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Afyon hazýrlýklarý baþladý

26. haftayý BAY geçecek olan kýrmýzý-siyahlýlar, 15 Mart Çarþamba
günü Afyonspor ile erteleme maçýnda karþýlaþacak. Çorum FK, Çar-

þamba günü oynayacaðý Afyonspor hazýrlýklarýna baþladý. 11’DE

KILIÇCIOÐLU VE 
TÜRKOÐLU'NUN 

iSMi YAÞATILIYOR
Çorum Belediye Meclisi'nin Mart ayý toplan-
týsýnda geçtiðimiz ay vefat eden 19. Dönem
Milletvekili Arslan Adnan Türkoðlu'nun ismi
Erzurum Dede 2. Cadde'ye verildi. Eski Be-
lediye Baþkanlarýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoð-
lu'nun ismi ise Fevzi Çakmak Caddesi'nin
batýsýnda kalan imar yoluna verildi. 7’DE

Dr. Turhan 
Kýlýçcýoðlu 

Arslan Adnan 
Türkoðlu

Belediye Meclis top-
lantýsýnda Çorum’un
Afþin'le kardeþ þehir
olmasýna iliþkin gün-
dem maddesinin oy-
birliðiyle kabul edil-
mesinin ardýndan
söz alan Belediye
Baþkaný Aþgýn, "Af-
þin'in en bükük cad-
desine de Çorum
Caddesi adý verildi.
Bundan sonra Af-
þin'le Çorum arasýn-
da muazzam bir gö-
nül köprüsü kurul-
du" dedi. 7’DE

ÇORUM VE AFÞiN 
KARDEÞ ÞEHiR OLDU
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Çorum Belediyesinin Mart ayý Beledi-
ye Meclis Toplantýsý'nda Ek Ücret Ta-
rifesi Komisyonu Raporu görüþüldü.
Mecliste görüþülerek kabul edilen ra-
pora göre deprem bölgesinden
Çorum'a gelen depremzedeler
toplu taþýma araçlarýnda ücret

ödemeyecek, Çorum Kart
Ücreti'nden de muaf tutula-

cak. Su abonelikleri iþlemleri
esnafýnda alýnan depozito,

açma-kapama ücretleri alýn-
mayacak. 7’DE
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AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlat-
cý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü

münasebetiyle yayýmladýðý me-
sajýnda "Ýþ dünyasý, siyaset, bi-
lim, eðitim, kültür, sanat ve
spor yaþamýnda büyük baþa-
rýlara imza atan kadýnlarý-
mýzla gurur duyuyor, kadýn-

larýmýza fýrsat verildiðinde
baþaramayacaklarý hiç-

bir görev olmadýðýný bi-
liyoruz" dedi. 6’DA

“TÜRK KADINI, 
TARiHiMiZiN 

KAHRAMANLARI 
ARASINDA 
YERLERiNi 
ALMIÞTIR”

Yusuf Ahlatcý

Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler
Müdürü Mustafa Bayrak,
28 yýllýk memuriyet hayatý-
ný,yaþadýðý saðlýk sorunla-
rý nedeniyle emeklilikle
sonlandýrdý. Emeklilik di-
lekçesini Ýçiþleri Bakanlý-
ðýna ileten Bayrak Ço-
rum'a ve Çorumlulara hiz-
met etmekten dolayý bü-
yük bir onur ve gurur duy-
duðunu dile getirdi. 2’DE

Mustafa Bayrak
emekli oldu

Depremzedelere yardým için
'Kardeþlik Çarþýsý' kuruldu
Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ka-
dýn kültür merkezlerinin gönüllüleri, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü dolayýsýyla 6 Þubat'taki Kahraman-
maraþ merkezli depremlerden etkilenenler için ker-

mes düzenledi.Türk Kýzýlay, Türkiye Diyanet Vakfý ve
Kadýn ve Demokrasi Derneði üyelerinin de destek
verdiði kermes kapsamýnda Hürriyet Meydaný'na

stant kuruldu. 12’DE

YAÞANABiLECEK AFETLER 
VE RiSKLER BELiRLENECEK

Çorum Belediyesi bünyesinde "Afet ve Risk Araþtýrma" Komisyonu kuruldu.
Meclis üyeleri ve bilirkiþilerin yer alacaðý komisyon, deprem, heyelan, erozyon
ve benzeri afetlerde Çorum'un yaþayabileceði sorunlarý araþtýracak, risklerin 

çözümleri için çalýþma yapacak. 7’DE

'Yaþananlara göz yummadýk,
yummayacaðýz'

CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, 
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün Þubat

ayýnda yaþanan deprem felaketi nedeniyle
buruk geçtiðini belirtti. 4’TE



Çorum'da berber, kuaför ve
güzellik salonlarýnýn fiyat tarife-
lerine zam geldi. Yeni tarifeyle
birlikte berberlerde saç ve sakal
týraþý 140 lira oldu.

Çorum Berberler, Kuaförler
ve Güzellik Salonlarý Ýþletmeci-
leri Esnaf Odasý Baþkaný Aþkýn
Çaðlayan'dan edindiðimiz bilgi-
lere göre, yeni tarifenin uygu-
lanmaya baþlandýðý öðrenildi.

Uygulanacak olan zamlý tari-
fenin artan girdi maliyetlerinden
kaynaklandýðýný ifade eden Oda
Baþkaný Çaðlayan, yeni tarife-
nin tüm berber, kuaför ve güzel-
lik salonu iþletmecilerine hayýrlý
olmasýný temenni etti.

Yeni tarife fiyatlarý ise þöyle:
Saç kesimi, sakal týraþý ve

yýkama: 140 TL, Saç kesimi ve
yýkama: 90 TL, Sakal týraþý: 50
TL, Aðda, maske ve sakal týraþý:
60 TL, Çocuk týraþý: 60 TL, Da-
mat týraþý: 500 TL, Dükkan hari-
ci týraþ: 200 TL, Saç yýkama, fön
ve sprey: 50 TL, Saç boyama:

300 TL, Saç kýnasý: 150 TL, Bý-
yýk Boyama: 50 TL, Ense temiz-
leme: 30 TL, Kulak ve yanak að-
da: 50 TL, Cilt maskesi: 70 TL,
Cilt bakýmý: 150 TL.

Bu arada, kuaförlerde ise
gelin saçýnýn 2 bin liraya yüksel-
diði öðrenildi. (Haber Merkezi)

29 MART 2023 PERÞEMBE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dan, direklerden, aðaçlardan ve duvar
diplerinden uzaklaþýn.

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

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

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

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

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

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

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

ARAÇ KULLANIYORSAN
1. Araç kara yolunda seyir halin-

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

2. Kontak anahtarýný yerinde býra-

kýp, pencereler kapalý olarak araç içe-
risinde kalýn.

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

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

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

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

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

mayýn.
3. Aðzýnýzý ve burnunuzu mendil ya

da kýyafetinizle kapatýn.
4. Borulara ya da duvarlara vurarak

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

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

(Sümeyra Özdoðan)

Deprem anýnda neler yapýlmalý?

Mustafa Bayrak
emekli oldu

Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa
Bayrak, emekliliðe ayrýldý.

28 yýllýk memuriyet yaþantýsý bulunan Musta-
fa Bayrak, TEDAÞ'ta baþladýðý memuriyet haya-
týnda Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü, Çevre ve
Þehircilik Müdürlüðü, Dernekler Müdürlüðü son
olarak da Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürlü-
ðü'nde memur, þef, þube müdürü ve il müdürlü-
ðü görevlerini yaptý.

