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Hafta sonu 
Batman 

deplasmanýndan 
üç puan alarak ligin
liderliðine yükselen

Çorum FK'nin 
Kahramanmaraþ ve

bölgesinde meydana
gelen deprem felaketi
nedeniyle Afyonspor
ile oynayacaðý maç

ertelenmiþti. 26. 
haftayý BAY geçecek

olan kýrmýzý-siyahlýlar,
15 Mart Çarþamba 
günü Afyonspor ile
erteleme maçýnda

karþýlaþacak. 
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Kandil'de camiler
doldu, taþtý

Çorum'da Berat Kandili'nde camilere 
akýn eden vatandaþlar, dua ve ibadetle geceyi 

idrak etti. Berat Kandili, tüm ülkede olduðu gibi
Çorum'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ý Kerim
ve yapýlan dualarla ihya edildi.  Ramazan ayýnýn

müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle 
Ýl Müftülüðü tarafýndan Akþemsettin Camii'nde

kandil programý düzenlendi. 4’TE

Çorum'da et fiyatlarýndaki
artýþý gazetemize deðer-
lendiren Kasaplar ve Ce-
lepler Odasý Baþkaný Re-
cep Gür, et fiyat artýþýnýn
'damýzlýk hayvan kesimin-

den' kaynaklandýðýný söyle-
yerek "Üreticiler süt fiyatla-
rýyla maliyeti karþýlayama-
yýnca damýzlýk olan hayva-
nýný kesimhaneye gönderi-
yor, böylece hayvan üreti-

mi de azalýyor" dedi. Gaze-
temizin sorularýný cevapla-
yan kasap esnafý ise ürete-

nin, satanýn ve tüketenin
memnun olmadýðý sisteme
düzenleme yapýlmasý ge-
rektiðini ifade etti.  7’DE

ÜRETiM AZALIYOR,
ET FiYATLARI ARTIYOR

ÜRETiM AZALIYOR,
ET FiYATLARI ARTIYOR

Kasaplar ve Celepler 
Odasý Baþkaný 

Recep Gür

Çorum Ortaköy arasýnda yapýmý planlanan yolun 2 etap çalýþmalarýnýn baþ-
lamasý üzerine yok güzergâhý üzerinde bulunan Balýyakup köyünden itiraz
geldi.  Köy sakinlerinden olan Türkiye Partisi Çorum eski il baþkaný Ali Seçil
gazetemize yaptýðý özel açýklamada, siyasi partilere de götürdükleri itirazlarý-
nýn gerekçelerini anlatarak" yýlda 2 ürünün alýndýðý sulak arazilerin ortasýndan
yok geçirmek istiyorlar, hem yolun maliyeti yükseliyor, hem verimli tarým ara-
zileri yok ediliyor, yasalara aykýrý bir  güzergah çalýþmasý yapýlýyor" dedi. 2’DE

Çorum- Ortaköy 2.etabýnda
yapýmý planlanan yola, verim-
li tarým arazilerinin ortasýndan
geçirilerek hem maliyeti arttýr-
dýðý hem de tarým arazilerini
yok ettiði gerekçesiyle köy
sakinleri karþý çýktý. 

ÇORUM ORTAKÖY YOLUNUN

2. ETABINA TEPKi

Ali Seçil

AK Parti Bele-
diye Meclis Üyesi
Reþit Keleþ, göre-
vinden istifa etti.

2019 yerel se-
çimlerinde AK Par-
ti'den Belediye
Meclis Üyesi Reþit
Keleþ, milletvekili
aday adayý olmak
için istifa etti. 

(Haber Merkezi)

Reþit Keleþ 
istifa etti

Kýlýçdaroðlu'na Çorum'dan destek
Millet Ýttifakýný oluþturan altý partinin aldýðý ortak karar ile CHP Genel Baþkaný

Kemal Kýlýçdaroðlu ittifakýn cumhurbaþkaný adayý olurken, adayýn açýklanacaðý
Ankara'daki Saadet Partisi Genel Merkezi önüne Türkiye'nin birçok ilinden de

katýlým saðlandý. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde akþam saatlerinde yapý-
lan açýklamaya Çorum'dan da partililer ve vatandaþlar katýldý. 6’DA

Çorumlu uzman çavuþ 
son yolculuðuna uðurlandý
Ýzmir'in Foça ilçesi Yenibaðarasý Mahalle-

si'nde meydana gelen olayda tartýþtýðý kom-
þusu tarafýndan pompalý tüfeklerle vurula-
rak öldürülen, Foça Jandarma Komando
Okulu ve Eðitim Merkezi Komutanlýðýnda
görevli Uzman Çavuþ Serkan Özten (32)

için Çorum'da düzenlenen cenaze törenine,
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl
Jandarma Komutaný Albay Ýlhan Uzunoðlu,

ailesi ile sevenleri katýldý. 3’TE

Rahatsýzlanan 
komiser yardýmcýsý 
hayatýný kaybetti

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde
görevli Komiser Yardýmcýsý 

Mesut Aydýn, sabah saatlerinde
kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir
hastaneye kaldýrýlan Aydýn, yapý-

lan tüm müdahalelere raðmen
kurtarýlamadý. Aydýn için Çorum
Emniyet Müdürlüðü'nde tören 

düzenlendi.  12’DE

Komiser 
Yardýmcýsý 
Mesut Aydýn

Tartýþtýklarý 
uzman çavuþu öldüren 
iki kardeþ tutuklandý

Ýzmir'in Foça ilçesinde 
komþusuyla kavga ettiði esna-
da pompalý tüfekle vurulan Ço-
rumlu uzman çavuþ hayatýný
kaybetti. Olayla ilgili gözaltýna
alýnan 2 kardeþ, çýkarýldýklarý
mahkemede tutuklanarak ce-

zaevine gönderildi. 3’TE

Depremin yýkýma neden olduðu
Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde

Berat Kandili için Ashabý Kehf 
Camii'nde program düzenlendi.

Kur'an-ý Kerim okunan programýn
sonunda depremzedelere Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Bele-
diye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk tarafýndan

kandil simidi daðýtýldý. 5’TE

ÇORUM HEYETi, AFÞiN'DE 
KANDiL PROGRAMINA KATILDI
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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?

Çorum- Ortaköy 2.etabýnda yapýmý planla-
nan yolun Cemilbey ve Balýyakup Köyünün ve-
rimli tarým arazilerinden geçtiði iddia edilerek yo-
lun yapýlmasýna tepki gösterildi.

40 yýl önce yapýlan sulama kanallarýyla sula-
nan verimli tarým arazilerinde ÇED raporu alýn-
madan çalýþmalara baþlanmasýna tepki göste-
ren Balýyakup köyü sakinlerinden Türkiye Parti-
si Çorum eski il baþkaný Ali Seçil gazetemize
yaptýðý açýklamada "Yýlda 2-3 kez ürün alýnan
arazilerden tüm itirazlarýmýza raðmen geçirilmek
istenen yol güzergahýnýn zemininin sulak olmasý

nedeniyle yüksek bir maliyet ortaya çýkaraktýr"
diyerek "Yetkililerin birinci derece tarým arazisin-
den yol geçirme iþtahýný anlamakta güçlük çeki-
yoruz.  Yapýlmasý planlanan yolun birinci derece
tarým arazilerinin içinden geçecek olmasý düþün-
dürücüdür" dedi. 

Balýyakup köyü sakinlerinden Türkiye Partisi
Çorum eski il baþkaný Ali Seçil, Çorum- Ortaköy
2.etabýnda yapýmý planlanan yolungüzergahýnýn
siyasi gerekçelerle hazýrlandýðýný söyleyerek
"Vatandaþ bu güzergahýn neden böyle çizildiðini
çok iyi biliyor, yetkililerin hangi siyasinin köyünü

düþünerek böyle bir güzer-
gah hazýrladýklarýný açýkla-
malarý lazým" dedi. 

Seçil gazetemize yaptýðý
açýklamada ayrýca mevcut
yolun iyileþtirilmesinin yapýl-
masýnýn durumunda maliye-
tin çok düþeceðini, verimli
tarým arazilerinin de yok ol-
mayacaðýný dile getirerek
"Yeni yapýlmasý planlanan
yüz elli metre doðusunda ve
batýsýnda Çorum yolu olarak
bilinen ve hala kullanýlan ka-
dastro yollarý vardýr. Bu yol-
lardan birisinin kullanýlmasý
durumunda tarým arazileri
olumsuz etkilenmeyecektir.
Ayrýca yolun maliyeti de on-
da bire düþecek. Yapýlacak
köprü mesafesi 4/1 oranýn-
da azalacaktýr" dedi.

SUÇ ÝÞLENÝYOR
Cemilbey-Ortaköy arasý-

na yapýlacak yolun 2. Eta-
býyla ilgili düzenlemenin ya-
salara aykýrý olduðunu söy-
leyen Ali Seçil þunlarý söyle-
di; "Ýlgili çevresel etkileri ön
inceleme ön inceleme ve
deðerlendirmeye tabi proje-
ler kapsamýnda 28.madde-

nin D bendinde çevre yollarý da ÇED ön raporu
inceleme kapsamýnda deðerlendirilmiþ demek-
tedir. Ayrýca ayný yönetmenliðin 3. Maddesinde
Korunmasý gereken alanlar olarak "tarýmsal kal-
kýnma alanlarý, sulanan, sulanmasý mümkün
alanlar ve arazi kabiliyeti 1,2,3,4 derece olan
alanlar olarak ifade edilmektedir. Yasalar bu ka-
dar açýk iken ÇED raporu alýnmadan yol yapýl-
masý yasal deðildir. Burada yetkilikler açýkça suç
iþliyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir.

BÝR SÝYASÝNÝN KEYFÝ ÝÇÝN 
TARIM ARAZÝLERÝ YOK EDÝLEMEZ
Balýyakup köyü sakinlerinden Türkiye Partisi

Çorum eski il baþkaný Ali SeçilCemilbey-Ortaköy
arasýna yapýlacak yolun 2. Etabýyla ilgili güzer-
gaha verimli tarým arazilerini yok edeceði için
karþý çýktýklarýný söyleyerek gazetemize yaptýðý
açýklamada þu ifadeleri de kulandý;

"Tüm dünya tarým arazilerini korumak için
çalýþýrken biz tarým arazilerini yok etmek için ça-
lýþýyoruz bu kabul edilemez. Verimli tarým arazi-
lerini yok eden çevre halkýna telafisi mümkün ol-
mayan zararlar açacak olan bu projeden derhal
vaz geçilmelidir. Proje gözden geçirilmeli tarým
arazilerini yok etmeyecek yeni bir projede karar
kýlýnmalýdýr. Bu yol projesi halk için deðil bir siya-
sinin keyfi için mi hazýrlanmýþtýr.Biz yol yapýlma-
sýna karþý deðiliz. Biz yolsuzluða ve talana kar-
þýyýz. Yetkilileri, siyasi partileri duyarlý STK'larý
göreve davet ediyoruz." (Cemal Akyol)

Yýllýk gelir vergisi 
beyanname 

süreci baþladý
Yýllýk gelir vergisi beyanname verme süreci

Mart ayýnda baþladý. Depremler nedeniyle
mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükel-
lefler ise beyannamelerini 15 Aðustos 2023 ta-
rihine kadar verilebilecek.

2022 yýlýnda elde edilen ticari kazanç, zirai
kazanç, serbest meslek kazancý, ücret geliri,
gayrimenkul sermaye iradý (kira geliri), menkul
sermaye iradý ile diðer kazanç ve iratlar (deðer
artýþý kazancý ve arýzi kazançlar) için yýllýk gelir
vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verile-
cek.

6 Þubat'taki depremlerde mücbir sebep ha-
li ilan edilen yerlerde kaydý bulunan mükellef-
ler, mücbir sebep hali kapsamýnda olan mes-
lek mensuplarýyla arasýnda sözleþme bulunan
mücbir sebep ilan edilen yerler dýþýndaki mü-
kellefler tarafýndan verilmesi gereken beyan-
nameler, 15 Aðustos 2023 tarihine kadar veri-
lebilecek ve bu beyannamelere istinaden ta-
hakkuk edecek vergiler ise 31 Aðustos 2023'e
kadar ödenebilecek.

Mücbir sebep hali kapsamýnda olan mükel-
lefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamele-
rini vererek ödemede bulunabilecek.

Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi
mükellefleri, yýllýk gelir vergisi beyannamelerini
elektronik ortamda gönderecek.

Geliri sadece ücret geliri, kira geliri, menkul
sermaye iradý veya diðer kazanç ve iratlarýn bi-
ri veya birkaçýndan oluþan mükellefler, yýllýk
gelir vergisi beyannamelerini kendileri için ön-
ceden hazýrlanmýþ Hazýr Beyan Sistemi üze-
rinden vergi dairesine gitmeden verebilecek.

Yýllýk gelir vergisi beyannameleri üzerinden
tahakkuk eden gelir vergisi, 2023 yýlýnýn mart
ve temmuz aylarýnda iki eþit taksitte ödenecek.

Birinci taksitin, damga vergisi ile birlikte 31
Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz tarihine kadar
ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini Ýnteraktif Vergi Da-
iresi ve GÝB mobil uygulamasý üzerinden, an-
laþmalý bankalarýn kredi kartlarý ile anlaþmalý
bankalarýn banka kartlarý veya banka hesabýn-
dan, yabancý ülkede faaliyet gösteren bankala-
rýn kredi kartlarý, banka kartlarý ve diðer ödeme
yöntemleri ile anlaþmalý bankalarýn þubelerin-
den, alternatif ödeme kanallarýndan (internet
bankacýlýðý, telefon bankacýlýðý, mobil bankacý-
lýk), PTT iþ yerlerinden, tüm vergi dairelerinden
ödeyebilecek.

2023 yýlý ücret gelirlerinde uygulanacak ge-
lir vergisi tarifesi

Hazine ve Maliye Bakaný Nureddin Nebati,
2023 yýlý ücret gelirlerinde uygulanacak gelir
vergisi tarifesiyle ilgili Twitter hesabýndan yap-
týðý paylaþýmda "Gelir vergisi tarifesinin ilk dili-
mini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini
70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini
250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi-
ni ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çýkarýyo-
ruz" ifadesini kullanmýþtý.

