
AK Parti Genel Merkezi,
AK Parti Çorum Millet-
vekili ve Adalet Komis-
yonu Üyesi Av. Oðuz-
han Kaya'ya yeni bir
görev verdi. Kaya,
Seçim Ýþleri Baþkaný
Ali Ýhsan Yavuz'un
oluruyla AK Parti
Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý olarak
atandý. 6’DA

'KAÇAÐA 
GEÇÝT YOK'

OTOMOBÝL KAZA YAPTI,
ARAÇTA SIKIÞTILAR

DEPREMLER, KUÞ 
SATIÞLARINI PATLATTI

12’DE 3’TE 2’DE

GÖNÜLLÜLER, KURDUKLARI
GRUPLA SEFERBER OLDU
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BÝZÝM KÖÞE
Mehmet 

Dolgunyürek

BENLÝKLER ve
TÝPLER MEVZUU!

- YAZISI 2’DE

Ülkemizde yaþanan 
deprem felaketinin 
ardýndan gözlerimiz 

bir kez daha yaþadýðýmýz
binalara çevrildi. Herkes

evinin saðlamlýðýný 
merak ederken emlak pi-
yasasýnda da hareketlilik
yaþanýyor. Evinden mem-

nun olmayanlar vatan-
daþlarýn yaný sýra deprem

bölgesinden þehrimize
sýðýnan vatandaþlar da
ev bulma telaþý yaþýyor.
Son zamanlarda kiralýk

ev sayýsýndaki azalýþa bu
etkenlerin yaný sýra yük-
sek fiyatlar da eklenince

iþ içinden çýkýlmaz bir 
hâl aldý. 7’DE
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Okçu

Mehmet
AkýþMustafa Aþan

EYT’DE
MUTLU SON

Kahramanmaraþ merkezli depremler nedeniyle 
çalýþmalarýna ara veren TBMM yeniden açýlýrken, ilk

gündem maddesi milyonlarýn heyecanla beklediði EYT
düzenlemesi oldu. Ýlk etapta 2 milyon 250 bin kiþinin
emekli olmasýný saðlayacak teklif, Meclis'ten geçerek
kabul edildi. Baþvuru süreci düzenlemenin Resmi Ga-
zete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan baþlayacak. 6’DA
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iYi BAÞLAMIÞTI, 
KÖTÜ GiDiYOR
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin 24. hafta-
sýnda Batman Petrolspor'a konuk olacak. Gazetemiz muhabiri bu
haftaki rakip Batman Petrolspor'un istatistiklerini derledi. 11’DE

En son verilere göre dep-
rem bölgesinden Çorum'a
85 okulöncesi, 409 ilkokul,
330 ortaokul ve 173 lise-
lerde olmak üzere 997

depremzede öðrenci nakil
yaptýrdý. Çorum merkeze

689 öðrencinin, ilçelere ise
308 öðrencinin nakil yaptý-
rarak öðrenime baþladýðý
açýklandý. Konuya iliþkin

açýklama yapan Ýl Milli Eði-
tim Müdürü Abdullah Ko-
dek, "Bir tek masum gülü-
cük için canla baþla çalýþý-
yoruz. Öðrencilerimize ge-
reken tüm desteði bu sü-
reç içerisinde saðlayaca-

ðýz" dedi. 12’DE

997 afetzede çocuk
kentte eðitim görüyor

UÐURLUDAÐ'DA

DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 

saat 07.06'da merkez üssü Uðurludað 
ilçesi Kýrköy olan hafif þiddetli deprem
meydana geldi. 3.0 büyüklüðündeki 

depremin yerin 3 kilometre derinliðin-
de yaþandýðý bildirildi. 3’TE

AK Parti'den 
Milletvekili 
Kaya'ya 
yeni görev
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Hayvan Pazarý kapatýldý
Çorum ve çevre illerinde þap hastalýðýnýn yayýlmasý nedeniyle hastalýðýn 

kýsa sürede kontrol altýna alýnarak yayýlmasýnýn önlenmesi amacýyla Çorum
ve ilçelerde bulunan hayvan pazarlarýnýn Mart ayý sonuna kadar kapatýlmasý-

na karar verildiði açýklandý. 3’TE

Sanayicilere 'son güne
býrakmayýn' uyarýsý

Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin
her yýl bir önceki yýla ait yýllýk iþletme

cetvellerini gönderme hükümlülüklerini
hatýrlatan Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdür-
lüðü, vaktinde yapýlamayan iþlemden

dolayý Sanayicilerin 5 bin 252 TL'lik idari
para cezasýna muhatap olmamalarý için
iþlemi son gün olan 30 Nisan'a býrakma-

malarý uyarýsýnda bulundu. 5’TE

Osmancýk Belediyesi
afet bölgesinde
Osmancýk Belediye Baþkaný 

Ahmet Gelgör, Afþin'de bulunan 
Osmancýk Belediyesi Aþevini ve 

Osmancýk Belediyesinin kardeþ beledi-
yesi olan Þalpazarý Belediye Baþkaný

Refik Kurukýz ile birlikte afet bölgesini
gezerek çalýþmalara eþlik etti. 9’DA

AK Parti Çorum Milletvekili
ve Adalet Komisyonu Üyesi

Av. Oðuzhan Kaya



Merkez üssü Kahraman-
maraþ olan 11 ili etkileyen
depremlerin ardýndan mu-
habbet kuþu satýþlarýnda cid-
di oranda artýþ yaþandý.

Asrýn felaketi olarak nite-
lendirilen depremler sonrasý
sarsýntýlardan önce hayvan-
larýn garip davranýþlar sergi-
lediði iddialarý yeniden gün-
deme gelmesi ve bazý bilim
insanlarýnýn hayvanlarýn
depremin öncül sarsýntýlarýný
saniyeler veya dakikalar ön-
ce hissedebileceði yönünde-
ki açýklamalarý kuþ satýþlarýný
artýrdý.

Petshoplarda kuþ satýþla-
rýnýn yaný sýra kedi ve köpek
satýþlarýnda da artýþ olduðu
ifade edildi.

"Depremle birlikte hay-
vanlarýn ne kadar deðerli ve
kýymetli olduðunu anladýk"
diyen petshop sahibi Songül
Üstündað, depremden önce
kuþ satýþlarý düþük iken þu-
anda aþýrý derece de talep
olduðunu söyledi.

Bazý vatandaþlar dep-
remden önce kuþlarýn aþýrý
ses çýkardýklarýný, huzursuz
olduklarýný dile getirdiklerini

anlatan Üstündað, "Bazý
müþterilerimiz geldi. Dep-
remden önce kuþlarýn çýrpýn-
dýðýný, depremin olacaðýný
hissettiklerini söylediler. Bu
nedenle þuan kuþlara aþýrý
bir talep var. En az üç dakika
önceden uyardýklarýný söylü-
yorlar. Bu üç dakikada insan-

lar için evden kaçýþ demektir.
Çok büyük bir süre" dedi

Diðer hayvanlardan da
kedilerin deprem öncesi aþýrý
tedirgin olduklarý, miyavla-
dýklarý, kendilerini hýrpaladýk-
larýný bazý müþterilerin anlat-
týklarýný kaydeden Üstündað,
"Hayvanlarýn ne kadar kýy-

metli olduklarýný anladýk. Ýn-
sanlarla iç içe olduklarýný, on-
larý koruduklarýný görüyoruz.
Deprem bölgesinden de bu
tür haberler alýyoruz. Dep-
rem sonrasý bazý hayvanlarýn
yerini gösterdiðine dair ha-
berler geliyor" ifadelerini kul-
landý. (ÝHA)

22 MART 2023 PERÞEMBE

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?

Esnafta 
EYT ile emekli 
olsun çaðrýsý
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfede-

rasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi
Palandöken, "Ek madde ile esnafta EYT ile
emekli olabilmeli" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüþülerek
kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf
ve sanatkarlarýn yer almamasýnýn büyük
bir eksiklik olduðunu belirten Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK)
Genel Baþkaný Bendevi Palandöken,
"Emeklilikte Yaþa Takýlanlarla (EYT) ilgili
yapýlan düzenlemelere esnaf ve sanatkarý-
mýz da dahil edilerek esnafýmýzýn emekli
olmasýnýn önü açýlmalý." dedi.

TESK Baþkaný Palandöken yaptýðý ya-
zýlý açýklamada, "Acilen ek bir madde ile
esnaf ve sanatkarlarýn emeklilik þartlarýnýn
düzenlenmesi için prim gün sayýsý eþitlene-
rek norm birliði saðlanmalý. SSK'lýlar 7 bin
200 günde emekli olurken esnafýn 9 bin
günde emekli olmasý Anayasa'nýn eþitlik il-
kesine aykýrýdýr. Bu durum esnafýmýz açý-
sýndan büyük bir maðduriyet oluþturuyor.
Norm birliðinin en büyük özelliði Emekli
Sandýðý, SSK ve Bað-kurlunun eþit haklara
sahip olmasýdýr. Zaman kaybedilmeden
tüm kesimler için bu haklar saðlanmalý" di-
ye konuþtu. (Haber Merkezi)

Kamil hoca öðretmen zili ile sýnýfa girdiðin-
de bazý öðrenciler, hayvan tiplerin (dünyayý
geriden yöneten Yýkýcýlar) ülkeleri silah ve pro-
paganda ile nasýl hakimiyetleri altýna aldýðýný
aralarýnda tartýþýyorlardý. Kamil hocanýn iþare-
tiyle yerlerine otururlar. 

Kamil Hoca: Evet arkadaþlar, dünyayý hay-
van tipler dediðimiz büyük sermayedarlarýn
nasýl yönettiðini, nasýl savaþlara soktuklarýný
az da olsa anladýk herhalde?

Reyhan: Hocam, bu sermaye kesimi ülke-
lerin içine nasýl giriyor?

Kamil Hoca: ABD de dünyanýn da çok iyi
tanýdýðý SOROS'un kurduðu " National de-
mokratik instýtute" ile devletlerin içinde kendi-
lerine baðlý STK'lar kurarak onlarý paraya yani
milyonlarca dolara boðarak basýn- yayýn ve in-
ternette kurduklarý propaganda siteleri ile o
devletin insanlarýný yalanla iknaya çalýþýyorlar. 

Ömer: Hocam, buna engel olma imkaný
yok mu?

Kamil Hoca: Bunun ilk adýmýný Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk, 10 Ekim 1936 da el altýndan
yabancý yýkýcý faaliyetlere çalýþan " Türkiye
yükseltme ve yüceltme cemiyeti " genel baþ-
kaný Prof. Dr. M. Kemal öke'yi Ýstanbul'da iken
çaðýrýr ve konuþurlar. 

M. Kemal Öke'ye Gazi Paþa " siz ne yapý-
yorsunuz? diye sorunca , "Memleketi kalkýn-
dýrmaya çalýþýyoruz" cevabýný alýnca; Peki biz

ne yapýyoruz diye sert cevap verir. 
Mareþal Fevzi Çakmak Paþa, daha önce

de yabancý yýkýcý teþkilatlarýn faaliyetleri hak-
kýnda bilgi sunmuþtu. 

Sakarya meydan muharebesinde bu konu
açýlýnca, Gazi Paþa " Fevzi Paþa, þu memle-
keti kurtaralým, baðýmsýz bir devlet olalým son-
ra gereðini yaparýz demiþti. 

Daha sonraki zamanlarda tekke ve zaviye-
lerin baþta Ýngiliz ve diðer yabancýlarýn cirit at-
týðý mekanlar haline geldiði tespit edilmiþti. 

Gazi Paþa, M. Kemal Öke'ye " yönetim ku-
rulunuzu acilen toplanýp kendi cemiyetinizi fe-
sih kararý alarak kapatacaksýnýz "diye talimat
vermiþti. Ondan sonra Gazi Paþa'ya el altýn-
dan kinleri hep var olmuþtur. 

Nazlý: Hocam, Kökü dýþarýda olan birçok
STK var. Bunlarý durdurmanýn yolu yok mu?

Kamil Hoca: Arkadaþlar TBMM üyeleri caný
gönülden isterse; hukukçu milletvekilleri " kökü
dýþarda olan ne kadar STK ve deðiþik adlarda
kuruluþ varsa ( 30 gün içinde ) kapatýlýr ve giz-
li devam edenler þu kadar ceza alýrlar diye ka-
nun hazýrlayýp TBMM'nin kararý ile faaliyetleri-
ne son verilir. Doðrusunu söyliyeyim, benim
pek umudum yok. 

Çünkü particilikte milli bütünlük geri plan-
dadýr. 

Günümüzde görüyorsunuz her akþam
TV'lerden dinliyorsunuz. Particilerin istikbali

hep önde oluyor. 
Bu Milet 251 þehit vererek ABD de organi-

zeli FETÖ ayaklanmasýný vatansever satýlma-
mýþ asker ve polisimizle bertaraf ettik. 

Silahlý kuvvetlerimizin harp planlarýnýn ol-
duðu KOZMÝK ODA'ya girip bütün planlarý Yu-
nanistan üzerinden ABD ye veren vatan hain-
lerini idam edemedik. Þimdi hapishanelerde
besliyoruz. 

O zaman Sn Cumhurbaþkanýmýz "Ýdam
önüme gelirse imzalarým" dedi. "Parti kurmay-
larýna söyledim vatan hainlerinin idam idam
edilmeleriyle ilgili kanun hazýrlayýp TBMM ne
sunacaklar" demedi.  

Okan: Peki Hocam, bunun çaresi nedir?
Kamil Hoca: Millet bireylerini " Mili Þahsiyet

olma yönünde amaçlandýrmaktýr. Bu iþte bu
günkü particilik sistemiyle zor. 

Atatürk'ün koyduðu baþta milliyetçilik ide-
aliyle eðitim þart. 

Ziþan: Bu nasýl olacak hocam?
Kamil Hoca: Ýnsan Kiþiliðini konu eden ki-

taplar okuyacaksýnýz. Özelikle aile konusunda
gerçekçi olan yayýnlarý okuyacaksýnýz. Türk'ü
öven, Türk yapar hem de en alasýný yapar" di-
ye bu milletin yapýcý ve yaratýcýlýðýný, vatan
sevgisini öne alan eðitim þarttýr. 

Evet arkadaþlar haftaya görüþürüz diye sý-
nýftan ayrýlýr. 

Kaynak: Özden Yayýnlarý / A. Kadir Duru

Mehmet Dolgunyürek 
0505 517 34 08

Eðitimcinin mektebi (Ders 8)
BENLÝKLER ve
TÝPLER MEVZUU!

Bizim
Köþe

Depremler, kuþ satýþlarýný patlattý

Songül Üstündað
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Çorum Ýl Emni-
yet Müdürlüðü bün-
yesinde görev ya-
pan bekçiler, dep-
rem bölgesinde gö-
rev almak üzere
Gaziantep'e hare-
ket etti.

