duruma düþtü.
Yaklaþýk 200 meslektaþýmýzýn
muayenehanesi tamamen
kullanýlmaz hale geldiði mesle-

ki uygulamada kullandýklarý ci-
haz, medikal malzemeleri aþýlarý

ve araçlarý enkaz altýnda kaldý.
Yaþanan tablonun aðýrlýðý karþýsýn-

da TVHB olarak Kuruluþ Günümüzü
kutlamýyor Veteriner Hekim Dayanýþma

Günü olarak ilan ediyoruz. Depremde zarar gö-
ren meslektaþlarýmýzýn hayata tutunmasý, öð-
rencilerimizin eðitimlerini tamamlayabilmesi ve
kaybettiðimiz meslektaþlarýmýzýn ailelerine des-
tek olabilmek için tüm meslektaþlarýmýzý tam bir
dayanýþma seferberliðine çaðýrýyoruz. Yaralarý-
mýzý sarmak için 'Birlikte varýz' diyeceðiz" diye
konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Tarým ve Orman Bakanlýðý,
çiftçilerin protestosunun ardýn-
dan domates ihracatýnýn kýsýt-
lanmasýna yönelik kararý kal-
dýrdý. Gýda ve Kontrol Genel
Müdürlüðü'nün, 81 Ýl Tarým ve
Orman Müdürlüðü'ne gönder-
diði yazýda; "Bakanlýk Maka-
mýndan alýnan 'olur' ile doma-
tes için uygulanan kýsýtlama
kaldýrýlmýþtýr" denildi.

Tarým ve Orman Bakanlýðý,
fiyatlardaki artýþ ve depremin
etkisini gerekçe göstererek;
domates ihracatýný 14 Nisan
2023'e kadar kýsýtlamýþtý. Ka-
rar, "gýda arz güvenliði ve fiyat
istikrarýnýn saðlanmasý" gerek-
çesine dayandýrýlmýþtý.

Bakanlýk, kýsýtlama kararýný
kaldýrdý.

81 ÝLE YAZI GÖNDERÝLDÝ
Gýda ve Kontrol Genel Mü-

dürlüðü tarafýndan 81 Ýl Tarým

ve Orman Müdürlüðü'ne gön-
derilen yazýda, "Bakanlýk Ma-
kamý'ndan alýnan olur ile do-
mates için uygulanan kýsýtlama
kaldýrýlmýþtýr" denildi.

Yazýda, þu ifadeler kullanýl-
dý:

"Bazý Tarým Ürünlerinin Ýh-
racatýna Ýliþkin Teblið' kapsa-
mýnda domates ürünlerinin ih-
racatýnýn ikinci bir talimata ka-
dar kýsýtlandýðý belirtilerek, ih-

racat baþvurularý için Bitki Sað-
lýk Sertifikasý düzenlenmemesi
gerektiði bildirilmiþtir. Bakanlýk
Makamýndan alýnan
07.03.2023 tarih ve 9127479
sayýlý olur ile domates için uy-
gulanan kýsýtlama kaldýrýlmýþtýr.
Bu kapsamda, domates (ta-
ze/soðutulmuþ) ihracatý için
Bitki Saðlýk Sertifikasý düzen-
lenmesinde sakýnca bulunma-
maktadýr." (Haber Merkezi)

Osmancýk Kaymakamlýðý þehit
annesini unutmadý. 

8 Mart Dünya Kadýnlar günü
çeþitli etkinlikler ile kutlanýyor. Os-
mancýk Kaymakamlýðý da etkinlik-
ler kapsamýnda þehit Serdar Gaþ-
ga'nýn annesini ziyaret etti.

Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay ve eþi Senem Akpay þehit
annesi Keziban Gaþga'yý ziyaret
ederek kadýnlar gününü kutladý. 