Asgari ücrete yapýlan yüzde 54,5 oranýnda-
ki artýþýn, gelir vergisi ve damga vergisi istisna-
sýna da yansýdýðýný böylelikle ücretli çalýþanla-
rýn ödeyeceði verginin azalmasýnýn saðlandýðý-
ný vurgulayan Nebati, þunlarý kaydetti:

"2023 yýlýnda uygulamaya devam ettiðimiz
asgari ücret istisnasý nedeniyle tüm ücretli ça-
lýþanlar, yýllýk 120 bin 96 liraya isabet eden üc-
retlerinden gelir ve damga vergisinden muaf
olacaktýr. Diðer bir ifadeyle ücret geliri elde
eden her bir çalýþandan, yýllýk 16 bin 916,32 li-
ra gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi ol-
mak üzere toplam 17 bin 827,85 lira vergiyi
tahsil etmeyeceðiz. Ayrýca, yemek parasý istis-
na tutarýný 110 liraya, yol parasý istisna tutarýný
da 56 liraya çýkarýyoruz. Böylece, aylýk 2 bin
860 lira yemek parasý ile 1456 lira yol parasý
ödemeleri de vergiden istisna olarak çalýþanla-
ra ödenebilecektir." (Haber Merkezi)

Çorum Ortaköy yolunun
2. etabýna tepki

Çorum- Ortaköy 2.etabýnda 
yapýmý planlanan yolun verimli
tarým arazilerinin ortasýndan 
geçirilerek hem maliyeti arttýrdýðý
hem de tarým arazilerini yok 
ettiði gerekçesiyle karþý çýkýldý. 

Türkiye Partisi 
Çorum Eski Ýl Baþkaný 

Ali Seçil
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Ýzmir'in Foça ilçesinde komþusuy-
la kavga ettiði esnada pompalý tüfek-
le vurulan Çorumlu Uzman Çavuþ
Serkan Özten, son yolculuðuna uður-
landý.

Olay, geçtiðimiz Pazartesi günü

sabah saatlerinde ilçeye baðlý Yeni-
baðarasý Mahallesi'nde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre Foça Jandar-
ma Komando Okulu ve Eðitim Merke-
zi Komutanlýðýnda görevli Uzman Ça-
vuþ Serkan Özten (32) ve 19 Þubat

tarihinde henüz bilinmeyen bir neden-
le tartýþma yaþadýðý komþusu C.A.Y.
(30) arasýnda dün sabah yeniden tar-
týþma çýktý. Apartman içerisinde alev-
lenen tartýþma büyüyerek kavgaya
dönüþtü. Kavga esnasýnda C.A.Y.
evinde bulunan pompalý tüfekle Ser-
kan Özten'e ateþ etti. Özten, vücudu-
na isabet eden saçmalar sonucu kan-
lar içerisinde yere yýðýlýrken, olaya
þahit olan çevre sakinleri durumu 112
Acil Çaðrý Merkezi'ne bildirdi. Ýhbar
üzerine olay yerine gelen saðlýk ekip-
leri, Serkan Özten'in hayatýný kaybet-
tiðini belirledi. Þüpheli C.A.Y. ve kar-
deþi S.Y. ise jandarma ekipleri tara-
fýndan gözaltýna alýndý.

Evli ve 1 yaþýnda bir çocuk babasý
olduðu öðrenilen Uzman Çavuþ Ser-
kan Özten'in cenazesi, savcý tarafýn-
dan yapýlan incelemenin ardýndan Ýz-
mir Adli Týp Kurumu morguna kaldýrýl-
dý. Cenaze burada yapýlan otopsi iþ-
lemlerinin ardýndan aileye teslim edi-
lerek defnedilmek üzere memleketi
Çorum'a gönderildi.

Merhum Uzman Çavuþ Serkan
Özten, Akþemseddin Camii'nde dü-
zenlenen cenaze töreninin ardýndan
topraða verildi. Cenaze törenine, Be-
lediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþ-
gýn, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýl-

han Uzunoðlu, ailesi ile sevenleri ka-
týldý. 

Öðle namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Merhum
Uzman Çavuþ Serkan Özten, defne-
dildi. (Haber Merkezi)

Ýzmir'in Foça ilçesinde komþusuyla
kavga ettiði esnada pompalý tüfekle vu-
rulan uzman çavuþ hayatýný kaybetti.
Olayla ilgili gözaltýna alýnan 2 kardeþ,
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah Foça ilçesi Yeniba-
ðarasý Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Foça Jandarma
Komando Okulu ve Eðitim Merkezi Ko-
mutanlýðýnda görevli Uzman Çavuþ Ser-
kan Özten (32) ve 19 Þubat tarihinde
henüz bilinmeyen bir nedenle tartýþma
yaþadýðý komþusu C.A.Y. (30) arasýnda
dün sabah yeniden tartýþma çýktý. Apart-
man içerisinde alevlenen tartýþma büyü-
yerek kavgaya dönüþtü. Kavga esnasýn-
da C.A.Y., evinde bulunan pompalý tü-
fekle Serkan Özten'e ateþ etti. Özten,
vücuduna isabet eden saçmalarla kan-

lar içerisinde yere yýðýlýrken, olaya þahit
olan çevredeki vatandaþlar durumu 112
Acil Çaðrý Merkezi'ne bildirdi. Ýhbar üze-
rine olay yerine gelen saðlýk ekipleri,
Serkan Özten'in hayatýný kaybettiðini
belirledi. Evli ve 1 yaþýnda bir çocuk ba-
basý olduðu öðrenilen Uzman Çavuþ
Serkan Özten'in cenazesi, savcý tarafýn-
dan yapýlan incelemenin ardýndan Ýzmir
Adli Týp Kurumu'na kaldýrýldý. Otopsi iþ-
lemlerinin ardýndan ailesine teslim edi-
len Özten'in cenazesi, defnedilmek üze-
re memleketi Çorum'a gönderildi.

Þüpheli C.A.Y. ve kardeþi S.Y. ise
jandarma ekipleri tarafýndan gözaltýna
alýndý. Jandarmadaki iþlemlerinin ardýn-
dan adliyeye sevk edilen iki kardeþ, çý-
karýldýklarý mahkemece tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. (ÝHA)

Çorum'da 3 ayrý iþ yerinden hýrsýzlýk yapan 5
kiþi, polis ekipleri tarafýndan yakalanarak gözal-
týna alýndý.

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Uður
Mumcu Caddesi üzerindeki bir av bayiinden 2
adet havalý tüfek çalýndý. Yapýlan ihbar üzerine
harekete geçen Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro
Amirliði ekipleri, ikisi suça sürüklenen çocuk ol-
mak üzere 3 kiþiyi yakalayarak gözaltýna aldý.

Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi

ve Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi üze-
rindeki iki farklý iþ yerinden cep telefonu çalýndý-
ðýnýn ihbar edilmesi üzerine çalýþma baþlatan
Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro Amirliði ekipleri, 2
þüpheliyi çaldýklarý cep telefonlarý ile birlikte ya-
kalayarak gözaltýna aldý. Ýþ yerlerinden çalýnan
cep telefonu ve havalý tüfekler sahiplerine teslim
edilirken, 2 hýrsýzlýk zanlýsý çýkarýldýklarý mahke-
mece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýn-
faz Kurumuna teslim edildi. (ÝHA)

Hýrsýzlýk zanlýlarý yakalandý

Çorum Emniyet Müdürlüðü
Asayiþ Þube ekipleri tarafýn-
dan son bir haftada 28 aranan
þahýs yakalandý.

Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne
baðlý Aranan Þahýslar Büro
Amirliði ekipleri tarafýndan 27
Þubat-6 Mart tarihleri arasýn-

da yapýlan þok uygulamalar ile
þüphe ve ihbar üzerine yapý-
lan çalýþmalar sonucunda
haklarýnda çeþitli suçlardan
aranan ve kesinleþmiþ hapis
cezalarý bulunan 28 þahýs ya-
kalanarak, haklarýnda adli iþ-
lem baþlatýldý. 

Bin 346 kiþinin GBT kon-
trolü yapýlýrken, 6 adet taban-
ca, 6 adet tüfek, 2 adet kesici
ve delici alet olmak üzere top-
lam 14 adet silah, 34 adet fi-
þek ve bir miktar da uyuþturu-
cu madde ele geçirildi. 

(Haber Merkezi)

28 aranan þahýs yakalandý

Tartýþtýklarý uzman çavuþu
öldüren iki kardeþ tutuklandý

Çorumlu uzman çavuþ
son yolculuðuna uðurlandý

Çorumlu 
Uzman Çavuþ
Serkan Özten
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Çorum'da Berat Kandili'nde ca-
milere akýn eden vatandaþlar, dua
ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduðu
gibi Çorum'da da ibadetlerle, oku-
nan Kur'an-ý Kerim ve yapýlan dua-
larla ihya edildi.  Ramazan ayýnýn
müjdecisi olan Berat Kandili müna-
sebetiyle Ýl Müftülüðü tarafýndan Ak-

þemsettin Camii'nde kandil progra-
mý düzenlendi. 

Þaban ayýnýn 14'üncü gününü
15'ine baðlayan gecede idrak edi-
len Berat Kandili nedeniyle akþam
namazýnýn ardýndan camiye gelen
çok sayýda vatandaþ, namaz kýlarak
dualar etti.

Programda din görevlilerinin

Kur'an-ý Kerim, Mevlid-i Þerif ve ila-
hiler okumasýnýn ardýndan kürsüye
gelerek bir konuþma yapan Ýl Müftü-
sü Muharrem Biçer, Berat Gece-
si'nin kurtuluþ, af ve arýnma gecesi
olduðunu belirterek, af ve baðýþlan-
ma dilemek için bu tür gün ve gece-
leri deðerlendirerek idrak edilmesi
gerektiðini kaydetti.(Haber Merkezi)

M ü s t a k i l
Sanayici ve
Ý þ a d a m l a r ý
Derneði (MÜ-
SÝAD) Çorum
Þube Baþkan-
lýðý depremze-
de vatandaþ-
larýn yaralarýný
sarmaya çalý-
þýyor.

Geçtiðimiz
meydana ge-
len Kahra-
m a n m a r a þ
merkezli 7,7
ve 7,6 büyük-
l ü ð ü n d e k i
depremler in

ardýndan bölgeye yardýmlar sürüyor. 11 ili etkile-
yen depremin ardýndan Türkiye tek yürek olup
afetzedeler için yardýmlarda bulunurken MÜSÝ-
AD Çorum Þube Baþkanlýðý da yaptýðý yardýmlar
ile ilgili bilgiler verdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Afþin'de gö-
revlendirilmesi üzerine harekete geçtiklerini ve
bölgeye çeþitli yardýmlar yaptýklarýný açýklayan
MÜSÝAD yaptýklarý yardýmlar ile ilgili detaylý bil-
giler paylaþtý.

Sýcak çorba ikramýndan, konteynýr kentlere;
ekmek desteðinden, kardeþ aile programýna ka-
dar birçok alanda afetzedelere destek olduklarý-
ný açýklayan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý
"Tüm gücümüz ile milletimizin yanýdayýz" dedi.

MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Hüseyin Öz-

türk konu ile ilgili þu bilgilere yer verdi:
"Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'nin Kahraman-

maraþ Afþin bölgesinde görevlendirilmesine bi-
naen MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak depremin
ilk gününden itibaren aksiyon aldýk. Þubemiz
bünyesinde oluþturduðumuz afet kriz masasýn-
da alýnan kararlar doðrultusunda Çorum AFAD
koordinasyonunda bölgenin acil ihtiyaçlarýný kar-
þýlamak üzere araçlarýmýzýn sevk iþlemlerini ger-
çekleþtirdik.

SICAK ÇORBA ÝKRAMLARI 
Genç MÜSÝAD Çorum üyelerimiz depremin

meydana gelmesinin akabinde oluþturulan Mobil
Çorba Araçlarýmýz ile Kahramanmaraþ/Afþin
bölgesine intikal ederek dört gün boyunca 24
saat esasýna dayalý olarak depremde zarar gö-
ren kardeþlerimize sýcak çorba ikramýnda bulun-
muþlardýr. 

KONTEYNIR KENT
48 saat gibi kýsa bir sürede Kahramanmaraþ

bölgesinde depremden zarar gören kardeþleri-
mizin barýnma ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere 18
metrekareden oluþan, profil iskeletli 10 kiþi ba-
rýnma kapasiteli 51 adetten oluþan kýl çadýrlarý-
mýzý ve iki adet 8'er kiþilik lavabodan oluþan sey-
yar konteynerlerimizin imalatýný gerçekleþtirerek
MÜSÝAD Çorum Þube Yönetim Kurulu Üyeleri
ve 36 kiþilik profesyonel ekibimizle, Kahraman-
maraþ Valiliðimizin MÜSÝAD Çorum Þubemize
tahsis ettiði 3 bin metrekare alana kurulum iþ-
lemleri gerçekleþtirilmiþ olup depremde zarar
gören kardeþlerimizin kullanýmýna sunulmuþtur.

EKMEK DESTEÐÝ 
Bölgeye günlük olarak 10 bin paketlenmiþ

ekmek sevkiyatýmýz devam etmekte olup MÜSÝ-
AD Genel Merkezi'nce Bölgede kurulan Lojistik
Depolarý ve Çorum AFAD koordinasyonunda
bölgeden gelen talepler doðrultusunda yardým
araçlarýmýz bölgeye sevk edilmektedir.

KARDEÞ ALÝE PROGRAMI
MÜSÝAD Genel Merkezi'mizin koordinesinde

depremden etkilenen ailelerin barýnma ihtiyaçla-
rýný karþýlamak amacýyla "Kardeþ Aile Programý"
isimli bir çalýþma baþlatýlmýþtýr. Þubemiz bünye-
sinde oluþturulan afet kriz masasýnda ilgili konu
istiþare edilerek, sosyal medya hesaplarýmýzdan

anket oluþturma yöntemiyle duyurulmuþtur. 58
aile ev sahipliði için þubemize müracaat etmiþ
olup toplamda 74 kardeþimiz belirtilen adresle-
re yerleþtirme iþlemi gerçekleþtirilmiþ olup ilgili
projeye yoðun talep olmasý hasebiyle "Kardeþ
Aile Programýmýz, Çorum Belediyemize devr
edilmiþtir.

