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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý'nýn milletvekili adaylýðý için 
görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan baþlayan yeni Ýl Baþkaný'ný belirleme süreci,
AK Parti Genel Merkezinin görevlendirdiði isimlerin Çorum'da yaptýðý görüþme-
lerle tamamlandý. Ýl Teþkilatlarý ve belediye baþkanlarýyla yapýlan görüþmelerin
belirlenen isimler AK Parti Genel Merkezine sunulacak. Genel Merkez belirle-

nen isimlerden birisini Ýl Baþkaný olarak atayacak. 6’DA

AK Parti Ýl Baþkanýný 
belirliyor

AK Parti Ýl Baþkanýný 
belirliyor

AFYON, DEPLASMANDA
18 PUAN KAYBETTi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, erteleme
maçýnda Afyonspor'u konuk edecek. Gazetemiz muhabiri de bu

haftaki rakip Afyonspor'un istatistiklerini derledi. 11’DE

Çorum Belediyesi ta-
rafýndan çimento fabri-
kasý arazisi projesi ni-
hayete eriyor. Beledi-
yeden yapýlan açýkla-
maya göre, yeþilin ha-
kim olduðu, ticaretha-
neler, konut alanlarý ve
sosyal donatýlarýyla
cazibe merkezine dö-
nüþecek çimento fabri-
kasý arazisi için artýk
son dokunuþlar yapýlý-
yor. Çorum'a silüet ve-
recek projenin master
planýna katkýda bulun-
mak üzere dünyaca
ünlü Alman þehir plan-
lama þirketi AS+P yet-
kilileri Çorum Beledi-
yesinin daveti üzerine
kente geldi. 7’DE

Çimento arazisinin projesi
depreme dayanýklý hale geliyor
Çimento arazisinin projesi
depreme dayanýklý hale geliyor

Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip Erdoðan,
AK Parti Ýl Baþkanlarý
Toplantýsý'nda vide-
okonferans yoluyla

açýklamalarda bulundu.
Toplantýya Çorum'dan

Belediye Baþkaný 
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
AK Parti Ýl Baþkanvekili

Ali Evlüce, Kadýn 
Kollarý Baþkaný Meryem
Demir, Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed
Fatih Temur katýldý. 

HABERÝ 6’DA

TEÞKiLATA SEÇiM MESAJI

Depremzede aileler
yalnýz býrakýlmýyor

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana gelen deprem felaketinin 
ardýndan Sungurlu'ya yerleþen depremzedelerle ilgili çalýþmalar Sungurlu
Belediyesinin koordinasyonunda devam ediyor. Konaklama için ev, eþya
temini, gýda ve diðer acil tüm gereksinimler tespit edilerek, ihtiyaçlarýn 

giderilmesi yönünde çalýþmalar yapýlýyor. 2’DE

Deprem bölgesine dört týr
yardým malzemesi gönderildi

Alaca Kaymakamlýðý ve Alaca Belediyesinin ortaklaþa yürüttüðü
yardým kampanyasý kapsamýnda tedarik edilen gýda ve giyim eþya-
larý ile soba, odun ve elektrikli battaniye gibi eþyalar, týrlara yüklene-

rek deprem bölgesine gönderildi. 5’TE

Araç içerisinde 
fenalaþan muhtar 
hayatýný kaybetti

Fatih Caddesi'nde otomobil ile seyir halin-
deyken fenalaþan Kumçelteði Köyü Muhta-
rý Erol Kaya, olay yerinde saðlýk ekiplerinin
yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan kaldýrýldý-
ðý kentteki özel bir hastanede yapýlan tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak

hayatýný kaybetti. 3’TE

Alaca'da depremzede
ailelere ziyaret

Alaca Kaymakamý HicabiAytemür ve Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu, ilçedeki depremze-
de aileleri evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve

talepler için vatandaþlarý dinledi. 9’DA

Silahlý kavgada kan aktý
Buharaevler Mahallesi, Ýbrahim Çayýrý 30.
Sokak'ta iki kiþi arasýnda çýkan tartýþmada
þahýslardan birisi pompalý tüfekle tartýþtýðý

kiþiye ateþ açtý. 3’TE

Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip 

Erdoðan



213 MART 2023 PAZARTESÝ

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?

Yaþamak bizim için dokunaklý bir
þarký deðil ki! Yazýn tüm çiçekler aç-
týðýnda kendime gelmiþ olurum

umarým...
Zamanla gelen sakinlik; önceleri

coþkuyla istediðin, özlediðin, kay-

betmekten korktuðun her þeyin ya-
vaþ yavaþ gücünü yitirmesi ve yolu-
na yalnýz devam etmek... Çünkü 
insan, kendi penceresinin ardýnda
bile kalamýyor uzun süre.

Kendi hikâyesindeki iyiden utanç
duyan kiþi ömrünü tamamlamýþ ve
baþkalarýnýn ömründen çalýyor diye-
biliriz...

Katillerin maktulün yasýný tuttuðu
bir dönemdeyiz.

Hayat böyledir; çok çabuk roller,
düþünceler, sevinçler ve hüzünler
deðiþir. Bugün iyi dedikleri ertesi
gün dünyanýn en kötüsü diye konu-
lur ortaya. 

Deðiþmeyen tek þey ise menfa-
at. Olan biteni izleyip de birazcýk
onuru ve kalbi olanýn huzurlu yaþa-
masý mümkün deðil.

RUHSAL BAKÝYE

Uzman Klinik Psikolog
Nuray Kanmazer
atakentpsk@gmail.com 

Zihin Türbülansý

Kahramanmaraþ ve bölgesinde
meydana gelen deprem felaketinin
ardýndaýn Sungurlu'ya yerleþen
depremzedeler yalnýz býrakýlmýyor.

Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner'in talimatý ile Sun-
gurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Sakine Sarýyüce koordinasyonun-
da çalýþmalar yürütüldü. Bu süreçte
ÝYÝ Parti Kadýn Politikalarý Baþkaný
Mahinur Barak, Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in eþi
Vildan Þahiner, Baþkan Yardýmcýla-
rý Bahri Sezen ve Mükremin Daða-
þan'ýn eþleri Önay Sezen ve Medi-
ne Daðaþan da ilçeye gelen ailele-
rin tüm ihtiyaçlarý ile yakýndan ilgi-
lendi. Gönüllü olarak depremze-
de ailelerin yanlarýnda olan
kadýnlar, konaklama için ev,
eþya temini, gýda ve diðer
acil tüm gereksinimlerini
karþýlamaya çalýþtý. Ev
ziyaretleri yaparak aile-
lerin eksiklerini tespit
eden Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Sakine Sarý-
yüce, not alýnan tüm ta-
lepleri yerine getirdi. 

Konuyla ilgili deprem-
zede ailelerimiz için bir me-
saj yayýnlayan Baþkan Þahiner
ise þunlarý söyledi:

"Gönül isterdi ki sizi çok daha
farklý, çok daha güzel sebeplerle il-
çemizde aðýrlayalým. Ancak Yüce
Mevla'mýn taktiriyle acý bir vesileyle
sizleri misafir etmek nasip oldu.

Ülke olarak 6 Þubat sabahý hep
birlikte kara bir güne gözlerimizi aç-

týk. Depremin etkilediði 10 il dýþýnda
bütün milletimiz de bu acýyý derin-
den hissetti. Biz Sungurlu Belediye-
si olarak o kara sabahtan itibaren
var gücümüzle sizlerin yanýnda ol-

maya gayret gösterdik.
Gerek deprem bölgesine
giden saha ekibimizle ge-
rekse burada oluþturdu-
ðumuz yardým merkezi-
mizle acýnýzý paylaþmaya

çalýþtýk. Ýlçemize gelen aile-
lerimizi gülen yüzümüzle

yardým merkezimizde karþýla-
dýk, tüm ihtiyaçlarýný gidermek

için elimizden geleni yaptýk. Ulaþtý-
ðýmýz ya da bilgisini aldýðýmýz her
ailemiz ile yakýndan ilgilendik. Gön-
lümüzün kapýsýný sonuna kadar siz-
ler için açarak dert ortaðýnýz, yeni
komþularýnýz olmaya hazýrýz. 

Yaþamýþ olduðunuz bu zor gün-
ler inþallah en kýsa zamanda bite-

cek, güzel günler sýcacýk sarýp sar-
malayacak hepimizi. O günler gele-
ne kadar da biz hep sizin yanýnýzda
olmaya devam edeceðiz. Madden
ve manen sizler için ne yapabilirsek
yapmaya çalýþýyoruz ve devam
edeceðiz. Sungurlulu kardeþleriniz
olarak daima gülen yüzümüzü gö-
receksiniz. Ýlçemizde bulunduðu-
nuz süre boyunca sizler için yapa-
bileceðim ne olursa bizlere ulaþabi-
lir, taleplerinizi iletebilirsiniz. Yeni-
den kuracaðýnýz hayat için bir dost
eli olarak yanýnýzdayýz. Acýnýz acý-
mýz, umudunuz umudumuz ve evi-
miz evinizdir. Selam ve dua ile gö-
nül dostunuz, kardeþiniz." 

(Haber Merkezi)

Kiriþci: 11 ilimize 
5 milyar liralýk 

destek saðlýyoruz
Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþci, "11 ili-

mizde besicilerin hayvanlarýný yemlemede sýkýntý-
sý olmasýn, diye 1,5 milyar liralýk destekleme da-
ha gündeme getirdik. 11 ile daðýtýlan 3,4 milyar li-
ralýk destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çýk-
mýþ oldu" dedi.

Tarým ve Orman Bakaný Kiriþci, Gaziantep'in
Nurdaðý ilçesinde sivil toplum kuruluþu temsilcile-
ri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Nurdaðý Kayma-
kamlýðý'nda düzenlenen toplantýya; Bakan Kiriþ-
ci'nin yaný sýra Tarým ve Orman Bakan Yardýmcý-
sý Nihat Pakdil, Nurdaðý koordinatör valisi olan
Þýrnak Valisi Osman Bilgin, Gaziantep Büyükþe-
hir Belediye Baþkaný Fatma Þahin, kurum müdür-
leri, STK temsilcileri ve muhtarlar katýldý. Kiriþci,
Deprem bölgelerinde yaralarýn hýzlýca sarýldýðýný
belirterek, artýk çadýr kentlerden konteyner kentle-
re geçiþ olduðunu, 1 yýlýn sonunda depremden et-
kilenen 11 kentte kalýcý konutlar ile kýrsal alanlarýn
tamamlanmýþ olacaðýný söyledi. Kiriþci, ''Bakanlýk
olarak baþlangýçta 5 bin araç 15 bin personelimiz-
le vatandaþýmýzýn hemen yaný baþýnda olmanýn
gayreti içerisinde olduk. Yaralarý sarmak Cumhur-
baþkanýmýz öncülüðünde devletimizin birinci vazi-
fesi oldu. Depremin üzerinden 32 gün geçti. Ham-
dolsun, ilk günde yaþadýklarýmýzý, bugün geride
býrakmýþ durumdayýz. 40 bin vatandaþlý 1978 va-
tandaþýný þehit vermiþ Nurdaðý ilçemizin gelmiþ
olduðu noktayý ve bu hareketliliði gördüðümde
çok mutlu oldum. Artýk çadýrlarý da yavaþ yavaþ
terk edeceðiz, onlarýn yerine prefabrik konutlara
ve konteyner kentlere vatandaþlarýmýz yerleþme-
ye baþlayacak sonra da 1 yýlý sayacaðýz. 1 yýl so-
nunda 11 ilimizin tamamýnda kalýcý konutlar kent
merkezlerinde ve kýrsal alanlarda tamamlanmýþ
olacak" dedi.

Bakan Kiriþci, tüm Türkiye'de çiftçilere yönelik
destekleme ödeneklerinin öne çekildiðini belirtti.
Kiriþci, 13 milyar 836 milyon TL'lik destek ödeme-
lerinin çiftçilerin hesabýna geçtiðini kaydederek,
bunun 3,4 milyon TL'sinin ise 11 deprem kentine
ait olduðunu vurguladý. Kiriþci, "Tüm Türkiye'de
çiftçilere yönelik destekleme ödeneklerimizi öne
çektik. 13 milyar 836 milyon liralýk destek ödeme-
si çiftçilerin hesabýna geçildi. Bunun 3,4 milyar li-
rasý 11 ilimize ait ve 382 milyon lirasý da Gazian-
tep'e ait. 382 milyon liralýk ödeme de Gaziantepli
çiftçilerimizin hesabýna geçmiþ oldu. 11 ilimiz için
hayvancýlarýmýzýn hayvanlarýný yemlemede bir sý-
kýntýsý olmasýn, diye 1,5 milyar liralýk da bir des-
tekleme daha gündeme getirdik. 11 ile daðýtýlan
3.4 milyar liralýk destek, yuvarlak rakamla 5 milyar
liraya çýkmýþ oldu'' diye konuþtu.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduðuna dikkat
çeken ve bazý uyarýlarda bulunan Bakan Kiriþci,
sývýlaþma kabiliyeti yüksek olan alüvyon tabaka-
lardan uzak durulmasý ve tarým topraklarýnýn sa-
dece tarýmsal üretim için kullanýlmasý gerektiðinin
altýný çizdi. Ahýrlarýn, kümeslerin ve silolarýn tarým
alanlarý üzerine olmamasý gerektiðini anlatan Ki-
riþci, ''Bizler de vatandaþ olarak fay hatlarýndan
uzak durmaya özen gösterelim. Sývýlaþma kabili-
yeti yüksek olan alüvyon tabakalardan uzak dura-
lým. Tarým topraklarýna lütfen sadece tarýmsal üre-
tim için bakalým. Burada üreticilerimize de sesle-
niyorum. Ahýrlarýnýzý, aðýllarýnýzý, kümeslerinizi si-
lolarýnýzý tarým alanlarý üzerine yapmayalým. Ta-
rým alanlarý tarýmsal faaliyetler için Allah'ýn bize
bahþettiði alanlardýr. Depremler istenmez ama
deprem olan coðrafyalardadýr bereketli topraklar.
Bu bereketli topraklar da milyonlarca yýldan beri
oluþan depremlerin bir sonucu ve bize Allah'ýn bir
ikramýdýr. Ovayý ova için kullanalým daðlarý da
yerleþim için kullanalým. Altýnda iþ yeri üstünde ev
yapmayalým. Kültürümüze baktýðýmýzda bir tane
dahi ecdattan kalan ev altýnda iþ yeri gösteremez-
siniz. Biz bunlarý hep görmezden geldik sýrtýmýzý
döndük. Artýk bu memleketin deprem memleketi
olduðunu unutmayalým'' dedi. (Haber Merkezi)

Depremzede aileler
yalnýz býrakýlmýyor
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Çorum'da meydana ge-
len silahlý kavgada bir kiþi
pompalý tüfek ile ayaðýndan
vurularak yaralandý.