Osmancýk Kaymakamlýðý konu
ile ilgili yaptýðý açýklamada þu ifa-
delere yer verdi: Kaymakamýmýz
Sayýn Ayhan Akpay ve Eþi Senem
Akpay, þehidimiz Serdar Gaþ-
ga'nýn annesi Keziban Annemizi
ziyaret ederek 8 Mart Dünya Ka-
dýnlar Günü'nü kutladý. Yüreðimiz-
de aziz hatýralarýný her zaman ya-
þatacaðýmýz þehitlerimizin ruhlarý
þad olsun. (Abdulkadir Söylemez)

Ýstiklal Marþý'ný en 
güzel Ýrem Rana okudu

Kadýnlar gününde
þehit annesine ziyaret

Veteriner Hekimler Birliði'nin
kuruluþunun 69. yýlý 

Þehit aileleri ve depremzedeler
Ýskilip'te de unutulmadý

Domates ihracatýný 
kýsýtlama kararý kaldýrýldý

Mehmet Fatih Þerbetçi
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Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Selim Boz-
kurt, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla bir
mesaj yayýnladý.

Eðitim Ýþ Þube Baþkaný Selim Bozkurt, me-
sajýnda, "1857 yýlýnda New York'ta tekstil sektö-
ründe çalýþan yüzlerce kadýn düþük ücretlerini,
uzun çalýþma saatlerini ve insanlýk dýþý çalýþma
koþullarýný protesto etmek için greve gitti. Greve
müdahale edilmesi sonucu 129 kadýn iþçi yana-
rak öldü. 1910 yýlýnda 2. Enternasyonal Kadýn
Konferansý'nda, 17 Mart 1970 yýlýn-
da ise Birleþmiþ Milletler tarafýndan
8 Mart "Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nü" olarak ilan edilmiþtir. O günden
beri tüm dünyada, 8 Mart Emekçi
Kadýnlarýn sömürüye, baskýya ve
eþitsizliðe karþý öfkelerini haykýrdýðý
mücadele günü olarak anýlmaktadýr"
dedi.

"KADIN ÝSTÝHDAMI 
AZALMIÞTIR"
Selim Bozkurt, açýklamasýný þöy-

le sürdürdü:
"Ekonomik kriz en çok kadýnlarý etkilemiþ,

Kadýn istihdamý azalmýþtýr. TÜÝK'e göre de kadýn
iþsizliði tüm iþsizlik türlerinde en yüksek katego-
ri olmaya devam etmektedir. Mevsim etkisinden
arýndýrýlmýþ dar tanýmlý iþsizlik oraný erkeklerde
yüzde 8,8 iken kadýnlarda yüzde 12,9 olarak
gerçekleþmiþtir. 

Kadýnlar iþ hayatýnda da sürekli ayrýmcýlýða
maruz kalmýþ, ayný iþi yapmalarýna raðmen ka-
dýnlar erkeklerden daha az gelir elde etmiþtir.

Kýsacasý AKP iktidarýnda kadýnlar çalýþma
hayatýnda daha fazla sömürülmüþ, daha fazla
baskýya maruz kalmýþtýr.

Böylesi bir çaðdýþýlýk ancak eðitim ve devle-
tin doðru politikalar üretmesiyle son bulacakken,
hem eðitim hem de devlet politikalarý bu hapse-
dilmeyi, bu görünmezliði körükleyecek þekilde
dizayn edilmiþtir.

Kadýn-Erkek ayrýmcýlýðýnýn en kesin çözümü
olan eðitim de ne yazýk ki AKP iktidarýnda bu
problemin kanýksatýlma laboratuvarý yapýlmýþtýr.
Kýz çocuklarýnýn okuma oraný hala istenen sevi-
yeye gelmemiþtir. Bugün kýz çocuklarý 4+4+4
eðitim sistemiyle birlikte örgün eðitim dýþýna itil-
miþ ve çocuk gelin, çocuk iþçi sayýsýnda artýþ ya-
þanmýþtýr. MEB'in okullaþma istatistiklerine göre
900 bine yakýn kýz çocuðu eðitimden uzakta.
Okul çaðýnda olan 866 bin kýz çocuðu eðitimin
dýþýnda yer alýyor. TÜÝK'in verilerine göre ise 15-
19 yaþlarý arasýnda bulunan her dört kýz çocu-
ðundan biri ne okulda ne de iþte bulunmaktadýr.
Ancak bu rakamlar buz daðýnýn görünen kýsmý-
dýr.