KONTEYNIR DESTEÐÝ
MÜSÝAD Genel Merkezimizin, depremden

etkilenen vatandaþlarýmýzýn acil barýnma ihti-
yacýný karþýlamak üzere  Kahramanmaraþ El-
bistan Bölgesine 2 bin konteynerden oluþan
"MÜSÝAD Konteyner Kent" projesine dahil ola-
rak üyelerimiz ve Çorumlu hemþehrilerimizin
destekleriyle projeye katký saðlamayý planla-
maktayýz.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR
Depremden etkilenen ve Çorum ilimizde

misafir ettiðimiz çocuklar için de MÜSÝAD Ço-
rum Þube'si olarak çocuklarýn sosyal hayatlarý-
ný devam ettirebilmeleri için; Çorum Gençlik
Merkezleri Müdürlüðü organizasyonun da eð-
lence etkinlikleri, animasyonlar, animatörler,
yüz boyama etkinlikleri Karagöz Hacivat ve mi-
ni konser etkinlikleri yapmaktayýz."

(Abdulkadir Söylemez)

KANDiL'DE CAMiLER DOLDU, TAÞTI

MÜSÝAD Çorum
Þube Baþkaný 
Hüseyin Öztürk

ÖZTÜRK: TÜM GÜCÜMÜZLE 

MÝLLETÝMÝZÝN YANINDAYIZ

MÜSÝAD Çorum Þubesi 
depremzedelere yaptýklarý 

yardýmlar ilgili bilgiler paylaþtý.
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Saðlýk-Sen Genel Merkez Disip-
lin Kurulu Baþkaný, Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, "8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü, 8 Mart 1857
tarihinde kadýný sömüren ve köle-
leþtiren kapitalizme baþkaldýran,
emek ve ekmeðinin mücadelesi uð-
runa canlarýný feda ederek adýný ta-
rihe yazdýran kadýnlarýn anýsýdýr"
dedi.

Kadýnýn, ailenin temeli, gelecek
nesillerin teminatý olduðunu ifade
eden Saatcý, "Kadýnlarýmýz bu top-
lumun temelidir. Kadýnlarýmýz olma-
dan bir yanýmýz eksiktir. Çalýþan ka-
dýn olarak yaþadýðýnýz sorunlara ek
olarak, kadýn olmanýn getirdiði zor-
luklarla da mücadele ediyorsunuz.
Bir kangrene dönüþen saðlýkta þid-
det olaylarýnda, þiddete en çok ma-
ruz kalanlarýn kadýn çalýþanlarýmýz
olduðu ortadadýr. Yapýlmasý gere-
ken, kadýnlarýmýza sahip çýkmak,
toplumsal duyarlýlýðý artýrarak þid-
det olaylarýný tamamýyla sona erdir-
mektir. Bunun için yapýlmasý gere-
ken ne varsa yapýlmalýdýr. Öncelik-
le mevcut yasal düzenlemeler cid-
diyetle uygulanmalý ve bu düzenle-
melerin yetersiz kaldýðý alanlarda
ek düzenlemeler yapýlmalýdýr. Cen-
neti kadýnlarýn ayaklarý altýna seren
dinimiz, kadýnlarýn erkeklere Al-
lah'ýn bir emaneti olduðunu buyur-
muþtur. Kadýn; ailenin temeli, gele-
cek nesillerin teminatýdýr. Ýnsani de-
ðerlerle donanmýþ bir annenin ye-
tiþtireceði evlatlar geçmiþte nasýl bir
Ertuðrul Gazi, Fatih Sultan Meh-
met, Yavuz Sultan Selim olmuþsa,
yakýn geçmiþimizde Nene Hatun ol-
muþ, Sütçü Ýmam olmuþ, Seyid On-
baþý olmuþtur. 28 Þubat'ta Necmet-
tin Erbakan, Muhsin Yazýcýoðlu, 15
Temmuz'da 250 þehidimiz olmuþ-
tur. Kadýn, toplumun mayasýdýr.
Saðlam bir gelecek, kadýnlarýmýzýn
bilgeliðinde, çaðý kuþanmasýyla,
her alanda kendini yetiþtirmesinde
þekillenecektir. Bu amaçla kadýnýn
eðitimine temelden baþlanmalý, be-
beklik ve çocukluktan itibaren eði-
timlerine gerekli ihtimam gösteril-
melidir" ifadelerini kullandý.

Kadýnlarýn acýsýný dindirmenin,
yaralarýný sarmanýn bir insanlýk bor-
cu ve görevi olduðunu ifade eden
Saatcý, "Maalesef ki, bu vicdan gü-
nümüzde sürekli kanýyor. Þiddete,
tacize, tecavüze maruz kalýyor. En
çok da savaþta maðdur oluyor. Fi-

l i s t i n ' d e ,
Suriye'de,
yakýn geç-
miþimizde
I r a k ' t a ,
d ü n y a n ý n
birçok coð-
rafyasýnda
en çok ka-
dýnlar aðlý-
yor, çocuk-
lar aðlýyor.
Doðu Gu-
ta'da katil
Esed tara-
fýndan bombalanýyor, çocuklarýyla
birlikte can veriyor. Kaç bin kadýnýn
Suriye'de hayatýný kaybettiðini bile
bilmiyoruz. Suriye rejimi, kadýnlara
tecavüzü bir silah olarak kullan-
maktadýr. Maalesef ki, bu vahþete
karþý dünya gözünü kapatmýþ gör-
mezden gelmekte, yükselen feryat-
lara kulaðýný kapatarak duymazdan
gelmektedir. Savaþta iþkence altýn-
da olan ve kendi çocuklarý da ayný
iþkencelere maruz kalan kadýnlarý-
mýzýn bu acýlarýný dindirmek, ayrýca
çok önemli bir konu olan çocuk is-
tismarýnýn önüne geçilmesi amacýy-
la farkýndalýk oluþturulmasý, kadýn-
lar günü için anlamlý bir öneme sa-
hip olacaktýr. Kadýnlarýn acýsýný din-
dirmek, yaralarýný sarmak bizlerin
bir insanlýk borcu ve görevidir. Ne
yazýk ki, kadýna yardým eli uzatýlýr-
ken bile iðrenç taleplerle gidildiðini
iðrenerek görüyoruz. Ýnsanlýktan
nasibini almamýþ birilerinin kadýný
bir sömürü aracý olarak, hayvani
duygularýný tatmin aracý olarak gör-
düklerine þahitlik ediyoruz. Önce
hepimizin insan olduðunun bilincin-
de olmalý, içimizdeki insaný ve vic-
daný dinleyerek hareket etmeliyiz.
Kadýn gerçek deðerini Ýslam'da bul-
muþtur. Bütün sorunlarýn çözümü-
nün reçetesi nasýl Yüce Dinimiz ise,
bu sorunun çözümü de dinimizin
kurallarýna uymaktýr. Kadýna, emir
olunduðu gibi davrandýðýmýz takdir-
de inanýyoruz ki, bütün sorunlar
aþýlacak, kadýnlarýmýz hak ettiði de-
ðeri bulacaktýr. Saðlýk-Sen olarak; 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü vesile-
siyle bütün kadýnlarýmýzýn gününü
bir kez daha kutluyor, sorunlarýnýn
çözüldüðü, toplumda hak ettiði de-
ðeri bulduðu günler diliyoruz" diye
konuþtu.

(Zahide Yasemin Özden)

Kahramanmaraþ merkezli depremler-
den etkilenen illerde olduðu gibi Afþin ilçe-
sinde de Berat Kandili dualarla idrak edil-
di. Kandil programýna, Çorum heyeti de
katýldý.

Depremin yýkýma neden olduðu Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesinde Berat Kandili
için Ashabý Kehf Camii'nde program dü-
zenlendi. Programda depremlerde hayatý-
ný kaybedenler için dua edildi. Kur'an-ý Ke-
rim okunan programýn sonunda deprem-
zedelere Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ço-
rum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn
ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk tarafýndan kandil simidi da-
ðýtýldý.

"ÇORUM'UN GÖNLÜ BURADA"
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbra-

him Aþgýn, "Bugün Afþin'de, yarýn da Ço-
rum'da bu kardeþliðimizi tescilleyeceðiz.
Yaralar sarýlýncaya kadar inþallah burada-

yýz. Tüm sivil toplum kuruluþlarýmýz bura-
da. Kamu kurumlarýmýz burada. Çorum
Belediyemiz burada. Çorumlu hemþehrile-
rimizin dualarý ve tüm iyi dilekleri burada.
Çorum'un gönlü burada. Rabbim birliðimi-
zi, beraberliðimizi daim eylesin. Düþman-
lara fýrsat vermesin. Þehitlerimiz aziz ol-
sun. Bu vatan daim olsun. Rabbim devle-
timize, milletimize zeval vermesin. Tüm
hemþehrilerimizin Berat Kandili'ni kutluyo-
rum" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, "Gece-
miz mübarek olsun. Bu güzel geceyi siz-
lerle idrak ediyoruz. Hamdolsun biraz da-
ha normalleþiyoruz. Camimiz, cemaatimiz
kalabalýklaþýyor. Ýlk günden itibaren bura-
dayýz. Bize ihtiyaç duyulan her zaman bu-
rada olmaya devam edeceðiz. Cenab-ý
Hakk bir daha böyle günler göstermesin.
Devlet-millet kaynaþmasýnýn en üst dü-
zeyde yaþandýðýný gördük. Allah devleti-
mize zeval vermesin" diye konuþtu. (ÝHA)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kut-
ladý.

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü
Vali Mustafa Çiftçi, "Aileden baþla-
yarak hayatýmýzýn her yerinde ve
her anýnda sevgileri, emekleri ve
fedakârlýklarýyla dünyamýzý güzel-
leþtiren kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dün-
ya Kadýnlar Günü'nü tebrik ediyo-
rum. Kadýn eþtir, sorumluluklarýmýzý
paylaþýr, yükümüze omuz verir. Ka-
dýn kardeþtir, evlattýr, sevgi ve ma-
sumiyet taþýr" dedi.

Kadýnýn aile kurumunun temeli
olduðunu vurgulayan Vali Çiftçi,
"Kadýn aile kurumunun temeli, de-
ðerlerimizin temsilcisi, taþýyýcýsý ve
koruyucusudur, yüreklerindeki sev-
gi ve þefkati karþýlýksýz vererek bir
anne, bir eþ, bir evlat olarak, mede-
niyet tarihimiz boyunca ailenin ve
toplumun merkezinde yer almakta-
dýr. Resürlullah (s.a.s) Efendimiz;

'Dikkat edin, sizin hanýmlarýnýz üze-
rinde haklarýnýz olduðu gibi, haným-
larýnýzýn da sizin üzerinizde haklarý
vardýr!' diye hatýrlatmada bulun-
muþ, bir tarafýn diðer tarafý maðdur
etmesine izin vermemiþ ve cennete
giden yolun annelerin ayaklarýnýn
altýndan geçtiðini, insanýn saygý
göstermesi gereken deðerli þahsi-
yetlerin ilk sýrasýnda anneliðin yer
aldýðýný ifade ederek onun saygýn
bir konumda olduðunu belirtmiþtir. 

Bu duygu ve düþüncelerle, ha-
yatýmýzýn her anýnda varlýklarýyla
onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz oldu-
ðunda desteklerini esirgemeyen,
bizi eðiten, yetiþtiren, yüreklerinde-
ki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren,
annelik rolüyle yeni nesillere þekil
veren fedakâr kadýnlarýmýzýn bu
anlamlý gününü kutluyor, kendileri-
ne hayýrlý, saðlýklý uzun ömürler di-
liyorum" ifadelerini kullandý. 

(Haber Merkezi)

EYT sonrasý bankalarýn
promosyon yarýþý baþladý

Kamu bankalarý ve özel
bankalar, banka promosyon-
larý için çeþitli kampanyalar
üzerinde çalýþmaya baþladý.
Bankalar 8 bin liraya kadar
olan promosyonlarla ilgili ça-
lýþmalarýný hýzlandýrdý.

EYT'linin emekli maaþý,

tercih ettiði bankaya yatýrýla-
cak. Kamu ve özel bankalar,
emeklilere 3 yýl taahhüt ile
kendi þubelerinden maaþ al-
malarý durumunda emekli
promosyon ödemesi yapýyor.

EYT'den yararlanabilmek
için prim ödemesi bulunan
emekli adaylarýna yönelik
bankalar da kredi kampanya-

larýný duyurmaya baþladý.
Akbank, SGK prim borcu-

nu ödemek için Akbank EYT
kredisi kullanacak müþterile-
rine yüzde 1,78'den baþla-
yan faiz oranlarýyla kredi im-
kaný saðlýyor. Emekli maaþý-
ný Akbank'tan alanlara ise
yaklaþýk 8 bin 500 TL'ye va-
ran promosyon fýrsatý sunu-
yor.

Garanti Bankasý SGK
prim borcunu ödemek iste-
yenlerin krediden yararlana-
bileceði belirtildi. Garanti
Bankasý, EYT kredisi almak
isteyenler 100 bin TL'ye ka-
dar varan kredi seçenekleriy-
le krediden yararlanabilecek
olan vatandaþlarýn maksi-
mum geri ödeme taksit tutarý
9 bin 667 TL olacak. Banka

3.500 TL altýnda emekli aylý-
ðý alanlara 3.600 TL, 3.500
TL ila 7.500 TL arasýnda
emekli aylýðý alanlara 4.200
TL, 7.500 TL ila 10.000 TL
arasýnda emekli aylýðý alan-
lara 5.400 TL, 10.000 TL
üzerinde emekli aylýðý alan-
lara 6.000 TL promosyon ve-
recek.

Ýþ Bankasý ise 3.500 TL
üzeri maaþ aylýk maaþ alan
emeklilere 4.500 TL, 3.500
TL ile 7.500 TL (7.500 TL ha-
riç) arasýnda maaþ alan
emeklilere 5.250 TL, 7.500
TL ile 10.000 TL (10.000 TL
hariç) arasýnda maaþ alan
emeklilere 6.750 TL, 10.000
TL ve daha fazla maaþ alan
emeklilere 7.500 TL promos-
yon verecek. (ÝHA)

ÇORUM HEYETi, AFÞiN'DE
KANDiL PROGRAMINA KATILDI

Saatcý: Kadýn, ailenin temeli,
gelecek nesillerin teminatýdýr

Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý

‘Kadýn kardeþtir, evlattýr,
sevgi ve masumiyet taþýr’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

EYT sonrasý bankalarýn promosyon yarýþý baþladý
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Mer-
kez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, yaþamýn her ala-
nýnda kadýn erkek eþitliðine inandýklarýný belir-
terek, CHP iktidarýnda öncelikle baþta istihdam
olmak üzere kadýn erkek eþitliðini saðlamak için
gerekli düzenlemeleri yapacaklarýný söyledi.