Olay, 23.00 sýralarýnda
Buharaevler Mahallesi
meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Ýbrahim Çayýrý
30. Sokak'ta Mustafa U.Y.
ile Mahmut B. arasýnda bi-
linmeyen bir nedenle tartýþ-
ma çýktý. Tartýþmanýn büyü-
yüp kavgaya dönüþmesi
üzerine Mahmut B. yanýnda
bulundurduðu pompalý tü-
fek ile Mustafa U.Y.'ya ateþ
ederek, olay yerinden kaça-
rak uzaklaþtý. Sokaktan
yükselen silah sesleri üzeri-
ne olay yerine 112 saðlýk ve
polis ekipleri sevk edildi.
Yaralý Mustafa U.Y saðlýk
ekiplerinin olay yerinde
yaptýðý ilk müdahalenin ar-
dýndan ambulansla Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eði-
tim ve Araþtýrma Hastane-
si'ne kaldýrýlarak tedavi altý-
na alýndý. Polis ekipleri ola-
yý gerçekleþtiren Mahmut
B.'nin yakalanmasý için ça-
lýþma baþlattý.

Olayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Çorum'da otomobil
içerisinde fenalaþan köy
muhtarý, kurtarýlamaya-
rak hayatýný kaybetti.

Olay, Fatih Cadde-
si'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,
Kumçelteði Köyü Muhta-
rý Erol Kaya, 19 FH 424
plakalý otomobili ile cad-
de üzerinde seyir halin-
deyken birden fenalaþa-
rak bayýldý. Durumu fark
eden vatandaþlarýn ihba-
rý üzerine olay yerine 112
Saðlýk ekibi ve polis ekibi
sevk edildi. Olay yerinde
saðlýk ekiplerinin yaptýðý
ilk müdahalenin ardýn-
dan kentteki özel bir has-
taneye kaldýrýlan muhtar
Kaya, tüm müdahalelere
raðmen kurtarýlamadý.

Kaya'nýn ölüm nede-
nin belirlenmesi için can-
sýz bedeni Hitit Üniversi-
tesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Morguna kaldýrýldý. (ÝHA)

Sungurlu'da iddi-
alara göre þoförle tar-
týþtýktan sonra yolcu
otobüsünden indirilen
genç, yolda yürürken
aracýn çarpmasý sonu-
cu feci þekilde hayatý-
ný kaybetti.

Olay, gece saatle-
rinde Sungurlu-Çorum
yolunda meydana gel-
di. Ýddiaya göre, yolcu
otobüsünde seyahat
eden Ferdi Demirbilek
(27) ile þoför arasýnda
bilinmeyen nedenle
tartýþtý. Tartýþmanýn
büyümesiyle birlikte
Demirbilek, Arifagazili
köyü yakýnlarýnda oto-
büsten indirildi. Oto-
büsten indirildikten
sonra ana yolda yü-
rürken Demirbilek'e,
Hayati T. (54) yöneti-
mindeki 06 DF 8865
plakalý otomobil çarp-
tý. Çarpmanýn etkisiyle
metrelerce savrularak
yere düþen Demirbi-
lek, feci þekilde haya-
týný kaybetti. Demirbi-
lek'in cansýz bedeni,
incelemenin ardýndan
ilçe devlet hastanesi-
nin morguna kaldýrýldý.

Jandarma, olayla
ilgili çok yönlü incele-
me baþlatýldý. (ÝHA)

Bölgelerarasý geliþmiþlik fark-
larýnýn giderilmesi amacýyla ha-
len 24 ilde uygulanan Cazibe
Merkezleri Programý kapsamý,
depremden etkilenen illerin tama-
mýný kapsayacak þekilde geniþle-
tilecek.

Konuya iliþkin düzenleme
Cumhurbaþkaný kararý ile yapýla-
cak. Düzenlemeye iliþkin duyuru-
yu önceki günkü kabine toplantý-
sýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan açýkladý.
Hâlen Adýyaman, Diyarbakýr, Ma-
latya ve Þanlýurfa illerinde yapý-
lan yatýrýmlar Cazibe Merkezleri
Programý kapsamýnda destekle-
niyor. Düzenleme hayata geçiril-
diðinde; Adana, Gaziantep, Ha-
tay, Kahramanmaraþ, Kilis, Os-
maniye ve Elazýð da kapsama
alýnacak.

Cazibe Merkezleri Progra-
mý'ndan yararlanan iþletmelere,
yürürlükteki yatýrým teþvik mev-
zuatýnda, 6. Bölge için verilen
destek unsurlarýnýn tamamý sað-
lanýyor. Cazibe Merkezleri Prog-
ramý kapsamýnda depremzede il-
lerden; Adýyaman, Diyarbakýr,
Malatya ve Þanlýurfa illeri yer alý-
yor. 

Mevcut uygulamada Diyarba-
kýr, Adýyaman, Malatya, Þanlýur-
fa'nýn kapsamda olduðu cazibe
merkezleri programýndan Gazi-
antep, Adana, Hatay, Kahraman-
maraþ, Kilis, Osmaniye ve Elazýð
da yararlanacak.

10 YIL SÝGORTA
PRÝM DESTEÐÝ
Özel sektör yatýrýmlarýný des-

tekleyen, istihdam, üretim, ihra-
catý artýrarak bölgeler arasý geliþ-
miþlik farklarýný ortadan kaldýrma-
yý amaçlayan program kapsa-
mýnda sigorta primi iþveren his-
sesi ve iþçi hisse desteði 10 yýl
boyunca devam edecek.

Kurumlar vergisi yüzde 50 ya-
týrýma katký oranýna göre yüzde
90 indirimli uygulanacak. Ýmalat
sanayindeki yatýrýmlara inþaat gi-
deri için KDV iadesi saðlanacak.

Yatýrým yerini devlet tahsis
edecek. Ýmarla ilgili buna inþaat

yapý kullanma izin, parselasyon
harcýnda istisna saðlanacak. Ýnþa
edilen binalarda 5 yýl süreyle bina
vergisinden muaf tutulacak.

Teþvik süresi sonuna kadar
arazi vergisi muafiyeti uygulana-
cak. Teþvikli yatýrýmlar için kulla-
nýlacak kredilerin faizi, yatýrýmýn
bulunduðu bölgeye göre deðiþen
oranlarda destekleniyor.

Üst limiti 1.8 milyon lira olmak
üzere Türk Lirasý kredilerde 7 pu-
an, döviz kredilerinde 2 puan in-
dirim yapýlacak.

DEPREM BÖLGELERÝNDE 
ÇÝFTÇÝYE DESTEK PAKETÝ
Deprem bölgesindeki çiftçile-

re yönelik de bazý adýmlar atýldý.
Bu kapsamda, afetten etkilenen
çiftçilerin Hazine faiz destekli kre-
dileri 1 yýl süreyle faizsiz ertelen-
di. Her büyükbaþ hayvan için 500
lira, her küçükbaþ hayvan için ise
50 lira yem desteði saðlandý.

YATIRIMLARA HANGÝ 
DESTEKLER VERÝLÝYOR?
Ýþletme döneminde enerji gi-

derlerinin yüzde 30'u toplam 10
milyon lirayý geçmemek üzere 3
yýl boyunca destekleniyor.

Makine ve teçhizat alýmlarýn-
da KDV istisnasý, ithal makine
için gümrük vergisi muafiyeti sað-
lanýyor.

Kurumlar vergisi yüzde 50
yatýrýma katký oranýna göre yüz-
de 90 indirimli olarak uygulanýyor.

10 yýl boyunca sigorta primi
iþveren hissesi ve iþçi hissesi
desteði

Yatýrým yeri tahsisi saðlanýyor.
Üst limiti 1.8 milyon lira olmak

üzere; TL kredilerde 7 puan, dö-
viz kredilerinde 2 puan indirim ya-
pýlýyor.

Ýmalat sanayindeki yatýrýmla-
ra inþaat gideri için KDV iadesi
saðlanýyor, imar ile ilgili bina inþa-
at, yapý kullanma izni, parselas-
yon harcýndan istisna saðlanýyor.

Ýnþa edilen binalar 5 yýl sü-
reyle bina vergisi muafiyetinden,
teþvik süresi sonuna kadar ise
arazi vergisi muafiyetinden yarar-
lanýyor. (Haber Merkezi)

Yolcu otobüsünden indirilen
gence otomobil çarptý

Ferdi Demirbilek 

Deprem göçüne 
karþý özel teþvik

Silahlý kavgada kan aktý

Araç içerisinde fenalaþan
muhtar hayatýný kaybetti
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ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkaný Erkan Yýldýz, Ýstik-
lal Marþýmýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
kabul ediliþinin 102. Yýldönümü ve milli þairimiz
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir
açýklama yaparak, 20 yýldýr ülkeyi yöneten ikti-
dar partisini, milli deðerlere karþý samimiyetsiz-
likle suçladý.

Geçtiðimiz yýllarda
TC ibarelerinin tabelalar-
dan kaldýrýlmasý, "Türk"
kelimesinden rahatsýz
olunmasý, okullarda An-
dýmýz'ýn söylenmesinin
kaldýrýlmasý baþta olmak
üzere birçok milli deðer-
lerimize zarar veren uy-
gulamalara tanýk olduk-
larýný dile getiren Erkan
Yýldýz, Ýstiklal Marþý'nýn
Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk'ün verdiði
kararlý mücadele ve
Mehmet Akif Ersoy'un
vatan-millet sevgisi so-
nucu ortaya çýktýðýný kay-
detti.

Erkan Yýldýz, "Gazi

Mustafa Kemal Atatürk olmadan Mehmet Akif
Ersoy olmadan Ýstiklal Marþý olur muydu? Yüce
Allah'ým ikisinden de razý olsun.

Andýmýzý kaldýrdýnýz, her yerden TC ibaresini
sildiniz. Bugün anmaktan korktuðunuz, bir rah-
met bile dileyemediniz Mustafa Kemal Atatürk

ve silah arkadaþlarýný
bugün yad edemediniz.

Beklenen gün yakýn-
dýr. 15 Mayýs günü, sök-
tüðünüz tabelalardan TC
ibaresini ellerinizle taka-
caksýnýz" dedi.

Erkan Yýldýz, "Ýstiklal
Marþýmýzýn Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi'nde ka-
bulünün 102. yýlý kutlu ol-
sun.

Bir kahramanlýk des-
taný olan Ýstiklal Marþý'ný
mýsralara döken Mehmet
Akif Ersoy'u ve canlarý
pahasýna bize bu cennet
vataný armaðan eden
kahramanlarýmýzý sevgi,
saygý ve rahmetle anýyo-
ruz" dedi. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, "Mehmet Akif Ersoy; yerli
ve milli duruþun ebedi sembolüdür"
dedi.

12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü
ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gü-
nü nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Kavuncu, "Ýstiklal Marþýmýz; baðým-
sýzlýðýn kutsal sembolü, kadim top-
raklarýmýzýn ebedi tapusudur. Ýs-
tiklâl Marþý'mýz; tüm iþgalcilere kar-
þý ortak tavýr ve ortak iradenin, ve
ye'se karþý azmin; esarete karþý
hürriyetin kutlu zaferidir. Ýstiklal
Marþý'mýz; Anadolu'da yanan is-
tiklâl ateþini kuvvetlendiren istiklâli-
miz ve istikbâlimizin en yüce sem-
bolüdür. Ýstiklal marþýmýz; Aziz mil-
letimizin birlik ve beraberlik ruhunu,
hürriyet ve özgürlük tutkusunu, mil-
li ve manevi deðerlerini en güzel
þekilde ifade eden baðýmsýzlýk be-
yannamesidir. Ýstiklal marþýmýz; Va-
tan topraklarýmýzda yaþayan 85
milyon vatandaþýmýzý, gönül coð-
rafyamýzdaki herkesi ortak payda-
da buluþturan milli mutabakat met-
nidir" dedi.