Özellikle de Dernekler Müdürlüðü ve Ýl Sivil
Toplumla Ýliþkiler Müdürlüðü'nde yaptýðý baþarýlý
çalýþmalarla dikkat çeken Mustafa Bayrak, ya-
þadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle emekli olma
kararý aldý. Bayrak, emeklilik dilekçesini Ýçiþleri
Bakanlýðýna ilettiði açýkladý.

Memuriyet yaþantýsýnda Çorum'a ve Çorum-
lu hemþehrilerine hizmet etmekten dolayý büyük
bir onur ve gurur duyduðunu dile getiren Musta-
fa Bayrak, "28 yýllýk memuriyet hayatýmda birlik-
te görev yapma þerefine nail olduðum valileri-
miz, milletvekillerimiz, il baþkanlarýmýz, il müdür-
lerimiz, sendika baþkanlarýmýz baþta olmak üze-
re tüm mesai arkadaþlarýma sonsuz teþekkürle-
rimi iletiyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Öðrenciler Kamil hocadan dinledikleri karþý-
sýnda hayrete düþerler. 

Çünkü TV'lerdeki haberler ve yorumlarýn an-
lattýklarýn çok yüzeysel olduðunu fark ederler. 

Günler geçer ve haftanýn ikinci günü Felse-
fe dersi vardýr. Öðretmen zili ile Kamil hoca sý-
nýfa girer. 

Kamil hoca yoklamayý bitirir bitirmez öðren-
cilerden Nazlý sorusunu sorar. 

Nazlý: Hocam, bu savaþlardan saðlanan çý-
kar büyük mü oluyor?

Kamil Hoca: Evet; Bu çýkar büyük ölçüdedir.
Zira, savaþ araç ve gereçleri çok pahalý, mey-
dana getirdikleri hasar ise çok büyüktür. Ýþte
Ukrayna'daki savaþ TV'lerde görüyorsunuz. 

Hüseyin: Hocam, bunca felaket ve ölümden
hayvan tipler rahatsýz olmuyorlar mý?

Kamil Hoca: Arkadaþlar, onlara göre savaþ,
ne felaket, ne kan, ne de ölümdür. Yalnýzca çý-
kar saðlayan bir olaydýr. 

Bu nedenle uluslarý bir birine düþürüp kýrdýr-
maktan, bir ulus içinde bölücülük yapýp kardeþi
kardeþe, komþu ülkeleri bir birine vurdurmak-
tan hiç çekinmez. 

Naime: Hocam, bunu nasýl baþarýyorlar?
Kamil Hoca: Bu konuda faydalandýklarý

nokta, insanlarýn, dalgýnlýðýdýr tabi ki. 
Ömer: Hocam, merak ettim, hayvan tipler

sadece dünyanýn en zenginleri arasýnda mý gö-
rülür?

Kamil Hoca: Dünyaya baktýðýmýzda kuvve-

tini geliþtirmiþlerden yöremizde bulunanlara ka-
dar, dikkat edersek bir ekmeðe muhtaç olanlar
arasýnda bile hayvan tiplere rastlanýlýr. 

Reyhan: Hocam demek ki her kesimde hay-
van tip var?

Kamil Hoca: Evet; Maddeten dünyanýn en
zengininden en fakirine kadar her kesimin ara-
sýndaki hayvan tipleri filden fareye kadar ben-
zerliði ile bulmak ve tanýmak, alýþ veriþimizde
faydalý olur. 

Ziþan: Hocam, aklýma geldi, vurgun ve ka-
raborsa ile çýkar saðlayanlar hangi hayvana
benzetiyorsunuz?

Kamil Hoca: Bu tiplerin her biri hayvaný an-
dýrýr. Vurgun ve karaborsa ile insanlarýn acýlarý-
na aldýrmaksýzýn çýkarlarýný sürdürenler çakala
benzer. 

Nazlý: Hocam, uyuþturucu tacirleri hangi
hayvana benzer?

Kamil Hoca: Gencecik vücutlarý ýstýrapla
kývrandýðýný bile bile uyuþturucu maddelerden
çýkar saðlayanlar yýlana benzer. 

Yusuf: Hocam, kaçakçýlýktan çýkar saðla-
yanlar hangi hayvana benzer?

Kamil Hoca: Kaçakçýlýktan çýkar saðlayan-
larý da kargaya benzetmek yanlýþ olmaz her-
halde. 

Kezban: Peki hocam, hangi hayvana ben-
zerlerse benzesinler, tümünün ne gibi ortak
özellikleri vardýr?

Kamil Hoca: Ne yapýp edip kimsenin incin-

mesini , ölmesini hesaba katmadan sömür-
mek….. mutlaka çýkar Ýçin elinden geleni yap-
mak ortak özellikleridir. 

Kezban: Yani yaþamak Ýçin öldürmek. Öl-
dürmek ama ne tür hesaplarýna gelirse. Çýkar
Ýçin bir birine düþürmek. 

Ali: Hocam, demek ki uçan kuþtan bile çýkar
saðlamaya bakýyorlar, öyle mi?

Kamil Hoca: Evet; yer, mülk, araç gereç sa-
hibi olmak, sömürerek yaptýklarý serveti faiz ile
güçlendirmek "doðal" kabul ettikleri davranýþla-
rýdýr. 

Ömer: Hocam, Mesala bitki tipler, eþya tip-
ler gibi; maksatlarý Ýçin diðer tipleri de kullaný-
yorlar mý?

Kamil Hoca: Maksatlarý için diðer tipleri
araç; Mesala bitki tiplerin atýlým ve buluþlarýný,
eþya tiplerin baðlýlýk ve doðruluklarýný, sömüre-
rek meydana getirdikleri tröstleri, yine onlarý
sömürerek güçlendirirler. 

Okan: Hocam, bu sonuca göre, hayvanlar
sürüsü Ýçin sürüp giden bu dövüþü kazanan en
güçlü hayvanlarý kalýyor. 

Kamil Hoca: Evet. 
Nülüfer: Peki hocam, kendi aralarýnda dün-

yayý bölgelere ayýrarak mý paylaþmaya, idare
etmeye çalýþýrlar. 

Evet gerçek bu ki dünyayý hayvanlar idare
ediyor. Bu sinsi ve çeþitli oyunlarýyla…..

Devamý var….
Kaynak: Özden yayýnlarý / A. Kadir Duru

Mehmet Dolgunyürek 
0505 517 34 08

Eðitimcinin mektebi (Ders 9)
BENLÝKLER ve
TÝPLER MEVZUU!

Bizim
Köþe

Noter ücretlerine
yüzde 100 zam

Resmi Gazete'de yayýmlanan tarifeye göre,
noterlik iþlemlerinden alýnan ücretlere yüzde
100 oranýnda zam yapýldý. Buna göre vasiyetna-
me düzenleme ücreti 738 liraya, hazýrlanan her
bir sayfadan alýnan yeni yazý ücreti 23,79 TL'ye
çýktý.

Noterlerde yapýlan iþlemlerden tahsil edilen
ücretlere iliþkin tarifede yüzde 100 oranýnda ar-
týþa gidildi. Resmi Gazete'de yayýmlanan 2023
yýlý noterlik ücret tarifesine göre, noterler taþýn-
maz sözleþmelerinde, satýþa konu taþýnmazýn
satýþ deðerinin binde 1'i oranýnda ücret alacak-
lar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla
olamayacak.