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla
mesaj yayýmlayan Ulaþ Tokgöz, 8 Mart'ýn bir
kutlama günü olmadýðýný, kendileri için bir anma
günü olduðunu ifade etti.

K a h r a m a n m a r a þ
merkezli 10 ilimizi etkile-
yen deprem sonrasý ka-
dýn ve kýz çocuklarýna
devlet tarafýndan mutlaka
psikolojik destek saðlan-
masý gerektiðinin altýný
çizen Tokgöz, "Görüyo-
ruz ki bu destek tam an-
lamýyla verilmemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti büyük bir devlettir
ve bu yaralar el birliði ile
sarýlacaktýr. Ancak daha önceki Gölcük depremi
sonrasý kadýn ve kýz çocuklarýna psikolojik des-
tek verilmediði için insanlar hala o psikolojiyle
yaþadýlar ve bunu atlatmakta zorluk çektiler.
Son depremdeki vatandaþlarýmýzýn da bu zor-
luklarý tekrar yaþamamalarý için devletimiz üze-
rine düþeni yapmalýdýr" dedi. 

Hangi siyasi partiye üye olursa olsun veya
hangi siyasi parti düþüncesi olursa olsun depre-
min bütün insanlýðý yýktýðýný kaydeden Tokgöz,
depremden en çok kadýnlarýn ve aile bireyleri-
nin etkilendiðini,  bunu da en çok anne kadýnla-
rýn yaþadýðýný belirtti.

Atatürk'ün önderliðinde, çaðdaþ dünya ka-
dýnlarýnýn sahip olduðu tüm kazanýmlarý elde
eden, seçme seçilme hakkýný birçok Batý ülke-
sinden daha önce kazanan kadýnlarýn günü-
müzde ne yazýk ki þiddete, ayrýmcýlýða ve eþit-
sizliðe maruz býrakýldýðýný dile getiren CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, "Çaðdaþ
Türkiye'nin kurulmasý yönünde önemli bir mis-
yonu üstlenen kadýnlarýmýz, bugün toplumsal
yaþamýn ve hayatýn tüm alanlarýnda kadýný yok
saymaya çalýþan bir zihniyet tarafýndan gele-
ceklerinin karartýlmasý, tüm kazanýmlarýnýn elle-
rinden alýnmasý giriþimiyle karþý karþýyadýr.
CHP olarak buna asla izin vermeyeceðiz" diye
konuþtu.

Gelir adaletsizliðinin ve yoksulluðun da en
büyük faturasýný da kadýnlarýn ödediðini kayde-
den Tokgöz, sözlerini þöyle sürdürdü: "AKP'nin
yanlýþ politikalarý sonucu artýk bugün kadýnlarý-
mýz tenceresini kaynatamaz duruma gelmiþtir.
Ucuz ekmek kuyruðunda saatlerce beklemek
zorunda kalmýþtýr. Bugün evlerde, ailede huzur
kalmamýþtýr. 

Biz bu genel seçimler öncesi tekrar huzuru
vadediyoruz. Kadýný, erkeði, çoluðu, çocuðu ile
evlerimiz tekrar huzura kavuþacaktýr. Evin hu-
zuru olmazsa sokaðýn huzuru, sokaðýn huzuru
olmazsa kentin huzuru olmaz. Huzurun birinci
þartý ekonomik özgürlüktür. Kadýn ve erkek tüm
yurttaþlarýmýzý ekonomik huzura ve refaha ka-
vuþturacaðýz. 

Kadýna yönelik cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn sona
erdiði, þiddetin olmadýðý, sosyal yaþamýn her
alanýnda, yönetimin her aþamasýnda kadýnlarýn
daha çok yer aldýðý bir düzende barýþ ve refah
içerisinde yaþayacaðýmýz yarýnlar dileðiyle, tüm
Çorumlu kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gü-
nü'nü anýyorum." (Haber Merkezi)

Millet Ýttifakýnýn Cumhurbaþkaný
adayýný açýkladýðý toplantýya Ço-
rum'dan da katýlým saðlandý.

14 Mayýs'ta yapýlmasý planan se-
çimler öncesi siyasette hareketli anla-
rýn yaþandýðý geçtiðimiz günlerde soru
iþaretleri yerini sonuçlara býrakýrken
birçok insanýn sonucunu merak ile ta-
kip ettiði "Millet Ýttifakýnýn cumhurbaþ-
kaný adayý kim olacak?" sorusu yanýtý-
ný buldu.

Millet Ýttifakýný oluþturan altý partinin
aldýðý ortak karar ile CHP Genel Baþka-
ný Kemal Kýlýçdaroðlu ittifakýn cumhur-
baþkaný adayý olurken, adayýn açýkla-
nacaðý Ankara'daki Saadet Partisi Ge-
nel Merkezi önüne Türkiye'nin birçok
ilinden de katýlým saðlandý. Saadet

Partisi Genel Merkezi önünde akþam
saatlerinde yapýlan açýklamaya Ço-
rum'dan da partililer ve vatandaþlar ka-
týldý. CHP il örgütü; altý otobüs, üç mini-
büs ve 25 özel araçla Ankara'ya gitti. 

Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adaylýðýnýn
açýkladýðý alanda yer alan Çorumlu
partiler þahsi araçlarý ve otobüsler ile
gittiði Ankara'dan fotoðraflar paylaþa-
rak Kýlýçdaroðlu'na desteklerini vurgu-
ladý.

Partililer ve vatandaþlar ardýndan
CHP Genel Merkezi önünde yapýlan tö-
rene de katýldý. 

Öte yandan 13 maddelik mutabakat
metnini okuyan Kemal Kýlýçdaroðlu,
þunlarý söyledi:

"Geçiþ Sürecinde Türkiye'yi; Güç-

lendirilmiþ Parlamenter Sistem ilke ve
hedefleri ile mutabakata vardýðýmýz re-
ferans metinleri doðrultusunda anaya-
sa, yasa, kuvvetler ayrýlýðý, denge ve
denetleme esaslarý çerçevesinde, isti-
þare ve uzlaþýyla yöneteceðiz.

Güçlendirilmiþ Parlamenter Siste-
me geçiþle ilgili Anayasa deðiþiklikleri,
genel seçimde ortaya çýkan TBMM ya-
pýsýnýn mümkün kýldýðý en kýsa sürede
tamamlanacak ve yürürlüðe girecektir.

Geçiþ Sürecinde Millet Ýttifakýna da-
hil partilerin genel baþkanlarý Cumhur-
baþkaný Yardýmcýsý olacaktýr.

Bakanlýklarýn daðýlýmý, Millet Ýttifaký-
ný oluþturan siyasi partilerin milletvekili
genel seçiminde çýkardýðý milletvekili
sayýsýna göre belirlenecektir. Ýttifak par-
tilerinin her biri kabinede en az bir ba-
kan ile temsil edilecektir. Bakanlýklara
paralel olarak kurulmuþ Cumhurbaþ-
kanlýðý bünyesindeki Politika Kurullarý
ve ofisler laðvedilecektir.

Bakanlarýn atanma ve görevden
alýnmalarý, mensup olduklarý siyasi par-
tinin genel baþkanýyla uzlaþý içinde
Cumhurbaþkaný tarafýndan yapýlacaktýr

Geçiþ Sürecinde Cumhurbaþkaný,
yürütme yetkisini ve görevini katýlýmcý-
lýk anlayýþý, istiþare ve uzlaþý esaslarý-
na göre kullanacaktýr.

Cumhurbaþkanlýðý Kabinesine
(Cumhurbaþkaný Yardýmcýlarý ve Ba-

kanlar) yetki ve görev daðýlýmý, Anaya-
sa ve yasalar çerçevesinde çýkarýlacak
Cumhurbaþkaný kararnamesi ile belir-
lenecektir.

Cumhurbaþkaný; seçimlerin yeni-
lenmesi, OHAL ilaný, milli güvenlik poli-
tikalarý, Cumhurbaþkanlýðý Kararlarý,
Kararnameleri ve genel nitelikteki dü-
zenleyici iþlemler ile üst düzey atama-
larda Millet Ýttifakýna dahil partilerin ge-
nel baþkanlarýyla uzlaþý içinde karar
alacaktýr.

Geçiþ Sürecinde yasama faaliyetle-
rinin iþ birliði içinde gerçekleþmesini
koordine edecek mekanizmalar oluþtu-
rulacaktýr.

Güçlendirilmiþ parlamenter sisteme
geçiþ sürecinin tamamlanmasýyla bir-

likte, mevcut Cumhurbaþkanýnýn -var
ise- siyasi parti üyeliði sona erecektir.

Güçlendirilmiþ parlamenter sisteme
geçildikten sonra yeni bir seçime gerek
olmaksýzýn 13. Cumhurbaþkaný ve
TBMM görev süresini tamamlayacaktýr.

Ýstanbul ve Ankara Büyükþehir Be-
lediye Baþkanlarý Sayýn Cumhurbaþka-
nýnýn uygun gördüðü zamanda ve ta-
nýmlanmýþ görevlerle Cumhurbaþkaný
Yardýmcýsý olarak atanacaklardýr.

Millet Ýttifakýný oluþturan siyasi parti-
lerin genel baþkanlarý olarak 2023 yýlýn-
da gerçekleþtirilecek olan 28. Dönem 

TBMM ve 13. Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde ortak Cumhurbaþkaný
adayýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroð-
lu'dur." (Abdulkadir Söylemez)

'Depremden etkilenen kadýnlara
psikolojik destek verilmeli'

Ulaþ 
Tokgöz‘NE TARAFA DÖNSEK

ÇORUM'U GÖRÜYORUZ'
Depremin vurduðu Kahraman-

maraþ'ýn Afþin ilçesinde esnaflar
kepenk açmaya baþladý. Çorum
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, ilçedeki esnaflarý ziyaret
ederek, kandillerini kutladý.

Berat Kandili nedeniyle Kahra-
manmaraþ'ýn Afþin ilçesine gelen
Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýb-
rahim Aþgýn ve belediye meclis
üyeleri, ilçede esnaf turu yaptý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Tur-
han Candan ile kepenk açan es-
naflarý tek tek ziyaret eden Baþ-
kan Aþgýn, esnaflara geçmiþ olsun
dileklerini ileterek, kandillerini kut-
ladý. Esnaflarla sohbet eden Baþ-
kan Aþgýn, bugüne kadar olduðu
gibi bundan sonra da Afþin'e des-
teklerin devam edeceðini söyledi.
Afþin Belediyesi'nin Çorum'u kar-
deþ þehir ilan ettiðini, Çorum Bele-
diyesi'nin de yarýn gerçekleþtirile-
cek toplantýda Afþin'i kardeþ þehir
ilan edeceðini hatýrlatan Baþkan

Aþgýn, "Bugün Berat Kandili. Bu
mübarek ve kutlu gecede Afþinli
kardeþlerimizi yalnýz býrakmamak
için geldik. Biz dünya ahiret karde-

þiz. Yarýn da kardeþliðimiz resmen
olacak. Bu millet hem insani hem
Ýslami görevini yaptý. Allah bir da-
ha milletimize böyle acýlar yaþat-

masýn" dedi.
Esnaflar, Baþkan Aþgýn ve be-

raberindekilere teþekkür ederek,
"Allah sizlerden razý olsun. Týrna-
ðýnýza zarar gelmesin. Çorumlula-
rý seviyoruz. Yardýmlarýnýz ve des-
tekleriniz çok büyük. Depremin ilk
gününden bugüne kadar ne tarafa
dönsek Çorum'u görüyoruz. Eski-
den bir kan baðýmýz vardý. Çorum-
lular gerçekten kahraman artýk.
Sadece Kahramanmaraþ deðil,
kahraman Çorum da var. Çorum
valisi burada, Çorum belediye
baþkaný burada. Nereye baksak
Çorum" ifadelerini kullandý.

Baþkan Aþgýn, esnaf ziyareti-
nin ardýndan çadýr kenti ziyaret et-
ti. Burada vatandaþlarýn da Berat
Kandili'ni kutlayan Baþkan Aþgýn,
çocuklara hediye daðýttý. (ÝHA)

Kýlýçdaroðlu'na 
ÇORUM'DAN DESTEK
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EYT'li çalýþanlar þirketlerin
emeklilik iþlemlerinde talep etti-
ði "SGK'dan emekli olur" yazý-
sýna gerek kalmadan emeklilik
baþvurusu yapabilecek. e-Dev-
let üzerinden temin edilecek
bilgi ve belgeler emeklilik baþ-
vurusu için yeterli olacak.

EYT düzenlemesinin yürür-
lüðe girmesiyle EYT'liler SGK
müdürlükleri önünde uzun kuy-
ruklar oluþturdu. Ýþ yerleri çalý-
þanlarýn emeklilik durumunu
SGK'dan aldýklarý yazýyla ka-
nýtlamasýný istedi. Çalýþmaya
devam edecek EYT'liler ise
SGK kapýsýndan geri döndü.

SGK, 3 Mart'ta aldýðý bir ka-
rarla süreci kolaylýþtýracak bir
adým attý. Çalýþan adýna iþten
ayrýlýþ belgesi olmadan emekli-
lik baþvurunun önünü açtý.

SGK'dan "emekli olur" yazý-
sý alýnmadan da emeklilik baþ-
vurusu yapýlacak.

Peki çalýþanlarýn bu belgeyi
hangi koþulda SGK'dan almasý
gerekecek?

SGK'dan yapýlan açýklama-
da, "SGK'dan emekli olur" ya-
zýsýna gerek kalmadan e-Dev-
let üzerinden temin edilecek
bilgi ve belgelerle iþten ayrýlýþ
bildirgelerinin düzenleneceði
belirtilerek sadece hizmetlerin-
de tereddüt olan sigortalýlar
için kurumlarýn bu yazýyý talep
etmesinin doðru olacaðý belirtil-
di.