Kavuncu, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:

"Ýstiklal Marþýmýz; birlik ve bera-
berliðimizden gelen gücümüzü bu-
güne ve yarýnlara taþýyacak olan bir
destan olarak bu topraklarda ve her
bir ferdimizin gönlünde hep var ol-
maya devam edecektir.

Zira görülmüþtür ki aziz milleti-
miz; tüm zorlu zamanlarýmýzda ol-
duðu gibi, asrýn felaketi depremler-
de de bir ve beraber olup ayný ruh-
la, tek yürek olup yaralarý sarmak
için seferber olmuþtur.

Necip milletimizle bütün zorlu
sýnamalardan alnýmýzýn akýyla çýk-
týðýmýz gibi, bu zorlu sýnavýnda üs-
tesinden hep birlikte geleceðiz.

Asil milletimizin desteði ve te-
veccühü ile geleceðimizi hep birlik-
te inþa etmeyi sürdürecek, 2053 ve
2071 kutlu yürüyüþümüze hep bir-
likte yürüyeceðiz.

Ayrýca bizlere böylesine eþsiz
bir eser armaðan eden Milli Þairi-

miz Mehmet Akif Ersoy da yerli ve
milli duruþun sembolü olarak tarihi-
mize altýn harflerle yazýlmýþ ve Ýs-
tiklal Marþý'mýzla birlikte, idealleri
ve mütevazý hayatýyla nesillerimiz
için örnek bir þahsiyet olarak ölüm-
süzleþmiþtir. Vatanýný imanla sev-
miþ bir dava adamý olarak, her za-
man bu topraklarda hürmetle, rah-
metle yâd edilecektir.

Binlerce þehidimizin asil kaný ile

yazýlan, aziz milletimizin baðýmsýz-
lýða adanmýþlýðýnýn göstergesi, bir-
lik ve beraberliðimizin en berrak ifa-
desi olan Ýstiklal Marþýmýzýn kabu-
lünün 102. yýl dönümünde Ýstiklal
Marþý'mýzýn þairi Mehmet Âkif Er-
soy ve bu marþa hayat veren þehit-
lerimize, gazilerimize ve tüm kahra-
manlara Allah'tan rahmet diliyor ve
onlarý minnetle, þükranla yâd edi-
yorum." (Sümeyra Özdoðan)

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný
Ümit Er, Ýstiklal Marþý'nýn Türk milletinin baðým-
sýzlýk ve kuruluþ mücadelesinin simgesi olduðu-
nu belirtti.

Ýstiklal Marþýmýzýn
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde kabul ediliþi-
nin 102. Yýldönümü ve
milli þairimiz Mehmet Akif
Ersoy'u Anma Günü ne-
deniyle bir açýklama ya-
pan CHP Ýl Baþkaný Ümit
Er, 1921 yýlýnda milli þair
Mehmet Akif Ersoy tara-
fýndan yazýlan 'Ýstiklal'
þiirin, büyük önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaþlarýnýn önder-
liðinde, milletin azmi ve
cesaretiyle 1919 yýlýnda
baþlayan Kurtuluþ Sava-
þý'nýn üçüncü yýlýnda,
adým adým inþa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin
milli marþý olarak kabul edildiðini vurguladý.

Ýstiklal Marþý'nýn ülkemizin baðýmsýzlýðý, bö-
lünmez bütünlüðü için canla, baþla mücadele
eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ka-
rarlý mücadelesi, Mehmet Akif Ersoy'un da vatan
sevdasýnýn ýþýðýyla oluþturulduðunun altýný çizen

Ümit Er, bazý bürokratlarýn ve iktidar partisi yö-
neticilerinin bu durumu gözardý etmesine tepki
gösterdi.

Ümit Er, "Mehmet Akif
Ersoy, Ýstiklal þiirinde,
Kurtuluþ Savaþý'nýn ka-
zanýlacaðýna olan inan-
cýný, Türk askerinin yü-
rekliliðine ve özverisine
güvenini, Türk ulusunun
baðýmsýzlýða, Hakk'a,
yurduna ve dinine baðlý-
lýðýný dile getirmiþtir" ifa-
desini kullandý.

Ümit Er, "Baðýmsýzlý-
ðýmýzýn sembolü, ortak
andýmýz, milletimizin
onurlu mücadelesini dile
getiren Ýstiklal Marþýmý-
zýn TBMM'de kabulünün
102. yýldönümü kutluyor,
bu vesileyle Türkiye

Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ü, milli þairimiz Mehmet Akif Er-
soy'u, vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý, bölünmez bü-
tünlüðü için can veren aziz þehitlerimizi ve say-
gýyla, rahmetle, minnetle anýyoruz. Allah bu mil-
lete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" dedi. 

(Haber Merkezi)

Baðlýkaya: 
Rezervasyonlarda 

iptal yok
TÜRSAB Yönetim Kurulu Baþkaný Baðlýka-

ya, depremin etkilediði þehirlerin, depremlerde
büyük yara aldýðýný, bu yaralarý el birliði ile sar-
mak, bölgeyi eski haline getirmek için çalýþa-
caklarýný vurguladý.

Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜR-
SAB) Yönetim Kurulu Baþkaný Firuz Baðlýka-
ya, Kahramanmaraþ merkezli depremlerin ar-
dýndan yaptýðý açýklamada, depremlerde ya-
þamýný yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralýlara
acil þifalar ve kalanlara sabýr diledi.

Yaþanan acýlarýn tarifi ve telafisinin imkân-
sýz olduðunu, ancak ellerinden geldiði ölçüde
depremden etkilenen insanlara destek verme-
lerinin büyük önem taþýdýðýný ifade eden Bað-
lýkaya, þunlarý kaydetti:

"TÜRSAB olarak depremin ilk saatlerinde
kriz masasý oluþturduk ve hemen ardýndan da-
yanýþma hattýný devreye soktuk. Dört koldan
depremlerin büyük yýkýmlara yol açtýðý 11 þe-
hirde faaliyet gösteren acentelerimize ulaþma-
ya çalýþtýk. Hýzlýca organize ettiðimiz yardým
malzemeleri dolu araçlarýmýzý genel merkezi-
miz ve bölge temsil kurullarýmýzdan depremin
vurduðu illerimize ulaþtýrdýk. Ardýndan TÜR-
SAB Genel Merkez öncülüðünde; Bölge Tem-
sil Kurullarý, acentelerimiz, TÜRSAB personeli
ve vatandaþlardan gelen yardým malzemeleri-
ni 8 týr, 8 kamyon, 20 otobüs, 159 sprinter, 3
midibüs ile deprem bölgesine sevk ettik. Kah-
ramanmaraþ ve Antakya'da kurduðumuz sey-
yar mutfaklarýmýz ile depremzedelere destek
olmak için çaba sarf ettik. Depremzedelerin
bölgeden tahliyesi için üye seyahat acenteleri-
mize ait araçlarý tahsis ederek depremzedele-
rin yanýnda olduk. Sonrasýnda düzenlediðimiz
kampanyalarla ve otelcilerimizle hayata geçir-
diðimiz giriþimlerle depremzedelerimizin ko-
naklama tesislerine ve ikinci konutlara yerleþ-
tirilmesi konusunda çaba gösterdik."

Baðlýkaya, deprem bölgesindeki üyelerden
bu yýl aidat alýnmamasý için Cumhurbaþkanlý-
ðýna yazý yazdýklarýný anlatarak, yönetimin,
bölge BTK'larýnýn, denetim ekiplerinin deprem
illerindeki tespit çalýþmalarýnýn devam ettiðini,
bu sürecin ardýndan da yaralarýn sarýlmasý ko-
nusunda ellerinden geleni yapacaklarýný, se-
yahat acentelerini desteklemeye, bölge turiz-
mini ayaða kaldýrmaya yönelik çalýþmalarý sür-
düreceklerini belirtti.

"BÖLGEYÝ ESKÝ HALÝNE 
GETÝRMEK ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ"
Firuz Baðlýkaya, depremin etkilediði þehir-

lerin, özellikle iç turizm pazarýnda önemli yere
sahip olduðunu aktararak, gastronomi ve kül-
tür turlarýnýn vazgeçilmez destinasyonlarýnýn
depremlerde büyük yara aldýðýný, bu yaralarý
el birliði ile sarmak, bölgeyi eski haline getir-
mek için çalýþacaklarýný vurguladý.

Yaþanan yýkým nedeniyle deprem bölge-
sindeki illerin bir kýsmýnda turizm hareketleri-
nin baþlamasýnýn biraz zaman alacaðýný belir-
ten Baðlýkaya, "Büyük kayýplar yaþadýðýmýz bu
süreçte turizmin iyileþtirici gücüne ve ekono-
mik katkýsýna da çok ihtiyacýmýz bulunuyor. Bu
bakýmdan turizmin, deprem bölgelerindeki ya-
ralarýn sarýlmasýnda büyük rol oynamasý ve
þehirlerimizin turizmle yeniden toparlanmasý
için var gücümüzle çalýþacaðýz." diye konuþtu.

Depremin 2023 turizm hedeflerine etkisine
iliþkin soru üzerine Baðlýkaya, "Yaþadýðýmýz
bu büyük felaketin turizm sektörüne yansýma-
larýný önümüzdeki günlerde daha net görece-
ðiz. Bu anlamda ITB Berlin turizm fuarýnda
gerçekleþtireceðimiz temaslar ve yapacaðýmýz
görüþmeler büyük önem taþýyor." ifadelerini
kullandý.

"REZERVASYONLARDA AZ DA
OLSA BÝR DURAKSAMA MEVCUT"
TÜRSAB Baþkaný Baðlýkaya, depremlerin

üzerinden çok uzun bir süre geçmediðini, acý-
larýn da korkularýn da çok yeni olduðunu, sa-
dece vatandaþlarýn deðil, komþu ülkelerin de
önemli pazarlardaki misafirlerin de depremle-
rin þokunu yaþadýðýný söyledi.

Turizme ve sezona dair yorum yapmak için
çok erken olduðunu belirten Baðlýkaya, sözle-
rini þöyle sürdürdü:

"Yurt dýþýndaki tur operatörlerimizden gelen
bilgilere göre rezervasyonlarda az da olsa bir
duraksama mevcut. Ancak tabloyu daha net
görebilmek için biraz beklememiz gerekiyor. Al-
manya'nýn baþkenti Berlin'de gerçekleþecek
olan ITB Berlin fuarýnda sezona dair daha güç-
lü verilere ulaþacaðýmýzý umuyorum. Türki-
ye'nin geleneksel olarak en yüksek turizm po-
tansiyeline sahip olduðu pazarlardan ilgi de-
vam ediyor. Bu baðlamda Avrupa'da Almanya,
Rusya, Ýngiltere, Polonya, Hollanda gibi ülke-
lerden gelen rezervasyon talepleri öne çýkýyor."

Baðlýkaya, yerli turistin yaptýðý erken rezer-
vasyon iptaline yönelik soruya, "Deprem böl-
gesindeki þehirlerimize yönelik rezervasyon-
larda yaþanan iptaller dýþýnda bir iptalden bah-
setmek mümkün deðil." yanýtýný verdi.

7-9 Mart'ta Almanya'da gerçekleþtirilecek
ITB Berlin Fuarýna katýlýmlarýna deðinen Bað-
lýkaya, küresel turizm endüstrisinin geliþimine
saðladýðý katký ve oluþturduðu iþ hacmi dikka-
te alýndýðýnda dünyanýn en önemli turizm fuarý
olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarý'na TÜR-
SAB olarak kendi stantlarýyla katýldýklarýný,
2022 yýlý itibarýyla 5,6 milyon misafir aðýrladýk-
larý Almanya pazarýnda üyelerin iþ hacmini
yükseltmeyi ve ülkenin pazar payýný artýrmayý
hedeflediklerini dile getirdi. Baðlýkaya, ITB
Berlin Fuarý'nýn ardýndan uluslararasý temasla-
rý sürdürmeye ve ülkeye dünyanýn dört bir ya-
nýndan turist çekmek için çalýþmaya devam
edeceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)

Kur korumalý 
mevduatta yeni 

düzenleme
Merkez Bankasý (MB), bankalardan dö-

viz dönüþümlü kur korumalý mevduatta
(KKM) müþterilere sunulan primin faize ek-
lenmesini istedi. Böylelikle MB'nin ödeye-
ceði potansiyel kur farký düþmüþ olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB), bankalarýn Döviz dönüþümlü
KKM'de prim uygulamasýna son verdi.

Mevcut durumda bankalar TCMB karþý
taraflý KKM iþlemlerinde müþterilerine faiz
dýþýnda birkaç puanlýk prim de sunuyordu.
Bu uygulamada tabela faizi düþük kalýrken,
olasý bir kur artýþýnda TCMB'nin karþýlaya-
caðý fark artýyordu. TCMB tarafýndan ban-
kalara gönderilen yazýda, dövizden dönü-
þümlü KKM'de faiz üst sýnýrýnýn kaldýrýldýðý
hatýrlatýlarak, müþterilere sunulan primin
faize eklenmesi istendi. Böylelikle
TCMB'nin ödeyeceði potansiyel kur farký
düþmüþ olacak.

ÜST FAÝZ SINIRI KALDIRILMIÞTI
TCMB tarafýndan bankalara gönderilen

yazýyla birlikte, TCMB'nin karþý taraf oldu-
ðu kur korumalý mevduat iþlemlerindeki fa-
iz sýnýrý kaldýrýldý. Daha öncesinde KKM'de
faize politika faizinin üzerinde 3 puanlýk üst
sýnýr uygulanýyordu.