Çorum Ýl Emni-
yet Müdürlüðü bün-
yesinde görev ya-
pan Gece Kartallarý
olarak adlandýrýlan
bekçiler, Gazian-
tep'e gitti. 

Bekçiler, OHAL
bölgesinde görev
yapacak. (ÝHA)

Uðurludað, yeni güne dep-
rem ile uyandý.

Kandilli Rasathanesi verileri-
ne göre; saat 07.06'da merkez
üssü Uðurludað ilçesi Kýrköy
olan hafif þiddetli deprem mey-
dana geldi. 3.0 büyüklüðündeki
depremin yerin 3 kilometre de-
rinliðinde yaþandýðý bildirildi.

Öte yandan saat 07.37'de
merkez üssü Sazköy olan bir
artçý deprem daha meydana gel-
di. Bu depremin 1.8 büyüklüðün-
de olduðu, yerin 12.3 kilometre
altýnda meydana geldiði ifade
edildi. (Haber Merkezi)

Tarým ve Orman Müdür Ýl Vekili Erdem Kola-
baþ, þap hastalýðýnýn önlenmesi amacýyla tedbir
amaçlý il ve ilçelerdeki hayvan pazarlarýnýn ka-
patýldýðýný bildirdi.

Tarým ve Orman Müdür Ýl Vekili Erdem Kola-
baþ, Çorum ve çevre illerinde þap hastalýðýnýn
yayýlmasý nedeniyle hastalýðýn kýsa sürede kon-
trol altýna alýnarak yayýlmasýnýn önlenmesi ama-
cýyla Çorum ve ilçelerde bulunan hayvan pazar-
larýnýn Mart ayý sonuna kadar kapatýlmasýna ka-
rar verildiðini açýkladý.

Ayrýca Ýl Müdür vekili Kolabaþ, hayvan hare-
ketlerinin kontrol edilmesi amacýyla yol kontrol-
lerinin yapýlacaðýný belirterek, hayvan sahipleri
ve yetiþtiricilerin cezai müeyyideye uðramama-
larý için; il içi ve il dýþý hayvan nakillerinde bulun-
durulmasý gereken þartlarý karþýlamasý gerekti-
ðini kaydetti.

Kolabaþ, þartlarla ilgili, "Hayvanlarýn küpeli
olmasý, Ýl içinde nakledilen büyükbaþ hayvanla-
rýn pasaportlarýnýn, küçükbaþ hayvanlarýn nakil
belgelerinin bulunmasý gerekiyor. Ýller arasýnda
nakledilen küçükbaþ ve büyükbaþ hayvanlarýn
ise bu belgelerle birlikte veteriner saðlýk raporu
olmadan hayvanlarýný nakledilmemeleri gereki-
yor" dedi. (Çaðrý Uzun)

Laçin'de meydana gelen ka-
zada araçta sýkýþan yaralýlar, be-
lediye ekiplerinin çalýþmasýyla
kurtarýldý.

Dün sabah saatlerinde La-
çin'de bir kaza meydana geldi.
Kazada otomobil kullanýlamaz
hale gelirken, araç içerisinde sý-
kýþan yaralýlarýn yardýmýna Os-
mancýk Belediyesi Ýtfaiye Ekiple-
ri koþtu. Ýtfaiye ekiplerinin yaptýðý

çalýþmayla birlikte yaralýlar araç-
lardan çýkarýlarak hastaneye
sevk edildi.

Belediyeden yapýlan açýkla-
mada, "Laçin ilçemizde meyda-
na gelen trafik kazasýnda araçta
sýkýþan yaralýlar Osmancýk Bele-
diyesi Ýtfaiye Ekiplerimizin deste-
ðiyle kurtarýldý.  Kazada yarala-
nan vatandaþlarýmýza geçmiþ ol-
sun" denildi. (Haber Merkezi)

Otomobil kaza yaptý,
araçta sýkýþtýlar

Düzenlemeyi ihlal eden 
36 iþletmeye 16 milyon 

lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlýðý, "6 ay 6 bin kilometre"

düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve sa-
týþ kýsýtlamasýna aykýrý hareket eden 36 iþlet-
meye, 15 milyon 900 bin lira idari para ceza-
sý uyguladý.

Ticaret Bakanlýðýndan, ikinci el motorlu
kara taþýtý ticaretiyle iþtigal eden otomobil yet-
kili bayileri ile oto galeriler nezdinde pazarla-
ma ve satýþ kýsýtlamasýnda yapýlan denetim-
lere iliþkin yazýlý açýklama yapýldý.

36 ÝÞLETMEYE 15 MÝLYON 
905 BÝN TL PARA CEZASI
Açýklamada, denetimler sonucunda Ýz-

mir'de 6 iþletmeye toplam 3 milyon 271 bin li-
ra, Ankara'da 6 iþletmeye toplam 2 milyon
974 bin lira, Samsun'da bir iþletmeye toplam
3 milyon 495 bin lira, Ýstanbul'da 4 iþletmeye
toplam 927 bin 350 lira, Kayseri'de 2 iþletme-
ye toplam 934 bin lira, Bursa'da 2 iþletmeye
toplam 886 bin lira, Konya'da 2 iþletmeye top-
lam 710 bin lira, Erzurum'da 3 iþletmeye top-
lam 656 bin lira, Kocaeli'de 2 iþletmeye top-
lam 523 bin lira, Balýkesir'de 2 iþletmeye top-
lam 400 bin lira, Antalya'da 2 iþletmeye top-
lam 400 bin lira, Sakarya'da bir iþletmeye top-
lam 300 bin lira, Eskiþehir'de bir iþletmeye
toplam 200 bin lira, Denizli'de bir iþletmeye
toplam 124 bin lira, Manisa'da bir iþletmeye
toplam 100 bin lira olmak üzere olmak üzere
toplam 36 iþletmeye 15 milyon 905 bin lira
idari para cezasý uygulandýðý kaydedildi.

DENETÝMLER SÜRECEK
Açýklamada ayrýca, 6 ay 6 bin kilometre

pazarlama ve satýþ kýsýtlamasýna aykýrý faali-
yetlerin tespitine yönelik denetimlere ara ver-
meden devam edileceði ve söz konusu dü-
zenlemeye aykýrý hareket edenler hakkýnda
Ticaret Bakanlýðýnca ayný þekilde idari para
cezasý tatbik edileceði vurgulandý. (ÝHA)

UÐURLUDAÐ'DA DEPREM

HAYVAN PAZARI 
KAPATILDI

Tarým ve Orman 
Müdür Ýl Vekili 
Erdem Kolabaþ

Bekçiler deprem bölgesine gitti
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41 nci Kitap
ÝÇERÝK: Bilmeyiz kimliðimizi, tarafýmýzý Nerenin ada-

mýysak, ispat etmeliyiz kendimizi. Neye inanmýþ, kimle ya-
þýyoruz? Karþýmýzdakini, yanýmýzdakini neden bilmiyoruz?
Yerini bilmeyen, iddiasýný sürmeyen kiþiye" ÖLÜDÜR" diyo-
ruz! Hedef, kiþileri vareder. Hedef, insanýn ömrünü ger-
çekleþtirir: Hedefi olmayanýn ise hayatý uykudur, esarettir,
kölelikle geçer. Özgür demek, yaradýlýþýnca yaþamak de-
mektir. Tarafçýlýk duygusuna hiyle ile istismar karýþmazsa,
dünyada yapýcý -yýkýcý iki taraf vardýr. Günümüzün tarafçýlý-
ðý duygudan yönetilerek çýkarcýlýðýn hesabýna iþletilmekte-
dir. Hem de Ferman dinlemeyen adalet duygusu kamçýla-
narak " duygusal olmayýn, akýlcý olun " diye diye iþi akla hiç
uðratmadan, tamamen duygulandýrma yöntemiyle... Yapýcý-
dan esirgeyen, 10 katýný yýkýcýya kaptýrýr.

Örgünöz’de 
Ýþ Ýçinde Eðitim

ÝÇERÝK: Eðitim: Sürekli tekrardýr. Bilmiyorsak öðreniriz. Aklýmýzda
bir arýza olmadýkça dünyada bizim için imkânsýzlýk yoktur. Cehlin karan-
lýðýný artýran maksatlýlar, ölçüleri kaybetseler de, insan yaratýlýþýndaki
þahsiyete ait ölçüler ve istekler yine devam eder. Ne kadar aðýr þartlar-
la karþý karþýya olsa, yiðitlik odur ki, bu çemberleri yýrtalým ve hâkimiye-
timizi kuralým. En iyi devirde, en iyi toplumda yaþýyormuþ gibi, hayatýn
çarkýný istediðimiz yöne çevirebilelim. Ancak bu gücü, bu maneviyatlý kut-
sallýðýmýzdan bulursak, bütün yeteneklerimizi kullanabiliriz. Milelimizin
maddi - manevi huzur ve kalkýnmasýný temin edebiliriz. Öz Yapý' mýzý bu-
nu için bilip tanýyoruz ve bunun için kiþilik eðitimi yapýyoruz. Ortamýmýza
insanca yaþama ilkelerini yerleþtirmekle bunun için karalýyýz.

Cep telefonlarýndaki 
haberleþme aðý üzerinden 

bir araya gelen yaklaþýk 1500
kiþi, deprem bölgesine insani

yardýmdan kente gelen 
depremzedelerin barýnma 
ihtiyacýnýn karþýlanmasýna

kadar pek çok faaliyet yürüt-
tü. Grubun kurucusu Fatih

Erdal, "Kimseden maddi tale-
bimiz olmadý, kim ne yapabi-
liyorsa, kimin gücü neye yeti-
yorsa o kadar yardým yapma-
sý çaðrýsýnda bulunduk" dedi.

Kahramanmaraþ merkezli dep-
remlerin ardýndan Çorum'da cep
telefonlarýndaki haberleþme aðýnda
kurduklarý "Gün Birlik Günü" gru-
bunda bir araya gelen gönüllüler,
deprem bölgesine insani yardým
gönderilmesi ve kente gelen dep-
remzedelerin ihtiyaçlarýnýn karþý-
lanmasý için çaba gösteriyor.

Kentte mobilyacýlýk yapan Fatih
Erdal, 6 Þubat'ta meydana gelen
Kahramanmaraþ merkezli deprem-
lerin ardýndan çevresindeki hayýr-
sever esnaf arkadaþlarýyla bir ha-
berleþme aðý üzerinden, "Gün Birlik
Günü" adlý grup kurdu.

Gruptaki gönüllü sayýsýnýn
1500'e yaklaþmasý ve ilk andan iti-
baren yüklü miktarda yardým mal-
zemesi toplanmasý üzerine Erdal, 4

arkadaþýyla ekip kurarak çalýþmala-
rý hýzlandýrdý.

Çorum Belediyesinden alýnan
ihtiyaç listesine göre yardým yap-
mak isteyenleri yönlendiren ekip,
gelen malzemeleri de tasnifleyerek
týrlarla afet bölgesine ulaþtýrdý.

Grubun kurucusu Fatih Erdal,
depremin ardýndan "Biz de elimiz-
den geleni yapmalýyýz" düþüncesiy-
le harekete geçtiklerini, düþündük-
lerinden çok daha fazla gönüllüyle
düþündüklerinden çok daha fazla
yardým yapma imkaný bulduklarýný
söyledi.

Gruptaki hemen herkesin im-
kanlarý dahilinde depremzedeler
için seferber olduðunu vurgulayan
Erdal, "Asrýn felaketi baþýmýza gel-
diðinde bir vatandaþ olarak devleti-

mizin yanýnda olmamýz gerektiði
düþüncesiyle, 'Neler yapabiliriz, na-
sýl katký saðlayabiliriz' diye düþün-
dük ve 'Gün Birlik Günü' adýnda
grup kurduk. Bunu sadece mobilya-
cýlar arasýnda yapmayý düþünür-
ken, bir anda grubumuza iþçisinden
büyük yatýrýmcýsýna kadar birçok
insan dahil oldu." diye konuþtu.

Grubun hýzla büyümesi ve farklý
sektörlere yayýlmasýndan mutluluk
duyduklarýný dile getiren Erdal, ilgili
kurumlarla istiþare yapýp öncelikleri
belirlediklerini anlattý.

DEPREM BÖLGESÝNE 
10 TIR YARDIM MALZEMESÝ 
GÖNDERDÝLER
Çok sayýda kiþinin depremzede-

lere yardým etmek istediðine dikka-

ti çeken Erdal, þöyle devam etti:
"Ýnsanlarýmýzla devletimiz ara-

sýnda köprü kurmuþ olduk. Kimse-
den maddi talebimiz olmadý, kim ne
yapabiliyorsa, kimin gücü neye ye-
tiyorsa o kadar yardým yapmasý
çaðrýsýnda bulunduk. Ýlk olarak gý-
da yardýmýyla baþladýk. Sonra odun
ve yakacak ihtiyacýna yöneldik.
Gruptaki gönüllülerimizin ulaþtýðý
orman köylülerimiz bize tonlarca
odun hazýrladý. Yine gönüllü nakli-
yecilerimiz köylülerin hazýrladýðý
odunlarý topladý. Sobalar da tedarik
ederek bölgeye gönderdik. Ço-
rum'a gelen depremzede vatan-
daþlarýmýza da baþta barýnma ol-
mak üzere tüm ihtiyaçlarýný karþýla-
mak üzere çalýþmalar yaptýk. Bu
çalýþmalarýmýz devam ediyor."

Devlete ve millete faydalý olma-
ya çalýþtýklarýnýn altýný çizen Erdal,
"Allah herkesten razý olsun. Ýhtiyaç-
larý belirledikten sonra saat
01.00'de, 02.00'de gönüllü arka-
daþlarýmýza iþ yerlerini açtýrdýk. On-
lardan ihtiyaç malzemeleri tedarik
edip belediyeye teslim ettik. Yardým
malzemelerinin hýzla toplanmasýný
saðladýk." ifadesini kullandý.

Erdal, deprem bölgesine odun,
soba, gýda, kýyafet, bebek ve ço-
cuklarýn ihtiyaçlarý anlamýnda top-
lam 10 týr yardým malzemesi gön-
derdiklerini, ürünleri yerel esnaftan
temin ettiklerini vurguladý. (AA)

Cumhurbaþkaný Re-
cep Tayyip Erdoðan, bera-
berinde MHP Lideri Devlet
Bahçeli ile birlikte Kahra-
manmaraþ'ta depremze-
de vatandaþlarla bir araya
geldi. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn zi-
yaretinde Afþin'de görev yapan Ço-
rum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn da
Cumhurbaþkaný Erdoðan'a eþlik etti.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er-
doðan, Kahramanmaraþ merkezli
depremlerin ardýndan incelemelerde
bulunmak üzere Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet
Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Baþkaný Mustafa Destici ile
Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesini ziya-
ret etti.

