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Batman maçýna
tecrübeli hakem

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 25. hafta 
maçýnda Batman'da oynanacak olan Batman

Petrolspor-Çorum FK maçýnýn hakemleri
açýklandý. Karþýlaþmayý Uþak bölgesi hakemi

Veli Karakaya yönetecek. 11’DE
Veli 

Karakaya 

Yeni binada 
hizmet istiþaresi
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, geçtiði-
miz Çarþamba günü Çorum Belediyesinin yeni hiz-
met binasýnda Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim

Aþgýn ile görüþerek, deprem bölgelerine ve deprem-
zede vatandaþlara yapýlan ve yapýlacak olan destek-

lerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. 6’DA

1999 ÖNCESi YAPILAR
ÜLKE GÜNDEMiNDE
1999 ÖNCESi YAPILAR
ÜLKE GÜNDEMiNDE

Gazetemizin manþetin-
den verilen "1998 ve

öncesi yapýlar mutlaka
denetlenmeli" baþlýklý
uzman görüþüne yer
verdiðimiz haberinin 

ardýndan konu, ulusal
basýnýn da gündemine

gelmeye baþladý.

Ulusal basýnda da yer almaya
baþlayan haberlerde 1999 yýlý
ve öncesi yapýlara dikkat çeki-
lerek, bu yapýlarýn yeni dep-

rem yönetmeliðine göre yapýl-
madýðý, dolayýsýyla büyük risk

teþkil ettiði belirtiliyor. Ço-
rum'un büyük bölümünün ze-
minini "Ayrýlmamýþ Kuvaterner

Çökellerin" oluþturduðu göz
önüne alýnarak, risk analizi

testlerinin mutlaka yapýlmasý
ve rezerv yapý alanlarýna hýzlý-
ca konutlarýn yapýlmasý olasý

bir afet durumunda hayati
önem taþýyor. 12’DE

Özellikle Ýnþaat Mühendisi Çetin Özdaþ ile yaptýðýmýz, 27 Þubat Pazartesi günü "1998 ve öncesi yapýlar mutlaka denetlenmeli" 
baþlýðýyla gazetemizde yayýmlanan haber sonrasý risk oluþturan binalar konusu sýkça gündeme gelmeye baþladý. 

Depremzede çocuklar
UNUTULMUYOR

Deprem bölgesindeki afetzedeler için daha önceden kýyafet diken, baklava, mantý ve 
börek yapan gönüllü kadýnlar çocuklarý da unutmadý. Buhara Kadýn Kültür Merkezi kursi-

yerleri ve usta öðreticiler deprem bölgesinde yaþayan çocuklar için oyuncak üretmeye
baþladý. Hazýrlanan oyuncaklar deprem bölgesine ulaþtýrýlacak. 12’DE

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Günlük ihtiyaçlar
kolayca gideriliyor
Kahramanmaraþ merkezli 6 Þubat'taki depremlerin ardýndan Ço-
rum'daki Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na (GSB) baðlý yurtlarda barý-
nan depremzedeler, kamu kurumlarýnýn yurt yerleþkesinde verdiði
hizmetlerle günlük ihtiyaçlarýný yurdun dýþýna çýkmadan ücretsiz

giderebiliyor. Ailelerin ayrý odalarda kaldýðý yurtta, depremzedele-
re üç öðün yemek ve sürekli saðlýk hizmeti veriliyor. 7’DE

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'nin açýlma-
sýyla birlikte sadece poliklinik hiz-
meti veren "eski devlet hastanesi"
tekrar Çorum'un saðlýk sektörüne
kazandýrýlýyor. Eski hastane olarak

bilinen 200 Yataklý 2. Basamak
Devlet Hastanesi'nin 17 Mart'ta

Saðlýk Bakanlýðýnca ihale edilece-
ðini ifade edildi. 12’DE

Eski hastane 17 Mart'ta ihale ediliyor

Aracýnda silahlý 
saldýrýya uðradý

Gülabibey Mahallesi 
Kafkasevler 24. Sokak'ta
seyir halindeyken aracýna
silahlý saldýrý düzenlenen

þahýs bacaðýna isabet
eden mermi nedeniyle ya-
ralandý. Kullandýðý araçla

Hasan Paþa Göðüs 
Hastalýklarý Hastanesi'ne

giden þahýs, Hitit Üniversi-
tesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne

sevk edildi. 3’TE

DOKAP’tan Tarihi 
Meydan için 6,7 

milyon liralýk destek
Çorum Belediyesinin kentin çehresini
deðiþtirecek çalýþmalarýndan birisi olan

Tarihi Meydan
Projesi için bir
somut adým da-
ha atýldý. 

HABERÝ 7’DE

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Barosu Hatay’da 
delil tespitine yardým etti
Çorum Barosu'na kayýtlý gönüllü avukat-

lar Türkiye Barolar Birliði Afet Koordi-
nasyon Merkezi Çalýþmalarý kapsamýnda
dört gün boyunca Hatay'daki çalýþmala-
ra katýlarak, hukuki destek ve delil tespit

çalýþmalarýna destek verdi. 5’TE
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Kahramanmaraþ'ta yaþanan dep-
rem felaketi, Çorum'u da etkiledi. Pa-
zartesi günü öðle saatlerinde yaþanan
7,6'lýk deprem, Çorum'da da hissedil-
di. Okurlarýmýz için deprem sýrasýnda
neler yapýlmasý gerektiðini haberimiz-
de derledik.

Depremlerde can ve mal kayýplarý-
nýn artmasýnýn en önemli nedenlerin-
den biri de sarsýntý sýrasýnda kiþilerin
kendilerini nasýl koruyacaklarýný ve ne
yapmalarý gerektiðini bilmemeleridir.
Peki, deprem anýnda ne yapmanýz ge-
rekiyor? Ýþte yanýtý...

BÝNA ÝÇÝNDEYSENÝZ
1. Kesinlikle panik yapmayýnýz.
2. Sabitlenmemiþ dolap, raf, pen-

cere vb. eþyalardan uzak durunuz.
3. Varsa saðlam sandalyelerle des-

teklenmiþ masa altýna veya dolgun ve
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandýk
gibi koruma saðlayabilecek eþya yaný-
na çömelerek veya uzanarak kendini-
ze hayat üçgeni oluþturun. Baþýnýzý iki
elinizin arasýna alarak veya bir koruyu-
cu (yastýk, kitap vb) malzeme ile koru-
yun. Sarsýntý geçene dek bekleyin.
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK,
baþ ve enseyi koruyacak þekilde KA-
PAN, düþmemek için sabit bir yere TU-
TUN hareketini yapýn. Deprem sýra-
sýnda sarsýntý durana kadar olduðunuz
yerde kalýn.

4. Cam, pencere, dýþarýya bakan
duvar ve kapýlardan, aydýnlatma tesi-
satý veya armatürü gibi üzerinize dü-
þecek her tür eþyadan uzak durun. 

5. Sarsýntý baþladýðýnda yataktay-
sanýz orada kalýn. Üzerinize düþecek
aðýr bir eþya yoksa bir yastýkla baþýný-

zý koruyun; varsa en yakýndaki güven-
li alana geçin.

6. Size yakýn çok saðlam ve yüke
dayanýklý bildiðiniz bir kapý deðilse, ka-
pýyý kullanmayýn. Çoðu iç mekan kapý-
sý basitçe inþa edilmiþtir ve sizi koru-
maktan uzaktýr.

7. Merdivenlere ya da çýkýþlara
doðru koþmayýn. Sarsýntý bitene kadar
içeride kalýn, ancak sarsýntý bitince dý-
þarý çýkmak güvenlidir. Sarsýntý sýra-
sýnda binayý terk etmeye çalýþmayýn.

8. Araþtýrmalar, çoðu yaralanmanýn
bina içinde hareket ederken veya dý-
þarý çýkmaya çalýþýrken oluþtuðunu
göstermektedir. 

9. Balkona çýkmayýn.
10. Balkonlardan ya da pencereler-

den atlamayýn.
11. Asansör kullanmayýn.
12. Acil durumlarý ve yangýnlarý bil-

dirmek dýþýnda telefonlarý kullanma-
yýn. kibrit ve çakmak yakmayýn, elek-
trik düðmelerine dokunmayýn.

13. Elektriklerin kesilebileceðinin;
yangýn alarmlarýnýn çalýþabileceðinin
ve yangýn söndürme sistemlerinin
devreye girebileceðinin farkýnda olun 

14. Tekerlekli sandalyede iseniz te-
kerlekleri kilitleyerek baþýnýzý ve boy-
nunuzu korumaya alýn.

15. Mutfak, imalathane, laboratu-
var gibi iþ aletlerinin bulunduðu yerler-
de; ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatýn.
Dökülebilecek malzeme ve maddeler-
den uzaklaþýn.

16. Sarsýntý geçtikten sonra elek-
trik, gaz ve su vanalarýný kapatýn; soba
ve ýsýtýcýlarý söndürün. Diðer güvenlik
önlemlerini alýn; daha önceden hazýr-
lanmýþ acil durum çantasý ile gerekli

olan eþya ve malzemeyi yanýnýza ala-
rak binayý daha önce tespit ettiðiniz
yoldan derhal terk edip toplanma böl-
gesine gidin.

17. Her büyük depremden sonra
mutlaka artçý deprem olur. Artçý dep-
remler zaman içerisinde seyrekleþir ve
büyüklükleri azalýr. Artçý depremler ha-
sarlý binalarda zarara yol açabilir. Bu
nedenle sarsýntýlar tamamen bitene
kadar hasarlý binalara girmeyin.

18. Artçý depremler sýrasýnda da
ana depremde yapmanýz gerekenleri
yapýn.

BÝNA DIÞINDA
AÇIK ALANDAYSANIZ
1. Dýþarýda kalýn.
2. Enerji hatlarýndan, diðer binalar-

dan, direklerden, aðaçlardan ve duvar
diplerinden uzaklaþýn.

3. Açýk arazide çömelerek etraftan
gelen tehlikelere karþý hazýrlýklý olun.

4. Deniz kýyýsýndan uzaklaþýn.
5. Toprak kaymasý, taþ veya kaya

düþebilecek yamaç altlarýnda bulun-
mayýn. Böyle bir ortamda bulunuyor-

sanýz, en seri þekilde güvenli bir orta-
ma geçin. 

6. Binalardan düþebilecek baca,
cam kýrýklarý ve sývalara karþý tedbirli
olun.

7. Toprak altýndaki kanalizasyon,
elektrik ve gaz hatlarýndan gelecek
tehlikelere karþý dikkatli olun.

8. En büyük tehlike binalarýn dýþ
duvarlarýnýn yýkýlmasýdýr. Depremler-
deki ölümlerin önemli bir kýsmýný bina
içinden dýþarý kaçarak enkaz altýnda
kalanlar oluþturabilmektedir. Deprem
sýrasýndaki yer hareketi nadiren ölüme
veya yaralanmaya sebep olur. Dep-
remle ilgili çoðu ölüm çöken duvarlar,
parçalanan camlar ve düþen eþyalar-
dan kaynaklanmaktadýr.

ARAÇ KULLANIYORSAN
1. Araç kara yolunda seyir halin-

deyken sarsýntý olursa ve bulunduðu-
nuz yer güvenli ise ( bina, aðaç, direk-
ler yanýnda, üst geçit altlarýnda dur-
maktan sakýnarak) yolu kapatmadan,
saða yanaþýp durun. 

2. Kontak anahtarýný yerinde býra-

kýp, pencereler kapalý olarak araç içe-
risinde kalýn.

3. Sarsýntýnýn geçmesini ihtiyatla
bekleyin. Depremde hasar gören yol,
köprü ve rampalarý kullanmayýn.

4. Normal trafikten, aðaçlardan, di-
reklerden ve enerji nakil hatlarýndan
mümkün olduðu kadar uzaklaþýn. An-
cak sarsýntý durduktan sonra açýk
alanlara gidin.

5. Araç meskun mahallerde ise ya
da güvenli bir yerde deðilse aracý dur-
durun; kontak anahtarýný üzerinde bý-
rakarak aracý terk edin ve açýk alanla-
ra gidin. Bir tünelin içinde iseniz ve çý-
kýþa yakýn deðilseniz, aracýnýzý durdu-
rup aþaðýya inin ve aracýnýzýn yanýna
yan yatarak ayaklarýnýzý karnýnýza çe-
kin, ellerinizi de baþýnýzýn üstüne ka-
vuþturun.

6. Kapalý bir otoparkta iseniz; ara-
banýzýn dýþýna çýkýp yanýna yatýn. Üze-
rinize yýkýlacak tavan, tünel gibi büyük
kitleler aracý belki ezecek, ama yok et-
meyecektir. Araç içinde olduðunuz tak-
dirde, üzerinize düþen bir parça ile
ezilmenize sebep olabilir. 

ENKAZ ALTINDA KALDIYSANIZ
1. Kibrit ve çakmak yakmayýn.
2. Hareket etmeyin ve toz kaldýr-

mayýn.
3. Aðzýnýzý ve burnunuzu mendil ya

da kýyafetinizle kapatýn.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak

yerinizi arama kurtarma ekiplerine bil-
dirmeye çalýþýn ve ýslýk çalýn.

5. Baðýrmayý son çare olarak kulla-
nýn. Çünkü baðýrmak tehlikeli boyutlar-
da toz yutmanýza neden olabilir. 

(Sümeyra Özdoðan)

Deprem anýnda neler yapýlmalý?

Üç aylarýn ikincisi olan þaban'ýn 15. gecesi
, 6 mart 2023 pazartesi  gecesi  berat kandilini
idrak edeceðiz. Bizleri bugüne eriþtiren Allah'a
hamdolsun.

Berat sözlükte; kiþinin borçtan, suç ve ce-
zadan, hastalýktan, yükümlülükden kurtulmasý
anlamýna gelir. Kameri aylardan þaban ayý'nýn
15. gecesinde, müslümanlarýn  Allah'ýn affý ve
baðýþlanmasý ile günah yüklerinden kurtula-
caklarý umularak bu geceye berat (kurtuluþ ge-
cesi) denilmiþtir. Sevgili Peygamberimiz bir ha-
disi þerifinde:

"Þaban'ýn 15. gecesi geldiðinde gecesini
ibadetle, gündüzünü  de oruçlu geçirin. O ge-
ce güneþ battýktan sonra Allah rahmetiyle dün-
ya semasýna tecelli eder  ve þöyle seslenir:

"Ýstiðfar eden yok mu, affedeyim baðýþlayayým"
"Rýzýk isteyen yok mu, hemen rýzýk vereyim"
"Baþýna bir musibet gelen yok mu, hemen

saðlýk ve afiyet vereyim."  Ve tanyerinin aðar-
masýna kadar bu þekilde devam eder, çünkü o
gece ilahi rahmet coþmuþtur.