KKM 180 MÝLYAR TL ARTTI
KKM'de faiz üst sýnýrýnýn kaldýrýlmasý-

nýn ardýndan, bu alana özellikle tüze tara-
fýndan yoðun ilgi geldi. Son bir buçuk ayda
KKM toplamý 180 milyar lira artýþ kaydetti.
Böylelikle kur korumalý mevduat toplamý
1.55 trilyon lira ile rekor düzeye yükseldi.
Ayný dönemde döviz mevduatlarýnda 12
milyar dolarýn üzerinde düþüþ gerçekleþti. 

(Haber Merkezi)

Er: Ýstiklal Marþýmýz, Türk milletinin
kurtuluþ mücadelesinin simgesidir

'Tabelalardan T.C. ibaresini kaldýranlar 
15 Mayýs'ta kendi eliyle geri takacak'

CHP
Ýl Baþkaný
Ümit Er

ÝYÝ Parti 
Ýl Baþkaný 

Erkan Yýldýz

‘Mehmet Akif, yerli ve milli
duruþun ebedi sembolüdür'

AK Parti 
Çorum Milletvekili 

Erol Kavuncu
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AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya,
Çorum'a KÖYDES Projesi için 116 milyon lira
ödenek ayrýldýðýnýn bildirdi.

Milletvekili Kaya, Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn imzasý ile Çorum köylerinin
ihtiyaçlarý için KÖYDES projesi kapsamýnda
toplam 116 milyon 288 bin Türk Lirasý ödenek
ayrýldýðý açýklayarak, "Bu yatýrým ile köylerimiz
daha iyi hizmetlere kavuþacaktýr" dedi.

21 yýllýk AK Parti Ýktidarý zamanýnda Çorum'a
yapýlan yatýrýmlarýn Cumhuriyet tarihinin topla-
mýndan çok daha fazla olduðunu hatýrlatan Ka-
ya, "Çorumlu hemþehrilerimiz hizmetlerin en gü-
zeline layýktýr. 116 milyonluk KÖYDES yatýrýmý
Çorumumuza hayýrlý uðurlu olsun" ifadelerini
kullandý. (Çaðrý Uzun)

Alaca ilçesinden
vatandaþlarýn katkýla-
rýyla toplanan 4 týr yar-
dým malzemesi, dua-
larla deprem bölgesi-
ne uðurlandý.

Alaca Kaymakam-
lýðý ve Alaca Belediye-
sinin ortaklaþa yürüt-
tüðü yardým kampan-
yasý kapsamýnda te-
darik edilen gýda ve
giyim eþyalarý ile so-
ba, odun ve elektrikli
battaniye gibi eþyalar,
týrlara yüklendi.

Eþyalar ihtiyaca
göre yardým týrlarýnda
ayrý ayrý tasniflendi.

Alaca Cumhuriyet
Meydaný'nda düzenle-
nen uðurlama törenin-
de Alaca Kaymakamý
Hicabi Aytemür, Alaca
Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Þaltu ve va-
tandaþlar, Türkiye'de
bir daha doðal afet ya-
þanmamasý için dua
etti.

Duanýn ardýndan
týrlar yola çýktý. (AA)

Tarým ihracatýnda

REKOR
Tarým sektörü, 5 milyar 434 milyon do-

larla tüm zamanlarýn en yüksek ocak-þubat
ihracatýna imza attý.

Kahramanmaraþ merkezli depremler
sonrasý ekonomik aktiviteye iliþkin yaþanan
aksamalara karþýn tarým sektörü ihracatta
rekor kýrmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tarým sektörü, 5 milyar 434
milyon dolarla tüm zamanlarýn en yüksek
ocak-þubat ihracatýný gerçekleþtirdi. Yýlýn ilk
2 ayýnda 2022'nin ayný dönemine göre yüz-
de 2,7 artan tarým ihracatý, Türkiye'nin top-
lam dýþ satýmýndan da yüzde 16,2 pay aldý.

Tarým bünyesinde faaliyet gösteren 10
sektörden 5'i ihracat rekoru kýrdý.

Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve ma-
mulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaþ mey-
ve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zey-
tin ve zeytinyaðý 201 milyon 220 bin dolar,
süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin
dolar, mobilya, kaðýt ve orman ürünleri 1
milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanlarýn
en yüksek ocak-þubat ihracatýný gerçekleþ-
tirdi.

Ocak-Þubat 2023'te geçen yýlýn ayný dö-
nemine göre hububat, bakliyat, yaðlý to-
humlar ve mamulleri yüzde 3, yaþ meyve
ve sebze yüzde 17,9, zeytin ve zeytinyaðý
yüzde 140,2, süs bitkileri ve mamulleri yüz-
de 7,2, mobilya, kaðýt ve orman ürünleri
yüzde 2,1 ihracat artýþý kaydetti.

HUBUBAT SEKTÖRÜNÜN IRAK'A
ÝHRACATI 295 MÝLYON DOLARI AÞTI
Rekor kýran sektörlerin ülkelere göre ih-

racatýna bakýldýðýnda, ilk 2 ayda Irak'a hu-
bubat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulle-
ri 296 milyon 749 bin dolar, mobilya, kaðýt
ve orman ürünleri 129 milyon 180 bin dolar,
Rusya Federasyonu'na yaþ meyve ve seb-
ze 173 milyon 401 bin dolar, Ýspanya'ya
zeytin ve zeytinyaðý sektörü 67 milyon 417
bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve ma-
mulleri 8 milyon 182 bin dolarlýk dýþ satým
gerçekleþtirdi.

Ýller bazýnda bakýldýðýnda ise Ýstan-
bul'dan 562 milyon 714 bin dolar tutarýnda
hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve ma-
mulleri, 540 milyon 455 bin dolar tutarýnda
mobilya, kaðýt ve orman ürünleri ihracatý
yapýldý.

Mersin'den 167 milyon 872 bin dolarlýk
yaþ meyve ve sebze, Ýzmir'den 93 milyon
372 bin dolarlýk zeytin ve zeytinyaðý, Antal-
ya'dan 13 milyon 666 bin dolarlýk süs bitki-
leri ve mamulleri dýþ satýmý gerçekleþtirildi.

DEPREMDEN ETKÝLENEN 3 ÝLÝN 
TARIM ÝHRACATI ARTTI
Kahramanmaraþ merkezli depremin 11

ilin ekonomik faaliyetlerini etkilemesine kar-
þýn depremden etkilenen 3 ilin tarým ihraca-
tý arttý.

Adana, Adýyaman ve Kahramanma-
raþ'ta tarým sektöründe faaliyet gösteren
þirketlerin dýþ satýmý, yýlýn ilk 2 ayýnda
2022'nin ayný dönemine göre artýþ kaydetti.
Buna göre, tarým ihracatý Adana'da yüzde
10,4 artýþla 153 milyon 620 bin dolara, Adý-
yaman'da yüzde 25,5 artarak 2 milyon 506
bin dolara, Kahramanmaraþ'ta da yüzde
4,8 artýþla 13 milyon 716 bin dolara ulaþtý. 

(Haber Merkezi)

Çorum’a 116 milyonluk ödenek

AK Parti 
Milletvekili

Oðuzhan Kaya

Deprem bölgesine dört týr
yardým malzemesi gönderildi



Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er-
doðan, AK Parti Ýl Baþkanlarý Toplantý-
sý'nda videokonferans yoluyla açýkla-
malarda bulundu. 

Toplantýya Çorum'dan Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK
Parti Ýl Baþkanvekili Ali Evlüce, Kadýn
Kollarý Baþkaný Meryem Demir, Genç-
lik Kollarý Baþkaný Muhammed Fatih
Temur katýldý.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, sosyal medya hesabýndan
yaptýðý paylaþýmda, "Cumhurbaþkaný-
mýz, Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda AK Parti Ýl
Baþkan Vekilimiz Ali Evlüce, Kadýn
Kollarý Baþkanýmýz Meryem Demir ve
Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Muham-
med Fatih Temur ile birlikte AK Parti-
mizin Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Top-
lantýsý'na telekonferans ile katýldýk.
Millete hizmet davamýzda liderimizin
yanýndayýz" dedi.

Toplantýda konuþan Cumhurbaþ-
kaný Erdoðan ise "14 Mayýs destanýný
bir süredir beraber yol yürüdüðümüz
aramýza yeni katýlan ve katýlacaklarla
Cumhur Ýttifaký olarak beraberce ya-
zacaðýz" dedi. 

Erdoðan, "Eski Türkiye'de olduðu
gibi kavga, ayak oyunu üzerine kurulu
koalisyon yapýsý vardýr. 8-10 mu meç-
hul hale gelen koalisyonun yayýnladý-
ðý bildiri bile ülkemizin nereye sürük-
lendiðini gösterir. Bay bay Kemal'i
cumhurbaþkaný adayý olarak gösteren
koalisyonun gündeminde ülkenin ve
milletin hiçbir meselesi yoktur" ifade-
lerini kullandý.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýk-
lamalarýndan satýr baþlarý:

14 Mayýs seçimlerinde de hem

cumhurbaþkanlýðýnda hem milletvekil-
liðinde zafere ulaþacaðýmýzdan þüphe
duymuyoruz. Amacýmýz ülkemizi de-
mokrasi ve kalkýnma yolunca elde et-
tiði kazanýmlarý Türkiye Yüzyýlý'nýn gi-
rizgahý olarak yeni bir dönemin kapýla-
rýný açmaktýr.

14 Mayýs destanýný bir süredir be-
raber yol yürüdüðümüz aramýza yeni
katýlan ve katýlacaklarla Cumhur Ýttifa-
ký olarak beraberce yazacaðýz.

Deprem yaralarýný sararak, yýkýlan
þehirleri yeniden ihya ederek baþlaya-
caðýz. Ýstihdamý, üretimi, ihracatý kat-
layacak, insanlarýmýzýn refahýný yük-
seltecek programý da kararlýlýkla sür-
düreceðiz.

KOALÝSYONUN GÜNDEMÝNDE 
ÜLKENÝN VE MÝLLETÝN HÝÇBÝR 
MESELESÝ YOKTUR
Son deprem afetinin yol açtýðý aðýr

ayýplar, kritik geliþmeler 14 Mayýs se-
çimini farklý bir yere taþýmýþtýr. Derme
çatma ittifakýn yapýsý ve motivasyonu-
na bakarak anlayabiliriz. Eski Türki-
ye'de olduðu gibi kavga, ayak oyunu
üzerine kurulu koalisyon yapýsý vardýr.
8-10 mu meçhul hale gelen koalisyo-
nun yayýnladýðý bildiri bile ülkemizin
nereye sürüklendiðini gösterir. Bay
bay Kemal'i cumhurbaþkaný adayý
olarak gösteren koalisyonun günde-
minde ülkenin ve milletin hiçbir mese-
lesi yoktur. 

Küresel ve bölgesel krizlerin Türk
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri-
nin giderilmesine dair niyet bunlarýn
gündeminde yer almýyor. Türkiye'nin
20 yýlda kat ettiði geliþmeyi kalkýnma-
yý tek bir adým bunlarýn gündeminde
yer almadýðý gibi yapýlanlarý yýkmayý

söylüyorlar. Türkiye'nin hayallerini
gerçekleþtirecek beyan bunlarýn gün-
deminde yer almýyor. Sýnýrlarýmýzý
tehdit edecek kadar azan terör örgüt-
lerinin baþýný ezme kararlýlýðý bunlarýn
gündeminde yer almýyor.

DAHA FAZLA GÖNÜL
KAZANACAÐIZ
Bunun için her seçimde çalýþtýðý-

mýzdan daha çok çalýþacaðýz. Bunun
için her seçimde ulaþtýðýmýzdan daha
çok insana ulaþacaðýz. Daha fazla gö-
nül kazanacaðýz. Aksi takdirde ülke-
nin ve milletin yaþayacaðý büyük faci-
anýn vebali altýnda kalýrýz.

MÜZÝKLÝ MÝTÝNG 
VE KLASÝK KAMPANYA
YÖNTEMLERÝNÝ 
KULLANMAYACAÐIZ
Resmi Gazete'de yayýmladýðýmýz

seçimlerin yenilenmesi kararýnýn ar-
dýndan YSK seçim takvimini oluþtur-
maya baþladý. Seçim kampanyamýzý
11 ilde büyük yýkýma yol açan dep-
remde hayatýný kaybeden vatandaþla-
rýmýza yönelik hassasiyetle yönetece-
ðiz. Kýrký çýkmadan genel merkezler
önünde aday kutlamasý yapanlar gibi
kesinlikle olmayacaðýz. Müzikli mitingi
ve klasik kampanya yöntemlerini kul-
lanmayacaðýz. Ýnsanlarýmýzla yüz yü-
ze hasbihal edecek, yaptýklarýmýzý ve

yapacaklarýmýzý anlatacaðýz. Türkiye
için hemen þimdi diyerek 20 yýllýk eser
ve hizmet altyapýmýzýn üzerine bina
edeceðimiz program ve projelerimizi
anlatacaðýz.