Ýncelemelerinin ardýndan yaptýðý
açýklamada, Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan, dertlere ve sýkýntýlara ortak ol-
mak için Cumhur Ýttifaký olarak Af-
þin'de olduklarýný ifade etti.

Depremde hayatýný
kaybedenlere Allah'tan
rahmet, yakýnlarýna sa-
býr dileyen Cumhurbaþ-
kaný Erdoðan, "Millet
olarak hepimizin baþý

sað olsun" dedi.
"Gerek hava þartlarý, gerekse dep-

rem alanýnýn geniþliði sebebiyle çeþit-
li zorluklarla karþýlaþmýþ olsak da ilk
günden itibaren sizlerin yanýndayýz"
sözleriyle açýklamasýný sürdüren
Cumhurbaþkaný Erdoðan, þöyle de-
vam etti: "Kamu kurumlarýmýzla, bele-
diyelerimizle, sivil toplum kuruluþlarý-
mýzla ilçemizi bir an önce ayaða kal-
dýrmanýn gayreti içinde olduk. Kahra-
manmaraþ genelinde olduðu gibi Af-
þin'de de deprem sonrasýnda yarala-
rýn hýzla sarýlmaya baþlandýðýný görü-
yoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte
ilçemizde ihtiyaç duyulan çadýrlar da-
ðýtýldý. Toplam 842 adet konteynerin
kurulumu için altyapý çalýþmalarý de-
vam ediyor. Gýda temini, içme suyu,

elektrik ve diðer ihtiyaçlarla ilgili ham-
dolsun her hangi bir sýkýntý kalmadý."

Yakýnýný, evini, eþyasýný depremde
kaybeden vatandaþlarýn maddi külfet-
lerini hafifletecek adýmlar da attýklarýný
kaydeden Cumhurbaþkaný Erdoðan,
evleri kullanýlamaz hâle geldiði için ki-
raya çýkacak depremzedelere 3 bin li-
ra ile 5 bin lira arasýnda kira yardýmý
yaptýklarýný, evini taþýyacak deprem-
zedelere 15 bin lira taþýnma yardýmýný
ödemeye baþlayacaklarýný duyurdu.

Depremde vefat eden vatandaþla-
rýn yakýnlarýna da, acil ihtiyaçlarý için
100 bin lira verdiklerini belirten Cum-
hurbaþkaný Erdoðan, "Felaketten etki-
lenen vatandaþlarýmýza 10'ar bin lira
ödeme yapýyoruz. Depremzedelerimi-
zi en kýsa sürede kalýcý konutlara ka-
vuþturmak için de yoðun gayret göste-
riyoruz" dedi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, þöyle
devam etti: 

"Afþin genelinde 4 bin 516 binada-
ki 9 bin 295 baðýmsýz bölümün yýkýk,
acil yýkýlacak ve aðýr hasarlý olduðu
tespit edildi. Maraþ genelinde bu ra-
kam 45 bin 575 binada 119 binden
fazla baðýmsýz bölüme ulaþýyor. Dep-
rem bölgesinin tamamýnda, mart ve
nisan aylarýnda temelini atacaðýmýz
konutlarýn ve köy evlerinin sayýsý 309
bini buldu. Bunun 83 bin konutu ile 18
bin 681 köy evini Maraþ'ta inþa ede-
ceðiz. Hasar tespit çalýþmalarý ta-
mamlanýnca, bu sayýlar kesinleþe-
cek."

"Yitip giden canlarýmýzý geri getire-
mesek de, Allah'ýn izniyle, ilçemizdeki
maddi kayýplarýmýzýn tamamýný telafi
edeceðiz" diyen Cumhurbaþkaný Er-
doðan, "Sizlerden devletinize ve
hükûmetinize güvenmenizi istiyorum.

Acýmýz ne kadar büyük olursa olsun,
inancýmýz ve irademiz de o derece
kuvvetlidir."

Öte yandan Çorum Belediye Baþ-
kaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sosyal
medya hesabýndan yaptýðý paylaþým-

da, "Ýlk günden beri yanýnda olduðu-
muz Afþin'imizde Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn programýna
eþlik ettik.  Devlet ve millet el ele bu-
günleri de atlatacaðýz" dedi. 

(Haber Merkezi)

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN 
iLE AFÞiN'DE BULUÞTULAR

Gönüllüler, kurduklarý
grupla seferber oldu



Sanayi Sicil Belgesi sahi-
bi iþletmelerin her yýl bir ön-
ceki yýla ait yýllýk iþletme cet-
vellerini gönderme hükümlü-
lüklerini hatýrlatan Sanayi ve
Teknoloji Ýl Müdürlüðü vaktin-
de yapýlamayan iþlemden
dolayý ceza yenilmesinin
önüne geçmek için iþletmele-
ri uyardý. 

Sanayicilerin 5 bin 252
TL'lik idari para cezasýna
muhatap olmamalarý için iþ-
lemi son gün olan 30 Nisan'a
býrakmamalarý vurgulandý.
Son gün sistemde yaþanabi-
lecek yoðunluða dikkat çe-
ken müdürlük, yýllýk iþletme
cetvellerinin eksiksiz doldu-
rularak internet ortamýndan
online olarak baðlý bulunduk-
larý ilin Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürlüðüne göndermelerini
istedi. Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürlüðü'nün konu ile ilgili
açýklamasý þu þekilde:

Bilindiði üzere 6948 Sayý-
lý Sanayi Sicili Kanunu'nun
5.Maddesi gereðince Sanayi
Sicil Belgesi sahibi iþletmele-
rin her yýl 1 Ocak ve 30 Ni-
san tarihleri arasýnda bir ön-
ceki yýla ait (Yýllýk Ciro Bilgisi,
Kapasite Kullaným Oraný Bil-
gisi, Çalýþan Sayýsý, Tüketi-
len Enerji, Üretim Þekli, Üre-
tim Bilgisi ve Atýk Madde Bil-
gilerini) yýllýk iþletme cetvel-
lerini eksiksiz doldurarak sis-
tem aracýlýðýyla internet orta-
mýndan on-line olarak baðlý
bulunduklarý ilin Sanayi ve
Teknoloji Ýl Müdürlüðüne
göndermeleri gerekmektedir.

Sanayi iþletmelerinin her

yýl vermek zorunda olduðu;
bir önceki yýla ait faaliyetleri
ile ilgili yýllýk iþletme cetvelini;
"Sanayi Sicil Bilgi Sistemi"
veya "https://sanayisicil.sa-
nayi.gov.tr/" adresinden e-
devlet þifresi ile giriþ yapýla-
rak "Ýþletmelerim" menüsün-
den iþletme çaðýrýlarak Yýllýk
Ýþletme Cetveli için gerekli
bilgiler doldurulup sistem
üzerinden Ýl Müdürlüðüne

"Gönder" butonuna týklana-
rak on-line þekilde Sanayi ve
Teknoloji Ýl Müdürlüðüne
gönderilecektir.

Sanayicilerimizin 5 bin
252 TL'lik idari para cezasýna
muhatap olmamalarý için in-
ternet ortamýndaki online gi-
riþlerin son gün olan 30 Ni-
san 2023 tarihinde sistemde
yoðunluk olacaðý ve olasý
sistem arýzalarýnýn olabilece-

ði dikkate alýnarak en son
güne býrakýlmamasý gerek-
mektedir.

Yýllýk Ýþletme Cetveli bilgi-
lerini 30 Nisan 2023 tarihine
kadar internet ortamýnda sü-
resi içinde giriþ yapmayan iþ-
letmelere 6948 sayýlý Sanayi
Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi
gereðince 5 bin 252 lira idari
para cezasý uygulanacaktýr. 

(Abdulkadir Söylemez)
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Çorum'da gebe annelere yö-
nelik eðitim düzenlendi.

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü
tarafýndan 22 Þubat'ta yapýlan
gebe eðitim programýnda gebe-
lerin karþýlaþabileceði sorunlar
ve bu sorunlarýn çözümüne yö-
nelik uzmanlar tarafýndan bilgiler
verildi.

Ebe Sümeyra Bayraktar, Psi-
kolog Fatma Tekten ve Fizyote-
rapist Yusuf Çeliktaþ'ýn uzman
olduðu konularda verdiði eðitim
ile gebe anneler bilgilendirildi. 

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðün-
den eðitim ile yapýlan açýklama-
da "22 Þubat 2023 tarihinde ge-
be bilgilendirme sýnýfý programý
kapsamýnda gebelerimize eðitim
yapýlmýþtýr. Program kapsamýn-
da gebe okulunda Ebe Sümeyra
Bayraktar gebelik döneminde
karþýlaþýlabilecek problemler ve
çözüm önerileri, doðum süreci
ve doðum korkusuyla baþ etme
yöntemleri; Psikolog Fatma Tek-
ten de gebelik, doðum ve lohusa
psikolojisi konularýnda eðitim
verdi.

Fizyoterapist Yusuf Çeliktaþ
da gebelik ve sonrasýnda egzer-
sizin önemi hakkýnda verdiði eði-
timle gebelerimizi bilgilendirdi"
denildi. (Abdulkadir Söylemez)

Cumhurbaþkaný Erdoðan, se-
çim tarihi tartýþmalarýný bitiren bir
açýklamada bulundu. Cumhur-
baþkaný Erdoðan, "Bugün yavru
muhalefet çýkmýþ yargýyý bizim
yönlendirdiðimizi, bizim adeta
yön verdiðimiz söylüyor. Ya ayýp-
týr. Türkiye'de Erdoðan'ýn bu ko-
nuda nasýl davrandýðýný Rabbim
bilir. Bu millet inþallah 14 Ma-
yýs'ta gereðini yapacaktýr. Bu tür
kuru sýký atanlara da prim verme-
yecektir" dedi.

Cumhurbaþkaný ve AK Parti
Genel Baþkaný Recep Tayyip Er-
doðan, partisinin TBMM Grup
toplantýsýnda konuþtu. Erdoðan,
Kahramanmaraþ merkezli 11 ili
etkileyen depremler sonrasý ye-
niden baþlayan seçim tarihi tar-
týþmalarýna da deðindi.

"BU MÝLLET 14 MAYIS'TA
GEREÐÝNÝ YAPACAKTIR"
Seçim tarihi tartýþmalarýna da

deðinen Erdoðan, "Bugün yavru
muhalefet çýkmýþ yargýyý bizim
yönlendirdiðimizi, bizim adeta
yön verdiðimiz söylüyor. Ya ayýp-
týr. Türkiye'de Erdoðan'ýn bu ko-
nuda nasýl davrandýðýný Rabbim
bilir. Sen önce kendini düzelt. Bu
millet inþallah 14 Mayýs'ta gere-
ðini yapacaktýr. Bu tür kuru sýký
atanlara da prim vermeyecektir.
Birileri için oturduðu yerden atýp
tutmak kolay" dedi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
açýklamalarýndan satýr baþlarý:

Depremleri engelleyebilme-
miz mümkün deðildir. Bize düþen
göre þudur; evvela deprem ön-
cesi altyapýsýyla, konutlarýyla, iþ-
yerleriyle güvenli yerleþim yerleri
inþa etmek, hazýrlýk yapmaktýr.
Ardýndan ise en etkin acil yardým
çalýþmalarýný yürütmek, yaralarý
sarmaktýr. Her iki konuda da ül-
kemiz son 20 yýlda geçmiþle mu-
kayese edilemeyecek ilerleme
kaydetmiþtir.

Seliyle, heyelanýyla, yangý-
nýyla, kuraklýðýyla daha farklý
afetlerle de yüzleþtik. terörden
sýðýnmacý akýnýna, siyasi ve sos-

yal kaos denemelerine ve darbe
teþebbüslerine kadar diðer sýna-
malarý da bunlarýn üzerine ekle-
memiz gerekiyor. 6 Þubat'ta 11
ilimizi vuran deprem fýrtýnasý mil-
letimize hepsinden büyük bir acý-
yý yaþattý. 500 km'lik çapa sahip
14 milyon insanýmýzý doðrudan
etkiledi. Aðýr kýþ þartlarýnýn etkili
olduðu günde karþý karþýya kal-
dýk. Yýkýlan altyapýnýn ve yaþa-
nan karmaþanýn getirdiði zorluk-
lar ve hava þartlarý bizi zorladý.

"SÝZ BÝRÝLERÝNÝN 
KISIR TARTIÞMALAR 
AÇMAYA ÇALIÞMALARINA
BAKMAYIN"
Siz birilerinin asker üzerin-

den, çeþitli kurumlarýmýz üzerin-
den, insanýmýzýn acýsý üzerinden
kýsýr tartýþmalar açmaya kalkma-
larýna bakmayýn. Bölge halkýnýn,
devletin tüm unsurlarýyla hareke-
te geçtiðini bizzat yaþayarak gö-
rüyor. Buradan bir kez daha dep-
remin ilk anlarýndan itibaren sa-
hada çalýþan herkese þahsým ve
milletim adýna teþekkür ediyo-
rum. Ülkemizin yardým çaðrýsýna
destek veren dost ve kardeþ ül-
kelere de þükranlarýmý sunuyo-
rum. Daha önce eþi ve benzerine
rastlanmamýþ bu felaketin muha-
sebesini yapýyoruz. Sorulmasý
gereken hesaplarý da adli, siyasi
olarak sormak boynumuzun bor-
cudur." (Haber Merkezi)

Depremler nedeniyle mücbir
sebep hali ilan edilen yerlerdeki
mükellefler ise beyannamelerini
15 Aðustos 2023 tarihine kadar
verilebilecek.

Geçen yýl elde edilen kazanç-
lara iliþkin yýllýk gelir vergisi be-
yanname verme dönemi baþladý.

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
(GÝB) internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, gerçek kiþiler ta-
rafýndan 2022 yýlýnda elde edilen
ticari kazanç, zirai kazanç, ser-
best meslek kazancý, ücret geliri,
gayrimenkul sermaye iradý (kira
geliri), menkul sermaye iradý ile
diðer kazanç ve iratlar (deðer ar-
týþý kazancý ve arýzi kazançlar)
için yýllýk gelir vergisi beyanna-
meleri 31 Mart'a kadar verilecek.

6 Þubat'ta meydana gelen
depremler nedeniyle mücbir se-
bep hali ilan edilen yerlerde dep-
rem tarihi itibarýyla mükellefiyet
kaydý bulunan mükelleflerle
mücbir sebep hali kapsamýnda
olan meslek mensuplarýyla ara-
sýnda deprem tarihi itibarýyla
sözleþme bulunan mücbir sebep
ilan edilen yerler dýþýndaki mü-
kellefler tarafýndan verilmesi ge-
reken beyannameler, 15 Aðustos
2023 tarihine kadar verilebilecek
ve bu beyannamelere istinaden
tahakkuk edecek vergiler ise 31
Aðustos 2023'e kadar ödenebi-
lecek.