Hz. Aiþe validemiz þöyle anlatýyor:
"Resulullah þaban'ýn 15'inde, gecenin yarý-

sýna kadar secdede kaldý. Secde de o kadar
kaldý ki,  Yüce Allah ruhunu aldý sandým, ken-
disine yaklaþtým ayaklarýna ellerimi sürdüm.
Hareket ettiðini görünce rahatladým. Secde de
þöyle dediðini iþittim;

"Azabýndan affýna sýðýnýrým. Gazabýndan
rýzana sýðýnýrým. Senden yine sana iltica ede-
rim. Sana gereði  gibi hamd etmekten acizim.
Senin þanýn yücedir." Sonra kendisine sor-

dum;  Ya Resulullah, bu gece secdede bir þey-
ler okuduðunu duydum. Bunlarý daha önce
duymamýþtým. Böyle demem üzerine bana
"onlarý hem sen öðren, hem de baþkalarýna
öðret"  buyurdu.

Hz. Aiþe (ra)'den rivayetle Peygamber
Efendimiz þöyle buyuruyor:

"Allahu Teala rahmetiyle þaban'ýn 15. gece-
si dünya semasýna tecelli eder  ve kelp kabile-
si koyunlarýnýn kýllarý sayýsýndan daha fazla ki-
þiyi baðýþlar." (Tirmizi)

Bu gece Kur'an-ý Kerim Levh i mahfuzdan
dünya semasýna indirilmiþtir. Kýble bu gece de-
ðiþmiþtir. Daha önce Kudüs'e doðru namaz ký-
lýnýrken, Allahýn emriyle kabeye dönülmüþtür.
Kýblenin Kudüs'teki Mescidi Aksadan, Mek-
ke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin, hicre-
tin ikinci yýlýnda berat gecesinde vuku bulmasý
bu geceye ayrý bir önem kazandýrmaktadýr. Ýn-
sanlarýn bir yýllýk iþleri bu gece de takdim olu-
nur. Her sene þaban ayý'nýn 15'i berat gecesin-
de, o sene de olacak þeyler (ameller, ömürler,
ölüm sebepleri ) Levh i mahfuz'da yazýlýr. Bu
gece camilerin, minarelerin kandillerle aydýn-
landýðý gibi, kurtuluþ dileyen insanlarýn da töv-
be ve dualarla aydýnlanýp, nurlandýrdýðý bir ge-
cedir.  Allah Teala bu gece de rahmet ve mað-
firetini saðanak saðanak yaðdýrýr, ibadetlerin
sevabý katlanýr. Berat gecesi insanlara verilen
eþsiz bir fýrsattýr. Tövbe ve istiðfarlarýn kabul
edildiði kurtuluþ gecesidir. Öncelikle bir daha
yapmamak üzere günah ve hatalarýmýza tövbe
istiðfar edip, Allah'u Teala'dan af dilemeliyiz.

Bu gece Kuraný Kerim'in Levh i mahfuzdan
dünya semasýna indirilmesi hasebiyle bol bol
Kuran okumalý, okuyup anlamalý, anladýklarý-
mýzla amel etmeli, okuyanlar dinlenmeli, ilmi-
hal okunmalý, Peygamber  Efendimize bol bol
salât-selam getirilmeli, kaza ve nafile þeklinde
namaz kýlýnmalý, ana-baba, dost ve yakýnlarý-
mýza giderek veya telefon vasýtasýyla tebrik
edilmeli, dualari istenmeli, hayatta deðillerse
kabir ziyaretleri yapýlmalý, yoksul, kimsesiz,
öksüz, yetim, hasta ve yaþlý olanlar  hediye ve
sadakalarla mutlu edilmelidir. Rahmet ve mað-
firet ikliminden istifade etmek için Rahman'ýn
kapýsý çalýnmalý, dualarda bulunmalý, küs ve
dargýnlar barýþmalý, gönüller alýnmalý, kederli
yüzler güldürülmelidir. 

Peygamber Efendimiz; "Allah'a ortak ko-
þanlar, ana- babaya asi olanlar, günah ve hata-
larýnda ýsrar edip tevbe etmeyenler bu gecenin
feyzinden ve bereketinden mahrum kalacaktýr"
buyurmaktadýr. Aslýnda böyle zamanlar sapýk-
lýk içinde olan, kötü alýþkanlýklara devam eden,
yaptýklarý kötülüklerden azap çeken kimseler
için güzel bir fýrsattýr. Bu fýrsatý deðerlendirip
günahlarýný affettirebilen, gönlünden geçirdikle-
rini bütün samimiyetle Allah'üTeala'ya iletip, is-
teklerini ondan talep eden ve belalardan ona
sýðýnan bir insan ne kadar bahtiyardýr...  Her ta-
rafý kuþatan rahmet tecellisinden istifade ede-
meyen bir insan ise, ne kadar bedbahttýr!

Rabbimiz, berat gecesini kurtuluþumuza
vesile kýlsýn, bizleri kurtulanlardan eylesin.
(Amin) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Sümeyra ÖZDOÐAN

BERAT GECESÝ

Ýnanç Penceresinden

Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner, Ziraat Odasý Baþ-
kanlýðýna seçilen Seyfi Erayhan'a
ve yönetimine hayýrlý olsun ziyare-
tinde bulunarak görevinde baþarýlar
diledi. Ziyarette Baþkan Þahiner'e,
ÝYÝ Parti Ýl Genel meclis üyesi Er-

can Þahin, Belediye Baþkan Yar-
dýmcýlarýmýz Bahri Sezen, Mükre-
min Daðaþan, Belediye Meclis üye-
lerimiz Ali Keçelioðlu, Ýsmet Gülü-
nay, Mehmet Tevfik Akyüz, Mesut
Özsaray ve Ömer Taþtemur eþlik
etti. (Haber Merkezi)

Þahiner'den yeni
baþkana ziyaret

Kütüphane Müdürlüðü
Çorumlu'ya emanet
Manyas Halk Kütüphanesi Müdürlüðüne Ço-

rumlu hemþehrimiz Azize Þeyma Kula atandý.
Manyas Kütüphane Müdürü Sultan Artut'un

Bandýrma Ýlçe Halk Kütüphanesine atanmasý
sonrasý boþalan Manyas Kütüphane Müdürlü-
ðüne Azize Þeyma Kula atandý. Ýlk atama olarak
Balýkesir Ýl Kültür Müdürlüðünde göreve baþla-
yan Kula, kütüphanenin tarihi hakkýnda bilgiler
verdi. Kula, Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve
Medya Yönetimini tamamladý. Aslen Çorumlu
olan Azize Þeyma Kula, ilçe eðitim ve kültürüne
artý katký sunmayý istediðini ifade etti. (ÝHA)

Azize Þeyma Kula 
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Çorum Emniyet Mü-
dürlüðü Kaçakçýlýk ve Or-
ganize Suçlarla Mücade-
le Þube Müdürlüðü ekip-
leri tarafýndan düzenle-
nen operasyonda çok sa-
yýda kaçak alkollü içki ele
geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il
merkezinde bir þahsýn
kaçak alkollü içki üreterek
sattýðýnýn bilgisine ulaþan
KOM ekipleri, þahsýn ika-
metine operasyon düzen-
ledi. Polis ekipleri tarafýn-
dan yapýlan adli arama-
da; 20 þiþe çeþitli marka
ve ebatlarda bandrolsüz
viski, 26 litre el yapýmý ol-
duðu deðerlendirilen vis-
ki, 20 litre etil alkol, 2 þiþe
viski aromasý, 430 adet
tekrar doldurulmak üzere
biriktirilmiþ boþ içki þiþesi,
541 adet sahte olduðu
deðerlendirilen yerli ve
yabancý bandrol, 737
adet viski üretiminde kul-
lanýldýðý deðerlendirilen
þiþe gövde armasý, þiþe
kapak altý armasý ve viski
kapak kapüþonu ele geçi-
rildi. Kaçak alkollü içkilere
el koyan polis ekipleri,
ikamet sahibi hakkýnda
5607 sayýlý kanuna mu-
halefet suçundan adli iþ-
lem baþlattý. (ÝHA)

Kahramanmaraþ merkezli dep-
remlerin ardýndan Doðal Afet Sigor-
talarý Kurumu'na (DASK) yapýlan
hasar ihbar sayýsý 314 bini aþarken,
yapýlan ödeme 1,5 milyar liraya
ulaþtý. Hazine ve Maliye Bakanlý-
ðý'ndan edindiði bilgiye göre, dep-
remden etkilenen illerdeki poliçe sa-
yýsý 1 milyon 143 bin 249 iken, bu-
güne kadar yapýlan hasar ihbarý
314 bin 412'ye ulaþtý.

Toplam ödenen hasar tazminat
tutarý 1,5 milyar liraya ulaþýrken, 17
ile eksper atandý. Eksper atanan
dosya sayýsý ise 61 bin 228 oldu.

En çok ihbar gelen il 61 bin 650
ile Hatay olurken, 54 bin 514 ile Ma-
latya, onu 44 bin 406 ile Kahraman-
maraþ, 36 bin 402 ile Gaziantep, 36
bin 402 ile Adýyaman izledi.

Osmaniye'den 20 bin 848, Þan-
lýurfa'dan 15 bin 993, Elazýð'dan 11
bin 981, Diyarbakýr'dan 11 bin 408,
Kayseri'den 4 bin 677, Kilis'ten 2 bin
56, Mersin'den 1.577, Niðde'den
822, Mardin'den 431, Batman'dan
430, Sivas'tan 417, Ankara'dan
332, Siirt'ten 209 ve diðer illerden
450 ihbar baþvurusu yapýldý.

Toplam baþvuru sayýsý 314 bin
412'ye ulaþtý.

EKSPER ATANAN ÝLLER 
VE DOSYA SAYILARI
Eksper atanan dosya sayýsý Ma-

latya'da 13 bin 353, Adana'da 9 bin
874, Gaziantep'te 8 bin 681, Osma-
niye'de 8 bin 472, Kahramanma-
raþ'ta 6 bin 183, Hatay'da 5 bin 34
oldu.

Elazýð'da 2 bin 533, Diyarba-
kýr'da 2 bin 262, Þanlýurfa'da 2 bin
184, Kayseri'de 936, Kilis'te 610,
Adýyaman'da 578, Batman'da 195,
Siirt'te 121, Mersin'de 99, Ankara'da

61, Niðde'de 52 dosyaya eksper
atandý.

ÝHBARLARIN YÜZDE 83'ÜNÜ 
HAFÝF HASARLILAR 
OLUÞTURDU
DASK'a yapýlan ihbarlarýn yüzde

7'sini aðýr hasarlýlar oluþtururken,
en çok baþvurunun geldiði hasar
boyutu yüzde 83 ile hafif hasarlý ko-
nutlar oluþturdu. Baþvurularýn yüz-
de 6'sý orta, yüzde 3'ü ise pert yapý-
lar için yapýldý. Kurumdan yapýlan
ödemelerin daðýlýmý incelendiðinde
baþý pert konutlar çekti. Toplam
ödemenin yüzde 85'i (1,28 milyar
TL) hasar durumu pert olan daireler
için yapýldý.

Ödemelerin yüzde 3'ünü (39,9
milyon TL) aðýr hasarlýlar, yüzde
4'ünü (67,2 milyon TL) hafif hasarlý-
lar, yüzde 8'ini (118 milyon TL) ise
orta hasarlýlar oluþturdu.

Ayrýca DASK tarihinde bir ilk ola-
rak, aðýr ve orta hasarlý binalarda
açýlmýþ hasar dosyalarý için sigorta-
lýlarýn DASK'tan avans ödeme tale-
binde bulunabildiði belirtildi. Bu kap-
samda yýkýk, acil yýkýlacak ve aðýr
hasarlý binalar için sigorta bedelinin
yüzde 20'si, orta hasarlý binalar için
ise sigorta bedelinin yüzde 10'u si-
gortalýlara avans olarak ödenecek.

Depremlerin ardýndan sigortalý-
larýn ihbarlarýný genellikle sesli yanýt
sistemi (IVR) ile DASK web portal
üzerinden yaptýðý görüldü.

Ýhbarlarýn yüzde 56,2'si (176 bin
262) IVR'den, yüzde 29,37'si (91 bin
777) web portaldan, yüzde 12,53'ü
(40 bin 151) e-Devlet'ten, yüzde
0,64'ü (3 bin 257) SAP üzerinden
yapýldý. Doðrudan toplu hasar dosya
sayýsý 2 bin 242, mobil pert sayýsý
ise 724 oldu. (Haber Merkezi)

Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken si-
lahlý saldýrýya uðrayan kiþi yaralandý.

Alýnan bilgiye göre, S.A. (30) idaresindeki 19
ABU 842 plakalý otomobile Gülabibey Mahallesi
Kafkasevler 24. Sokak'ta seyir halindeyken si-
lahlý saldýrý düzenlendi.

Ýhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk
edildi. Saldýrýda bacaðýna mermi isabet etmesi
sonucu yaralanan sürücü, kullandýðý araçla Ha-
san Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'ne gitti.

S.A. buradaki müdahalenin ardýndan ambu-
lansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, silahlý
saldýrýyý gerçekleþtirdiði iddia edilen Ý.K'nin ya-
kalanmasý için çalýþma baþlattý. (AA)

Aracýnda silahlý 
saldýrýya uðradý

Motorlu Taþýtlar Vergisi'ni
de içeren kartlarla yapýlan ka-
mu-vergi ödemeleri, geçen yý-
lýn yaklaþýk 2 katýna ulaþarak
19,3 milyar TL tutarýnda ger-
çekleþti.

Bankalararasý Kart Merkezi
(BKM) 2023 yýlý Ocak ayý veri-
lerini açýkladý. Buna göre, Mo-
torlu Taþýtlar Vergisi'ni de içe-
ren kartlarla yapýlan kamu-ver-
gi ödemeleri, geçen yýlýn yak-
laþýk 2 katýna ulaþarak 19,3
milyar TL tutarýnda gerçekleþti.
Kartlý ödeme tutarý geçen yýlýn
ayný dönemine göre yüzde
146 büyüyerek 446 milyar
TL'ye ulaþtý. Kartlarla yapýlan
her 5 TL'lik vergi ödemesinin 3
TL'si internetten gerçekleþti.

Ocak ayý sonunda Türki-
ye'de 101,4 milyon adet kredi
kartý, 171,4 milyon adet banka
kartý ve 73,2 milyon adet ön
ödemeli kart kullanýlýyor.

2022 yýlýnýn Ocak ayý ile ký-
yaslandýðýnda kredi kartý ade-
dinde yüzde 18'lik, banka kartý
adedinde yüzde 14'lük, ön
ödemeli kart adedinde ise yüz-
de 25'lik artýþ yaþandý.

Toplam kart sayýsý ise 346
milyon adede ulaþarak geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüz-
de 17 artýþ gösterdi.

Kredi kartlarý, banka kartla-
rý ve ön ödemeli kartlar ile
Ocak ayýnda yapýlan toplam
ödeme tutarý bir önceki yýlýn
ayný dönemine göre yüzde
146 artarak 446 milyar TL ol-
du.

Bu ödemelerin 358,5 milyar

TL'si kredi kartlarý ile yapýlýrken
79,4 milyar TL'sinde banka
kartlarý, 8,1 milyar TL'sinde ise
ön ödemeli kartlar kullanýldý.