Daha adil dünya için hemen þimdi
diyerek umudunu bize baðlamýþ tüm
mazlumlarýn gür sesi olmayý sürdüre-
ceðiz. Sosyal devlet için hemen þimdi
diyerek kadýn, genç, çocuk, yaþlý, en-
gellilerimize hep yanlarýnda olduðu-
muzu gösterecek yeni adýmlar ataca-
ðýz. Hemen þimdi diyerek çalýþanlarý-
mýza, esnaflara, iþletmecilerimize da-
ha çok destek vereceðiz. Bu ülkenin
her bir insanýnýn hemen þimdi diyerek
hak ettiði güçlü, güvenli, huzurlu, mü-
reffeh Türkiye yolunda birlikte yürü-
meye çaðýracaðýz.

Milletimizle bizim aramýzda rah-
metli Neþet Ertaþ'ýn ifadesiyle kalpten
kalbe giden gizli bir yol var, yeter ki biz
bu yoldan sapmayalým. Yardýmcýmýz
Allah yoldaþýmýz milletimizdir.

Seçim takvimi bize kýsa süreye
pek çok çalýþmayý sýðdýrmamýzý gös-
teriyor. Aday adaylarýndan teamül
yoklamalarýna kadar her konuda ge-
nel merkezimizle yakýn iþbirliði içinde
hýzlý çalýþma yürütmenizi istiyorum.

Her an sahada olmalýyýz. Seçim
çalýþmasý evde, sokakta, hayatýn için-
de yapýlýr. Seçim sandýkta kazanýlýr.
Sandýklara sýký sahip çýkýlacak, hileye
meydan vermeyecek, güçlü bir orga-
nizasyon kuracaðýz. Genel merkezi-
mizden mahalle temsilcilerine kadar
uzanan hazýrlýðýmýz zaten var. Seçim
gününe kadar hazýrlýðý tahkim edecek
varsa eksikleri hýzla gidereceðiz. Bu
tür istiþareleri devam ettirerek bera-
berce 14 Mayýs'a hazýrlanacaðýz. 16.
seçim zaferinin altýnda sizlerin imzasý
olacak." (Çaðrý Uzun)
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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.
Yusuf Ahlatcý'nýn milletvekili aday-
lýðý için görevinden ayrýlmasýnýn
ardýndan yeni Ýl Baþkaný'ný belirle-
yecek sürecin ilk etabý, Ýl Baþkaný
adayý olacak isimlerin belirlenme-
siyle tamamlandý.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný kim
olacak sorusunun cevabý için haf-
ta sonu yapýlan bir dizi çalýþmayla
muhtemel Ýl Baþkaný adaylarý be-
lirlendi. 

Hafta sonu Çorum'a gelen AK
Parti Karadeniz Koordinatörü
Yahya Çelik ve Kastamonu Millet-
vekili Metin Çelik, teþkilat yöneti-

cileri ve belediye baþkanlarýyla
görüþerek AK Parti Genel Merke-
zine Ýl Baþkaný adayý olarak sunu-
lacak isimlerin belirlenmesi için
çalýþma yaptý.

Çorum'da yapýlan temayül
yoklamasý ve birebir görüþmeler-
de Murat Günay, Ýsmail Yaðbat,
Erhan Akar ve Ali Evlüce, Haþim
Ahlatcý, Ercan Daþdan gibi isimler
belirlenirken, eski Ýl ve Merkez Ýl-
çe Yöneticileriyle de görüþüldü. 

Belirlenen isimlerin Genel
Merkeze sunulmasýnýn ardýndan
bugün  Ýl Baþkaný atamasýnýn ya-
pýlmasý bekleniyor. (Cemal Akyol) 

AK Parti Ýl Baþkanýný belirliyor

TEÞKiLATA SEÇiM MESAJI
AK Parti'nin Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý

online olarak gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum'dan
da parti yöneticileri katýldý.

Murat Günay Ýsmail Yaðbat Erhan Akar Ali Evlüce Haþim Ahlatcý Ercan Daþdan

Toplantýya Çorum'dan Belediye 
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, 

AK Parti Ýl Baþkanvekili Ali Evlüce, 
Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem Demir,
Gençlik Kollarý Baþkaný Muhammed

Fatih Temur katýldý.

Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip 

Erdoðan
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Çorum Belediyesi tarafýndan çi-
mento fabrikasý arazisi projesi nihaye-
te eriyor. Belediyeden yapýlan açýkla-
maya göre, yeþilin hakim olduðu, tica-
rethaneler, konut alanlarý ve sosyal
donatýlarýyla cazibe merkezine dönü-
þecek çimento fabrikasý arazisi için ar-
týk son dokunuþlar yapýlýyor. Çorum'a
silüet verecek projenin master planýna
katkýda bulunmak üzere dünyaca ün-
lü Alman þehir planlama þirketi AS+P
yetkilileri Çorum Belediyesinin daveti
üzerine kente geldi.

Çorum Belediyesi, þehrin gelece-
ðine dönük büyük bir yatýrýmý Çorum'a
kazandýrýyor. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn üzerinde önem-
le durduðu projede artýk son dokunuþ-
lar yapýlýyor. Çorum'a deðer katacak
her türlü detayý düþünerek yeni bir ya-
pýlaþmayý planlayan Baþkan Aþgýn,
alanýnda en iyi olan firmalardan des-
tek alýyor. 

Baþkan Aþgýn, firmanýn yetkililerini
Çorum'a davet etti. Firmanýn genel
müdürü, þehir plancýsý ve kentsel ta-
sarým mimarý Friedbert Greif, Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ve
teknik heyetle çimento fabrikasý arazi-
sinin master planýyla ilgili istiþarelerde
bulundu. 

Çimento fabrikasý alaný kentsel ta-
sarýmýyla ilgili firma yetkililerine bilgi
veren Baþkan Aþgýn, içerisinde konut
alanlarý, ticari alanlar, turizm alaný ve
sosyal donatýlarla, ormanýn korundu-
ðu ve yeþilin hakim olduðu, depreme
dayanýklý konutlarýn yer alacaðý mo-

dern bir yaþam alaný oluþturmayý he-
deflediklerini dile getirdi. Bilgilendirme
toplantýsýnýn ardýndan AS+P firmasý
genel müdürü Friedbert Greif, Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile
birlikte çimento fabrikasý arazisini ge-
zerek yerinde incelemelerde bulundu. 

KÜLTÜREL VE TARÝHÝ 
ÖZELLÝKLER ÖN PLANDA
TUTULACAK
Çimento arazisinin planlamasýnda

Çorum'un kültürel ve tarihi özellikleri-
nin yansýtýlmasý hedefleniyor. Beledi-
ye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,

planlamanýn Çorum kültürünün izlerini
taþýyacak bir mimari anlayýþla yapýla-
bilmesi amacýyla firma yetkililerini
þehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de
gezdirdi. Heyet, tarihi belediye binasý,
Veli Paþa Haný, Çöplü Arastasý, Dikici-
ler Arastasý ve Çorum Müzesi'nde de
incelemelerde bulundu. 

AS+P (Albert Speer + Partner
GmbH) Genel Müdürü Friedbert Gre-
if,  çimento fabrikasý arazisinin Çorum
için güzel bir yaþam alaný olabileceði-
ni ve firma olarak da kendilerinin bu
projede yer almak istediklerini ifade
etti. Friedbert Greif, teknik çalýþmalar
ve geniþ çaplý inceleme yapmak için
önümüzdeki ay içerisinde bir heyetle
Çorum'a tekrar geleceklerini söyledi. 

YAKIN ZAMANDA KAMUOYU 
ÝLE PAYLAÞILACAK
Her türlü detayýn düþünüldüðü bir

projelendirme çalýþmasýnda artýk so-
na yaklaþtýklarýný dile getiren Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn "Ýçerisin-
de konuttan sosyal donatý alanlarýna,
yeþil alanlara, kamu alanlarýna, tica-
rethanelerine kadar birçok yönüyle
düþünülerek hazýrlanan projeyi yakýn
zamanda tüm hemþehrilerimizle pay-
laþacaðýz" dedi. (Çaðrý Uzun)

Mecitözü Kaymakamý Mustafa
Atýþ, deprem bölgesine yönelik
yardýmlarý deðerlendirmek üzere
mahalle ve köy muhtarlarýyla bir
araya geldi.

Kaymakamlýktan yapýlan açýk-
lamaya göre Atýþ, Mecitözü Yatýlý
Ýlköðretim Bölge Okulu konferans
salonundaki toplantýda, Kahra-
manmaraþ merkezli depremlerden
etkilenen 11 ile yönelik çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.

Toplantýda ayrýca, bundan son-
raki süreçte yapýlabilecek yardým
çalýþmalarý da görüþüldü. (AA)

Merkez Bankasý'nýn Þubat enflasyonu de-
ðerlendirmesinde gýda fiyatlarýnýn sebze, kýr-
mýzý et ile süt ve süt ürünleri öncülüðünde
yüksek bir oranda artmaya devam ettiðini be-
lirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý
(TCMB), Þubat ayý fiyat geliþmeleri raporunu
yayýmladý.

Rapora göre, tüketici fiyatlarý þubat ayýnda
yüzde 3,15 oranýnda artmýþ, yýllýk enflasyon
2,50 puan azalýþla yüzde 55,18 seviyesine
geriledi. Bu dönemde yýllýk enflasyon enerjide
belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düþüþ
kaydetti. Enerji fiyatlarýnda, kur ve emtia fiyat-
larýndaki görünüme paralel olarak, son aylar-
daki ýlýmlý seyir sürdü. Temel mal grubunda
da bu dönemde aylýk artýþlarýn yavaþladýðý iz-
lendi. Hizmetlerde fiyat artýþý bir önceki aya
göre yavaþlamakla birlikte, yemek hizmetleri,
eðitim ve bakým-onarým gibi kalemler öncülü-
ðünde nispeten yüksek seyretti. Kirada aylýk
artýþ oraný bir önceki aya kýyasla önemli ölçü-
de geriledi.

Þubat ayýnda tüketici fiyatlarý yüzde 3,15
oranýnda artmýþ ve yýllýk enflasyon 2,50 puan
azalarak yüzde 55,18 seviyesine geriledi. Yýl-
lýk deðiþim oraný B endeksinde 1,89 puan dü-
þüþle yüzde 55,16, C endeksinde 2,39 puan
azalýþla yüzde 50,58 oldu.

Alt gruplarýn yýllýk tüketici enflasyonuna
katkýlarý incelendiðinde, bu dönemde ana
gruplarýn tamamýnda düþüþ yaþandý. Bir ön-
ceki aya göre temel mallar, enerji, hizmet, al-
kol-tütün-altýn ile gýda ve alkolsüz içecekler
gruplarýnýn katkýlarý sýrasýyla 1,19; 0,79; 0,28;
0,21 ve 0,03 puan azaldý. Mevsimsellikten
arýndýrýlmýþ aylýk artýþlar önceki aya kýyasla B
ve C endekslerinde belirgin þekilde yavaþladý.

Fiyat artýþlarý B endeksini oluþturan grup-
lardan iþlenmiþ gýdada yüksek seviyesini ko-
rurken, hizmet grubunda daha belirgin olmak
üzere hizmet ve temel mallarda zayýfladý.

Hizmet fiyatlarý þubat ayýnda yüzde 3,14
oranýnda yükselmiþ, grup yýllýk enflasyonu
0,78 puan azalarak yüzde 61,64 oldu. Bu dö-
nemde yýllýk enflasyon kirada sýnýrlý bir miktar
yükselirken, haberleþme ve diðer hizmetlerde
yatay seyretmiþ, ulaþtýrma ve lokanta-otel alt
gruplarýnda azalýþ kaydetti. Zamana baðlý fi-
yat ayarlamalarý ve asgari ücret kaynaklý etki-
lerin önemli bir kýsmýnýn bir önceki ayda ger-
çekleþmesi ile birlikte hizmet grubunda aylýk
fiyat artýþlarý alt gruplar genelinde yavaþladý.
Baþta et olmak üzere gýda fiyatlarý kanalýyla
girdi maliyetlerinden etkilenen lokanta-otel fi-
yatlarýndaki aylýk artýþ oraný önceki aya göre
gerilemekle birlikte yüksek seyretmiþ, diðer
hizmetler alt grubunda bakým-onarýmýn yaný
sýra eðitim hizmetleri öne çýkan kalemler oldu.

Þubat ayýnda kirada aylýk artýþ yüzde 2,66
ile bir önceki aya kýyasla önemli ölçüde ya-
vaþlamýþtýr. Ulaþtýrma hizmetleri aylýk artýþý

havayolu ile yolcu taþýma ücretlerindeki belir-
gin düþüþün öncülüðünde yavaþlama kaydet-
ti. Temel mal grubunda yýllýk enflasyon 3,76
puan düþüþle yüzde 41,06 olarak gerçekleþti.

Diðer temel mallarda daha belirgin olmak
üzere, yýllýk enflasyon tüm alt gruplarda geri-
ledi. Dayanýklý mal fiyatlarý (altýn hariç) yüzde
2,49 oranýnda artýþ kaydederken, otomobil
(yüzde 4,11) ve mobilya (yüzde 3,12) bu ge-
liþmeyi sürükleyen kalemler olmuþ, son aylar-
da yüksek artýþlar sergileyen beyaz eþya fi-
yatlarý ise þubat ayýnda yatay seyretti. Bu ge-
liþmelerle, dayanýklý mal alt grubunda yýllýk
enflasyon 1,09 puan düþüþle yüzde 44,93 se-
viyesine geriledi. Diðer temel mallarda fiyatlar
yüzde 1,14 oranýnda artarak önceki aylara ký-
yasla önemli bir yavaþlama göstermiþ, alt
grup yýllýk enflasyonu 8,38 puan düþüþle yüz-
de 48,48 oldu.

