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OSMANCIK'TA BEÞ KiÞi
iSTiHDAM EDiLECEK

ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent 
Tuzcu, Osmancýk Gençlik ve
Spor Ýlçe Müdürlüðü'nde TYP
kapsamýnda 5 erkek iþçinin 

istihdam edileceðini açýkladý. 
Gençlik ve Spor Ýl ve Ýlçe 

Müdürlüklerine baðlý öðrenci yurtlarýn-
da çalýþtýrýlmak üzere Toplum Yararýna
Program (TYP) uygulanacaðýný açýk-
layan ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent Tuzcu,
1 Mart'ta tarihinde imzalanan protoko-

le istinaden Gençlik Spor Ýl ve Ýlçe 
Müdürlüklerine baðlý öðrenci yurtlarýn-
da toplamda 37 kiþinin 4 ay süreyle 

istihdam edileceðini, programýn 
13 Mart tarihinde baþlayacak olup, 
11 Temmuz tarihinde sonlandýrýla-

caðýný bildirdi. 2’DE

BATMAN PETROL’E
KONUK OLUYORUZ
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

OSMANCIK’TA KAZA
Osmancýk'ta meydana gelen trafik kaza-
sýnda dört araç hasar gördü. Kaza, Yeni

Mahalle Lise Caddesi'nde meydana geldi.
Ýddialara göre, A.Y. yönetimindeki 55 HY
909 plakalý otomobil, E.B. yönetimindeki

19 ACY 134 plakalý otomobile çarptý. 3’TE

Osmancýk Ülkü Ocaklarý
Hocalý Katliamý'ný unutmadý

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi, 
Hocalý Katliamý'ný unutmadý. Azerbaycan'da meydana 

gelen Hocalý Katliamý'nýn 31. yýldönümü nedeniyle anma
programý gerçekleþtirildi. Anma programýna Uluslararasý
Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Doðu ve 

Güneydoðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ, katliamda
yaþananlarý anlattý. 3’TE

Milletvekili Kaya'ya 

YENÝ GÖREV
AK Parti Çorum 

Milletvekili Av. Oðuz-
han Kaya, Genel

Merkez Seçim Ýþleri
Baþkan Yardýmcýlýðý

görevine getirildi.
4’TE

Av. 
Oðuzhan 

Kaya

Güçlendirme çalýþmasý yapýlan
okulun öðrencileriyle görüþtü

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, deprem güçlendirme çalýþmasý yapý-
lan okullarda incelemelerde bulundu. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,
deprem güçlendirme çalýþmasý nedeniyle Nenehatun Ortaokulu'na taþýnan
Gemici Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri ile bir araya geldi. Akpay, okulun

mevcut durumu ve ihtiyaçlarý konusunda bilgi aldý. 5’TE

Özel Durukan Sürücü
Kursu yeni yerinde

Osmancýk Özel Durukan Motorlu 
Taþýtlar Sürücü Kursu yeni yerinde 

hizmete baþladý. 9’DA

Uluslararasý Asýlsýz Ermeni
Ýddialarýyla Mücadele 

Derneði Doðu ve 
Güneydoðu Anadolu Bölge

Baþkaný Ýrfan Ermiþ

ÝÞKUR 
Ýl Müdürü 

Levent Tuzcu
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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?

ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent Tuzcu, Osmancýk
Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü'nde TYP kapsa-
mýnda 5 erkek iþçinin istihdam edileceðini açýk-
ladý. 

Gençlik ve Spor Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine
baðlý öðrenci yurtlarýnda çalýþtýrýlmak üzere Top-
lum Yararýna Program (TYP) uygulanacaðýný
açýkladý. 

1 Mart'ta tarihinde imzalanan protokole isti-
naden Gençlik Spor Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine
baðlý öðrenci yurtlarýnda toplamda 37 kiþinin 4
ay süreyle istihdam edileceðini dile getiren Le-
vent Tuzcu, programýn 13 Mart tarihinde baþla-
yacak olup, 11 Temmuz tarihinde sonlandýrýlaca-
ðýný bildirdi.

ÝÞKUR Ýl Müdürü Levent Tuzcu'nun konuya
iliþkin açýklamasý þöyle:

"Programýn konusu Ülkemizde meydana ge-
len deprem nedeniyle Çorum Gençlik Spor Ýl/Ýl-
çe Müdürlüklerine baðlý yurtlarda temizlik ve ba-
rýnma þartlarýnýn iyileþtirilmesi faaliyetleridir. Ka-
týlýmcýlara Program süresince asgari ücret öde-
necek olup, finansmaný ÝÞKUR tarafýndan saðla-
nacaktýr.

Baþvurular; 6.3.2023-7.3.2023 tarih aralýðýn-
da alýnacak olup,  katýlýmcýlarýn tamamý, liste ay-
rýmýna tabi tutulmadan geçerli baþvurular içeri-
sinden Noter Kurasý Yöntemiyle belirlenecektir.

Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program
kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn

07.03.2023- Salý gününe kadar (Saat:24.00'a
kadar), ALO-170 iletiþim hattý üzerinden ve ÝÞ-
KUR e-þube (www.iskur.gov.tr) internet adresin-
den iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþ-
lemler Ýþ arayan Toplum Yararýna Programlar
TYP Baþvuru" kýsmýndan sistem (program) nu-
marasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý ge-
rekmektedir. Baþvuru þartlarý, kontenjan ve
program numarasý aþaðýda ayrýca belirtilmiþtir.
Baþvuruda sorun yaþayanlar Ýl Müdürlüðümüz
Personelinden baþvuru için yardým talep edebi-
lirler.

TYP'lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren
dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmýþ
olanlar yönetmelik gereði maksimum faydalan-
ma süresini tamamlamýþ olup yeni programlara
baþvuru yapamayacaklardýr. 

Bir kiþi ayný anda açýlacak TYP'lerden yalnýz-
ca bir tanesine baþvuru yapabilecektir. 

TYP'lere program süresince Adrese Dayalý
Nüfus Kayýt Sistemine göre (ADNKS) ayný ad-
reste ikamet eden kiþilerden yalnýzca birisi katý-
labilir. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine
(ADNKS) göre ayný adreste oturanlarýn, progra-
ma baþvuru yapýlan tarih dikkate alýnarak ulaþý-
labilen en yakýn dö-
neme ait gelir getirici
bir iþte çalýþma so-
nucu elde ettikleri
toplam kazançlarý-
nýn asgari ücret tes-
pit komisyonu tara-
fýndan belirlenen net
asgari ücretin 1,5
(bir buçuk) katýný aþ-
masý halinde söz ko-
nusu adreste oturan
kiþiler TYP'ye katýla-
maz. Yurtlar ve sý-
ðýnma evleri, vb.
toplu yaþam alanlarýnda ikamet edenler için bu
þart aranmaz. 

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun-
ca Devletin milli güvenliðine karþý faaliyette bu-
lunduðuna karar verilen yapý, oluþum veya grup-
lara üyeliði, mensubiyeti veya iltisaký yahut bun-
larla irtibatý olan kiþiler TYP'ye katýlamaz.

Katýlýmcý seçimi ile belirlenen listeler nihai lis-
te olmayýp gerekli inceleme ve kontrol iþlemleri
sonrasýnda kesinleþecektir. Ýnceleme iþlemleri
tamamlanmadan programlar baþlatýlmayacaktýr. 

BAÞVURU ÞARTLARI 
Türkiye Cumhu-

riyeti vatandaþý ol-
mak, ÝÞKUR'a kayýt-
lý iþsiz olmak, 18 ya-
þýný tamamlayarak
19 yaþýndan gün al-
mýþ olmak,  Öðrenci
olmamak (açýk lise,
açýk öðretim öðren-
cileri hariç) Emekli
ve malul aylýðý alma-
mak,  Ýþ göremezlik
ödeneði alanlar TYP
ye katýlabilir Son bir
yýl içerisinde yükle-

nici kurumun çalýþaný olmamak, 5510 sayýlý ka-
nunun 4. Maddesinin 1. Fýkrasýnýn (b) bendinin
4 numara alt bendi kapsamýnda tarýmsal faali-
yette bulunanlar ile ayný kanunun ek5. Kapsa-
mýnda tarým veya orman iþlerinde hizmet akdi ile
süreksiz olarak çalýþan kiþiler TYP den yararla-
nabilir." (Sümeyra Özdoðan)

Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, depremze-
de aileleri ziyaret etti.

Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, Osmancýk'ta
kalan, Kahramanmaraþ ve
bölgesinde meydana ge-
len depremden etkilenen
depremzede vatandaþlarý
ziyaret etti. Ailelerle özel il-
gilenen Kaymakam Akpay,
sorun ve talepleri yerinde
tespit etti, geçmiþ olsun di-
leklerini iletti. (Çaðrý Uzun)

OSMANCIK'TA BEÞ KiÞi
iSTiHDAM EDiLECEK

Akpay'dan depremzede ailelere ziyaret

ÝÞKUR Ýl Müdürü
Levent Tuzcu
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Laçin'de meydana gelen kaza-
da araçta sýkýþan yaralýlar, belediye
ekiplerinin çalýþmasýyla kurtarýldý.