Kredi kartý ile ödemelerde
önceki yýlýn ayný dönemine gö-
re büyüme oraný yüzde 145,
banka kartý ile ödemelerde
yüzde 154 olurken ön ödemeli
kartlar ile yapýlan ödemelerde
ise bu oran yüzde 121 olarak
gerçekleþti.

Kartlarla yapýlan kamu-ver-
gi ödemeleri geçen yýlýn yakla-
þýk 2 katýna ulaþarak 19,3 mil-
yar TL oldu

Motorlu Taþýtlar Vergisi'nin
(MTV) ilk taksitinin ödendiði
Ocak ayýnda, bu ödemeleri
kapsayan "kamu-vergi ödeme-
leri" sektöründe kartlý ödeme
tutarý 19,3 milyar TL olarak
gerçekleþti.

Bu deðer 2022 yýlýnýn ayný
dönemine göre yüzde 85'lik bir
büyümeye denk gelirken vergi
ödemelerinin toplam kredi kar-
tý ödemeleri içindeki payý yüz-
de 4,2 olarak gerçekleþti.

Kartlarla yapýlan her 5
TL'lik vergi ödemesinin 3 TL'si
internetten gerçekleþti

Ocak ayýnda kamu-vergi
ödemelerinde internetten yapý-
lan kartlý ödeme tutarý ise, ge-
çen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 85 artýþla 11,5 milyar
TL'ye yükseldi.

Ýnternetten yapýlan ödeme-
ler, kamu-vergi ödemelerinde
gerçekleþen kartlý ödeme tuta-
rýnýn yüzde 60'ýný oluþturdu. 

(Haber Merkezi)

Kartla yapýlan kamu-vergi 
ödemeleri katlandý

DASK'a yapýlan hasar 
ihbarý 314 bini aþtý

Çorum polisinden 
kaçak içki operasyonu



Saadet Partili Asým Kiriþçi, Türkiye'nin son bir
aydýr gündeminde olan depremler ile ilgili Ço-
rum'u daha güçlü hâle getirmek için gerekli gör-
düðü icraatlarý sýraladý. Olasý bir depremin Ço-
rum'u daha az etkilemesi için yapýlmasý gereken-
leri 15 maddede sýralayan Kiriþçi, deprem bölge-
sinde çalýþmalarýndan dolayý belediyeye teþek-
kür ederken "Yeni Ýskilip yolu ile yeni hastaneyi
planlayanlarýn heykellerini þehir merkezine dik-
mek gerekir ki ihanetleri unutulmasýn diye" dedi.

Saadet Partisi Çorum Ýl Mahalli Ýdareler Baþ-
kaný Asým Kiriþçi "Gün, acýlarýmýzý paylaþma gü-
nüdür, dayanýþma günüdür, birlik ve beraberlik
günüdür. Gün, hep birlikte yaralarýmýzý sarma
günüdür. Gün, topyekun seferberlik günüdür. Bu
felaketin üzerinden de ülke ve millet olarak gele-
bilir, bu zorlu günleri de birlikte aþabiliriz" dedi.

"SEFERBER OLDUK"
Saadet Partisi Ýl Afet Koordinasyon kurulunda

konuþan Asým Kiriþçi "Tüm imkanlarýmýzla sefer-
ber olduk. Deprem felaketinin yaþandýðý ilk an-
dan itibaren genel merkezimiz ve bölgedeki il
baþkanlarýmýzla irtibata geçtik. Çorum olarak bu
acýyý en iyi anlayan yerlerden birisiyiz. Tüm ilçe
baþkanlýklarýmýz, kadýn kollarýmýz, gençlik kolla-
rýmýz Milli Görüþcü kuruluþlarýmýz olarak gerek
bulunduðumuz ilçede yardým toplayarak, gerek-
se deprem bölgelerine giderek orada çalýþmala-
ra katýldýk. AFAD ve ilçe belediyelerimizin yardým
çalýþmalarýna tüm teþkilat mensuplarýmýz olarak
katký saðladýk ve kuruluþlarýmýzla sürecin sonu-
na kadar bölgeye desteðimizi ve ilgimizi sürdür-
meye devam edeceðiz inþallah" dedi.

BELEDÝYEYE TEÞEKKÜR
Kiriþçi, bu noktada Çorum Belediyesine de

Afþin ve Elbistan'da gerek arama kurtarma ge-
rekse hizmet noktasýnda  Çorumlu hemþehrileri-
mizin de desteðini alarak gösterdiði baþarýlý ça-
lýþma için teþekkür etti.

Kiriþçi "Memleketimizde yaþanan büyük küçük
her felaket sonrasý yapýlan ve daha sonra hep
unutulan geriye doðru baktýðýmýzda hiçbirinden
yeterli ders almadýðýmýz ortada, hiç olmazsa 6
Þubat'ta ve daha sonrasýnda meydana gelen bü-
yük Anadolu Felaketinden alýnmasý gereken ders-
lerin alýnmasý gerekmektedir. Ülkemizin son yýllar-
da uðramýþ olduðu (heyelanlar, sel felaketleri,
depremlerin vb) doðal afetlerin, bulaþýcý hastalýk-
larýn ve gýda krizi gibi sorunlarýn en önemli sebep-
lerinden birisi ülkemizin son 25-30 yýllýk kýsa bir
zaman diliminde küresel emperyalistlerin, vahþi
kapitalistlerin kurduklarý ucuz iþ gücü maaþlý köle-
lik düzeninin meydana getirdiði kýrsaldan þehre
göç dalgasýnýn oluþturduðu nüfus hareketleridir.

"TERSÝNE GÖÇ ÞART"
Þehirlere yýðýlan nüfusun oluþturduðu, her

türlü (doðru,  yanlýþ, ahlaki veya gayri ahlaki) ta-
lebin karþýlanmasý için tüm ahlak ve maneviyatý-
mýzý bir kenara koyarak insanýmýzýn barýnma ih-
tiyacýna çözüm bulmak bahanesi ile oluþan plan
çarpýk kentleþmenin oluþturduðu afetlerle boðu-
þan ülkemizin yapmasý gereken. Acilen kýrsalda
kente doðru devam göçün durdurulmasý ve tersi-

ne göç için ulusal ve yerel düzeyde politikalar
oluþturulmasý gerekmektedir.

DEPREMDEN AZ HASARLA
ÇIKILMASI ÝÇÝN GEREKENLER
Þehrimizde meydana gelebilecek bir deprem

felaketinden en az hasarla çýkýlmasý için Saadet
Partisi olarak  yaptýðýmýz kýsýtlý çalýþmalar sonu-
cunda aþaðýda maddeler halinde sýraladýðýmýz
konularýn þehrimiz ve hemþerilerimiz adýna
önemli olduðunu düþünüyor ve konunun sonuna
kadar takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuna saygýlarý-
mýzla duyururuz" dedi. Saadet Partisi'nin olasý
deprem felaketine karþý alýnmasý gereken tedbir-
leri þu þekilde sýraladý:

1. Ýmar planlarýný bölgesel ve mikro ölçekli je-
olojik, jeofizik ve geoteknik etütlerinin yapýlarak
saðlam yer seçimin yapýlmýþ yeni imarlý alanlarý
oluþturularak zeminin saðlam olduðunu düþün-
düðümüz þehrimizi kuzeye  ve doðuya doðru
kaydýrýlmasý için acilen harekete geçilmesi ge-
rekmektedir. Gerekirse þehrin kuzeyinde, kuzey
doðusunda , doðu ve güneydoðusunda uydu
kentlerin oluþturulmasý lazým. 

2. Birinci sýnýf tarým arazilerinin imara açýlma-
masý, en sondan baþlamak üzere taban arazi di-
ye tabir edilen birinci sýnýf tarým arazilerine yapý-
lan imar planlarýnýn (yeni Ýskilip yolunun altý, yeni
oto galericileri sitesi gibi) iptal edilmesi gerek-
mektedir çünkü doðal afetlere gýda krizini de ek-
lemliyoruz. Tarým ve tarým arazilerini ülkemizin
stratejik konularý olarak görüyoruz.

3. Akþemseddin Caddesi'nin altý ve Hýdýrlýk
altýnýn imarlarýnýn mümkün olan kýsýmlarýnýn iptal
edilmesi ve dörtten fazla kata müsaade edilme-
mesi gerekmektedir çünkü Çorumlu hemþerileri-
miz bilir ki buralar daha 15-20 yýl öncesinde ka-
dar yüzey sularýnýn bulunduðu alanlardý.  Buralar
Çorum gýda ihtiyacýný karþýlayan bað bahçe ve
tarlardan oluþmaktaydý. Bu durumun düzeltilme-
si ve tarým arazilerinin hiç bir þartla imara açýlma-
masý gerekmektedir.

4. Þehrimizin merkezindeki (Emir Ahmet Ca-
mi'nden Fatih Caddesi'ne kadar, kalenin etrafý ,
Uður Mumcu Caddesi'nin  saðý solu vb) eski imar
alanlarýnýn acilen revize edilmesi ve þehrimizin

merkezindeki planlý çarpýk yapýlaþmanýn ortadan
kaldýrýlmasý için acil adýmlarýn atýlmasý gerek-
mektedir.

5. Biliyoruz ki Çorumumuz 14 Aðustos 1996
yýlýnda Salhan çayý hattý üzerinde oluþan orta þid-
deti 5,4 ve 5,2 olan iki deprem yaþadý ve Çorum
ile Mecitözü'nün köylerinde yýkýmlara sebep ol-
muþtu. Bunun için belediyemiz acilen aðustos
1996 ve aðustos 1999 tarihinden önceki yapýlan
dört katlý yýðma binalar ve daha yüksek katlý diðer
binalarda baþlamak üzere vatandaþlarýmýzýn
oturduðu binalarýn vatandaþlarýmýzdan talep bek-
lemeksizin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Riskli yapý tespiti yapýldýðý halde yýkýlmayan bina-
larý olabileceði konusunda endiþelerimiz bulun-
makta olup ve bu konuda yetkililerden bilgi istiyo-
ruz. Þehirde acilen yýkýlmasý gereken binalarýn bir
þekilde boþaltýlmasý ve yýkýlmasý gerekmektedir.

6. Þehrimizde Refah Partili Belediye Baþkaný-
mýz Arif Ersoy'un baþkanlýðý döneminde oluþtu-
rulan Silm Kent gibi Ýslam medeniyetine uygun
müstakil yapýlaþmaya imkan saðlayan en fazla
iki katlý imara müsaadeli alanlarýn çoðaltýlmasý
gerekmektedir.

7. AFAD Ýþleri Müdürlüðü baþta olmak üzere
kamu eski kamu binalarýnýn yýkýlarak afetler la-
zým olan ekipman ve alet edevata ulaþýlabilecek
ve 8,9 þiddetine dayanabilecek lojistik merkezle-
ri askeri karargahlarý, polis karakollarý, askeri loj-
manlarýnýn þehrin dýþýnda ve depreme dayanýklý
þekilde yeniden inþa edilmesi gerekmektedir. Ay-
rýca þehir merkezindeki resmi kurumlara ait loj-
manlarýn (maliye lojmanlarý, polis lojmanlarý, ta-
pu lojmanlarý) hemen hemen hepsi eski binalarýn
ve acil yýkýlmasý gereken valilik hizmet binasýnýn
ve diðer kamu binalarýnýn yýkýlmasý, bu kamu
alanlarýnýn  Þehir merkezinde altyapýlarý  afetler-
de kullanýlabilecek þekilde toplanma merkezleri-
nin oluþturulmasý gerekmektedir.  

8. Þehrimizde kentsel dönüþümlerin üç katý
beþ kata, beþ katý sekiz kata, sekiz katý 10 kara
artýrarak deðil yeni yapý rezerv alanlarý oluþtura-
rak yapýlmasý gerekmektedir. Bu uygulamadan
acilen vazgeçilmelidir.  Katlar artýrýlarak deðil,
imar parsellerinin saðlam bina yapýmýna uygun
geometride olmasý gerekmektedir.

9. Açýlmasý yýlan hikayesine dönen eski has-
tane binasýnýn acilen faaliyete geçirilmesi gerek-
mektedir. Þehrin en pis havasýnýn oluþtuðu çö-
keltiye planlanan ve bataklýða saplanan yeni
hastanenin deprem izalatörlerinin olup olmadýðý
konusunda yetkililerden bir açýklamanýn yapýlma-
sýný bekliyoruz. Deprem izalatörü yoksa deprem
izalatörlü güçlendirilmesinin yapýlmasý gerek-
mektedir.

10. Eski Ýskilip yolunun geniþletilmesi durur-
ken Altýnbaþ, Deliler, Ömerbey,  Köprüalan köy-
lerinin mümbit tarým arazilerini ortasýna bir han-
çer gibi saplanan yeni Ýskilip yolunun yapýlarak
yapýlan katliama yolun çevresinin imara açýlarak
bir katliama daha sebep olunmamasý gerekiyor.
Yeni Ýskilip yolu ile yeni hastaneyi planlayanlarýn
heykellerini þehir merkezine dikmek gerekir bir
þehre ancak bu kadar ihanet edilebilirdi.

11. Yeni yapýlacak imar planlarýnda depreme
dayanýklý bina yapýmýna uygun ebatlarda ve þe-
killerde imar parsellerinin oluþturulmasý gerek-
mektedir.

12. Ýnþaat Yapým aþamasýnda ise projelerin
çizildiði, betonarme ve statik hesaplamalarýn ya-
pýldýðý mimar ve mühendislerimizin kullanmýþ ol-
duðu farklý paket programlarýnýn akredite olup ol-
madýklarýný denetlemek ile baþlayýp inþaatýn ima-
latý sýrasýnda tüm imalatlarýn denetlenmesi, þan-
tiye þeflerinin þantiyelerde olup olmadýðýnýn de-
netlenmesi, yapý denetim firmalarýnýn denetlen-
mesi, yapý denetim firmalarýnýn çalýþtýrmýþ olduk-
larý teknik personellerinin denetlenmesi gerek-
mektedir.

13. Ýnþaat imalatýnda görev yapan kalýpçý, de-
mirci, tesisatçý, elektrikçi, makinecinin  inþaatlar-
da çalýþanlarýn tümünün ayrý ayrý ve sürekli eði-
tilmesi gerekmektedir.

14. Tüm inþaatlarda inþaat baþlamadan önce
zemin sýkýlaþtýrma, zemin iyileþtirilmesi, drenaj
yaptýrýlmasý, zeminin çok kötü olduðu yerlerde bi-
nanýn kaç katlý olduðuna bakýlmaksýzýn fore ka-
zýklý temeller yaptýrýlmasý gerekmektedir.  

15. Beton santrallerinin kullandýðý malzeme-
lerin (kum, çimento, su ve diðer katký maddeleri-
nin, inþaatlarda kullanýlan demirlerin Türk stan-
dartlarýna uyup uymadýðýnýn denetlenmesi hatta
inþaata dökülen betonlarýn sulanmasýna, kalýpla-
rýnýn ne zaman sökülmesine varýncaya, en ince
ayrýntýya kadar komple de sürekli denetimin ya-
pýlmasý gerekmektedir.