BELÝRLENEN YENÝ TARÝFE
Noterlerin, yaptýklarý iþlemlerden harçlar ka-

nununa göre aldýklarý harçlarýn yüzde 30'u ora-
nýnda tahsil ettiði noter ücretinde alt sýnýr 8,66
TL'den 17,32 TL'ye,

Vasiyetname ve vakýf senedi düzenlemesi
ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye,

Hazýrlanan her bir sayfadan alýnan yazý üc-
reti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye,

Tescili gereken iþlemlere ait kaðýtlardan, iþ-
lem baþýna maktu olarak alýnan ücret ise 3,71
TL'den 7,42 TL'ye çýkarýldý. (Haber Merkezi)

BERBER VE KUAFÖRLERE 
ZAM GELDi

Aþkýn 
Çaðlayan
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Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir
fabrikanýn boyahanesinde çalýþan iþçi, son bir
sene içerisinde 12 kez (69 gün) rapor alýnca
olanlar oldu.

Ýþin aksadýðýný düþünen iþveren, bir yýlda
69 gün çeþitli rahatsýzlýklarý gerekçe gösterip
istirahat raporu alan iþçiyi kovdu. Ýþ Mahkeme-
si'nin yolunu tutan maðdur iþçi; '4857 sayýlý Ýþ
Kanununun 18.madde hükmünde belirtilen iþ-
çinin yetersizliði gerekçesiyle' kovulduðunu,
bunun gerçeði yansýtmadýðýný dile getirdi.

Ýþveren þirket tarafýndan yapýlan fesih bildi-
rimine dair tebligatta son bir yýl içerisinde fark-
lý tarihlerde ve on iki kez olmak üzere toplam-
da 69 günlük iþ görememe raporlarýnýn feshe
dayanak kýlýndýðýný belirterek davalý iþverence
yapýlan feshin geçersizliðine ve eski iþine iade-
sine karar verilmesini istedi.

Raporlarýn her birinin farklý kliniklerden alýn-
dýðýna dikkat çeken davalý patron ise davacý-
nýn iþ sözleþmesinin sýk sýk rapor almasý ve bu
durumun iþ yeri düzenini olumsuz etkilemesin-
den dolayýsýyla Ýþ Kanunu madde 18 hükmü
uyarýnca "iþçinin yetersizliði" sebebiyle feshe-
dildiðini öne sürdü.

Davacýnýn Temmuz 2018'den iþ akdinin fes-
hedildiði 24.07.2019 tarihine kadar olan bir yýl-
lýk dönemde 12 farklý seferde toplamda 69 gün
raporlu devamsýzlýðýnýn mevcut olduðunu, da-
vacýnýn özellikle Ocak 2019 döneminden itiba-
ren sýklýkla saðlýk sorunlarý yaþamaya baþladý-
ðýný, davalýnýn söz konusu saðlýk sorunlarý ne-
deniyle aldýðý raporlardan kaynaklý devamsýzlý-
ðýnýn bir yýl gibi bir dönemde toplam 69 günü
geçtiðini kaydetti.

Davacýnýn rapor almasýna neden olan ve
sýk sýk gerçekleþen hastalýklarýnýn kendisini
çalýþamaz duruma getirmemekle birlikte iþini
gerektiði þekilde yapmasýný devamlý olarak et-
kileyen bir halde olduðunu, bu hususun, iþçinin
yetersizliði nedeniyle þirkete geçerli nedenle
fesih hakký verdiðini ileri sürdü. Davacýnýn hep
ayný hastalýk sebebiyle rapor almadýðýný, aksi-
ne göz, kulak burun boðaz, ortopedi, dahiliye,
beyin ve sinir cerrahisi gibi farklý bölümlerden
genellikle enfeksiyon sebebiyle oluþan hasta-
lýklar için raporlar aldýðýný belirterek davanýn
reddine karar verilmesini istedi. Davacýnýn de-

vamsýzlýðý sebebiyle iþ yerinde üretim kaybý
veya hat durmasý gibi olumsuzluk yaþanmadý-
ðýna dikkat çeken Mahkeme, davanýn kabulü-
ne, iþçinin iþe iadesine hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
emsal nitelikte bir karara imza attý. Kararda; sýk
sýk rapor alma halinde, iþveren aralýklý da olsa
iþçinin iþ görme ediminden faydalanamayaca-
ðý hatýrlatýldý.

Sýk sýk hastalanan ve rapor alan iþçinin, bu
nedenle devamsýzlýðýnýn iþyerinde olumsuz-
luklara yol açacaðýnýn kaçýnýlmaz olduðu vur-
gulandý. Ýþ Kanunu'nun gerekçesinde sýk sýk
hastalanmanýn yeterlilikten kaynaklanan ne-
den olarak örnek kabilinden sayýlmasýnýn, iþ
yerinde olumsuzluklara yol açtýðýnýn kabul edil-
mesinden kaynaklandýðý dile getirildi. Kararda
þöyle denildi:

"Davacýnýn dosya kapsamýnda sabit olduðu
þekilde davalý iþ yerindeki çalýþma düzenini bo-
zacak sayýda ve nitelikte kýsa süreli ve sýk ra-
por aldýðý ve sýk sýk alýnan raporlar sebebi ile
iþverenin, iþçinin iþ görme ediminden faydala-
namadýðý ve davacýnýn iþ görme borcunu gere-
ðine uygun ifa etmemesi nedeni ile iþ akdinin
iþveren tarafýndan davacýnýn davranýþlarýndan
kaynaklanan geçerli nedenle feshedildiði anla-
þýlmaktadýr. Sýk rapor alma, ilgili yasa madde-
sinin gerekçesinde açýkça geçerli fesih nedeni
olarak gösterilmiþ olup, Dairemiz uygulamasý
da bu yöndedir. 

Açýklanan nedenle, davacýnýn sýk sýk rapor
aldýðý için iþ yerindeki iþ düzenini olumsuz etki-
lediði, davalý iþverenlikten davacýyla çalýþma
iliþkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceði,
bu nedenle davacýnýn iþ akdinin feshinin dava-
lý iþveren açýsýndan geçerli neden oluþturduðu
anlaþýlmakla davanýn reddi yerine, yerinde ol-
mayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi
hatalý olmuþtur. 

Bu nedenle istinaf sebepleri ve kamu düze-
ni ile sýnýrlý olarak yapýlan inceleme ve deðer-
lendirmeye göre, belirtilen sebeplerle davalýnýn
istinaf baþvurusunun kabulü ile yerel mahke-
me kararýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerekmiþtir.
Davalýnýn istinaf baþvurusunun kabulü ile Ýþ
Mahkemesi kararýnýn ortadan kaldýrýlmasýna
oy birliði ile hükmedilmiþtir." (Haber Merkezi)

Yýlda 12 kez rapor aldý, iþinden oldu

Çorum Barosu
depremzede meslek-
taþlarý için kermes dü-
zenledi. 

Yaklaþýk bir ay
Kahramanmaraþ'ta
meydana gelen ve 11
ili etkileyen depremze-
delere yönelik yardým-
lar sürüyor.

Çorum Barosu da
bölgedeki afetzedeler
için kermes düzenledi. 

8 Mart Kadýnlar Gü-
nü etkinlikleri kapsa-
mýnda düzenlenen et-
kinlikte bir araya gelen
avukatlar hazýrlanan yi-
yecek içecekleri satýn
alarak deprem bölgesi-
ne katký saðladý. 

Çorum Barosunda
düzenlenen etkinlikte
ile ilgili barodan da
açýklama yapýldý. 