SGK'dan yapýlan açýklama
þu þekilde:

Kamuoyunda Emeklilikte
Yaþa Takýlanlar (EYT) olarak
bilinen vatandaþlarýmýza yöne-
lik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sa-
yýlý Sosyal Sigortalar ve Genel

Saðlýk Sigortasý Kanunu ile
375 Sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamede Deðiþiklik Yapýl-
masýna Dair Kanun 3.3.2023
tarihli Resmi Gazete'de yayým-
lanarak yürürlüðe girmiþtir.

Düzenleme kapsamýnda
yaþlýlýk aylýðýna hak kazanma
þartlarýný yerine getiren sigorta-
lýlarýmýza aylýk baðlanabilmesi
için iþverenleri tarafýndan iþten
ayrýlýþ bildirgelerinin verilmesi
sonrasý Kurumumuza "Ge-
lir/Aylýk/Ödenek Talep Belgesi"
ile baþvurulmasý yeterlidir.

Buna raðmen, iþverenler ta-
rafýndan iþten ayrýlýþ bildirgesi
verilmeden önce "Emekli Olur"
yazýsý temin edilmek üzere si-
gortalýlarýn Kurumumuza yön-
lendirildiði tespit edilmiþ olup,
sigortalýlarýn emekli olabilmele-
ri için Kurumumuzdan bu yazý-
nýn temin edilmesine gerek bu-
lunmamaktadýr.

Kurumumuz tarafýndan e-
Devlet platformunda sunulan
hizmetler arasýnda yer alan
"SGK Tescil ve Hizmet Dökü-

mü", "Sosyal Güvenlik Kayýt
Belgesi" ve "Çalýþma Hayatým"
ayrýca www.sgk.gov.tr internet
adresinde yer alan "Ne Zaman
Emekli Olurum" uygulamala-
rýnda sigortalýlarýn aylýðý hak
kazanmak için yerine getirmesi
gereken þartlar, bu þartlarý yeri-
ne getirip getirmedikleri ve
hangi tarihte yerine getirecek-
leri, sigortalý tescil ve hizmet
bilgileri yer almaktadýr.

Bu nedenle, iþverenlerce si-
gortalýlarýn söz konusu belge-
leri temin etmesi için Kurumu-
muza yönlendirilmemesi, e-
Devlet üzerinden temin edile-
cek bilgi ve belgelere istinaden
iþten ayrýlýþ bildirgelerinin dü-
zenlenmesi, sadece hizmetle-
rinde tereddüt olan sigortalýlar
için Kurumumuzdan resmi yazý
talep etmeleri aylýk baðlama iþ-
lemlerinin en kýsa zamanda so-
nuçlanmasýný ve sigortalýlarýn
herhangi bir maðduriyet yaþa-
mamalarýný saðlayacaktýr.

Kamuoyuna saygý ile duyu-
rulur." (Haber Merkezi)

SGK: EYT'lilerin kuyruk 
beklemesine gerek yok

Çorum'da et fiyatlarý yük-
selmeye devam ediyor. Ka-
saplar, fiyatlarýn yükselme-
sini yerli üretimin azalmasý-
na baðlýyor. Et ithal edilece-
ði yönündeki söylemlerle il-
gili ise kasaplar, "Taþýma
suyuyla deðirmen dönmez"
deðerlendirmesini yaptý.

Et fiyatlarýnda yýlbaþýndan bugüne
yüzde 50 oranýnda artýþ oldu. Fiyatlar
her geçen gün de artmaya devam edi-
yor. Gazetemiz muhabiri, hem esnafla
hem de Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür ile görüþtü, fiyat
artýþýnýn nedenlerini sordu.

Kasaplar ve Celepler Odasý Baþ-
kaný Recep Gür, fiyat artýþýnýn 'damýz-
lýk hayvan kesimi'nden kaynaklandýðý-
ný söyledi. Gür, "Damýzlýk hayvan ke-
simi yüzünden besilik envanter azaldý.
Bu sadece Türkiye'de deðil dünyanýn
her yerinde böyle. Avrupa'da belki de
fiyatlar daha yüksektir. Ancak hükü-
mete yýllardýr söylediðimiz bu sorunla
ilgili bir çalýþma yapmalý. Damýzlýk
vasfý taþýyan hayvanlarýn kesilmeme-
si lazým" diye konuþtu.

SÜT FÝYATLARININ ÖNEMÝ
Süt fiyatlarýnýn hayvancýlýk sektörü

için önemini hatýrlatan Recep Gür,
"Damýzlýk hayvanlarýn kesilmesini
saðlayan etkenler var. Özellikle süt
fiyatlarý burada çok belirleyici. Süt
fiyatlarý düþük olduðunda üretici
hayvanýn maliyetlerini karþýlaya-
mýyor ve kesimhaneye gönderi-
yor. Yem ücretleri de geçtiðimiz
yýla göre arttý. Örneðin kaba yem
kuraklýktan dolayý artmýþ durum-
da. Geçen yýl bin 400 lira olan
kaba yem 6 bin 500 li-
raya yükseldi. Yi-
ne saman bin
lira idi 3 bin
200 liraya
y ü k s e l d i .
Dolayýsýyla
üret ic i ler
süt fiyatla-
rýyla mali-
yeti karþý-

layamayýnca damýzlýk olan hayvanýný
kesimhaneye gönderiyor, böylece
hayvan üretimi de azalýyor.
Elektrik ayrý bir sorun,
çoban bulmak ve
onun maliyetini kar-
þýlamak ayrý bir
sorun" ifadelerini
kullandý.

ESNAF DA
MEMNUN DEÐÝL

Mevcut durum-
dan esnafýn da mem-
nun olmadýðýný belirten
Gür, þunlarý söyledi:

"Biz bu fiyatlarýn artmasýndan ra-
hatsýzýz. Biz her iki ta-

rafta da varýz. Hem
üretiyoruz hem de tü-
ketiyoruz. Hiçbir es-
naf mutlu deðil. Besi-
deki hayvanýmý sat-

sam alýrken daha yük-
sek fiyata alýyorum.
Esnafýn sermayesi her
geçen gün küçülüyor.

Ýthalatla ilgili bir çalýþma
var ama bu bize geçi-

ci bir çözüm olur.
Bunun kesin
olarak çözül-
mesi için hü-
kümetin dev-
reye girip bir
çalýþma yap-
masý gereki-
yor."

"FÝYATLAR ARTMAYA
DEVAM EDECEK"

Kasap Hasan Benli ise
fiyatlarýn artmaya de-

vam edeceðini kay-
detti. Benli, "Þuan-
da 240 lira kýyma,
260 lira kuþbaþý.
Kuzu eti biraz
düþük. Onun da
yükseleceði söy-

leniyor. Baþlýca
sebebi damýzlýk

hayvanlarýn çok ke-
silmesi. Biraz daha ucu-

za mal edip ucuz satmaya
çalýþmasý ve devletin buna müdahale
etmemesi sonucu þuanda üretim yok
denecek kadar az. Üretici yemden ve
giderlerden maðdur. Buna da yapa-
cak bir þey yok. Ýthalat yapýlacaðý söy-
leniyor ancak taþýma suyuyla deðir-
men dönmez. Önümüzde bir zam gö-
rünüyor. Ne kadar olur bilmiyorum"
þeklinde konuþtu.

Kasap Uður Kölegöz da üretimin
artmadýðý her gün et fiyatlarýna zam
gelmeye devam edeceðini vurguladý.
Kalegöz, "Et fiyatlarýnýn önüne geçe-
miyoruz. Pandemiden sonra mal kýtlý-
ðý var diye fiyatlar artýyordu. Daha
sonra yem fiyatlarý arttýðý için yem fi-
yatlarýnýn arttýðýný söylediler, daha
sonra dolar yükseliyor diye fiyatlarýn
arttýðýný söylediler. Þimdi yem fiyatlarý
sabit, dolar da sabit ama et fiyatlarý
artmaya devam ediyor. Et fiyatlarýnýn
artmasýnýn sebebinin toplu kesimler

olduðunu düþünüyorum. Suluova pi-
yasasý Çorum piyasasýný etkiliyor.
Orada ne fiyat olursa Çorum'da da fi-
yat o oluyor. Bir haftada 25 lira zam
geldiði de oldu iki günde 5 lira zam
geldiði de oldu. Fiyat artýþýnýn önüne
geçilmesi için ithal etin yavaþlatýlýp
yerli üretime önem verilmesi lazým.
Üretim olmadýðý sürece fiyatlarýn dü-
þeceðini düþünmüyorum. Ýthal et fiyat-
larýn düþmesine çözüm deðil" dedi.

BELEDÝYEYE ZAM ELEÞTÝRÝSÝ
Öte yandan Kasap Uður Kölegöz,

Çorum Belediyesinin mezbahane ke-
sim ücretlerine Þubat ayýnda yüzde
100'den fazla zam yaptýðýný belirterek
tepki gösterdi. Kalegöz, "Mezbahane
kesim ücretleri 220 liraydý. Þubat'ýn
10'unda 500 TL oldu. 280 lira zam gel-
di. Yüzde 100'den daha fazla bir zam
var ortada. Belediye 500 lira yaptý di-
ye özel þirketler de fiyat artýrdý. Bele-
diyenin biraz daha uygun fiyatlý hiz-
met vermesi gerekiyor. Yüzde
100'den fazla zam yapmasý esnafý
zorladý" ifadelerini kullandý. 

(Çaðrý Uzun)

ÜRETiM AZALIYOR,
ET FiYATLARI ARTIYOR

Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür



88 MART 2023 ÇARÞAMBA

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Yazý Ýþleri Müdürü:

Fatih YILDIRIM

Sayfa Editörü 
ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ
Bahattin SÜMÜÞ

8 MART 2023 ÇARÞAMBA YIL: 7 / SAYI: 2389

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr 

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Tel:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

web: www.kesinkarar.com
e-posta: iletiþim@kesinkarar.com

haber@kesinkarar.com

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad. 

Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Baský: 
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.

Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA

Tel: 0312 351 83 10

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)    10 TL+KDV
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)     150 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý           60 TL
Kongre Ýlanlarý            300 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)  1000 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)                          600 TL
Tam sayfa reklam                          1.600 TL
Yarým sayfa reklam                          900 TL
Çeyrek sayfa reklam                          500 TL

ABONE FÝYATLARI

Yýllýk: 500 TL 6 Aylýk : 275 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 600 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 325 TL

Yurt Dýþý Yýllýk: 300 EURO  

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut Emin SÖYLEMEZ

kep: 
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

UETS: 15835-38855-47901

1971- Antakya'nýn içme suyu kaynaðýna
fare zehiri konulduðu yolundaki ihbar üzerine
Emniyet geceyarýsý kent sakinlerine "su iç-
memeleri" çaðrýsý yapýldý.

1971- Balýkesir Necatibey Eðitim Enstitü-
sü kapatýldý.

1971- Sivas'a baðlý Yýldýzeli'nde TÝP ilçe
sekreteri öldürüldü.

1972- Demokratik Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Yüksel Menderes, Ankara'da ha-
va gazýyla intihar etti. Baþbakan Adnan Men-
deres'in oðullarýndan Mutlu Menderes, 1
Mart 1978'de trafik kazasýnda ölmüþtü. 15
Mart 1996'da ise Aydýn Menderes, trafik ka-
zasý sonucu felç oldu.

1975- Ýstanbul'da Osmanbey'deki Dostlar
Tiyatrosu'nda Ýlerici Kadýnlar Derneði (ÝKD)
'nin kuruluþ çalýþmasýný yürüten kadýnlarýn
giriþimiyle ilk kez kamuya açýk bir kutlamasý
düzenlendi. 400-500 kadýnýn katýldýðý toplan-
týda, Kadýnlar Günü'nün anlam ve önemi
üzerine konuþmalar yapýldý, þiirler okundu.
Ayný yýl Ankara'da da kutlamasý yapýldý.

1975- TRT Genel Müdürlüðü, CHP ve
Demokratik Parti'nin baþvurusu üzerine, bu
partilere de Baþbakan Demirel'le TV'de yapý-
lan söyleþi kadar süre tanýnmasýný kararlaþ-
týrdý.

1978- Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk, Ýs-
mail Cem'in TRT genel müdürlüðüne atan-
masýnýn sakýncalý bulduðunu hükümete bil-
dirdi.

1979- Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk,
Türk Silahlý Kuvvetleri'ne iliþkin tartýþmalar
üzerine "Silahlý Kuvvetlerimizi her türlü politi-
ka dýþýnda tutmaya büyük bir dikkat ve özen
göstermek hepimizin baþta gelen görevi ol-
malýdýr" dedi.

1982- Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocuklarý
Yetiþtirme ve Koruma Vakfý kuruldu

1984- Yunanistan Türk savaþ gemilerinin
bir Yunan Destroyerine ateþ açtýðý iddiasý ile
Ankara'daki büyükelçisini geri çaðýrdý. Geliþ-
meler üzerine Türkiye de Atina büyükelçisine
ülkeye dönme talimatý verdi.

1991- Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn kü-
çük oðlu Efe Özal bir borsa þirketine ortak ol-
du.

1997- Vehbi Koç'un çalýnan naaþý, Zincir-
likuyu Mezarlýðý'nda boþ bir mezarda bulun-
du ve çalanlar yakalandý. Koç'un naaþý, 10
Ocak'ta ikinci kez topraða verildi.

2000- 30 yýlý aþkýn siyasi geçmiþinde ilk
kez Necmettin Erbakan'a karþý bayrak açýla-
rak, FP'ye genel baþkan adayý çýkarýldý. Kay-
seri Milletvekili Abdullah Gül, adaylýðýný ilan
etti.

2003- Ýstanbul-Diyarbakýr seferini yapan
THY'nin RC-100 tipi uçaðý, Diyarbakýr'a iniþi
sýrasýnda düþtü: 74 kiþi öldü, 3 kiþi yaralý kur-
tuldu.

2003- Recep Tayyip Erdoðan, Siirt'te ya-
pýlan yenileme seçimlerinde milletvekili seçi-
lerek TBMM'ye girdi.

2004- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekre-
terliði Yönetmeliðinin gizliliðini kaldýran yasa-
nýn ardýndan hazýrlanan yeni yönetmelik de
yürürlüðe girdi. MGK Genel Sekreterliði, yö-
netmelikte, baþbakana baðlý bir kuruluþ ola-
rak tanýmlandý.