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri ve konutun
bakým-onarýmý ile ilgili malzemeler fiyat artýþ-
larýyla, evcil hayvanlarla ilgili ürünler ise fiyat
düþüþüyle öne çýkan kalemler oldu. Giyim ve
ayakkabý alt grubunda fiyatlar sezon indirim-
lerinin devam etmesiyle yüzde 1,89 oranýnda
gerilemiþ, alt grup yýllýk enflasyonu 2,61 puan
azalýþla yüzde 20,71 seviyesine düþmüþtür.
Enerji fiyatlarý yüzde 0,64 oranýndaki artýþ ile
ýlýmlý seyrini korumuþtur.

Böylelikle, bu grupta yýllýk enflasyon 5,02
puan azalarak yüzde 50,01 seviyesine geriledi.

Bu dönemde, uluslararasý propan ve bü-
tan fiyatlarýndaki geliþmeleri takiben tüp gaz
fiyatlarý yüksek bir oranda (yüzde 7,89) artar-
ken akaryakýt ve þebeke suyu fiyatlarýndaki
artýþ sýnýrlý (sýrasýyla yüzde 0,72 ve 0,47) ol-
du.

Gýda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarý
aylýk bazda yüzde 7,36 oranýnda artmýþ, yýllýk
enflasyon 1,67 puan azalarak yüzde 69,33 ol-
du. Yýllýk enflasyon iþlenmemiþ gýdada 2,67
puan düþüþle yüzde 66,13'e gerilerken, iþlen-
miþ gýdada 0,31 puan artýþla yüzde 73,87'ye
yükseldi.

Mevsimsellikten arýndýrýlmýþ veriler bu dö-
nemde sebze grubunda daha belirgin olmak
üzere taze meyve ve sebze fiyatlarýnda artýþa
iþaret etti. Perakende sektöründeki fiyat sabit-
leme kampanyalarýnýn sona ermesiyle þubat
ayýnda süt ve süt ürünlerinde belirgin artýþlar
izlenmiþtir. Buna ek olarak, kýrmýzý et, beyaz
et, iþlenmiþ et ürünleri ve alkolsüz içecekler fi-
yat artýþlarýyla öne çýkan diðer kalemler oldu.
Yurt içi üretici fiyatlarý þubat ayýnda yüzde
1,56 oranýnda artmýþ, yýllýk enflasyon 9,85 pu-
an azalarak yüzde 76,61 oldu. Yýllýk enflas-
yon alt gruplarýn tümünde düþüþ kaydeder-
ken, aylýk bazda enerji fiyatlarý belirgin bir
azalýþ (yüzde -4,47) gösterdi. Aylýk fiyat geliþ-
meleri sektörler bazýnda incelendiðinde, elek-
trikli teçhizat fiyatlarýndaki hýzlanma öne çýktý. 

(Haber Merkezi)

Mecitözü’de deprem
yardýmlarý deðerlendirildi

Mecitözü Kaymakamý
Mustafa Atýþ

Merkez Bankasý'ndan enflasyon açýklamasý

Çimento arazisinin projesi
depreme dayanýklý hale geliyor
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji
Bölümünden Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sabuncu,
üriner sistem taþ hastalýklarý hakkýnda bilgiler
verdi.

Üriner sistem taþ hastalýklarýnýn altýnda bir-
den fazla faktörün bulunabileceðine deðinen Dr.
Öðr. Üyesi Kubilay Sabuncu, “Genetik alt yapý,
cinsiyet, beslenme ve sývý tüketim alýþkanlýklarý,
coðrafya ve sýcak iklim, obezite ve kronik has-
talýklar gibi birçok sebep taþ oluþumuna yatkýn-
lýða yol açabilir. Bazý taþ hastalarýnda hiçbir
þikâyet olmazken, bazý hastalarý ise ‘hayatlarýn-
da hiç hissetmedikleri þiddette bir aðrý' ile karþý-
laþabilir. Bu hastanýn taþýnýn boyutlarý ve yerle-
þimi ile iliþkilidir. ESWL, kapalý böbrek taþý ame-
liyatý ve perkütan taþ cerrahisi ile hastalýktan
kurtulmak mümkündür” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji
Bölümünden Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sabuncu,
üriner sistem taþ hastalýklarý hakkýnda bilgiler
verdi. Dr. Öðr. Üyesi Sabuncu, taþ hastalýðýnýn
multifaktöriyel bir hastalýk olup, her zaman tek
bir sebeple açýklanamayacaðýný belirterek

“Özetlemek gerekirse genetik alt yapý, cinsiyet,
beslenme ve sývý tüketim alýþkanlýklarý, coðraf-
ya ve iklim, obezite ve diðer kronik hastalýklar
gibi birçok sebep taþ oluþumuna yatkýnlýk oluþ-
turabilmektedir. Kiþinin ailesinde, özellikle de bi-
rinci derece akrabalarýnda böbrek taþý öyküsü
var ise taþ hastalýðý olasýlýðý artmaktadýr. Çevre-
sel birçok faktör olmasýna raðmen bunlardan en
önemlisinin iklim olduðu söylenebilir. Özellikle
sýcak ve güneþli iklimlerde sývý kaybýnýn artma-
sý ve D vitamini metabolizmasýndaki deðiþiklik-
lerden ötürü taþ hastalýðýna yatkýnlýk artabil-
mektedir. Genel olarak bakýlýrsa özellikle 40 ile
60 yaþ arasýnda taþ hastalýðýnýn sýklýðý artmak-
tadýr. 20 yaþ öncesi taþ hastalýðýnýn az görüldü-
ðü, çocukluk çaðý böbrek taþý hastalýðýnýn ise
oldukça nadir görüldüðü bilinmektedir” diye ko-
nuþtu.

"TAÞIN BOYUTU VE YERLEÞÝMÝ 
AÐRIYI BELÝRLÝYOR"
Üriner sistem taþ hastalýðýnýn belirtilerinin

çok geniþ bir yelpazeye yayýldýðýna dikkat çe-
ken Dr. Öðr. Üyesi Sabuncu, þöyle devam etti:
"Bazý taþ hastalarýnda hiçbir þikâyet olmazken,
bazý hastalar ise ‘hayatlarýnda hiç hissetmedik-
leri þiddette bir aðrý' ile karþýlaþabilir. Bu hasta-
nýn taþýnýn boyutlarý ve yerleþimi ile iliþkilidir.
‘Renal kolik' olarak isimlendirilen ve taþla iliþkili
aðrýlar ise çoðunlukla taþýn oluþturmuþ olduðu
týkanýklýk sonucu olarak geliþir. Çoðunlukla tek

taraflý olan bu aðrý, aniden baþlar. Bununla be-
raber mide bulantýsý-kusma, idrar yaparken
yanma, idrar bitmiyormuþ hissi veya idrarda kan
görme eþlik edebilir. Detaylý bir fiziki muayene
ve tetkiklerin ardýndan öncelikle aðrýnýn gerçek-
ten böbrekten kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný
anlamak amacýyla ultrason yapýlabilmektedir.
Ancak ultrason her zaman taþlar hakkýnda ye-
terli bilgi verememektedir. Özellikle müdahale
planlanacaksa çoðu zaman taþýn tam olarak
yerleþimini ve boyutlarýný deðerlendirebilmek
üzere bilgisayarlý tomografi yapýlmaktadýr. Bilgi-
sayarlý tomografinin günümüzde böbrek taþý ta-
nýsýnda en hassas metot olduðu söylenebilir.
Bilgisayarlý tomografi ile taþ hakkýnda yeterli bil-
gi sahibi olunduktan sonra taþ ve hastanýn özel-
liklerine göre çok farklý tedaviler uygulanabilir.
Bazý hastalar ilaç tedavisine bile gerek kalma-
dan taþlarýndan kurtulabildikleri gibi bazý hasta-
lara da çok ciddi cerrahi iþlemler gerekmekte-
dir."

"3 FARKLI CERRAHÝ YÖNTEMLE 
TAÞTAN KURTULMAK MÜMKÜN"
Dr. Öðr. Üyesi Kubilay Sabuncu, günümüz-

de taþ hastalýðý tedavisinde çok sýk uygulanan
cerrahi yöntemleri þu þekilde açýkladý: "ESWL
dediðimiz metot extracorporeal shockwave lit-
hotripsy'nin kýsaltmasý olup, vücut dýþýndan ses
dalgalarý ile taþlarýn kýrýlmasýdýr. Bu metot ile
hastanýn uyumasý gerekmez ve özel odalarda

30 dakika ile 1 saat kadar süren seanslar ile
hastanýn taþlarý ses dalgalarý ile kýrýlýr. Genel
olarak aðrýlý bir iþlem olmayýp, iþlem esnasýnda
kýrýlan taþ parçalarýnýn düþmesi ile sonrasýnda
aðrýlar olabilir. Her taþa uygulanabilen bir metot
deðildir ve en ideal þartlarda bile baþarýsý yakla-
þýk yüzde 70 civarýndadýr. Uygun taþlarda, bu
yöntem ile hasta taþýndan ameliyatsýz olarak
kurtulabilmektedir.

Endoskopik üreter taþý tedavisi yani kapalý
böbrek taþý ameliyatý ise hastanýn derin aneste-
zi altýnda olduðu ve idrarýn aktýðý sistemden ge-
riye doðru ilerlenerek vücutta herhangi bir doku-
nun bütünlüðü bozulmadan yapýlan bir ameli-
yattýr. Bu ameliyat esnasýnda taþlarý kýrmak için
çoðu zaman lazer enerjisi kullanýlýr. Çoðu taþa
uygulanabilen bu metot ise oldukça baþarýlý bir
ameliyattýr. Çoðunlukla uzun hastane yatýþý ge-
rektirmez, ancak her boyuttaki taþa uygulamak-
la ilgili bazý teknik zorluklarý vardýr. Özellikle
böbrekle idrar kesesini baðlayan kanalda (üre-
ter) izlenen küçük taþlarýn tedavisinde ve böb-
rek içerisindeki 2cm'den büyük olmayan taþla-
rýn tedavisinde kullanýlsa da günümüzde daha
büyük ve kompleks taþlarda da baþarý ile uygu-
lanabilmektedir. Bu tip taþlarýn tedavisinde bir-
den fazla seans ameliyat gerekebilmektedir.

Perkütan taþ cerrahisi ise böbreðe vücudun
dýþýndan girilerek yapýlan bir ameliyattýr. Avan-
tajý büyük boyutlu taþlarýn kýrýldýktan sonra bü-
yük parçalar halinde dýþarýya alýnabilmesi ve
hastada daha büyük oranda taþsýzlýk saðlana-
bilmesidir. Özellikle 2cm'den büyük böbrek taþ-
larýnda veya diðer metotlar kullanýlýp baþarýsýz-
lýk olan durumlarda baþvurulan bir yöntemdir.
Cilt ile böbrek arasýnda oluþturulan kanal aracý-
lýðý ile böbrek içerisindeki taþlar kýrýlýp dýþarý
alýnmaktadýr. Bu oluþturulan kanalýn çapý da gü-
nümüz teknolojisi ile oldukça küçülmüþtür ve
operasyonun riskleri bu yolla azaltýlmýþtýr.

Bunun haricinde günümüzde çok nadir de
olsa bazý böbrek taþlarý laparoskopik veya açýk
cerrahi gerektirebilmektedir. Özellikle normal
anatomiye sahip olmayan böbreklerde veya taþ
yükü sebebiyle diðer metotlarla taþsýzlýðýn sað-
lanamayacaðý durumlarda bu yöntemlere baþ-
vurulmaktadýr." (ÝHA)

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

1781- Güneþ sisteminin yedinci gezegeni
Uranüs keþfedildi. Alman kökenli Ýngiliz gök-
bilimci William Hershel, Uranüs gezegenini
keþfetti.

1840- Osmanlýnýn resmî takvimi olarak
Rumi Takvim kullanýlmaya baþlandý.

1899- Mustafa Kemal, '1283' yaka numa-
rasýyla Kara Harp Okulu'nun piyade sýnýfýna
yazýldý.

1916- Mustafa Kemal Paþa'nýn Mardin'e
geliþi.

1919- Kâzým Karabekir, Erzurum'da
15'inci Kolordu Komutanlýðýna atandý.

1926- Mustafa Kemal Paþa'nýn Falih Rýf-
ký Atay ve Mahmut (Soydan) beylere anlattý-
ðý hayat hikâyesi ve hatýralarýnýn kýsaltýlmýþ
þekli, Milliyet gazetesinde (Bugünkü Milli-
yet'le ayný deðildir. 1935'ten itibaren Tan
adýyla yayýnlanan gazete) yayýmlandý.

1955- Fenerbahçe-Galatasaray futbol
maçýnda taraftarlar tribünde çatýþtý, bir kiþi öl-
dü.

1983- Beylerbeyi'nde restorasyonu süren
tarihi Ýsmail Hakký Efendi Yalýsý gece çýkan
yangýnda kül oldu. Yalýnýn yanýndaki 205 yýl-
lýk Beylerbeyi Camii'nin kubbesi de tamamen
hasar gördü.

1988- Ankara Devlet Tiyatrosu Þinasi
Sahnesi açýldý.