Olasý felaketlerin önüne geçmek için gerekli
gördükleri þeyleri sýralayan Saadet Partili Asým
Kiriþçi ayrýca "Gerçekten denetim yapýlmasý ge-
rekiyor. Ýnþaatýn her safhasýnda ve tavizsiz dene-
tim görevi bihakkýn yerine getirilmelidir" dedi.

Kiriþçi ayrýca "Ülkemizin baþýndaki göç soru-
nu acilen 1980'lerde devlet politikasý olan ülkenin
%60'ýnýn þehirlerde %40 kýnýn kýrsalda ve köyler-
de yaþamasý planlarýný þimdi tersine göç olarak
uygulayarak göç sorununu çözmek gerekir. Göç
sorunu çözülmeden bu sorunlarý çözmek kolay
olmayacaktýr. Þehirlerimizi mümkün olduðu ka-
dar boþaltmak, köye dönüþü hýzlandýracak proje-
ler üretmek þehirdeki tüm imkanlarýn köylerimize
taþýmasýnýn daha az maliyetli olacaðý kanýsýnda-
yýz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)
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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.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý bir di-
zi ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyaretler kapsamýnda
Emekliler Derneðini de ziyaret eden Ahlatcý burada
Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile de görüþtü. 

"Ulu çýnarlarý ziyaret ederek, onlar için yaptýðý-
mýz çalýþmalar üzerinde istiþarelerde bulunduk" di-
yen Ahlatcý misafirperverlikleri için de dernek yöne-
timine teþekkür etti.

AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'nýn ziyaret ile
ilgili paylaþýmý þu þekilde:

Çorum Emekliler Derneði Baþkanýmýz deðerli
büyüðümüz Hýdýr Kýnýklý abimiz ve yönetimini ziya-
rette bulunarak ulu çýnarlarýmýz için yaptýðýmýz ça-
lýþmalar üzerine istiþarelerde bulunduk. Kýymetli
baþkanýmýza ve yönetimine misafirperverliklerin-
den dolayý teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda kolay-
lýklar diliyorum. (Abdulkadir Söylemez)

Ahlatcý'dan emeklilere ziyaret

SAADET PARTÝSÝ ÇORUM ÝL MAHALLÝ ÝDARELER BAÞKANI ASIM KÝRÝÞÇÝ, ÇORUM'DA OLASI 
BÝR DEPREM FELAKETÝNÝN ÖNÜNE GEÇMEK ÝÇÝN YAPILMASI GEREKENLERÝ SIRALADI.

'Tersine göçü teþvik etmeliyiz'

Saadet Partisi Çorum Ýl Mahalli 
Ýdareler Baþkaný Asým Kiriþçi
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Çorum Barosu deprem
bölgesindeki yara sarma, hu-
kuki destek ve delil tespit ça-
lýþmalarýna destek veriyor.

Çorum barosuna kayýtlý
gönüllü avukatlar Türkiye Ba-
rolar Birliði Afet Koordinasyon
Merkezi Çalýþmalarý kapsa-
mýnda dört gün boyunca Ha-
tay'daki çalýþmalara katýldý.

Barodan yapýlan açýkla-
mada "Baromuza kayýtlý gö-
nüllü meslektaþlarýmýz TBB
Afet Koordinasyon Merkezi
Çalýþmalarý kapsamýnda dört
günlük süreyle Hatay'daki ça-
lýþmalara katýlmýþlardýr. Koor-
dinasyon merkezinde görev
yaparak, görev esnasýnda
savcýlýðýn delil tespit iþlemle-
rine refakat, vatandaþlara hu-
kuki destek ve meslektaþlar
ile vatandaþlara yardým mal-
zemelerinin temin ve daðýtýl-

masýna iliþkin çalýþmalar yap-
mýþlardýr. Hatay'ýn ve Hatay
Barosunun yeniden ayaða
kalkmasý için gönüllü olarak

yardým çalýþmalarýnda görev
alan meslektaþlarýmýza te-
þekkür ediyoruz" denildi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Hitit Üniversitesi, TÜBÝ-
TAK BÝÇABA Burs Programý
kapsamýnda sekiz projeyi
çaðrýya açtý.

TÜBÝTAK, depremin etki-
lediði illerde afetten zarar gö-
ren lisans, yüksek lisans ve
doktora öðrencileri ile doktora
sonrasý araþtýrmacýlarýn araþ-
týrma projelerinde yer almasý-
ný saðlamak amacý ile burs
program çaðrýsý açýldý.

Adana, Adýyaman, Diyar-
bakýr, Elazýð, Gaziantep, Ha-
tay, Kahramanmaraþ, Kilis,
Malatya, Osmaniye ve Þanlý-
urfa'da depremden doðrudan
etkilenen öðrencileri kapsa-
yan çaðrýda sekiz proje araþ-
týrmacýlarýn baþvurusuna
açýldý.

Hitit Üniversitesinde yapý-
lan açýklamada þu bilgilere
yer verildi:

6 Þubat 2023 tarihinde
meydana gelen depremlerin
etkilediði Adana, Adýyaman,
Diyarbakýr, Elazýð, Gazian-
tep, Hatay, Kahramanmaraþ,
Kilis, Malatya, Osmaniye ve
Þanlýurfa illerinde, afetten
doðrudan etkilenen lisans,
yüksek lisans ve doktora öð-
rencileri ile doktora sonrasý
araþtýrmacýlarýn TÜBÝTAK
Merkez ve Enstitülerinde yü-
rütülen veya TÜBÝTAK tara-
fýndan desteklenen araþtýrma
projelerinde yer almalarýný
saðlamak amacýyla 2247-C
Programý kapsamýnda BÝÇA-
BA-Birlikte Çalýþýp Birlikte

Baþaracaðýz Burs Programý
çaðrýsý TÜBÝTAK tarafýndan
açýldý.

Bu kapsamda üniversite-
miz öðretim üyeleri tarafýn-
dan yürütülen sekiz proje
araþtýrmacýlarýn baþvurusuna
açýlmýþtýr.

Çaðrý kapsamýnda proje
süresi içerisinde olmak koþu-
lu ile öðrenci ve doktora son-
rasý araþtýrmacýlara verilecek
destek süreleri aþaðýdaki gi-
bidir:

Lisans öðrencilerine en
fazla 6 ay

Yüksek lisans (tezli) öð-

rencilerine en fazla 12 ay
Doktora öðrencilerine en

fazla 24 ay
Doktora sonrasý araþtýr-

macýlara en fazla 12 ay Bu
doðrultuda program baþvuru-
larý aþaðýdaki üç aþamada ta-
mamlanacaktýr.

1. Proje Yürütücüsü Bilgi
Giriþi,

2. Öðrenci-Doktora Son-
rasý Araþtýrmacý Baþvurularý,

3. Proje Yürütücüsü De-
ðerlendirmesi

Detaylý bilgi “hi-
tu.edu.tr”den edinilebilir. 

(Abdulkadir Söylemez)

Depremden doðrudan etkilenen öðrenciler için 
TÜBÝTAK BÝÇABA burs programý hazýrladý

HÝTÜ, 8 projeyi
çaðrýya açtý

SIVI KLOR ALIMI
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SIVI KLOR ALIMI mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhale-
ye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/203072
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ 

MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi : Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No:167 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 0 364 225 74 00 - 0 364 224 50 15
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : SIVI KLOR ALIMI
b) Niteliði, türü ve miktarý : 18.000 kg sývý klor (sodyum hipoklorit) alýnacaktýr.

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

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüðü

ç) Süresi/teslim tarihi : Mal, 2 (iki) parti halinde idarenin istediði zamanda ve 
miktarda Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetle-
ri Müdürlüðü'ne teslim edilecektir.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarih iþe baþlama tarihidir.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2023 - 11:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Müdürlüðü
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýn-
masý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine iliþkin bilgiler:
Ýmalatçý veya satýcý firma, Saðlýk Bakanlýðý'ndan Biyosidal Ürünler Yönetmeliði yetki belgesi
almýþ olmalý ve ibraz etmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1789857

ÇORUM BAROSU HATAY'DA
DELiL TESPiTiNE YARDIM ETTi



AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, "Deðerlerimize
yönelik saldýrýlarý görmezden
gelen, Ýslamofobi hukuksal ve
kurumsal zeminde siyasallaþtý-
ran sözde medeni Avrupa'nýn
iþlediði insanlýk suçunun karþý-
sýndayýz" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde (TBMM) Av-
rupa'da Yükselen Irkçýlýk ve Ýs-
lamofobi, Ýslam Düþmanlýðýný
Ýnceleme ve Araþtýrma Alt Ko-
misyonu Toplantýsýna katýldý.

Bursa Milletvekili Hakan
Çavuþoðlu baþkanlýðýnda ger-
çekleþtirilen toplantý sonrasýn-
da Milletvekili Kavuncu, bir me-
saj yayýmladý. Avrupa'nýn Ýsla-
mofobi'yi hukuki ve kurumsal
zeminde siyasallaþtýrdýðýný vur-
gulayan Kavuncu, "Doðru bilgi-

lendirme, bilinçlendirme, ger-
çeði ortaya çýkararak olumsuz
algýlarý yýkma ve insanlýk suçu
olan Ýslamofobi'nin son bulma-
sý için, sorunun çözümüne yö-
nelik olarak hazýrlanan; tespit,
teþhis ve çözüm önerilerimizi
içeren ayrýntýlý, kapsamlý Rapor

TBMM Baþkanlýðýmýza sunula-
caktýr. Ayrýca yurtiçi ve yurtdý-
þýnda tüm ilgili kurum ve kuru-
luþlara da paylaþýlacaktýr. 

Mukaddes deðerlerimize
yönelik saldýrýlarý görmezden
gelen, Ýslamofobi hukuksal ve
kurumsal zeminde siyasallaþtý-

ran sözde medeni Avrupa'nýn
iþlediði insanlýk suçunun karþý-
sýndayýz. Dünyayý tehdit eden
bu 'zehre karþý üretilebilecek
panzehir' için çalýþmalarýmýz
her zeminde kararlýlýkla devam
edecektir" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)
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'Ýslamofobi'yi siyasallaþtýran
Avrupa'nýn karþýsýndayýz'

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Çorum Bele-
diye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, geçtiðimiz
Çarþamba günü Çorum Belediyesinin yeni hizmet binasýnda
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ile görüþtü. Ziyaretle
ilgili sosyal medya hesabýndan bir paylaþým yapan Baþkan Ah-
latcý, belediye baþkanýmýz dr. Halil ibrahim aþgýn'ý ziyarette bu-
lunarak deprem bölgelerimize ve depremzede vatandaþlarýmý-
za yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalar hakkýnda istiþareler-
de bulunduk. Kýymetli Baþkanýmýza teþekkür ediyor, çalýþma-
larýnda kolaylýklar diliyorum" diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Yeni binada
hizmet istiþaresi

AK Parti Çorum Kadýn Kollarý
Teþkilatý, depremzede ailelere
destek amacýyla baþlatýlan Sýcak
Sofralar Yeniden Kurulsun Kam-
panyasý baþlattý.

Depremzede ailelere destek
olmak, aile sýcaklýðýnda sofralar-
da buluþmalarýna vesile olmak
amacýyla baþlatýlan kampanyay-
la ilgili AK Parti Çorum Kadýn

Kollarý Baþkaný Meryem Demir
bilgi verdi.

Depremzede aileleri yalnýz
býrakmamak için çalýþtýklarýný
belirten Demir, "Ýl merkezimizde
ve ilçelerimizde kadýn kollarý teþ-
kilatlarýmýz ve gönüllülerimizin
destekleri ile 'tencere, çaydanlýk,
tabak, kaþýk, çatal, çay kaþýðý,
kase, su bardaðý, çay bardaðý,
çay tepsisi, sofra örtüsü, ekmek
býçaðý vb. malzemelerinden olu-
þan koliler hazýrlýyoruz. Ço-
rum'da hemþehrilerimiz yüzyýlýn
felaketinde depremzede kardeþ-
lerimizi hiç yalnýz býrakmadý. Ýlk
günden bu yana hep birlikte
omuz omuza olmayý b ildiler. Bu-
gün bu kampanya ile yeni bir ça-
lýþma baþlatmýþ bulunuyoruz.
Ramazan öncesi yine deprem-
zede kardeþlerimizin yanýnda
hep birlikte olacaðýz. Yaralarý bir-
likte sarmak için baþlattýðýmýz
kampanyaya destek olmak iste-
yen tüm hemþerilerimizi bu kam-
panyaya bekliyoruz. Yardýmlarýný
ulaþtýrmak isteyen hemþehrileri-
miz AK Parti Ýl ve Ýlçe Kadýn Kol-
larý ile iletiþime geçebilir" dedi.
(Haber Merkezi)

ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþka-
ný Erkan Yýldýz ve beraberin-
deki parti yöneticileri, meslek
kuruluþlarýna nezaket ve ta-
nýþma ziyaretinde bulundu.

Geçtiðimiz aylarda yapý-
lan olaðan genel kurul sonu-
cu ÝYÝ Parti Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Erkan Yýldýz ve yö-
netimi, ziyaretlerini sürdürü-
yor.

Erkan Yýldýz, beraberin-
deki partililer ile birlikte Ço-
rum Ziraat Odasý'ný ziyaret
ederek odanýn yeni baþkaný
Adem Özdemir ve yönetim
kurulu üyeleri ile bir süre
sohbet etti. Yýldýz, Baþkan
Adem Özdemir'e yeni göre-
vinde baþarýlar dileyerek,
yeni yönetimi kutladý.

ÝYÝ Parti heyeti, ayrýca
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Recep Gür'ü ziyaret
ederek birlik yönetim kurulu
ve oda baþkanlarý ile görüþ-
tü.

ÝYÝ Partili yöneticiler, Ço-
rum Pancar Ekicileri Koope-
ratifi'ni de (PANKOBÝRLÝK)
ziyaret ederek, Baþkan Ah-
met Pehlivan ve diðer ko-
operatif yöneticileriyle soh-
bet etti.

Ziyaretler sýrasýnda çiftçi-
nin, üreticinin, esnafýn sorun
ve talepleri hakkýnda bilgi
alan Erkan Yýldýz, iktidara
geldiklerinde hayata geçire-
cekleri projeler hakkýnda ba-
zý bilgiler verdi.

Ziraat Odasý Baþkaný
Adem Özdemir, ÇESOB
Baþkaný Recep Gür ve PAN-
KOBÝRLÝK Baþkaný Ahmet
Pehlivan da nazik ziyaretle-
rinden dolayý ÝYÝ Parti heye-
tine teþekkür etti.

Ziyaretlerde, Ýl Baþkaný
Erkan Yýldýz'a parti yönetici-
leri; Meral Özeþer, Sinem
Sarý, Menekþe Faký, Ömer
Köþkerler, Eyüp Özturan ve
Birol Tonga da eþlik etti. 