2010- Elazýð'da 6 büyüklüðünde deprem
oldu. 42 kiþi hayatýný kaybetti.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:33
06:57
12:58
16:11
18:46
20:04

ÇORUM

TARÝHTE BUGÜN

BEBEKLERDE iÞiTME KAYBININ GEÇ FARK 
EDiLMESi DiL GELiÞiMiNi OLUMSUZ ETKiLiYOR

Kulak, Burun, Boðaz Hastalýk-
larý Uzmaný Opr. Dr. Yunus Kara-
davut, bebeklerde iþitme kaybýnýn
geç fark edilmesinin dil geliþimini
olumsuz etkilediðini söyledi.

Bebeklerde iþitme kaybýnýn za-
manýnda teþhis edilmesinin, erken
müdahale açýsýndan önemli oldu-
ðunu vurgulayan Liv Hospital Sam-
sun Kulak Burun Boðaz Klini-
ði'nden Opr. Dr. Yunus Karadavut,
"Ýþitme kaybýnýn tanýsý geç kondu-
ðunda bebek ve çocuklarýn optimal
geliþimi ve kiþisel baþarýlarý olum-
suz etkilenmektedir. Çünkü dil ve
iletiþim becerileri çocuðun normal
geliþimi için önemli rol oynamakta-
dýr. Bu becerilerin kazanýmýndaki
gecikme okuma-yazmayý, akade-
mik baþarýyý ve kiþisel-sosyal geli-
þimi etkilemektedir" dedi.

"KÝÞÝSEL BAÞARILAR
OLUMSUZ ETKÝLENEBÝLÝR"

Ýþitme kaybýnýn saptanmasýnýn,
erken müdahale hizmetlerinin sað-
lanmasý açýsýndan önemli olduðu-
nu vurgulayan Opr. Dr. Karadavut,
"Ýþitme kaybýnýn tanýsý geç kondu-
ðunda bebek ve çocuklarýn optimal

geliþimi ve kiþisel baþarýlarý olum-
suz etkilenmektedir. Çünkü dil ve
iletiþim becerileri, çocuðun normal
geliþimi için önemli rol oynamakta-
dýr. Bu becerilerin kazanýmýndaki
gecikme okuma-yazmayý, akade-
mik baþarýyý ve kiþisel-sosyal geli-
þimi etkilemektedir. Bu nedenle
hem Türkiye'de hem de dünyada
yeni doðan, çocukluk ve okul dö-
nemlerindeki çocuklarda iþitme ta-

ramalarýna önem verilmektedir" di-
ye konuþtu.

"OKUL ÇAÐINDAKÝ 
ÇOCUKLAR RÝSK ALTINDA"
Okul çaðý çocuklarýnýn risk al-

týnda olduðunu da sözlerine ekle-
yen Karadavut, "Alerjiler, üst solu-
num yolu enfeksiyonlarý, geniz eti
ve bademcik enfeksiyonlarý ve bu-
na baðlý orta kulakta sývý birikmesi

durumu, dýþ ve orta kulak enfeksi-
yonlarý, buþon (kulak kiri), travma,
kulak içine yabancý cisim kaçmasý
gibi durumlar ve genetik hastalýklar
iþitme kaybýna neden olabilir. Ýþit-
me eðitim ve iletiþim için en önem-
li bileþendir. Okul döneminde daha
da önemli hale gelmektedir. Kalýcý
iþitme kaybý yaygýnlýðýnýn okul ça-
ðýndaki çocuklarda binde 9'a yük-
seldiði bildirilmektedir.

Bir ya da iki kulakta kalýcý ya da
geçici iþitme kaybý, okul-yaþý ço-
cuklarýnýn yüzde 14'ten fazlasýný
etkilemektedir. Tek taraflý iþitme ka-
yýplarýnda bile sýnýf tekrar oraný
yüzde 37 olarak bildirilmektedir.
Ýþitme kaybý dikkat, öðrenme ve
sosyal iþlevlerdeki sýkýntýlarý artýr-
maktadýr. Çocuklardaki iþitme kay-
bý yaygýnlýðý eðer gerekli týbbi ve
eðitim desteði saðlanamazsa, okul
baþarýsýný olumsuz etkileyerek bi-
reylerde önemli sosyal ve ülke açý-
sýndan ekonomik kayýplara sebep
olmaktadýr. Sonuç olarak okul çaðý
çocuklarýnda iþitme kaybý ihmal
edilmemeli ve en yakýn uzman he-
kime baþvurulmalýdýr" þeklinde ko-
nuþtu. (ÝHA)

'Saç ekiminde doðal görünüm nasýl elde edilir'
Birçok kiþinin ortak sorunu olan

saç dökülmesi probleminden saç
ekimi operasyonuyla kurtulmak
mümkün oluyor. Bu iþlemin her za-
man doðal sonuçlar vermeyebile-
ceðini belirten Ýstanbul merkezli
dünyaca ünlü saç ekim kliniði Cos-
medica’nýn kurucusu Dr. Levent
Acar, saç ekiminde doðal görünüm
elde etmenin yollarýný anlattý.

Saç ektirmek isteyenlerin aklýn-
dan geçen "ekilen saçlar uzadýðýn-
da doðal görünecek mi" sorusuna
cevap veren saç ekim kliniði Cos-
medica'nýn kurucusu Dr. Levent
Acar, doðal sonuçlar elde etmenin
yollarý hakkýnda bilgi verdi. 

Dr. Acar, “Saç ekiminde ilk aþa-
ma, doktorun hasta hakkýnda bilgi
toplamasý olmalýdýr. Bunlar; eski
fotoðraflar, saç modelleri, saçýn yö-
nü, tarama yönü gibi bilgileri içer-
mektedir. Tüm bu bilgiler, doðal gö-
rünümlü bir saç elde edebilmek
için iþe yarayacaktýr” dedi.

KANALLARIN AÇISI VE 
YÖNÜ DOÐAL SAÇLARLA
AYNI HÝZADA OLMALI
Kanal açma iþleminin de doðal

bir görünüm elde etmek için olmaz-
sa olmaz adýmlardan olduðunu dile
getiren Dr. Levent Acar, sözlerini
þöyle sürdürdü:

“Kanallarýn yoðunluðu, daðýlýmý
ve yönü, gelecekteki saç uzamasý-

ný önemli ölçüde etkileyecektir.
Hepsinin mikroskobik bir hassasi-
yetle kalibre edilmesi gereklidir.
Kanallarýn açýsý ve yönü, doðal sa-
çýn uzama açýsýyla ayný hizada ol-
malýdýr.”

SAÇ ÇÝZGÝSÝ 
KÝÞÝYE ÖZEL
DÝZAYN EDÝLÝR
Saç ekimi sýrasýnda kanal aç-

mak için kullanýlan býçaklarýn da
çok önemli olduðunu belirten Dr.
Levent Acar, “Doktor, saç derisin-
deki yaralanmayý azaltmak için
kesmeyi en aza indirmeye çalýþýr.
Ayný zamanda saç ekimi operasyo-
nu için en iyi aletleri kullanarak
hastanýn duyacaðý acý hissini en
aza indirmeyi hedefler. Biz, ekim
kalemini bu iþ için en iyi araç olarak
görüyoruz. Yetenekli bir saç ekimi
cerrahý, her hasta için saç çizgisini
kiþiye göre dizayn edecektir” diye
konuþtu.

DOÐAL UZAMAYI TAKLÝT 
ETMEK GEREK
Dr. Levent Acar, “Dikkate alýn-

masý gereken diðer bir konu da,
yoðunluðu en üst düzeye çýkarmak
için ön saç çizgisine yumuþak tekli
saç kökleri yerleþtirilmesi ve ardýn-
dan arkalarýna birden fazla saç kö-
kü yerleþtirilmesidir. Buradaki fikir,
saç uzamasýnýn doðal modelini

taklit etmektir” dedi.
Dr. Acar, Cosmedica Saç Ekim

Kliniði'nde farklý saç kökleri ve cilt
tipleri için özel cerrahi mikro býçak-
lar kullandýklarýný da ifade ederek,
“Bu býçaklarýn her biri farklý geniþ-
likler, kalýnlýklar ve uzunluklara sa-

hip. Kesilerin yönü ve açýsý doðal
ve yoðun bir görünüm oluþturur.
Mikro býçaklarýn þekli (keski, ok) ve
malzemesi (çelik, safir, elmas ve
seramik) konsültasyon sýrasýnda
hastanýn özel ihtiyaçlarýna göre se-
çilir” þeklinde konuþtu. (ÝHA)

DSÖ'den "Kovid-19 salgýnýnýn kökenlerini belirleme
çalýþmalarýndan vazgeçmedik" açýklamasý

DSÖ Genel Direktörü Tedros
Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'de
düzenlenen haftalýk basýn toplantý-
sýnda, Türkiye ve Suriye'de, 6 Þu-
bat'ta meydana gelen Kahraman-
maraþ merkezli depremlerden etki-
lenen bölgeleri ziyaretinin ardýndan
dün Cenevre'ye döndüðünü belir-
terek, deprem bölgelerinde gördü-
ðü yýkým ve acýlarýn kendisini de-
rinden etkilediðine iþaret etti.

Hatay'da birçok binanýn çöktü-
ðünü veya hasar aldýðýný anlatan
Ghebreyesus, yýkýmýn büyük olma-
sýna raðmen Türkiye'nin deprem
sonrasý ayný büyüklükte müdahale-
ler gerçekleþtirdiðini söyledi.

Ghebreyesus, "Depremden
sonraki ilk iki hafta boyunca 55 bin-
den fazla bakýma muhtaç insan he-
likopter, ambulans ve araçlarla
Türkiye genelindeki hastanelere
ulaþtýrýldý. Ýlk günden itibaren Sað-
lýk Bakaný Fahrettin Koca, deprem-
den en çok etkilenen bölgelerdeki
müdahalelere sahada öncülük edi-
yor." dedi.

Çok sayýda Saðlýk Bakanlýðý
ekibinin, depremden etkilenen böl-
gelere taþýndýðýný belirten Ghebre-
yesus, ekiplerin, çadýrlarda, kon-
teynerlerde ve arabalarda saðlýk
çalýþanlarý ve diðer müdahale ekip-
leriyle yan yana yaþadýðýný söyledi.

Hem Türkiye hem
de Suriye'deki saðlýk
çalýþanlarýnýn özveri-
li çalýþmasýndan et-
kilendiðini ifade
eden Ghebreyesus,
depremin her iki ül-
kede de benzer acý-
lara neden olduðunu
kaydetti.

G h e b r e y e s u s ,
Suriye'de yaþayan
insanlarýn karþý kar-

þýya olduðu risklerin Türkiye'dekile-
re göre daha fazla olduðuna iþaret
ederek, iki tarafta da saðlýk çalý-
þanlarýnýn ayný zorluklarla karþýlaþ-
týðýný fakat Suriye'dekilerin daha az
kaynaða sahip olduðunu aktardý.

Suriye'de 12 yýldýr devam eden
iç savaþýn altyapýyý, evler ve umut-
larý yok ettiðini vurgulayan Ghebre-
yesus, "Depremden önce bile Suri-
ye'deki insanlarýn yüzde 90'ý yok-
sullukla yaþýyordu. Þimdiye kadar
Suriye'nin kuzeybatýsýndaki saðlýk
tesislerine 200 tondan fazla yardým
ulaþtýrdýk." dedi.

Ghebreyesus, uluslararasý top-
luma depremden etkilenen Türkiye
ve Suriye'ye yardýmcý olmalarý yö-
nündeki çaðrýlarýný yineledi.

PANDEMÝ SÜRECÝ
Son birkaç gün içinde Kovid-19

salgýnýnýn kökenine olan ilginin ye-
niden arttýðýna dikkati çeken Gheb-
reyesus, "Herhangi bir ülke, salgý-
nýn kökenleriyle ilgili bilgiye sahip-
se, bunu DSÖ ve uluslararasý bilim
camiasýyla paylaþmasý esastýr. Bu-
nu suçu paylaþtýrmak için deðil,
pandeminin nasýl baþladýðýna dair

anlayýþýmýzý ilerletmek için istiyo-
ruz. Böylece gelecekteki salgýnlarý
ve pandemileri önleyebilir, bunlara
hazýrlanabilir ve bunlara yanýt ve-
rebiliriz." dedi.

Ghebreyesus, "Son dönemde
medyada çýkan haberler ve politi-
kacýlarýn yorumlarýnýn aksine,
DSÖ'nün Kovid-19 salgýnýnýn kö-
kenlerini belirleme çalýþmalarýndan
vazgeçmediðini açýkça belirtmek
isterim." dedi.

DSÖ'nün 2021'de Kovid-19 Pa-
tojenlerinin Kökenini Araþtýrmak
Ýçin Bilimsel Danýþma Grubunu
(SAGO) kurduðunu anýmsatan
Ghebreyesus, SAGO'nun geçen
yýlki raporunda, Kovid-19 salgýný-
nýn kökenlerine iliþkin çeþitli hipo-
tezleri doðrulamak veya ortadan
kaldýrmak için Çin veya baþka ül-
kelerde yapýlmasý gereken temel
çalýþmalarý belirlediðini kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Çin'i
veri paylaþýmý konusunda þeffaf ol-
maya, gerekli araþtýrmalarý yapma-
ya ve sonuçlarý paylaþmaya çaðýr-
maya devam ettiðini belirtirken bu
amaçla, birçok kez üst düzey Çinli
yetkiliyle görüþtüðünü söyledi.(AA)
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Uðurludað Beledi-
yesi deprem bölgesin-
deki vatandaþlara ye-
mek ikramýnda bulu-
nuyor.

Bir ay önce mey-
dana gelen ve ülkemi-
zi yasa boðan depre-
min yaralarý hâlâ sarýl-
maya çalýþýrken tüm
Türkiye'den olduðu gi-
bi Çorum'dan dan afet
zedelere yardýmlar gi-
diyor. 

Uðurludað Beledi-
yesi de Kahramanma-
raþ'a baðlý Afþin'de
desteklerini sürdürü-
yor.

Bölgede iyileþtirme
ve hayatý normale
döndürme çalýþmala-
rýna destek veren
Uðurludað Belediyesi
afetzedelere üç öðün
sýcak yemek ikramýn-
da bulunuyor.