Dün sabah saatlerinde Laçin'de
bir kaza meydana geldi. Kazada
otomobil kullanýlamaz hale gelir-
ken, araç içerisinde sýkýþan yaralý-
larýn yardýmýna Osmancýk Beledi-
yesi Ýtfaiye Ekipleri koþtu. Ýtfaiye
ekiplerinin yaptýðý çalýþmayla birlik-

te yaralýlar araçlardan çýkarýlarak
hastaneye sevk edildi.

Belediyeden yapýlan açýklama-
da, "Laçin ilçemizde meydana ge-
len trafik kazasýnda araçta sýkýþan
yaralýlar Osmancýk Belediyesi Ýtfa-
iye Ekiplerimizin desteðiyle kurtarýl-
dý.  Kazada yaralanan vatandaþla-
rýmýza geçmiþ olsun" denildi. 

(Haber Merkezi)

Otomobil kaza yaptý,
araçta sýkýþtýlar

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Þehidi-
miz Piyade Er Mert Can Sümbül'ün ailesini ziya-
ret etti.

Esentepe Mahallesindeki evlerinde aileyi zi-

yaret eden Kaymakam Akpay, "Þehidimize bir
kez daha Allah'tan rahmet diler, baþta ailesi ve
yakýnlarý olmak üzere tüm milletimize baþsaðlýðý
dileriz" dedi. (Haber Merkezi)

Kaymakam Akpay'dan
þehit ailesine ziyaret

Osmancýk'ta meydana gelen trafik kazasýn-
da dört araç hasar gördü.

Kaza, Yeni Mahalle Lise Caddesi'nde mey-
dana geldi. Ýddialara göre, A.Y. yönetimindeki 55
HY 909 plakalý otomobil, E.B. yönetimindeki 19
ACY 134 plakalý otomobile çarptý. Kazanýn etki-
siyle savrulan otomobil, yol kenarýna park etmiþ
A.U.'ya ait 19 EL 989 plakalý araca çarptý, ardýn-
dan da S.G. ait 09 BCD 44 plakalý otomobile
çarptý. Çarpmanýn þiddeti ile 09 BCD 44 plakalý
otomobil orta refüje çýktý. 

Çevredekilerin ihbarýyla olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde araç
trafiðine kapandý.  

Polisin yaptýðý incelemenin ardýndan kazaya
karýþan dört araç kaza yerinden kaldýrýldý. Polis
kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi)

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osman-
cýk Þubesi, Hocalý Katliamý'ný unutmadý. 

Azerbaycan'da meydana gelen Hocalý Katli-
amý'nýn 31. yýldönümü nedeniyle anma progra-
mý gerçekleþtirildi. Anma programýna Uluslara-
rasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Der-
neði Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölge Baþ-
kaný Ýrfan Ermiþ, katliamda yaþananlarý anlattý.

Ermiþ, Hocalý Katliamý'nýn insanlýk tarihinde
kara bir leke olduðunu belirterek, "Son 300 yýldýr
Türklere uygulanan katliamlarýn her biri için bir
anma günü tertip etsek inanýn 365 günü yetme-
yecektir" dedi. (Haber Merkezi)

Türkiye, altýn 
üretiminde 

sýçrayýþa geçti
TÜPRAG Yönetim Kurulu Baþkaný

Mehmet Yýlmaz, "Ülkemiz zengin yeraltý
potansiyeline sahip, nitekim Söðüt'te tes-
pit edilen 3,5 milyon ons'luk altýn kaynaðý
da bu söylemimizi pekiþtirmiþ oldu" dedi.

TÜPRAG Yönetim Kurulu Baþkaný ve
Altýn Madencileri Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Yýlmaz, Türkiye'nin zen-
gin yeraltý potansiyeline sahip olduðunu
belirterek, 'Nitekim Söðüt'te tespit edilen
3,5 milyon onsluk altýn kaynaðý da bu söy-
lemimizi pekiþtirmiþ oldu. Öz kaynaklarý-
mýzýn ekonomiye kazandýrýlmasý konu-
sunda oldukça memnunuz. Türkiye, altýn
üretiminde 20 yýl içerisinde bir sýçrayýþ
gerçekleþtirdi.' ifadelerini kullandý.

TÜPRAG açýklamasýna göre, Türkiye,
altýn madenciliðinde 2023 yýlýnýn ilk ayýnda
Söðüt altýn madeni tesis açýlýþý ile büyük
bir ivme kazandý. Bilecik'in Söðüt ilçesin-
deki maden sahasýnda tespit edilen 3,5
milyon ons'luk altýn kaynaðýyla birlikte ma-
den sektörünün yüzü güldü.

Altýn yataklarý bakýmýndan dünya altýn
rezervinin yüzde 2'sine sahip olan Türkiye,
ayný zamanda dünyadaki 90 çeþit doðal
kaynaðýn yüzde 70'ini bünyesinde bulun-
durarak maden çeþitliliði yönünden de
dünyada 8'inci sýrada yer alýyor.

Açýklamada görüþlerine yer verilen
TÜPRAG'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný ve
Altýn Madencileri Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Yýlmaz, Türkiye'nin ma-
dencilik alanýnda önemli bir süreçten geç-
tiðini belirterek, 'Ülkemiz zengin yeraltý po-
tansiyeline sahip, nitekim tespit edilen 3,5
milyon onsluk altýn kaynaðý da bu söylemi-
mizi pekiþtirmiþ oldu. 

Öz kaynaklarýmýzýn ekonomiye kazan-
dýrýlmasý konusunda oldukça memnunuz.
Türkiye, altýn üretiminde 20 yýl içerisinde
bir sýçrayýþ gerçekleþtirdi.' ifadelerini kul-
landý. Türkiye'nin bulunduðu bölgede
önemli altýn üreticisi aktörlerinden birine
dönüþtüðünü aktaran Yýlmaz, altýn üretim
kapasitesini artýrmak için önemli bir mis-
yon üstlendiklerini vurguladý.

"ALTIN MADENCÝLÝÐÝNDE ÝZMÝR 
VE UÞAK'IN YERÝ ÇOK ÖNEMLÝ"
Uþak-Kýþladað Altýn Madeni Genel Mü-

dür Yardýmcýsý Hakan Ünal ise Türkiye'nin
2022 yýlýnda 6,5 milyar dolar deðerinde
madencilik ihracatýyla Cumhuriyet rekoru-
nu kýrdýðýný ve bu rekorun aslýnda Türkiye
maden sektörünün potansiyelini bir kez
daha ortaya çýkardýðýný belirtti.

Ünal, madenlerin hem yerel hem de
ulusal düzeyde kalkýnmanýn temel unsur-
larý olduðunu, ülkelerin kalkýnmalarý ve ya-
þam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul
edilen sanayi, enerji ve tarým sektörlerinin
temellerini de madencilik sektörünün oluþ-
turduðunu kaydetti.

Altýn madenciliði sektörünün üretimle
ekonomiye 2,4 milyar dolarlýk bir katký
saðladýðýný aktaran Ünal, bu üretim mikta-
rýnýn 2022 yýlýnda yaklaþýk yüzde 25'lik
kýsmýnýn ise Ýzmir-Efemçukuru ve Uþak-
Kýþladað'da bulunan iþletmeleriyle TÜP-
RAG'ýn tek baþýna üstlendiðini, altýn ma-
denciliðinde Ýzmir ve Uþak'ýn yerinin çok
önemli olduðunu vurguladý.

Ünal, þunlarý kaydetti:
'TÜPRAG iþletmelerinin bulunduðu

alanlarda, faaliyetlerinin temelini oluþturan
'önce insan ve çevre' prensibiyle uyumlu
nitelikte bir sosyal yönetim planý uygulu-
yor. Yerel kalkýnma ve kapasite geliþtirme,
gelir ve istihdam için ekonomik fýrsatlarýn
artýrýlmasý, beceri geliþtirme ve mesleki
eðitimler, özellikle eðitim ve saðlýk konula-
rýnda yöre halký ve paydaþlarýn eksiklikle-
rinin giderilmesi ve ekonomik kalkýnma
için yerel alt yapýnýn geliþtirilmesi, bölge
ekonomisini güçlendirmek açýsýndan ön-
celiklerimizdir. Proje kaynaklý olarak yerel
düzeyde hissedilen en büyük farklýlýk, is-
tihdam olanaklarýnda yaratýlan artýþ. 

Bölgede istihdam kaynaklý oluþturulan
yukarý yönlü ivme; altyapý, eðitim, saðlýk
gibi temel sosyoekonomik yapýyý belirle-
yen deðiþkenlerin tümü üzerinde de olum-
lu yönde hareketlenme meydana getiri-
yor." (Haber Merkezi)

Deprem bölgesinin 
imarýna yönelik 
'kredi' hamlesi

Deprem bölgelerinin yeniden kalkýnmasý-
na ve imarýna yönelik olarak Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankasý (TCMB), bankalarýn
bölgeye verdiði kredilerde bazý muafiyetler
saðlayacak.

Deprem bölgesinin yeniden canlandýrýl-
masýna ve imarýna yönelik faaliyetlerde bulu-
nacak, bölge halký ve bölgede ticari faaliyet-
lerde bulunanlara yönelik olarak TCMB tara-
fýndan alýnan karara göre, Aðustos sonuna
kadar kullandýrýlacak kredilerde zorunlu kar-
þýlýklar ve menkul kýymet tesisi düzenlemele-
rinde deðiþikliklere giderek bazý muafiyetler
tanýndý.