Okula gitmesi gereken yaþta kýz çocuklarýnýn
hala gelin yapýldýðý ülkemizde, ders kitaplarýna
dahi kadýnýn toplumdaki rolünün evden ibaret ol-
duðuna iliþkin çaðdýþý safsatalar girmiþtir. Dep-
rem bölgesindeki tüm yurttaþlarýn temel insan
haklarý ihlal edilirken, özellikle kadýnlar ve ço-
cuklar bu süreçten daha fazla etkilendi. Güven-
lik riskiyle karþý karþýya kaldýlar. Hatay'da, bir ka-
dýn, depremde evi hasarlý olduðu için 2 çocu-
ðuyla birlikte evine dönmek zorunda kaldýðý es-

ki eþi tarafýndan üzerine uyurken
kaynar su dökülerek yakýldý. Tek ya-
þayan kadýnlara aile olmadýklarý ge-
rekçesiyle çadýr verilmeyerek barýn-
ma haklarý ihlal edildi ve ayrýmcýlýk
yaþadýlar. Güvenlik þüphesiyle çadýr-
kentlerde kalmak istemeyen kadýnla-
ra güvenli alan saðlanmadý. Devlet
ve kolluk kuvvetleri acilen bu güven-
lik riskini ortadan kaldýrmalý kadýnlar
ve çocuklar için güvenli alanlar oluþ-
turmalýdýr. 

Eðitim-Ýþ olarak vurguluyoruz:
Kadýn-erkek eþitliði, sadece kadýnla-

rýn sorunu deðil, uygarlaþmada bir eþiktir. Kýz
çocuklarýnýn okumalarýna ayrýca önem veren,
onlarý sosyal hayata katan, onlara dünya ülkele-
rinin birçoðundan önce seçme ve seçilme hakký
vererek eþit bireyler olduðunu ilan eden Musta-
fa Kemal Atatürk ve yol arkadaþlarýnýn kurduðu
Cumhuriyete yakýþmayan tabloyu deðiþtirmek,
Cumhuriyet devrimlerini rotasý kabul eden her
yurttaþýn görevidir.

Bu nedenle acilen; Ýstanbul Sözleþmesi ve
6284 sayýlý kanun etkin bir biçimde uygulanma-
lý, kamu kurumlarý ve yerel yönetimler tarafýndan
kreþ, gündüz bakým evi, hasta ve yaþlý bakým
evleri gibi merkezler açýlarak tüm kadýn ve er-
keklerin ücretsiz yararlanabileceði bir hak olarak
tanýmlanmalý, kamu-özel ayrýmý olmaksýzýn, zo-
runlu hizmet ve üretim alanýnda çalýþan ebe-
veynlere dönüþümlü ve eþit olarak ücretli izin
verilmeli, kadýnlar için tam zamanlý ve güvence-
li istihdam olanaklarý yaratýlmalý, kýz çocuklarý-
nýn okullaþma oranýný artýracak önlemler alýn-
malý. 

Biz inanýyoruz ki gerçek bir demokrasi, kadýn
erkek eþitliði saðlanmadan gerçekleþemez. Ka-
dýnlarýn hayatýn her alanýnda ve erkeklerle eþit
haklara sahip olduðu, her türlü þiddetin ortadan
kalktýðý, kadýn cinayetlerinin son bulduðu, çocuk
yaþta evliliklerin ve çocuk istismarýnýn olmadýðý
bir dünya için mücadeleyi sürdüreceðiz.

Yeryüzüne barýþý, çaðdaþlýðý, inceliði ve sa-
yýsýz güzelliði kadýnlarýn getireceðine inanýyo-
ruz, yaþasýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü." 

(Haber Merkezi)

AK Parti haftalýk
olaðan ilçe yönetim
kurulu toplantýlarýný
gerçekleþtirdi. 

AK Parti Ýl Baþ-
kanlýðýndan yapýlan
açýklamada olaðan il-
çe yönetim kurulu
toplantýlarý ile ilgili bil-
giler verildi.