Açýklamada "8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü etkinlikleri çer-
çevesinde depremze-
de meslektaþlarýmýz
yararýna düzenlediði-
miz kermese yoðun
katýmlarýndan dolayý
meslektaþlarýmýza ve
tüm adliye çalýþanlarý-
mýza teþekkür ederiz"
denildi. (Abdulkadir 

Söylemez)

BARO, DEPREMZEDELER
iÇiN KERMES DÜZENLEDi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadýn Kollarý
Baþkaný Kamile Anar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Gü-
nü'nün Þubat ayýnda yaþanan deprem felaketi ne-
deniyle buruk geçtiðini belirtti, "En kritik saatlerde,
enkaz altýndan gelen yardým çýðlýklarý karþýlýksýz
býrakýldý. Biz bu yaþananlara göz yummadýk,
yummayacaðýz" dedi.

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle CHP
Kadýn Kollarý yönetimleri, 81 ilde eþ zamanlý ba-
sýn toplantýsý gerçekleþtirildi. Çorum'da da CHP
Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, dün parti binasýnda bir
toplantý düzenledi.

Toplantýya, CHP Ýl Baþkaný Ümit Er, Merkez Ýl-
çe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Kadýn Kollarý Baþkaný
Kamile Anar, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný
Hanim Ergün ile parti yöneticileri katýldý.

Toplantýda bir konuþma yapan CHP Kadýn
Kollarý Baþkaný Kamile Anar, 8 Mart Dünya Kadýn-
lar Günü'nün Þubat ayýnda yaþanan deprem fela-
keti nedeniyle buruk geçtiðini ifade etti. 

Depremin en çok kadýnlarý etkilediðini vurgula-
yan Anar, "Yol arkadaþý olmaktan onur duyduðu-
muz Genel Baþkanýmýz ve 13. Cumhurbaþkaný-
mýz Kemal Kýlýçdaroðlu var.  Üzerinden bir ay ge-
çen bu deprem hiç kuþkusuz ki herkesi, ama en
çok da kadýnlarý, çocuklarý, engellileri ve yaþlýlarý
etkiledi. Ýktidarýn eþitsizliði besleyen zihniyeti ne-

deniyle, bakým yükü afet bölgesinde de kadýnýn
sýrtýnda. Derin bir acý yaþayan kadýnlar, yüreðine
taþ basýp yemek yapmak, ailedeki çocuða, yaþlý-
ya, engelliye bakmak, çadýra su taþýmak, çamaþýr
yýkamak gibi iþleri de üstlendi. Halen barýnma, tu-
valet ve banyo sorunu çözülmemiþ olan insanlar
var. Bu koþulsuzluklar en çok da kadýnlarý zorlu-
yor. Evsiz kalan yüz binlerce yurttaþýmýz sýrtlarýna
bütün bu zorluklarý yüklenerek farklý illere göç et-
ti. Çocuklar en temel ihtiyaçlarý olan eðitimden
mahrum kaldý.  Ülkemizde her üç kadýndan sade-
ce biri kayýtlý ve tam zamanlý istihdamda yer alý-
yor. Tablo bu kadar ürkütücü iken, yaþanan dep-
rem binlerce kadýný iþsizlik kýskacýna hapsetti.
Depremde kadýnlar, kanýndan, canýndan, malýn-
dan olduðu yetmezmiþ gibi, bir de iþsiz kaldý.
Geleceksiz kaldý" dedi.

Anar, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu'nun

verilerine göre, deprem bölgelerinde 226
bin hamile kadýn bulunuyor. Bu kadýnlarýn
gebe takibi bir yana resmen unutuldular,
yok sayýldýlar. Hamile kadýnlar, stres nede-
niyle düþük tehlikesiyle karþý karþýya býrakýldý.
Beslenemeyen lohusa kadýnlar sütten kesildi. Kü-
çücük bebekler karda kýþta sokakta kaldý. Ýktidar
ne yaptý? Koskocaman bir hiç! 

Depremde AFAD afetin ta kendi-
si oldu. Çadýr daðýtmasý gereken Ký-
zýlay, parayla çadýr sattý. Kayýp ço-
cuklarýn peþine düþmesi gereken
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý,
hesap soruyoruz diye bizim peþimi-
ze düþtü. Ne yaparlarsa yapsýnlar,
bizi susturamayacaklar! Buradan bir
kez daha ilan ediyoruz: deprem
sonrasý açýða çýkan refakatsiz ve
kayýp çocuklarýmýzýn peþini asla bý-
rakmadýk, býrakmayacaðýz. 

Koltuk sevdasýna düþenler, bu
süreçte halkýn yanýnda olmadý. Ýn-
sanlar, açlýða, sefalete ve yoksullu-
ða mahkûm edildi. En kritik saatler-
de, enkaz altýndan gelen yardým
çýðlýklarý karþýlýksýz býrakýldý. Biz bu
yaþananlara göz yummadýk, yum-
mayacaðýz. 

Bizler, yeniden ölüme davetiye

çý-
karan-

larýn rant hýrsýna
halkýmýzý kurban etmeyeceðiz. Yaþattýklarý acýlar
yanlarýna kar kalmayacak. Gözyaþýmýzý kurutan-
lardan hukuk önünde hesap soracaðýz. Eþitsizliðe
baþkaldýrýyoruz. Depremin ilk gününden bu yana
dayanýþmayý yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden
ayaða kaldýracak politikalarýmýzý hayata geçiriyo-
ruz. Kadýnlar ve çocuklar için bir seferberlik baþ-
lattýk. Bugün size bunun da detaylarýný aktaraca-
ðýz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak afet bölgele-
rindeki depremzede kadýn ve çocuklar için Kadýn
Danýþma Merkezleri kurduk. Bugün bu merkezle-
ri depremden etkilenen illerimizde halkýmýzýn hiz-
metine açýyoruz. 

Yaþam Hak Kadýn Danýþma Merkezlerimizde
kadýn kollarý üyelerimiz görev alacak. Burada psi-
kolojik destekten hukuki danýþmanlýða, kadýnlara
özel ihtiyaç malzemelerinin temininden saðlýk hiz-
metlerine her türlü desteðin verilmesini saðlaya-
caðýz. 

Kadýn Danýþma Merkezlerimizde kadýna yöne-
lik þiddete ve çocuk istismarýna karþý da bilinçlen-
dirme çalýþmasý yürüteceðiz. Genel Merkezimiz

bünyesinde 7/24 hizmet sunan 444 82 85 hattý-
mýzý arayan kadýnlara tek tek çözüm üreteceðiz.
Depremin yaralarýný birlikte saracaðýz. Yaþanan

bu enkazýn altýnda kalan iktidarý, tarihin tozlu raf-
larýna kaldýracaðýz. Cumhuriyetimiz, 100. yýlýnda
yeniden kimsesizlerin kimsesi olacak. 

Önümüzde bir seçim var. Millet Ýttifaký olarak,
ülkemizin kurucusu ve kurtarýcýsý Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün laik, çaðdaþ ve demokratik Tür-
kiye anlayýþýný bu topraklarda yeniden hâkim kýla-
caðýz. Bu seçim biz kadýnlar için ölümle yaþam
arasýndaki ince çizgidir. Yaþamýmýz ya pamuk ip-
liðine baðlý ya da güvenli olacak. Ya kadýný eþya
gibi gören zihniyete teslim olacaðýz ya da eþit
yurttaþ olarak insan onuruna yakýþýr þekilde yaþa-
yacaðýz. Ya emeðimiz gasp edilecek ya da eme-
ðimizin karþýlýðýný aldýðýmýz güvenceli iþlerde, gü-
ven içinde çalýþacaðýz. Ya afetler karþýsýnda çare-
siz kalacaðýz ya da bilimin ýþýðýnda tedbirler ala-
caðýz. Ya çocuklarýmýzý geleceksizliðe mahkûm
edileceðiz ya da çocuklarýmýza aydýnlýk yarýnlar
inþa edeceðiz. Buradan ülkemizin bütün kadýnla-
rýna çaðrý yapýyoruz: Ayaða kalkýn! Gelin! Halil Ýb-
rahim sofrasýna birlikte oturalým. Bizim yolumuz
da yapacaklarýmýz da belli. Hiçbir çocuðun yataða
aç girmediði, hakkýn, hukukun ve adaletin saðlan-
dýðý, hepimizin eþit, hepimizin tok, hepimizin gü-
vende, hepimizin özgür olduðu bir düzen kurmak
için geliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gü-
nümüz kutlu olsun. Baþlýyoruz!"