Türkiye Merkez Bankasý, Türkiye'nin gü-
neydoðusundaki depremin vurduðu bölgeye
kredi vermeyi teþvik etmek için bankalarýn
tahvil ve zorunlu karþýlýk düzenlemelerinde
ayarlamalar yaptý.

Belgede, merkez bankasýnýn belirli kiþi ve-
ya þirketlere kullandýrdýðý kredilerin, kredi tür-
lerine veya kredi büyüme oranýna göre ban-
kalarýn tahvil veya rezerv tutma zorunlulu-
ðundan muaf tutulacaðý belirtildi.

Deprem bölgesinde yerleþik kiþi veya þir-
ketlerle iþ yaptýðýný veya depremden etkilen-
diðini kanýtlayan kiþilere kullandýrýlan kredile-
rin bu yönetmelik kapsamýnda olacaðý belirtil-
di.

Depremin vurduðu bölgede altyapý veya
altyapý yeniden inþasýnda yer alan firmalara
kullandýrýlan krediler de bankalarýn tahvil ve
zorunlu karþýlýk tutma düzenlemelerinden
muaf tutulacak. (Haber Merkezi)

OSMANCIK’TA KAZA

Osmancýk Ülkü Ocaklarý
Hocalý Katliamý'ný unutmadý
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41 nci Kitap
ÝÇERÝK: Bilmeyiz kimliðimizi, tarafýmýzý Nerenin ada-

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

Örgünöz’de 
Ýþ Ýçinde Eðitim

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

AK Parti Çorum Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya, Genel Mer-
kez Seçim Ýþleri Baþkan Yardým-
cýlýðý görevine getirildi.

AK Parti Genel Merkezi, AK
Parti Çorum Milletvekili ve Ada-
let Komisyonu Üyesi Av. Oðuz-
han Kaya'ya yeni bir görev verdi.
Seçim Ýþleri Baþkaný Ali Ýhsan
Yavuz'un oluruyla AK Parti Se-
çim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ola-

rak atanan Av. Oðuzhan Kaya,
Genel Merkez Seçim Ýþleri Baþ-
kan Yardýmcýlýðýna uygun görül-
düðüm için, baþta Cumhurbaþ-
kanýmýz Recep Tayyip Erdo-
ðan'a ve Seçim Ýþleri Baþkaný-
mýz Sayýn Ali Ýhsan Yavuz'a te-
þekkürlerimi ve þükranlarýmý su-
nuyorum. Bu zamana kadar ol-
duðu gibi, bundan sonra da yeni
görevimizi layýðý ile yerine getir-
mek için daha fazla gayret gös-
tereceðiz. Rabbim utandýrma-
sýn" dedi.

ÞERÝF OKUDAN KUTLADI
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþ-

kaný Þerif Okudan, sosyal med-
ya hesabýndan bir mesaj yayým-
layarak Milletvekili Kaya'yý kutla-
dý. Okudan, "Genel Baþkanýmýz,
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Re-
cep Tayyip Erdoðan 'ýn olurlarý-
ya, Genel Merkez Seçim Ýþleri
Baþkanýmýz Sn. Ali Ýhsan Yavu-
zun tensipleriyle Genel Merkez
Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý
görevine getirilen Çorum Millet-
vekilimiz Av. Oðuzhan Kaya'yý
tebrik ediyor, yeni görevinde ba-
þarýlar diliyorum. Rabbim yar ve
yardýmcýsý olsun inþallah" diye
konuþtu. (Sümeyra Özdoðan)

Milletvekili Kaya'ya 

YENÝ GÖREV

Sungurlu Kýzýlay Þubesi tarafýn-
dan oluþturulan toplanma merkez-
lerindeki yardýmlar, deprem bölge-
sine ulaþtýrýlmak üzere yola çýktý.

Kýzýlay þubesinden yapýlan
açýklamada; 6 Þubat'ta 11 Ýlimizde
meydana gelen asrýn felaketleri
depremlerinde zarar gören binlerce
insanýmýza yardýmcý olmak amacý
ile Kýzýlay olarak acilen bir toplama
merkezi oluþturduk. Toplama mer-
kezine Ýlçe ve köylerden her türlü
gýda fasulye, nohut, bulgur, merci-
mek, un, salça, çay, þeker gibi gýda
maddelerinin yaný sýra giyim, yatak,
yorgan, yastýk, battaniye, soba, ka-
talitik, elektrikli ýsýtýcý, kömür, odun
ve çeþitli hijyen malzemeleri mama,
çocuk bezi, mutfak malzemeleri,
beyaz eþya çeþitleri toplanmaya
baþlandý. Toplanan malzemeler
Sungurlu Kaymakamlýðýna teslim
edilerek deprem bölgesine gönde-
rilmiþtir" denildi.

Deprem bölgesine Kýzýlay aracý
ile 60 koli giyim eþyasý gönderildiði
belirten açýklamada, "10 koli giyim-
de yardýmý da Sungurlu Belediyesi-
ne teslim edildi. Kýzýlay olarak ayrý-
ca 185 bin TL. nakit, 7 bin 500 eu-

ro da aktarýldý. Bugün itibari ile Ký-
zýlay'a ilçedeki bin 375 kiþi çeþitli
yardýmla bulundu. 

Deprem bölgesinden gelen kar-
deþlerimizin de giyim, gýda, ýsýnma,
ev, mutfak ve çeþitli eþyalar veril-

miþtir. Halende yardým yapmaya
devam etmekteyiz. Þuana kadar 93
aileden bin 753 kiþiye giyim yardýmý
yapýlmýþtýr. 

Bu süreçte depremzedeler için
yardým yapan kardeþlerimize, sivil

toplum örgütlerine, resmi kurum ve
kuruluþlarýmýza çok teþekkür ede-
riz. Allah razý olsun herkesten. Allah
birliðimizi beraberliðimizi bozmasýn
ve böyle felaketlerden korusun" ifa-
deleri kullanýldý. (ÝHA)

Çorum Belediyesi Mimar
Sinan Kadýn Kültür Merkezi
kursiyerleri depremzedeler
için kandil simidi yaptý. Hazýr-
lanan kandil simitleri, 6 Mart
Pazartesi günü Berat Kandi-
li'nde Afþin'deki depremze-
delere ikram edilecek.

Çorum Belediyesi, tüm bi-
rimleriyle afetzedelerin ya-
nýnda olmaya ve depremin
yaralarýný sarmaya devam
ediyor. 

Çorum Belediyesi'ne bað-
lý Kadýn Kültür Merkezlerin-
deki kadýnlar da bu seferber-
likten geri kalmýyor. Yardým-
laþma ve dayanýþmanýn en
güzel örneðini sergileyen gö-
nüllü kadýnlar, ellerinden ne
geliyorsa deprem bölgesi için
yapmaya devam ediyor. Da-
ha önceden mantý, bakla,
börek, kýyafet ve oyuncak
üretimi yapan kursiyerler bu-
gün de kandil simidi yaptý. 

Yaklaþan Berat Kandili

öncesinde Mimarsinan Ka-
dýn Kültür Merkezi'ndeki ka-
dýn kursiyerler ve usta öðreti-
ciler yemek atölyesinde dep-

remzedeler için kandil simidi
hazýrladý. 

Belediye Baþkaný Dr. Ha-
lil Ýbrahim Aþgýn'ýn da katýldý-

ðý programla kandil simitleri
Afþin'de çadýr kentte kalan
depremzedelere ikram edile-
cek. (Sümeyra Özdoðan)

AK Parti 
Çorum Milletvekili 
Av. Oðuzhan Kaya

Depremzedeler için
kandil simidi yaptýlar

Toplanan yardýmlar deprem
bölgesine gönderildi



55 MART 2023 PAZAR

Osmancýk Kaymaka-
mý Ayhan Akpay, deprem
güçlendirme çalýþmasý
yapýlan okullarda incele-
melerde bulundu.

Osmancýk Kaymaka-
mý Ayhan Akpay, deprem
güçlendirme çalýþmasý
nedeniyle Nenehatun
Ortaokulu'na taþýnan
Gemici Ýlkokulu öðret-
men ve öðrencileri ile bir
araya geldi. Akpay, oku-
lun mevcut durumu ve
ihtiyaçlarý konusunda bil-
gi aldý.

Kaymakam Akpay,
daha sonra yeni bina ya-
pýlana kadar Akþemsed-
din Ýlkokuluna taþýnan
Atatürk Ortaokulu öðret-
men ve öðrencileri ile bir
araya geldi.

Akpay, okulun mev-
cut durumu ve ihtiyaçlarý
konusunda bilgi aldý.
(Zahide Yasemin Özden)

Ýskilip ilçesinde mülkiyeti belediye-
ye ait olan atýl durumdaki araziler mey-
ve bahçesine dönüþtürülüyor.

Ýskilip Belediyesi tarafýndan baþlatý-
lan çalýþmalar çerçevesinde ilk olarak
Erenler Mahallesi'nde bulunan ve atýl
durumdaki 29 dönüm araziye bin 300
ceviz fidaný dikildi.

Ýskilip Belediyesinden yapýlan açýk-
lamada, "Cumhuriyetimizin 100. yýlý bu
yýl. Bu nedenle ormana Ýskilip Beledi-
yesi 100. Yýl Ceviz Ormaný ismini ver-
dik. Fidan dikimine de belediye perso-
nelimizin tamamýný getirdik. Burada onlarýn da
katkýsýnýn bulunmasýný istedim. Ormanýn baký-
mý için de önümüzdeki günlerde personeli gö-
revlendireceðiz. Belediyeye ait arazileri bun-
dan sonra aðaçlandýrmaya devam edeceðiz.