(Haber Merkezi)

AK Partili kadýnlardan 
yeni kampanya

ÝYÝ Parti’den meslek 
kuruluþlarýna ziyaret
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Kahramanmaraþ merkezli 6 Þubat'ta-
ki depremlerin ardýndan Çorum'daki
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na (GSB) bað-
lý yurtlarda barýnan depremzedeler, kamu
kurumlarýnýn yurt yerleþkesinde verdiði
hizmetlerle günlük ihtiyaçlarýný yurdun dý-
þýna çýkmadan ücretsiz giderebiliyor.

Deprem felaketinde evlerini kaybeden
8 bine yakýn depremzede, Çorum'da mi-
safir ediliyor. Bir kýsmý ev kiralayarak ya
da yakýnlarýnýn evinde barýnan deprem-
zedelerin bir kýsmý da GSB yurtlarýnda
kalýyor.

Kent merkezinde Ýskilipli Atýf Hoca Kýz
Öðrenci Yurdu'nda da 140'ý çocuk olmak
üzere yaklaþýk 400 depremzede misafir
ediliyor. Ailelerin ayrý odalarda kaldýðý
yurtta, depremzedelere üç öðün yemek
veriliyor.

Ýl Saðlýk Müdürlüðünün doktor ve
hemþire görevlendirdiði revirde temel
saðlýk hizmeti alan depremzedelere Aile
ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü görevli-
lerince sosyal ve psikolojik destek verili-
yor. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü görevli-
leri aracýlýðýyla yurttaki uygun alanlarda
spor yapma imkaný bulan depremzedeler,
yurt yönetimince oluþturulan hayýr çarþý-
sýndan da ihtiyaçlarýný ücretsiz karþýlaya-
biliyor.

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü de deprem-
zede ailelerin çocuklarý için eðitim imkan-
larý saðlýyor. 6 yaþa kadar olan çocuklar,

yurt binasýndaki ana sýnýfýnda eðitim gö-
rürken, ilkokul, ortaokul ve lise öðrencile-
ri de çevredeki okullara kaydettirilerek,
eðitim hayatlarýný sürdürüyor. Öðrenciler,
yurt ve okul arasýnda ulaþýmý ücretsiz
servislerle saðlýyor.

"DEVLETÝMÝZ HER TÜRLÜ 
ÝHTÝYACINI KARÞILIYOR 
VATANDAÞIMIZIN"
Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çað-

lar, depremin ardýndan Çorum'daki yurt-
larda bine yakýn kiþinin misafir edildiðini
söyledi.

Yurtta depremzedeler için bir kýsmý
bakanlýðýn önerdiði, bir kýsmý da ihtiyaca
göre kendi imkanlarýyla baþlattýklarý çalýþ-
malar olduðunu belirten Çaðlar, deprem-
zedelerin travmayý atlatabilmesi ve gün-
lük hayatlarýný düzene sokmasý için gere-
ken her çalýþmayý yaptýklarýný vurguladý.

Çocuklar için ana sýnýfý ve Kur'an kur-
su, yetiþkinler için spor ve el sanatlarý
kurslarý açtýklarýný anlatan Çaðlar, çeþitli
branþlardan antrenörlerin de yurttaki ço-
cuklarla bir araya gelerek yeteneklerine
göre onlarý yönlendirdiðini kaydetti.

Ýskilipli Atýf Hoca Öðrenci Yurdu'nda
50'ye yakýn personelin 7 gün 24 saat gö-
rev yaptýðýna iþaret eden Çaðlar, þunlarý
kaydetti:

"Gördüðümüz kadarýyla yüzde 100'e
varan vatandaþ memnuniyeti var. Çünkü

devletimiz her türlü ihtiyacýný karþýlýyor
vatandaþýmýzýn. Saðlýk Müdürlüðümüz
burada doktor ve hemþire görevlendire-
rek revir oluþturdu. Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Ýl Müdürlüðünden, Milli Eðitim Müdür-
lüðünden, Sosyal Yardýmlaþma ve Daya-
nýþma Vakfýndan, ÝÞKUR'dan görevliler
buraya geliyor ve vatandaþlarýmýzýn deði-
þik taleplerine yönelik bilgilendirme yapý-
yor. Vatandaþlarýmýz burada kapýdan dý-
þarý çýkmadan gündelik hayatýný yaþaya-
bilecek her türlü imkan ve sosyal donatý-
ya sahip."

"EN ÝNCE AYRINTISINA
KADAR DÜÞÜNMÜÞLER"
Depremin ardýndan Malatya'dan aile-

siyle Çorum'a gelen Adnan Çolak evleri-
nin aðýr hasar gördüðünü belirterek, "Öy-
le bir ortamdan geldik ki bize göre yurdun
ortamý çok iyi. Yurt görevlileri gerekeni de
yapýyor. Kahvaltýmýzý, yemeðimizi veri-
yorlar, barýnacak yerimiz var. Odalarýmýz
da ayrý, namaz kýlacak yerimiz var. Baþka
ne olsun, bir sýkýntý yok." dedi.

Kübra Doðan, depremin ardýndan an-
ne ve babasýnýn Malatya'dan Çorum'a
geldiðini, buradan çok memnun kalmala-
rýndan dolayý kendisinin de çocuklarýyla
kente geldiðini anlattý.

Evleri yapýlana dek bu þekilde yaþa-
yacaklarýný dile getiren Doðan, yurttan ve
burada kendileri için verilen hizmetten
çok memnun olduklarýný söyledi.

Aslen Çorumlu olan ve 33 yýldýr Ha-
tay'ýn Ýskenderun ilçesinde yaþayan Dur-
sun Arslan, depremin ardýndan akrabala-
rýnýn daveti üzerine Çorum'a geldiklerini,
birkaç gün onlarda kaldýktan sonra AFAD
aracýlýðýyla yurda yerleþtiklerini kaydetti.

Yurttan memnun olduklarýnýn altýný çi-
zen Arslan, "Yurt yönetiminden ve destek
olan herkesten, devletimizden, belediye-
mizden, emeði geçen herkesten Allah ra-
zý olsun. Bize çok iyi baktýlar. Her türlü ih-
tiyacýmýz karþýlanýyor. En ince ayrýntýsýna
kadar düþünmüþler, sað olsunlar. Hiçbir
eksiðimiz yok. Rabb'im kimseye bir daha
böyle bir felaket yaþatmasýn." ifadelerini
kullandý. (AA)

Günlük ihtiyaçlar
kolayca gideriliyor

Çorum Belediyesinin Çorum Kale-
si'nden baþlayýp Tarihi Ulu Cami'ye ka-
dar uzanan Tarihi Kültür Yolu Projesi
kapsamýnda bulunan Tarihi Meydan
Projesi için çalýþmalar sürüyor. Ulu Ca-
mi ve çevresinde oluþturulacak meydan
için bölgede bulunan Halkbankasý bina-
sý yýkýlmýþtý. Ziraat Bankasý binasýnýn
da önümüzdeki aylarda yýkýlmasý plan-
lanýyor. 

Bu çalýþmalar devam ederken, proje
için Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kýnma Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan (DO-
KAP) destek geldi. Çorum Belediyesi ile
DOKAP arasýnda imzalanan protokolle
Tarihi Kültür Yolu Altyapý Ýyileþtirme Pro-
jesi için DOKAP, çalýþmalara 6 milyon
750 bin liralýk destek verecek.

"GEÇMÝÞ, GÜNÜMÜZ VE 
GELECEK ARASINDA
KÖPRÜ OLACAK"
Çorum Belediyesinde düzenlenen

törenle protokol imzalandý. Törene, DO-
KAP Baþkaný Hakan Gültekin, Çorum
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþ-
gýn ve belediye yetkilileri katýldý.

Tören sonrasý sosyal medya hesa-
býndan bir paylaþým yapan Baþkan Aþ-
gýn, "Sahip olduðu tarihi, kültürel tescilli
varlýklar ile þehrimizde turizm adýna bü-
yük bir potansiyele sahip olan Tarihi

Kültür Yolumuzun Altyapý Ýyileþtirme
Projesini DOKAP Baþkanýmýz Hakan
Gültekin ile imzaladýk. Bu sayede Tarihi
Kültür Yolumuzun önemli kilometre taþ-
larýndan olan Tarihi Çorum Meydaný-
mýz, 6 Milyon 750 bin TL'lik destek ile
önemli bir aþama daha kaydederek
geçmiþ, günümüz ve gelecek arasýnda
köprü olacak" dedi. (Çaðrý Uzun)

DOKAP'tan Tarihi Meydan için
6,7 milyon liralýk destek

Çorum Belediyesinin kentin çehresini deðiþtirecek çalýþmalarýndan birisi olan 
Tarihi Meydan Projesi için bir somut adým daha atýldý. Ulu Cami ve çevresine 

yapýlan projeye DOKAP, 6,7 milyon liralýk destek verecek.

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN



Greyfurt da turunçgiller ai-
lesinden bir meyvedir. Þifasý

bol olan bu meyve sayesinde
özellikle kýþ aylarýnda soðuk algýn-

lýðý, grip, nezle gibi hastalýklardan kurtulmak
mümkündür. Ayný zamanda vücudumuza vita-
min de saðlarýz. Kýþ aylarý geldi tabii, tam kýþýn
ortasýnda olduðumuz þu günlerde hepimiz
kendimizi soðuk havalardan korumalýyýz. Özel-
likle çocuklar soðuklardan, ayazdan hemen et-
kilenir. Bu yüzden hem sýký giyinmek hem de
gýda takviyesi yapmak gerekir. Bu þifalý meyve
tadý biraz ekþi olduðu için çok tercih edilmez.
Fakat þifasý, vücuda faydasý oldukça çoktur.
Eðer meyve olarak tüketemiyorsanýz, marme-
lat, reçel yada meyve suyu olarak da tüketebi-
lirsiniz. Yüksek vitamin içeriði sayesinde hem
güç verir, hemde hastalýklara karþý dayanýklýlýk
saðlar. Peki greyfurt faydalarýnelerdir, ana va-
taný neresidir, özellikleri nelerdir, greyfurt diyeti
nasýl yapýlmalýdýr ve greyfurt yaðýnýn alkol ba-
ðýmlýlýðý ile ilgisi nelerdir? Ýþte tüm bu sorularýn
cevabý yazýmýzda gizlidir.

GREYFURTUN FAYDALARI NELERDÝR?
Ýçerdiði C vitamini sebebiyle herkesin de

bildiði gibi kýþ aylarýnda grip, nezle ve soðuk al-
gýnlýðý gibi hastalýklardan korunmaya yardým
eder. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Özellikle
bu soðuk kýþ günlerinde mutlaka tüketmenizi
öneririz. Þayet tadýný ekþi buluyorsanýz, meyve
suyu þeklinde tüketebilir yada yemeklerinize
de ilave edebilirsiniz. Kabuklarýndan greyfurt
marmelatý yadagreyfurt reçeli yapýp tüketme-
niz de daha kolaydýr. Kalsiyum bulundurmasý
sebebiyle kemiklere, diþlere güç verir. Diþ eti
kanamalarýný önlemeye yardým eder. Ayrýca
týrnaklar ve saçlarý da korur. Týrnaklarýn kolay
kýrýlmasýný engeller. Kolesterolü dengelemeye
yardým eder. Kan damarlarýnýn esnekliðini art-
týrýr. Kaný temizler. Kalp saðlýðýný korur, kalbe
dosttur. Karaciðeri temizler ve idrar söktürür.
Ýþtahsýzlýk için yemeklerden önce yenebilir. Gut
hastalýðýna þifa saðlar. Romatizmaya faydalý-
dýr. Egzama ve benzeri cilt hastalýklarýna ve
yaralara da þifa verir. Mide rahatsýzlýklarýna iyi
gelmesi de greyfurt faydalarý arasýndadýr. Ayrý-
ca cildinizi güzelleþtirir ve pürüzsüzlük saðlar.
Diyabet yani þeker hastalýðýna da iyi gelir.

Vücutta açýlan yaralarýn kolaylýkla iyileþme-
sine yardým eder. Kansere karþý da faydalý bir
meyvedir. Kadýnlarýn baþlýca hastalýklarýndan
biri olan meme kanserine karþý da fayda sað-
ladýðý düþünülmektedir. Yapýlan araþtýrmalara
göre greyfurtun erkeklerin prostat kanserine
yakalanma riskini % 82 oranýnda azalttýðý orta-
ya çýkmýþtýr. Sindirim sistemini rahatlatýcý özel-
liði de vardýr. Yüksek oranda lif içermesi sebe-
biyle kabýzlýðý önler. Hazýmsýzlýðý gidererek ba-
ðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýna yardým eder.
Varislere iyi gelir. Ayrýca greyfurtun suyunu sý-
karak greyfurt suyu elde edebilirsiniz.

GREYFURT MEYVESÝNÝN ANA VATANI 
VE ÖZELLÝKLERÝ NELERDÝR?
Bu þifasý bol olan meyvenin ana vataný Çin

ve Hindistan olarak belirtiliyor. En çok üretildiði
ülke ise Amerika Birleþik Devleti'dir.Greyfurt
aðacý yapraklarýný dökmez, aðacýn boyu 6 met-
reye kadar çýkabilir. Meyvelerinin kabuklarý tu-
runcu renktedir. Meyveleri dýþtan ayný portaka-
la benzer. Fakat iç kýsýmlarýportakal gibi turun-
cu deðil kýrmýzýdýr. Meyvelerinin çekirdekli ve
çekirdeksiz olanlarý vardýr. Meyve tadý mayhoþ-
tur. Eðer bu mayhoþluktan bir nebze kurtulmak
isterseniz meyvenin kabuklarýný soyup yemeni-
zi tavsiye ederiz. Kýrmýzý olmasý sebebiyle do-
mates gibi likopen bulundurur. Meyvelerinde
sitrik asit, tartarik asit vardýr. Meyve ve meyve
suyu olarak tüketilmesinin yanýnda bu þifalý
meyve, yemeklerin yapýmýnda da piþirilirken
ilave edilir. Bol miktarda C vitamini içerir. Bunun
yanýnda B2 ve D vitaminleri de barýndýrýr. Po-
tasyum, kalsiyum ve magnezyum da içerir.

GREYFURT DÝYETÝ ÝLE 
KÝLO VEREBÝLÝRSÝNÝZ!
Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenlerin de

adresi yine bu þifalý meyvedir. Bu meyveyi tü-
keterek kolaylýkla zayýflayabilir, kilo verebilirsi-
niz. Greyfurt diyeti yapan kiþiler yemeklerden
sonra bir adet greyfurt tüketebilirler. Ayrýca sa-
latalara, kokteyllere de dahil edebilirsiniz.

GREYFURT YAÐI ÝLE ALKOL DÜÞKÜN-
LÜÐÜNÜ YOK EDEBÝLÝRSÝNÝZ!
Greyfurt yaðý da hoþ kokusu ve etkileri sa-

yesinde özelikle kozmetik sanayinde yer bul-
muþtur. Bu þifalý yað diüretik bir etkiye sahiptir.
Bu nedenle böbrek ve karaciðer tedavilerinde
kullanýlýr. Alkol düþkünü olan ve tedavi olmak
isteyen kiþiler bolca greyfurt tüketmelidirler.