(Sümeyra Özdoðan)

Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu üye-
leri, Çorum Sosyal Güvenlik emekli Ýl Müdürü
Ayhan Yürüyen'i ziyaret etti.

Yürüyen'i Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yaptý-
ðý tavukçuluk firmasýnda ziyaret eden Eczacý-
lar, Yürüyen'e kendilerine yaptýklarý destekten
dolayý teþekkür etti.

Ziyarette, Çorum Eczacý Odasý Baþkaný
Eczacý Þefkat Güler ve beraberinde, Çorum
Eczacý Odasý Genel Sekreteri Eczacý Arif Sa-
mi Bozdoðan, önceki dönem Eczacý Odasý
Baþkanlýðý görevinde bulunan ve þu an Büyük
Kongre Delegesi Eczacý Süleyman Koca,
Meslek Ýçi, Sosyal Etkinlik ve Nöbet Komisyo-
nu üyesi Eczacý Yasemin Bozdoðan hazýr bu-
lundu.

Eczacý Þefkat Güler öncelikle annesini kay-
beden Ayhan Yürüyen'e taziyede bulunurken
ardýndan kendilerine verdikleri destekten dola-
yý teþekkür etti.

Oda Baþkaný Güler, 1978 yýlýnda Sosyal Si-
gortalar Kurumu'nda meslek hayatý görevine
baþlayan ve daha sonra Sosyal Güvenlik Ku-
rumu'nun ilk kurucu müdürü olan Ayhan Yürü-
yen ile müdürlüðü esnasýnda Çorum Eczacý
Odasý'nýn ve eczacýlarýn sorunlarý ile birçok
konuda bir araya geldiklerini, Çorum'da Saðlýk
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün açýlý-
þýnda Ayhan Yürüyen'in çabalarýna deðindi.

Eczacýlýk alanýnda, hastanelerin yataklý ve
ayakta tedavileri alanýnda, vatandaþýn her tür-
lü saðlýk sorunlarý aþamasýnda, yerinde saðlýk
hizmetine sunmuþ olduðu büyük katkýlarýndan
dolayý Ayhan Yürüyen'e teþekkür eden eczacý-
lar ardýndan Yürüyen'in yönetim kurulu olduðu
tesisi gezdi.

Yürüyen, tavukçuluk firmasýnýn deðiþik ka-
demelerinde üretimin iþleyiþi hakkýnda bilgiler
vererek eczacýlara ziyaretlerinden dolayý te-
þekkür etti. (Abdulkadir Söylemez)

Son dönemde ete yapýlan fahiþ zamlar
üzerine Tarým Bakanlýðý ithalat silahýný çekti.
Avrupa ve Güney Amerika'dan canlý hayvan
ve karkas geliyor. Kilogramý 150 TL seviyele-
rine inebilir.

Et fiyatlarýnýn yýlbaþýndan bugüne aralýksýz
artmasý hükümeti harekete geçirdi. Geçen yýl
77 TL olan kýymanýn kilosu 180 TL'yi buldu.
Yýlbaþýndan bugüne yüzde 33 artýþ oldu. Dep-
remin ardýndan fiyatlar yeniden zamlandý.

Tarým ve Orman Bakanlýðý da vatandaþýn
daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahýný
çýkardý. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasap-
lýk hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edi-
lecek. Et ithalatýyla piyasada 180 TL'yi bulan
ve her hafta artýþý devam eden karkas etin ki-
logramýnýn 145 ila 150 TL arasýna düþmesi
bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt
Kurumu maðazalarýna, 80'i de sanayiye veri-
lecek. Et ve Süt Kurumu maðazalarýnda eti
maksimum 120 liradan satacak.

Et fiyatlarý özellikle depremi bahane eden
fýrsatçýlar nedeniyle son dönemde daha da
artmýþ durumda. 31 Ocak'ta karkas etin en
pahalýsý 147 liraydý. 30 Ocak ile 5 Þubat'ta
145 TL olan dana karkas fiyatý, 6-12 Þubat'ta
150 TL'ye, 20-26 Þubat'ta 164 TL'ye, 27 Þu-
bat ile 5 Mart arasýnda ise 170 TL'ye yüksel-
di. Deprem bahanesiyle 35-40 TL'ye yakýn ar-
týþ oldu.

Ulusal Et Konseyi'nin haftalýk raporuna gö-
re de dana karkasýn kilogramý geçen hafta
175-180 TL'ye kadar çýkýnca dana kýymanýn

kilogram fiyatý 200, kuþbaþýnýn kilogramý ise
250 TL'nin üzerini gördü. Sektör oyuncularý,
bazý yerlerde deprem bahanesiyle bu fiyatýn
200 TL'ye çýkarýldýðýný belirterek, "180 TL'nin
üzeri deprem fýrsatçýlýðý. Ýthalle birlikte fiyatý
145-155 TL arasýna düþer" diyor.

ÜRETÝMÝN YÜZDE 20'SÝ
Kýrmýzý Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliði

Derneði (ETBÝR) Baþkaný Ahmet Yücesan,
deprem bölgesindeki üretimin toplam et üreti-
mine oranýnýn yüzde 20 olduðunu söyledi.

Bölgedeki ahýrlarda ciddi bir zayiatýn olma-
dýðýnýn altýný çizen Yücesan, "Ýlk hafta yeme
ulaþýmda sýkýntý yaþandý. Özel sektör ve Ta-
rým Bakanlýðý bölgeye yem gönderdi. Hayvan-
lar için de çadýrlar kuruldu" dedi.

PANDEMÝ ÝLE BAÞLADI
Et fiyatlarýndaki artýþýn iki yýl öncesine da-

yandýðýný anlatan Yücesan, süreci þöyle özet-
ledi: 

"Pandemide kapanmalar nedeniyle süt ve
süt ürünlerine talep düþtü. Sanayici üreticiden
düþük fiyatla çið süt aldý. Yem maliyeti artan
besici hayvanlarýný kesime gönderdi.

100 inekten süt alýyorsa bunun 30'unu
kesti. Bu durum et arzýný artýrdý ve fiyatlar
2022'ye kadar frenlenmiþ bir þekilde ilerledi.
Çið süt alým fiyatýnýn Ocak 2023'te 11.50 ku-
ruþa çýkmasýyla birlikte kesim de durdu. Do-
laysýyla piyasada et arzý azalmaya fiyatlar art-
maya baþladý." (Haber Merkezi)

17-18 Haziran'daki Yükseköðre-
tim Kurumlarý Sýnavý oturumlarý için
baþvurular bugün saat 12.00'den iti-
baren yapýlacak. Depremzedeler-
den sýnav ve baþvuru ücreti alýnma-
yacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme

Merkezi (ÖSYM) sýnav takvimini ya-
yýmladý. Buna göre, Yükseköðretim
Kurumlarý Sýnavý (2023-YKS), 17-
18 Haziran tarihlerinde yapýlacak.
17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi
(TYT), 18 Haziran sabah oturumun-
da Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öð-

leden sonra oturumunda ise Yaban-
cý Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sýnava baþvurular, 8-23 Mart ta-
rihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar
baþvurularýný dün saat 12.00'den iti-
baren ÖSYM Baþvuru Merkezleri
aracýlýðýyla veya bireysel olarak

https://ais.osym.gov.tr adresinden
veya ÖSYM Aday Ýþlemleri Mobil
Uygulamasý'ndan yapabilecek. Sý-
nava girecekler ayrýntýlý bilgiye
ÖSYM'nin sitesindeki 2023-YKS Ký-
lavuzu'ndan ulaþabiliyor. 