Partinin sosyal
medya hesabýndan
toplantýlar ile ilgili
görseller paylaþýlýr-
ken "Ýl baþkan yar-
dýmcýlarýmýzýn koor-
dinatörlüðünde haf-
talýk olaðan ilçe yö-
netim kurulu toplantý-
larýmýzý; ilçe baþkan-
larýmýz, ilçe kadýn
kollarý, ilçe gençlik
kollarý baþkanlarýmýz
ve ilçe yönetim kuru-
lu üyelerimizin katý-
lýmlarýyla gerçekleþ-
tirdik" denildi. 

(Çaðrý Uzun)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Ka-
vuncu, "Ýslamofobi nefret suçudur, in-
sanlýk suçudur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) Ýnsan Haklarý Komisyonu top-
lantýsýna katýlan AK Parti Çorum Millet-
vekili Erol Kavuncu, toplantý sonrasýn-
da sosyal medya hesabýndan yaptýðý
paylaþýmda Avrupa'da yükselen isla-
mofobiye dikkat çekti, insanlýk suçu ol-
duðunu söyledi. Kavuncu, "Avrupa
medeniyetinin temelinde sömürü var-
dýr. Dünyanýn geri kalanýnýn, kaný, göz
yaþý vardýr, alýn teri vardýr. Kýta Avrupa
baþta olmak üzere yükselen ýrkçýlýk,
ayrýmcýlýk… Ýslamofobi nefret suçudur,
insanlýk suçudur.  Avrupa da insan
hakký denilince, sadece beyaz tenli,
mavi gözlü, sarý saçlý olanlar anlaþýl-
maktadýr. Bütün bu zulümlerin son bul-
masý için son kale Türkiye güçlü olmak
zorundadýr, güçlü olmak zorundayýz"
dedi. (Sümeyra Özdoðan)

Kavuncu: Ýslamofobi
insanlýk suçudur

Erol Kavuncu

AK Parti olaðan ilçe 
toplantýlarýný sürdürdü

'Kadýnlar özgürleþmeden 
toplum özgürleþemez'

Selim Bozkurt
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ÇORUM FK BU 
HAFTAYI BAY GEÇTÝ 

17 hafta aradan sonra, geçtiði-
miz hafta tekrar liderlik koltuðuna
oturan Çorum FK koltukta bir hafta
kalabildi. Türkiye 2’nci Lig Beyaz

grupta 26’ncý hafta maçlarý tamam-
landý. Cumartesi günü saat 14’te
oynanan maçlarla tamamlanan haf-
tada Çorum FK haftayý bay geçti.

Kýrmýzý-Siyahlýlarýn maç yapmadýðý
haftada rakiplerinden bazýlarý puan
kaybetse de Þanlýurfaspor hata
yapmadý. 

ÞANLIURFA HATA YAPMADI 
Çorum FK’nin lider olarak baþla-

dýðý haftada Þanlýurfaspor, Bay-
burt’u deplasmanda 1-0 yenerek
tekrar, maç eksiðine raðmen koltu-
ða oturdu. Çorum FK ise lider ile ay-
ný puan ile haftayý en yakýn rakibinin
üç puan önünde 2’nci sýrada bitirdi. 

RAKÝPLER PUAN KAYBETTÝ 
Grubun liderlik yarýþý veren diðer

takýmlarýndan Esenler Erokspor ve
Amed Sportif Faaliyeler ise puan
kayýplarý yaþadý. Esenler Erok sa-
hasýnda Bursaspor ile 2-2 berabere
kalýrken, Amed ise sürpriz bir so-
nuçla evinde Çorum FK’nin bu haf-
taki rakibi Afyonspor’a 2-0 yenildi.

LÝDERÝ TAKÝPTEYÝZ
Böylelikle Çorum FK haftayý 44

puan ve 17 averaj ile 2’ci sýrada ta-
mamladý. Lider Þanlýurfaspor ise bir
maç eksiðine raðmen 44 puan ve
27 averajla zirvede yer aldý. Esenler
Erok ve Amed ise 41 puan ile Ço-
rum FK’nin en yakýn iki takipçisi ola-
rak 3 ve 4’üncü sýrada bulunuyor. 