1992- Erzincan'da Richter ölçeðine göre
6.8 þiddetindeki depremde 653 kiþi öldü.

1994- Ýstanbul Boðazý'nda iki Rum gemi-
sinin çarpýþmasýnda yangýn çýktý. 15 denizci-
nin öldüðü, 17 denizcinin kaybolduðu kaza
sonucu denize yayýlan petrol çevre kirliliðine
yol açtý.

1996- Efes Pilsen basketbol takýmý Koraç
Kupasý'ný aldý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:25
06:49
12:57
16:14
18:51
20:10

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

ÜRiNER SiSTEM HASTALIKLARININ ALTINDA 
BiRDEN FAZLA FAKTÖR BULUNABiLiR

'Kalp damar sýkýntýsý mý panik atak mý'
Depremzedeler, bölgede görev

yapan arama kurtarma çalýþanlarý,
hatta süreci ekranlardan takip
edenler, farklý düzeylerde gerek
psikolojik gerek saðlýk açýsýndan
pek çok sorunla yüz yüze kaldý.
Prof. Dr. Özlem Esen de depremin
kalp saðlýðý üzerindeki etkilerine
deðinerek önemli uyarýlarda bulun-
du.

Yaklaþýk bir ayýn sonunda hala
temel ihtiyaçlarda ve özellikle ilaç-
lara ulaþýmdaki sýkýntýlar nedeniyle
kalp saðlýðýnýn da doðrudan etki-
lendiðini belirten Altýnbaþ Üniversi-
tesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Bölü-
mü Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Özlem Esen, kalp hastalarýnýn ilaç
devamlýlýðýnýn ve takibinin çok
önemli olduðunu vurguladý. Prof.
Dr. Özlem Esen, Japonya'daki ve-
rilere göre ani kalp ölümlerinde bir
artýþ söz konu olduðunu hatýrlattý
ve yaþanýlan süreçte de hasta
spektrumunda deðiþimin baþladý-

ðýna iþaret etti. Toplum olarak ek-
ran baþýna kitlendiðimizi belirterek,
yaþanan kaygý, uykusuzluk ve
stressin sonuçlarýnýn görülmeye
baþlandýðýný söyleyen Dr. Özlem
Esen, “Kaygý ve endiþe sonucu ya-
þanan sýkýntýlar, panik atak, gerçek

kalp ve damar sýkýntýlarý ile karýþ-
maya baþladý. Þikayetler gerçek
kalp damar sýkýntýsý mý panik atak
mý? Bunun saðlýk ekipleri tarafýn-
dan iyi tetkik edilerek ayýrt edilebil-
mesi çok önemli. Kalp hastalarý
için endiþe verici bir zemin oluþtu-
ruyor” dedi.

KALP HASTALARI NE 
YAPACAK, NASIL
AYIRT EDECEKLER
Kalp damar sýkýntýsý ve panik

ataðýn ayýrt edilmesi hususunda
dikkat çekici bilgiler veren Özlem
Esen, “Hastanýn tansiyonu 16'ya 9
deðerinin üstünde ve göðüste sý-
kýþma, daralma hissediyorsa dik-
katli olmalý. Uykuya daldýktan 1-2
saat sonra göðüs ortasýnda daral-
ma hissediliyor ve pencere açma
isteði duyuluyorsa bu kalp krizi be-
lirtisi olabilir. Bu durumda nabýz
kontrol edilmeli. Eðer 15-20 daki-
kadan uzun süre 120-130 üstünde

atýyorsa bu durum psikoloji deyip
geçiþtirilmemeli. Artýk yaygýn ola-
rak kullanýlan akýllý saatler bu ko-
nuda yardýmcý olabilir” diyerek uya-
rýlarda bulundu. Zaman zaman mi-
de þikayetleri ile de karýþtýrýldýðýný
belirten Esen, eðer anti-asit tedavi-
ye raðmen bir rahatlama olmuyor-
sa, rahatsýzlýk devam ediyorsa
mutlaka bir doktora danýþýlmasý
gerektiðinin altýný çizdi.

KIRIK KALP
SENDROMUNA DÝKKAT
Özlem Esen, ayrýca menopoz

sonrasý kadýnlarda görülen ve kýrýk
kalp sendromu olarak bilinen du-
rum ile karýþtýrýlabileceðini hatýrlat-
tý. Hastalarýn genellikle þiddetli ve
ciddi göðüs aðrýsý þikayetleri ile
geldiklerini belirtti. Esen ayrýca
deprem bölgelerinde þu anda daha
öncelikli problemlerin olduðunu an-
cak mümkün olduðu anda mutlaka
tarayýcý hekimlik uygulamalarýnýn
da bir an önce baþlamasýný tavsiye
etti. (ÝHA)

Sodyumun temel kaynaðý sofra tuzu (sod-
yum klorür) olurken sodyum glutamat gibi diðer
lezzetlendiriciler de bunlar arasýnda yer alýyor.

DSÖ üyesi ülkelerin yalnýzca yüzde 5'i zo-
runlu ve kapsamlý sodyum azaltma politikalarýy-
la korunurken üye ülkelerin yüzde 73'ü, bu tür
politikalarý tam anlamýyla uygulamýyor.

Uygun maliyetlerle uygulanabilecek sodyum
kullanýmýn azaltma politikalarýyla, dünya gene-
linde 2030'a kadar yaklaþýk 7 milyon kiþinin ha-
yatý kurtulabilir. Ancak bugün yalnýzca Brezilya,

Þili, Çekya, Litvanya, Malezya, Meksika, Suudi
Arabistan, Ýspanya ve Uruguay, sodyum kullaný-
mýný azaltmak için önerilen politikalarý uygulu-
yor.Raporda görüþlerine yer verilen DSÖ Genel
Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sað-
lýksýz beslenme, küresel olarak önde gelen ölüm
ve hastalýk nedenidir, aþýrý sodyum kullanýmý da
sorunlarýn ana kaynaðýndan birisidir." ifadelerini
kullandý.Ghebreyesus, raporun, birçok ülkenin
zorunlu sodyum azaltma politikasýný benimse-
mediðini ve insanlarýn kalp krizi, felç ve diðer

saðlýk sorunlarý riskiyle karþý karþýya býrakýldýðý-
ný yansýttýðýný kaydetti.DSÖ'nün tüm ülkelere
sodyum kullanýmýný azaltma çaðrýsýný hatýrlatan
Ghebreyesus, üreticilere de gýdalardaki sodyum
içeriði için DSÖ kriterlerini uygulama tavsiyesin-
de bulundu.

Küresel ortalama tuz alýmýnýn günde 10,8
gram olduðu tahmin edilirken bu rakamýn,
DSÖ'nün günde 5 gramdan (bir çay kaþýðý) da-
ha az tuz tavsiyesinin iki katý olduðu belirtiliyor.

(ÝHA)

DSÖ: Sodyum alým miktarýný azaltmanýn hayat kurtarýcý etkisi bulunuyor
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OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ 
AMELÝYATHANE SOÐUTMA SÝSTEMÝ 

REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ
ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN YARDIMCILIKLARI

OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ AMELÝYATHANE SOÐUTMA SÝSTEMÝ REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ
yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edi-
lecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bil-
giler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/246056
1-Ýdarenin
a) Adý : ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN 

YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM 

MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642195500 - 3642195529
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ AMELÝYATHANE 

SOÐUTMA SÝSTEMÝ REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý : 1 ADET OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ AMELÝYAT-

HANE SOÐUTMA SÝSTEMÝ REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : OSMANCIK DEVLET HASTANESÝ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.03.2023 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Destek Hizmetleri 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Baþkanlýðý Ýhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi 
Çamlýk Sok No:3 ÇORUM)

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicile-
re yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bu-
lunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir ta-
rafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr ke-
sintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendis-
lik ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Grup-
larý Tebliði eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'nde yer alan  (C)SIHHI TESÝSAT VE
MEKANÝK TESÝSAT ÝÞLERÝ ALTINDA BULUNAN II.GRUP: ISITMA-SOÐUTMA, HAVALANDIRMA
VE ÝKLÝMLENDÝRME TESÝSAT ÝÞLERÝ BENZER ÝÞ  OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR. 
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
MAKÝNE MÜHENDÝSÝ
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine iha-
le yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1793711

U ð u r l u d a ð
Kaymakamý Erkan
Þahin, Kýrköy kö-
yünü ziyaret etti.

Kaymakamlýk-
tan yapýlan açýkla-
maya göre Þahin,
köyde Ahmet kapý-
cý, Satý Küçük ve
Döne Yiðit'in evle-
rine konuk oldu.

Daha sonra
köy meydanýnda
köylülerle sohbet
eden Þahin, þehit
er Cenhiz Kýr-
man'ýn kabrini zi-
yaret ederek, þehi-
din ruhu için dua
etti. (AA)

Alaca Kaymakamý Hicabi Aytemür ve Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu, ilçedeki depremzede
aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya gö-
re, Aytemür ve Þaltu, Kahramanmaraþ merkezli

depremlerin ardýndan ilçeye sýðýnan depremzede
ailelerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde depremzedelerin ihtiyaç ve talep-
lerini dinleyen Aytemür ve Þaltu, geçmiþ olsun di-
leklerini iletti. (AA)

Hazine nakit dengesi,
Kahramanmaraþ merkezli
meydana gelen ve 11 ilde
büyük yýkýma yol açan dep-
remlerin gerçekleþtiði þubat
ayýnda rekor seviyede açýk
verdi. Geçtiðimiz ay Hazine
nakit gelirleri 208,3 milyar
TL olurken, giderleri ise
379,8 milyar TL oldu. Böyle-
ce Hazine 171,5 milyar TL
açýk verdi.

Hazine ve Maliye Ba-
kanlýðý, Kahramanmaraþ
merkezli depremlerin 11 il-
de büyük yýkýma neden ol-
duðu þubat ayýna iliþkin na-

kit dengesi verilerini yayým-
ladý. Buna göre, Hazine þu-
bat ayýnda 171,5 milyar TL
ile rekor nakit açýðý verdi.
Ocak ayýndaki 54,3 milyar
TL'lik açýkla birlikte 2023 yý-
lýnýn ilk iki ayýndaki nakit
açýðý 225,8 milyar TL oldu.

ÞUBAT AYINDA 208 
MÝLYAR TL GELÝR, 
379 MÝLYAR TL
GÝDER OLDU
Þubat ayýnda Hazine'nin

nakit gelirleri 208,3 milyar
TL olurken giderleri 379,8
milyar TL oldu. Faiz giderle-

ri ise 31,4 milyar TL olarak
kayýtlara geçti.

FAÝZ DIÞI DENGEDE 
REKOR AÇIK
Þubatta faiz dýþý denge

de 140,1 milyar TL ile rekor
açýk verdi. Ocak-þubat dö-
neminde Hazine'nin faiz dý-
þý nakit dengesi toplamda
174,7 milyar TL'lik açýk ver-
miþ oldu. Þubatta Hazine
52,8 milyar TL'lik net borç-
lanma yaptý. Hazine mev-
duatý þubatta net olarak
121,8 milyar TL azaldý. 

(Haber Merkezi)

Hazine, 171,5 milyar lira açýk verdi

Alaca'da depremzede ailelere ziyaret

Kaymakam Þahin'den 

köy ziyareti
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TFF 2'nci Lig Beyaz
Grup mücadelesinde
Ýnegölspor, sahasýnda
aðýrladýðý Kuzey Marma-
ra Arnavutköy Belediyes-
por'u 2-1 yendi.

45+3'ncü dakikada
geliþen Arnavutköy Bele-
diyespor ataðýnda
Mert'in vuruþu aðlarla
buluþtu: 1-1. 58'inci daki-
kada geliþen Ýnegölspor
ataðýnda ceza sahasýna
giren Ömer'in pasýnda
topla buluþan Niyazi'nin
vuruþu aðlarla buluþtu:
2-1. (Haber Merkezi)

TFF 2. Beyaz Grup'ta
Çorum FK'nin BAY geçti-
ði haftada Þanlýurfaspor,
deplasmanda Bayburt'u
yenerek ligin yeni lideri
oldu.

Türkiye 2'nci Lig Be-
yaz grupta 26'ncý hafta
maçlarý tamamlandý. Cu-
martesi günü saat 14'te
oynanan maçlarla ta-
mamlanan haftada Ço-
rum FK haftayý bay geçti.
Kýrmýzý-Siyahlýlarýn maç
yapmadýðý haftada rakip-
lerinden bazýlarý puan
kaybetse de Þanlýurfas-
por hata yapmadý. 

Çorum FK'nin lider
olarak baþladýðý haftada
Þanlýurfaspor, Bayburt'u
deplasmanda 1-0 yene-
rek tekrar, maç eksiðine
raðmen koltuða oturdu.
Çorum FK ise lider ile ay-
ný puan ile haftayý en ya-
kýn rakibinin üç puan
önünde 2'nci sýrada bitir-
di. 

Grubun liderlik yarýþý
veren diðer takýmlarýn-
dan Esenler Erokspor ve
Amed Sportif Faaliyeler
ise puan kayýplarý yaþa-
dý. 

Esenler Erok saha-
sýnda Bursaspor ile 2-2
berabere kalýrken, Amed
ise sürpriz bir sonuçla
evinde Çorum FK'nin bu
haftaki rakibi Afyonspor'a
2-0 yenildi.