Mücbir sebep hali kapsamýn-
da olan mükellefler, bu tarihler-
den önce vergi beyannamelerini

vererek ödemede bulunabilecek.
Ticari, zirai ve mesleki faali-

yetinden dolayý gerçek usulde
vergilendirilen gelir vergisi mü-
kellefleri, yýllýk gelir vergisi be-
yannamelerini elektronik ortam-
da gönderecek.

Geliri sadece ücret geliri, kira
geliri, menkul sermaye iradý veya
diðer kazanç ve iratlarýn biri veya
birkaçýndan oluþan mükellefler,
yýllýk gelir vergisi beyannameleri-
ni kendileri için önceden hazýr-
lanmýþ Hazýr Beyan Sistemi üze-
rinden vergi dairesine gitmeden
verebilecek. 2022 yýlýnda elde
edilen gelirlere iliþkin verilecek
yýllýk gelir vergisi beyannameleri
üzerinden tahakkuk eden gelir
vergisi, 2023 yýlýnýn mart ve tem-
muz aylarýnda iki eþit taksitte
ödenecek. Birinci taksitin, damga
vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci
taksitin 31 Temmuz tarihine ka-
dar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini Ýnterak-
tif Vergi Dairesi ve GÝB mobil uy-
gulamasý üzerinden, anlaþmalý
bankalarýn kredi kartlarý ile anlaþ-
malý bankalarýn banka kartlarý
veya banka hesabýndan, yabancý
ülkede faaliyet gösteren bankala-
rýn kredi kartlarý, banka kartlarý
ve diðer ödeme yöntemleri ile an-
laþmalý bankalarýn þubelerinden,
alternatif ödeme kanallarýndan
(internet bankacýlýðý, telefon ban-
kacýlýðý, mobil bankacýlýk), PTT iþ
yerlerinden, tüm vergi dairelerin-
den ödeyebilecek. (AA)

Yýllýk gelir vergisi beyanname 
verme dönemi baþladý

Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, 
Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelere yönelik açýklama yaptý

Sanayicilere 'son güne
býrakmayýn' uyarýsý

Gebe annelere eðitim verildi

Seçim tarihi 
tartýþmalarýný 

bitiren açýklama

Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip 

Erdoðan



62 MART 2023 PERÞEMBE

Kahramanmaraþ merkezli dep-
remler nedeniyle çalýþmalarýna ara
veren TBMM yeniden açýlýrken, ilk
gündem maddesi milyonlarýn heye-
canla beklediði EYT düzenlemesi ol-
du. 

Ýlk etapta 2 milyon 250 bin kiþinin
emekli olmasýný saðlayacak teklif,
Meclis'ten geçerek kabul edildi. Baþ-
vuru süreci düzenlemenin Resmi Ga-
zete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan
baþlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye
iliþkin Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu ile 375 Sayý-
lý KHK'da Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek
yasalaþtý.

ÇORUM'UN 
VEKÝLLERÝNDEN 
MESAJ
Öte yandan AK Parti Çorum Millet-

vekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av.
Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, sos-
yal medya hesaplarýndan birer mesaj
yayýmlayarak müjdeli haberi vatan-
daþlara verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletve-
kili Ahmet Sami Ceylan, EYT düzenle-
mesini içeren Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile 375
Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname-
de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun
Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edilmiþtir. Verdiðimiz bir sözü daha
yerine getirdik. Emekli olacak vatan-
daþlarýmýza ve ailelerine hayýrlý, bere-
ketli olsun" diye konuþtu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Ada-
let Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Ka-
ya da "TBMM Genel Kurulu 

EYT düzenlemesini içeren Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu ile 375 Sayýlý Kanun Hük-
münde Kararnamede Deðiþiklik Yapýl-
masýna Dair Kanun Teklifi #TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edilmiþtir.
Verdiðimiz bir sözü daha yerine getir-
dik. Emekçilerimize hayýrlý olsun" ifa-
delerini kullandý.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu ise "405 sýra sayýlý EYT dü-
zenlemesini içeren Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile
375 Sayýlý Kanun Hükmünde Karar-
namede Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun Teklifi'ni TBMM Genel Kurulun-

da kabul ederek yasalaþtýrdýk. Kanun
ile; 08.09.1999 dan önce sigorta giriþi
olanlar için yaþ þartý olmayacak. Çalý-
þan emekli için 5 puan destek primi
verilecek" dedi.

BAÞVURULAR NE ZAMAN 
BAÞLAYACAK?
EYT, Meclis'te yasalaþmasýnýn ar-

dýndan Baþkan Recep Tayyip Erdo-
ðan'ýn imzasýyla beraber Resmi Ga-
zete'de yayýmlanarak yürürlüðe gire-
cek. Baþvuru süreci ise düzenlemenin
Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn
ardýndan baþlayacak.

EYT DÜZENLEMESÝ 
KÝMLERÝ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999

öncesinde sigortalý olup kadýnlarda
20, erkeklerde 25 yýl sigortalýlýk süre-
sini tamamlayanlar emekli olabilecek.
Emekli olabilmek için iþe baþlama ta-
rihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün ara-
sýnda deðiþen prim günü þartýný da ta-
mamlamak gerekiyor.

PRÝM GÜNÜ EKSÝK OLAN 
NE YAPACAK?
Prim günü dolmayan kadýnlar do-

ðum borçlanmasý, erkekler de askerlik
borçlanmasý yapabiliyor. Bu sayede
eksik günler tamamlanabiliyor. 

ÝLK MAAÞLAR NÝSAN'DA
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Baka-

ný Vedat Bilgin, "Ýlk maaþlar nisan
ayýnda yatacak. Resmi Gazete'de ya-
yýmlandýktan sonra ilk ayýn baþýnda
maaþlar müracaatlara göre ödene-
cek" diye konuþtu. Öte yandan Bakan
Bilgin düzenlemenin bütçeye ek yük
getirmeyeceðini ifade etti.

"PANÝK YAPMAYA
GEREK YOK"
TBMM'de AK Parti Grup Toplantýsý

öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný
yanýtlayan Çalýþma ve Sosyal Güven-
lik Bakaný Vedat Bilgin, EYT'ye iliþkin,
"Buruk bir sevinç, emekli olacaklarý-
mýza hayýrlý olsun. Meclis Genel Kuru-
lu'nda yasalaþan düzenleme Resmi

Gazete'de yayýmlandýktan sonra mü-
racaat edecekler. Herhangi bir endi-
þeye gerek yok, panik yapmaya gerek
yok. Kimse hak kaybýna uðramaya-
cak" dedi.

Bakan Bilgin, "Ýlk maaþlar Nisan'da
mý olacak?" sorusu üzerine, "Tabii,
yasal süreç öyle baþlýyor. Resmi Ga-
zete'de yayýmlandýktan sonra ilk ayýn
baþýnda maaþlar müracaatlara göre
ödenecek. Panik yapmaya gerek yok.
e- Devlet üzerinden müracaat edebi-
lirler, bir sorunla karþýlaþýrlarsa e-Dev-
let üzerinden ki karþýlaþmayacaklarýný
zannediyorum, o zaman bizzat gide-
rek müracaat edebilirler. Mart ayý içe-
risinde bu olur" dedi.

"BÜTÇEYE EK YÜK 
OLMAYACAK"
Bilgin, bütçeye getireceði ek yük

ve deprem nedeniyle bir aksama olup
olmayacaðýna iliþkin soru üzerine de
"Yok, onlarýn hepsi planlandý, orada
bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok"
ifadelerini kullandý.

"YAÞLILIK VEYA
EMEKLÝ AYLIÐINDAN 
YARARLANACAKLAR"
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk

Sigortasý Kanunu'na eklenen geçici
maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin
yürürlük tarihinden sonra aylýk bað-
lanmasý talebinde bulunanlardan yaþ-
lýlýk veya emekli aylýðý baðlanacak
olanlar, söz konusu hükümlerde yaþ
dýþýndaki diðer þartlarý taþýmalarý ha-
linde yaþlýlýk veya emekli aylýðýndan
yararlanacak. Prim gün sayýsýný ve
çalýþma süresini dolduran vatandaþ-
lar, emeklilik hakký elde edebilecek.

DÜZENLEMEDEN 
ÝLK ETAPTA 2 MÝLYON 
250 BÝN KÝÞÝ YARARLANACAK
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon

250 bin kiþi yararlanacak. 8 Eylül
1999 ve öncesinde sigorta giriþi olan-
lar, yaþ sýnýrý bulunmaksýzýn, Emekli
Sandýðý, SSK ve Bað-Kur ayrýmý gö-
zetilmeden emekli olabilecek. 

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda
kadroya alýnan iþçiler, il özel idareleri
ve belediyeler ile baðlý kuruluþlarýnda
ve bunlarýn üyesi olduðu mahalli idare
birliklerinde, birlikte veya ayrý ayrý ser-
mayesinin yarýsýndan fazlasý il özel
idareleri, belediyeler ve baðlý kuruluþ-
larýna ait þirketlerde iþçi statüsüne ge-
çirilenlerin; emeklilik, yaþlýlýk veya ma-
lullük aylýðý almaya hak kazanmalarý
halinde, çalýþtýrýldýklarý kamu kurum ve
kuruluþlarý veya þirketlerce iþ sözleþ-
melerinin feshedilmesini zorunlu tutan
düzenlemeler yürürlükten kaldýrýlacak.

ÝÞVERENE KIDEM 
TAZMÝNATI ÝÇÝN KREDÝ 
DESTEÐÝ SAÐLANACAK
Düzenlemeyle birlikte iþverene ký-

dem tazminatý için kredi desteði de
saðlanacak. Ýlk kez yaþlýlýk veya
emekli aylýðý baðlananlardan, yaþlýlýk
veya emekli aylýðý talebi nedeniyle iþ-
ten ayrýlýþ bildirgesi verilenlerin iþten
ayrýlýþ tarihini takip eden 30 gün için-
de en son çalýþýlan özel sektör iþ ye-
rinde sosyal güvenlik destek primine
tabi çalýþmaya baþlamalarý halinde,
çalýþýlmaya baþlandýðý tarihten itiba-
ren, sosyal güvenlik destek primi iþve-
ren hissesinin 5 puanlýk kýsmýna isa-
bet eden tutar Hazine tarafýndan kar-
þýlanacak. (Çaðrý Uzun)

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Ka-
ya, Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþkan Yardým-
cýlýðý görevine getirildi.

AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Çorum Mil-
letvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av.
Oðuzhan Kaya'ya yeni bir görev verdi.
Seçim Ýþleri Baþkaný Ali Ýhsan Yavuz'un
oluruyla AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý olarak atanan Av. Oðuzhan
Kaya, Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþ-
kan Yardýmcýlýðýna uygun görüldüðüm
için, baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'a ve Seçim Ýþleri Baþ-
kanýmýz Sayýn Ali Ýhsan Yavuz'a
teþekkürlerimi ve þükranlarýmý
sunuyorum. Bu zamana
kadar olduðu gibi, bun-
dan sonra da yeni gö-
revimizi layýðý ile yeri-

ne getirmek için daha fazla gayret göstereceðiz.
Rabbim utandýrmasýn" dedi.

ÞERÝF OKUDAN KUTLADI
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Oku-
dan, sosyal medya hesabýndan bir mesaj

yayýmlayarak Milletvekili Kaya'yý kutladý.
Okudan, "Genel Baþkanýmýz, Cumhur-
baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdo-
ðan 'ýn olurlarýya, Genel Merkez Seçim
Ýþleri Baþkanýmýz Sn. Ali Ýhsan Yavuzun
tensipleriyle Genel Merkez Seçim Ýþleri

Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen
Çorum Milletvekilimiz Av. Oðuz-
han Kaya'yý tebrik ediyor, yeni
görevinde baþarýlar diliyorum.
Rabbim yar ve yardýmcýsý ol-
sun inþallah" diye konuþtu. 

(Sümeyra Özdoðan)

AK Parti'den Milletvekili
Kaya'ya yeni görev

Belediye Baþkaný Halil Ýb-
rahim Aþgýn ve AK Parti Ço-
rum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, 28 Þubat süreci ile
açýklamalarda bulundu.

AK Partili iki isim de sos-
yal medya hesaplarýndan
yaptýðý açýklamada bu darbe-
yi unutmadýklarýný ve unuttur-
mayacaklarýný söyledi.

Belediye Baþkaný Halil Ýb-
rahim Aþgýn konu ile ilgili
açýklamasýnda "26 yýl önce
bugün milletimizin her bir fer-
dini olumsuz etkileyen, de-
mokrasi tarihimize kara bir le-
ke süren 28 Þubat postmo-

dern darbesini yaþadýk. Milli
ve manevi kimliðimizle birlik-
te millet irademizin hedef
alýndýðý bu darbeyi unutma-
yacaðýz, unutturmayacaðýz"
dedi.

Ahmet Sami Ceylan ise
yaptýðý paylaþýmda þu ifade-
lere yer verdi:

Cumhurbaþkanýmýz ve
Genel Baþkanýmýz Sayýn Re-
cep Tayyip Erdoðan liderliðin-
de, milletimiz ile sürdürdüðü-
müz güçlü ve büyük Türkiye
idealimizin gerçekleþmesini
hiçbir beþeri güç engelleye-
meyecektir.

Tarihimizde daima kara bir
leke olarak hatýrlanacak 28
Þubat, postmodern darbe
olarak nitelendirilmiþ, milleti-
mizin yýllarýný çalan, zulümler-
le, insan haklarý ihlalleriyle
dolu bir darbedir. Bin yýldýr bu
topraklardaki tarihimize, me-
deniyetimize, inanç deðerleri-
mize vurulmak istenen pran-
ganýn adýydý. Vesayet odakla-
rýna, paralel yapýlara, teröre
karþý mücadelemiz kararlýlýkla
sonsuza dek devam edecek.

Ülkemizde artýk darbelere
geçit yok! 

(Abdulkadir Söylemez)

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný 
Halil Ýbrahim Aþgýn'dan 28 Þubat mesajý ...

'Postmodern 
darbesini unutmadýk, 

unutturmayacaðýz'

EYT’DE
MUTLU

SON

Ahmet Sami Ceylan Oðuzhan KayaOðuzhan Kaya

Ahmet Sami Ceylan Halil Ýbrahim Aþgýn

Erol Kavuncu

Oðuzhan Kaya



Artan nüfus, enflasyona baðlý artan maliyetler sonrasý konut piyasasý kördüðüm halde. Ýþin uzmanlarý 
arap saçýna dönen durumda çözümün devlette olduðunu ve buna bir çözüm bulunmasý gerektiðini söylüyor.
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Çorum Emlakçýlar Odasý Baþkaný
Ömer Okçu, Emlakçýlar Odasý yöne-
tim kurulu üyesi Mehmet Akýþ ve Em-
lakçý Mustafa Aþan'a vatandaþlarýn
merak ettiði sorularý sorduk.