Çilek bahçesi, DOKAP'a proje sunduk. Çilek
fidesi üretim serasý kurmayý planlýyoruz. Ýlkin
sitesinin arkasýndaki arazilerimize de ceviz
dikmeyi planlýyoruz. Çok fazla çeþide girme-
den boþ arazilere ceviz ve badem fidaný dik-
meyi planlýyoruz" denildi. (Haber Merkezi)

Ýskilip'te atýl araziler meyve
bahçesine dönüþtürüyor

Sungurlu Beledi-
yesi'nin ücretsiz sý-
cak çorba ikramý
tekrar baþladý. Ýlçe-
de merkez otobüs
duraðý önünde daðý-
týlan sýcak çorba,
kahvaltý yapama-
yanlarýn imdadýna
yetiþiyor.

Konuyla ilgili ola-
rak bir açýklama ya-
pan Sungurlu Bele-
diye Baþkaný Abdul-
kadir Þahiner, "Sa-
bah 07.00'de ücret-
siz olarak daðýtýlma-
ya baþlayan ve haf-
ta içi her gün farklý
lezzetler sunacak
olan "Bardakta çor-
ba" hizmeti ile öð-
rencilerimiz ve va-
tandaþlarýmýz güne
daha saðlýklý baþla-
yacak. Öðrenciler
ve mesailerine ye-
tiþmeye çalýþan va-
tandaþlarýmýzýn bü-
yük ilgi gösterdiði sý-
cak çorba ikramý,
pratik bir sabah kah-
valtýsý imkaný sunu-
yor" dedi.

'Ýlçe halký uygu-
lamadan memnun'

Çorba daðýtým
hizmetinden olduk-
ça memnun olan va-
tandaþlar, "Beledi-
yemiz tarafýndan sý-
cak sýcak sabahlarý
çorba ikram edilme-
si bizleri çok duygu-
landýrdý. Belediye
Baþkanýmýz Abdul-
kadir Þahiner'e te-
þekkür ediyoruz"
dediler.

Halkýmýzýn çorba
ikramýmýza olan ilgi-
si bizleri ziyadesi ile
memnun ediyor di-
yen Baþkan Þahi-
ner, 'Tüm halkýmýza
afiyet olsun' ifadele-
rini kullandý. (ÝHA)

Sungurlu'da ücretsiz
çorba ikramý sürüyor

Güçlendirme çalýþmasý yapýlan
okulun öðrencileriyle görüþtü
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Çorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþÇorum’da haftaya bakýþ
Abdulkadir SÖYLEMEZ                                                     

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

1 MART 2022

27 ÞUBAT 2022

27 ÞUBAT 2022

28 ÞUBAT 2022

3 MART 2022

1 MART 2022
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2 MART 2022

27 ÞUBAT 2022

28 ÞUBAT 2022

1 MART 2022



Kahve telvesi, Türk kahvesi
içildikten sonra fincanýn dibinde
kalan kýsýmdýr. Bir fincan kah-
venin 40 yýl hatýrýnýn olmasýnýn

yaný sýra kalan telvenin de fay-
dalarý çoktur. Kahve telvesinin fay-

dalarý arasýnda selülitlere iyi gelme-
si,vücut çatlaklarýný geçirmesi, çiçeklere gübre
olmasý, kötü kokularý gidermesi sayýlabilir.

KAHVE TELVESÝ NELERE ÝYÝ GELÝR?
- Kýþ aylarýnda soðuk sular sebebiyle elleri-

nizde çatlaklar oluþabilir. Çatlaklar ile birlikte el-
lerde sertleþme ve kýrýþma da görülür. Türk kah-
vesinin telvesi ile ellerinizi yumuþacýk hale geti-
rebilirsiniz. Ellerinizin yumuþacýk olmasý için;
kahve telvesini alýn, ellerinize masaj yaparak
yedirin. Beþ dakika kadar ellerinizi telve ile bir-
likte bekletin. Beklenilen süre sonunda ellerinizi
ýlýk su ile yýkayarak durulayýn. Ellerinizin yumu-
þacýk olduðunu göreceksiniz.

- Þeker hastalýðýna karþý koruma saðlar.
- Mide aðrýlarýna iyi gelmesi de kahve telve-

sinin faydalarý arasýndadýr.
- Siroz ve sarýlýk gibi hastalýklara karþý kara-

ciðeri korur.
- Toksin maddelerden arýnmayý saðlar.
- Cilt ile temas ettiðinde kan dolaþýmýný hýz-

landýrýr.
- Depresyona da iyi gelerek ruh saðlýðýna

yarar saðlar.
- Astým hastalýðýný engellemeye yardým

eder.
- Çeþitli kanser türlerine karþý koruma saðla-

masý da kahve telvesinin faydalarý arasýndadýr.
Özellikle kolon kanseri, göðüs kanseri, pankre-
as ve prostat kanserlerine karþý koruma saðlar.

- Yorgunluk giderir. Dinlenmeye yardým eder
ve enerji verir.

- Sindirim sistemi rahatsýzlýðý çekiyorsanýz
adresiniz yine kahve telvesi olmalýdýr. Sindirim
sistemini rahatlatýr. Baðýrsaklarýnýn düzenli ça-
lýþmamasýndan þikayet edenler de kullanabilir-
ler. Baðýrsak çalýþmasýný düzenler, hazmý ko-
laylaþtýrýr, metabolizmayý hýzlandýrýr.

- Parkinson hastalýðýna karþý koruma saðla-
masý da kahve telvesinin faydalarýndan biridir.

KAHVE TELVESÝ FAYDALARI
Selülitlere Kahve Telvesi Ýle Çözüm!
Selülitler özellikle hanýmlarýn istemediði olu-

þumlardýr. Selülitlerin yok edilmesi için biberiye
yaðý gibi birçok bitkisel yaðlar kullanýlýr. Bu yað-
larýn yaný sýra günlük içilen türk kahvesinin tel-
vesi de selülitler için çözüm saðlar. Selülitlere
karþý türk kahvesini kullanmak için birkaç fincan
kahve telvesini bir kaseye alýn. Duþ almaya
baþlamadan önce selülitli bölgelere türk kahve-
sini sürerek kese ile telveyi sürdüðünüz bölge-
ler kýzarana kadar ovun. Sonrasýnda duþ alarak
ovaladýðýnýz bölgeleri ýlýk suyla yýkayýn.

BAÞ AÐRISI ÇEKENLER DÝKKAT!
Baþ aðrýsý çekenler, aðrý kesici içtiði halde

baþ aðrýsý geçmeyenler de tüketirse etkili olur.
Baþýnýz aðrýyorsa aðrý kesici içtikten sonra etki
etmesini bekleyemiyorsanýz, öncelikle aðrý ke-
sicinizi için. Ardýndan hemen bir türk kahvesi
yapýn. Hazýrlamýþ olduðunuz türk kahvesini tel-
vesi ile birlikte tüketin. Aðrý kesicinin daha ça-
buk etki ettiðini ve baþ aðrýnýzýn daha kýsa süre-
de geçtiðini fark edeceksiniz.

KAHVE TELVESÝ GÖBEK 
YAÐLARINI ERÝTÝR MÝ?
Türk kahvesi telvesi ile göbek eritmek de

mümkündür. Göbek yaðlarý birçok kiþinin uð-
raþtýðý fakat eritemediði yaðlardýr. Göbek yaðla-
rýný eritmek için birçok yöntem denenir. Kahve
telvesi de denenecek yöntemler arasýndadýr.
Göbek eritmek için, göbeðinize yetecek kadar
kahve telvesini bir kasede biriktirin. Kahve tel-
vesine bir miktar zeytinyaðý ekleyin. Zeytinyaðý
ile telveyi güzelce karýþtýrýn. Zeytinyaðý, kahve
telvesi karýþýmýný göbeðinize yedirerek sürün.
Streç film ile telveyi sürdüðünüz bölgeyi sarýn.
Ýki saat kadar streç film ile bekleyip sonrasýnda
göbek bölgenizi ýlýk su ile yýkayýn.

KAHVE TELVESÝNÝN DÝÐER FAYDALARI 
VE KULLANIM ALANLARI NELERDÝR?
- Týkanmýþ Lavabolarda Etkili: Lavabo aç-

mak için kimyasal birçok ürün kullanýlabilir. Kim-
yasal ürünler kadar doðal ürünler ile de lavabo-
larý açmak mümkündür. Bir miktar su kaynatýn.
Kaynamýþ suyun içine bir miktar karbonat ve bir
miktar kahve telvesi atýn. Bu suyu týkanmýþ la-
vaboya dökün. Bu þekilde lavabo açýlacaktýr.

- Kötü Kokularý Giderir: Buzdolabýndaki kötü
kokularý gidermek artýk sizin elinizde ve kötü ko-
kularý gidermek için farklý birçok yöntem mev-
cuttur. Ýçtiðiniz kahvenin telvesini çöpe atmak
yerine bir kaseye koyarak kurutun. Kurutulmuþ
telveyi buzdolabýna koyun. Buzdolabýndaki kö-
tü kokularý çekmekte oldukça etkili olacaktýr.