(Haber Merkezi)

YKS baþvurularý baþlýyor

'YAÞANANLARA GÖZ YUMMADIK, 

YUMMAYACAÐIZ'

Etin kilosunu 150 liraya 
düþürecek adým atýlýyor

Eczacýlardan Yürüyen'e ziyaret
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TURHAN KILIÇCIOÐLU 
DUALAR iLE ANILDI

Çorum eski belediye baþkanlarýndan mer-
hum Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu vefatýnýn yýldönü-
münde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl ve Ýlçe
Örgütü tarafýndan düzenlenen bir programla
dualar eþliðinde anýldý.

Çorum'un 16 yýl belediye baþkanlýðýný yapan
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu aramýzdan ayrýlýþýnýn 29.
yýldönümü nedeniyle Ulu Mezarlýk'taki kabri ba-
þýnda anýldý.

Anma programýna; CHP Ýl Baþkaný Ümit Er,
Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, 22. Dönem
Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný Kamile Anar, Belediye
Meclisi Grup Baþkanvekili Tuncay Yýlmaz ve Be-
lediye Meclisi Üyeleri, Tüm Bel-Sen Çorum Þu-
be Baþkaný Nevzat Veldet, Oðuzlar önceki dö-
nem Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Ýl ve
Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP önce-
ki dönem il baþkanlarý; Mehmet Tahtasýz, Hasan

Suvacý, milletvekili aday adaylarý, basýn men-
suplarý ve bazý vatandaþlar katýldý.

CHP Ýl Baþkaný Ümit Er, Çorum'un bugünle-
re gelmesinde, temiz bir kent olmasýnda büyük
katkýlarý olan Turan Kýlýçcýoðlu'nun hizmetlerinin
unutulmayacaðýný belirtti.

Ümit Er, Çorum'un tüm mahallelerine, toplu-
mun tüm kesimlerine eþit bir þekilde yaklaþan,
belediyecilik anlayýþý, hizmetleri ve fikirleriyle Ço-
rumlularýn gönlünde iz býrakan Turhan Kýlýçcýoð-
lu'nun unutulmayacaðýný, vefatýnýn 29. yýlýnda
saygý, özlem ve rahmetle andýklarýný ifade etti.

"ÜRETKEN BELEDÝYECÝLÝK 
ÖRNEÐÝ SERGÝLEDÝ"
Ümit Er, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Çorum'un öz evlâdý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu,

eski bir futbolcu sýfatýyla fahri olarak Beden Ter-
biyesi Bölge Bakanlýðý yaptý. Sýtma savaþ Bölge

Baþkaný iken Çorumspor'un Kurucu Baþkaný ol-
du. Çorumspor'a sayýsýz baþarýlar kazandýr-
dý.1973 yýlýnda CHP'den Çorum Belediye Baþ-
kaný seçildi. Tüm Çorum'u kucaklayan hizmet
anlayýþýyla, Çorum halkýnýn teveccühüne maz-
har oldu ve tam 16 yýl Belediye Baþkanlýðý göre-
vinde bulundu.

1994 yýlýnýn 7 Mart'ýnda hayata veda ettiði
zaman yine adaydý ve 20 gün sonra yapýlacak
seçimde muhtemelen yeniden belediye baþkaný
olacaktý. Çevre büyük illerde bile yokken asfalt
þantiyesini ve taþ ocaðý agrega üretme tesisini
kurarak Çorum'da asfalt seferberliði baþlatmasý,
hatta Karayollarý'na bile ihale ile þehirler arasý
asfalt yol yapmasý, kendisinin Türkiye çapýnda
"üretken belediyecilik" örneði olarak tanýnmasýný
saðladý. 

"Hekim olarak bana düþen ilk görev temizlik-
tir" deyip, önce Çorum'un su sorununu çözmeye
yöneldi. DSÝ'den Seydim Göleti'nin ve Çorum
Barajý'nýn þehir içme suyu ihtiyacý için tahsisini
baþardý. Ardýndan Çorum'u Türkiye'de ilk kez
"Türkiye'nin en temiz kenti" unvanýna kavuþtur-
du. Sýnýrlý mali olanaklarýyla, otogar, tanzim sa-
týþ maðazasý, toptancý hali, hayvan pazarý, buð-
day pazarý, daha sonra satýlan Turban Oteli, Kü-
çük Sanayi Sitesi gibi çok önemli yatýrýmlarý ger-
çekleþtirdi. Kentin imarýný, zemini depreme da-
yanýklý olan bölgelere doðru geniþletip, Baha-
bey, Cengiz Topel, Kýbrýs caddeleri baþta olmak
üzere, kentin önemli arterlerini geniþletti, yeni
cadde ve sokaklar açtý.

Bütün bunlardan daha önemli olmak üzere,

Belediye hizmetlerinde eþitliði, adaleti, hakkani-
yeti saðlamak suretiyle Çorumlularýn gönlünde
silinmez izler býraktý. Aramýzdan ayrýlýþýnýn 29.
yýldönümünde, deðerli baþkanýmýzý saygýyla,
þükranla, rahmetle anýyoruz."

Konuþmalarýn ardýndan CHP Ýl Baþkaný Ümit
Er ve beraberindeki yöneticiler, Kýlýçcýoðlu'nun
mezarýna karanfil býraktý.

Daha sonra ise emekli imam-hatip Fikrettin
Çýplak tarafýndan dua okundu.

(Abdulkadir Söylemez)

8 Mart Kadýnlar
günü çeþitli etkinlik-
ler ile kutlanýrken bu
özel gün için kutla-
ma mesajlarý da ya-
yýmlanýyor.

Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Baþheki-
mi Doç.Dr. Sinan
Zehir de bu anlamlý
gün için bir mesaj
yayýnladý. 

Kadýnlarýn dün-
yadaki önemine vur-
gu yapan Zehir, sað-
lýk personellerinin
de Kadýnlar Gününü
kutladý. 

Deprem bölgesindeki kadýn-
larý da unutmayan Zehir, kadýn-
larýn dünyayý daha yaþanýr kýldý-
ðýný söyledi.

Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi
Doç.Dr. Sinan Zehir'ýn 8 Mart
Kadýnlar Günü mesajý þu þekil-
de:

Kýz çocuðu kendini sevdirir
ile baþlayan. cennet annelerin

ayaklarý altýndadýr ile devam
eden sevginin, özverinin kendin-
de vücut bulduðu, bulunduklarý
her alaný yaþanýr kýlan kalbi ile
dünyayý kuþatan baþta þehitleri-
miz, þehit annelerimiz, deprem
bölgesindeki yüce gönüllü ka-
dýnlarýmýz, doktorlarýmýz, hemþi-
relerimiz ve saðlýk personelimiz
olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn
Dünya Kadýnlar gününü tebrik
ediyorum. 