GREYFURTU KÝMLER KULLANMAMALI?
Çeþitli hastalýklara karþý ilaç kullanan kiþiler

bu þifalý meyveyi dikkatli tüketmelidir. Çünkü
meyvenin içindeki maddeler ilaç ile etkileþime
geçip vücudunuza zarar verebilir. Eðer ilaç kul-
lanýyorsanýz bu meyveyi tüketmeden önce
doktorunuza danýþmanýzda yarar vardýr. Özel-
likle kolesterol, yüksek tansiyon, kalp ve anti-
depresan ilaçlarý kullanýyorsanýz bu meyveyi
yemeden önce doktorunuza danýþmalýsýnýz.
Epilepsi yani sara hastalýðý olan ve bu hastalýk-
la ilgili ilaç kullanan kiþiler ile mide ilaçlarý ve ik-
tidarsýzlýða karþý ilaç kullanan kiþiler doktorlarý-
na danýþmadan bu meyveyi tüketmemelidir.

GREYFURGREYFURT FT FAAYDALARI YDALARI 
NELERDÝR?NELERDÝR?
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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
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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

1918- Erzurum ilinin Aþkale ilçesi Ermeni iþ-
galinden kurtuldu.

1924- Halifeliðin kaldýrýlmasý ve Osmanlý ha-
nedaný mensuplarýnýn yurtdýþýna çýkarýlmasýna
iliþkin yasa kabul edildi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu
çýkarýldý. Þer'iye ve Evkaf ve Genelkurmay ba-
kanlýklarý kaldýrýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Va-
kýflar Genel Müdürlüðü kuruldu. Genelkurmay
Baþkanlýðý oluþturuldu ve hükümetten ayrýldý.

1925- Þeyh Said ayaklanmasýnýn büyümesi-
ni önlemek için, Takrir-i Sükun Kanunu kabul
edildi; Ýstiklal Mahkemeleri kuruldu.

1942- Türk Ressamlar Cemiyeti Ýstanbul'da
kuruldu. Güzel Sanatlar Birliði'nden Ýbrahim Çal-
lý, D Grubu'ndan Halil Dikmen, Müstakil Res-
samlar ve Heykeltraþlar Birliði'nden Mahmut Cu-
da ve baðýmsýz sanatçýlardan Hamit Görele tara-
fýndan kurulan cemiyet büyük ilgi gördü ve daha
kuruluþ evresinde üye sayýsý 70'e ulaþtý.

1952- Erzurum'un Pasinler Ýlçesi'nde meyda-
na gelen Richter ölçeðiyle 5,6 þiddetindeki dep-
rem can ve mal kaybýna yol açtý.133 kiþi öldü,
262 kiþi yaralandý.

1965- Suat Hayri Ürgüplü hükümeti, 231 ka-
bul, 200 ret ve Yakup Kadri Karaosmanoðlu'nun
verdiði 1 çekimser oy ile güvenoyu aldý.

1974- Türk Hava Yollarý'nýn DC-10 tipi 'Anka-
ra' yolcu uçaðý, Paris'te Orly Havaalaný yakýnla-
rýnda düþtü. Bu tarihe kadar dünya sivil havacýlýk
tarihinde gerçekleþen en büyük kazada 346 kiþi
öldü.Bkn: Türk Hava Yollarý Uçuþ 981

1977- Gazeteci, yazar Zekeriya Sertel, 25 yýl
aradan sonra 1977'de Türkiye'ye geldi. Uluslara-
rasý Gazete Sahipleri Federasyonu'nun cumhur-
baþkanýna ve baþbakana gönderdikleri mektup-
lar olýmlu sonuç verdi. Danýþtay kararýyla Zekeri-
ya Sertel 1952 yýlýnda ayrýldýðý Türkiye'ye döne-
bildi.

1980- Eski Hatay Cumhurbaþkaný Tayfur
Sökmen Ýstanbul'da öldü. Tayfur Sökmen, Ýsken-
derun Sancaðý'nýn Fransýzlar tarafýndan iþgali
üzerine ilk direniþ hareketini örgütleyenler ara-
sýndaydý. 1938'de kurulan Hatay Devleti'nin,
1939 yýlýnda Hatay Türkiye'ye katýlýncaya kadar
cumhurbaþkanlýðýný yaptý. 1939-1950 yýllarý ara-
sýnda Antalya milletvekili, 1950-1954 yýllarý ara-
sýndaysa Hatay milletvekili olarak TBMM'de bu-
lundu.1969-1975 yýllarý arasýnda da kontenjan
senatörü olarak görev yaptý.

1981- Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý'nca
yürütülen MHP ve yan kuruluþlarýyla ilgili soruþ-
turmalarda 36 cinayetin aydýnlatýldýðý açýklandý.

1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Komutanlýðý As-
keri Savcýlýðý DÝSK Genel Baþkaný Abdullah Baþ-
türk'e iþkence yapýldýðý iddialarýnýn asýlsýz oldu-
ðunu bildirdi.

1984- Baþbakan Turgut Özal, yerel seçimler-
le ilgili olarak muhalefet liderlerine sert yanýtlar
vererek "Bu seçimin ardýndan erken seçim gelir
diye bekleyenler hayal ediyorlar, avuçlarýný yala-
sýnlar" dedi.

1989- 4. Levent'te bir boya imalathanesinde
patlama oldu. 3 bina çöktü,12 kiþi öldü, 40 kiþi
yaralandý.

1992- Zonguldak Kozlu'da grizu faciasý;127
kiþi öldü,147 kiþiden umut kesildi. Müfettiþlerin
hazýrladýðý raporda iþverenin birçok teknik konu-
da ihmalkar ve sorumsuz davrandýðý belgelendi.

1993- Cumhurbaþkaný Özal ile Baþbakan
Demirel arasýnda týrmanan gerginliðin devleti
yorduðuna dikkati çeken TBMM Baþkaný Hüsa-
mettin Cindoruk, "Sýfatý olanlar, devlet hayatýnda
üsluplarýna dikkat etmelidir " dedi.

1993- Ýran sýnýrýndan Türkiye'ye girerek Aðrý
Daðýna yerleþen yaklaþýk 300 PKK militanýndan
38'i savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu öldü.

1994- Öðretim Elemanlarý Sendikasý kuruldu.

1994- TBMM Genel Kurulu, DEP'li Selim Sa-
dak ve RP'den istifa eden Ýstanbul Baðýmsýz Mil-
letvekili Hasan Mezarcý'nýn dokunulmazlýðýný
kaldýrdý.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:41
07:05
12:57
16:06
18:40
19:58

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

Deprem olacak endiþesiyle uykusuz kalanlarý
daha ciddi felaket ve travmalar beklediðini vurgu-
layan Trakya Üniversite Týp Fakültesi Fizyoloji
Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Levent Öztürk,
uyku bozukluðunun hafife alýnmamasý gerektiðini
belirterek, deprem korkusunun bazý hastalýklarý
tetiklediðini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraþ olan deprem-
ler, ülke genelinde büyük üzüntü ve korkuya ne-
den oldu. Deprem gibi büyük bir felaketi yaþayan
ve oradan sað kalýp çýkabilmiþ bireylerde deðiþik
sebeplerle uyku sorunlarýnýn ortaya çýkabileceði-
ni söyleyen Týp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Levent Öztürk, bu durumun
uzun sürmesi halinde mutlaka uzmandan destek
alýnmasý gerektiðinin altýný çizdi. Derin üzüntüye
yol açan depremler sonrasý travma ve stres bo-
zukluðu gibi çeþitli hastalýklar ortaya çýkabiliyor.
Deprem gibi doðal afetler toplumda ortak bir kor-
ku, kiþilerde ise farklý izler ve kaygý durumlarýna
sebep olabilir. Tekrar yatýp uyuma halinde depre-
me yakalanýrsam korkusu ile uykuya dalma ya da
uykuyu sürdürme güçlükleri ortaya çýkabileceðini
söyleyen Prof. Dr. Öztürk, dikkatli olunmasý ve bu
durumun hafife alýnmamasý gerektiðine vurgu
yaptý. Depresif duygu durumun belirtisi olarak ya
da travma sonrasý stres bozukluðu ile birlikte uy-
kusuzluk gözlenebileceðini belirten Prof. Dr. Öz-
türk, deprem yaþayanlar ve depremde kayýplarý
olan bireylerde yalnýzlýk hissi, kendi deðerini sor-
gulama ve depresyon ya da intihar düþünceleri
olabileceðinden dolayý uyku sorunlarýný ciddiye
alarak dikkatli olmak gerektiðini ifade etti.

Uyku sorunlarý çeken bireylerin bir uzmana

danýþarak sebebini anlamasý gerektiðini aktaran
Prof. Dr. Öztürk, uykusuzluk sorununun bireyin
hem sonraki yaþamýnda saðlýklý olma durumunu
da etkileyeceðine deðindi.

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

ya da stres sonrasý bozukluðun nedeni olabilece-
ðini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "Literatürdeki ça-
lýþmalara baktýðýmýz zaman ilginç rakamlar var.
2000'li yýllarda, Çin'in Schun eyaletinde yaþanan
8 þiddetindeki depremde yapýlan çalýþmada dep-
remzedeleri 10 yýl süreyle takip ediyorlar ve 10 yýl
sonra (Ýnsomnia) ya da uykusuzluk yakýnmasýnýn
yüzde 20'lerde olduðu gösteriliyor. Yine Japon-
ya'da Kumamoto depremi sonrasýnda deprem-
den 5 sene sonra uykusuzluk yakýnmalarýnýn
yüzde 35'lerde olduðu gösteriyor. Bu çok büyük
bir rakam. Yani neredeyse her 5 depremzededen
birinde travma sonrasý stres bozukluðu ortaya çý-
kýyor" þeklinde açýklamada bulundu.

"ÜZERÝNE DÜÞÜLMEZSE BU 
SORUN YILLARCA SÜREBÝLÝR"
Uyku þikayetlerinin sadece deprem sonrasýn-

daki erken dönemde, aylar içerisinde deðil eðer
üzerinde durulmazsa yýllarca sürebilen kronik bo-
zukluk haline gelebileceðinin altýný çizen Prof. Dr.
Öztürk, bu nedenle bir psikiyatri veya bir uyku uz-
manýyla görüþerek altta yatan sebebin ortaya çý-
karýlmasý ve giriþimin de ona göre yapýlmasý ge-
rektiðine dikkat çekti. (ÝHA)

Yapay zeka ile tasarlanýp
geliþtirilen ilk yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) ilacýnýn insanlar
üzerindeki klinik denemelerine
baþlandýðý duyuruldu.

Merkezi Hong Kong’da bulu-
nan Insilico Medicine, ISM3312
terapötik ürününün, klinik dene-
meler öncesi çalýþmalarýnda ak-
ciðerlerdeki viral yükü ve iltihabý
"önemli ölçüde azalttýðýnýn"
saptandýðýný bildirdi.

Kanadalý bilim insaný Dr.
Alex Zhavoronkov yaptýðý açýk-
lamada kurucusu ve üst yöne-
ticisi olduðu þirketin ilaç konu-
sunda yapay zeka ile çalýþma-
lar yaptýðýný belirterek, "Üret-
ken yapay zeka, insan geliþimi-
nin her alanýný dönüþtürüyor.
Üretken yapay zeka kullanýla-
rak üretilen ikinci küçük mole-
kül terapötik ilacýmýzýn artýk in-
san klinik denemelerine girdiði-
ni, keþif ve geliþtirme döngüsü-
nü göstermek için çok net bir
zaman çizelgesinde olduðunu
duyurmaktan son derece mut-
luyuz." dedi.

Zhavoronkov, þimdiye ka-
dar ilk kez yapay zeka ile tasar-
lanmýþ bir Kovid-19 ilacýnýn kli-
nik denemelerine baþlandýðýna
iþaret ederek, ISM3312 terapö-
tik ürününün, insanlar üzerin-
deki klinik denemelerinin

Çin'de baþlayacaðýný bildirdi.
Þirketten yapýlan açýklama-

da da ilacýn, virüsteki proteaz-
lar olarak bilinen enzimleri geri
dönüþümsüz baðlayýp inhibe
ederek çalýþtýðý ve hedeflediði
proteazýn da SARS-CoV-2 vi-
rüsünde bulunan ana proteaz
olan 3CLpro olarak adlandýrýl-
dýðý belirtildi.

Açýklamada ISM3312'nin
hedeflediðine benzer proteaz-
larýn tüm koronavirüslerde bu-
lunduðu, bunun da ilacýn yal-
nýzca SARS-CoV-2'nin mevcut
ve gelecekteki varyantlarýný
deðil, diðer koronavirüsleri de
hedeflemede etkili olabileceði
anlamýna geldiði ifade edildi. 

(AA)

Deprem olacak endiþesiyle
uykusuz kalanlar dikkat!

Yapay zeka ile tasarlanmýþ 
ilk Kovid-19 ilacýnýn klinik 

denemeleri baþladý
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Çorum Çölyak Derneði Baþ-
kan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Azak,
Konya Karatay Belediyesi Halk
Ekmek Fabrikasý'ný  ziyaret etti,
"glütensiz ekmek" üreten fabrika
yöneticilerine teþekkür etti.

Glütensiz ekmek üretimini de
inceleyen  Dr. Mustafa Azak, dep-
rem bölgesindeki çölyak hastala-
rýna ekmek yetiþtirmek için çaba-
layan herkese teþekkür etti. Azak,
"Gece-gündüz demeden bütün
zorluklarý göðüsleyerek,  deprem
bölgelerinin ulaþýmýn çok zor ol-
duðu günlerde bir çok depremze-
de çölyaklýya glütensiz ekmek ye-
tiþtirdiler. Çorum Çölyak Derneði
ile iþbirliði halinde deprem bölge-
sinde ihtiyaçlarý karþýlamaya ça-
lýþtýlar. Beraber çok güzel ve ve-
rimli faaliyetler yürütüyoruz. Dep-
remzede kardeþlerimizin glüten-
siz ekmek sorununa çare olmak
için büyük emek sarf ediyoruz.
Karatay Halk Ekmek tarafýndan
üretilen glütensiz ekmekler hafta-
da bir gün Çorum Belediyesi ara-
cýlýðýyla ilimizdeki çölyaklý kardeþ-
lerimize ulaþtýrýlýyor. Çölyaklýlarýn
büyük bir ihtiyacýný çözmede kat-
ký saðlayan Sayýn Erdem Paþa ve
arkadaþlarý uzun zamandýr bizle-
rin gönlünü kazanmýþlardý. Artýk
birçok depremzede kardeþimizin
de gönlünde yer aldýlar" dedi.