- Çiçeklere Gübre Olarak Verebilirsiniz: Çi-
çeklerinize doðal gübre hazýrlamak mümkün-
dür. Sardunya, açelya gibi hemen hemen her-
kesin evinde bulunan çiçeklere telve verilebilir.
Bu þekilde telve, gübre görevi görür ve topraðý
besler. Ayrýca çiçeklerinize telveyi gübre gibi ek-
leyerek salyangozlarý, sinekleri de çiçeklerden
uzak tutabilirsiniz.

- Sarýmsak Soðan Kokusunda Etkili: Soðan
yada sarýmsak doðradýktan sonra herkesin elle-
ri kokar. Bu kokudan kurtulmak için kolonya dö-
külür, eller güzelce yýkanýr. Fakat yine de etkili
olmaz. Ellerdeki soðan ve sarýmsak kokusunu
geçirmek için kahve telvesi ile eller güzelce
ovularak yýkanýr. Bu þekilde ellerdeki soðan ve
sarýmsak kokusunun geçmesi saðlanabilir.
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1920- Türkiye Yeþilay Cemiyeti kuruldu.

1924- Ýstanbul'da Maarif Müdürlüðü, Tevhid-i
Tedrisat Kanunu gereðince medreselere el koydu.

1924- Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle bir-
likte Türkiye'den ayrýldý.

1942- Okul bahçelerine patates, yerelmasý,
fasulye gibi sebzeler dikilmeye baþladý.

1950- Eskiþehir'de sel felaketi: 50 bin kiþi
açýkta kaldý, 2500 ev yýkýldý, 6 kiþi boðuldu. Fela-
ketzedelere Marshall Planý'ndan yardým geldi.

1951- Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü-
ðü'nden ayrýlan Muhsin Ertuðrul, özel bir tiyatro
kurmaya karar verdiðini açýkladý. Ýstanbul Be-
yoðlu'nda Atlas Sinemasý'nýn üst katýnda yer al-
masý planlanan yeni tiyatronun adý Küçük Sahne
olacak.

1952- 74 Ticani'nin duruþmasýna Ankara 1'in-
ci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Tarikat
Þeyhi Kemal Pilavoðlu, 1934 yýlýnda mahkûm ol-
duktan sonra Ticaniliði býraktýðýný söyledi.

1969- Ant dergisi'nde yayýmlanan "Ýþgal Top-
raðý, Kurt Köpeði" baþlýklý yazýsýndan ötürü yar-
gýlanan Yaþar Kemal beraat etti.

1969- Balýkesir'de Akbaþlak köyü muhtarý
"aminli düðün tüzüðü" hazýrladý ve mevlit okut-
mayan damatlara ceza kesileceðini açýkladý.

1971- Ýstanbul'da Akbank'ýn Selamiçeþme
Þubesi silahlý 5 kiþi tarafýndan soyuldu, soygun
sanýklarýndan olduðu ileri sürülen Salman Kaya
Bebek'te yakalandý.

1971- Kýrýkhan'da Türkiye Ýþçi Partililere
(TÝP) saldýrýldý, 3 kiþi öldü, 23 kiþi yaralandý. Ýlçe-
de sokaða çýkma yasaðý baþlatýldý.

1971- ABD'li 4 asker Ankara'da THKO örgü-
tü mensuplarýnca kaçýrýldý. Bir duyum üzerine
polisin üniversiteye düzenlediði baskýnda çatýþ-
ma çýktý; Erdal Þener adlý öðrenci öldü, yarala-
nanlar oldu. Kaçýrýlan askerler 8 Mart'ta serbest
býrakýldý.

1972- Aðustos 1971'de Sultanahmet'te esrar
satarken yakalanan ve 6 yýl hapse mahkûm edi-
len 14 yaþýndaki Ýngiliz çocuk, Türkiye ile Ýngilte-
re arasýnda sorun oldu. Ýngiliz basýný "Gaddar
Türkler" diye manþetler attý. Bunun üzerine Baþ-
bakan Nihat Erim programýnda olmasýna rað-
men, ABD'ye giderken Londra'ya uðramadý.

1978- Ýstanbul Ýstinye'de yapýlan 23. Balkan
Kros Þampiyonasý'nda Mehmet Yurdadön 12 bin
metre, Sadýk Salman 8 bin metre yarýþmasýnda
birinci oldular.

1981- Ýstanbul Sýkýyönetim Mahkemesi yasa-
dýþý örgüt kurmak ve komünizm propagandasý
yapmak suçundan 7 TÝP yöneticisini tutukladý.

1984- Ýstanbul Sýkýyönetim Askeri Mahkeme-
si, Papa'ya suikast düzenlemek suçundan Meh-
met Ali Aðca hakkýnda açýlan davada görevsizlik
kararý verdi.

1986- Yüce Divan tarafýndan iki yýl hapse
mahkûm edilen eski Devlet Bakaný Ýsmail Öz-
daðlar'ýn milletvekilliði TBMM Genel Kurulu'nda
düþürüldü.

1986- Son 42 yýlýn en yoðun kar yaðýþý altýn-
da kalan Ýstanbul'da hayat felce uðradý.

1993- Savaþ uçaklarýnýn bombaladýðý
Muþ'un Kýzýlsu Vadisi'ndeki kamptan kaçmak is-
teyen 60 PKK militaný, patlamalarýn þiddetiyle
kopan çýðýn altýnda kalarak öldü.

1994- Birleþmiþ Milletler, Bosna'ya Türk as-
keri gönderilmesini kabul etti.

1999- Çankýrý Valisi Ayhan Çevik, bombalý
saldýrýda aðýr yaralandý; koruma polisi ve iki lise
öðrencisinin öldüðü saldýrýyý yasadýþý TÝKKO ör-
gütü üstlendi.

2000- Ýnternet aracýlýðýyla uluslararasý ün ya-
pan Mahir Çaðrý, Forbes Dergisi'nin en ünlü 100
kiþisi arasýna girdi.

2007- Türkiye'de Vatanseverler Partisi, Ýçiþle-
ri Bakanlýðýna Kuruluþ dilekçesi vererek resmen
kuruldu.
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Imsak
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Ögle
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Akþam
Yatsý

05:38
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TARÝHTE BUGÜN
Yaþanan doðal afet sonrasý

yaþlý nüfusta artan stres ve
kaygý bozukluðu sebebiyle
kalp ve damar sisteminin olum-
suz etkilenebileceðine dair
uyarýlarda bulunan Doç. Dr.
Bülent Demir, “Endiþe ve ank-
siyete yönetimlerinin iyi yapýl-
masý gerekir. Çünkü stres, ank-
siyete ya da derin üzüntü du-
rumlarý kalp krizini bile tetikle-
yebilir” dedi.

Saðlýk konusunda hastaya
her zaman bütüncül yaklaþýldý-
ðýný, ruhsal ve fiziksel bedenin
birbirinden baðýmsýz olmama-
sýndan dolayý derin üzüntü,
anksiyete ve kaygý bozuklukla-
rýnýn kalp damar sistemini
olumsuz etkilediðini ifade eden
Doç. Dr. Bülent Demir özellikle
yaþlý hasta popülasyonunun bu
süreçte daha da dikkatli olmasý
gerektiði konusunda uyarýlarda
bulundu. Sürecin oluþturduðu
duygu durumlarýnýn kalp krizini
bile tetikleyebileceðini aktaran
BHT Clinic Ýstanbul Tema Has-
tanesi Kardiyoloji Bölümünden
Doç. Dr. Bülent Demir, “Müm-
kün mertebe özellikle görsel ve
iþitsel basýndan kalp hastalarý-
nýn biraz uzaklaþmasýný tavsi-
ye ediyorum” dedi.

YAÞLI HASTA
POPÜLASYONU ÝÇÝN 
REHABÝLÝTASYON 
GEREKÝR
“Üzüntü, stres ve kaygý bo-

zukluðu kalp damar saðlýðýný
direk olumsuz etkileyen faktör-
lerdir. Bu yüzden faktörleri en
aza indirmek gerekir” diyerek
konuyla ilgili deðerlendirmeler-
de bulunan Doç. Dr. Bülent De-
mir, “Son zamanlarda yaþadý-
ðýmýz bu olumsuz olaylarýn
kontrolü önemlidir. Anksiyete
bozukluðu yaygýnlaþtý, stres
düzeyi ve üzüntü arttý. Bunlar
da özellikle kalp damar hasta-
lýklarýna daha yatkýn olan yaþlý
hasta popülasyonunda negatif
sonuçlar doðurur. Bu hastalarý-
mýz için rehabilitasyon ve psi-
kolojik destek gereklidir. Çünkü
stres, anksiyete, derin üzüntü

durumlarý kalp krizini bile tetik-
leyebilir. Ayný þekilde kan ba-
sýncýný da yükseltebilir. Bazý
hastalarda uykusuzluk durumu
da yaygýnlaþtý. Bu yine kalp da-
mar saðlýðýný olumsuz etkile-
yen bir faktördür. Hastalarýn
çarpýntý þikâyetleri artabilir. Bu
yüzden hastalarýmýzýn psikolo-
jik travmalarýný, anksiyete bo-
zukluklarýný ve derin endiþeleri-
ni bir an önce azaltmak için re-
habilitasyona baþlanmasý ge-
rektiðini düþünüyorum” dedi.