Uðurludað Beledi-
yesinden konu ilgili
yapýlan açýklamada
"Ülkemizde meydana
gelen deprem afetin-
den etkilenen bölgele-
rimizde iyileþtirme ve
hayatýn normale dön-
dürülmesi çalýþmalarý-
na destek vermek
amacý ile belediye
ekiplerimiz afet bölge-
sinde canla baþla çalý-
þýyor.  Bu kapsamda
Kahramanmaraþ Af-
þin'de kurmuþ olduðu-
muz aþevinde, dep-
remden etkilenen Va-
tandaþlarýmýza üç
öðün sýcak yemek ik-
ramýnda bulunuyoruz"
denildi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk Belediye Baþkaný Ah-
met Gelgör, ilçedeki Yüzme Havu-
zu'ndaki hamam ve sauna bölümü-
nün kadýnlara üç gün boyunca ücret-
siz olacaðýný açýkladý.

Sosyal medya hesabýndan bir
açýklama yapan Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, 8 Mart Dün-
ya Kadýnlar Günü kutlu olsun. Kapa-
lý yüzme havuzumuzun hamam ve
sauna bölümü kadýnlara 3 gün ücret-
siz. 8 -9 -10 Mart günleri tüm hem-
þehrilerimiz yararlanabilir. Randevu
için 0 530 596 76 85 havuz iletiþim
numarasýný mutlaka aramanýz rica
olunur" denildi. (Sümeyra Özdoðan)

Sanayi bünyesindeki 5 sektör,
tüm zamanlarýn en yüksek ocak-
þubat ihracatýna imza attý.

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
(TÝM) verilerinden derlediði bilgile-
re göre, Türkiye'nin ihracatý, yýlýn
ilk 2 ayýnda 2022'nin ayný dönemi-
ne kýyasla yüzde 1,5 artarak 38
milyar 7 milyon 600 bin dolara
yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatý ise
bu dönemde yüzde 3 azalarak 27
milyar 184 milyon 46 bin dolara
geriledi. Sanayi sektörünün Türki-
ye'nin toplam ihracatý içerisindeki
payý yüzde 81,2 oldu.

Geçen ay Kahramanmaraþ
merkezli depremlerden etkilenen
illerde üretim ve ekonomik aktivi-
telerdeki aksamalara karþýn sana-
yi bünyesindeki 5 sektör, tüm za-
manlarýn en yüksek ocak-þubat
ihracatýný gerçekleþtirdi.

OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN 
ÝHRACATI 5 MÝLYAR 
DOLARIN ÜZERÝNE ÇIKTI
Deri ve deri mamulleri, otomo-

tiv endüstrisi, elektrik ve elektro-
nik, mücevher, iklimlendirme sa-
nayi tüm zamanlarýn en yüksek
ocak-þubat ihracatýný yapan sek-
törler oldu.

Deri ve deri mamulleri 350 mil-
yon 762 bin dolar, otomotiv en-
düstrisi 5 milyar 347 milyon dolar,
elektrik ve elektronik sektörü 2
milyar 486 milyon dolar, mücev-
her sektörü 940 milyon 248 bin
dolar, iklimlendirme sanayi 1 mil-

yar 87 milyon dolarla tüm zaman-
larýn en yüksek 2 aylýk ihracatýný
gerçekleþtirdi.

Bu yýlýn 2 ayýnda 2022'nin ayný
dönemine göre deri mamulleri
yüzde 13,1, otomotiv endüstrisi
yüzde 12,2, elektrik ve elektronik
yüzde 15,5, mücevher sektörü
yüzde 10,7 ve iklimlendirme sana-
yi yüzde 9,4 ihracat artýþý kaydet-
ti.

Rekor kýran sektörlerde Al-
manya öne çýktý.

Almanya'ya otomotiv endüstri-
si 798 milyon 692 bin dolar, iklim-
lendirme sanayi 121 milyon 60 bin
dolar tutarýnda ihracat yaptý.

Rusya Federasyonu'na deri ve
deri mamulleri 48 milyon 667 bin
dolar, Birleþik Krallýk'a elektrik ve
elektronik sektörü 238 milyon 232
bin dolar, Birleþik Arap Emirlikle-
ri'ne mücevher sektörü 155 mil-
yon 716 bin dolar tutarýnda dýþ sa-
tým gerçekleþtirdi.

Depremden etkilenen Adýya-
man, Malatya, Diyarbakýr ve Þan-
lýurfa'nýn sanayi ihracatý, Ocak-
Þubat 2023'te geçen yýlýn ayný dö-
nemine göre arttý.

Adýyaman'ýn sanayi ihracatý
yüzde 72 artýþla 15 milyon 856 bin
dolara, Malatya'nýn sanayi ihraca-
tý yüzde 13,9 yükseliþle 16 milyon
800 bin dolara, Diyarbakýr'ýn sa-
nayi ihracatý yüzde 42,3 artarak
36 milyon 478 bin dolara, Þanlýur-
fa'nýn sanayi ihracatý da yüzde 5,8
artýþla 26 milyon 99 bin dolara
ulaþtý. (Haber Merkezi)

TOKÝ Baþkaný Ömer Bulut, þu ana kadar 21
bin konut için 39 ihale yaptýklarýna vurgu yapa-
rak, "Mayýs ayýna kadar 200 bin konutu ihale
edeceðiz" dedi.

Kahramanmaraþ merkezli depremlerde evini
kaybeden depremzeleri bir an önce kalýcý konut-
lara yerleþtirmek için zamanla yarýþan Toplu Ko-
nut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Ömer Bulut Gazian-
tep'te açýklamalarda bulundu. Bu hafta sonuna
kadar 27 bin konutun ihalesini gerçekleþtirecek-
lerini söyleyen Bulut, "Þu ana kadar 21 bin konut
için 39 ihale yaptýk. Bu hafta pazartesi-salý 10
ihale daha yapacaðýz" dedi. Mart sonunda 56-
57 bin konutun temelini atmýþ olacaklarýný
belirten Bulut, "Mayýsa kadar 200 bin
konutu ihale edeceðiz" mesajý verdi.

FAYA EN AZ 500 METRE
Ýlk etapta konutlarýn yapý-

mýna rezerv alanlarýndan
baþladýklarýný anlatan Bulut,
"Jeofizik, jeolojik, mikro böl-
geleme çalýþmalarýný yapý-
yoruz. Ona göre temeller
atýlýyor. Fay hatlarýna en az
500 metre mesafede belir-
lenen alanlarda temel atýlý-
yor. Bu rezerv alanlarýn bir
kýsmý vardý. 'Bizim her il için,
her ilçe için daha önceden
hazýr olan yerlerimiz söz konu-
suydu. Buralarýn zaten etüt pro-
jeleri daha önceden hazýrdý.

Hatay'da rezerv alaný yoktu, ye-
ni belirledik. Milli Emlak'ta bulunan
araziler ve Tarým ve Orman Bakanlý-
ðý'ndan orman vasfýný kaybeden yerlere baktýk.

Daðlara yakýn araziler öncelik... Amanos
daðlarýna yakýn yerlerde saðlam zemin var. Köy-
lerde de farklý bir çalýþma yapacaðýz. 'Þehir mer-
kezleri de TOKÝ binalarýyla mý dolacak' deniliyor.

Hepsinde ayrý ayrý mimarlarla çalýþýlýyor.
Merkezdeki binalar kentsel tasarýmla þehirlerin
mimarisine uygun þekilde yapýlacak" açýklamasý
yaptý.

En acilinden baþlamak üzere sanayi siteleri
de yapmayý planladýklarýný belirten söyleyen
TOKÝ Baþkaný Bulut, "Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlýðý ile görüþüyoruz. Vatandaþýn iþyerlerini
de yeniden yapacaðýz. Biz de Sanayi Bakanlýðý
da..." dedi.

Bulut, TOKÝ dýþýnda Yapý Ýþleri Genel Müdür-
lüðü ile Emlak Konut'un da iþin içinde olduðunu
belirtti. 500 bine yakýn konut yapýlacaðý için Tür-
kiye'de bu iþi yapabilecek hem teknik hem mali
hem de ekipman olarak yeterli bütün firmalarý
buraya davet edeceklerini belirten Bulut, "Türki-

ye'de iþ yapan bütün firmalara burada ihtiyaç
var" mesajý verdi.

YÜKSEK FÝYAT ÝPTAL NEDENÝ
Ýhalelerde oluþan fiyatla ilgili de bilgi veren

Bulut, "Ýhalede gerekli rekabet saðlanmýyorsa
iptal ediyoruz. Bakýyoruz, biriki katýlým olmuþ. Fi-
yat yüksek gelmiþ. O nedenle Ýskenderun, Kah-
ramanmaraþ ve Malatya'da gerekli rekabet sað-
lanmadýðýna inandýðýmýz yerlerde üç ihaleyi ip-
tal ettik. Rekabet saðlanýnca fiyat daha aþaðýda
geldi" diye konuþtu.

DEVLET YÜZDE 40 
SÜBVANSE EDÝYOR

Devletin vatandaþýna konut
edindirmek için maliyetin yüzde

30-40'a yakýnýný sübvanse etti-
ðini, arsa bedellerinin de dahil
olmadýðýný söyleyen Bulut,
"Bizim maliyetlerimizin piya-
sadan düþük olma þansý
yok. Tünel kalýp sisteminde
beton demir miktarý daha
fazla...

Son yýllarda konutlarýn
kalitesini özel sektördekile-
rin seviyesine çýkardýk. Biz
devlet olarak karþýlayabile-

ceði fiyattan vatandaþý ev
sahibi yapýyoruz. Vatandaþ

kendi þartlarýný bize uydura-
mayacaðý için biz ödeme koþul-

larýný vatandaþa göre uyarlýyoruz.
Daha önceki afetlerde olduðu ödeme

koþullarýný AFAD belirleyecektir" dedi.
TOKÝ þantiyelerinden 117 ekskavatör, 231

kamyon, 10 kýrýcý, 5 tane kesicinin sahada en-
kaz kaldýrma ve ayrýþtýrma iþlemlerine katýldýðý-
ný söyleyen Bulut, Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nin
binalarýnýn ihalesinin bu hafta yapýlacaðýný an-
lattý.

ÝLK EVÝM'DE KURALAR
BU HAFTA BAÞLIYOR
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) ve Çevre, Þehir-

cilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý'nýn milyonlar-
ca vatandaþýn konut sahibi olabilmesi için baþ-
lattýðý "Ýlk Evim, Ýlk Ýþ Yerim" projesi ne olacak?

Baþkan Bulut, hem deprem bölgesi konutla-
rýný hem de 'Ýlk Evim, Ýlk iþyerim' projesi konutla-
rýný ayný anda yürüteceklerini belirterek, "Proje
kapsamýnda Türkiye genelinde inþa edilecek
olan sosyal konut için kura çekiliþlerini baþlat-
mýþtýk. Deprem nedeniyle kuralara ara vermiþ-
tik. Bu hafta kura çekimlerini yeniden baþlataca-
ðýz" dedi. (Haber Merkezi)

BEÞ SEKTÖR iHRACATTA 
REKORA ÝMZA ATTI

Uðurludað'dan afetzedelere
üç öðün yemek ikramý

Osmancýk Belediyesinden
kadýnlara 8 Mart jesti

Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör

Bulut: 200 bin konutu 
ihale edeceðiz



108 MART 2023 ÇARÞAMBA

KONKASÖR TESÝSÝ YEDEK PARÇA ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI

Konkasör Tesisi Yedek Parça Alýmý  4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacak-
týr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/224135
1-Ýdarenin
a) Adý : ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 

Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642250810/1214 - 3642244607
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý

2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý : Konkasör Tesisi Yedek Parça Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, Melikgazi Taþ 

Ocaðý Þantiyesi konkasör tesislerinde bakým ve onarým 
iþlerinde kullanmak üzere 7 kalem yedek parça alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný 
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer : Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Mevkii Belediyemiz 
Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý Taþ Ocaðý Þantiyesi 
Konkasör Tesisleridir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden 
itibaren 15(Onbeþ) takvim günüdür.

d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden 
itibaren iþe baþlanacaktýr

3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.03.2023 - 10:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / 

(e-tekliflerin açýlacaðý adres) Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 
Kat:2 Merkez/ÇORUM

4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oran-
larýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mýnda % 1 (yüzde bir) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucun-
da, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1791522

Alaca Kaymakamý Hica-
bi Aytemur ve Alaca Beledi-
ye Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu, Türk Patent ve Marka
Kurumu Baþkaný Cemil
Baþpýnar'ý ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Hi-
cabi Aytemur ve Baþkan
Halil Ýbrahim Þaltu, Alaca'ya

özgün 39 yöresel lezzetin
Alaca adýna coðrafi olarak
iþaretlenmesi için baþvuru-
sunda bulunarak, kendileri-
ne gösterilen ilgi ve alaka-
dan dolayý Türk Patent ve
Marka Kurumu Baþkaný Ce-
mil Baþpýnar'a teþekkür etti.
Baþpýnar ise, kendilerine

yapýlan ziyaretten dolayý
memnuniyetini dile getire-
rek, coðrafi olarak iþaretle-
nen ürünlerin markalaþma
yolundaki önemine deðinip
Kaymakam Aytemur ve
Baþkan Þaltu'ya gayretleri
için teþekkür etti. 

(Haber Merkezi)

Alaca'nýn 39 yöresel
lezzeti markalaþýyor

Hayata dönüþ kredilerinin
kapsamý, depremden etkile-
nen 11 il ve Sivas'ýn Gürün il-
çesindeki esnaf ve sanatkarý
içine alacak þekilde geniþletil-
di.

Hazine ve Maliye Bakanlý-
ðý'ndan edinilen bilgilere gö-
re, baþta depremde aðýr ha-
sara uðrayan iller ve ilçelerini
kapsayan kredi paketi, dep-
rem bölgesinin tümünü içere-
cek þekilde yeniden düzen-
lendi.

Buna göre, 6 Þubat'ta
Kahramanmaraþ merkezli
depremler nedeniyle Adana,
Adýyaman, Diyarbakýr, Ela-
zýð, Gaziantep, Hatay, Kahra-
manmaraþ, Kilis, Malatya,
Osmaniye, Þanlýurfa illeri ve
baðlý ilçeleri ile Sivas'ýn Gü-
rün ilçesinde faaliyet göste-
ren depremzede esnaf ve sa-
natkarlara iþletme sermayesi
ihtiyaçlarýna yönelik finans-
man desteði saðlanacak.