Ülkemizde yaþanan deprem fela-
ketinin ardýndan gözlerimiz bir kez da-
ha yaþadýðýmýz binalara çevrildi. Her-
kes evinin saðlamlýðýný merak eder-
ken emlak piyasasýnda da hareketlilik
yaþanýyor. Evinden memnun olma-
yanlar vatandaþlarýn yaný sýra deprem
bölgesinden þehrimize sýðýnan vatan-
daþlar da ev bulma telaþý yaþýyor. Son
zamanlarda kiralýk ev sayýsýndaki
azalýþa bu etkenlerin yaný sýra yüksek
fiyatlar da eklenince iþ içinden çýkýl-
maz bir hâl aldý. 

Gerek kiralýk ve satýlýk ev sayýsýn-
daki azlýk gerekse maliyetlerin olduk-
ça yüksek oluþu vatandaþýn elini kolu-
nu baðlarken emlakçýlar da pek iç açý-
cý þeyler söylemiyor.

Çorum Emlakçýlar Odasý Baþkaný
Ömer Okçu'ya konut piyasasýndaki
son durumu sorduk.

"Kiralýk evlerin sayýsý azalýyor
mu?", "Depremzede vatandaþlarýn
Çorum'a gelmesi ile birlikte piyasada
neler deðiþti?" ve "Vatandaþlar ev alýr-
ken nelere dikkat ediyor?" diye sordu-
ðumuz Okçu þunlarý söyledi:

"EV BULMAK ZOR"
Çorum'da konut fiyatlarýndaki ar-

týþtan dolayý kiralýk evlerin fiyatý da ar-
týþ gösterdi. Kiralýk ev bulmakta hem
biz emlakçýlar hem de vatandaþlar
zorlanýyor. Bin TL'nin altýnda kiralýk
daire bulmak imkansýz. O binalar da
yaþamaya elveriþli olmayan daireler. 

"EV SAHÝBÝ - KÝRACI 
MAHKEMELÝK OLUYOR"
Devlet yüzde 25 kira artýþý verdi

ancak vatandaþ artýþý yeterli enflas-
yondan dolayý yeterli bulmuyor. Bu
sebepten birçok ev sahibi ve kiracý
mahkemelerde hak arýyor. 

"DEPREMZEDELERDEN 
ÜCRET TALEP ETMÝYORUZ"
Deprem bölgesinden gelen vatan-

daþlarýmýz eþyalý ev istiyor ancak eþ-
yalý ev bulmak da zor. Daireler eþyalý
olunca fiyatý da artýyor. Allah herkese
yardým etsin. Biz de depremzedelere
yardýmcý olmak için çabalýyoruz. On-
lardan ücret talep etmiyoruz. Mal sa-
hibine de ücreti yansýtmýyoruz.

Düzensiz maliyet artýþý nedeniyle
dairelerin satýþý 2 milyondan aþaðý ol-
muyor. Devlet bankalarýnýn kredileri
güzel ancak onlar da kredi verirken ol-
dukça seçici davranýyor. 

"ELLERÝNÝ VÝCDANLARINA
KOYSUNLAR"
Fiyatlar yüksek. Allah müteahhitle-

re yardýmcý olsun. Müteahhitlere ve
onlara arsasýný veren insanlarýn da el-
lerini vicdanlarýna koymasýný rica edi-
yorum. Onlar da satýþta kapýyý yüzde
50'den açýyor. 1 milyon 250 bin liraya
mal ettiði binayý 2 milyon 250 bin lira-
ya satýyor. Bunu satarken de þunu dü-
þünüyor: Ben tekrar bina yapacaðým
zaman bu binayý 1 milyon 250 bin lira-
ya deðil 2 milyona mal edebileceðim.
Kâr marjým düþüyor.

Bu durum vatandaþ için çok zor.
Bugünkü ekonomik koþullar nedeni ile
iþlerimiz durma noktasýna geldi. 

"KÝMSE DEPREME 
DAYANIKLILIÐI 
SORGULAMIYOR"
Vatandaþlar ev

alýrken veya bir evi
kiralarken metre-
karesini, kulla-
nýþlý olup olmadý-
ðýný soruyor an-
cak depreme da-
yanýklý mý diye sor-
muyorlar. 

"ÇORUM'DAKÝ BAZI YAPILAR 
DENETLENSÝN"
Emlakçýlar ayrýca Çorum'daki ya-

pýlarýn denetlemesi konusunda da ri-
cada bulundu. 

Çorum'da özellikle kamu binalarý-
nýn ve okullarýn baþta olmak üzere bi-
nalarýn depreme dayanýklýlýðýnýn de-
netlenmesini isteyen emlakçýlar okul
ve resmi hizmet veren bazý binalardan
dolayý tedirgin olduklarýný söyledi. 

Görüþlerini aldýðýmýz
bir diðer emlakçý ise
Spot Emlak Yatý-
rým Danýþman-
lýðý Sahibi
Mustafa Aþan
oldu. 

M u s t a f a
Aþan da piya-
sadaki çýkmaza
vurgu yaptý. 

Aþan'ýn konu ile
ilgili düþünceleri þu þekil-
de:

Çorum'da kiralýk konutlarda en az
1-2 yýllýk bir sorun yaþanýyordu. Kira-

lýk konut bulunmuyordu. Bu-
nun zaten fiyatlarý

çok yüksekti.
Çorum göç

alan bir il
o l d u ð u
için dý-
þarýdan
gelen in-

sanlar ev
b u l m a k t a

çok zorlanýyor.
Bugün 7-8 bin, 10

bin liralara kiralar duyuyoruz. Si-
telerde 15 bin liraya kadar çýkan kira-
lýk evler var. Ýnsanlar kente geliyor,

buradaki kiralýk evlerdeki fiyatlarý duy-
duðu zaman þaþýrýyor. Þehir kenarla-
rýndaki evlerin kiralarýn kirasý 2 bin
500, 3 bin lira oldu ve buna raðmen ev
bulamýyorsunuz. Beðenilmeyen eski
evlerin 3 bin 500, 4 bin lira oldu. Ýn-
sanlar ne yapacak? 

"ÇORUM'A 7 BÝN
D E P R E M Z E D E

GELDÝ"
Böyle bir

durumday-
ken deprem
oldu. Ço-
rum'a gelen

depremzede
sayýsý 7 bin

civarýnda bunun
bin 300'ü ilçelere

gitti. Kalanlar merkeze
yerleþtiriliyor. Onlarýn bir kýsmý

yurtlara yerleþtirilse de birçoðu ev arý-
yor. Günlük 25-30 tane deprem bölge-
sinden bana telefon geliyor. Gelme-
den insanlar ev arýyorlar. Artýk insan-
lar fiyatlarý da sormuyor ev bulmaya
çalýþýyor. Her zaman elimizde iki, üç
tane kiralýk dairemiz bulunurdu. An-
cak en az 25-30 kiþi arýyor. Maalesef
ihtiyaca cevap veremiyoruz. 

"ÇARESÝZLÝK VAR"
Bugün 2 bin liraya kiracýnýn otur-

duðu ev boþaltýldýðý zaman 4 bin lira
oluyor. En az iki katýna çýkýyor fiyat.
Kötü niyetli ev sahipleri de bunu fýrsat
bilip fiyat artýrýyor. Talep çok olunca
etmeyecek fiyatlar isteniyor. Ýnsanlar
geliyor, bakýyor ki her tarafta fiyatlar

yükselmiþ ve evi tutmak zorunda kalý-
yor. Bugün 25-30 yýllýk binada 2+1 90
veya 100 metrekarelik bir daire 3 bin
500 liraya tutmak akýl karý deðil ama
insanlar çaresizlikten tutuyor. Bu soy-
ma düzenine geçti. Bu yapýlan ahlak-
sýzlýk. Ýnsanlara yardýmcý olmak gere-
kiyor. Depremzedeler zaten maðdur-
lar ve korkup geliyorlar. Bir de bura-
daki art niyetli ev sahiplerinin yüksek
fiyatlarýna maruz kalýyorlar. Ýçinden
çýkýlamaz bir duruma hale doðru gidi-
yoruz.

KÜÇÜK VE AZ KATLI EVLER 
YAPILMASI LAZIM 
Çorum'a küçük, az katlý, depreme

dayanýklý evler yapýlmasý lazým. Bu
maalesef Çorum'da çok yaygýn deðil.
1+1 daire bile kentte neredeyse yok.
Yaygýn olarak acilen belediyemizin
müteahhitleri yönlendirip 1+1, 2+1 da-
irelerin yapýlmasý gerekiyor. Herkese
hitap eden standart daireler yapýlabilir.
Yapým maliyeti düþük olur, kiralar dü-
þük olur. Yeni yapýlan yerler en azýn-
dan depreme dayanýklý olur. 2000 yý-
lýndan önce yapýlmýþ binalar bunlar.
Büyük depremde hepsi yýkýlma riskiy-
le karþý karþýya. 

2000'DEN ÖNCE 
YAPILAN EVLER 
En ufak bir depremde insanlar en-

diþeye kapýlýyor. Ýnsanlar mevcut
2000 yýlýndan önce yapýlmýþ binadaki
dairesini satýp 2000'den sonra yapýl-
mýþ binalardan ev alma gayreti içeri-
sinde. Böyle bir furya baþladý. Ýnsan-
lar bizleri arýyor. Ancak ikinci el
2000'den önce yapýlmýþ dairelerin fi-
yatlarý oturdu. Ýnsanlar önceden 'Baþý-
mý sokacak bir dairem olsun' diye dü-
þünüyordu, bu deprem yaþanýnca in-
sanlar 2000'den önce yapýlmýþ daire-
leri almýyor, olanlar da satma gayre-
tinde. 

AHLAKÝ MÝ? 
Sýfýr dairelerin fiyatlarý yükseliyor.

Bir yýldýr inþaat neredeyse yapýlmýyor.
Yapýlsa bile çok minimal düzeyde. Ta-
lep patlamasýyla karþý karþýyayýz. 1-2
milyon istenen daireler 3-4 milyon lira-
ya çýkmaya baþladý. Bunlar da ahlaki
mi deðil mi bilemiyoruz. Müteahhitler,
'Ýnþaat maliyetleri sürekli artýyor' diyor. 

HERKES HAKLI! 
Kimsenin kimseye diyecek bir þeyi

yok. Daire alacak haklý, müteahhit
haklý, kiracý haklý, ev sahipleri de hak-
lý. Herkes bir çýkmazýn içerisinde. Kim
iþin içinden çýkacak? Devletin bu ko-
nuya bir çözüm bulmasý lazým. 

(Abdulkadir Söylemez)

EMLAK PiYASASINDA
iÞLER SARPA SARDI!
EMLAK PiYASASINDA
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iÞLER SARPA SARDI!
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iÞLER SARPA SARDI!

Kiralýk ev bulmayý 
zorlaþtýran 
baþlýca sebepler:
l Nüfus artýþý
l Köyden kente göç
l Üniversite öðrencisi sayýsýnýn artýþý
l Kentsel dönüþüm çalýþmalarý
l Ülke dýþýndan gelen yabancýlarýn sayýsý
l Yabancýlara mülk satýþý
l Denetlemelerin kýsýtlý olup sahaya 

inmeden iþlerin yapýlmasý
l Düzensiz imar planý ve yerleþim yerleri
l Ýmara arsa arzýnýn yeterince olmamasý

Çorum Emlakçýlar
Odasý Baþkaný 

Ömer Okçu Mehmet Akýþ
Mustafa Aþan



Biraz yaðda bir kaç yaprak
biberiye ve diðer bitkilerden

karýþtýrmak ekmekleriniz ve sa-
latalarýnýz için mükemmel bir süs-

lemedir. Biberiye inanýlmaz bir bitkidir ve sayý-
sýz saðlýklý özelliði vardýr: sindirimi düzenler,
daha iyi bir kan dolaþýmý saðlar, enerji verici-
dir ve antioksidandýr.

Bugünün makalesinde sizlere biberiyenin
faydalarýndan bahsedeceðiz ve onu tüketme-
nin çeþitli yollarýný anlatacaðýz. Çaylar, yaðlar,
biberiye balý ve basit bir baharat olarak kullan-
mak seçeneklerden sadece birkaçý.

BÝBERÝYENÝN ÖZELLÝKLERÝ
Biberiye (Rosmarinus officinalis) saðlýðý-

nýz için þu faydalý özellikleri taþýr:
- Güçlü bir antioksidandýr.
- Sindirimi geliþtirir, þiþkinlik, gaz ve aþýrý

mide asidi üretimi ile savaþýr.
- Aybaþý aðrýlarýný ve kramplarýný azaltýr ve

bunlarla beraber gelen diðer sorunlara da iyi
gelir (migren, su tutulumu gibi)

- Saðlýklý karaciðer ve safra kesesi için bi-
rebirdir, sarýlýk için (cildin sararmasý) harika bir
çözümdür.

- Ýçeriðindeki yüksek oranda demir saye-
sinde kansýzlýðý tedavi eder.

- Yüksek kolesterol seviyelerini düþürür.
- Dejeneratif hastalýklarýn etkilerini azaltýr.
- Ayrýca gýda zehirlenmesi durumlarýnda

çok iyi gelir.

BÝBERÝYE ÇAYI
Biberiye yapraklarý ile yapýlmýþ bir çay, bu

bitkinin özelliklerinden yararlanmak için en
kolay ve en ucuz yollardan biridir.

Biberiye çayýný yemekten sonra içerek
sindirimi kolaylaþtýrma özelliðinden çok etkili
bir þekilde faydalanabilirsiniz.

NASIL HAZIRLANIR?
- Bir bardak suyu (200 ml) kaynatýn. Bir

çay kaþýðý kuru biberiye yapraðý ekleyin ve 3
dakika demleyin.

- Ateþi kapatýn, cezvenin üstünü kapatýn
ve 5 dakika bekletin.

- Suyu süzün ve afiyetle için!

BÝBERÝYE ALKOLÜ
Biberiye alkolü rahatlatýcý güzel bir masaj

için kullanýlarak kramp veya gerginliðe yol
açan enflamasyona iyi gelir, ayrýca genel kan
dolaþýmýný güçlendirir (varisli damarlar, aðýr-
lýk, selülit vs.)

NASIL HAZIRLANIR?
- Kapaðý sýkýca kapanan cam bir kaba ih-

tiyacýnýz var.
- Ýçine biberiye dallarýný (tercihen taze ko-

parýlmýþ) doldurun. En iyi zaman bitkinin çiçek
açtýðý zamandýr.