RÝSKÝ AZALTMAK ÝÇÝN 
NELER YAPILABÝLÝR
Kalp ve damar sistemi için

hastalara önerilerde de bulu-
nan Doç. Dr. Demir, “Mümkün
mertebe özellikle görsel ve iþit-
sel basýndan kalp hastalarýnýn
biraz uzaklaþmasýný tavsiye
ediyorum. Meditasyon, yürüyüþ
ve nefes egzersizine yönelsin-
ler. Yürüyüþ zaten herkesin
kalp damar sistemi için uygula-
masý gereken günlük bir rutin
olmalý. Kalp damar hastalarý or-
topedik bir sorunu yoksa günde
en az 30 dakika tempolu yürü-
yüþ yapmalýlar. Hatta bu yürü-
yüþe 3-5 dakika kültürfizik ha-

reketleri de eklerlerse çok daha
iyi olur. Ayrýca doðaya çýkabilir-
ler bu onlarýn stres seviyesini
de indirir” þeklinde konuþtu.

"SÝRKADÝYEN RÝTMÝNÝN 
BOZULMAMASI ÝÇÝN 
ÝLAÇLARIN DÜZENÝNE 
DEVAM EDÝLMESÝ 
GEREKÝYOR"
Uykusuzluk sebebiyle sirka-

diyen ritminin bozulmamasý
adýna kalp rahatsýzlýðý olanla-
rýn ilaçlarýna da dikkat etmesi
gerektiði konusuna dikkat çe-
ken Demir sözlerini þöyle son-
landýrdý:

“Üzüntünün getirdiði uyku-
suzluk, vücutta sirkadiyen rit-
mini yani günlük ritmin de bo-
zulmasýna sebep oluyor. Has-
talarýmýzýn özellikle bu baðlam-
da ilaçlarýna dikkat etmeleri ge-
rektiðini vurguluyorum. Beslen-
me olarak da kalp saðlýðýný
destekleyici sebze meyve aðýr-
lýklý gýdalar tüketmeliler. Aðýr
gýdalardan ve karbonhidrattan
kaçýnmalarý, hayvansal gýdala-
rý minimal tüketmeleri gereki-
yor. Bilhassa tansiyonu ve kalp
yetersizliði olan kiþiler tuz tüke-
timinde dikkatli olmalýlar.” (ÝHA)

Mide ülseri sýklýðýnýn özellikle depremin 1.
ayýndan sonra yüzde 100 artýþ gösterebi-
leceðini aktaran Gastroenteroloji Uz-
maný Dr. Ýsmail Acar, “Kanamalý
ülserler de daha þiddetli sey-
retmektedir. Bu nedenle kan
bankalarýnda yeterli kan
stokuna ihtiyaç vardýr” de-
di.

Doðal afet sonrasý in-
sanlar fiziksel, psikosos-
yal ve ekonomik stres al-
týndadýr. Bu nedenle mide
ülserinin en önemli sebep-
lerinden olan stres dolayý-
sýyla rahatsýzlýðýn artýþ göste-
rebileceði noktasýnda uyarýlarda
bulunan Gastroenteroloji Uzmaný
Dr. Ýsmail Acar, “Ülser sýklýðý depremin
2. haftasýndan itibaren artarak, depremden 1 ay
sonra normal sýklýðýna göre yüzde 100'ün üzerin-
de artýþ göstermektedir. Depremden ancak 4 ay
sonra normal sýklýðýna geri dönmektedir” dedi.

Daha önceki yapýlan araþtýrmalara göre afet
sonralarý mide-baðýrsak hastalýklarýnýn çok sýk
görüldüðünü ifade eden Özel Beykent Üniversi-
tesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmaný Dr. Ýs-
mail Acar, “Depremden sonraki ilk 3 gün akut dö-
nemde yeterli gýda ve suya eriþim gibi açlýk ve
susuzluk önem kazanýrken, deprem sonrasý ilk 2
haftalýk dönemde ise baþta ishal vakalarý olmak
üzere, karýn aðrýsý, þiþkinlik, mide ekþimesi ve
baðýrsak rahatsýzlýklarý afetzedelerin yaklaþýk
yüzde 50'sinde görülebilmektedir. Daha sonra-
sýnda ise devam eden psikososyal stres nede-
niyle, aðýzdan veya makattan ani kanamalar ile
belirti veren ve tedavisiz kaldýklarýnda ölümlere
neden olan mide ülser vakalarýnda artýþ görül-
mektedir” dedi.

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

tarak devam edeceðini de aktaran Ýsmail Acar,
“Depremden 1 ay sonra normal sýklýðýna göre
yüzde 100'ün üzerinde artýþ göstermektedir ve
depremden ancak 4 ay sonra normal sýklýðýna
geri dönmektedir. Araþtýrmalara göre ayrýca yine
depreme özgü bir durum olarak mide ülserleri,

sayý olarak ayný anda midenin birçok yerinde
oluþmuþ ve ince baðýrsak ülserlerine (du-

odenum) göre daha çok artýþ göster-
miþ. Endoskopik tedavi ile kana-

ma kontrolü bu hastalarda yüz-
de 90'ýn üzerinde baþarý ile

saðlanmýþtýr. Ancak elektrik
kesintisi ve týbbi ekipman
teminindeki yetersizlik gibi
nedenlerden dolayý en-
doskopi sayýlarýnda bir
önceki yýla göre yüzde 14
azalma olmuþtur. Ek ola-

rak kanamalý hastalarýn
kan kayýplarý depremzede

olmayan hastalara göre daha
fazla kan nakli ihtiyaçlarý olmak-

tadýr. Yani deprem sonrasý olan ka-
namalý ülserler daha þiddetli seyretmek-

tedir. Bu nedenle kan bankalarýnda yeterli kan
stokuna ihtiyaç vardýr” þeklinde konuþtu.

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

ta nükselere sebep olacaðýnýn bilgisi de payla-
þan Acar, “Depremde ülseratif kolit ve Crohn gi-
bi, iltihabi baðýrsak hastalýklarý tanýsý alan kiþiler-
den de bahsetmek gerekmektedir. Bu hastalýklar
kanamalar ve ishallerle seyreden, ömür boyu de-
vam eden, dönemsel iyilik hali ve kötüleþme
ataklarý olan hastalýklardýr. Stres bu hastalarda
nükslere neden olabilmektedir. Yapýlan bir araþ-
týrmada, evi yýkýlanlarýn yüzde 15'inde, geçici ba-
rýnaklarda yaþayanlarýn yüzde 6'sýnda, aile üye-
si veya arkadaþý ölenlerin yüzde 20'inde, günlük
diyet alýþkanlýðýnda deðiþme olanlarýn yüzde
30'unda, iþ kaybý veya aile mali durum kaygýsý
yaþayanlarýn yüzde 35'inde ülseratif kolit atakla-
rýnýn sýklýðý artmýþtýr. Bu anlamda yýkýmýn daha
çok olduðu bölgelerde bu hastalýklar daha çok
görülmüþ” dedi.

Son olarak da rahatsýzlýða sahip olanlarýn
ilaçlarýný aksatmamalarýný ve beslenmelerine
dikkat etmesi gerektiðini söyleyen Acar, “El hijye-
nine ve yakýn temasa dikkat etmeliler. Tuzlu, asit-
li ve mideye zararý dokunan tüm gýdalardan uzak
durmalýyýz. Sigara kullanýmý da ülser için tetikle-
yicidir, kullanmamalýyýz” diyerek sözlerini sonlan-
dýrdý. (ÝHA)

ÜZÜNTÜ VE KAYGI BOZUKLUÐU 
YAÞAYAN YAÞLILARDA

kalp riskine dikkat!

Mide ülseri vakalarýnda
artýþ görülebilir
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Damatoðlu Ýlkokulu ve Orta-
okulu öðrencileri Kaymakam Ay-
han Akpay'ý makamýnda ziyaret
etti. 

"Kumbaram Tek Yürek Türkiye
Ýçin Dolsun" projesi kapsamýnda
Damatoðlu Ýlkokulu/Ortaokulu öð-

rencileri Kaymakam Ayhan Ak-
pay'ý ziyaret ederek, kumbarala-
rýndaki paralarý depremzedelere
destek için baðýþladý. Kaymakam
Akpay, öðrencileri bu güzel davra-
nýþlarýndan dolayý tebrik etti. 

(Zahide Yasemin Özden)

Harçlýklarýný baðýþladýlar,
kaymakam kutladý

Ýskilip'te Azmimilli
Ýlkokulu'nda deprem-
zedeler yararýna ker-
mes düzenlendi.

Öðrencilerin ailele-
riyle hazýrladýklarý gý-
da ürünleri, okul bah-
çesindeki kermes ala-
nýnda davetlilerin ilgi-
sine sunuldu.

Okul müdürü Sa-
dýk Ekþi, vatandaþla-
rýn kermese ilgi gös-
terdiðini söyledi. Ekþi,
kermesten elde edilen
gelirin depremzedeler
yararýna kullanýlmasý
için AFAD'ýn banka
hesabýna aktarýlacaðý-
ný kaydetti. (AA)

Diyanet iþleri Baþkaný
Prof. Dr. Ali Erbaþ'ýn, maaþ
baðýþý çaðrýsýna din görev-
lilerinin destekleri sürüyor.