ERTELEME MAÇLARI 
ÇARÞAMBA GÜNÜ 
Çarþamba günü Beyaz Grupta

erteleme maçlarý oynanacak. Kýr-
mýzý-Siyahlýlar 24’üncü hafta erte-
leme maçýnda sahasýnda Afyons-
por’u konuk edecek. Saat 14’te
baþlayacak maçta Çorum FK ile ta-
raftarý yaklaþýk 1,5 ay sonra tekrar
bir araya gelecek. Ayrýca 19 Mart
Pazar günü de Çorum FK yine sa-
hasýnda Sivas Belediyespor’u ko-
nuk edecek.(Abdulkadir Söylemez)
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ÞANLIURFASPOR
ÇORUM FK
ESENLER EROK
AMED SPORTÝF
24 ERZÝNCAN
DÜZCESPOR
HES ÝLAÇ AFYON
SOMASPOR
ARNAVUTKÖY BEL.
MENEMEN FK
ANKARASPOR
ISPARTA 32
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
BATMAN PETROL
BURSASPOR
ÝNEGÖLSPOR
TARSUS ÝDMAN Y.
BAYBURT ÖZEL ÝD.
SÝVAS BELEDÝYE

HAFTANIN SONUÇLARI

TFF
2. LiG BEYAZ GRUP

BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ÞANLIURFASPOR 0-1
SÝVAS BELEDÝYE-BATMAN PETROL 0-1
ANKARASPOR-NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR 0-0
TARSUS ÝDMAN YURDU-SOMASPOR 0-4
DÜZCESPOR-MENEMEN FK 0-0
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-ISPARTA 32SPOR 3-2
AMED SPORTÝF-HES ÝLAÇ AFYON 0-2
ESENLER EROKSPOR-BURSASPOR 2-2
ÝNEGÖLSPOR-ARNAVUTKÖY BLD. 2-1
ÇORUM FK (BAY)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR 

DÝLER...

HAFTANIN MAÇLARI
15.03.2023 Çarþamba

ANKARASPOR-ÞANLIURFASPOR (14:00)
AMED SPORTÝF-NAZÝLLÝ BELEDÝYESPOR (14:00)
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-DÜZCESPOR (14:00)
ESENLER EROKSPOR-SOMASPOR (14:00)
ÝNEGÖLSPOR-MENEMEN FK (14:00)
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-ISPARTA 32 SPOR (14:00)
ÇORUM FK-HES ÝLAÇ AFYONSPOR (14:00)
SÝVAS BELEDÝYESPOR-BURSASPOR (14:00)
TARSUS ÝY-ARNAVUTKÖY BLD. (14:00)

Maç yapmadan geçtiðimiz hafta üç rakibimizden 2’si puan kaybetse de Þanlýurfaspor hata yapmadý. Liderliði kaptýrdýk
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Çorum Belediyesi ekipleri
tarafýndan Afþin'de enkaz
kaldýrma çalýþmalarý sýrasýn-
da kurtarýlan kedi Çorum'a
getirildi. Kendisini kurtaran
ekipler tarafýndan "Enkaz" is-
mi verilen kedi, Çorum Bele-
diyesi Sahipsiz Kediler Mü-
þahede Binasý'ndaki yeni yu-
vasýna yerleþtirildi. 

Çorum Belediyesi ekiple-
rince Kahramanmaraþ'ýn Af-
þin ilçesinde yapýlan arama
kurtarma çalýþmalarý sýrasýn-
da bir evin enkazýndan kurta-
rýlan kedi hayata yeniden tu-
tundu.  Kurtarýlan kediyi sa-
hiplenen Çorum Belediyesi
ekipleri "Enkaz" ismini ver-
dikleri kedinin bakýmýný Af-
þin'de bir ay boyunca yaptý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan, kediyi en-
kazdan kurtararak bir ay bo-
yunca bakýmýný üstlenen be-
lediye ekiplerine teþekkür et-
ti.  Candan, Çorum'a dönü-
þünde "enkaz" kediyi de ge-
tirdi. Depremzede kedi, Ço-
rum Belediyesi Veteriner Ýþle-
ri Müdürlüðü bünyesindeki
Sahipsiz Kediler Müþahede
Binasý'na yerleþtirildi. 