Böylelikle Çorum FK
haftayý 44 puan ve 17
averaj ile 2'ci sýrada ta-
mamladý. Lider Þanlýur-
faspor ise bir maç eksiði-
ne raðmen 44 puan ve
27 averajla zirvede yer
aldý. Esenler Erok ve
Amed ise 41 puan ile
Çorum FK'nin en yakýn
iki takipçisi olarak 3 ve
4'üncü sýrada bulunuyor. 

(Haber Merkezi)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. hafta-
sýnda Amed Sportif Faaliyetler ile Af-
yonspor karþý karþýya geldi. Amed, ta-
raftarýndan yoksun çýktýðý maçý 2-0 kay-
betti. Afyonspor, zorlu deplasmaný ka-
zanarak play-off potasýna yaklaþtý.

Amed Sportif Faaliyetler, Afyonspor
karþýsýnda evinde oynadýðý maçta taraf-
tar desteðini arkasýna alamadý. Diyar-
bakýr temsilcisine, 3 hafta önce oyna-
nan Þanlýurfaspor maçýnda çýkan saha
olaylarý nedeniyle 1 maç seyircisiz oy-

nama cezasý verilmiþti. Mücadelenin ilk
golünü Muhammed Özbay kaydetti. Af-
yonspor'un 19 yaþýndaki defansý, per-
deyi açan isim oldu. Uzatma anlarýnda
sahneye çýkan Olcay Þahan, 90+4'te
maçý bitiren golü attý. (Haber Merkezi)

Afyon, deplasmanda 
Amed Sportif'i yendi

ÞANLIURFASPOR
ligin yeni lideri

Son 4 maçýný kaza-
nan Menemenf FK,
Düzcespor ile berabere
kalarak bir puanla yetin-
di.

TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta son dört maçýný
da kazanarak çýkýþa ge-
çen Menemen FK, Düz-
ce Cam Düzcespor dep-
lasmanýndan 0-0'lýk be-
raberlikle ayrýldý. Karþý-
laþmaya tutuk baþlayan
sarý-lacivertliler, ilk ata-
ðýný 22'de gerçekleþtirdi.
Bu dakikada Ferhat'ýn
pasýnda topla buluþan
Enes'in þutunda top az
farkla auta çýktý. 35'te
rakip takým ataðýnda Ya-
sin'in þutunda kaleci Bo-
ra baþarýlýydý. 43'te Me-
nemen FK, Bedirhan ile
girdiði gol pozisyonun-
dan yararlanamadý. Ýlk
yarý golsüz eþitlikle sona
erdi. Ýkinci yarýda her iki
takým da baskýlýydý. Me-
nemen FK, 51'de Enes
ile bir gol fýrsatýný har-
carken, ev sahibi Düzce
ise Sedat ile 62. dakika-
da kaleci Bora'yý geçe-
medi. Sarý-lacivertliler
75'te Mertcan, 82'de de
yine Enes ile kaleci Er-
sin'i geçemedi. Geride
kalan dakikalarda her iki
takýmýn da gol çabalarý
sonuçsuz kalýnca, mü-
cadele baþladýðý gibi
golsüz sona erdi. 

(Haber Merkezi)

Menemen FK 
fren yaptý

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi
Amed Sportif Faaliyetler'de, Bur-
saspor maçý öncesi sosyal med-
ya hesabý üzerinden rakip takýmý
rencide edici paylaþýmý nedeniy-
le kadro dýþý býrakýlan Emrullah
Sayar affedildi.

Sayar, Bursaspor maçýndan

önce sosyal medya üzerinden
yaptýðý rakip takýmý rencide edici
paylaþýmýndan dolayý kamu-
oyunda özür diledi. 

Emrullah'ýn maç kadrolarýnda
yer alýp almayacaðý ise Teknik
Direktör Ahmet Yýldýrým'ýn vere-
ceði karara baðlý.  (Haber Merkezi)

Amedspor’da Emrullah 
Sayar affedildi

Ýnegöl, evinde kazandý
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden Çorum FK,

erteleme maçýnda 
Afyonspor'u konuk edecek.
Gazetemiz muhabiri de bu
haftaki rakip Afyonspor'un

istatistiklerini derledi.

Þampiyonluk yolunda ikinci yarýda
oynadýðý son beþ maçýn üçünden ga-
libiyet, ikisinden de beraberlikle ayrý-
lan Kýrmýzý-Siyahlýlar, teknik direktörü
Tahsin Tam ile yoluna devam ediyor.
Gazetemiz muhabiri de bu haftaki ra-
kip Afyonspor'un bu sezonki perfor-
mansýný okurlarýmýz için derledi.

LÝGE ÝYÝ BAÞLADILAR, 
DEVAMI GELMEDÝ
Sezon baþýnda Afyonspor, dene-

yimli teknik adam Koray Palaz ile lige
baþladý. 

Sezona iyi bir baþlangýç yapan Af-
yonspor, ilk oynadýðý beþ maçýn üçü-
nü kazandý, birinden beraberlik birin-

den de maðlubiyetle ayrýldý. Ýlerleyen
haftalarda ise iniþli-çýkýþlý bir perfor-
mans sergileyen Afyonspor, bugüne
kadar oynadýðý 23 maçýn 10'undan
galibiyet, 6'sýndan maðlubiyet, 7'sin-
den ise beraberlik aldý.

ÝKÝNCÝ YARIDA ÇIKIÞ 
YAKALADILAR
Ýkinci yarýya kadrosuna yaptýðý

güçlendirmelerle iyi baþlayan Afyons-
por, son haftalarda çýkýþta. Ýkinci yarý-
da oynadýðý dört maçýnýn ikisinden üç

puan almayý baþaran Afyonspor, iki-
sinden ise bir puan almayý baþardý.
Afyonspor'un deplasmanda Amed
Sportif Faaliyetleri 2-0 maðlup etmesi
dikkatlerden kaçmadý. 

DEPLASMANDA 18 PUAN 
KAYBETTÝLER
Bugüne kadar deplasmanda 11

maç oynayan Afyonspor, bu maçlarýn
4'ünden galibiyet, 4'ünden maðlubiyet
ve üçünden de beraberlikle ayrýldý. Bu
sonuçlarla birlikte deplasmanda 18
puan kaybeden Afyonspor, toplamda
12 puan kazanmayý baþardý.

EÞLEÞMEDE EÞÝTLÝK VAR
Çorum FK ile bugüne kadar yedi

kez karþýlaþan Afyonspor bu maçlar-
dan 3'ünü kazanýrken 3'ünden de ye-
nik ayrýldý. Ýki takýmýn þimdiye kadar
bir maçý beraberlikle tamamlandý.

ÝLK YARIDA SON 
DAKÝKADA KAYBETTÝK
Sezonun ilk yarýdaki maçýnda Af-

yonspor'a konuk olan Çorum FK maç-
tan 2-1'lik maðlubiyetle ayrýlmýþtý.

Rakip takým, 30'uncu dakikada ka-
leci Bayram'ýn kendi kalesine attýðý

golle üstünlüðü elde etse de 56'ncý
dakikada Suat Kaya, skoru dengele-
yen golü atmýþtý. 

90'ncý dakikada penaltý kazanan
Afyonspor'da Olcay Þahan, penaltýyý
gole çevirerek maçýn skorunu belirle-
miþ, Çorum FK deplasmanda üç puan
kaybetmiþti.

BU ÝSÝMLERE DÝKKAT
Rakibin bu sezon en çok gol atan

oyuncusu 4 golle 27 yaþýndaki orta
saha oyuncusu Kaan Baysal. Onu at-
týðý 4 golle Ýlke Tankul, üç golle Olcay
Þahan, 3 golle Berat Tosun ve 3 golle
Eren Tokat takip ediyor.

SON DAKÝKALARA DÝKKAT
Ligde bugüne kadar oynadýðý 23

maçta 30 gol atan Afyonspor, bu gol-
lerin 13'ünü son çeyrekte atarken, 16-
30'uncu dakikalar arasýnda da beþ gol
kaydetti. Rakibin en az gol bulduðu
dakika ise 45-60'ýncý dakikalar olarak
kayýtlara geçti. Afyonspor, bugüne ka-
dar 46-60'ýncý dakikalar arasýnda sa-
dece bir gol atabildi.

Ligde 7. sýrada yer alan Afyons-
por'un 37 puaný bulunuyor. 

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele eden Ço-
rum FK, Çarþamba günü
oynayacaðý Afyonspor ha-
zýrlýklarýna devam ediyor.

Hafta sonu Batman dep-
lasmanýndan üç puan ala-
rak ligin liderliðine yükselen
Çorum FK'nin Kahraman-
maraþ ve bölgesinde mey-
dana gelen deprem felaketi
nedeniyle Afyonspor ile oy-
nayacaðý maç ertelenmiþti.
26. haftayý BAY geçen kýr-
mýzý-siyahlýlar, 15 Mart Çar-
þamba günü Afyonspor ile
erteleme maçýnda karþýla-
þacak. 

Çorum Þehir Stadyu-
mu'nda oynanacak maç için
kýrmýzý-siyahlýlar, hazýrlýkla-
ra devam ediyor. Dün kulüp
tesislerinde toplanan Ço-
rum FK, Teknik Direktör
Tahsin Tam yönetiminde bir
antrenman yaptý. Antren-
manda taktik çalýþýldý.

Çorum FK, bu maçýn ha-
zýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam ede-
cek. (Abdulkadir Söylemez)

AFYON, DEPLASMANDA
18 PUAN KAYBETTi

Afyon maçýnýn provasý yapýldý
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Osmancýk ilçesinde
bir kiþi, arazi anlaþmaz-
lýðý nedeniyle tartýþtýðý
komþusunu silahla yara-
ladýktan sonra intihar gi-
riþiminde bulundu.

Ýnal köyünde ikamet
eden Ömer F, eþiyle tar-
lasýnda çalýþtýðý sýrada
komþusu Nuh H. ile ara-
larýnda tartýþma çýktý.

Arazi anlaþmazlýðý
nedeniyle husumetli
olan ikili arasýndaki tar-
týþmanýn büyümesi üze-
rine Nuh H, aracýna gi-
derek ruhsatsýz tüfeðini
aldý. Tüfekle ateþ ede-
rek Ömer F'yi yaralayan
Nuh H, daha sonra ayný
silahla kendi göðsüne
ateþ etti.

Ýhbar üzerine köye
jandarma ve saðlýk ekip-
leri sevk edildi.

Saðlýk ekiplerince
ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne gö-
türülen yaralýlar, burada-
ki müdahalenin ardýn-
dan Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne
sevk edildi. (ÝHA-AA)

AK Parti Çorum Millet-
vekili Erol Kavuncu, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk ile bir
araya geldi, üniversitenin
çalýþmalarýyla ilgili bilgiler
aldý.

AK Parti Çorum Millet-
vekili Erol Kavuncu, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk'ü zi-
yaret etti. Ziyaretin ardýn-
dan sosyal medya hesa-
býndan bir paylaþým yapan
Milletvekili Kavuncu, "Hitit
Üniversitemizin Kýymetli
Rektörü Prof. Dr. Ali Os-
man Öztürk hocamýzý ziya-
retimizde, üniversitemizin il
merkezi ve ilçelerimizdeki
çalýþmalarý, akademik eði-
tim ve araþtýrmalarý üzeri-
ne verimli bir görüþme ger-
çekleþtirdik.  Ortaya koy-
duklarý baþarýlarýyla, böl-
gemizde ve ülke genelin-
deki baþarý grafiklerini her
geçen gün daha da yük-
seklere taþýyan deðerli
Rektörümüzü ve mesai ar-
kadaþlarýný tebrik ve teþek-
kür ediyor, baþarýlý hizmet-
lerinin devamýný diliyorum"
dedi. (Sümeyra Özdoðan)

Çorum'da  Fen Lisesi Kavþa-
ðýnda intihar giriþiminde bulunan
H. Ý.,(26) polis ekipleri tarafýndan
9 saat sonra ikna edilerek  çatý
katýndan indirildi.

Ýntihar giriþimi Cumartesi gü-
nü sabah saatlerinde Çepni Ma-
hallesi, Fen Lisesi Caddesinde
yapýmý süren çok katlý bir inþaat-
ta meydana gelmiþ polis ekipleri

H.Ý.'yi intihardan vazgeçirmeye
çalýþýyordu.

H.Ý.'nin daha öncede, Ýzmit
Anýtpark mevkiinde bir trafik lev-
hasýna çýktýðý, ardýndan Gölcük,
Derince, Körfez, Dilovasý ve
Gebze olmak üzere pek çok yer-
de defalarca intihar giriþimlerde
bulunduðu iddia edildi. 

(Haber Merkezi)

Ýntihara kalkýþan genç,
9 saat sonra ikna edildi

Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi, Dýþiþleri Ba-
kaný Mevlüt Çavuþoðlu
ile bir araya geldi.

Kahramanmaraþ'ýn
Afþin ilçesini ziyaret
eden Dýþiþleri Bakaný
Mevlüt Çavuþoðlu, be-
lediye binasý olarak
hizmet veren halk kü-
tüphanesinde, koordi-
natör olarak görev ya-
pan Çorum Valisi Mus-
tafa Çiftçi ve Afþin Be-
lediye Baþkaný Meh-
met Fatih Güven'den
bilgi aldý. (AA)

Vali Çiftçi, Bakan Mevlüt
Çavuþoðlu ile görüþtü

Önce komþusunu
sonra kendini vurdu

Üniversitede istiþare