"HER ZAMAN ÇÖLYAKLI-
LARIN HÝZMETÝNDEYÝZ"
Ziyaretten duyduðu memnuni-

yeti dile getiren Karatay Halk Ek-

mek Ýþletme Müdürü  Gýda Mü-
hendisi Erdem Paþa ise "Darda
kalmýþ, zor durumda olan  çölyak-
lýlara glütensiz ürün yetiþtirmek
bizim görevimiz. Çorum Çölyak
Derneði bu konuda bize çok yar-
dýmcý oldu. Sahadan bilgi alma-
mýz ve iletiþim kurmamýz hýzlý ha-
reket etmemizi saðladý. Glütensiz
ürünlerin depremzedelere ulaþ-
masý için birlikte çok çalýþtýk. Bes-
lenmenin çok zor olduðu deprem
bölgelerinde çölyaklýlar bu konu-
da kat kat fazla güçlükler yaþadý-
lar. Bu günlerde Konya'ya yerle-
þen çölyaklý aileler de olmakta.
Elimizden geldiðince onlara da
destek olmaya çalýþýyoruz. Diðer
taraftan birçok ile de ürün yetiþtir-
meye çalýþýyoruz. Bizlere destek
olan herkese, idarecilerimize ve
personelimize teþekkür ediyorum.
Her zaman çölyaklýlarýn hizmetin-
deyiz" ifadelerini kullandý. 

(Zahide Yasemin Özden)

Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde hayatýn
bir an önce normale dönebilmesi için çalýþmalar
tüm hýzýyla devam ediyor.

Yaþanýlan deprem felaketi sonrasý Afþin'de
normalleþme çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor. Af-
þin Belediyesi ekipleri Çorum Belediyesi iþ birli-
ði ile depremin izlerini silmek için caddelerde yol
yýkama ve temizlik iþleri yapýyor. Yýkama ve te-
mizlik iþlemlerinin yaný sýra deprem sebebiyle
zarar gören yollarda da tadilat ve onarým iþlem-
leri gerçekleþtiriliyor.

Depremin ilk anlarýndan itibaren ihtiyaçlarý
gidermeye yönelik çalýþmalarý sürdüren Afþin
Belediye Baþkaný Mehmet Fatih Güven, mahal-
le ziyaretleri gerçekleþtirerek sýk sýk Afþinlilerle
bir araya geliyor.

Baþkan Güven, geçmiþ olsun dileklerini ilet-
mek için ilçenin kuzey mahallelerindeki vatan-
daþlarý ve muhtarlarý ziyaret etti. Bölgedeki ek-
sikliklerin giderilmesi için vatandaþlarýn ve muh-
tarlarýn ihtiyaçlarýný dinleyen Baþkan Güven;
"Normalleþme çalýþmalarýmýza ara vermeden
devam ediyoruz. Tek isteðimiz bir an önce hem-
þerilerimizin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayarak eski
normale geri dönmek. Bunun için ekiplerimizle
birlikte gece gündüz demeden çalýþmalarýmýzý
sürdürmeye devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)

Çorum Pazarcýlar ve Seb-
zeciler Odasý, bir týr dolusu
sebze ve meyveyi deprem
bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraþ ve bölge-
sinde meydana gelen deprem
felaketinin ardýndan Çorum
Pazarcýlar ve Sebzeciler Oda-
sý, deprem bölgesine desteði-
ni sürdürüyor. Çorum Pazarcý-
lar ve Sebzeciler Odasý Baþ-
kaný Erdoðan Yýlmaz, bir týr
dolusu meyve ve sebzenin
Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçe-
sine gönderildiðini söyledi. Yýl-
maz, "Kahramanmaraþta ger-
çekleþen deprem felakettin-
den zarar gören vatandaþlarý-
mýz için tekrardan bir týr hazýr-
lamýþ olduðumuz sebze ve
meyve týrýmýzý bugün Kahra-
manmaraþ Afþin bölgesine yo-
la çýkarmýþ bulunmaktayýz.
Yardým eden bütün esnafýmý-
za teþekkür ederiz. Depremde
hayatýný kaybeden vatandaþ-
larýmýza Allah'tan Rahmet, ge-
ride kalanlara can saðlýðý ve
sabýr diliyoruz" diye konuþtu. 

(Haber Merkezi)

Emeklilikte yaþa takýlanlar ile
ilgili yasanýn Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girmesi-
nin ardýndan, emeklilik baþvuru-
larýyla ilgili süreç baþlayacak. Ya-
sa kapsamýndakiler emekli olabil-
mek için mevcut iþ yerlerine
"emeklilik" gerekçesiyle iþten ay-
rýlma baþvurusu yapacak. Ýþvere-
nin iþten ayrýlýþ bildiriminin ardýn-
dan, EYT'liler e-Devlet üzerinden
emeklilik için kolayca baþvurabi-
lecek. Ýþte EYT'lilerin yol haritasý.

Milyonlarca kiþinin merakla
beklediði EYT ile ilgili düzenleme-
nin TBMM Genel Kurulunda ya-
salaþmasýyla gözler baþvuru sü-
recine çevrildi. EYT düzenlemesi,
Resmi Gazete'de yayýmlanmasý-
nýn ardýndan yürürlüðe girecek.
Baþvuru süreci de bundan sonra
baþlayacak. 

EYT'LÝLER ÝLK OLARAK 
ÝÞTEN AYRILMA
BAÞVURUSU YAPACAK
Yasadaki þartlarý karþýlayan-

lardan, sigorta kolu 4/a (SSK)
olanlar emeklilik için ilk olarak
mevcut iþ yerlerine "emeklilik" ge-
rekçesiyle iþten ayrýlma baþvuru-
su yapacak. Ýþverenin iþten ayrý-
lýþ bildiriminin ardýndan, EYT'liler
e-Devlet üzerinden emeklilik için
kolayca baþvurabilecek. Son ola-
rak baþvurular dosya bazlý incele-
necek ve emekli aylýðý baðlanýp
baðlanmamasý yönünde karar
verilecek. Þartlarý karþýlayýp
emekliliðe hak kazananlara aylýk-
larý en kýsa sürede baðlanacak.

ÝÞVERENLER 
NE YAPACAK?
Ýþverenler, EYT kapsamýnda-

kilerin iþten çýkartma iþlemlerinde
normal emeklilik prosedürlerini iz-
leyecek. Bu kapsamda, iþten çý-

kartmada 8 numaralý kod kullaný-
lacak. Ýþveren emekli olan çalýþa-
nýna hak ettiði kýdem tazminatýný
ödeyecek. EYT'lilerin kýdem taz-
minatýna iliþkin Kredi Garanti Fo-
nu'ndan destek verilecek. Öte
yandan, EYT kapsamýnda emekli
olanlar, 30 gün içinde ayný iþ ye-
rinde çalýþmaya baþlamalarý ha-
linde yüzde 5 oranýnda sosyal gü-
venlik destek primi indirimi hak-
kýndan yararlanabilecek.

KIDEM TAZMÝNATININ 
HESAPLANMASI
Türkiye'de ilk kez 1936'da çý-

karýlan Ýþ Yasasý ile uygulanmaya
baþlayan kýdem tazminatý, bir iþ
yerinde en az 1 yýldýr çalýþan iþçi-
nin belirli þartlar oluþtuðunda iþ-
ten ayrýlýrken aldýðý toplu ödeme
tutarýný ifade ediyor. Kýdem taz-
minatý hesaplanýrken, iþçinin iþ-
ten ayrýlýrken giydirilmiþ en son
brüt ücreti esas alýnýyor. Ýþçiye, iþ
yerinde geçirdiði her bir yýl için bir
aylýk (30 gün) brüt ücreti tutarýn-
da ödeme yapýlýyor, bu ödeme-
den sadece damga vergisi kesili-
yor.

YASA KÝMLERÝ KAPSIYOR?
EYT'de herhangi bir yaþ sýnýrý

uygulanmayacak. Toplam 5 mil-
yon çalýþaný etkileyen düzenle-
meyle, 2023 yýlýnda 2 milyon 250
bin kiþi emekli olabilecek. Yasa-
dan, 9 Eylül 1999 öncesinde iþe
girenler yararlanacak. 4/a (SSK)
sigortalýlarý için kadýnlarda 20, er-
keklerde 25 yýllýk sigortalýlýk süre-
si ve 5000-5975 arasýnda kade-
meli prim gün þartlarýný taþýyan-
lar, 4/b (Baðkur) ve 4/c ( Emekli
Sandýðý) sigortalýlarý için de ka-
dýnlarda 20 tam yýl, erkekler de
25 tam yýl hizmeti olanlar aylýk
alabilecek. (Haber Merkezi)

Karatay'a 'Glütensiz
Ekmek' teþekkürü

Afþin'de normalleþme
çalýþmalarý devam ediyor

Pazar esnafýndan 
sebze-meyve desteði

EYT'liler için 
emeklilik yol haritasý
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Ýl Müftülüðü tarafýndan dü-
zenlenen programla deprem
bölgesinde vefat eden vatan-
daþlar için hatim duasý yapýldý.

Kahramanmaraþ merkezli 10
ili etkileyen depremler sonrasý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Tür-
kiye Diyanet Vakfý merkez ve
taþra teþkilatlarý tarafýndan afet-
zedelere yönelik maddi ve ma-
nevi yardýmlar yapýlarak deprem
bölgelerindeki vatandaþlara
ulaþtýrýlýyor.

Bu kapsamda Ýl Müftülüðü ta-
rafýndan depremde vefat eden-

ler için hatim duasý yapýldý. Ýl
Müftülüðüne baðlý Kur'an kursla-
rý ve camilerde görevli din gönül-
lüleri ile vatandaþlar tarafýndan
okunan hatm-i þeriflerin duasý,
Akþemsettin Camii'nde Yatsý na-
mazý öncesi gerçekleþtirildi.

Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþ-
layýp salâvat-ý þerife ve tekbirler-
le devam eden program, dep-
rem bölgesinde vefat eden va-
tandaþlarýn ruhuna hediye edil-
mek üzere Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer tarafýndan yapýlan dua ile
tamamlandý. (Haber Merkezi)

Depremde 
vefat edenler 

için hatim duasý

Ýskilip Belediyesi, Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesinde-
ki depremzedelere Ýskilip
dolmasý ikram edildi.

Afþin Çadýr Kent'te 22 ki-
þilik ekip tarafýndan 15 ka-
zan dolma hazýrlandý. Hazýr-
lanan dolmalar 3 bin dep-
remzedeye ikram edildi. 

Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýski-
lip Kaymakamý Yunus Emre
Vural, vatandaþlara Ýskilip
dolmasý ikram etti. 

Heyet daha sonra Çadýr
Kent'te depremzedelerle bir
araya geldi. 

"OSMANÝYE'DE 
YAVAÞ YAVAÞ 
HAYAT NORMALE 
DÖNMEYE BAÞLADI"
Ýskilip Kaymakamý Yunus

Emre Vural, depremin ilk gü-
nünden itibaren Osmani-
ye'de görevlendirildiðini be-
lirterek, "Arama kurtarma ça-
lýþmalarýnýn tamamlanmasý-
nýn ardýndan hemen hasar
tespit çalýþmalarýna baþla-
dýk. Yýkýlan binalarýn enkaz-
larý kaldýrýlýyor. Yeni yerler
oluþturuluyor. Konteynýr
kentler oluþturulmakta. 27
tane çadýr kent oluþturuldu.
Osmaniye'de yavaþ yavaþ
hayat normale dönmeye
baþladý" dedi. (ÝHA)

EYT'LÝYE MÝLLÝ
GELÝR ZAMMI

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2022 yýlý gay-
risafi yurtiçi hasýla (GSYH) büyümesini açýklamasýyla,
milli gelirdeki artýþtan dolayý EYT'lilerin emekli aylýkla-
rýna yapýlacak zam oraný belli oldu.

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2022 yýlý gay-
risafi yurtiçi hasýla (GSYH) büyümesini açýklamasýyla,
milli gelirdeki artýþtan dolayý EYT'lilerin emekli aylýkla-
rýna yapýlacak zam oraný belli oldu.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) önceki gün Türki-
ye'nin 2022 yýlý gayrisafi yurtiçi hasýla (GSYH) büyüme
oranýný yüzde 5.6 olarak açýkladý. Büyüme oraný, yüz-
de 5 olan tahminlerin üzerinde gerçekleþti. 2022 yýlý
GSYH büyüme oraný, bu yýl ocak ayýndan sonra
emekli olanlarýn aylýklarýna da yansýyacak. Aylýklarda,
yýllýk yüzde 5.6 olarak açýklanan büyüme oranýnýn yüz-
de 30'u oranýnda artýþ olacak. Bu da yüzde 1.68 artýþ
anlamýna geliyor.

GÜNCELLEME KATSAYISI 1.6703 OLDU
Ýlk defa emekli olanlarýn aylýðý, çalýþma yaþamý bo-

yunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarýn güncel
tutarý üzerinden baðlanýyor. 2008 yýlýndan sonraki yýl-
lara ait kazançlarýn güncel tutarý ise yýllýk tüketici fiyat
endeksi (TÜFE) artýþýnýn yüzde 100'ü ile yýllýk GSYH
artýþýnýn yüzde 30'u esas alýnarak belirlenen güncelle-
me katsayýsý ile hesaplanýyor.

2022 yýlý TÜFE artýþý yüzde 64.27 olarak açýklan-
mýþtý. Milli gelirdeki yýllýk artýþýn yüzde 30'u da 1.68 ol-
duðu için 2022 yýlý güncelleme katsayýsý 1.6703 oldu.
Bu da 2022 yýlýnda kazançlarýn yüzde 67.03 oranýnda
artýrýlarak güncellendiði anlamýna geliyor.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralýk 2023 tarihinden ön-
ce veren özel sektör çalýþaný SSK ve BAÐ-KUR'lular
ile 14 Ocak 2023 tarihinden önce veren kamu iþçileri-
nin prime esas kazançlarý yüzde 78.86 oranýnda artý-
rýlarak güncellendi.

EYT'liler SGK'nýn maaþ robotuna bakarak ne kadar
emekli aylýðý alabileceklerini uzun süredir ay ay takip
ediyorlar. Ocak ayýnda emekli aylýklarýna yüzde 30
oranýnda zam yapýlmasýna raðmen, maaþ robotunda
aralýk ayýnda gördükleri emekli aylýðý ayný oranda art-
mamýþtý. Bu durum, 2022 yýlý kazançlarýnýn 1.7886 ye-
rine o tarihte açýklanmýþ olan 2022 yýlý TÜFE artýþýna
paralel 1.6724 katsayýsý ile güncellenmesinden kay-
naklanmýþtý.

EYT'LÝLERÝN AYLIKLARINA YANSIYACAK
EYT'lilerin nisan ayýnda baðlanacak aylýklarý ocak

ayýnda gördükleri tutara göre yüzde 1.68 oranýnda
zamlý olacak. Emekli aylýklarý yeni hesaplanan tutar
üzerinden baðlanacak. EYT yasasýndan baðýmsýz ola-
rak emeklilik dilekçesini 1 Ocak'tan sonra vermiþ olan
özel sektördeki SSK çalýþanlarý ve BAÐ-KUR'lular ile
15 Ocak'tan sonra veren kamu iþçilerinin aylýklarýnda
ise artýþ olacak. Geçmiþ yýllarda emekli olanlarýn aylýk-
larý ise deðiþmeyecek.