Bu amaçla söz konusu
esnaf ve sanatkara 250 bin li-
ra kredi kullandýrým imkaný

sunuldu.
Kredi faiz oranýnýn yüzde

50'si Hazine ve Maliye Ba-
kanlýðý tarafýndan karþýlana-
cak ve yýllýk yüzde 7,5 faiz
oraný uygulanacak.

Kredi, 12 aya kadar öde-
mesiz dönemli olmak üzere
azami 60 ay vadeli olarak kul-
landýrýlabilecek.

Kredinin geri ödeme peri-
yodu, ödemesiz dönemi taki-
ben 1, 3 veya 6'þar ay þeklin-
de olabilecek.

Kredi, depremden etkile-
nen esnaf ve sanatkarlara,
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri
(ESKKK) kefaletiyle kullandý-
rýlacak. Gerekli durumlarda
ESKKK kefaleti olmadan
doðrudan kullandýrým imkaný
da saðlanabilecek.

KREDÝ PAKETÝ 
YILSONUNA KADAR 
KULLANILABÝLECEK
Kredi paketinin kullandý-

rým koþullarý da tespit edildi.
Buna göre, depremde aðýr

hasara uðrayan ve 6 Þu-
bat'tan önce vergi kaydý bulu-
nan esnaf ve sanatkarlara
kullandýrým yapýlacak.

Ödemesiz dönemde müþ-
teri için tahakkuk edecek faiz,
ödeme tablosu doðrultusun-
da sonraki yýl taksitlerine bö-
lünerek vade boyunca tahsil
edilecek.

Kredi limiti mevcut iþletme
kredisi þahýs üst limitine dahil
olmayacak, ilave olarak ta-
nýmlanacak. Ayný zamanda
Deprem Ýþyeri Alým veya
Destek Kredisi kullanmýþ
olan esnaf bu krediden fay-
dalanamayacak.

Esnaflýk faaliyeti þartý sa-
dece kaydi olarak kontrol edi-
lecek ve deprem nedeniyle
geçici olarak faaliyetine ara
verenler de krediden faydala-
nabilecek.

Esnaf ve sanatkarlar oda-
sý ve siciline kayýtlý þahýs fir-
malarýna kullandýrým yapýla-
cak. Kredi paketi 31 Aralýk
2023'te sona erecek. 

(Haber Merkezi)

ÇESOB yönetimi, Dodurga'da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþka-
ný Cafer Türkoðlu ile Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifi Baþkaný Fahrettin Karademir'i zi-
yaret etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Recep Gür, beraberinde Çorum
Terziler Odasý Baþkaným Lütfi Barut
ve Çorum Oto Tamirciler Esnaf
Odasý Baþkaným Necmettin Uzun
ile birlikte Dodurga Esnaf ve Sanat-
karlar Odasý Baþkaný Cafer Türkoð-
lu ve Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþka-
ný Fahrettin Karademir'i ziyaret etti.

Ziyarette ilçe esnafýnýn sorun ve
taleplerini dinleyen Baþkan Gür ve
beraberindekiler, odanýn ve koope-
ratifin çalýþmalarýný masaya yatýrdý. 

(Zahide Yasemin Özden)

DODURGA ESNAFININ SORUN
VE TALEPLERi MASADA

Hayata dönüþ kredilerinin 
kapsamý geniþletildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ço-
rum FK, Çarþamba günü Afyonspor hazýrlýklarýna
baþlýyor.

Hafta sonu Batman deplasmanýndan üç puan
alarak ligin liderliðine yükselene Çorum FK'nin
Kahramanmaraþ ve bölgesinde meydana gelen
deprem felaketi nedeniyle Afyonspor ile oynayaca-
ðý maç ertelenmiþti. 26. haftayý BAY geçecek olan
kýrmýzý-siyahlýlar, 15 Mart Çarþamba günü Afyons-
por ile erteleme maçýnda karþýlaþacak. 

Çorum Þehir Stadyumu'nda oynanacak maç
için kýrmýzý-siyahlýlar, Çarþamba günü hazýrlýklara
baþlýyor. Kulüp tesislerinde toplanacak olan Çorum
FK'nin antrenmanda yenileme çalýþmasý yapmasý
bekleniyor. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum FK'nin sahasýn-
da maðlup ettiði Batman
Petrolspor'un teknik patro-
nu Nihat Balan, Çorum
FK'nin güçlü bir takým ol-
duðunu belirtti.

Hafta sonu Çorum
FK'nin 1-0 üstünlüðüyle
tamamlanan maç sonrasý
deðerlendirmelerde bulu-
nan Batman Petrolspor
Teknik Direktörü Nihat Ba-

lan, "Ligin güçlü takýmý ile
oynadýk. Maçýn kontrolü
ve üstlüðü bizdeydi. Ama
deneyimli bir takýmla oy-
nadýk. Futbolcularým iyi
mücadele etti. Biz sýkýntýlý
bir periyottan çýkmaya ça-
lýþýyoruz. Final maçý oynu-
yoruz. 90 dakika boyunca
bir hata yaptýk ve kaybet-
tik. Bu tarz takýmlara bir
hata bile yapmayacaksýn.

Önümüzdeki maçta alaca-
ðýmýz 3 puanla biraz ra-
hatlamak istiyoruz. Her
türlü problemi bir kenara
býrakýp bu yýlý daha iyi biti-
receðiz. Oyuncularýmýzýn
iyi görüntüleri vardý. Ama
deneyim baþka bir þey.
Hata yapmamak gereki-
yordu. Kendimizi daha
çok geliþtireceðiz, rakiple-
re pozisyon vermemeye
çalýþacaðýz" dedi.

Sivas Belediyespor
maçýna odaklandýklarýný
belirten Balan "Uzun yýllar
sonra geldiðimiz bu ligde
kalýcý olursak asýl hedefi-
miz gerçekleþir. Biz Sivas
maçýnda ne yaparýz onu
düþünüyoruz, sakatlarý-
mýz var cezalýlarýmýz var.
Oyuna iyi konsantre olma-
lýyýz. Üzülmeye zamaný-
mýz yok. Öyle bir ligi oynu-
yoruz. Hedefimiz ve ama-
cýmýz son haftalara kalýp
sýkýntý yaþamamak. Ýyi bir
fikstür deðil fakat çevirme-
miz lazým" dedi. 

(Haber Merkezi)

Bahçeli'den Bursa
taraftarýna teþekkür

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Bur-
saspor taraftarlarýnýn Amedspor karþýlaþma-
sýnda futbolculara yönelik saldýrýlarýný günde-
me getirdi. 

Partisinin grup toplantýsýnda konuþan
Devlet Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer
yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahse-
dilemeyecektir. Diyarbakýrspor'un Amedspor
olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok
hükmündedir. Bursaspor taraftarlarýný bura-
dan selamlýyorum, milli duruþlarýndan dolayý
tebrik ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Güneþ: Zorluk derecesi
çok yüksek bir maçtý
Ýnegölspor Teknik Direktör Bahaddin Gü-

neþ, deplasmanda 0-0 berabere biten Isparta
32 Spor maçýný deðerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden
Ýnegölspor, ligin 24. haftasýnda deplasmanda
karþýlaþtýðý Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere
kaldý. Maç sonrasýnda deðerlendirmelerde
bulunan Teknik Direktör Bahaddin Güneþ,
þunlarý söyledi:

"Ülkemizde yaþanan deprem felaketinden
sonra lige uzun bir ara verilmiþti ve bu aradan
sonra ilk maçýmýzý deplasmanda gerçekten iyi
bir takýma karþý oynadýk. Zorluk derecesi çok
yüksek bir maçtý ve her ne kadar 3 puan için
buraya gelmiþ olsak da 1 puaný alýp dönüyoruz.
Deplasmanda kazanýlan her puan çok önemli-
dir ve biz de üst üste olan son iki deplasman
maçýnda hiç gol yemeden 4 puan kazandýk.

TARAFTARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYORUM
Önümüzdeki süreçte daha iyi hazýrlanýp

daha çok çalýþarak baþarýya ulaþacaðýmýz-
dan taraftarýmýzýn ve camiamýzýn þüphesi ol-
masýn. Bugün ortaya koyduklarý mücadele-
den dolayý evlatlarýmý kutluyorum ayrýca bu
yaðmurlu havada bizi yalnýz býrakmayan ta-
raftarlarýmýza caný gönülden teþekkür ediyo-
rum." (Haber Merkezi)

Çorum FK'nin de bulun-
duðu TFF 2. Lig'de müca-
dele eden Menemen FK,
bu sezonki en iyi dönemini
yaþýyor. Sarý-lacivertliler,
play-off hattýyla arasýndaki
puan farkýný da 6'ya indirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup-
ta Menemen FK, sezon ba-
þýnda ilk 5 maçta 4 galibi-
yet 1 maðlubiyet alarak zir-
veyi hedeflemiþti. Ligin 6.
haftasýnda 24Erzincans-
por'a kaybederek çöküþ
dönemine geçen sarý-laci-
vertliler, o günden sonra

hýzlý bir þekilde ligin alt sý-
ralarýna doðru indi. Bu dö-
nemde 8 maçlýk kazana-
mama serisine de imza
atan Menemen FK, 20.
hafta mücadelesindeki An-
karaspor galibiyetiyle yük-
seliþ dönemine geçti. O sü-
reçten sonra arka arkaya 4
galibiyete imza atan Ýzmir
temsilcisi, vites yükselterek
ligde 10. sýraya kadar yük-
seldi. Böylece sarý-lacivert-
liler, play-off hattý ile ara-
sýndaki puan farkýný da
6'ya indirdi.  (Haber Merkezi)

Çorum FK'nin erteleme maçýn-
da 15 Mart'ta karþýlaþacaðý Afyons-
por, 25. haftayý galibiyetle kapatan
takýmlar arasýnda yer aldý. Afyons-
por, Play-Off hattýna biraz daha
yaklaþtý.

Mor-beyazlý takým, cezasý ne-
deniyle seyircisiz oynadýðý karþý-
laþmada Sivas Belediyespor'u Ka-
an Baysal ve Ýlke Tankul'un golleri
ile rakibini 4-0 maðlup ederek haf-
tayý 3 puanla kapattý.

25.haftayý galibiyetle kapatan
diðer takýmlar HES Ýlaç Afyonspor,
Nazilli Belediyespor ve Ankaraspor
olurken, Arnavutköy Belediye-Bay-
burt Özel Ýdare ve Isparta 32 Spor-
Ýnegölspor maçlarý golsüz beraber-
likle sona erdi. (Haber Merkezi)

Lider, Afyon'a bilenecek

Sýradaki rakip Play-Off hattýna yaklaþtý

Balan: Güçlü 
takýmla oynadýk

MENEMEN FK, 
VÝTES YÜKSELTTÝ

MHP Genel Baþkaný
Devlet Bahçeli

Batman 
Petrolspor 

teknik patronu 
Nihat Balan

Çorum Futbol Kulübü
Kýlýçcýoðlu'nu andý 
Çorum FK, Çorumspor'un kurucu baþka-

ný Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu'nu andý.
Çorum Belediyesi eski baþkaný ve Ço-

rumspor kurucu baþkaný Dr.Turhan Kýlýçcý-
oðlu vefat yýldönümünde anýlmaya devam
ediliyor. Çorum tarihine adýný yazdýran Kýlýç-
cýoðlu'nu Çorum FK de unutmadý. 

Çorum FK, 29 yýl önce vefat eden Kýlýç-
coðlu'nu saygý ve özlem ile andýklarýný açýk-
ladý.Kulüpten yapýlan açýklamada "Ço-
rum'da 16 yýl belediye baþkaný olarak hizmet
veren ve Çorumspor kurucu baþkaný olarak
Çorum'a tarihine adýný yazdýran Dr.Turhan
Kýlýçcýoðlu'nu vefatýnýn 29'uncu senesinde
saygý ve özlem ile anýyoruz" denildi. 

1931 yýlýnda Çorum'da doðan Dr.Turhan
Kýlýçcýoðlu; 1973'ten 7 Mart 1994 tarihine
kadar aralýklarla 16 yýl baþkanlýk görevinde
bulunmuþtu. Kýlýçcýoðlu, Belediye Baþkanlý-
ðý görevindeyken Yerel Mahalli Ýdareler se-
çimlerine 20 gün kala, 7 Mart 1994 tarihinde
evinde geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný
kaybetmiþti. (Abdulkadir Söylemez)

Turhan
Kýlýçcýoðlu
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ESKÝ HAST. KARÞISI

GÖKMEN
ULUKAVAK MAH.

8.TARAKÇI S. 18/20
PAZARTESÝ PAZ. ÝÇÝ

SERKAN
YAVRUTURNA MH.

BAHABEY CD.-
YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ
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BASIN: 1791253

Çorum'da görevi baþýnda rahatsýzlanan ko-
miser yardýmcýsý Mesut Aydýn, kaldýrýldýðý has-
tanede yaþamýný yitirdi.

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde görevli Ko-
miser Yardýmcýsý Mesut Aydýn, sabah saatlerin-
de kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye
kaldýrýlan Aydýn, yapýlan tüm müdahalelere rað-
men kurtarýlamadý. Aydýn için Çorum Emniyet
Müdürlüðü'nde tören düzenlendi. Törene Vali
Yardýmcýsý Tamer Orhan, Çorum Ýl Emniyet Mü-
dürü Mehmet Gülser, Çorum Müftüsü Muharrem
Biçer, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsma-
il Yaðbat, ailesi ve yakýnlarý ile çok sayýda vatan-
daþ katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ve helallik alýn-
masýnýn ardýndan Aydýn'ýn cenazesi memleketi
olan Tokat'ýn Erbaa ilçesine gönderildi. 

Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze na-
mazý sonrasý Aydýn'ýn naaþý, ilçeye baðlý Çerkez
Fýndýcak Köyünde aile kabristanlýðýnda topraða
verildi.

Cenaze törenine Erbaa Kaymakamý Ýsmail
Altan Demirayak, Belediye baþkaný Ertuðrul Ka-
ragöl, Tokat Ýl Emniyet Müdürü Armaðan Adnan
Erdoðan ve vatandaþlar katýldý (ÝHA)

Rahatsýzlanan komiser
yardýmcýsý hayatýný kaybetti

Komiser 
Yardýmcýsý 

Mesut Aydýn