- Kabý 96 derece ovma alkolüyle doldurun
(bunlarý eczanelerde bulabilirsiniz).

- Kapaðýný iyice kapatýn, karýþýmý 15 gün
boyunca karanlýk ve serin bir yerde bekletin.

- Günde bir kez hafifçe karýþtýrýn.
- 15 gün geçtikten sonra sývýyý süzün ve

koyu cam bir þiþede karanlýk ve serin bir yer-
de saklayýn.

SAÇLAR ÝÇÝN BÝBERÝYE YAÐI
Yaðlar elinizde her zaman biberiye bulun-

durmak için çok güzel ve ucuz bir yoldur. Bibe-
riye yaðý saçlarýnýz için çok faydalýdýr çünkü
kafatasýndaki kan dolaþýmýný güçlendirir ve
saç kaybýný önler. Bunu kullanmak için normal
þampuanýnýzýn içine bir kaç damla damlatýn ve
saçlarýnýzý her zamanki gibi yýkayýn. Eðer ho-
þunuza gidiyorsa ayrýca bir kaç damla biberiye
yaðý ile Hindistan cevizi yaðýný karýþtýrarak saç
köklerinize masaj yapýn. 30 dakika bekletin ve
sonra her zamanki gibi saçlarýnýzý yýkayýn.

BÝBERÝYE BALI
Biberiye balý arýlarýn biberiye çiçeklerinin

polenlerini yaymalarý ile olur. Ham ve iþlen-
memiþ bal insan tüketimi için en iyisidir. Yo-
ðun bir dokusu ve puslu olmayan temiz bir
rengi olmalýdýr. Buna süzme bal denir.

Biberiye balý bu iki ürünün faydalarýný bir-
leþtirir ve þunlar için çok faydalýdýr:

- Balgam söktürmek
- Sindirime yardým etmek
- Vücudu genel olarak canlandýrmak
- Romatizma aðrýlarýný azaltmak
- Sinir sistemini düzenlemek
- Solunum yolu hastalýklarýný düzenlemek
- Doðal baðýþýklýðýnýzý güçlendirmek
- Stresi azaltmak

MUTFAKTAKULLANMAK ÝÇÝN BÝBERÝYE
Biberiye Akdeniz mutfaðýnda sýk kullanýlan

bir baharattýr. Özellikle Ýtalyan usülü tarfilerde
çok kullanýlýr, ayrýca ekmeklere, focaccia'ya
ve benzeri yemeklere tat vermesi için eklenir.

Bu bitkiyi mutfaðýnýzda her zaman bulun-
durmanýn bir yolu da biberiyeyi zeytinyaðý
içinde bekletmektir. Ayrýca sarýmsak ve diðer
baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tercihi size kal-
mýþ. Bu karýþýmý aðzý iyice kapalý bir þiþede
saklayýn ve zamanla yaðýn bu bitkilerin öz ta-
dýný nasýl aldýðýný göreceksiniz.

Biberiye yoðun bir tada sahiptir, bu yüz-
den az miktarda kullanmaya dikkat ediniz.

DAHA ÝYÝ BÝR KAN DOLAÞIMI DAHA ÝYÝ BÝR KAN DOLAÞIMI 
ÝÇÝN BÝBERÝYEÝÇÝN BÝBERÝYE
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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

1950- Van'ýn Özalp ilçesinde hayvan ka-
çakçýlýðý yapan 33 kiþiyi sorgulanmadan kur-
þuna dizdirmek suçundan yargýlanan emekli
orgeneral Mustafa Muðlalý'nýn yargýlanmasý
sona erdi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi
Muðlalý'ya 20 yýl hapis cezasý verdi.

1956- Cumhurbaþkanýna hakaretten sa-
nýk Ulus gazetesi yazarý Þinasi Nahit Berker
1 yýl hapse mahkûm oldu.

1960- Necip Fazýl Kýsakürek, Atatürk'ün
hatýrasýna yayým yoluyla hakaret ettiði gerek-
çesiyle 18 ay hapis cezasý daha aldý.

1960- Ýstanbul'da gece sessiz yürüyüþ
yapan 500 teknik okul öðrencisi polis tarafýn-
dan daðýtýldý.

1961- Türkiye demokratik özgürlükler ko-
nusunda Avrupa Konseyi'ne güvence verdi.

1973- Türk basýnýný temsil eden dokuz
kuruluþ, "Fikir suçu çað dýþýdýr" görüþünde
birleþerek, yürürlükteki kanunlarda deðiþiklik
yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu açýkladýlar ve
basýn suçlularýnýn affedilmesini istediler.

1974- Bazý gazeteler son zamlarýn getir-
diði yük nedeniyle sayfa sayýsýný azalttý, gün-
lük eklerin yayýmýna son verdi.

1974- TRT Televizyonu, çarþamba hariç
haftanýn her günü yayýn yapmaya baþladý.

1977- Türkan Þoray "Dünya Kadýn Reji-
sörleri Festivali"ne katýlmak için Belçika'ya
gitti.

1979- Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman
Demirel hükümetin kaybettiði prestiji orduya
sýðýnarak toplamaya çalýþtýðýný ileri sürerek
"Ordunun gölgesinde iktidar olunmaz" dedi.

1983- Kapatýlan Adalet Partisi Samsun
Milletvekili ve eski Ulaþtýma Bakaný Hüseyin
Özalp ile Sinop'un Erfelek ilçesi eski belediye
baþkaný Orhan Altay hakkýnda toplu silah ka-
çakçýlýðý yaptýðý iddiasýyla dava açýldý.

1984- ABD Kongresi, Kýbrýs sorununda
ilerleme saðlanýncaya kadar Türkiye, Yuna-
nistan ve Kýbrýs Rum kesimine yapacaðý yar-
dýmlarý askýya aldý.

1984- DÝSK'e baðlý Yeraltý Maden-Ýþ sen-
dikasýnýn 25 yöneticisi hakkýnda Ýstanbul Sý-
kýyönetim Savcýlýðý tarafýndan dava açýldý.

1985- Orly katliamý davasýnda karar açýk-
landý. ASALA örgütü militaný Varujan Garbis-
yan müebbet, Soner Nayýr 15, Ohannes Se-
merciyan 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. 15
Temmuz 1983 yýlýnda Fransa'nýn Orly Hava-
alaný'nda ikisi Türk 7 kiþinin ölümüne yol
açan bombalý saldýrýnýn sanýklarýna verilen
bu cezalarla ASALA ilk defa aðýr bir cezaya
çarptýrýlmýþ oldu.

1988- Ýzmir Buca Cezaevi'nde ayaklanma
çýktý.

1994- TBMM genel kurulu'nda DEP'li
Leyla Zana, Ahmet Türk, Orhan Doðan, Ha-
tip Dicle ve Sýrrý Sakýk ile baðýmsýz Mahmut
Alýnak'ýn dokunulmazlýklarý kaldýrýldý. Genel
Baþkan Hatip Dicle ve Orhan Doðan gözaltý-
na alýndý.

2000- Pendik Kaymakamlýðý, Nobel ödül-
lü Ýtalyan yazar Dario Fo'nun "Kabin Oyunla-
rý" adlý tek kiþilik tiyatro oyunun sahnelenme-
sine erkekleri tecavüze kýþkýrttýðý gerekçesiy-
le izin vermedi.

2004- Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnö-
nü'nün büyük oðlu Ömer Ýnönü 80 yaþýnda
Ýstanbul'da vefat etti.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:43
07:07
12:57
16:05
18:38
19:57

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN
Prof. Dr. Böke, herhangi bir rahatsýzlýðý bu-

lunmayan kiþilerde depremlerin ardýndan trav-
maya karþý reaksiyon olabileceðini belirterek,
"Bazý kiþilerde belirtiler daha uzun sürebilir.
Travma sonrasý stres bozukluðu dediðimiz tablo
geliþebilir." dedi.

Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fa-
kültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Ömer Böke, OMÜ Týp Fakültesinde gazetecile-
re, deprem korkusu olarak bilinen "seismopho-
bia" ile deprem endiþesinin yol açtýðý duygu bo-
zukluklarý hakkýnda bilgi verdi.

Depremin anormal bir olay olduðuna iþaret
eden Böke, "Deprem sonrasýnda ilk günlerde or-
taya çýkan tepkiler, tamamen olaðan. Ýnsanlarda
tedirginlik, huzursuzluk, unutkanlýk, dikkatsizlik
gibi þaþkýnlýk, 'Ne oldu, neredeyim, kimim?' diye
düþünceler olabiliyor. Bazen de aldýrmazlýk ola-
bilir. Bu dönemde görülen belirtilerin anormal bir
olaya normal bir tepki olduðunu söylemeliyiz."
ifadesini kullandý.

Ýnsanlarýn en önemli özelliðinin kendisini gü-
vende hissetmesi olduðuna dikkati çeken Böke,
"Ýnsanlarýn endiþe ve korkularýndan uzaklaþma-
sý için bize kurumsal olarak düþen görev var. Ýn-
sanlarý ruh saðlýðý çalýþanlarýna, psikososyal
destek merkezlerine götürmemiz lazým. Yani on-
larýn yapacaklarýndan önce bizim onlara karþý
yapmamýz gereken bir görev var. Onlara gidip

diyeceðiz ki, 'Ne yapabiliriz sizin için? Size des-
tek olmak için yanýnýzdayýz'. Yanlarýnda olduðu-
muzu onlara hissettirmemiz lazým." diye konuþ-
tu.

Depremler sonrasýnda insanlarda ruhsal
travmaya baðlý belirtiler oluþabileceðini vurgula-
yan Böke, þunlarý kaydetti:

"Daha önce herhangi bir rahatsýzlýðý olma-
yan kiþilerin travmaya karþý reaksiyonu olabilir
ilk bir ay kadar. Bazý kiþilerde bu belirtiler daha
uzun sürebilir. Yani travma sonrasý stres bozuk-
luðu dediðimiz tablo geliþebilir. O zaman da psi-
kiyatrik olarak onlara destek olmaya çalýþýrýz.
Deprem öncesinde zaten takip edilmekte olan
hastalarýmýz vardý. Bu hastalarýmýzýn belirtilerin-
de kitlesel travma nedeniyle artma söz konusu
olabilir. Onun için psikiyatri hizmetlerine önü-
müzdeki dönemde daha çok ihtiyaç olacak. O ki-
þilerin de takiplerini daha yakýndan sürdürmele-
ri uygun olur. Çünkü bizim hastalýklarýmýz genel-
likle yatýþma ve alevlenme dönemleriyle gidiyor.
Kitlesel travma olduðunda alevlense söz konusu
olabilir. Onlarýn da yakýn takibi gerekir. Ýþlevsel-
likleri bozulduysa, uykuda ciddi zorluk varsa, iþ-
tah sorunlarý varsa, týbbi problem vardýr. Mesela
tansiyon yüksekliði gibi durumlar, dikkati sürdür-
mekte zorlanýyorsa ve anlýk unutkanlýklar gibi
belirtiler varsa o zaman müracaatlarýný hýzlan-
dýrmalarýný öneririz." (AA)

Dünya genelinde bugüne kadar tespit edilen
6 binden fazla nadir hastalýk türünün yüzde
70'inin çocuklarý etkilediði bildirildi.

1997 yýlýnda kurulan Avrupa Nadir Hastalýklar
Örgütü (European Organization on for Rare Di-
seases-EURORDIS) tarafýndan konuya iliþkin
farkýndalýk yaratmak için 2008'den itibaren her yýl
þubat ayýnýn son günü
"Dünya Nadir Hastalýklar
Günü" olarak kutlanýyor.

Avrupa Nadir Hastalýk-
lar Örgütü'nden yapýlan
açýklamaya göre kiþiden ki-
þiye semptomlarý deðiþen
nadir hastalýklar, dünya ge-
nelinde 300 milyondan faz-
la insaný etkiliyor.

NADÝR 
HASTALIKLARIN 
YÜZDE 70'Ý 
ÇOCUKLARDA
GÖRÜLÜYOR
Dünya nüfusunun yal-

nýzca yüzde 5'ini etkileyen
nadir hastalýklarýn teþhisi-
nin zor olmasý ve taný süresinin yaklaþýk 5-7 yýl
sürmesinden dolayý birçok hasta tedaviden mah-
rum kalýyor. Bu hastalýklarýn nadir görülmesi ne-
deniyle konuya iliþkin yeterli araþtýrmanýn da ol-
madýðý kaydediliyor. Halihazýrda dünya genelin-
de tespit edilen 6 binden fazla nadir hastalýk bu-
lunuyor. Avrupa Birliði'ne (AB) göre bir hastalýðýn
nadir sayýlabilmesi için 2 binde 1 kiþinin etkilen-
mesi gerekiyor.

Nadir hastalýklarýn yüzde 72'si genetik yolla
aktarýlýrken geri kalaný çevre, enfeksiyon ya da
alerji nedeniyle ortaya çýkabiliyor.

Nadir hastalýkla doðan çocuklarýn yüzde 30'u
5 yaþýna gelmeden hayatýný kaybediyor.

Bugüne kadar kayýt altýna alýnmýþ ve en çok
nadir hastalýk vakasý görülen ülkeler arasýnda ilk
sýrada yaklaþýk 30 milyon hastayla ABD yer alý-
yor. Bu ülkeyi ise Çin, 20 milyonla takip ediyor.

Avrupa genelinde ise 36 milyon insan nadir
hastalýklarla mücadele ediyor.

DÜNYA ÇAPINDA GÖRÜLEN 
BAZI NADÝR HASTALIKLAR
Nadir görülen hastalýklardan biri olan "Taþ

Adam Sendromu"nda vücuttaki kaslar, tendonlar
ve bað dokularý zamanla kemikleþiyor.

Týp dilinde "Fibrodysplasia ossificans prog-
ressive (FOP)" ismiyle bilinen bu hastalýk, dün-
yada yalnýzca 2 milyonda 1 kiþide görülürken he-
nüz tedavisi bulunmuyor.

Genetik bir hastalýk olan ve halk arasýnda "er-
ken yaþlanma sendromu" diye de bilinen "Hutc-

hinson-Gilford Progeria Sendromu (HGPS)" ise
dünyada yalnýzca 4 milyonda 1 kiþide görülüyor.

Bu sendromda hastalar, doðumda normal gö-
zükürken yaþamlarýnýn ilk yýllarýnda büyümeleri
hýzla yavaþlýyor ve küçük yaþlardayken yaþlý bir
insan görünümüne sahip oluyor. Baþka bir nadir
hastalýk da týpta "osteogenesiz imperfakta" ola-

rak geçen, halk arasýndaki
adýyla "cam kemik hastalý-
ðý". "Cam kemik hastalýðý",
ismini hastalarýn kemikleri-
nin cam gibi kolay ve sýk ký-
rýlmasýndan alýyor. Kalýtsal
yolla aktarýlan bu hastalýk,
dünyada yalnýzca her 100
bin kiþiden 6-7'sinde görü-
lüyor. Bu hastalýk, kemik
bað dokularýnýn temel mad-
desi kolajenin hatalý ya da
yetersiz üretilmesi nedeniy-
le ortaya çýkýyor. Hastalýðýn
tedavisinde kullanýlan gen
tedavisi ve büyüme hormo-
nu ile ilgili çalýþmalar de-
vam ediyor.

"COTARD SENDROM"LU HASTALAR 
KENDÝLERÝNÝ "ÖLÜYMÜÞ GÝBÝ HÝSSEDÝYOR"
Bugüne kadar yalnýzca 200 kiþide tespit edi-

len baþka bir nadir hastalýk ise "yürüyen ceset
sendromu" olarak da bilinen "Cotard Sendromu".

Ýlk olarak 1882'de Fransýz nörolog Dr. Jules
Cotard tarafýndan tanýmlanan bu rahatsýzlýk,
depresyonla iliþkili nöropsikiyatrik bozukluk ola-
rak biliniyor. Bu hastalýða sahip kiþiler, vücut
uzuvlarýnýn eksik olduðuna, kan dolaþýmýnýn ol-
madýðýna ya da ölmek üzere olduðuna inanýyor.

Hastalýkta ilk olarak ilaç tedavisi ve terapi uy-
gulanýrken iþe yaramadýðý durumlarda ise son
çare olarak elektrokonvülsif (EKT) veya elektro-
þok tedavisine baþvuruluyor.

HÝDROSEFALÝ 500 KÝÞÝDE 1 GÖRÜLÜYOR
Kalýtsal yolla aktarýlan ya da hamilelik sýrasýn-

da oluþabilen "hidrosefali" hastalýðý, yaklaþýk 500
kiþide 1 görülüyor. Bu hastalýk, beyni korumasý
gereken sývýlarýn, beyinde ve beynin çevresinde
birikmesiyle ortaya çýkýyor.

Bu sývýlar, beyin hücrelerine besin iletme ve
atýklarý dokulardan uzaklaþtýrmakla görevli an-
cak hidrosefali hastalýðýnda bu sývýnýn kan dola-
þýmý sýrasýnda emilmesinde sýkýntý yaþanýyor,
kan dolaþýmý sýrasýnda emilemeyen sývýlar biri-
kerek kafatasýnýn büyümesine ve basýnç artýþýna
sebep oluyor. Bu hastalýkta tedavi olarak biriken
sývýnýn boþaltýlabilmesi için ameliyatla hastanýn
kafasýna uzun ve elastik boru þeklinde bir sistem
yerleþtiriliyor. (AA)

Depremzedelere 
psikososyal destek 

verilmesi önem taþýyor

Dünya genelinde nadir hastalýklarýn
yüzde 70’i çocuklarda görülüyor



Osmancýk Belediyesi depremden etki-
lenen Afþin'de depremzedeler ile bir araya
geldi.

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Afþin'de bulunan Osmancýk Bele-

diyesi Aþevini ve Osmancýk Belediyesinin
kardeþ belediyesi olan Þalpazarý Belediye
Baþkaný Refik Kurukýz ile birlikte afet böl-
gesini gezerek çalýþmalara eþlik etti. 

Belediye Baþkaný Gelgör konu ile ilgili
yaptýðý açýklamada "Kardeþ il-
çemiz Þalpazarý Belediye Baþ-
kanýmýz Sayýn Refik Kurukýz
ile birlikte Kahramanmaraþ Af-
þin'de Osmancýk Belediyesi
Aþevini ziyaret ettik. Deprem-
zede kardeþlerimiz ile bir ara-
ya geldik. Burada hizmetleri-
miz devam edecek, yaralarý-
mýzý birlikte saracaðýz.

Afþin Aþevi personelimize
gönülden teþekkür ediyorum.
Canla baþla çalýþýyorlar. Ma-
latya Darende Belediye Baþ-
kanýmýz Ýsa Özkan ve Kardeþ
Þehir Þalpazarý Belediye Baþ-
kanýmýz Refik Kurukýz ile birlik-
te Aþevinde görev yapan bele-
diye personelimizi ziyaret ettik"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)
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AHÞAP ALTIGEN KAMERÝYE (MASALI), 
OTURMA BANKI VE ÇÖP KOVASI ALIMI

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ahþap Altýgen Kameriye(Masalý), Oturma Banký ve Çöp Kovasý Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elek-
tronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/193191
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 A Blok 

Kat:2 19040 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 364 2250810 /1213 - 364 2244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : Ahþap Altýgen Kameriye(Masalý), Oturma Banký ve Çöp 

Kovasý Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Belediye Baþkanlýðý Park ve Bahçeler 

Müdürlüðünce Ýlimiz Park ve Yeþil alanlarda kullanýl-
mak üzere 75 Adet Ahþap Altýgen Kameriye (Masalý),
200 Adet Oturma Banký ve 200 Adet Çöp Kovasý Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný için-
de bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Belediye Baþkanlýðý Park ve Bahçeler 
Müdürlüðü deposu

ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat süresi; sözleþmenin imzalanmasýný takip 
eden günden itibaren 75 (YetmiþBeþ) takvim günü içe-
risinde Alým iþine konu olan Ahþap Altýgen Kameriye
(Masalý), Oturma Banký ve Ayaklý Çöp Kovalarý Çorum
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü deposuna tes-
lim edilecektir.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýndan itibaren iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.03.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediye Baþkanlýðý /Destek Hizmetleri Müdürlüðü/ 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 A Blok Kat:2
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli ma-
li müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra dü-
zenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belgeye iliþkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ dene-
yimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde her türlü Kameriye,  Oturma Banký,  Çöp Kovasý ve Kent Mobilyalarýnýn
biri, birkaçý veya  tamamýnýn alým  Alým Ýþini yapmýþ olmak  Benzer Ýþ olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mýnda % 1 (yüzde bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1788117

Sungurlu Belediyesi sýcak çorba ikramýný
tekrar baþlattýðýný duyurdu.

"Gülen yüzümüzle içinizi ýsýtýyoruz" sloga-
ný ile bir süre önce sýcak çorba ikramýna baþ-
layan Sungurlu Belediyesi okullarýn tatil olma-
sý ile ara verdiði hizmetine okullarýn tekrar
açýlmasý ile yeniden baþladý.

Kaymakamlýk binasý önünde sabahlarý ik-
ram edilen sýcak çorbalar hafta içi her gün 7
ile 8.30 arasý ikram ediliyor.

Konu ile ilgili Sungurlu Belediyesinin açýk-

lamasý þu þekilde: Belediye Baþkanlýðýmýz ta-
rafýndan hafta içi sabahlarý kaymakamlýk bi-
nasýný önünde ikram edilen sýcak çorba hiz-
metimiz tekrar baþladý.

'Gülen yüzümüzle içinizi ýsýtýyoruz' sloga-
nýyla baþlatmýþ olduðumuz çorba ikramýna
okullarýn tatil olmasýyla birlikte ara verilmiþti.
Dün itibariyle yeniden baþlayan sýcak çorba
ikramýmýz kaymakamlýk binasý önünde vatan-
daþlarýmýzýn içini ýsýtmaya devam ediyor. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorba ikramý tekrar baþladý

Kahramanmaraþ merkezli
ve 11 ilde büyük yýkýma ne-
den olan depremlerin ekono-
mide de büyük etkisi olacak.
Uzmanlardan "Üst gelir gru-
buna yönelik 'deprem' ya da
'dayanýþma' vergisi getirilebi-
lir" önerisi geldi.

1999 depremi sonrasýnda
bu kaynaðýn vergi olduðunu
hatýrlatan Yavaþlar, "Bunlar
bir seferlik ek vergiler ile -özel
iletiþim vergisi ve özel iþlem
vergisinden oluþan- yeni ver-
gilerdi. Ancak, bu vergilerin
gelirleri ne yazýk ki depremle

ilgisiz konular için de harcan-
mýþtýr. Her ne kadar genel
bütçeye giren vergiler bütün
kamu harcamalarý için bir fi-
nansman kaynaðý olduðun-
dan bu durum hukuka aykýrý
deðilse de harcamanýn söz
verilen iþler için yapýlmamasý
kamuoyunun haklý tepkisini
çekmiþtir. Ülkemiz hukuk sis-
teminde, bir verginin sadece
belli bir amacý gerçekleþtir-
mek üzere toplanýp onun için
harcanmasý mümkün deðildir.
Çünkü, bu 'özel vergi' anlamý-
na gelmektedir ve Anaya-

sa'da buna izin verilmemek-
tedir." dedi.

YENÝ VERGÝ ÖNERÝSÝ
Bu özel verginin düþük ve

orta gelirlileri kapsamamasý
gerektiðini bildiren Prof. Dr.
Yavaþlar, "Getirilecek özel
verginin konusu, gelir vergisi
tarifesinin dördüncü diliminin
altýnda olmamak üzere sap-
tanacak bir rakamýn üzerin-
den elde edilen 'gelir/kazanç';
mükellefleri ise gerçek kiþiler
ile kurumlar olmalýdýr." diye
konuþtu. (Haber Merkezi)

Üst gelir grubuna 'yeni vergi' önerisi

Osmancýk Belediyesi

AFET BÖLGESÝNDE
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Çorum FK, eski futbolcusu Hasan Hüseyin
Akýnay'ý tekrar kadrosuna kattý.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarýnda Ço-
rum FK formasý giyen tecrübeli kaleci Hasan
Hüseyin Akýnay, yeni sezon için Adanaspor ile
anlaþmýþtý. Kahramanmaraþ ve bölgesindeki
deprem ve Hasan Hüseyin Akýnay'ýn sakatlan-
masýnýn ardýndan Çorum FK, tecrübeli kaleciyi
tekrar kadrosuna kattý.

Bugüne kadar Samsunspor, Gümüþhanes-
por, Adanaspor for-
malarý giyen Hasan
Hüseyin Akýnay, 230
maça çýktý. Kulüpten
yapýlan açýklamada
29 yaþýndaki kale-
ciyle 2,5 yýllýk anlaþ-
ma saðlandýðý belir-
tildi. Açýklamada,
"Hoþ geldin Hasan
Hüseyin Akýnay. Ku-
lübümüz, kaleci Ha-
san Hüseyin Akýnay
ile geçtiðimiz günler-
de 2,5 yýllýk anlaþma
saðlamýþtýr. Tüm ca-
miamýza hayýrlý ol-
sun" denildi. 
(Abdulkadir Söylemez)

504 formanýn 
satýldýðý kampanyada 
depremzedeler için 

1 milyon 512 bin lira 
baðýþ toplandý.

Çorum FK'nin depremzedeler
için baþlattýðý "Nefes" kampanyasý
sona erdi. Ünlü isimlerin de baðýþ
yaptýðý kampanya kapsamýnda 504
formanýn satýþý yapýldý. Kampanya-
dan toplamda 1 milyon 512 bin lira
toplandý. 

Kahramanmaraþ ve bölgesinde
meydana gelen deprem felaketinin
ardýndan afetzede vatandaþlara
destek olmak amacýyla Çorum FK,
"Nefes" adlý bir yardým kampanyasý
baþlattý. 

Kampanyaya ilk baðýþý yapan
Kulüp Baþkaný Oðuzhan Yalçýn,
"Geçtiðimiz gülerde yaþadýðýmýz
afet sonrasý yaralarýmýzý hep birlik-
te sarmaya devam ediyoruz. Bu bü-
yük afet sonrasý maðdur olan va-
tandaþlarýmýz için 'Nefes' kampan-
yasý adý altýnda forma satýþýna baþ-
lamýþ bulunmaktayýz. Kulübü devir

aldýðýmýz günden bu yana maddi
bir taleple kimseye gitmedik. Kim-
seden de Çorum FK'ye destek ve-
rin diye bir talebimiz olmasý. Ancak
bugün bölgede yaþayan afetzede-

lerin yaralarýný sarmak
adýna, STK'lar, iþ insan-
larý, yurt dýþýnda yaþa-
yan hemþehrilerimiz ve
bütün Çorum halkýndan
baþlatmýþ olduðumuz
kampanyamýza þahsým
ve kulübümüz adýna
destek olmalarýný bekli-
yorum" demiþti.

KAMPANYA
SONA ERDÝ
Çorum FK'den yapý-

lan açýklamaya göre

kampanya sona erdi. Kampanya
kapsamýnda 504 forma satýþý ger-
çekleþtirilirken, toplamda 1 milyon
512 bin lira baðýþ toplandý. Çorum
FK, yapýlan baðýþlarýn AFAD'a gön-
derildiðini duyurdu. Açýklamada,
"Nefes' kampanyamýz sona ermiþ-
tir. Afet bölgesindeki vatandaþlarý-
mýzýn yaralarýný sarmak adýna,
kampanyamýza destek olan herke-
se teþekkür ederiz. Elde edilen ge-
lir 'AFAD' hesabýna aktarýlmýþtýr.
Yaralarýmýzý sarmaya hep birlikte
devam edeceðiz" denildi.

Kampanyaya Ýrfan Can Kahve-
ci, Salih Uçan gibi ünlü futbolcular
da destek verirken, Milli Savunma
Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere de
destek verenler arasýnda yer aldý. 

(Abdulkadir Söylemez)

BEÞ KULÜP 
PFDK’YA

SEVK EDÝLDÝ
Çorum FK'nin de bulunduðu TFF 2. Lig

Beyaz Grup'ta mücadele eden beþ takým, 4
Þubat'ta oynanan 23. hafta maçlarý nede-
niyle PFDK'ya sevk edildi.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meyda-
na gelen deprem felaketinin ardýndan 6 Þu-
bat'ta profesyonel liglere ara verilmiþti. Ya-
þanan acý felaketin sonrasýnda 5 Mart'ta lig
heyecaný tekrar baþlýyor. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF), 4 Þubat'ta oynanan 23.
hafta maçlarý nedeniyle Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ta-
kýmlarý ve nedenlerini açýkladý.