Emekli Sandýðý'na tabi kamu görevlilerinin emekli
aylýklarý memur maaþ katsayýsýna göre hesaplandý-
ðýndan, emeklilik dilekçesini verme tarihinin onlar açý-
sýndan bir önemi bulunmuyor. (Haber Merkezi)

Kahramanmaraþ
merkezli depremlerin
ardýndan Çorum'da
misafir olan deprem-
zede aileler, Ýl Müftülü-
ðünün din görevlilerin-
ce yalnýz býrakýlmýyor.

Depremlerden et-
kilenen þehirlerden
gelerek Çorum'a yer-
leþen afetzede vatan-
daþlar, Ýl Müftülüðü
personellerince ziya-
ret edilip Türkiye Diya-
net Vakfý Çorum Þu-
besince maddi ihtiyaç-
larý karþýlanýyor.

Din görevlileri ve
Diyanet Gençlik Mer-
kezi çalýþanlarý da ma-
nevi rehberlik ve da-
nýþmanlýk hizmeti veri-
liyor.

Ayrýca ziyaretler-
de; çocuklar ve genç-
ler için Diyanet Genç-
lik Merkezi'nde genç
gönüllüler tarafýndan
hazýrlanan moral pa-
ketleri hediye ediliyor.
(Sümeyra Özdoðan)

Din görevlileri, depremzede
aileleri ziyaret ediyor

Depremzedelere Ýskilip
Dolmasý ikram edildi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup
temsilcisi Nazilli Belediyes-
por'da bu sezon altyapýdan çý-
karak Spor Toto Süper Lig
ekiplerini peþine takan 19 ya-
þýndaki Berkay Aydoðmuþ,
Baþakþehir'in yolunu tutuyor.

Bu sezon lig ve Ziraat Tür-
kiye Kupasý'nda 15 maçta
þans bulup 2 gol atan, perfor-
mansýyla U19 Milli Takým'a da

seçilen merkez orta saha
oyuncusunun transferi konu-
sunda Süper Lig devi Baþak-
þehir'le anlaþmaya varýldýðý
öðrenildi.

Siyah-beyazlýlarýn eski fut-
bolcusu, menajerlik yapan Tu-
fan Zahid Arslan aracýlýðýyla
Nazilli Belediyespor Baþkaný
Ünal Önal'la temasa geçen
Baþakþehir Baþkaný Göksal

Gümüþdað'ýn 4 milyon TL
bonservis karþýlýðýnda anlaþ-
maya vardýðý bildirildi.

Siyah-beyazlý kulübün Ber-
kay'ýn sonraki satýþýndan yüz-
de 15 pay alacaðý da öðrenil-
di. Berkay, Ýstanbul ekibinde
20 maçta kadroya girmeyi ba-
þarýrsa Nazilli 1 milyon TL da-
ha ek bonservis ödemesi ala-
cak. (Haber Merkezi)

Genç yýldýz Baþakþehir'de

Çorum FK, eski futbolcusu Hasan Hüseyin
Akýnay'ý geçtiðimiz günlerde kadrosuna katmýþ-
tý. Akýnay'ýn sözleþmesinin dondurulacaðý iddia
ediliyor. 

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. Ancak Akýnay'ýn Adanas-
por'daki sözleþmesinin deprem öncesi feshedil-
mesi nedeniyle deprem bölgesindeki kulüplere
saðlanan istisnadan yararlanýlamýyor.

Çorum FK'nin de oyuncu kontenjanýnýn dolu
olmasý nedeniyle sözleþmenin dondurulacaðý id-
dia edildi. Tecrübeli kalecinin 2023-2024 sezo-
nundan itibaren Çorum FK'de oynamaya devam
edebileceði ifade ediliyor. (Abdulkadir Söylemez)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, ligin 25. haftasýnda kar-
þýlaþacaðý Batman Petrolspor maçýnýn
hazýrlýklarýna devam ediyor.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde mey-
dana gelen deprem felaketinin ardýndan
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglere
ara verildiðini duyurmuþtu. TFF 2. Lig'de
ikinci yarý maratonu 5 Mart'ta oynanacak
maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Ço-
rum FK de ligin 25. haftasýnda Batman
Petrolspor'a konuk olacak. Geçtiðimiz
Cumartesi günü Samsunspor ile deprem-
zedeler için bir hazýrlýk maçý yapan kýrmý-
zý-siyahlýlar, bu maçtan aldýðý 3-0'lýk
maðlubiyetin ardýndan Pazar ve Pazarte-
si günlerini izinli olarak geçirdi. Salý günü
tekrar çalýþmalara baþlayan kýrmýzý-si-
yahlýlar, dün kulüp tesislerinde yaptýðý
antrenmanla Batman Petrolspor maçý
hazýrlýklarýna devam etti. Teknik Direktör
Tahsin Tam yönetiminde gerçekleþtirilen
antrenmanda taktik çalýþýldý.

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

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 25. hafta maçýn-
da Batman'da oynanacak olan Batman Pet-
rolspor-Çorum FK maçýnýn hakemleri açýklan-
dý. Karþýlaþmayý Uþak bölgesi hakemi Veli Ka-
rakaya yönetecek. Karakaya'nýn yardýmcýlýk-
larýný Oðuz Akyüz ve Barýþ Sun yapacak. Ma-
çýn dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

KARAKAYA, BEÞÝNCÝ KEZ 
DÜDÜK ÇALACAK
Pazar günü saat 14.00'te Batman Yeni

Þehir Stadý'nda baþlayacak olan Batman Pet-
rolspor-Çorum FK maçýný yönetecek olan Ve-
li Karakaya daha önce dört kez Çorum FK
maçýný yönetti. Karakaya, Çorum FK'nin
2011-2012 yýlýnda oynadýðý Kýrýkkale Büyük
Anadoluspor, 2013-2014 sezonunda oynadý-
ðý 1461 Trabzon FK, 2014-2015 sezonunda
oynadýðý Gaziosmanpaþa ve 2015-2016 se-
zonunda oynadýðý Dersimspor maçlarýný yö-
netti. Karakaya'nýn yönettiði dört maçýn ikisini
Çorum FK kazanýrken, birini rakip takým ka-
zandý, bir maç ise beraberlikle tamamlandý.

BU SEZON ALTINCI MAÇINA ÇIKACAK 
Veli Karakaya, bu sezon TFF 2. Lig'de beþ

maç yönetti. Afyonspor-Bursaspor maçý 1-0
Afyonspor üstünlüðüyle, Isparta 32 Spor-24
Erzincanspor 1-0 Ispartaspor üstünlüðüyle
tamamlanýrken, Esenler Erokspor-Þanlýurfas-
por, Diyarbekir Spor-Ankara Demirspor ve
Pazarspor-Diyarbekir Spor maçlarý 1-1'lik
eþitlikle sona erdi.

KARÝYERÝNDEKÝ 165'NCÝ MAÇA ÇIKACAK
Karakaya, kariyerindeki 165. maça Bat-

man Petrolspor-Çorum FK maçý ile çýkacak.
Karakaya'nýn düdük çaldýðý 164 maçýn 90'ýný
ev sahibi takýmlar, 38'ini deplasman takýmlarý
kazanýrken 36 karþýlaþma ise beraberlikle so-
nuçlandý. Karakaya, yönettiði 164 maçta 685
sarý, 55 kez ise kýrmýzý kartýna baþvurdu. 

(Abdulkadir Söylemez)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off
hattýný yakalamaya çalýþan Somaspor,
uzatýlan ara transfer döneminde kadrosu-
nu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off
hattýný yakalamaya çalýþan Somaspor,
uzatýlan ara transfer döneminde kadrosu-
nu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi. Siyah-
beyazlý ekip Samsunspor'dan 20 yaþýnda-
ki sol kanat Þener Kaya ve Kasýmpaþa'dan
23 yaþýndaki santrfor Ahmet Hakan Demir-
li ile sezon sonuna kadar kiralýk olarak an-
laþmaya vardý. Lige deprem felaketi nede-
niyle verilen ara sonrasý pazar günü Anka-
raspor'u konuk edecek Somaspor'da tek-
nik direktör Burhanettin Basatemür, maç
yapýlmadan geçilen 1 aylýk periyotta 5 özel
karþýlaþmaya çýktýklarýný belirtip, zorlu ran-
devuyu kazanarak sezona yeniden baþla-
mak istediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Somaspor'a 
iki takviye

Hazýrlýklar sürüyor

Batman maçýna
tecrübeli hakem

Hasan Hüseyin Akýnay’ýn
sözleþmesi donduruluyor

Hasan Hüseyin
Akýnay

Berkay
Aydoðmuþ

Veli 
Karakaya 
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Çorum Belediyesi Buhara Kadýn
Kültür Merkezi'nde gönüllü kadýnlar
depremzede çocuklar için oyuncak
yapýyor.

Deprem bölgesindeki afetzede-
ler için daha önceden kýyafet diken,
baklava, mantý ve börek yapan gö-
nüllü kadýnlar çocuklarý da unutma-
dý. Buhara Kadýn Kültür Merkezi
kursiyerleri ve usta öðreticiler dep-
rem bölgesinde yaþayan çocuklar
için oyuncak üretiyor.  Dikiþ atölye-
sinde çeþitli figürlerden oluþan bez
oyuncaklar diken kadýnlar, deprem-
den etkilenen çocuklarý sevindirmek
için yoðun bir çaba gösteriyor. 

Depremden etkilenen çocuklarý
bir nebze olsun mutlu etmeye çalýþ-
týklarýný belirten kursiyerler, çocuk-
lara yaþadýklarý korkuyu bir nebze
de olsa unutturmayý ve yüzlerini
güldürmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýs-
mail Yaðbat, depremzede çocuklarý
bir nebze olsun mutlu edebilmek
amacýyla gönüllü kadýnlarýn deste-
ðiyle oyuncaklar ürettiklerini söyle-
di. Yaðbat, "Çocuklar gülsün istedik.
Kadýnlarýmýz el ele vererek dikiþ
atölyemizde oyuncaklarý üretiyorlar.
Hazýrlanan oyuncaklarý belediye
baþkanýmýzýn katkýlarýyla deprem
bölgesine ulaþtýrýlacak" þeklinde ko-
nuþtu. (Zahide Yasemin Özden)

Çorum'da "eski
hastane" olarak bili-
nen 200 Yataklý 2.
Basamak Devlet
Hastanesi'nin ihale-
sinin 17 Mart'ta ya-
pýlacaðý ifade edildi.

Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim
ve Araþtýrma Has-
tanesi'nin açýlma-
sýyla birlikte sadece
poliklinik hizmeti
veren "eski devlet
hastanesi" tekrar
Çorum'un saðlýk
sektörüne kazandý-
rýlýyor. Eski hastane
olarak bilinen 200
Yataklý 2. Basamak
Devlet Hastane-
si'nin 17 Mart'ta
Saðlýk Bakanlýðýn-
ca ihale edileceðini
ifade edildi.

Yapýlan açýkla-
mada, "Bahçeliev-
ler Mahallesi'ndeki
eski hastanemizin
bulunduðu alanda
yapýlacak olan 200
yataklý B grubu
devlet hastanemiz
2. Basamak Devlet
hastanesi tüm özel-
liklerini taþýyacak
ayrýca bu alanda
mevcut eski C blok
olarak adlandýrýlan
binanýn da güçlen-
dirmesi yapýlarak
yataklý servis olarak
hizmet vermesi
saðlanacaktýr. Yeni
hastanemiz inþaat
ihalesi  17.03.2023
tarihinde saat 10:00
da Saðlýk Bakanlý-
ðýmýzca yapýlacak-
týr. Ýhale sonrasý en
kýsa sürede inþaatý-
na baþlanacak
olup, Çorum halký-
na hizmete sunul-
masý planlanmakta-
dýr" denildi. 

(Haber Merkezi)

Kesin Karar Gazetesi'nin "1998
ve öncesi yapýlar mutlaka denet-
lenmeli" baþlýklý haberinin ardýn-
dan konu, ulusal basýnýn da gün-
demine gelmeye baþladý.

"Asrýn felaketi" olarak adlandý-
rýlan Kahramanmaraþ merkezli
deprem felaketlerinin
üzerinden haftalar
geçti. On binlerce
insanýn hayatýný
kaybettiði, on
binlerce va-
tandaþýn ya-
r a l a n d ý ð ý ,
belki de bin-
lerce insa-
nýn halen en-
kaz altýnda
kaldýðý büyük
bir deprem fela-
keti yaþadýk. 

Depremin ardýn-
dan gazetemiz muha-
birlerinin, deprem ve binalar
hakkýnda konularýn uzmanlarýyla
yaptýðý röportajlar dikkat çekti.  

Özellikle Ýnþaat Mühendisi Çe-
tin Özdaþ ile yaptýðýmýz, 27 Þubat
Pazartesi günü "1998 ve öncesi
yapýlar mutlaka denetlenmeli"
baþlýðýyla gazetemizde yayýmla-

nan haber sonrasý risk oluþturan
binalar konusu sýkça gündeme
gelmeye baþladý. Çetin Özdaþ’ýn
da dikkat çektiði üzere 1998 yýlý ve
öncesi yapýlarýn tekrar gözden ge-
çirilmesi gerektiði belirtiliyor.

Ulusal basýnda yer alan ha-
berlerde 1999 yýlý ve ön-

cesi yapýlara dikkat
çekiliyor, bu yapý-

larýn yeni dep-
rem yönetmeli-
ðine göre ya-
p ý l m a d ý ð ý ,
dolayýsýyla
büyük risk
teþkil ettiði
belirtiliyor.

CNN Türk
ve Hürriyet'e

konuþan uz-
manlara göre,

1999'dan önce inþa
edilen neredeyse tüm

yapýlar riskli statüsünde sa-
yýlmalý. Öncelikli olarak 24 yaþýn-
dan büyük yapýlarýn dönüþüme
sokulmasý öneriler arasýnda ilk sý-
ralarda yer alýyor.

Gayrimenkul Hukuku Derneði
Baþkaný Ali Güvenç Kiraz, "Riskli
yapý tespiti için uzun zaman gerek-

li. Bunun yerine '1999 öncesi inþa
edilen tüm yapýlar riskli statüsün-
de' denilebilir. Evinin riskli olmadý-
ðýný düþünenler test yaptýrmalý.
Böylece daha hýzlý bir þekilde yüz
binlerce konutun dönüþümden
faydalanmasý saðlanýr. Rezerv ya-

pý alanlarýna hýzlýca konut inþasýna
baþlanmalý. Bu alanlar önce 10-15
yýl dönüþümde evini tahliye eden-
ler için kullanýlmalý, sonra sosyal
kiralýk konuta dönüþmeli" dedi.

Afet Uzmaný, Ýnþaat Mühendisi
Kubilay Kaptan ise "En kötü du-

rumdaki binalarý yýkmalýyýz. Belki
bazý binalar depremde hasar göre-
cek ama yýkýlmayacak. Tüm kay-
naðý her binayý güçlendirmeye
harcamamýza gerek yok. En acil ve
kesin olanlarý seçmeliyiz" þeklinde
konuþtu. (Haber Merkezi)

1999 ÖNCESi YAPILAR
ÜLKE GÜNDEMiNDE

Depremzede çocuklar
UNUTULMUYOR

ESKi HASTANE
17 Mart'ta ihale ediliyor

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN


