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Türkiye'yi yasa boðan depremler nedeni ile ara verilen 
liglerde takýmlar tekrar sahaya çýkýyor. Son haftalarýn formda
takýmý Çorum FK deplasmanda uzun zamandýr kazanamayan

Batman Petrolspor ile karþý karþýya gelecekken bu maçta hedef
mutlak üç puan olacak. 11’DE

UKRAYNA-RUSYA
SAVAÞINDA UZLAÞILAR
ASKIYA MI ALINDI?

HABERÝ
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Afþin’e konteyner
kent hýzla kuruluyor

Ýkinci depremin merkezi Elbistan ilçesine komþu
olan ve birçok yapýnýn hasar aldýðý Afþin ilçesinde
barýnma sorununun çözülmesi için konteyner kent
kurulmasý çalýþmasý yapýldý. Afþin'e koordinatör ola-
rak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ko-
nuya iliþkin yaptýðý açýklamada "Bir hafta veya 10
gün içerisinde 200 aileyi yerleþtireceðimiz ilk kontey-
ner kentimizin kurulumu tamamlanacak" dedi.  7’DE

Çorum Belediyesi, 
Yapý Kontrol Müdürlüðü

teknik personelleri 
vatandaþlardan gelen

baþvurular üzerine 
binalarýn taþýyýcý sis-
temleri olan kolon ve 
kiriþlerdeki hasarlarý 

denetliyor. Bunun yaný
sýra zemin katýnda iþye-
ri olan bina denetimleri
de hýzlandýrýldý. Binala-
rýn onaylý ruhsatlý proje-
leri ile mevcuttaki kolon
ve kiriþlerin durumunu

karþýlaþtýran ekipler
farklýlýk olup olmadýðý
konusunda da ayrýca

kontroller yapýyor.  
HABERÝ 2’DE

Çorum Belediyesi riskli
binalarý denetliyor

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Na-
ci Görür, bir ulusal televizyon kanalýnda Çorum'un

deprem riskini deðerlendirdi. Çorum Ýl Genel 
Meclisi'nde çýkan bir tartýþma üzerinden Çorum

hakkýnda yorum yapan Bilim Akademisi Üyesi ve
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel yöneticilerin
kentin 200 yýlýný planlamasý gerektiðini ve deprem
riskine karþý önlem almasý gerektiðini vurgulaya-
rak, Çorum'un dünyanýn en aktif faylarýndan birisi
olan Kuzey Anadolu Fay Hattý üzerinde bulundu-

ðunu hatýrlattý. 12’DE

BU SÖZLER 
YEREL YÖNETiCiLERE

Naci Görür: Yerel yöneticilerin 
uzun dönemde gerekli önlemleri 

alma mecburiyeti var.

SGK, 
Cumartesi de 

çalýþacak
Herkesin uzun süredir 

beklediði EYT hakkýndaki 
kanunun Resmi Gazete'de ya-
yýmlanarak yürürlüðe girme-

sinin ardýndan Sosyal Güven-
lik Kurumu Çorum Ýl Müdürlü-
ðü, EYT baþvurusu yapmak
isteyenler vatandaþlar için

Cumartesi günü hizmet vere-
ceklerini duyurdu. 4’TE

EYT TAMAM
Emeklilikte Yaþa Takýlanlar (EYT) ile ilgili düzen-
lemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sað-
lýk Sigortasý Kanunu ile 375 sayýlý Kanun Hük-

münde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasýna Da-
ir Kanun'un Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla
emekli olmak isteyenler için baþvuru süreci de
baþladý. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-

Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkez-
lerine baþvuru yapabilecek. Sigorta baþlangýcý 8
Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi

ile emeklilik hakký kazanabilecek. 6’DA

Çorum Vali Yardýmcýsý
Erdoðan Kanyýlmaz'ýn baba-
sý Mehmet Ali Kanyýlmaz 77
yaþýnda hayatýný kaybetti.

Bir süredir Hitit Üniversi-
tesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde ra-
hatsýzlýðý nedeniyle tedavi
gören Çorum Vali Yardýmcýsý
Erdoðan Kanyýlmaz'ýn baba-
sý Mehmet Ali Kanyýlmaz,
hayatýný kaybetti. 

Merhum Mehmet Ali
Kanyýlmaz'ýn Burdur'un Göl-
hisar ilçesi Armutlu Mezarlý-
ðý'nda defnedileceði öðrenil-
di. (Haber Merkezi)

Vali Yardýmcýsý
Kanyýlmaz'ýn acý günü

Çorum Vali Yardýmcýsý 
Erdoðan Kanyýlmaz

Tüketici fiyatlarý bazýnda þubatta en
fazla fiyat artýþý yüzde 24,56 ile "seb-
zede (patates ve bazý yumru bitkiler
hariç)", en fazla fiyat düþüþü ise yüz-
de 4,4 ile "kadýn giyimi"nde gerçek-

leþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
verilerine göre, Þubatta ayýnda fiyatý
en çok artýþ gösteren diðer ürünler
arasýnda, yüzde 10,31 ile dana eti,

yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile
okul öncesi eðitim ve ilköðretim, yüz-
de 8,24 ile tereyaðý, yüzde 8,06 ile
orta öðretim ve yüzde 7,89 ile likit

hidrokarbonlar aldý. 7’DE

Þubat ayýnýn zam þampiyonu sebze
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Çorum Belediyesi
Yapý Kontrol Müdürlü-
ðü ekipleri, vatandaþ-
lardan gelen þikayet ve
ihbarlar üzerine bir sü-
redir binalarda dene-
timlerini sürdürüyor.  

Çorum Belediyesi,
Yapý Kontrol Müdürlü-
ðü teknik personelleri
vatandaþlardan gelen
baþvurular üzerine bi-
nalarýn taþýyýcý sistem-
leri olan kolon ve kiriþlerdeki ha-
sarlarý denetliyor. 

Bunun yaný sýra zemin katýn-

da iþyeri olan bina
denetimleri de hýz-
landýrýldý. Binalarýn
onaylý ruhsatlý proje-
leri ile mevcuttaki
kolon ve kiriþlerin
durumunu karþýlaþtý-
ran ekipler farklýlýk
olup olmadýðý konu-
sunda da ayrýca
kontroller yapýyor. 

Çorum Belediye-
si'ne ulaþan ihbar ve

þikâyetler üzerine binadaki çatlak
ve kýrýklarýn teknik ekiplerce de-
ðerlendirildiðini açýklayan Beledi-

ye Baþkan Yardýmcýsý Ünsal Ye-
ter "Bunun yaný sýra ihbar olsun
veya olmasýn özellikle zemin kat-
larýnda iþ yeri olan binalarda ko-
lon ve kiriþlerde kesilme olup ol-
madýðýyla ilgili denetimlerimizi de
ara vermeden sürdürüyoruz." de-
di.  

''TÜM BAÞVURULARI 
DEÐERLENDÝRÝYORUZ''
Yüzyýlýn afeti olarak adlandýrý-

lan depremlerin ardýndan Çorum
Belediyesine çok sayýda ihbar ve
þikâyet ulaþtýðýný açýklayan Ün-
sal Yeter "Çorum Belediyesi'ne

whatsapp hattýndan, internet si-
tesi üzerinden veya dilekçe yo-
luyla yapýlan baþvurular üzerine
binaya giderek incelemelerde bu-
lunuyoruz. Bu süreçte çok sayýda
baþvuru aldýk. Tüm talepleri de-
ðerlendirmeye, binalarda dene-
timler yapmaya devam ediyo-
ruz." dedi. 

Çorum Belediyesi ekiplerinin
yaptýðý incelemelerin gözlemsel
nitelikte olduðuna vurgu yapan
Baþkan Yardýmcýsý Ünsal Yeter,
daha net sonuçlar için zemin etü-
dü, laboratuar ve statik analizler
yapýlmasý gerektiðini ifade ede-
rek, bu konuda ilimizde bulunan
mühendislik bürolarýndan destek
alýnabileceðini kaydetti. 

Özellikle 1999 yýlý ve öncesin-
de inþa edilen binalarla ilgili va-
tandaþlara uyarýlarda bulunan
Baþkan Yardýmcýsý Ünsal Yeter
"1999 ve öncesinde mühendislik
ve denetim hizmeti almadan, ha-
zýr beton ve nervürlü donatý çeli-
ði kullanmadan yapýlan binalarýn
çoðunluðunun riskli olduðu bilin-
mektedir. Vatandaþlarýmýza kent-
sel dönüþüm konusunda vakit
kaybetmemelerini tavsiye ediyo-
ruz." diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)
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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?

2 Mart 2023'te gerçekleþen dünyanýn en iyi
20 ekonomisinin buluþtuðu Hindistan'ýn Delhi
þehrinde gerçekleþtirildi.

Toplantýnýn en önemli konularý arasýnda
Ukrayna-Rusya Savaþý vardý.Tam 1 yýl önce
gerçekleþen savaþ yüzünden birçok sivil haya-
ta gözlerini yumarken, geliþmekte olan ve az
geliþmiþ ülkelerin ekonomisi krize girdi.Birçok
Avrupa ülkesindeyse enflasyon en yüksek se-
viyelere ulaþtý.

Hindistan'ýn Dýþiþleri Bakaný Subrahman-
yamJaishankar,Ukrayna-Rusya savaþý konu-
sunda, toplantý nihayetinde "taraflarýn farklý
görüþlere sahip olmasý nedeniyle ortak bir uz-
laþý saðlanamadýðýný" aktarýrken, Hindistan
Baþbakaný NarendraModi'yse, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý inþa edilen dünya düzeninin iki
temel hedefinin, çatýþmalarýn önlenmesi ve iþ-
birliðinin teþviki olduðunu ancak finansal kriz-
ler, salgýn, terör ve savaþýn çerçevelediði son
iki yýllýk tecrübenin, "Küresel yönetiþimin bu
hedefleri yerine getirmede açýkça baþarýsýz ol-
duðunu" aktardý.

Toplantý sonucu olarak Ukrayna-Rusya sa-
vaþý hususunda tam olarak bir anlaþmaya va-
rýlamadý.Oysaki geliþmekte olan ve az geliþ-

miþ ülkelerin ekonomik olarak bu dönemde
yardýma ihtiyacý varken, bu ülkelere borç veril-
mesi gerekirken, bu mevzularda anlaþýlama-
masý dünya barýþýnýn tehlikede olduðunun
çanlarýdýr.

Bazýlarýna göre sözde barýþçýllardan Çin
ise ýsrarla iddialarý yalanlýyor..

Yakýn bir tarihte açýklama yapan Çin, barýþ-
çýl bir politika izleyerek, insansýz hava araçla-
rýný Rusya'ya verdikleri iddiasýný yalanladý ve
Ukrayna-Rusya arasýnda çatýþmayý durdurma-
ya yönelik olarak 12 maddelik bir bildiri yayýn-
ladý.Böylelikle Çin barýþ çaðrýsýnda bulundu.

Oysaki Çin'in Rusya'yla son dönemlerde
epey yakýnlaþtýðý da bilinenler arasýnda… Hat-
ta ABD'nin görüþleri doðrultusunda Çin'in Rus-
ya'ya silah saðladýðý yönünde...

Barýþçýl bir dünya ütopyasýnda ekonominin
salt iyiliðinden, insanlarýn huzurundan, terörün
susuzluðundan bahsedebiliriz.Görünen barýþ-
çýl politika perdelerinin arkasýysa tahminen bi-
linebilmekte...

Pandemiden beri oluþan ekonomik kriz-
ler,Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte bazý ülke-
lerde daha büyük krizlere sebep olmuþtur. Av-
rupa'da da yansýmalarýný gördüðümüz ekono-

mik dalgalanmalar gün geçtikçe azalýrken, bir
toplumsal eþitsizlik meseleside gündeme gel-
miþtir.Bu mesele özelinde iklim adaletsizliði
perspektifinde,enflasyonun artmasý dolayýsýy-
la ekonomik olarak en çok zarar gören az ya-
hutta geliþmekte olan ülkeler olmuþtur.

Sonuç olarak;Rusya-Ukrayna savaþýnda
tehlikeli ve öngörülemez bir döneme girilmiþ-
tir.Savaþ uzun sürerse sadece Rusya-Ukray-
na ekonomisi deðil savaþla baðlantýsý olma-
yan Avrupa Birliði ülkeleri,Asya Ülkeleri,Arap
Ülkeleri gibi ülkelerin ekonomisi de oldukça
kötü etkilenecek.Bir an önce uzlaþýya varýlma-
sý hususu dünya barýþý baþta olmak üzere fi-
nansal krizlerin önlenmesi adýna da oldukça
elzemdir.

KAYNAK: Euronews -G20 toplantýsý Uk-
rayna Savaþý Konusunda Ortak Bir Uzlaþýya
Varýlmadan Sona Erdi

Dergipark-Savaþ,Dünya Ekonomi ve Fi-
nansal Piyasalar Ýçin de Felaket mi? (Selçuk
Bakan)

Indyturk-Çin-Rusya Hiç Olmadýðý Kadar
Yakýnlaþtý

Reuters-Business Lookahead:AYear of
War in Ukraina

Elif Þuara GÜNGÖR 

UKRAYNA-RUSYA SAVAÞINDA 
UZLAÞILAR ASKIYA MI ALINDI?

Konuk
Kalem

Çorum Belediyesi 
riskli binalarý denetliyor 

Motorine 91 kuruþluk
zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte brent
petrol fiyatlarýnda dalgalanma sürerken,
benzin ve motorin fiyatlarý da indirim ve zam
haberleriyle deðiþkenlik gösteriyor. Geçen
hafta gelen zamlarýn ardýndan bu kez de
motorin grubunda 91 kuruþluk fiyat artýþý
bekleniyor. Brent petrol fiyatlarý ve dövizde-
ki deðiþikliklerle birlikte vatandaþlar benzin
ve motorin fiyatlarýný takibe devam ediyor.
Son olarak 23 Þubat'tan itibaren benzine 48
kuruþ indirim gelmiþti.

Cumartesi gününden geçerli olmak üze-
re motorin grubunda 91 kuruþluk fiyat artýþý
bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi
bir fiyat fiyat deðiþikliði beklenmiyor.

Güncel akaryakýt pompa fiyatlarýna göre
Ýstanbul'da motorinin litre fiyatý 20.63 lira-
dan satýlýyor. Benzinin litresi ise ortalama
20.48 liradan satýlýyor.

AKARYAKIT FÝYATLARI 
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil

olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün
fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki
deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýn-
dan hesaplanýyor. Bu hesaplanma sonu-
cunda daðýtým firmalarýnca uygulanan fiyat-
lar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler
ve kentlere göre küçük deðiþiklikler göstere-
biliyor. (Haber Merkezi)

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN
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Çorum Eczasý Odasý depremde ya-
kýnlarýný kaybeden Çorum Ýl Emniyet
Müdürü Mehmet Gülser'e baþsaðlýðý zi-
yaretinde bulundu.

6 Þubat'ta meydana gelen deprem-
lerde birçok vatandaþýmýz hayatýný kay-
bederken yine birçok vatandaþýmýz da
yakýnlarýný kaybetmenin acýsýný yaþadý.
O acýyý yaþayanlardan biri de Çorum Ýl
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser idi. 

Yaþanan depremlerde kýz kardeþi,
eniþtesi ve akrabalarýný kaybeden Meh-
met Gülser'e taziye ziyaretleri sürerken,
Çorum Eczacý Odasý da Gülser'e baþ-
saðlýðý ziyareti gerçekleþtirdi. 

Çorum Eczacý Odasýndan yapýlan
açýklamada "6 Þubat'ta Kahramanma-
raþ'ta yaþanan ve birçok ilde hissedilen
depremde, Çorum Emniyet Müdürümüz
Mehmet Gülser Beyin Hatay'da ikamet
eden kýz kardeþi Biray Þendað, eniþte-
si Murat Þendað ve daha bir çok yakýn
akrabalarý hayatlarýný kaybetmiþlerdir.

Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E.
Þefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif
Sami Bozdoðan ve Sayman Ecz. Seçil
Ertürk, Emniyet Müdürümüz Sayýn
Mehmet Gülser Beye taziye ziyaretinde
bulunmuþlardýr. Ziyarette, Oda Baþkaný

Ecz. E. Þefkat Güler yaþanýlan afetten
dolayý üzüntülerini dile getirerek; vefat
eden ablasý, eniþtesi ve akrabalarý için
Allah'tan rahmet, aileye ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileklerinde bulunmuþlardýr"
denildi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da depremzedeler için mevlit
okutuldu.

Çorum Memur-Sen ve Genç Me-
mur-Sen salý günü yatsý namazýndan
önce depremde vefat eden vatandaþla-
rýmýz için Akþemseddin Cami'de mevlit
okuttu. Memur-Sen konu ile ilgili þu
açýklamayý yaptý:

Memur-Sen ve Genç Memur-Sen
Çorum Ýl Temsilciliði olarak 6 Þubat
2023 günü Kahramanmaraþ Pazarcýk
ve Elbistan merkezli depremlerde ha-
yatlarýný kaybeden kardeþlerimiz için 28
Þubat 2023 Salý günü Akþemseddin
Cami'de yatsý namazý öncesinde oku-
nan hatimlerin duasý yapýldý. Þubat
ayýnda vefat etmiþ, þehadete ulaþmýþ
ve depremde vefat etmiþ tüm vatandaþ-
larýmýza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ya-
ralýlara mevlam acil þifalar versin. Tüm
Türkiye olarak hepimize sabýrlar diliyo-
rum. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da ayný semte
üst üste hýrsýzlýk olaylarý-
nýn meydana geldiði iddi-
asý üzerine polis ekiplerin-
ce inceleme baþlatýldý.

Bahçelievler Mahallesi
Dumlupýnar Caddesi ve
Dumlupýnar 16. Sokak'ta
bulunan evlerde hýrsýzlýk
ihbarý üzerine polis ekiple-
ri harekete geçti.

Olay yeri Ýnceleme
ekipleri ve Hýrsýzlýk Gasp
Büro Amirliði ekipleri söz
konusu evlerde inceleme
yaptý.

Ev sahiplerinden Meh-
met Sönmez, 1 Mart ge-
cesi evinde hýrsýzlýk mey-
dana geldiðini söyledi.

Sabah saatlerinde evi-
nin arka camýnýn kýrýk ol-
duðunu fark edince polisi
aradýklarýný belirten Sön-
mez, "Hýrsýzlar Nadýk'a
dadandý. Baþýmýzý alamý-
yoruz hýrsýzlardan. En son
benim evime girmiþler. 16
kilogramlýk 5 sývý yað, 5
kilogramlýk 5 sývý yað, te-
levizyon, matkap götür-
müþler, 3 büyük kazan ba-
kýr, 50'þer kilogramlýk 3
çuval un, 30 bin lira para,
bunlarý bir gecede alýp git-
miþler" dedi.

Diðer ev sahibi Hasan
Bayar ise bölgede çok sa-
yýda hýrsýzlýk olayý yaþan-
dýðýný belirterek, "Benim
30 bin liralýk motorumu ki-
litli olduðu halde kapýmý
kýrýp götürdüler. Geçen
sene de 9 tane tavuðumu
götürdüler. 5 defa girdiler
benim evime." ifadelerini
kullandý. (AA)

Çorum'da býçaklý
saldýrý sonucu yarala-
nan genç, tedavi altýna
alýndý.

Bahçelievler Mahal-
lesi Bahar 1. Cad-
de'de, husumetli oldu-
ðu kiþilerle karþýlaþan
Çaðdaþ B. (22), þüp-
helilerin saldýrýsýna uð-
radý.

Bacaðýna aldýðý bý-
çak darbesiyle yarala-
nan Çaðdaþ B, yakýn-
daki bir markete sýðýn-
dý. Ýhbar üzerine mar-
kete polis ve saðlýk
ekipleri sevk edildi.

Saðlýk ekiplerince markette ilk
müdahalesi yapýlan Çaðdaþ B,
ambulansla Hitit Üniversitesi Erol

Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hasta-
nesi'ne kaldýrýldý.

Saldýrganlarýn yakalanmasý
için çalýþma baþlatýldý. (AA)

Çorum'da 8 lise öðrencisi, gý-
da zehirlenmesi þüphesiyle teda-
vi altýna alýndý.

Bahçelievler Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi'nden 8 öðren-
cinin mide bulantýsý ve kusma þi-
kayeti üzerine okul idaresince
ambulans çaðrýldý.

Öðrenciler, saðlýk ekiplerince
ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ile kentteki bir özel
hastaneye kaldýrýldý.

Gýda zehirlenmesi yaþadýkla-
rý deðerlendirilen öðrencilerin te-
davisi sürüyor. (AA)

LÝSE ÖÐRENCÝLERÝ 
HASTANELÝK OLDU

Sungurlu'da 52 bin 201 maka-
ron (filtreli sigara kaðýdý) ile tütün
ele geçirildi.

Ýl Jandarma Komutanlýðý Ka-
çakçýlýk ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Þube Müdürlüðü ekipleri,
Sungurlu ilçesinde üç adreste eþ
zamanlý operasyon düzenledi.

Adreslerde yapýlan aramada
51 bin 101 dolu, 1100 boþ maka-
ron, 29 kilogram kýyýlmýþ tütün, 10

bin 570 makaron koyma poþeti,
1700 boþ sigara koyma paketi, 2
bin 523 sahte TAPDK bandrolü,
16 kollu manuel sigara sarma ma-
kinasý ile 2 dijital sigara sarma
makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltýna alýnan
3 þüpheli, iþlemlerinin ardýndan
sevk edildikleri hakimlikçe adli
kontrol þartýyla serbest býrakýldý. 

(Haber Merkezi)

52 bin 201 makaron 
kaçak tütün ele geçirildi

Ayný semtte hýrsýzlýk
yapanlar araþtýrýlýyor

ÇORUM ECZACI ODASI, DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN 
EMNÝYET MÜDÜRÜNE ZÝYARET GERÇEKLEÞTÝRDÝ.

Eczacýlardan Gülser'e
baþsaðlýðý ziyaret

Depremzedeler için mevlit

Býçaklý saldýrýya 
uðrayan genç yaralandý
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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.

Büyük bir yýkýmýn üzerinden aya yakýn
bir zaman geçti. Depremin yýkýcý etkisine
maruz kalan 11 þehirde hasarýn görünen
bölümleri ortaya kaldýrýlmaya çalýþýlýyor. En-
kazlar kaldýrýlýyor, yeni kentler oluþturmak
için çalýþýlýyor. 

Görünmeyen kýsýmlarýnda ise yaþanan
felaketten etkilenenlerin yaþadýðý travma,
doðup büyüdükleri coðrafyayý terk etmek
zorunda kalmalarýnýn ortaya çýkardýðý yeni
sorunlar, aþ, iþ ve eðitim sorunlarýyla birlik-
te gelecek belirsizliði. Duygusal enkaz ise
kolay kolay kaldýrýlamaz. 

Yaþanan felaket geçici süreyle de olsa,
imar düzenlemeleri için bir hassasiyet oluþ-
turdu. Þimdilik yüksek kat, saðlam olmayan
zemine bina inþaasý durmuþ görünüyor. Ya-
kýn bir gelecekte deprem öncesi döneme yi-

ne dönülecek, aman bir kat daha fazla ala-
lým muhabbetleri baþlayacak. Yeni bir fela-
kete kadar bu döngü devam edecek. 

Çorum'da da 5 kat fazlasý olmasýn mu-
habbetleri baþladý. Güzel bir geliþme ama
ne zamana kadar diye sorarsanýz çok uzun
sürmez, ilk yerel seçime 1 yýl kaldý. Bu mu-
habbetlerin de süresi bu kadar olur herhal-
de. 

Yaþamýn en temel gerçeði ise hayatýn
kalanlar için devam ediyor olmasý. Hiçbir
þey durmadý. Siyasi hayat tüm olanlarý bir
kenara koyarak seçim gündemine kilitlendi.
Cumhurbaþkaný kim olacak sorusu üst baþ-
lýk gibi dursa da, milletvekilleri kimler olacak
kýsmý da, bu yolun yolcularý için hayati konu
olarak kaldýðý yerden devam ediyor. Onlar
için hayati olan bu konu, sýradan insanlarýn

yaþamlarýnda en önemsiz konu. 
Emeklilikte yaþa takýlanlar emekli olabi-

lecek. Ama bazýlarý sigorta baþlangýç tarihi-
ne, bazýlarý farklý prim günlerine takýlmaya
devam edecek. 

Bað Kur sigortalýlarý SSK sigortalýlarýn-
dan daha fazla prim gününe sahip olmasý
gerekiyor. Bu guruptan prim gününe takýlýp
emekli olamayanlar olacak. 

Çorum Ýl Genel Meclisi yine karýþmýþ,
konudan baðýmsýz doðal bir karýþýklýk. Ýkti-
dar ve muhalefetiyle burada siyaset yapma-
yalým kafasýndaki mahalli siyasetçilerin bir-
likleri de kavgalarý da buraya kadar. 

ESAS ENKAZ 
GERÝDE

Furkan
KALKAN

SOKAÐIN 
NABZI

EYT düzenlemesi Resmi Gaze-
te'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Toplamda 5 milyon çalýþaný etkileyen
düzenlemeden 2023 yýlýnda 2 milyon
250 bin kiþi yararlanabilecek. Emekli-
liðe hak kazanan vatandaþlar baþvu-
rularýný e-Devlet ya da SGK üzerinden
yapabilecek. Ýþte adým adým baþvuru
süreci.

Emeklilikte Yaþa Takýlanlar (EYT)
ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu ile 375 sayýlý Kanun Hükmün-
de Kararnamede Deðiþiklik Yapýlma-
sýna Dair Kanun, Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Düzenleme ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na
geçici madde eklenerek ilgili kanunla-
ra göre kanunun yürürlük tarihinden
sonra aylýk baðlanmasý talebinde bu-
lunanlardan yaþlýlýk veya emekli aylýðý
baðlanacak olanlar, söz konusu hü-
kümlerde yaþ dýþýndaki diðer þartlarý
taþýmalarý halinde yaþlýlýk veya emek-
li aylýðýndan yararlanacak.

"24 YILLIK EYT SORUNU 
ARTIK ÇÖZÜLDÜ"
AK Parti Çorum Milletvekili Erol

Kavuncu, sosyal medya hesabýndan

yaptýðý paylaþýmda, "Cumhurbaþkaný-
mýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn onayý-
nýn ardýndan 24 yýllýk EYT sorunu ar-
týk çözüldü. Emeklilikte Yaþa Takýlan-
lar (EYT) ile ilgili düzenleme Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girdi. Hak sahibi vatandaþlarýmýza ha-
yýrlý olsun" dedi.

GERÝYE DÖNÜK HAK 
TALEP EDÝLEMEYECEK
Geriye dönük herhangi bir ödeme

yapýlmayacak ve geriye dönük hak ta-
lep edilemeyecek. 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 Hazinece karþýlanacak.
Sosyal güvenlik destek primi iþveren
hissesi indiriminden yararlanýlan si-
gortalýnýn iþten ayrýlmasý halinde, bu
indirimden tekrar yararlanýlamayacak.

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 söz-
leþmelerinin feshedilmesini zorunlu
tutan düzenlemeler yürürlükten kaldý-
rýlacak.

NASIL BAÞVURULACAK?
Kanunun Resmi Gazete'de yayým-

lanmasýyla emekli olmak isteyenler
için baþvuru süreci de baþladý. Buna
göre, emekli olmak isteyenler e-Dev-
let üzerinden ya da sosyal güvenlik
merkezlerine baþvuru yapabilecek.
Sigorta baþlangýcý 8 Eylül 1999 ve ön-
cesi olanlar, EYT düzenlemesi ile
emeklilik hakký kazanabilecek. Koþul-
larý yerine getirenler, Süre sýnýrý ol-
maksýzýn, SGK ve e-Devlet'ten baþvu-
ru yapabilecek. EYT düzenlemesin-
den yararlanmak isteyenler emeklilik
için baþvuru dilekçesi verecek.

Çalýþmayanlar sadece emeklilik
baþvurusu yaparak iþlemlerini baþla-

tabilecekler.
Çalýþan EYT'liler için ise birkaç

aþamalý bir baþvuru süreci gerçekle-
þecek. Emeklilik baþvurusu yapmak
isteyen çalýþan EYT'liler öncelikli ola-
rak iþyerlerinden çýkýþ belgesi alacak-
lar. Bu belge ile emeklilik müracaatla-
rýný gerçekleþtirecekler. Daha sonra
emeklilik kararýnýn ardýndan tüm
EYT'liler ve emekliler istedikleri bir iþ-
yerinde çalýþabilecek. Çalýþan emekli-
lerin maaþlarýnda herhangi bir kesinti
olmayacak. Emekli olduktan sonra bir
kamu kurumunda çalýþanlarýn emekli
maaþlarý kesiliyor. Diðer emekliler
hem çalýþtýklarý iþyerlerinden hem de
SGK'dan maaþ alabiliyor.

YASAYLA ÝLGÝLÝ 
ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
8 Eylül 1999 ve öncesinde iþe gi-

renler düzenlemeden yararlanacak.
EYT'de herhangi bir yaþ sýnýrý uygu-
lanmayacak. 

Yaþ dýþýnda prim günü ve sigorta-
lýlýk süresi þartlarýný taþýyanlar aylýk
alabilecek. Emekli olduktan sonra ay-
ný iþ yerinde 30 gün içerisinde tekrar
iþe baþlayan çalýþanlar için yüzde 5
destek primi verilecek. Kadroya alý-
nan iþçiler ile iþçi statüsüne geçirilen-
lerin aylýk almaya hak kazanmalarý
halinde iþ sözleþmelerinin feshini zo-
runlu tutan düzenleme yürürlükten
kalkacak. EYT'lilerin kýdem tazminatý-
na iliþkin Kredi Garanti Fonu'ndan
destek verilecek. 

Toplamda 5 milyon çalýþaný etkile-
yen düzenlemeye göre 2023 yýlýnda 2
milyon 250 bin kiþi emekli olabilecek.
5 bin 500 liranýn altýnda maaþ olma-
yacak. (Cemal Akyol)

Sosyal Güvenlik
Kurumu Çorum Ýl Mü-
dürlüðü, EYT'liler için
Cumartesi günü hizmet
vereceðini duyurdu.

Herkesin uzun sü-
redir beklediði EYT
Resmi Gazete'de ya-
yýmlanarak yürürlüðe
girdi. EYT'nin yürürlü-
ðe girmesinin ardýndan
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu Çorum Ýl Müdürlü-
ðü, tarafýndan bir açýk-
lama yapýldý.

Müdürlükten yapý-
lan açýklamada, EYT
baþvurusu yapmak is-
teyenler vatandaþlarýn
için Cumartesi 9.12 ve
13.17 saatleri arasýnda
hizmet vereceðini du-
yurdu. (Zahide 

Yasemin Özden)

Emekli maaþlarýnýn 
baðlanmasýný 

hýzlandýracak adým
Emeklilik þartlarýný yerine getiren 4A kapsa-

mýndaki EYT'li iþçiler 'emekli olabilir' yazýsý al-
madan emeklilik iþlemlerini baþlatabilecek.

Emeklilikte yaþa takýlanlara (EYT) iliþkin ka-
nunun yürürlüðe girmesinin ardýndan Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoðun
mesai baþladý.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Si-
gortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile
375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede De-
ðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un Resmi Ga-
zete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmesi sonrasý
SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden iti-
baren kalabalýklar oluþmaya baþladý.

E-DEVLETTEN BAÞVURU YAPILABÝLÝYOR
Ýlk etapta 2 milyon 250 bin kiþinin emekli ol-

masýný saðlayacak düzenlemede, vatandaþlar,
baþvuru sürecinin baþlamasýnýn ardýndan süre
sýnýrý olmaksýzýn ve sosyal güvenlik kurumlarýna
gitmeden e-Devlet Kapýsý üzerinden de emekli-
lik iþlemlerini yapabiliyor. 

ÝÞÇÝNÝN BÝZZAT GÝDEREK 
'EMEKLÝ OLABÝLÝR' YAZISI 
ALMASINA GEREK KALMADI
Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Görev-

lisi Tarkan Zengin, konuya iliþkin TRT Haber'de
yaptýðý deðerlendirmede þunlarý kaydetti;

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile
Cumhurbaþkanlýðý Dijital Dönüþüm Ofisi bir ça-
lýþma yaptýlar. Ýþlemlerin daha da hýzlý yürümesi
için. Vatandaþlarýmýzýn bu çerçevede emeklilik
taleplerinde daha kýsa sürede kuyruklara gerek
kalmadan müracaat edebilmeleri için.

4A'lý iþçi statüsünde çalýþanlarýn yani aktif
çalýþanlarýn SGK'ya bizzat baþvurarak emekli
olabilir yazýsý almalarý gerekiyordu. Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bu yazýyý almaya ge-
rek olmadýðýný ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý-
na ve özel kuruluþlara gönderdi.

4A'lý aktif çalýþan birinin iþ yerine emekli ola-
bilir yazýsý götürmeden de onlarýn iþ çýkýþý yapa-
bileceklerine dair deðiþikliði yaptý. Emekli olabi-
lir yazýsý ya da emeklilik þartlarýný yerine getir-
miþtir yazýsýný almadan da emeklilik iþlemlerini
yürütebilecekler. (Haber Merkezi)

SGK, Cumartesi de çalýþacak

EYT TAMAM
AK Parti 

Milletvekili 
Erol Kavuncu
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Çorum Belediye Baþka-
ný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
deprem bölgesine gönderi-
lecek konteynýrlar için va-
tandaþlara çaðrýda bulun-
du, destek istedi.

Çorum Belediyesi, 50
çadýr, iç çamaþýrý ve leblebi
içeren üç týr yardým malze-
mesini Kahramanmaraþ'ýn
Afþin ilçesine gönderdi.

Araçlarýn uðurlama tö-
reninde bir konuþma yapan
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, "Kýrsal böl-
gelerdeki hasar tespit çalýþ-
malarýmýzý tamamladýk.
Kýrsal bölgelerde çadýr ihti-
yacý çok fazla. Bir talep ol-
du. Ýki gün içerisinde Maki-
ne Ýkmal Müdürlüðümüz'de
50 tane çadýrýmýzý tamam-
ladýk. Þuanda araçlarýmýza
yükledik ve bu çadýrlarýmýz-
la birlikte toplam 152 çadý-
rýmýzý göndermiþ oluyoruz.
Bu araçlarda 50 çadýra ila-
ve olarak özellikle alta seri-
lecek malzemelerimiz var.
Ýç çamaþýrý talebi vardý,
bunlar var. Leblebi her za-
man gönderiyoruz. Atýþtýr-
malýk olarak vatandaþlarý-
mýza ve orada çalýþan kar-
deþlerimize gönderiyoruz.
Çadýrlarýmýz, iç çamaþýrla-
rý, leblebimiz bölgeye gidi-
yor. Çalýþmalarýmýz artarak
devam ediyor. Biz hýz kese-
meyiz. Mutlaka oradaki ya-
ralarý sarýncaya kadar dep-
remzede kardeþlerimize
katkýlarýmýz devam ede-
cek" dedi.

"ÇORUM'DAKÝ DEPREM-
ZEDELERÝN ÝHTÝYAÇLA-

RI KARÞILANIYOR"
Çorum'daki depremze-

deler için örnek bir birlikte-
likle hareket ettiklerini vur-
gulayan Aþgýn, "Þuan itiba-
riyle 8 bin 155 depremzede
kardeþimizi misafir ediyo-
ruz. Bu rakam bizim bazý il-
çelerimize denk. Misafirleri-
mizi en güzel þekilde aðýrlý-
yoruz. Hayýr Çarþýmýzdan

ihtiyaçlar gideriliyor. Bütün
kurum ve kuruluþlarýmýzla
güzel bir birliktelik örneði
sergileyerek depremzede
kardeþlerimizi aðýrlýyoruz.
Onlara olan desteðimiz de
devam edecek" diye ko-
nuþtu.

KONTEYNIR ÝÇÝN 
VATANDAÞA ÇAÐRI
Konteynýr üretimi için

vatandaþlardan destek

beklediklerini dile getiren
Baþkan Aþgýn, konteynýr
sevkiyatlarýnýn Cumartesi
günü baþlayacaðýný söyle-
di. Aþgýn, "Konteynýr çalýþ-
malarýmýz devam ediyor.
Cumartesi gününden itiba-
ren konteynýr sevkiyatýmýz
da baþlayacak. Ancak kon-
teynýr noktasýnda hemþeh-
rilerimizin daha duyarlý ol-
masýný, bize daha fazla
destek vermelerini rica edi-
yoruz, talep ediyoruz. Çün-
kü Çorum'a bu yakýþýr. Ýn-
þallah yapacaðýmýz kontey-
nýrlarla Afþin'deki kardeþle-
rimiz için daha güzel çalýþ-
malar yapacaðýz. Çorum
mahallesi, konteynýr ma-
hallesi kuracaðýz. Hemþeh-
rilerimizden bunu rica edi-
yorum" ifadelerini kullandý. 

(Çaðrý Uzun)

Hitit Üniversitesi
ekipleri, Adýya-
man'da hasar tespit
çalýþmalarýna des-
tek veriyor.

Kahramanma-
raþ ve bölgesinde
yaþanan deprem
felaketinde on bin-
lerce bina yerle bir
oldu. 

Devlet kurumla-
rý, depremden etki-
lenen 11 ilde hasar
tespit çalýþmalarýna
devam ederken,
Hitit Üniversitesi
Yapý Ýþleri ve Tek-
nik Dairesi Baþkan-
lýðý tarafýndan oluþ-
turulan ekip, hasar
tespit çalýþmalarýna
Adýyaman Çevre
Þehircilik Ýl Müdür-
lüðü Laboratuva-
rý'nda gerçekleþtir-
dikleri çalýþmalara
destek veriyor.

Ekipler, karot ve
donatý testleri yapý-
yor. (Zahide 

Yasemin Özden)

Türkiye Sigorta Birliði (TSB) Baþkaný Atilla
Benli, ilk hesaplara göre sektör olarak toplam-
da 20 milyar TL'nin üzerinde hasar ödemesi
yapacaklarýný tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Birliði (TSB) Baþkaný ve
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli,
Kahramanmaraþ merkezli toplamda 11 ili etki-
leyen depremlere iliþkin açýklamalarda
bulundu. Depremden etkilenen il-
lerdeki Zorunlu Deprem Sigor-
tasý ortalamalarýnýn yüzde
49 olduðunu belirten Benli,
söz konusu sigorta oraný-
nýn en az Hatay'da en
fazla Diyarbakýr'da oldu-
ðunun görüldüðünü
söyledi.

Konut sigortalarýnda
yüzde 21, kaskoda ise
yüzde 17 oranýnda si-
gortalýlýk oranlarýnýn bu-
lunduðunu ifade eden
Benli, "Deprem bölgesinde
araçlarýn çoðu pert. Kasko
üzerinden 1 milyar TL civarýnda
ödeme yapacaðýmýzý tahmin ediyo-
ruz. Ýlk hesaplarýmýza göre toplamda tüm sek-
tör olarak 20 milyar TL'nin üzerinde hasar öde-
yeceðimizi tahmin ediyoruz. Bizler sektör ola-
rak sadece deprem deðil, tüm afetler için öde-
me yapacak güce sahibiz." diye konuþtu. Ben-
li, söz konusu 20 milyar TL'ye DASK tazminat
ödemelerinin dahil olmadýðýný da dile getirdi.

"DEPREM SÝGORTALARINA
ÝLGÝ 3-4 KAT ARTTI"
Benli, salgýn, sel, deprem gibi afetlerden

sektörün alnýnýn akýyla çýktýðýný anlatarak, bun-
dan sonra olabilecek baþka büyük depremlere
de hazýr olduklarýný, sigorta sektörünün kötü
gün dostu olduðunu aktardý.

Kahramanmaraþ merkezli depremlerin ar-
dýndan deprem sigortalarýna ilginin 3-4 kat art-
týðýný vurgulayan Benli, bu anlamda sigortalýlýk
oranýnýn çok hýzlý yükseldiðini, bu etkinin de-
vam etmesi gerektiðini söyledi.

Benli, iþletmelerin DASK kapsamýnda ol-
madýðýna iþaret ederek, iþletmelerin hayatýna
kaldýðý yerden devam edebilmesi, ayný zaman-
da Türk ekonomisine de etkisinin reasürans
sistemi içerisinde dünyaya yayýlarak afetlerin
olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi açýsýn-
dan poliçe kapsamýnýn önemini vurguladý.

"AZ HASARLI EVLERE SAHÝP
SÝGORTALILARA BEKLEMELERÝNÝ 
TAVSÝYE EDÝYORUM"
Az hasarlý raporu verilen evlerin oturulama-

yacak durumda olduðu iddialarýna iliþkin Atilla
Benli, "Tespitte aðýr hasarlýlýlar ve diðerleri ön-
celikli. Az hasarlý evlere sahip sigortalýlara bek-
lemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü artçýlar de-
vam ediyor, sonraki artçý depremlerde de ha-
sar artabilir. Sonradan hasarlarý büyüdüyse
onlar da ödenir ancak þu anda acele etmeme-

leri lazým." dedi.
Benli, deprem bölgesindeki araç-
larýn çoðunluðunun perte yakýn

veya pert olduðunu belirterek,
araçlarýn toplama yerlerine
alýndýðýný, plakadan ve þasi
numarasýndan herhangi bir
ihbar olmadan dosyayý aç-
týklarýný, poliçe üzerindeki
rakam üzerinden ödemeyi
gerçekleþtirdiklerini dile
getirdi.

Deprem bölgesinde ha-
yat sigortalarý için kayýtlarýn

oluþmaya baþladýðýný ve ve-
fat bilgileri için ilgili kamu ku-

rumlarýyla çalýþmalarýn yürütül-
düðünü belirterek, ödeme iþlemleri-

ne baþlandýðýný, hayat sigortalarý için 2
milyar lira civarýnda ödeme beklediklerini söy-
ledi.

"EÞYALARIN GÜVENLÝÐÝNÝN 
SAÐLANMASIYLA ÖLÜM 
ORANLARI YÜZDE 10 DÜÞER"
1-7 Mart'ýn Deprem Haftasý olmasýna yöne-

lik deðerlendirmede bulunan Atilla Benli, Türki-
ye'nin deprem kuþaðýnda, fay hatlarý üzerine
kurulu olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti:
"Deprem, bizlerin hayatýnýn bir parçasý. Dolayý-
sýyla deprem açýsýndan kültürümüzü, algýmýzý
daha da büyütecek, günlük hayatýmýza girecek
þekilde beslememiz gerekiyor. Okullardan baþ-
layýp evimizde çekirdek ailemize kadar bunun
girmesi gerekiyor. Son yaþadýðýmýz afet de bu-
nun en önemli göstergesi. Bugün hatýrlayýp ya-
rýn unutmamýz gerekiyor. Bir haftaya da sýkýþ-
týrmamamýz gerekiyor. Bu hafta böyle bir afetin
üstüne önemli bir fýrsat. Birbirimize böyle du-
rumlarda neler yapacaðýmýzla ilgili bireyden
kamuya kadar yapabileceðimiz çok þey var.
Biz birey olarak sadece evlerimizde eþyalarý-
mýzýn güvenliðini saðlasak ölüm oranlarý yüzde
10 düþer. Biz biraz deprem olgusunu birey ola-
rak ihmal ettik."

Benli, Türkiye Sigorta Birliði olarak Deprem
Haftasýna yönelik bazý etkinliklerde bulunacak-
larý, mümkün olduðunca hayatýn devam ettiði-
ni ve ayný acýlarýn yeniden yaþanmamasý için
neler yapýlmasý gerektiðini kamuoyuyla payla-
þacaklarýný söyledi. (Haber Merkezi)

‘KONTEYNIR iÇiN
DESTEK BEKLiYORUZ'

Baþkan Aþgýn'dan
vatandaþa çaðrý

HÝTÜ, Adýyaman'da hasar tespit
çalýþmalarýna destek veriyor

Deprem hasar ödemelerinin 20
milyar TL'yi aþmasý bekleniyor
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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Belediye Meclis Üyesi Ýmar Ko-
misyonu Üyesi Didem Tokgöz, "Bir
tarafta 70 metre yüksekliðe evet
diyen belediye baþkaný ve ekibi
ayný yerin tam karþýsýnda 10 katý
beþ kata düþüreceðini beyan edi-
yor. Hal böyleyken baþkan bey
açýklamalarýnda samimi mi, deðil
mi takdir sizlerin" diyerek alýnan
meclis kararýný hatýrlattý.

CHP'li Didem Tokgöz, Çorum
CHP Ýl Baþkanlýðý'nýn sosyal med-
ya hesaplarýndan yaptýðý açýkla-
mada bazý hatýrlatmalarda bulun-
du. 1 Mart Çarþamba günü yapýlan
açýklamada Tokgöz kendisine sýk-
ça sorulan bir konuda görüþlerini
açýklarken, belediye baþkanýnýn
samimiyeti konusunda da takdiri
Çorum halkýna býraktýðýný açýkladý.

CHP Çorum Belediye Meclis
Üyesi Ýmar Komisyonu Üyesi Di-

dem Tokgöz'ün açýklamalarý þu þe-
kilde:

Bir süredir yazýlýp çiziliyor, ko-
nuyla ilgili konuþuluyor, bize de
her gün soruyorlar "Doðru mu, de-
ðil mi?" diye.  "Deðil" desek de
inanmýyorlar, "Yok öyle bir þey" de-
sek de inanmýyorlar demek ki his-
sediyorlar.

Sayýn belediye baþkanýmýzýn
beþ kattan fazlasýna imar izni veril-
meyecek açýklamasýna binaen bir
hatýrlatma yapmak hasýl oldu.

2021 yýlýnda tamda beþ kattan
fazlasýna imar izni verilmeyecek
denilen alanýn yakýnlarýnda bulu-
nan parselde plan deðiþikliði talebi
vardý. Ýmar komisyon raporunun
üç hayýr, iki evetle sonuçlanan ra-
poruna raðmen, yani komisyonca
uygun bulunmayan, Çorum'da 70
metre yükseklik talebi sayýn bele-
diye baþkanýnýn önderliðinde içeri-

sinde AKP'li meclis üyelerinin de
bulunduðu komisyon raporu hiçe
sayýlarak meclis kararýyla onaylan-
mýþtý.

Þerhlerimize raðmen, uyarýlarý-
mýza raðmen bu kente bu yapýldý.
Bize göre Çorum'un geleceðine
ihanet edilmiþti. Tabii ki bizler bu
þehre yapýlan ihanete sessiz kal-
mayarak Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Grubu olarak dava açýp ka-
zandýk. Ýmar komisyon raporunun
ret kararýný yok sayarak, meclisten
geçirilen imar planý da böylelikle
iptal oldu.

Þimdi bir tarafta 70 metre yük-
sekliðe evet diyen belediye baþka-
ný ve ekibi ayný yerin tam karþýsýn-
da 10 katý beþ kata düþüreceðini
beyan ediyor. Hal böyleyken baþ-
kan bey açýklamalarýnda samimi
mi, deðil mi takdir sizlerin. 

(Abdulkadir Söylemez)

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Ýl Baþkaný Ümit Er, Ali
Mahir Baþarýr ve Lütfi Türk-
kan'ýn dokunulmazlýklarýnýn
kaldýrýlmasýna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabýndan
bir paylaþým yapan Ümit Er,
"Depremde on binlerce insaný-
mýz hayatýný kaybetti Büyük
acý yaþýyoruz. Hala çadýr ala-
mamýþ binlerce depremzede
var.  Ýktidar bu sorunlarý çöz-
mek yerine Mersin Milletvekili-
miz Halkýn gür sesi Ali Mahir
Baþarýr ile Kocaeli Milletvekili
Lütfi Türkkan'ýn dokunulmaz-
lýklarýný kaldýrmakla meþgul.
Gidicisiniz, az kaldý. Bu halk
sandýkta gereken cevabý vere-
cektir" dedi. (Haber Merkezi)

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Ka-
vuncu, depremzede arkadaþýný Anka-
ra'da aðýrladý. 

Kahramanmaraþ ve bölgesinde ya-
þanan deprem felaketinden milyonlarca
insan etkilendi. On binlerce vatandaþýn
hayatýný kaybettiði deprem felaketinden
etkilenen AK Parti Çorum Milletvekili
Erol Kavuncu'nun arkadaþlarý Sezai Yýl-
maz ve Salih Deniz, TBMM'de Kavun-
cu'yu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabýndan bir payla-
þým yapan Milletvekili Kavuncu, Asrýn fe-
laketi depremi memleketi Adýyaman
merkezde bizzat yaþayan ve bu dep-
remde maalesef birçok yakýnýný kaybe-
den kadim dostum, kýymetli kardeþim,
öðretmen arkadaþým Sezai Yýlmaz ve
Salih Deniz kardeþimiz TBMM' de misa-
firlerimiz oldu. Madden, manen yaþadýk-
larý bu büyük ýzdýraba, imtihana raðmen,
her zaman þahit olduðumuz gibi,  ihlas,
samimiyet ve teslimiyetinden hiçbir þey
kaybetmeyen can dostlarýma baþsaðlýðý
ve geçmiþ olsun dileklerimi iletip, Rab-
bimden sabýrlar diledim. Rabbim hiç
kimseye bir daha böyle acýlar yaþatma-
sýn" dedi. (Haber Merkezi)

Kýrmýzý et 
fiyatlarýna iki ayda 

yüzde 100 zam
Kasaplar Odasý Baþkaný Fazlý Yalçýndað,

"Kýrmýzý ette iki ayda neredeyse yüzde 100'e
varan artýþ bizi ve müþterilerimizi olumsuz et-
kiliyor, izahta zorluk çekiyoruz. Fiyatlarýn art-
masý konusunda kasaplarýn bir etkisi yok" de-
di. Kasaplar Odasý Baþkaný Fazlý Yalçýndað,
son aylarda et fiyatlarýnda yaþanan yükseliþ-
ten kasaplarýn rahatsýz olduðunu ve olumsuz
etkilendiðini söyledi.

Yaklaþýk bir yýl önce süt fiyatlarýnýn baský-
lanmasýndan dolayý üreticilerin sýkýntý yaþadý-
ðýna iþaret eden Yalçýndað, "Süt fiyatlarý üre-
ticinin istediði yerlerde olmayýnca üreticiler
ineklerini satmak zorunda kaldý. Bu hayvan
varlýðýna zarar verdi. Hem mevcut hayvan
varlýðý azaldý hem de yeni hayvanlarýn doðu-
munda düþüþ oldu." ifadelerini kullandý.

Yalçýndað, artan girdi maliyetlerinin de ye-
tiþtiricileri olumsuz etkilediðinin altýný çizerek,
maliyetlerin altýndan kalkamayan yetiþtiricile-
rin de hayvanlarýný kesime göndermek zorun-
da kaldýðýný vurguladý.

Hayvan varlýðýnýn azalmasýnýn kýrmýzý et
piyasasýný olumsuz etkilediðini belirten Yal-
çýndað, "Süt üreticilerinin hayvanlarýný satma-
sýyla hayvan varlýðý azaldý. Piyasada kýrmýzý
et arzý da doðal olarak düþtü. Son 2 aydýr ka-
saplar her hafta etiket deðiþtiriyor. Et fiyatlarý-
ný kasaplarýn artýrdýðý düþünülüyor. Fiyatlarýn
artmasý konusunda kasaplarýn bir etkisi yok.
Biz aldýðýmýz fiyatýn üstüne karýmýzý ekleyip
satmaya çalýþýyoruz. Hatta fiyatlar yükselince
satýþlarýmýz düþüyor ve bizim de zararýmýza
oluyor aslýnda." deðerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 100 ZAMMI ÝZAHTA
ZORLUK ÇEKÝYORUZ"
Tedarikçilerde kýrmýzý et fiyatlarýna her

hafta 5-20 lira zam geldiðini belirten Yalçýn-
dað, "Tedarikçilerimize yani toptancýlarýmýza
bunun nedenini sorduðumuzda kesim fiyatla-
rýnýn her hafta arttýðý cevabýný alýyoruz. Kýrmý-
zý ette iki ayda neredeyse yüzde 100'e varan
artýþ bizi ve müþterilerimizi olumsuz etkiliyor,
müþterilerimize izahta zorluk çekiyoruz. Ce-
vabýný almak istediðimiz bir konu var, ne oldu
da kesim fiyatlarý iki katýna çýktý? Hassas gün-
lerden geçiyoruz. Herkesi saðduyuya davet
ediyoruz." diye konuþtu.

"DEPREM FIRSATÇILARI 
SEKTÖRÜMÜZ ADINA UTANÇ VERÝCÝ"
Yalçýndað, hayvan arzý sorunun büyüyebi-

leceðine dikkati çekerek, yetkililer tarafýndan
bir an önce önlem alýnmasý gerektiðini kay-
detti.

Kahramanmaraþ merkezli depremlerden
etkilenen illerde hayvanlarýn kesilmeye de-
vam ettiðini anlatan Yalçýndað, "Depremi ba-
hane eden bazý fýrsatçýlarýn olduðunu da du-
yuyoruz. Bu durum sektörümüz ve ülkemiz
adýna utanç vericidir." dedi. Yalçýndað, kýrmý-
zý et sektöründe ithalat istemediklerini ancak
sýkýntýnýn devam etmesi halinde gündeme ge-
lebileceðini sözlerine ekledi.

Ulusal Kýrmýzý Et Konseyinin açýkladýðý
kombinalar ve kesimhanelerden alýnan hafta-
lýk yaðsýz dana ve yaðsýz kuzu fiyatlarýna gö-
re, 5 Ocak'ta ortalama dana býçak yaðsýz ka-
tegorisinde kilogram fiyatý 124,91 lira iken 2
Mart'ta bu fiyat 164,14 lira olarak hesaplandý.
Bu dönemde kuzu býçak yaðsýz kategorisi ise
116,78 liradan 140,92 liraya yükseldi.

Belirlenen fiyatlar peþin fiyat olarak hesap-
lanýyor ve yüzde 2 fire hariç tutuluyor. Öte
yandan kasaplarda dana kýymanýn kilogramý
ortalama 220 liradan, dana kuþbaþý ise orta-
lama 270 liradan satýlýyor. (Haber Merkezi)

Çorum SMMMO önceki dönem
baþkaný, Oðuzlar Belediye Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým 1-7 Mart Muha-
sebe Haftasý dolayýsýyla tüm mes-
lek mensuplarýnýn muhasebe haf-
tasýný kutladý.

Açýklamasýnda depremzede
meslektaþlarýnýn da yanýnda oldu-
ðunu vurgulayan Yýldýrým hayatýný
kaybedenleri de andý.

Oðuzlar Belediye Baþkaný Mu-
zaffer Yýldýrým "Devlet ile mükellef-
ler arasýnda köprü vazifesi gören,
vergilendirme sürecinin temel dire-
ði, her koþulda fedakârca çalýþan
serbest muhasebeci mali müþavir-
ler ve muhasebe çalýþanlarýnýn 1-7
Mart Muhasebe Haftasý kutlu ol-
sun. Kahramanmaraþ merkezli
depremlerde yitirdiðimiz tüm mes-

lek mensuplarýmýzýn mekâný cen-
net olsun. Ofislerini kaybedip çalýþ-
ma ortamlarýndan uzaklaþarak yü-
kümlülüklerini zor koþullar altýnda
yürütmeye çalýþan meslektaþlarý-
mýza kolaylýklar diler, her zaman
her koþulda yanlarýnda oldu-
ðumuzu bilmelerini isteriz"
þeklinde açýklamalarda bulun-
du. (Abdulkadir Söylemez)

Öðrencilerin katký payý 
ve öðrenim ücreti devlet 
tarafýndan karþýlanacak

Olaðanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde
öðrenim gören veya bu illerden gelen öðren-
cilerin 2022-2023 Eðitim-Öðretim Yýlý bahar
dönemi için ödemeleri gereken katký payý ve
öðrenim ücreti, devlet tarafýndan karþýlana-
cak. Olaðanüstü Hal Kapsamýnda Yükseköð-
retim Alanýnda Alýnan Tedbirlere Ýliþkin Cum-
hurbaþkanlýðý Kararnamesi Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Buna göre, ailesi veya kendisi olaðanüstü
hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhan-
gi bir devlet yükseköðretim kurumunda eðiti-
mine devam eden veya olaðanüstü hal ilan
edilen illerdeki devlet yükseköðretim kurumla-
rýnda eðitimine devam eden öðrenciler ile ola-
ðanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve
bu illerdeki devlet yükseköðretim kurumlarýn-
da eðitimine devam eden yurt dýþýndan kabul
edilmiþ öðrencilerin 2022-2023 Eðitim-Öðre-
tim Yýlý bahar dönemi için ödemeleri gereken
katký payý ve öðrenim ücreti devlet tarafýndan
karþýlanacak. Söz konusu öðrencilerden,
2022-2023 Eðitim-Öðretim Yýlý bahar dönemi
için katký payý ve öðrenim ücreti ödeyenlerin
paralarý, yükseköðretim kurumlarý tarafýndan
iade edilecek. (AA)

CHP'li Tokgöz imar komisyon raporunun üç hayýr, iki evetle sonuçlanan raporunun
hiçe sayýlarak alýnan meclis kararýný gündeme taþýdý.

Tokgöz, Aþgýn'ýn imar
açýklamasýný hatýrlattý

Kavuncu, depremzede
arkadaþlarýný aðýrladý

‘Depremzede meslektaþlarýmýzýn 
her koþulda yanýndayýz’

CHP'DEN TEPKi

Ümit Er

Ali Mahir
Baþarýr

Lütfi
Türkkan

Didem 
Tokgöz

Muzaffer
Yýldýrým



Türkiye'yi derinden etkile-
yen Kahramanmaraþ mer-
kezli depremler sonrasýnda
vatandaþlarýn barýnma ihti-
yaçlarý için çalýþmalar birçok
noktada devam ederken, Af-
þin'de de konteyner kent ku-
rulumu baþladý. Konteynerle-
rin büyük bir bölümünün ko-
nulduðu bölgede vatandaþla-
rýn bir hafta 10 gün içinde
yerleþtirileceði belirtildi.

Ýkinci depremin merkezi
Elbistan ilçesine komþu olan
ve birçok yapýnýn hasar aldý-
ðý Afþin ilçesinde barýnma
sorununun çözülmesi için
konteyner kent kurulmasý ça-
lýþmasý yapýldý. Ýlçede ilk
etapta 200 ailenin konakla-
yacaðý kaymakamlýk binasý
yan tarafýndaki alanda kon-
teyner kentin tamamlanmasý
için yoðun mesai harcanma-
ya baþlandý. Afþin'e koordi-
natör olarak görevlendirilen
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
Çorum Belediye Baþkan Yar-
dýmcýsý Lemzi Çöplü ile bir-
likte kurulum çalýþmalarý sü-
ren konteyner kentte incele-
melerde bulunarak çalýþma-
lar hakkýnda bilgi aldý.

"BÝR HAFTA
ÝÇERÝSÝNDE 
KONTEYNER 
KENTÝMÝZÝ KURMUÞ 
OLACAÐIZ"
Koyteyner kent kurulum

çalýþmalarýna baþlandýðýný
belirten Vali Mustafa Çiftçi,
"Bir hafta veya 10 gün içeri-
sinde 200 aileyi yerleþtirece-
ðimiz ilk konteyner kentimi-
zin kurulumu tamamlanacak.
Çekmeköy Belediyesi altya-
pýsýný hazýrladý. Üzerlerine
konteynerleri kuruyorlar. Þu
anda 87 konteyner yerleþtiril-
di. Çalýþmalar peyderpey de-

vam ediyor. 36 tane de Li-
man Derneði tarafýndan te-
min edilen konteynerler yer-
leþmiþ olacak. Bir hafta içeri-
sinde ilk konteyner kentimizi
kurmuþ olacaðýz" dedi.

"22 BÝN 925 BÝNANIN 
HASAR TESPÝT 
ÇALIÞMALARI 
TAMAMLANDI"
Ýlçede hasar tespit çalýþ-

malarýnýn tamamlandýðýný an-
latan Çiftçi, "Toplamda 22 bin
925 binanýn hasar tespit ça-
lýþmalarý tamamlandý. Ýlçe-
mizde 89 tane enkaz halinde
bina tespit ettik. Bunun yanýn-
da acil yýkýlmasý gereken 748
bina var. Aðýr hasarlý olan bi-
nalar var. 22 bin 925 binamý-
zýn yüzde 22'si ortadan kaldý-
rýlacak. Hasar tespit çalýþma-
larý tamamlandý. Ancak ekip-

lerimiz inceleme yapmaya git-
tiði bazý binalara giremediler.
800 ila bin civarýnda da bu tür
bina var. Bugün itibariyle o bi-
nalarýnda hasar tespit çalýþ-
malarýna baþlandý. Bir hafta
içerisinde binalarýnda hasar
tespit çalýþmalarýný tamamla-
mayý düþünüyoruz. Ardýndan
da hasar tespit çalýþmalarýnýn
itiraz süreci baþlayacak" ifa-
delerini kullandý. (ÝHA)

Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, Cuma pa-
zarýnda vatandaþlarla
buluþtu.

Kahramanmaraþ ve
bölgesinde yaþanan
deprem felaketinin ar-
dýndan Afþin ziyaretle-
rini tamamlayan Bele-
diye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, kente
döndü. Dün Cuma pa-
zarýný ziyaret eden
Baþkan Aþgýn, vatan-
daþlarla görüþtü, sorun
ve talepleri dinledi.

Sosyal medya hesabýndan bir
paylaþým yapan Baþkan Aþgýn,
"Rabbim, bana helal rýzýklardan
nasip ederek beni haramlardan
muhafaza et. Cuma pazarý esnafý-

mýza hayýrlý kazançlar, hemþehri-
lerimize bereketli alýþveriþler dile-
dik. Rabbim kazançlarýmýzý ve iþ-
lerimizi bereketli, cumamýzý mü-
barek eylesin" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)

Çorum Valiliði, "Evim Yuvan Olsun Kampan-
yasý" kapsamýnda bir bilgilendirme toplantýsý
gerçekleþtirdi.

112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü GAMER
Toplantý Salonu'nda Vali Vekili Tamer Orhan
baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya, Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Emniyet Mü-
dürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutaný Albay
Ýlhan Uzunoðlu, kaymakamlar, belediye baþkan-
larý ile kurum yetkileri katýldý.

Toplantýda "Evim Yuvan Olsun Kampanyasý"
ile ilgili kurumlara bilgiler verildi.

Toplantýda; Kahramanmaraþ'ta meydana ge-
len 7.7 ve 7.6 büyüklüðündeki depremlerden et-
kilenen ve ilimizde misafir edilen afetzedelerin
barýnma, saðlýk, eðitim vb. ihtiyaçlarýnýn tespiti
ve önlemlerin alýnmasý konularý deðerlendirildi.

Depremlerde hayatýný kaybeden vatandaþla-
ra Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar dileyen
Vali Vekili Tamer Orhan, 11 ili etkileyen deprem-
ler sonrasýnda ülke genelinde büyük bir yardým
seferberliðinin devam ettiðini, yardýmda bulun-
mak isteyen vatandaþlarýn Afet ve Acil Durum
Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) tarafýndan baþlatý-
lan yardým kampanyalarýna destek vermeye de-
vam edebileceðini söyledi.

Çorum'da genelinde misafir ettiðimiz 7 bin
996 depremzedenin devletin tüm imkanlarýyla

aðýrlandýðýný kaydeden Vali Vekili Tamer Orhan,
evini kaybeden vatandaþlar için kendi evlerine
kavuþana kadar sýcak yuvalar kurmak amacýyla
AFAD tarafýndan baþlatýlan "Evim Yuvan Olsun"
kampanyasýnýn baþlatýldýðýný, kampanya kapsa-
mýnda kullanmadýðý evi olan kiþilerin isterlerse
bedelsiz tahsis ederek, isterlerse indirimli fiyatla
kiraya vererek depremzede ailelere destek ola-
bileceklerini söyledi.

Çorum genelinde depremzedelerin yaralarýný
sarmak için yoðun bir çaba harcandýðýný kayde-
den Vali Vekili Orhan, barýnma, eðitim, saðlýk ve
sosyal yardýmlarýn yaný sýra ailelere ve çocukla-
ra yönelik psikososyal destek çalýþmalarýnýn da
sürdüðünü sözlerine ekledi.

Toplantý deprem bölgesine Çorum'dan yapý-

lan yardýmlar ve çalýþmalarýn görüþülmesinin ar-
dýndan sona erdi.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise
sosyal medya hesabýndan toplantýyla ilgili yaptý-
ðý paylaþýmda, "Güvenlik ve Acil Durumlar Koor-
dinasyon Merkezi-GAMER Koordinasyon Top-
lantýmýzý Vali Yardýmcýmýz Tamer Orhan baþkan-
lýðýnda gerçekleþtirdik. Ýlimizde ve deprem böl-
gesinde devam eden, planlanan çalýþmalarýmýzý
deðerlendirdik" dedi. 

Öte yandan depremzede olarak gönüllü ko-
nut konaklama baþvurusunda bulunmak iste-
yenlerin "www.evimyuvanolsun.org" internet si-
tesi üzerinden veya 112 Acil Çaðrý merkezlerini
arayarak detaylý bilgiye ulaþabileceði ve baþvu-
ru yapabileceði bildirildi. (Sümeyra Özdoðan)
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Þubat ayýnýn zam
þampiyonu sebze

Tüketici fiyatlarý bazýnda þubatta en
fazla fiyat artýþý yüzde 24,56 ile "sebzede
(patates ve bazý yumru bitkiler hariç)", en
fazla fiyat düþüþü ise yüzde 4,4 ile "kadýn
giyimi"nde gerçekleþti.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verile-
rine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve
bazý yumru bitkiler hariç) artýþý, yüzde
14,47 ile þarap, yüzde 10,47 ile taze mey-
veler, yüzde 10,35 ile alkolsüz içecekler ve
konsatre içeceklerdeki artýþ izledi.

Þubatta ayýnda fiyatý en çok artýþ gös-
teren diðer ürünler arasýnda, yüzde 10,31
ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde
9,60 ile okul öncesi eðitim ve ilköðretim,
yüzde 8,24 ile tereyaðý, yüzde 8,06 ile orta
öðretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbon-
lar aldý.

Geçen ay en fazla fiyat düþüþü ise yüz-
de 4,4 ile kadýn giyiminde gerçekleþti. Bu-
nu yüzde 2,10 ile veri iþlem ekipmanlarý,
yüzde 1,92 ile çocuk giyimi, yüzde 1,25 ile
mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde
0,71 ile erkek giyimi, yüzde 0,39 ile þeker,
yüzde 0,28 ile katý yakýtlar, yüzde 0,17 ile
çamaþýr makinesi, kurutucu, bulaþýk maki-
nesi, 0,14 ile kadýn ayakkabýsý izledi. En
az fiyat artýþý ise 0,13 ile makarna çeþitle-
rinde görüldü. (Haber Merkezi)

Tamer Orhan: Evim Yuvan Olsun 
Kampanyasý'na destek bekliyoruz

HABERÝ 
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Afþin’e konteyner 
kent hýzla kuruluyor



HAVUÇ YAÐI FAYDALARI 
ÝLE CÝLT VE SAÇ BAKIMI
Havuç, faydalarý bilinen bir

bitkidir. Havuç kadar havuç yaðý
da faydalarý çok olan bir yaðdýr.

Hintliler ve yunanlýlar tarafýndan
yýllardýr faydalarý bilinen ve kullanýlan

bir yaðdýr. Havuç yaðýnýn cilde faydalarý ve sa-
ça faydalarý oldukça fazladýr. Cildi rahatlatýr, fe-
rahlýk verir. Ayný zamanda nemlendirici özelliði
görür, nemlendirme saðlar. Saçlara da ayrýca
faydalarý vardýr. Saçlarýn güçlenmesini saðla-
masý havuç yaðý faydalarý arasýndadýr. Kepek
oluþumunu engeller. Yaz aylarýnda havuç yaðý
eklenmiþ güneþ kremleri de birçok kiþi tarafýn-
dan tercih edilir. Havuç yaðý karýþýmý olan gü-
neþ kremleri bronzlaþmaya da yardým eder.

HAVUÇ YAÐI FAYDALARI NELERDÝR?
- Kas aðrýlarýný hafifletmek için masaj yaðý

ve banyo yaðý olarak kullanýlýr.
- Ýdrar söktürücü özelliði vardýr.
- Gaz giderici özelliði sayesinde baðýrsakla-

rý rahatlatýr. Ayný zamanda hazýmsýzlýk ve þiþ-
kinlik için de yararlýdýr.

- Kadýnlarýn adet zamanlarýnda oluþan adet
aðrýlarýný (menstürasyon aðrýlarý) hafifletir.

- Ýþtah açmaya yardým eder.
- Karaciðer ve safra kesesini korur. Özellikle

hepatit ve kolit rahatsýzlýklarýna iyi gelir.
- Doðum sonrasýnda anne sütünü arttýrýcý

özelliði vardýr.
- Hýçkýrýk için yarar saðlar.
- Enfeksiyonlara karþý koruma saðlar.
- Ülser gibi mide rahatsýzlýklarýna karþý iyi

gelmesi de havuç yaðýnýn faydalarý arasýndadýr.
- Beyin fonksiyonlarý ve sinirleri uyararak da-

ha zinde hissetmeyi saðlar.
- Havuç yaðý, kan, doku, karaciðer ve böb-

rekler için detoks yeteneðine sahiptir. Bu organ-
lardaki ürik asit ve toksinlerin atýlmasýna yardým
eder.

- Artrit ve romatizma gibi kemik aðrýlarýna iyi
gelir.

- Strese karþý iyi gelerek rahatlama saðlar.
- Ýçeriðindeki A vitamini sebebiyle diþ ve diþ

etlerine de yarar saðlar.
- Gut rahatsýzlýðýna da iyi gelir.
- Grip, nezle, bronþit, öksürük, boðaz aðrýsý,

kabakulak ve kýzamýk gibi hastalýklara karþý ko-
ruma saðlar.

- Böbrekleri temizleyici özelliði vardýr.
- Düzensiz olan adet dönemlerini düzene

sokmaya yardým eder.
- Baðýrsaklardaki solucanlarýn düþürülmesi-

ne fayda saðlar.
- Ýçeriðindeki beta karoten sayesinde gözle-

re yarar saðlar, gece körlüðüne de iyi gelir.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirici özelliði

vardýr.

HAVUÇ YAÐININ KANSERE 
KARÞI ETKÝSÝ!
Kanser çaðýmýzýn korkulu hastalýklarýndan

biridir. Kansere karþý koruma saðlayan bitkiler,
þifalý yaðlar herkes tarafýndan araþtýrýlarak kul-
lanýlmaya çalýþýlýr. Kansere karþý koruma saðla-
masý da havuç yaðý faydalarý arasýndadýr. Özel-
likle mide, aðýz, boðaz, prostat ve böbreklerde
oluþacak kanser türlerine karþý koruma saðlar.
Ayný zamanda anti kanser ve antioksidan özel-
liði vardýr.

HAVUÇ YAÐININ CÝLDE FAYDALARI NE-
LERDÝR?

Havuç yaðý cilde nemlendiren, koruyan bir
yaðdýr. Cildi besleyici özelliði vardýr. Yaþlanmak-
tan, cildinde kýrýþýklýk oluþmasýndan korkan kiþi-
ler de bu þifalý yaðý kullanabilir. Genç görünme-
ye yardým etmesi, kýrýþýklýklarý önlemesi de ha-
vuç yaðýnýn cilde faydalarý arasýndadýr. Cilde
fayda saðlamasý için havuç yaðý içeren losyon-
lar kullanýlabilir. Ayný zamanda havuç yaðý, süt
ve bal ile karýþtýrýlarak da kullanýlýrsa cilde fayda
saðlar. Ayný zamanda sedef hastalýðý, dermatit,
deri döküntüleri ve egzama gibi cilt rahatsýzlýk-
larýna da iyi gelir. Ciltte yaþlýlýk nedeniyle oluþan
lekelere de fayda saðlar. Kuru ciltlere de iyi ge-
lir. Havuç yaðý içeren güneþ losyonlarý yada gü-
neþ kremleri kullanýlýrsa ayný zamanda güneþin
zararlý ýþýnlarýna karþý koruma saðlar ve cilde
bronzluk verir.

Havuç yaðýnýn cilde faydalarýný görmek için;
pamuða bir miktar havuç yaðý dökün. Cildinize
akþam yatmadan önce masaj yaparak bu yaðý
yedirin. Sabah yüzünüzü yýkayýn. Bu yað ile
genç görünmeye devam edeceksiniz, kýrýþýklýk
oluþumunuz engellenecektir.

HAVUÇ YAÐININ SAÇA
FAYDALARI NELERDÝR?
Kadýnlar saçlarýnýn çabuk uzamasýný ister.

Özellikle kestirdikten sonra saðlýklý uzayan saç-
lar birçok kadýnýn hayalidir. Saç uzamasýný sað-
lamasý havuç yaðýnýn faydalarý arasýndadýr. Saç
uzamasýný hýzlandýrýr. Havuç yaðýnýn düzenli kul-
lanýmý saçlarý güçlendirir ve saçlara parlaklýk ve-
rir. Ayný zamanda saçlara yumuþaklýk saðlar.
Saç köklerini güçlendirir, bunun sonucunda saç
dökülmesini önler. Saçlarýmýza her ne kadar evi-
mizde iyi baksak da dýþarý çýktýðýmýzda birçok
faktörün etkisiyle saçlarýmýz olumsuz etkilenebi-
lir. Güneþ ýþýðý, hava kirliliði gibi birçok faktör saç-
larý kötü etkiler ve güçsüzleþtirir. Bu þifalý yað
saçlarý dýþarýdaki olumsuz etkilere karþý da korur.

Saçlara karþý havuç yaðý formülü þu þekilde
uygulanabilir: Yarým fincan kadar havuç yaðý
azar azar alýnarak saç derisine masaj yapýlarak
sürülür. 30 dakika kadar bu þekilde bekleyin. Da-
ha sonra saçlarýnýzý suyla akýtarak þampuan ve
saç nemlendiricisi uygulayarak yýkayabilirsiniz.

HAHAVUÇ YVUÇ YAÐIAÐI
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1903- Beþiktaþ Jimnastik Kulübü kuruldu.

1923- Mustafa Kemal Paþa'nýn 17 Þubat'taki
konuþmasýyla baþlayan Ýzmir Ýktisat Kongresi
sona erdi. Kongrede Misaký Ýktisadi kabul edildi.

1925- Hükümete olaðanüstü yetkiler veren
Takrir-i Sükun Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1929- Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten
kalktý.

1934- Ankara Radyosu yayýnýna baþladý.

1934- Ýstanbul Üniversitesi'nde açýlan Ýnkýlap
Tarihi Enstitüsünde ilk dersi Milli Eðitim Bakaný
Hikmet Bayur verdi.

1940- Ýstanbul'da yapýlan Altýncý Balkan Gü-
reþ Þampiyonasý'nda Türk takýmý beþ birincilik
alarak altýncý kez þampiyon oldu.

1963- Ýstanbul Ýstinye'deki Kavel Kablo Fab-
rikasý'ndaki grev bitti. Türk-Ýþ'e baðlý Maden-Ýþ
Sendikasý'na üye 170 iþçi, fazla mesailerinin ve
yýllýk ikramiyelerinin tam olarak ödenmemesini,
sendikadan ayrýlmalarý için baský yapýlmasýný. ve
Maden-Ýþ Þiþli þube baþkaný ile iþçi temsilcileri-
nin iþten çýkarýlmasýný protesto etmek amacýyla
28 Ocak'ta iþ býrakarak tezgah baþýnda oturma
eylemine baþladý.

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

1970- Yüksek Denetleme Kurulu Hacý Ali De-
mirel'e satýlan Devlet Demiryolu arsalarý için so-
ruþturma açtý. üç gün sonra Yüksek Denetleme
Kurulu'nun sekiz üyesi görevden alýndý. Kurul
üyeleri Danýþtay'a baþvurdu. Kurul üyelerinden
beþi Danýþtay kararýyla görevlerine döndü.

1981- Türkiye'nin Paris Çalýþma Ateþesi Re-
þat Moralý Ermeni örgütü ASALA militanlarýnýn
saldýrýsý sonucu hayatýný kaybetti. Olayda aðýr
yaralanan din görevlisi Tecelli Arý da bir gün son-
ra öldü.

1981- 74 sanýklý Dev-Yol davasý Ankara Sýký-
yönetim Komutanlýðý Mahkemesi'nde baþladý.

1983- Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý 2
No'lu Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan
Dev-Sol davasý sonuçlandý. 9 sanýk 6 ay ila 10
yýl arasý hapis cezasýna çarptýrýldý, 14 sanýk be-
raat etti.

1985- Baþbakan Turgut Özal, Boðaziçi'nde
yabancýlara arsa satýlmasý konusunda bir açýkla-
ma yaptý. Özal, "Kandilli sýrtlarýnda arazi satýn
alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah bin
Abdülaziz saray deðil, 1000 metrekarelik ufak bir
ev yaptýracak" dedi.

1986- Baþbakan Turgut Özal, "1988 seçimle-
rinden sonra iki buçuk parti kalýr, biri biz, biri sol,
buçuðunu bilmem" dedi.

1986- Eski emniyet müdürü ve vali, SHP mil-
letvekili Ýbrahim Ural, "Süleyman Demirel bana
iþkence için talimat vermiþti" dedi.

1991- Mardin'in Ýdil ilçesinde yürüyüþ yapan
kalabalýða ateþ açýlmasý sonucu 2 kiþi öldü, 25
kiþi yaralandý. 3 gün sonra Ýdil'deki olaylarý pro-
testo etmek için Mardin'in Dargeçit ilçesinde yü-
rüyüþ yapan gruba ateþ açýldý ;1 kiþi öldü, 7 kiþi
yaralandý.

1992- Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn oðlu
Ahmet Özal ve iki arkadaþý hakkýnda "güveni kö-
tüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik" iddi-
asýyla dava açýldý.

1994- Gazeteci Hýncal Uluç Ýstanbul Le-
vent'teki bir benzincide uðradýðý silahlý saldýrýda
bacaðýndan yaralandý. Saldýrganlarýn kaçtýðý
otomobilin yeraltý dünyasýnýn ünlü isimlerinden
Alaattin Çakýcý'nýn eþi Uður Çakýcý'ya ait olduðu
belirlendi.

1994- Dokunulmazlýklarý kaldýrýlan DEP mil-
letvekilleri Leyla Zana, Sýrrý Sakýk, Ahmet Türk,
Selim Sadak ve baðýmsýz milletvekili Mahmut
Alýnak gözaltýna alýndý. Hasan Mezarcý ve DEP
Þýrnak Milletvekili Selim Sadak serbest býrakýldý.

2000- Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, Kürt kö-
kenli isimlere ilk kez onay verdi.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:40
07:03
12:57
16:07
18:41
19:59

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

Afet sonrasý yapýlan ilk yardýmla-
rýn bilinçsiz olmasý durumunda
“insanlarýn sað kalýmýna zarar
verebiliyoruz” diyerek eðiti-
min þart olduðunu vurgula-
yan Öðr. Gör. Seda Aþçý,
“Deprem kuþaðý bir ülke-
de yaþýyoruz. Her za-
man hazýrlýklý olmak
adýna ilkokuldan itiba-
ren ilk yardým eðitimi
zorunlu olmalý” dedi.

Kahramanmaraþ
merkezli 7,7 ve 7,6
büyüklükler indeki
depremden sonra
özellikle bölgede bu-
lunun ve alana intikal
eden tüm vatandaþlar
arama kurtarma çalýþ-
malarý için seferber ol-
du. Herkesin elinden
geleni yapmaya çalýþtý-
ðý fakat bazen yardýmse-
verliðin bilinçsiz olmasý
durumunda “zararlý” olabi-
leceði konusunda uyarýlarda
bulunan Esenyurt Üniversitesi
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu'ndan Öðr. Gör. Seda Aþçý,
“Bu durumun önüne geçebilmek adýna
özellikle deprem kuþaðýnda olan ülkemizde ya-
þayan herkesin her zaman ilk yardým eðitiminin
olmasý gerekiyor” dedi. Aþçý ayný zamanda bu
eðitiminin ilkokuldan itibaren zorunlu olmasý ge-
rektiðinin de altýný çizdi.

"YIKICI ETKÝLERÝNÝ EN AZA
ÝNDÝREBÝLMEK ÝÇÝN YAPABÝLECEÐÝMÝZ 
BÝRÇOK ÞEY VAR"
“Afetleri engelleyemeyiz ama yýkýcý etkilerini

en aza indirmek mümkün” diyerek sözlerine
baþlayan Öðr. Gör. Seda Aþçý, “Afetlerle yüz yü-
ze yaþamak durumundayýz ve buna yönelik afet
sonucunda oluþabilecek yýkýcý etkileri en aza in-
dirmek insanlýðýn yapabileceði en önemli þeyler-
den bir tanesi. Bu anlamda yapýlmasý gereken
birçok þey vardýr. Afet yönetimi dediðimiz kav-
ram da burada ortaya çýkmaktadýr. Afet yönetimi
kavramýnýn içinde bir de kriz yönetimi vardýr ve
kriz yönetiminin bir halkasý olarak da arama kur-
tarma çalýþmalarý yer alýr. Bizler saðlýk çalýþan-
larý olarak genelde stres altýnda olduðumuz için
kriz anlarýnda ve afetlerde de enkaz altýnda çý-
karýlan bireyler için çok çabuk organize olabilen,
müdahale edebilen meslek grubuyuz. Fakat tabi
ki de saðlýk çalýþanlarý her an her yerde anýnda
bulunamayabilir ve evet özellikle depremde ‘za-
man' enkaz altýndan çýkarýlacak bireyler için çok
önemlidir. Yalnýz aceleci davranmak bazen ha-
talara sebebiyet verebiliyor” dedi.

"YARDIMSEVERLÝÐÝMÝZ 
BÝLÝNÇLÝ OLMAZSA SAÐ KALIMA
ZARAR VEREBÝLÝR"
Ýlk yardým bilincine sahip olmadan yapýlan

müdahalelerin zarar verebileceðini de aktaran
Seda Aþçý açýklamalarýna þu þekilde devam etti:

“Afet denilince aklýmýza gelecek ilk þeylerden

biri depremdir. Bölgesel olarak sel
heyelan gibi afetleri de düþünebi-

liriz ama genel olarak en yýkýcý
etkiye sahip olan depremdir.

Ayrýca biz deprem kuþaðýn-
da olan bir ülkeyiz. Yar-
dýmsever bir toplumuz ve
birçok deprem sahne-
sinde de buna þahit ol-
duk. Duygusal ve yar-
dýmseverliðimizden
ötürü bazen insanla-
rýn sað kalýmýna za-
rar verebiliyoruz. Bu
yüzden biraz daha
bilinçli hareket etmek
gerekiyor. Ülkemizde
insanlarýn ilk yardým
konusunda daha çok
bilinçlenmesi gereki-
yor. Örneðin biz enkaz
altýndan çýkan bir kiþi-

ye aç ve susuz diye
herhangi bir þey yedirip

içiremeyiz ya da enkaz al-
týndan bireyi çýkarýrken vü-

cut ekseninde kollarýnýn al-
týndan çekerek çýkarýlmasý ge-

rekiyor. Sert bir zemine yatýrýp
kesinlikle boyunluk takýlmasý lazým.

Çünkü eðer depremzedeye o esnada
boyunluk takmazsanýz bazý yaralanmalara ve
sað ve saðlýklý olabilecek bir bireyi hayatý boyun-
ca engelli bir birey olarak yaþamasýna sebep
olabiliriz.”

"EÐÝTÝM ZORUNLU OLMALI"
Kiþilerin her türlü zorlu durumda kendileri ve

sevdikleri için ilk yardým eðitimine sahip olmasý
gerektiðini söyleyen Aþçý son olarak, “Afetlerle
yaþadýðý bilincinde olan ve bu kadar yardýmse-
ver bir millet olarak, daha koordineli, zamaný da-
ha verimli kullanarak sað kalýmý daha çok arttý-
rabileceðimiz bu eðitimlere süreklilik arz ederek
devam edilmesi gerekiyor. Aslýnda üniversite
eðitimi ve saðlýk sektörü olarak baktýðýmýzda
afet yönetimi ve ilk yardým konularýnda eðitimler
veriliyor. Ama bunun dýþýnda zorunlu deðil. Ýlk
yardým eðitimi zorunlu olmalý hatta ilkokuldan iti-
baren zorunlu olmalý. Ýlk yardým bilseniz bile ya-
pabilecekleriniz sýnýrlý fakat bir doktor muayene-
sine kadar yaptýðýnýz her müdahale sað kalýmý
arttýracak bir müdahaledir. Bir yakýnýnýzý enkaz
altýnda gördüðünüzde o anki can havli ve duy-
gusal durumdan dolayý müdahale ederek çýkar-
mak isteriz. Fakat bunu bilinçli olarak yaptýðý-
mýzda herhangi bir sakatlýða mahal vermeden
yapabiliriz. Ayný þekilde bilinçsiz olarak yaptýðý-
mýzda belki sað olarak çýkarýrýz fakat sonucun-
da bazý hatalara sebebiyet verebiliriz. Bu yüz-
den her zaman her koþulda eðitim çok önemli
bir kavram ve buna ulaþmak çok zor deðil aslýn-
da. Bizim yaþadýðýmýz depremde de yaþadýðý-
mýz problem de buydu. Eðitimli kiþi sayýmýz az-
dý. Maalesef afet olan bir ülkede yaþadýðýmýz
için insan, anne, baba, kardeþ, arkadaþ, eþ ola-
rak her an baþýmýza gelebilecek bu durum kar-
þýsýnda bu eðitimleri almamýz gerekiyor” diyerek
sözlerini sonlandýrdý. (ÝHA)

Yapay tatlandýrýcý olarak da kullanýlan ve þe-
ker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pýhtýlaþ-
masý, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalýk-
larýna yol açabileceði bildirildi.

CNN'in haberine göre, ABD ve Avrupa'da
araþtýrmacýlar, kalp hastalýðý riski taþýdýðý düþü-
nülen yaklaþýk 4 bin kiþinin kan örneklerini ince-
ledi.

Araþtýrmada, kalp hastalýðý riski taþýyanlarýn
kanlarýnda yüksek seviyede eritritol bulunmasý-
nýn, bu kiþilerde kan pýhtýlaþmasý, kalp krizi ve
felç görülme olasýlýðýný 2 kat artýrdýðý tespit edil-
di.

Cleveland Clinic Lerner Araþtýrma Enstitü-
sünde görevli Dr. Stanley Hazen ve ekibi, yapý-

lan klinik çalýþmalarýnda, eritritolün kan trombo-
sitlerinin daha kolay pýhtýlaþmasýna neden ol-
duðunu ortaya koydu.

Araþtýrmacýlar, pýhtýlaþmanýn ise kalp krizi
ve felci tetikleyebileceðine iþaret etti.

Eritritol, birçok meyve ve sebzede doðal ola-
rak bulunan, þeker tatlýlýðýnýn yüzde 70'ine sa-
hip bir tadý bulunan ve kalorisiz olarak kabul
edilen þeker alkolü olarak biliniyor.

Araþtýrmacýlar, eritritolün þeker hastalýðý bu-
lunan kiþilere alternatif tatlandýrýcý olarak verildi-
ðine dikkati çekerken, bunun ölümcül sonuçlar
doðurabileceði konusunda da uyarýyor.

Araþtýrma, Nature dergisinde yayýmlandý. 
(AA)

Yapay tatlandýrýcý eritritol için kalp
damar hastalýðý ve felç uyarýsý

Bilinçsiz yapýlan ilk yardým
'sað kalým'a zarar verebiliyor
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Çorum Belediyesi Kent Konseyi
Kadýn Meclisi, deprem bölgesinden
Çorum'a gelen kadýnlara el iþi malze-
mesi hediye etti.

Kent Konseyi Kadýn Meclisi, Erol
Olçok Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci
Yurdu'nda misafir edilen depremze-
de kadýnlarýn talebi üzerine örgü ve
dikiþ gibi el iþi ürünler temin etti.
Mehmetçik Anadolu Lisesi öðret-
menlerinin de desteðiyle temin edi-
len el iþi malzemeler ve oyuncaklar
afetzede ailelere teslim edildi.

Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþ-
kaný Ayþe Yaz, Çorum'da misafir edi-
len depremzede hanýmlarýn zaman-
larýný daha verimli kullanabilmelerini
saðlamak için onlarýn talebi üzerine
el iþ malzemeleri temin ederek tesli-
matýný yaptýklarýný açýkladý. 

Ayþe Yaz "Erol Olçok Ýmam Hatip
Lisesi Öðrenci Yurdu'nda düzenledi-
ðimiz etkinlik sýrasýnda el iþi ürünleri-
nin yaný sýra çocuklarýmýza da oyun-
cak hediye ettik. Depremzede kar-
deþlerimiz istemeleri halinde elde et-
tikleri ürünlerin satýþý noktasýnda da
kendilerine destek vereceðiz" dedi. 

(Sümeyra Özdoðan)

Çorum, Kahramanmaraþ'ýn Af-
þin ilçesiyle kardeþ oluyor. Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Çorum ile Afþin'in resmiyette de
kardeþ þehir olacaðýný açýkladý.
Kardeþ þehir teklifi, meclis toplantý-
sýnda gündeme gelecek. 

Deprem felaketinin yaþandýðý
Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde
Çorum Belediyesinin yürüttüðü ça-
lýþmalarý yerinde incelemek için
bölgeye giden Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, sahada ça-
lýþan belediye personeline ziyarette
bulundu. 

Çorum Belediyesi olarak depre-
min yaþandýðý ilk andan bugüne ka-
dar Afþin baþta olmak üzere birçok
noktada hizmet verdiklerini dile ge-
tiren Baþkan Aþgýn, "En çok Af-
þin'deyiz, artýk Afþin ve Çorum kar-
deþ oldu. Kardeþliðin bir gereði ola-
rak büyük bir özveri ve gayretle ça-
lýþýyoruz. Afþinli kardeþlerimizde
Çorum'u kahraman þehir ilan ettiler.
Buna vesile olan kýymetli personeli-
mizle gurur duyuyoruz. Layýkýyla
þehrimizi temsil ediyorlar, her birine
ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Çorum
Belediyesi olarak hep birlikte tek

vücut olduk ve afetzede kardeþleri-
miz için hizmetlerimize devam edi-
yoruz" dedi.

Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-
him Aþgýn, Afþin ve Çorum arasýn-

daki fiili kardeþliði 6 Mart Pazartesi
günü yapýlacak meclis toplantýsýn-
da resmiyete dökeceklerini ifade et-
ti. 

Baþkan Aþgýn, pazartesi günü

idrak edilecek Berat Kandili'nde de
Çorum'daki hafýzlarla birlikte Af-
þin'in en büyük camisinde özel bir
program yapacaklarýný sözlerine
ekledi. (Zahide Yasemin Özden)

Þubat ayý ihracat
rakamlarý açýklandý

Ticaret Bakanlýðý, þubatta ihracatýn Kahra-
manmaraþ merkezli depremlerin etkisiyle ge-
rileyerek, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
6,4 azalýþla 18,6 milyar dolar olduðunu bildir-
di.

2023 yýlý Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný
ayýna göre; ihracat yüzde 6,4 oranýnda aza-
lýþla 18 milyar 638 milyon dolar, ithalat yüzde
10,6 oranýnda artýþla 30 milyar 833 milyon
dolar oldu.

2023 yýlý Ocak-Þubat döneminde ise, ihra-
cat yüzde 1,5 oranýnda artýþla 38 milyar 8 mil-
yon dolar, ithalat yüzde 15,6 oranýnda artýþla
64 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleþti.

Ticaret Bakanlýðý'ndan dýþ ticaret verileriy-
le ilgili yapýlan deðerlendirme þöyle:

6 Þubat 2023 tarihinde 11 ilimizi ve mil-
yonlarca vatandaþýmýzý etkileyen deprem fe-
laketi nedeniyle vefat eden vatandaþlarýmýza
Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar, geride
kalanlara ve tüm ülkemize baþsaðlýðý diliyo-
ruz.

Bu afet yalnýzca 11 ilde yaþayan vatan-
daþlarýmýzý deðil, tüm Türkiye'yi derinden et-
kilemiþtir. Deprem felaketinde kaybettiðimiz
canlarýn üzüntüsü tüm ülkemizde yaþanýrken,
ilgili diðer kurumlarýmýzla birlikte Bakanlýðý-
mýz bölgedeki ticaretin normale dönmesi için
çalýþmalarýna devam etmektedir.

Deprem felaketi nedeniyle aylýk dýþ ticaret
deðerlendirmesi bu ay için basýn bildirisi þek-
linde kamuoyu ile paylaþýlmaktadýr.

Bilindiði üzere, 2022 yýlýnda ihracatta bü-
yük baþarýlar elde edilmiþtir. Mal ihracatýnýn
yaný sýra hizmetler ihracatýnda da önemli bir
aþamaya gelinmiþtir. 2022 yýlýnda mal ihraca-
týmýz yüzde 12,9 oranýnda artýþ ile 254,2 mil-
yar dolar olur iken, hizmet ihracatýmýz ise
yüzde 46,5 oranýnda artýþ neticesinde 90 mil-
yar dolar olarak gerçekleþmiþtir.

Türkiye ekonomisi, 2022 yýlýnda yüzde 5,6
ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini
olan yüzde 5'in üzerinde büyümüþtür. Mal ve
hizmet ihracatýnýn büyümeye katkýsý yýl gene-
linde 2,2 puan pozitif gerçekleþerek büyüme-
nin yüzde 40'ýný oluþturmuþ ve ihracat büyü-
menin itici gücü olmayý sürdürmüþtür.

Öte yandan, ülkemizin toplam ihracatýnýn
yüzde 8,6'sýný oluþturan 11 ilimizde yaþanan
deprem felaketinin ihracatýmýz üzerinde aþa-
ðý yönlü etkisi olmuþtur.

2023 yýlý Þubat ayýnda ihracatýmýz, geçti-
ðimiz yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,4 azalýþla
18,6 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir.
Gümrük kapýlarý verilerine göre bu iller ara-
sýnda özellikle Adýyaman, Hatay, Kahraman-
maraþ ve Malatya'da deprem sonrasýnda ih-
racatta önemli ölçüde gerileme meydana gel-
miþtir.

Aylýk tahminlerimizde yaþanan sapmalar
ve il bazlý düþüþler dikkate alýndýðýnda, dep-
rem nedeniyle Þubat ayý ihracatýmýzda doð-
rudan 1,5 milyar dolarlýk bir aþaðý yönlü etki
olduðu deðerlendirilmektedir.

Geçen yýlýn ayný dönemine göre dýþ tale-
bin nispeten zayýf seyri ve avro-dolar paritesi-
nin düþük gerçekleþmesi de ihracatýmýzý aþa-
ðý yönlü etkilemiþtir. Parite sebebi ile ihracatý-
mýz 2023 yýlý Þubat ayýnda 529,2 milyon do-
lar daha az gerçekleþmiþtir.

Þubat ayý ithalatýmýz ise 30,8 milyar dolar
olurken, bu rakamýn yüzde 22'si enerji ithala-
tý kaynaklýdýr.

Ayrýca, ithalattaki artýþ önemli oranda iþ-
lenmemiþ altýn ithalatýndan kaynaklanmakta-
dýr. Nitekim bu dönemde iþlenmemiþ altýn it-
halatý 3,7 milyar dolar artarak (yüzde 858,7
artýþ) 4,1 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir.

2023 Þubat ayýnda ithalattaki artýþta öne
çýkan ürün gruplarý arasýnda otomotiv ithalatý
yarý iletken krizinin aþýlmasýndan dolayý 2,1
milyar dolar (yüzde 81 artýþ), makine ithalatý
2,9 milyar dolar (yüzde 22,2 artýþ), elektrikli
makineler ithalatý 2,1 milyar dolar (yüzde 40,5
artýþ) olarak gerçekleþmiþtir.

2021 yýlý itibarýyla, depremden etkilenen
11 ilimizin Türkiye GSYH'si içindeki payý yüz-
de 9,8'dir.

Depremin illerin ekonomisinde yol açtýðý
tahribatýn ivedilikle aþýlmasý amacýyla gerekli
tedbirler hayata geçirilmekte olup, deprem-
den etkilenen iþletmelerimizi tekrar ayaða
kaldýrmak üzere kýsa, orta ve uzun vadeli ih-
tiyaçlar kapsamýnda çalýþmalar yapýlmakta-
dýr.

Deprem felaketi nedeniyle kaybettiðimiz
vatandaþlarýmýza bir kez daha Allah'tan rah-
met, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve yaralýlara acil
þifalar diliyoruz. Millet olarak hepimizin baþý
sað olsun." (Haber Merkezi)

Çorum ve Afþin
kardeþ oluyor

Depremzedeler için
kadýn dayanýþmasý



TFF 2. Lig Beyaz
Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, ligin
25. haftasýnda karþýla-
þacaðý Batman Pet-
rolspor maçýnýn hazýr-
lýklarýna devam ediyor.

Kahramanmaraþ
ve bölgesinde meyda-
na gelen deprem fela-
ketinin ardýndan Türki-
ye Futbol Federasyonu (TFF)
liglere ara verildiðini duyurmuþ-
tu. TFF 2. Lig'de ikinci yarý ma-
ratonu 5 Mart'ta oynanacak
maçlarla devam edecek. Tem-
silcimiz Çorum FK de ligin 25.
haftasýnda Batman Petrols-
por'a konuk olacak. Geçtiðimiz
hafta Cumartesi günü Sam-
sunspor ile depremzedeler için

bir hazýrlýk maçý yapan kýrmýzý-
siyahlýlar, bu maçtan aldýðý 3-
0'lýk maðlubiyetin ardýndan Pa-
zar ve Pazartesi günlerini izinli
olarak geçirdi. Salý günü tekrar
çalýþmalara baþlayan kýrmýzý-
siyahlýlar, çalýþmalarýna hafta
boyu devam etti. 

Dün de kulüp tesislerinde
yapýlan antrenmanla Batman

Petrolspor maçý hazýrlýklarýna
devam edildi. Teknik Direktör
Tahsin Tam yönetiminde ger-
çekleþtirilen antrenmanda tak-
tik çalýþýldý.

Çorum FK, bugün sabah
saatlerinde Batman'a yola çý-
kacak ve maç saatini bekleme-
ye baþlayacak. 

(Abdulkadir Söylemez)
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Rakibimizi 
tanýyalým

Çorum FK'nin bu hafta karþýlaþacaðý
Batman Petrolspor, 1960 yýlýnda kuruldu.
1985-1986 sezonu itibarýyla 3. Ligde mü-
cadele etmeye baþlayan Batman Petrols-
por, 12 yýl aralýksýz 3. Ligde mücadele etti.
1996-1997 sezonunda 3. Lig 1. Grupta
þampiyon olarak 2. Lige yükseldi.

1997-2002 yýllarý arasý 5 sezon 2. Ligde
yükselme mücadelesi verdiði dönemde
Play-Off'ta yarý final oynama baþarýsý gös-
terdi. 1. Ligde 2001-2002 sezonunu 19. sý-
rada tamamlayarak 2. Lige düþtü.

2002-2006 yýllarý arasý 4 sezon 2. Ligde
mücadele etmesinin ardýndan 2005-2006
sezonu 2. Lig'den 3. Lig'e düþmüþtür.

Batman Petrol Spor 2006-2022 yýllarý
arasý 3. Ligde mücadele ettikten sonra bu
sezon þampiyonluk yaþayarak, 26 yýl ara-
dan sonra 2. Lig'e yükselmiþtir. 

(Abdulkadir Söylemez)

Ahmet Ecevit, 
2. Lig'de 

maç yönetecek
Çorumlu Hakem Ahmet Ecevit, 2. Lig Kýrmý-

zý Grup'ta oynanacak bir maçý yönetecek.
Çorum B Klasman hakemi Ahmet Ecevit 2.

lig Kýrmýzý Grupta pazar günü oynanacak Eti-
mesgut Belediyespor- Fethiyespor maçýný yöne-
tecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Ku-
rulu'nun dijjital atama yöntemi ile yaptýðý görev-
lendirme sonunda pazar günü saat 14'de Eti-
mesgut Belediyesi Atatürk Stad'ýnda oynanacak
Etimesgut Belediyespor - Fethiyespor maçýnda
Ahmet Ecevit'in yardýmcýlýklarýný ise Koca-
eli'nden Cankut Gönenç ve Afyon'dan Kurtuluþ
Aslan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Es-
kiþehir'den Semih Kurt. Maçta gözlemci olarak
ise Mehmet Nevzat Adal görev yapacak. 

(Haber Merkezi)

Çorum’daki hazýrlýklar 
tamamlandý

Çorum FK'nin de bulunduðu TFF 2. Lig Be-
yaz Grup'ta mücadele eden beþ takým, 4 Þu-
bat'ta oynanan 23. hafta maçlarý nedeniyle
PFDK'ya sevk edildi.

Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana
gelen deprem felaketinin ardýndan 6 Þubat'ta
profesyonel liglere ara verilmiþti. Yaþanan acý
felaketin sonrasýnda 5 Mart'ta lig heyecaný tek-
rar baþlýyor. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF), 4 Þubat'ta oynanan 23. hafta maçlarý
nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuru-
lu'na (PFDK) sevk edilen takýmlarýn cezalarý
belli oldu.

TFF'den yapýlan açýklamada þu ifadelere
yer verildi:

"Afyonspor Kulübünün Batman Petrol Spor
ile oynanan müsabakada taraftarlarýnýn neden
olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve
bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi kulüp
olduðu müsabakada 5. kez gerçekleþtirilme-
sinden dolayý bir resmi müsabakayý kendi sa-
hasýnda seyircisiz oynama ve 6 bin TL para
cezasý ile cezalandýrýlmasýna,

Ayný müsabakada Afyonspor Kulübünün,
mensubunun neden olduðu saha olaylarý ne-
deniyle 14 bn TL para cezasý ile cezalandýrýl-

masýna,
Ayný müsabakada Afyonspor Kulübünün,

takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi ne-
deniyle 4 bin 200 TL para cezasý ile cezalandý-
rýlmasýna,

Ayný müsabakada Afyonspor Kulübü teknik
sorumlusu Koray Palaz'ýn, müsabaka hakemi-
ne yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nede-
niyle bir resmi müsabakada soyunma odasýna
ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ve 6 bin TL
para cezasý ile cezalandýrýlmasýna,

Batman Petrol Spor'un Afyonspor ile oyna-
nan müsabakada misafir takým temsilcisinin

stadyum denetimine katýlmamasýndan dolayý
talimatlara aykýrýlýk nedeniyle ihtar cezasý ile
cezalandýrýlmasýna,

Düzcespor Kulübünün Ýnegölspor ile oyna-
nan müsabakada taraftarlarýnýn neden olduðu
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eyle-
min ayný sezon içinde ev sahibi kulüp olduðu
müsabakada 4. kez gerçekleþtirilmesinden do-
layý 20 bin TL para cezasý ile cezalandýrýlmasý-
na,

Ayný müsabakada Düzcespor Kulübünün,
taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý ne-
deniyle 28 bin TL para cezasý ile cezalandýrýl-
masýna,

Ýnegölspor Kulübünün Düzcespor ile oyna-
nan müsabakada taraftarlarýnýn neden olduðu
saha olaylarý nedeniyle 14 bin TL para cezasý
ile cezalandýrýlmasýna,

Sivas Belediye Spor Kulübü Antrenörü Te-
kin Fiþne'nin Nazilli Belediyespor ile oynanan
müsabakada hakemlerine yönelik sportmenli-
ðe aykýrý hareketi nedeniyle bir resmi müsaba-
kada soyunma odasýna ve yedek kulübesine
giriþ yasaðý ve 6 bin TL para cezasý ile ceza-
landýrýlmasýna karar verilmiþtir." 

(Abdulkadir Söylemez)

Amedspor, yaptýðý açýklama ile Bursaspor ile
ilgili olarak emoji paylaþan Emrullah Sayar'ý sü-
resiz olarak kadro dýþý býraktýðýný duyurdu. Ýki ta-
kým 5 Mart'ta Bursa'da kozlarýný paylaþacak. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden
Bursaspor kulübü, 22 yaþýndaki Amedspor'lu
futbolcu Emrullah Sayar'ý, "hakaret içerikli" oldu-
ðunu belirttiði paylaþýmý sebebiyle Türkiye Fut-
bol Federasyonu'na þi-
kayet ettiðini açýklamýþtý.

Bursaspor kulübün-
den yapýlan açýklamada
þu ifadelere yer verilmiþ-
ti:

"Amed Sportif Faali-
yetler profesyonel fut-
bolcusu Emrullah Sayar
kulübümüz Bursaspor
ile oynanacak maç ön-
cesinde sosyal medya
aracýlýðý ile kulübümüze
hakarette bulunmuþtur.

Ülkemizde bulunan
yas havasýný ve futbolun

birleþtirici ruhunu zedeleyen paylaþýmýn gayri
ahlaki olduðu aþikardýr. Mevcut davranýþ Bur-
saspor'a deðil tüm futbol camiasýna hakaret ola-
rak algýlanmaktadýr.

Bahsi geçen oyuncunun gerekli cezayý al-
masý için Türkiye Futbol Federasyonu'na kulü-
bümüz tarafýndan resmi þikayette bulunulmuþ-
tur." (Haber Merkezi)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eþin Gro-
up Nazilli Belediyespor, Esenler Erokspor ma-
çý hazýrlýklarýný sürdürürken bugünkü antren-
manýnda taktik çalýþtý.

Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraþ mer-
kezli yaþanan ve ülkeyi yasa boðan deprem fe-
laketi sonrasýnda lige verilen aranýn ardýndan
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan son
açýklama sonrasýnda TFF 2. Ligi 25. haftasýn-

da 5 Mart 2023 Pazar Esenler Erokspor ile kar-
þýlaþacak. Siyah-beyazlýlar Pazar günü oyna-
yacaklarý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Isýn-
ma hareketleri sonrasýnda futbolcular, Teknik
Direktör Mesut Toros ve kurmaylarý gözetimin-
de belirlenmiþ alanda pasa dayalý oyun çalýþ-
masý sonrasýnda tam sahada gerçekleþtirilen
taktiksel çift kale oyun ile günün antrenmanýný
tamamladý. (Haber Merkezi)

Beþ kulübe ceza

Nazilli taktik çalýþtý

Amedspor o futbolcuyu 
süresiz kadro dýþý býraktý



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta müca-
dele eden Çorum FK, ligin 24. haf-
tasýnda Batman Petrolspor'a konuk
olacak. Gazetemiz muhabiri bu haf-
taki rakip Batman Petrolspor'un is-
tatistiklerini derledi.

Þampiyonluk yolunda oynadý-
ðý son 10 maçýn altýsýn-
dan galibiyet, birinden
maðlubiyet ve
üçünden de bera-
berlikle ayrýlan
Kýrmýzý-Siyah-
lýlar, teknik di-
rektörü Tah-
sin Tam ile
yoluna de-
vam ediyor.
Gazetemiz
muhabiri de
bu haftaki ra-
kip Batman
Petrolspor'un
bu sezonki per-
formansýný okur-
larýmýz için derledi.

TEKNÝK PATRON 
DEÐÝÞTÝ
Sezona Teknik Direktörlük koltu-

ðuna Ahmet Yavuz'un yerine Nihat
Balan'ý getirerek lige devam ediyor. 

Ligin 21'inci haftasýna kadar Ah-
met Yavuz ile yoluna devam eden
Batman temsilcisi iki hafta önce gö-
reve Nihat Balan'ý getirdi. 

YENÝ HOCA KÖTÜ BAÞLADI
Takýmýnýn baþýnda 20 maça çý-

kan Ahmet Yavuz lige iyi bir baþlan-
gýç yapsa da devamý gelmedi. 20
maçta altý galibiyet altý beraberlik
ve sekiz maðlubiyet alan Ahmet Ya-
vuz yerini Nihat Balan'a býraktý an-

cak Nihat Balan da çýktýðý
iki maçta galibiyet elde

edemedi. Balan bir
beraberlik ve bir

maðlubiyet ile
yalnýzca bir pu-
an toplayabildi. 

Sezon ba-
þýnda lige iyi
baþlayýp altýn-
cý haftadan
sonra düþüþe
geçen Bat-
man Petrols-

por bu sezon
ligde oynadýðý

22 maçýn sadece
altýsýný kazanabildi.

Bu maçlarýn yedisin-
den beraberlik, doku-

zundan da maðlubiyetle ay-
rýlan Bursaspor, formsuz görüntü-
süyle dikkat çekiyor.

EVLERÝNDE 16 PUAN 
KAYBETTÝLER
Evinde 11 maç oynayan Bat-

man Petrolspor, son dört maçtan
maðlubiyetle ayrýldý. Ýki maçý bera-

berlikle tamamlayan doðu temsilci-
si beþ maçta da galip geldi.

RAKÝP DAHA ÇOK KAZANDI
Çorum FK ile bugüne kadar ye-

di kez karþýlaþan Batmanspor bu
maçlardan 4'ünü kazanýrken 3'ün-
den de yenik ayrýldý. Ýki takýmýn
þimdiye kadarki hiçbir maçý berabe-
re bitmedi.

ÝLK YARIDA ÜÇ PUANI ALDIK
Sezonun ilk yarýdaki maçýnda

Batmanspor'u aðýrlayan Çorum FK
maçý 4-1 kazanmayý 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 Çorum FK'nin gol-
lerini Suat Kaya, Sinan Kurumuþ,
Mehmet Akyüz ve Berat Ali Genç
kaydetmiþti.

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 oynadýðý

22 maçta 22 gol atan Batman Pet-
rolspor, bu gollerin dokuzunu son
çeyrekte atarken, 61-75'inci dakika-
lar arasýnda da  dört gol kaydetti.
Rakibin en az gol bulduðu dakika
ise ilk çeyrek olarak kayýtlara geçti.
Doðu temsilcisi þimdiye kadar ilk 15
dakikada yalnýzca bir gol atabildi.

Ligde 14. sýrada yer alan Bat-
man Petrolspor'un 25 puaný bulu-
nuyor. (Abdulkadir Söylemez)

Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta
25'inci hafta maçlarý hafta sonu
oynanacak. 

Tüm karþýlaþmalarýn pazar gü-
nü ve saat 14'te baþlayacaðý haf-
tada Çorum FK, Batman Petrols-
por ile puan mücadelesi verecek.
Batman Yeni Þehir Stadýnda oyna-
nacak maçý Uþak bölgesi hakem-
lerinden Veli Karakaya yönetecek. 

Kahramanmaraþ merkezli dep-
remlerden dolayý yaklaþýk bir ay
ara verilen 2'nci Ligde düdükler bu
hafta sonu tekrar çalacak. Son
maçýný 2 Þubat'ta yapan Çorum
FK yaklaþýk bir ay sonra tekrar ye-
þil sahalara dönüyor. Rakip ise li-
ge iyi baþlayan ancak 7'nci hafta
ile birlikte düþüþe geçen Batman
Petrolspor olacak.

Son olarak Bursaspor ile dep-
lasmanda karþýlaþan ve maçtan 3-
0'lýk galibiyet ile ayrýlan Çorum FK

son altý maçta aldýðý üç galibiyet
ve üç beraberlik ile yenilmezlik se-
risini sürdürüyor. Rakip Batman
Petrolspor ise son galibiyetini do-
kuz maç önce elde etti.

Her iki takýmý karþý karþýya ge-
tiren ligin ilk maçýnda ise gülen ta-
raf Kýrmýzý-Siyahlýlardý. Sahasýnda
1-0 geriye düþtüðü maçta Suat
Kaya, Mehmet Akyüz, Sinan Kuru-
muþ ve Berat Ali'nin golleri ile ma-
çý 4-1 kazanmayý baþarmýþtý.

Þimdiye kadar toplam yedi kez

karþý karþýya
gelen iki takýmýn
genel karnesin-
de ise üstün
olan taraf Bat-
man Petrolspor. 

Doðu temsilcisi
çýktýðý yedi maçýn 4'ünü
kazanýrken, 3'ünden de
maðlubiyet ile ayrýldý. Ýki takým
arasýnda henüz berabere biten
maç bulunmuyor. 

(Abdulkadir Söylemez)

Türkiye'yi yasa boðan depremler nedeni ile ara verilen ligler-
de takýmlar tekrar sahaya çýkýyor. Son haftalarýn formda ta-
kýmý Çorum FK deplasmanda uzun zaman-
dýr kazanamayan Batman Petrolspor ile
karþý karþýya gelecekken bu maçta
hedef mutlak üç puan olacak. 
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RAKAMLARLA
2’nci Lig Beyaz Grup

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta hafta so-
nu oynanan maçlarla 25. hafta maçlarý
oynanacak. Oynanacak maçlar öncesin-
de Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum
FK, 41 puanla zirvede yer alýrken Esenler
Erokspor maç eksiðiyle 40 puanla üçün-
cü, Þanlýurfaspor yine maç eksiðiyle 38
puanla dördüncü sýrada yer aldý.

37'þer puanla Düzcespor dördüncü
ve 24Erzincanspor beþinci sýrada yer al-
dý. Beyaz Grup'ta son sýrada ise 10 pu-
anlý Bayburt Özel Ýdare Spor yer aldý.

Oynanan 198 karþýlaþma nasýl sonuçlandý:

90 maç (%43) Ev sahibi takýmlar kazandý
55 maç (%30) Konuk takýmlar kazandý
61 maç (%27) Berabere sonuçlandý

Grup'ta alýnan en sýk skorlar:

36 maç (%17) 1-1 sona erdi
22 maç (%10) 1-0 sona erdi
21 maç (%10) 0-0 sona erdi

Maç baþý gol oranlarý:

118 maç (%57) 2-3 gol
52 maç (%25) 0-1 gol
28 maç (%14) 4-5 gol

En çok gol atýlan dakikalar:

114 gol (%23) 76-90 dakikalar arasý
92 gol (%19) 46-60 dakikalar arasý
85 gol (%17) 61-75 dakikalar arasý

En golcü isimler:

11 gol Furkan Yaman (Arnavutköy Bel.)
10 gol Sertaç Çam (Esenler Erokspor)
10 gol Sinan Kurumuþ (Çorum FK)
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AMED SPORTÝF
ÇORUM FK
ESENLER EROK
ÞANLIURFASPOR
DÜZCESPOR
24 ERZÝNCAN
ARNAVUTKÖY BEL.
SOMASPOR
HES ÝLAÇ AFYON
ISPARTA 32
MENEMEN FK
ANKARASPOR
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
BATMAN PETROL
BURSASPOR
TARSUS ÝDMAN Y.
ÝNEGÖLSPOR
SÝVAS BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.

TFF
2. LiG BEYAZ GRUP

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR 

DÝLER...

HAFTANIN MAÇLARI
05.03.2023 Pazar

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

KALDIÐIMIZ YERDEN
DEVAM EDELiM!

Son altý maçtýr yenilmeyen Tahsin Tam ve talebeleri bir ay aradan sonra tekrar yeþil sahalara çýkýyor.

Rakip evinde 16 puan kaybetti

Ýlk yarýda oynanan ve Çorum FK'nin 4-1 kazandýðý maç 
sonrasý futbolcular ve taraftarlar galibiyeti böyle kutladý.

Çorum FK
Teknik Direktörü

Tahsin Tam
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

MÝLÖNÜ
YAVRUTURNA MAH.
CENGÝZ TOPEL CAD.

NO: 20/J

ÝKBAL
ULUKAVAK MH.

ÇÝFTLÝK ÇAYIRI CD.-
ÝKBALKENT CÝVARI

SEÇÝL
GÜLABÝBEY MAH.
CEMÝLBEY CAD-

GÖÐÜS HST. KARÞ.
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Çorum'da cep telefonu
maðazasýnýn camýný çekiçle
kýrarak cep telefonu çaldýklarý
belirlenen 2 zanlý yakalandý.

Bahabey ve Nurettin Bey
caddelerindeki cep telefonu
maðazalarýna, 2 Mart gecesi
motosikletle gelen iki zanlý-
dan biri, çekiçle kýrdýðý vitrin-
lerin camýndan içeri girdi.

Maðazalardaki 21 cep te-
lefonunu çalarak dýþarý çýkan
zanlý, motosikletle olay yerin-
den uzaklaþtý.

Sabah iþ yerine gelen ma-
ðaza görevlilerinin vitrin cam-
larýnýn kýrýk olduðunu ve hýr-
sýzlýk yapýldýðýný görmesi üze-
rine yaptýðý ihbarla harekete
geçen polis ekipleri, güvenlik
kamerasý görüntülerini incele-
di.

Görüntülerden zanlýlarýn
F.G. ve E.S. olduðunu belirle-
yen Asayiþ Þube Müdürlüðü
Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri,
zanlýlarý gözaltýna aldý.

Bu kiþilerin emniyetteki iþ-
lemleri sürüyor.

Zanlýlarýn iþ yerinin vitrin
camlarýný çekiçle kýrmasý ve
içeriden cep telefonlarýný al-
malarý, maðazanýn güvenlik
kamerasýyla görüntülendi. 

(AA)

Cep telefon çalan
zanlýlar yakalandý

Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner, SMA hastasý Ýbra-
him Çalýþ'ý makamýnda misafir etti. 

"Bugün makamýmda çok özel bir
konuðum var" diyerek ziyaret ile ilgi-
li bilgiler paylaþan Baþkan Þahiner,
Ýbrahim bebek için kermes açýldýðýný
da duyurdu. 

Kampanyayý tamamlayýp en kýsa
sürede Ýbrahim bebeði saðlýðýna ka-
vuþturmayý amaçladýklarýný da dile
getiren Þahiner herkesi kermese
davet ederek, destek çaðrýsý yaptý. 

Sungurlu Belediye Baþkaný Ab-
dulkadir Þahiner konu ile ilgili yaptý-
ðý açýklamada "Bugün makamýmda
çok özel bir konuðumu aðýrladým.
SMA hastasý yavrumuz Ýbrahim Ça-
lýþ, annesi Tuðba, babasý Mansur ve
dedesi Süleyman Çalýþ ile belediye-
mize ziyarete gelen Ýbrahim yavru-
muz için ne gerekiyorsa yapmaya
hazýrýz. Yarýn (cuma) Atatürk Mey-
danýnda baþlayacak olan kermese
tüm halkýmýzý davet ediyorum. Ýn-
þallah en kýsa sürede kampanyayý
tamamlayýp yavrumuzu ilacýna ka-
vuþturacaðýz" dedi.

Þahiner ayrýca kermes ile ilgili de
"Amasya Ýl Baþkanýmýz Sn. Birol
Çapkýnoðlu, Çorum Ýl Baþkanýmýz
Sn. Erkan Yýldýz, Belediye Baþkan
Yardýmcýlarýmýz ve kadýn kollarý teþ-
kilatýmýz ile birlikte Atatürk Meyda-
nýnda SMA hastasý yavrumuz Ýbra-
him için düzenlenen kermese katýl-
dýk. 3 gün sürecek olan kermese
tüm hemþehrilerimi davet ediyorum"
dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr.
Naci Görür, deprem riski taþýyan bölgelerdeki
belediye baþkanlarýna seslendi, "Þehri yöneten-
ler 50 sene, 100 sene, 200 senenin planýný yap-
mazlarsa bu çaðda baðýmsýzlýðýmýzý, varlýðýmýzý
sürdüremeyiz. Yerel yöneticilerin uzun dönemde
gerekli önlemleri alma mecburiyeti var" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr.
Naci Görür, bir ulusal televizyon kanalýnda Ço-
rum'un deprem riskini deðerlendirdi. Çorum Ýl
Genel Meclisi'nde çýkan bir tartýþma üzerinden
Çorum hakkýnda yorum yapan Bilim Akademisi
Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel
yöneticilerin kentin 200 yýlýný planlamasý gerekti-
ðini, deprem riskine karþý önlem almasý gerekti-
ðini vurguladý.

ÇORUM DEPREME HAZIR MI? 
BU SORU, ÇOK DOÐRU BÝR SORU
Görür, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Çorum depreme hazýr mý? Bu soru çok doð-

ru. Bu soru o kadar doðru ki bu bölgeleri yöne-
tenlerin, yerel ve merkezi yöneticilerin hangi par-
ti olursa olsun 'Bu kent depreme hazýr mý?' so-
rusunu sormalý. Bu kentimiz deprem dirençli bir
yerleþim alaný mý? Eðer deðilse bugün veya ya-
rýn, yarýn olmazsa öbür gün muhakkak deprem
burayý sýnayacak ve binlerce insanýmýzý topraða
gömeceðiz demektir. 

150 BÝNDEN FAZLA ÝNSANIMIZ ÖLDÜ
Ýþte örnek, Kahramanmaraþ. Kocaeli örnek.

Daha geriye gidersek 1939'da 30 bin insanýmýz
öldü. 1942, 1943, 1944, 1957, 1967, 1999,

2003, 2010, 2020 ve 2023. 150 binden fazla in-
sanýmýz öldü. Artýk bu soruyu sormayalým mý?
Biz deprem dirençli kent miyiz? Bu sorunun her
il tarafýndan, herkes tarafýndan, her ilin valisi,
belediye baþkaný tarafýndan sorulmasý lazým.
Gereðinin de yapýlmasý lazým. 

YEREL YÖNETÝCÝLERÝN UZUN 
DÖNEMDE GEREKLÝ ÖNLEMLERÝ 
ALMA MECBURÝYETÝ VAR
'Depreme hazýr mýyýz' derken bizim siyaset-

çilerimiz '3 senede 5 senede bir þey olmaz, hele
50 seneyse kim öle kim kala' diyor. Bu mantýk
yanlýþ. Bu þehri yönetenler 50 sene, 100 sene,
200 senenin planýný yapmazlarsa bu çaðda ba-
ðýmsýzlýðýmýzý, varlýðýmýzý sürdüremeyiz. Vatan-
daþ algýlamayabilir ama ülke yöneticilerinin ve
özellikle yerel yöneticilerin uzun dönemde ge-
rekli önlemleri alma mecburiyeti var. Mikro böl-
geleme çalýþmasýný yapýp kentin iþleyiþ meka-
nizmasýný, geliþmesini, büyümesini o bilgi o ve-
rilere akuple etmek zorunluluðu var. Bilimsel

esaslara göre yönetilebilirsek, belediye baþkaný-
nýn, valinin önünde düðmeye bastýðý zaman bil-
gi çýkacak; Þu bölgeye sakýn ola ki imar verme-
yin. Orasý yeþil alan olmak zorunda diyecek. Ör-
nekler iþte Hatay, Kahramanmaraþ yöresi. Bura-
dan bizim alacaðýmýz dersler var."

"KUZEY ANADOLU FAY HATTI 
BÜYÜK DEPREM ÜRETME 
ENERJÝSÝNÝ BOÞALTTI"
Görür, Çorum'un dünyanýn en aktif faylarýn-

dan birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattý üzerin-
de bulunduðunu hatýrlattý, ancak bu bölgelerde
büyük bir deprem beklemediklerini sözlerine ek-
ledi. Naci Görür, "Çorum tam Kuzey Anadolu fay
hattýnýn üzerinde. Bu kuþaðýn tamamý, Türki-
ye'nin tamamý, hatta dünyanýn en aktif büyük
depremler oluþturabilen kuþaðýn içerisinde. Bu
kuþak aþaðý yukarý Bingöl-Karlýova'dan çok bü-
yük ölçüde Marmara Denizi'ne kadar enerjisini
tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boþalttý.

Þimdi Marmara'yý bekliyoruz. Bir de Erzincan
ile Karlýova arasýndaki bu kesimi bekliyoruz. Bu-
rada Pülümür'ün olduðu yer aþaðý yukarý 7.4 bü-
yüklüðünde belki deprem olabilir. Yedisu fayý
üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüðünde deprem
olabilir. Burada en son deprem 1794'te. Dolayý-
sýyla epey zaman geçti. Erzincan depremi bura-
ya muhtemelen enerji de transfer etmiþ olabilir.
Bu Doðu Anadolu fayýndaki hareketler de belli
ölçüde burayý biraz etkilemiþ olabilir. Endiþe etti-
ðimiz yerlerden biri bu" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)

Þahiner'den SMA hastasý
bebek için destek çaðrýsý

BU SÖZLER 
YEREL YÖNETiCiLERE

Naci Görür: Yerel yöneticilerin 
uzun dönemde gerekli önlemleri 
alma mecburiyeti var.

HABERÝ
ÝZLEMEK

ÝÇÝN KODU
OKUTUN