Buna göre Düzcespor, Ýnegölspor, Af-
yonspor, Batman Petrolspor ve Sivas Be-
lediyespor, PFDK'ya sevk edilen kulüpler
oldu. TFF'den yapýlan açýklamada þöyle
denildi:

Düzcespor Kulübü'nün Ýnegölspor ile oy-
nadýðý müsabakada taraftarýnýn çirkin ve
kötü tezahüratý nedeniyle PFDK'ya sevkine, 

Ýnegölspor Kulübünün ayný müsabakada
saha olaylarý nedeniyle PFDK'ya sevkine, 

Afyonspor Kulübü'nün Batman Petrols-
por ile oynanan müsabakada taraftarýnýn
çirkin ve kötü tezahüratý, saha olaylarý ve 6
futbolcusunun sarý kart görmesi, takým ha-
linde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle
PFDK'ya sevkine,

Afyonspor Kulübü Teknik Sorumlusu Ko-
ray Palaz'ýn ayný müsabakadaki sportmenliðe
aykýrý hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine, 

Batman Petrolspor Kulübünün ayný mü-
sabakada talimatlara aykýrý hareketi nede-
niyle PFDK'ya sevkine 

Sivas Belediyespor Kulübü Teknik So-
rumlusu Tekin Fiþne'nin Nazilli Belediyespor
ile oynanan müsabakada sportmenliðe ay-
kýrý hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine ka-
rar verilmiþtir." (Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan
Nazilli Belediyespor 5 Mart Pazar gü-
nü oynayacaðý Esenler Erokspor maçý
hazýrlýklarýna baþladý

Nazilli Belediyespor, Kahraman-
maraþ merkezli yaþanan ve ülkeyi ya-
sa boðan deprem felaketi sonrasýnda
lige verilen aranýn ardýndan Türkiye
Futbol Federasyonu'ndan yapýlan son
açýklama sonrasýnda TFF 2. Ligi 25.
haftasýnda 5 Mart 2023 Pazar Esenler
Erokspor ile karþýlaþacak. Siyah-be-
yazlýlar maç hazýrlýklarýna baþladý.
Futbolcular, Efeler 09 SFK dostluk
maçý sonrasýnda verilen bir günlük izi-
nin ardýndan Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk Spor Kompleksi'nde, Teknik Di-
rektör Mesut Toros ve yardýmcýlarý gö-
zetiminde haftanýn ilk antrenmanýný
gerçekleþtirdi. (Haber Merkezi)

Manisa FK ile TFF 3. Lig ve
TFF 2. Lig'de þampiyonluklar ya-
þayan ve takýmýn Spor Toto 1.
Lig'e yükselmesinde önemli katký-
sý bulunan defans oyuncusu Çað-
rý Giritlioðlu ile karþýlýklý anlaþýla-

rak yollar ayrýldý. Kulübe vermiþ
olduðu emeklerden dolayý Giritli-
oðlu'na teþekkür eden Baþkan
Mevlüt Aktan, tecrübeli futbolcuya
bundan sonraki kariyerinde baþa-
rýlar diledi. (Haber Merkezi)

Manisa FK'dan Çaðrý 
Giritlioðlu'na teþekkür

Bursaspor, Emrullah 
Sayar'ý TFF'ye þikayet etti

TFF 2. Lig'de Amedsporlu
Emrullah Sayar, Bursaspor
maçý öncesi yaptýðý payla-
þýmla tepki çekti. Bursaspor,
oyuncuyu TFF'ye þikayet etti. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden Bursaspor,
Amed Sportif Faaliyetler ma-
çý öncesi bir futbolcuyu Türki-
ye Futbol Federasyonu'na
(TFF) þikayet etti.

Amed Sportif Faaliyet-
ler'in santrforu Emrullah Sa-
yar, kiþisel Instagram hesa-
býndan bir hikaye paylaþtý.
Emrullah Sayar'ýn paylaþtýðý
antrenman fotoðrafýnýn altýna
koyduðu emojiler tepki çekti.
Sayar, daha sonra bu payla-
þýmýný hesabýndan sildi.

Emrullah Sayar'ýn payla-
þýmýnýn ardýndan Bursaspor
harekete geçti. 

Yeþil-Beyazlý takým, maç
öncesi rakip takým oyuncusu-
nun kýþkýrtýcý hareketinden
dolayý TFF'ye þikayette bulu-
nulduðunu açýkladý. 

(Haber Merkezi)

'NEFES' KAMPANYASI
TAMAMLANDI

Çorum FK Baþkaný 
Oðuzhan Yalçýn

Hasan Hüseyin Akýnay
tekrar Çorum FK’de

Nazilli, Esenler Erokspor hazýrlýklarýna baþladý
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele eden Çorum FK, li-
gin 24. haftasýnda Batman
Petrolspor'a konuk olacak.
Gazetemiz muhabiri bu haf-
taki rakip Batman Petrols-
por'un istatistiklerini derledi.

Þampiyonluk yolunda oy-
nadýðý son 10 maçýn altýsýn-
dan galibiyet, birinden maðlu-
biyet ve üçünden de beraber-
likle ayrýlan Kýrmýzý-Siyahlý-
lar, teknik direktörü Tahsin
Tam ile yoluna devam ediyor.
Gazetemiz muhabiri de bu
haftaki rakip Batman Petrols-
por'un bu sezonki performan-
sýný okurlarýmýz için derledi.

TEKNÝK PATRON 
DEÐÝÞTÝ
Sezona Teknik Direktörlük

koltuðuna Ahmet Yavuz'un
yerine Nihat Balan'ý getirerek

lige devam ediyor. 
Ligin 21'inci haftasýna ka-

dar Ahmet Yavuz ile yoluna
devam eden Batman temsil-
cisi iki hafta önce göreve Ni-
hat Balan'ý getirdi. 

YENÝ HOCA
KÖTÜ BAÞLADI
Takýmýnýn baþýnda 20 ma-

ça çýkan Ahmet Yavuz lige iyi
bir baþlangýç yapsa da deva-
mý gelmedi. 20 maçta altý ga-
libiyet altý beraberlik ve sekiz
maðlubiyet alan Ahmet Ya-
vuz yerini Nihat Balan'a bý-
raktý ancak Nihat Balan da
çýktýðý iki maçta galibiyet elde
edemedi. Balan bir beraberlik
ve bir maðlubiyet ile yalnýzca
bir puan toplayabildi. 

Sezon baþýnda lige iyi
baþlayýp altýncý haftadan son-
ra düþüþe geçen Batman

Petrolspor bu sezon ligde oy-
nadýðý 22 maçýn sadece altý-
sýný kazanabildi. Bu maçlarýn
yedisinden beraberlik, doku-
zundan da maðlubiyetle ayrý-
lan Bursaspor, formsuz gö-
rüntüsüyle dikkat çekiyor.

EVLERÝNDE 16 PUAN 
KAYBETTÝLER
Evinde 11 maç oynayan

Batman Petrolspor, son dört
maçtan maðlubiyetle ayrýldý.
Ýki maçý beraberlikle tamam-
layan doðu temsilcisi beþ
maçta da galip geldi.

RAKÝP DAHA
ÇOK KAZANDI
Çorum FK ile bugüne ka-

dar yedi kez karþýlaþan Bat-
manspor bu maçlardan 4'ünü
kazanýrken 3'ünden de yenik
ayrýldý. Ýki takýmýn þimdiye

kadarki hiçbir maçý berabere
bitmedi.

ÝLK YARIDA ÜÇ 
PUANI ALDIK
Sezonun ilk yarýdaki ma-

çýnda Batmanspor'u aðýrla-
yan Çorum FK maçý 4-1 ka-
zanmayý baþarmýþtý. Rakip
45 ve 73'üncü dakikalarda
gördüðü kýrmýzý kartlar ile
maçý 10 kiþi tamamlamýþtý.

Ýlk maçta yediði penaltý
golü ile 1-0 geriye düþen Ço-
rum FK'nin gollerini Suat Ka-
ya, Sinan Kurumuþ, Mehmet
Akyüz ve Berat Ali Genç kay-
detmiþti.

BU ÝSÝMLERE DÝKKAT
Rakibin bu sezon en çok

gol atan oyuncusu attýðý yedi
golle 29 yaþýndaki defans
oyuncusu Þahin Þafakoðlu.
Onu attýðý 2'þer goller ile beþ
farklý oyuncu takip ediyor.

SON DAKÝKALARA
DÝKKAT
Ligde bugüne kadar oy-

nadýðý 22 maçta 22 gol atan
Batman Petrolspor, bu golle-
rin dokuzunu son çeyrekte
atarken, 61-75'inci dakikalar
arasýnda da  dört gol kaydet-
ti. Rakibin en az gol bulduðu
dakika ise ilk çeyrek olarak
kayýtlara geçti. Doðu temsilci-
si þimdiye kadar ilk 15 daki-
kada yalnýzca bir gol atabildi.

Ligde 14. sýrada yer alan
Batman Petrolspor'un 25 pu-
aný bulunuyor. 

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ço-
rum FK, ligin 25. haftasýnda karþýlaþacaðý Batman
Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana ge-
len deprem felaketinin ardýndan Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) liglere ara verildiðini duyurmuþtu.
TFF 2. Lig'de ikinci yarý maratonu 5 Mart'ta oyna-
nacak maçlarla devam edecek. 

Temsilcimiz Çorum FK de ligin 25. haftasýnda
Batman Petrolspor'a konuk olacak. 

Geçtiðimiz Cumartesi günü Samsunspor ile
depremzedeler için bir hazýrlýk maçý yapan kýrmýzý-
siyahlýlar, bu maçtan aldýðý 3-0'lýk maðlubiyetin ar-
dýndan Pazar ve Pazartesi günlerini izinli olarak
geçirdi. Salý günü tekrar çalýþmalara baþlayan kýr-
mýzý-siyahlýlar, dün kulüp tesislerinde yaptýðý an-
trenmanla Batman Petrolspor maçý hazýrlýklarýna
devam etti. 

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde ger-
çekleþtirilen antrenmanda taktik çalýþýldý.

Çorum FK, maç hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
antrenmanla devam edecek. (Abdulkadir Söylemez)

Ýlk yarýda oynanan ve Çorum FK'nin 4-1 kazandýðý maç sonrasý 
futbolcular ve taraftarlar galibiyeti böyle kutlamýþtý.
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Batman'a bileniyoruz

Çorum FK
Teknik 

Direktörü
Tahsin Tam



Çorum Belediyesi, su þebekesinde kayýp ve
kaçaða geçit vermiyor. Akkent Mahallesi 1. Cad-
de üzerinde yer alan kaçaða müdahale edilerek
saniyede 20 litrelik su kaçaðýnýn önüne geçildi.

Çorum Belediyesi, þebekede meydana gelen
arýzalara müdahale ediyor. Çorum Belediyesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü ekipleri ölçümler
sonucunda suyun debisinde bir fark varsa böl-
geyi dinliyor ve su kaçaðýna noktasal müdahale-
de bulunuyor. Bu sayede içme suyunun boþa
gitmesi engelleniyor.  Belediye ekipleri bu kap-
samda Akkent Mahallesi 1. Cadde'de su kaçaðý-
na müdahale etti.  Kayýp-kaçak tespit çalýþmala-
rý sonucunda saniyede 20 litrelik su kaçaðý tes-
pit edildi. Ekipler su kaçaðýnýn yaþandýðý bölge-
de 140'lýk polietilen su borusunun deðiþimini
gerçekleþtirdi. 

"SU KAYBINI ÖNLEMEK ÝÇÝN 
TÝTÝZLÝKLE ÇALIÞIYORUZ"
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, su-

yun en az kayýpla vatandaþlara ulaþmasý konu-
sunda titizlikle çalýþtýklarýný ifade etti.  

Alper Zahir, "Kayýp- kaçaðý en aza indirmek
için noktasal arýza tespit ve kaçak dinleme ci-

hazlarý ile þebekede meydana gelen kaçaðý hýz-
lý bir þekilde bularak ivedilikle müdahale ediyo-
ruz. Yaptýðýmýz ölçümler sonucunda suyun debi-
sinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve kaçak var

mý ona bakýyoruz. Bulduðumuz kaçaða ekipleri-
miz noktasal müdahalede bulunuyor. Bu sayede
içme suyumuzun boþa gitmesini engelliyoruz"
dedi. (Zahide Yasemin Özden)
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'Bir Milletin Diriliþi
Çanakkale' Paneli

Þehrin kültür hayatýna yön veren Ço-
rum Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri'nin 108. yýldönümü kapsamýnda "Bir
Milletin Diriliþi Çanakkale" konulu panel
düzenliyor. 

Moderatörlüðünü Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn yapacaðý
panele konuþmacý olarak Türkiye'nin ta-
nýnan tarihçileri Prof. Dr. Ahmet Þimþir-
gil ve Prof. Dr. Ebubekir Sofuoðlu katýla-
cak. 3 Mart "Bir Milletin Diriliþi Çanakka-
le" konulu panel, Cuma günü saat
19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda ger-
çekleþtirilecek. (Haber Merkezi)

Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü, 997 deprem-
zede öðrencinin kentteki okullarda eðitim ve öð-
retime devam ettiðini açýkladý.

Milli Eðitim Bakanlýðý, depremden etkilenen
11 ildeki okullarda eðitim görmekte olan öðren-
cilerin istedikleri illerdeki okullara nakledecekle-
rini duyurmuþtu. 

Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, afet
bölgesinden Çorum'a gelen 997 öðrencinin
kentteki okullara naklinin yapýldýðýný belirtti.

Çorum genelindeki
okullara nakli yapýlan öð-
rencilerle ilgili bilgiler veren
Ýl Milli Eðitim Müdürü Ab-
dullah Kodek, "Deprem böl-
gesinden gelerek ilimize
yerleþtirilen ailelerimizin
okul çaðýndaki çocuklarýnýn
okullarýndan uzak kalma-
malarý için her türlü tedbiri
almaya devam ediyoruz.
En son verilere göre; 85
okulöncesi, 409 ilkokul,
330 ortaokul ve 173 liseler-
de olmak üzere 997 dep-
remzede öðrencimiz ilimi-
zin çeþitli okullarýnda eðitim
öðretime baþladý. 689 öð-
rencimiz il merkezinde, 308
öðrencimiz ise ilçelerimizde
öðrenim görüyor" dedi.

"ÖÐRENCÝLERÝMÝZE 
GEREKEN 
TÜM DESTEÐÝ 
SAÐLAYACAÐIZ"
Abdullah Kodek, açýkla-

masýný þöyle sürdürdü:

"Okul yönetimlerimiz, öðretmenlerimiz ve
okul aile birliklerimiz depremzede öðrencilerimi-
zin her türlü ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için ge-
rekli tedbirleri alýyorlar. Bir tek masum gülücük
için canla baþla çalýþýyoruz. Öðrencilerimize ge-
reken tüm desteði bu süreç içerisinde saðlaya-
caðýz. Acýmýz ne kadar büyük olursa olsun bu
büyük deprem felaketin yaralarýný, milletimiz ile
birlikte dayanýþma içerisinde saracaðýz." 

(Zahide Yasemin Özden)

'Kaçaða geçit yok'

997 AFETZEDE ÇOCUK
KENTTE EÐÝTÝM GÖRÜYOR

Çorum Belediyesi, su þebekesinde 
meydana gelen arýzalara müdahale ediyor. 

Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, 
afet bölgesinden Çorum'a gelen 997 öðrencinin

kentteki okullara naklinin yapýldýðýný söyledi.