Belediye Baþkan Yardým-
cýsý Turhan Candan, deprem-
zede kedinin yeni yuvasýna

kavuþturduklarýný belirterek,
"Kedimizi, saðlýðýyla, baký-
mýyla buradaki veterinerleri-
mize emanet ettik. Her þeyiy-
le ilgilenecekler. Ýnþallah onu

burada mutlu edeceðiz. Dep-
remde sahiplerini kaybetmiþti
ama þimdi bütün Çorum onun
sahibi olacak" ifadelerini kul-
landý. (Sümeyra Özdoðan)

AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan,
Osmancýk'a kazandýrýlan üç proje için Çorum Mil-
letvekili Av. Oðuzhan Kaya'ya teþekkür etti.

AK Parti Seçim Ýþleri Genel Baþkan Yardýmcýsý,
Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, geçtiðimiz
günlerde Obruk Dutludere Sulama Kaya, Kýzýlýr-
mak Þiþme Savak Projesi ve Osmancýk Ýçme Su-
yu Arýtma Tesisi ihalelerinin yapýldýðýný açýklamýþtý.

AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan,
Milletvekili Kaya'ya teþekkür etti. Sosyal medya
hesabýndan bir paylaþým yapan Þerif Okudan, "Te-
þekkürler Av. Oðuzhan Kaya. Tarihi projeler ihale
edildi. Ýnþaatlarý baþlýyor. Obruk Dutludere Sulama
Projesi, Kýzýlýrmak Þiþme Savak Projesi, Osman-
cýk Ýçme Suyu Arýtma Tesisi ihale edildi. Bu proje-
lerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgeme-
yen Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdo-
ðan'a teþekkür ederiz" dedi. (Sümeyra Özdoðan)

AK Parti Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Obruk Dutludere Sulama Projesi ihalesi-
nin yapýldýðýný belirterek inþaat çalýþmalarýna
hemen baþlayacaklarýný söyledi.

Milletvekili Oðuzhan Kaya, ihalesi yapýlan
Obruk Dutludere Sulama projesinin bitimiyle bir-
likte kýraç topraklarýn su ile buluþacaðýný, proje
sonrasý çiftçinin yýlda en az iki ürün alacaðýný
vurguladý.

54 BÝN 570 DEKAR ALAN 
SUYLA BULUÞUYOR
Projenin hayata geçmesiyle yýllarýn özlemi-

nin sona ereceðini aktaran Oðuzhan Kaya, Ço-
rum Obruk Dutludere Sulama projesi  toplam 54
bin 570 dekar arazi sulayacaðýný söyledi. Daha
önce kapalý sistem sulama kýsmý olan 6 bin 310

dekar alanýn sulamaya açýldýðýný hatýrlatan Ka-
ya, "Bu ihale kapsamýnda geri kalan 43 bin 440
dekarlýk cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlýk Sol
Sahil Pompaj sulamasý dahil olmak üzere top-
lamda 48 bin 260 dekarlýk alaný daha (açýlan ký-
sým dahil 54 bin 570 dekar) sulayacak olan tesi-
sin ikmal inþaatý 07 Mart 2023 tarihinde ihaleye
çýkacaktýr. Projenin tamamlanmasý ile Laçin,
Dodurga ve Osmancýk yöreleri sulu tarýma ge-
çecektir. Ayrýca tesisin tamamlanmasýyla 8 bin
kiþinin istihdam edilmesi saðlanacaktýr" dedi.

Milletvekili Kaya, ihalesi yapýlan projenin biti-
miyle sað sahil sulamadan Laçin Kuyumcu'dan
baþlayarak Osmancýk,  Kýnalýtaþ oradan Os-
mancýk baðlarýna kadar olan araziler sulanarak
sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Aðýroðlan kö-
yü ve Gürleyik Mahalleleri tarým arazilerinin  su-
lamasý yapýlacaðýný söyledi. (Çaðrý Uzun)

Þerif Okudan: Tarihi
projeler ihale edildi

Þerif Okudan

'Enkaz' kedi yeni yuvasýnda
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OBRUK'TA ÇALIÞMA BAÞLIYOR

Oðuzhan Kaya