(Abdulkadir Söylemez)

Ýstiklal Marþýmýzýn þairi
Mehmet Akif Ersoy ve Ýstik-
lal Marþýmýzýn kabulünün
102'nci yýldönümü çeþitli
program ile anýlacak. 

10 Mart Cuma günü
Devlet Tiyatro Salonunda
yapýlacak etkinlikleri Prof.
Dr. Hayreddin Karaman
Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi öðrencileri hazýrla-
yacak.

Prof. Dr. Hayreddin Ka-
raman Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi'nin hazýrlaya-
caðý etkinlikte; Kur'an-ý Ke-
rim Tilaveti okunacak ve
depremde vefat eden va-
tandaþlarýmýz için dua edi-
lecek. Günün anlam ve
önemini belirten konuþma-
larýn ardýndan þiirler oku-
nup Mehmet Akif Ersoy'un
belgeseli izletilecek. Ora-
toryo ile devam edecek
olan etkinlikte 5'nci sýnýfla-
rýn korosu da sahne ala-
cak. Son olarak etkinlikler
kapsamýnda düzenlenen
yarýþmalarda dereceye gi-
ren öðrencilere ödülleri
takdim edilecek.

Ayrýca Devlet Tiyatrosu
fuaye alanýnda Mehmet
Akif Ersoy'un fotoðraf ve
resimlerinden oluþan sergi
de gezilebilecek. 

(Abdulkadir Söylemez)

Turhan Kýlýçcýoðlu

Ýstiklal Marþý'nýn kabul
yýldönümü etkinlikleri

'Kadýnlar dünyayý
daha yaþanýr kýlýyor'

Sinan Zehir
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ÝYÝ Parti Çorum Kadýn Politikalarý Baþkaný
Meral Özeþer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü nedeniyle bir açýklama yaparak, deprem-
den etkilenen tüm kadýnlar ve çocuklar için 'Ulu-
sal Destek Çaðrýsý'nda bulundu.

ÝYÝ Parti Çorum Kadýn Kollarý, Genel Baþkan
Meral Akþener'in grup toplantýsýna ve 8 Mart Ka-
dýnlar Günü etkinliklerine katýlmak üzere Anka-
ra'ya gitti.

8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle basýn açýk-
lamasý yapan Meral Özeþer, "Kadýnlar ve çocuk-
lar, siyasi çýkarlarýn malzemesi olamaz. O ne-
denle ÝYÝ Parti olarak ilgili tüm birimlere, her tür-
lü partizanlýktan uzak, "kadýnlar ve çocuklar için
bir araya" gelebilmek adýna ulusal destek çaðrý-
sý yapýyoruz" dedi.

Meral Özeþer, açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:

"Her yýl 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde ÝYÝ
Parti olarak yaptýðýmýz faaliyetlerle farkýndalýk
yaratmaya çalýþýrken bu yýl maalesef 6 Þubat
2023 tarihinde deprem felaketiyle büyük acýlar
yaþadýk ve yaþýyoruz. 

Kadýnýn siyasal haklarýný elde etmesi ve sos-
yal yaþama eþit olarak katýlmasýnýn saðlanmasý
Nezihe Muhittin önderliðinde ilk siyasal parti gi-
riþimi olarak kurulan Türk Kadýnlar Birliði'nin mü-
cadelesi ile kazanýlmýþtýr. Bu mücadelenin sonu-
cunda 1926 yýlýnda kabul edilen Türk Medeni
Kanunu ile kadýn toplum içinde kimliðini elde et-
miþ, 1930 yýlýnda da kadýnlar yerel seçimlere ka-
týlma hattý kazanmýþ, 1934 yýlýnda ise TBMM'ne
girebilme haklarýný elde etmiþlerdir.  

Bir deprem ülkesi olmamýza ve öncesinde
yaþanan birçok deprem felaketine raðmen hala
deprem gerçeðine ve depremin oluþturduðu so-
nuçlara hazýrlýklý olmadýðýmýzý acý ama çok net
bir þekilde gördük. Resmi verilere göre 45 binin
üzerinde canýmýzýn enkaz altýnda kalarak hayat-
larýný yitirdiðini biliyoruz. Kaybettiðimiz canlarý-
mýzýn yaný sýra hala kendilerinden haber alama-
dýðýmýz vatandaþlarýmýzýn olduðunu da biliyo-
ruz. 

Her doðal afet, her olaðan dýþý durum, kadýn-

lar ve çocuklar açýsýndan büyük zorluklar doðu-
rur. Bölgedeki kadýnlar, toplumsal cinsiyet eþit-
sizliði nedeniyle yine yaþam mücadelesini her
anlamda sýrtlamýþ durumdadýrlar. Afet bölgesin-
de bulunduðumuz sürece yaptýðýmýz gözlem ve
edindiðimiz tecrübe neticesinde özellikle kadýn-
larýn, çocuklarýn ve engellilerin yani kýsacasý bü-
tün kýrýlgan gruplarýn tuvaletlere, hijyen malze-
melerine eriþmekte, mahremiyetlerini korumakta
zorlandýklarýný gördük. Hamile kadýnlarýn, yeni
doðum yapmýþ kadýnlarýn hijyenik ortamda sað-
lýk hizmetlerine eriþemediklerini gördük. Bölge-
de yaþayan kadýnlar ve çocuklar karþýlanama-
yan hijyen ihtiyaçlarýndan dolayý ciddi saðlýk so-
runlarý ile karþý karþýya kalmaktadýrlar. Büyük
dramlarýn yaþandýðý bu felaket tablosunda Ge-
nel Baþkanýmýz Sayýn Meral Akþener'in yaptýðý
basýn açýklamalarý ile özellikle üzerinde durduðu
konu çocuklardýr. Yaþadýðýmýz afet ile birlikte
geç kalýndýðý ve yeterince güvenlik önlemleri
alýnmadýðý için çocuklarýmýz kaçýrýlmýþ ya da
kaybolmuþtur. Enkazdan kurtarýlan ancak son-
rasýnda nerede olduðu bilinemeyen ve buluna-
mayan çocuklarýmýz vardýr. Baþta Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlýðý olmak üzere hiçbir devlet
kurumu kamuoyunun bu sorunlarýna çözüm üre-
tememiþtir. Hükümetin deprem ile mücadelede
nasýl enkaz altýnda kaldýðýna hep birlikte þahit
olduk.

Bu önemli ve anlamlý günde ÝYÝ Parti olarak;
bölgede büyük bir özveriyle çalýþan sivil toplum
örgütlerini, kamunun tüm ilgili kurumlarýný, siya-
si partileri, özel sektörü, üniversiteleri ve yerel
yönetimleri birlikte çalýþmaya davet ediyoruz.
Parti olarak bu çaðrýmýzý, bölgede yaþayan ka-
dýnlar ve gelecek mirasýmýzý devralacak çocuk-
larýmýz için yapýyoruz. Kadýnlar ve çocuklar, si-
yasi çýkarlarýn malzemesi olamaz. O nedenle ÝYÝ
Parti olarak ilgili tüm birimlere, her türlü partizan-
lýktan uzak, "kadýnlar ve çocuklar için bir araya"
gelebilmek adýna ulusal destek çaðrýsý yapýyo-
ruz. 

Gün, birliktelik ve dayanýþma günüdür."
(Haber Merkezi)

Bakan Bilgin, "Kamu iþçileriyle
ilgili sürdürdüðümüz toplu iþ söz-
leþmesi çerçeve protokolü çalýþ-
mamýz baþlamýþtý. Deprem nede-
niyle onu askýya aldýk ama hiçbir
hak kaybý olmayacak þekilde bu-
nu da gerçekleþtireceðiz." dedi.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Vedat Bilgin, Uluslararasý
Avrasya Metal Ýþçileri Federasyo-
nunun (UAMÝF) bir otelde düzen-
lenen 10. Olaðan Genel Kurulu'na
katýldý.