Ýskilip Ýlçe Müftülüðü
bünyesinde çalýþan din gö-
revlileri, düzenledikleri yar-
dým kampanyasýyla dep-
remzedelere destek oldu.

Din görevlileri tarafýndan
toplanan 100 bin TL'lik yar-
dým deprem bölgelerine
gönderilmek üzere Ýlçe
Müftüsü Þuayip Güllü'ye
teslim edildi. 

Din görevlilerine göster-
miþ olduklarý örnek davra-
nýþtan dolayý teþekkür

eden Müftü Güllü, "Din gö-
revlileri olarak insanlara
her zaman ve zeminde ön-
der ve rehber olmak duru-
mundayýz. Her zaman ol-
duðu gibi bu zor süreçte de
vatanýmýzýn yanýnda mille-
timizin hizmetindeyiz" dedi. 

(ÝHA)

Din görevlilerinden deprem
bölgesine 100 bin TL'lik baðýþ

Ýskilip Ýlçe Müftülüðüne baðlý
Ebusuud Erkek Kuran Kursu'nda
eðitim gören hafýz öðrenciler,
harçlýklarýný deprem bölgesine
gönderilmek üzere Ýlçe Müftüsü
Þuayip Güllü'ye teslim ettiler.

Kur'an bülbüllerinin deprem
bölgesindeki kardeþlerine karþý
duyarsýz kalmadýðýný dile getiren
Müftü Güllü, "Harçlýklarýnýn tama-

mýný deprem bölgelerinde ki kar-
deþlerine gönderilmek üzere bize
teslim ettiler. 

Öðrencilerimizin bu erdemli
davranýþlarý, onlara verilen eðiti-
min asýl amacýna ulaþtýðýnýn gös-
tergesidir. Böyle Kur'an ehli vatan-
sever gençlerimiz olduðu müddet-
çe, necip milletimizin sýrtý yere gel-
meyecektir" dedi. (ÝHA)

Kuran bülbüllerinden
duygulandýran baðýþ

Osmancýk Özel
Durukan Motorlu Ta-
þýtlar Sürücü Kursu
yeni yerinde hizmete
baþladý.

Osmancýk Özel
Durukan Motorlu Ta-
þýtlar Sürücü Kursu,
yeni binasýna taþýndý.
Osmancýk Kesin Ka-
rar Gazetesi, Os-
mancýk FM ve Çorum
Radyo Televizyonu
Osmancýk Bölge Mü-
dürü Ýrfan Ermiþ, Os-
mancýk Özel Duru-
kan Motorlu Taþýtlar
Sürücü Kursu Kuru-
cusu Ercüment Adý-
yaman'ý ziyaret ede-
rek hayýrlý olsun ziya-
retinde bulundu. 

(Haber Merkezi)

Özel Durukan Sürücü
Kursu yeni yerinde

Depremzedeler için
yardým kermesi

Elektrik motorlu binek otomo-
biller için özel tüketim vergisi
(ÖTV) matrahlarýnda deðiþikliðe
gidildi.

4760 Sayýlý Özel Tüketim Ver-
gisi Kanununa ekli (II) Sayýlý Liste-
de Yer Alan Bazý Mallarýn Özel Tü-
ketim Vergisi Oranlarýna Esas
Özel Tüketim Vergisi Matrahlarý-
nýn Yeniden Tespiti Hakkýnda
Cumhurbaþkanlýðý Kararý Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlü-
ðe girdi.

Kararla sadece elektrik motor-
lu olan binek otomobiller için özel
tüketim vergisi oranlarýna esas
ÖTV matrahlarýnda deðiþikliðe gi-

dildi.
Buna göre, motor gücü 160

kW'ý geçmeyenlerden, yüzde 10
ÖTV oraný için esas alýnan matrah
eþiði 700 bin liradan 1 milyon 250
bin liraya artýrýldý. Motor gücü 160
kW'ý geçenlerden yüzde 50 ÖTV
oraný için esas alýnan matrah eþi-
ði ise 750 bin liradan 1 milyon 350
bin liraya çýkarýldý.

Böylece egzoz gazý salýnýmý
bulunmayan sadece elektrikli mo-
tora sahip otomobillerin fiyatlarý-
nýn düþmesi, yeþil dönüþüme uy-
gun çevre dostu araçlarýn tercih
edilmesi amaçlandý. 

(Haber Merkezi)

Elektrikli otomobillerin ÖTV
matrahlarýnda deðiþiklik yapýldý
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Bayat Belediyesinin dep-
rem bölgesine yardýmlarý sü-
rüyor.

Depremden sonra afet
bölgesine giden Bayat Bele-
diyesi ekipleri bir süre görev
yaptýktan sonra yerini diðer
arkadaþlarýna býrakýyor. 

Geçtiðimiz günlerde de
deprem bölgesinde olan

ekipler, Bayat'a dönerek yer-
lerine yeni ekipleri gönderdi. 

Deprem bölgesinden Ba-
yat'a gelen ekibi ise Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem Ün-
lü misafir ederek, kendilerine
teþekkür etti. 

Bayat Belediyesinden ko-
nu ile ilgili yapýlan açýklama-
da "Deprem bölgesinde, kar-

deþlerimiz için canla baþla
mücadele eden ekibimiz,
ekip deðiþikliði yaparak ilçe-
mize dönüþ yaptý. Belediye
Baþkanýmýz Sn. Ekrem Ünlü,
dönüþ yapan ekibimizle bir
araya gelerek, göstermiþ ol-
duklarý çalýþmalardan dolayý
teþekkür etti" denildi. 

*(Abdulkadir Söylemez)

Baþkan Ünlü'den
ekiplere teþekkür

Depremzede çocuk-
lar bowling turnuvasý ile
moral buldu.

Yaklaþýk bir ay önce
meydana gelen ve tüm
ülkemizi yasa boðan
deprem felaketinden
sonra Çorum'a sýðýnan
depremzedeleri normal
hayatlarýna döndürmek
ve moral vermek için
bazý etkinlikler düzenle-
niyor. Onlardan bir ta-
nesi ise dün yapýldý.
Çorum Belediyesinin
ev sahipliðinde Buhara
Kültür Merkezinde mi-
safir edilen depremze-
de çocuklar acýlarýný bir
nebze de olsa unuttu. 

Yaklaþýk 15 kiþilik
depremzede çocuk,
bowling turnuvasýnda
birbirleri ile yarýþýrken
yüzleri güldü. 

Çorum Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn konu ile ilgili pay-
laþýmýnda duygularýný
"Her þey, yüzleri gülsün
diye... Bugün Buhara
Kültür Merkezimizde
deprem bölgesinden
gelen ve þehrimizde
misafirimiz olan yavru-
larýmýzýn bowling turnu-
vasý vardý" cümleleri ile
ifade etti. 

(Abdulkadir Söylemez)

Çorum'da Gençlik
Spor Bakanlýðý yurtla-
rýnda kalan deprem-
zede ailelerin çocukla-
rýna yönelik etkinlik
düzenlendi.

Kahramanmaraþ
merkezli 6 Þubat'ta
yaþanan depremlerin
ardýndan Çorum'daki
yurtlarda misafir edi-
len depremzedeler
için Çorum Ýl Müftülü-
ðü de görev üstlendi.
Bu kapsamda Diyanet
Gençlik Merkezi gö-
revlileri Ýskilipli Atýf Ho-
ca Kýz Yurdunda mi-
safir edilen depremze-
de ailelerin çocuklarý-
na yönelik bir etkinlik
düzenlendi.

Yaþanan depremin
çocuklar üzerindeki
etkilerini azaltmak için
düzenlenen etkinlikte;
din gönüllüleri çocuk-
larla çeþitli oyunlar oy-
nayarak onlarýn eðlen-
celi vakit geçirmelerini
amaçladý.

Ayrýca Çorumlu
hayýrseverlerin Türki-
ye Diyanet Vakfýna
yaptýðý baðýþlarla alý-
nan oyuncaklarýn da-
ðýtýmý gerçekleþtirildi. 

(Haber Merkezi)

Kur korumalý mevduat hesabý, 6 Ocak hafta-
sýndan bu yana kesintisiz artýþýný sürdürürken;
24 Þubat haftasý itibariyle 1 trilyon 551,8 milyar
lirayla rekor seviyeyi yeniledi.

Kur korumalý mevduat hesaplarýna giriþ hýz
kesmeden devam ediyor. Bankacýlýk Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalýk veri-
lerine göre 6 Ocak haftasýndan bu yana kesinti-
siz artýþýný sürdüren kur korumalý mevduat he-
sabý, 24 Þubat haftasý itibariyle 1 trilyon 551,8
milyar liraya yükseldi. Bir haftada 51 milyar 973
milyon lira artan KKM'de 6 Ocak'tan bu yana
yükseliþ ise 181.8 milyar liraya ulaþtý. Bu arada
Merkez Bankasý haftalýk para ve banka istatis-
tikleri de yurtiçi yerleþiklerin döviz mevduatýnýn
24 Þubat haftasýnda parite etkisinden arýndýrýl-
mýþ þekilde 4 milyar 157 dolar gerilediðini ortaya
koydu. Son 6 haftada yurtiçi yerleþiklerin döviz
mevduatý 10.2 milyar dolar azalýrken, KKM hac-
mi 178.4 milyar lira yükseldi.

BDDK verilerine göre KKM büyüme hýzý son
haftalarda güçlü ivme gösteriyor. Aralýk ayýnýn
son, yýlýn ilk haftasýnda yüzde 3›ü aþan düþüþler
yaþayan KKM büyüklüðü, Merkez Bankasý›- nýn
döviz dönüþlü KKM mevduat faizinde üst sýnýrý
kaldýrmasý ve bankalarýn TL mevduat oraný he-
defini yüzde 60'a yükseltmesiyle birlikte hýzlan-
dý. Uzmanlar hem bankacýlýk sektörü hem de
gerçek ve tüzel kiþiler için þu an KKM'nin finan-
sal açýdan çok daha cazip olduðunu dile getirdi.
Merkez Bankasý'nýn bankalarýn forward iþlemle-
rinde yaptýðý ayarlama sonrasýnda piyasada en
ucuz forward imkanýnýn da KKM'den olduðunu
kaydeden piyasa uzmanlarý, tüzel kiþilerin for-
ward için de KKM'ye girdiðini söyledi. Þubat ayý-
nýn ilk haftasýnda 48.9 milyar liralýk haftalýk bü-
yüme gösteren KKM hacmi, 24 Þubat haftasýn-
da ise geçen haftaya göre yüzde 3,5 yükseldi ve
yaklaþýk 52 milyar lira büyüdü.

1.5 AYDA 10.2 MÝLYAR DOLAR AZALMA
Merkez Bankasý haftalýk para ve banka ista-

tistiklerine göre yurtiçi yerleþiklerin döviz mevdu-
atý parite etkisinden arýndýrýlmýþ olarak 20 Ocak
haftasýndan yani 6 haftadýr sürekli geriliyor. 20
Ocak haftasýnda 616 milyon dolar, 27 Ocak haf-
tasýnda 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Þubat hafta-
sýnda 1 milyar 46 milyon dolar, 10 Þubat itibariy-
le biten haftada 251 milyon dolar, 17 Þubat haf-
tasýnda 2 milyar 16 milyon dolarlýk azalýþ ger-
çekleþti. 24 Þubat haftasýnda ise 4 milyar 157
milyon dolarlýk parite etkisinden arýndýrýlmýþ dü-
þüþ oldu. Böylece 6 haftada yurtiçi yerleþiklerin
döviz mevduatý parite etkisinden arýndýrýlmýþ
olarak 10 milyar 171 milyon dolar azaldý. Yurtiçi
yerleþik gerçek kiþilerin döviz mevduatý geçen
hafta parite etkisinden arýndýrýlmýþ olarak 1 mil-

yar 886 milyon dolar, tüzel kiþilerin döviz mevdu-
atý parite etkisinden arýndýrýlmýþ þekilde 2 milyar
271 milyon dolar azaldý. Tüzel kiþilerin Euro cin-
si döviz mevduatýnda parite etkisinden arýndýrýl-
mýþ olarak 1 milyar 830 milyon dolarlýk çözülme
dikkat çekti. Parite etkisinden arýndýrýlmamýþ þe-
kilde 13 Ocak haftasýnda 198 milyar 62 milyon
dolar olan yurtiçi yerleþiklerin toplam döviz mev-
duatý 24 Þubat ile biten hafta itibariyle 185 mil-
yar 838 milyon dolara gerilemiþ oldu.

SEKTÖRÜN KREDÝ HACMÝ 
8 TRÝLYON LÝRAYI AÞTI
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu (BDDK) haftalýk bültenine göre, sektörün
kredi hacmi 24 Þubat itibarýyla 93 milyar 451
milyon lira artarak 7 trilyon 908 milyar 192 mil-
yon liradan 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya
çýktý. Bankacýlýk sektöründeki toplam mevduat
(bankalararasý dahil), 57 milyar 334 milyon lira
yükselerek 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya
ulaþtý. Verilere göre, tüketici kredileri, 24 Þubat
itibarýyla 44 milyar 644 milyon lira artýþla 1 tril-
yon 185 milyar 434 milyon liraya yükseldi. Söz
konusu kredilerin 367 milyar 685 milyon lirasý
konut, 56 milyar 415 milyon lirasý taþýt ve 761
milyar 334 milyon lirasý ihtiyaç kredilerinden
oluþtu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredi-
lerin tutarý 4 milyar 489 milyon lira artarak 984
milyar 842 milyon liraya çýktý. Bankalarýn birey-
sel kredi kartý alacaklarý da yüzde 3,1 artýþla 503
milyar 226 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartý
alacaklarýnýn 258 milyar 314 milyon lirasý taksit-
li, 244 milyar 912 milyon lirasý taksitsiz oldu.
BDDK haftalýk verilerine göre, bankacýlýk sektö-
ründe takipteki alacaklar, 24 Þubat itibarýyla bir
önceki haftaya göre 637 milyon lira azalarak 160
milyar 465 milyon liraya geriledi. Söz konusu ta-
kipteki alacaklarýn 140 milyar 434 milyon lirasý-
na özel karþýlýk ayrýldý.

YABANCI YATIRIMCI 259.5 MÝLYON 
DOLARLIK HÝSSE SATTI
Merkez Bankasý haftalýk menkul kýymet ista-

tistiklerine göre yabancý yatýrýmcýlar, 24 Þubat
haftasýnda net 259.5 milyon dolarlýk hisse sene-
di satarken, 13.4 milyon dolarlýk Devlet Ýç Borç-
lanma Senedi (DÝBS) ve 2.1 milyon dolarlýk Þir-
ket Borçlanma Senetleri (ÞBS) aldý. Yurt dýþýnda
yerleþik kiþilerin 17 Þubat itibarýyla 25 milyar
472,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24
Þubat›ta 25 milyar 633,7 milyon dolara çýktý. Ay-
ný dönemde yurt dýþýnda yerleþik kiþilerin DÝBS
stoku 1 milyar 282,8 milyon dolardan 1 milyar
309,2 milyon dolara, ÞBS stoklarý da 76,3 mil-
yon dolardan 78,3 milyon dolara yükseldi. 

(Haber Merkezi)

KKM hesaplarýnda yeni rekor

Depremzede çocuklar
bowling ile moral buldu

DÝN GÖNÜLLÜLERÝNDEN
DEPREMZEDELERE 

MORAL ETKiNLiÐi



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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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)

BATMAN PETROL’E
KONUK OLUYORUZ

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

Çorum FK
Teknik Direktörü

Tahsin Tam

115 MART 2023 PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazil-
li Belediyespor'dan, Medipol Ba-
þakþehir'e transfer olan Berkay Ay-
doðmuþ'u alkýþlarla uðurladý. 

Teknik Direktör Mesut Toros,

"Altyapýmýzdan yetiþip Süper Lig'e
yükselen bir kardeþimiz oldu. Ken-
disine baþarýlar diliyoruz. Allah yo-
lunu açýk etsin" dedi. 

(Haber Merkezi)

Nazilli Berkay'ý uðurladý
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Osmancýk Belediyesi
depremden etkilenen Af-
þin'de depremzedeler ile
bir araya geldi.

Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Af-
þin'de bulunan Osmancýk
Belediyesi Aþevini ve Os-
mancýk Belediyesinin kar-
deþ belediyesi olan Þalpa-
zarý Belediye Baþkaný Re-
fik Kurukýz ile birlikte afet
bölgesini gezerek çalýþma-
lara eþlik etti. 

Belediye Baþkaný Gel-
gör konu ile ilgili yaptýðý
açýklamada "Kardeþ ilçe-
miz Þalpazarý Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Refik
Kurukýz ile birlikte Kahra-
manmaraþ Afþin'de Os-
mancýk Belediyesi Aþevini
ziyaret ettik. Depremzede
kardeþlerimiz ile bir araya
geldik. Burada hizmetleri-
miz devam edecek, yara-
larýmýzý birlikte saracaðýz.

Afþin Aþevi personeli-
mize gönülden teþekkür
ediyorum. Canla baþla ça-
lýþýyorlar. Malatya Darende
Belediye Baþkanýmýz Ýsa
Özkan ve Kardeþ Þehir
Þalpazarý Belediye Baþka-
nýmýz Refik Kurukýz ile bir-
likte Aþevinde görev yapan
belediye personelimizi zi-
yaret ettik" dedi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, deprem bölgesinde ziyaretler-
de bulundu.

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, deprem bölgesinde Kayseri
Pýnar Baþý Belediye Baþkaný Menduh
Uzunluoðlu, Malatya Darende Beledi-
ye Baþkaný Ýsa Özkan, Adýyman Sincik
Belediye Baþkaný Mehmet Korkut, Adý-
yaman Sincik Kaymakamý Uður Ünsal,
Hatay Belen Belediye Baþkaný Ýbrahim
Gül, Adana Pozantý Belediye Baþkaný
Mustafa Çay, Adana Pozantý Kayma-
kamý Fatih Karamahmut ve diðer ku-
rumlara ziyaretlerde bulunarak dep-
remden etkilenen kentlere geçmiþ ol-
sun dileklerini iletti. Baþkan Gelgör, "Ýlk
günden beri deprem bölgesi için sefer-
ber olan Osmancýk halkýnýn selamlarý-
ný ilettik" dedi. (Haber Merkezi)

GELGÖR'DEN DEPREM 
BÖLGESiNDE ZiYARETLER

Osmancýk Belediyesi afet bölgesinde
yemek ihtiyacýný karþýlýyor