Kovid-19 salgýný ve ardýndan
Rusya ile Ukrayna arasýndaki sa-
vaþýn dünyada yüksek enflasyona
yol açtýðýný belirten Bilgin, emekçi-
lerin bundan en az düzeyde etki-
lenmesini saðlamak için birtakým sosyal politi-
ka tedbirleri uyguladýklarýný söyledi.

Kamu çalýþanlarýna, özellikle emekliliklerin-
de fayda saðlayacak 3600 ek gösterge düzen-
lemesiyle yeni haklar verdiklerini anýmsatan
Bilgin, sözleþmeli kamu personelinin de kadro-
ya geçirildiðini kaydetti.

Asgari ücreti vergi dýþý býrakarak tarihsel bir
adým attýklarýný ifade eden Bilgin, þöyle konuþ-
tu:

"Bununla sadece asgari ücret alan iþçilerin
ücretleri vergi dýþýnda kalmadý, bütün çalýþan-
larýn asgari ücret kadar olan ücretlerine de bu-
nu uyguladýk. Dolayýsýyla emekçiler, asgari üc-
ret kadar olan gelirlerinden vergi alýnmayan bir
dönemi yaþamaya baþladý. Bu onlarýn hakkýy-
dý, bu hakký onlara teslim ettik. Kamuda geçici
iþçiler sorunu vardý. Geçici iþçiler sorununu
çözmek üzere önemli bir adým attýk. Onu Mec-
lis'e intikal ettirdik. Kamu iþçileriyle ilgili sürdür-
düðümüz toplu iþ sözleþmesi çerçeve protoko-
lü çalýþmamýz baþlamýþtý. Deprem nedeniyle
onu askýya aldýk ama hiçbir hak kaybý olmaya-
cak þekilde bunu da gerçekleþtireceðiz."

50 BÝN KÝÞÝYE KADAR ÇIKARTMAYI
DÜÞÜNÜYORUZ
Enflasyonun tahribatýný en fazla ücretlilerin

hissettiðini dile getiren Bilgin, þunlarý kaydetti:
"Ücretlileri ve emekçileri korumak için sos-

yal politika tedbirleri ortaya koymak bizim bu
süreçlerde birincil görevimiz. Bu tedbirler ara-
sýnda da ilk sýralarda, toplu iþ sözleþmesi ve
asgari ücret mekanizmasý geliyor. Depremin
ardýndan da ayný þekilde sosyal politika uygu-
lamalarýný arka arkaya devreye soktuk. Önce
kýsa çalýþma ödeneðini bir kalkan olarak uygu-
lamaya baþladýk. Kýsa çalýþma ödeneðine

þartlarý tutmayanlar için nakdi ücret
desteði imkanýný baþlattýk. Yine böl-
gede iþsiz olan ailelerin çalýþmak is-
teyen bireylerine asgari ücret düze-
yinde bir gelir saðlayan Toplum Ya-
rarýna Çalýþma Programý'ný (TYP)
uygulamaya koyduk. Bir ay içerisin-
de yaklaþýk 25 bin kiþi kapsayan bu
uygulamayý 50 bin aileye kadar çý-
kartmayý planlýyoruz. Bunu prog-
ram haline getirdik."

TAÞERON ÝÞÇÝLERÝN KADRO 
BEKLENTÝSÝ DEVAM EÝDYOR
TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Ergün

Atalay da geçici iþçilerin kadroya
alýnmasýyla ilgili yasal sürecin baþ-
lamasýndan memnuniyet duydukla-

rýný söyledi.
Kapsam dýþýnda kalan taþeron iþçilerin

kadro sorunun devam ettiðini belirten Atalay,
"Çalýþma hayatýyla ilgili taleplerimizin tamamý-
na yakýný halloldu. KÝT'lerdeki taþeronlar ile ka-
muda kapsam dýþýnda kalan taþeron iþçilerin
kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

Ýþçi, iþsiz ve emeklilerin toplumun yaklaþýk
yüzde 60'ýný oluþturduðuna dikkati çeken Ata-
lay, "TÜRK-ÝÞ'in üye sayýsý birçok partinin üye
sayýsýnda fazla ama kimse bize bir þey sormu-
yor. Bunun kabahati, iþçiler olarak bizde. Biz
sorunlarýmýzý çözmek için hep aðlayacak mý-
yýz? Biz toplumun yüzde 60'ýyýz ama Mecliste
üç tane iþçi yok. Bunun kabahatlisi de biziz.
Biz, emeðimizden yana olmak durumundayýz.
Biz bunu yapamazsak aðlamaya devam ede-
riz."

Türk Metal Sendikasý Genel Baþkaný Pev-
rul Kavlak ise iþçi sýnýfýnýn sorunlarýnýn çözü-
münün uluslararasý birlik ve örgütlü mücadele-
den geçtiðini belirterek, bunun için iþçilerin ulu-
sal ve uluslararasý düzeyde birliðini güçlendir-
mesi gerektiðini söyledi.

Ekonomik kriz ve savaþlarýn bedelini en
fazla iþçiler ve yoksul halk kesimlerinin ödedi-
ðini vurgulayan Kavlak, þöyle konuþtu:

"Savaþlarýn bedelini, emeðiyle geçinenler,
iþçiler, iþsizler, yoksullar aðýr bir biçimde ödü-
yor. O halde, artýk bir gerçeði yüksek sesle di-
le getirmeliyiz; bir ülkede savaþ varsa orada aþ
yoktur, iþ yoktur, iþçi yoktur, sendika, hak ve
özgürlükler yoktur, insanca bir yaþam yoktur.
Ýþte bu nedenle ülkemin kurucusu, Büyük Ön-
der Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladý-
ðý gibi hem kendi ülkelerimizde hem de tüm
dünyada barýþý savunmalýyýz." 

(Haber Merkezi)

AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle bir mesaj
yayýmladý.

Türk kadýnýnýn tarih boyunca þanlý kahra-
manlar arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Baþkan
Ahlatcý, "Tarih boyunca farklý medeniyet ve kül-
türlerde statüsü hep tartýþýlan kadýnlar, Büyük
Türk Milletinin tarihinde ise, anne ve eþ olarak,
hep hak ettiði konumda, ailenin ve toplumun
merkezinde olmuþtur. Türk kadýnlarý; bu toprak-
larýn vatan kýlýnmasý adýna eþsiz mücadeleler
vermiþ, vatan, bayrak ve millet sevdasýyla yetiþ-
tirdikleri evlatlarýný cepheye göndermekle kal-

mamýþ, bu uðurda gerektiðinde düþmana karþý
kendileri savaþmýþlardýr. Öyle ki; Nene Hatun,
Kara Fatma, Þerife Bacý gibi nice Türk kadýný
þanlý tarihimizin kahramanlarý arasýnda yerlerini
almýþtýr" dedi.

Türkiye'nin kadýn ve erkek fýrsat eþitliði konu-
sunda köklü bir deneyime sahip olduðunu dile
getiren Ahlatcý, açýklamasýný þöyle sürdürdü:

"Cumhurbaþkanýmýz ve Genel Baþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da ifade ettiði
gibi 'Kadýn Varsa Demokrasi Vardýr', kadýnlarýn
ve gençlerin içinde olmadýðý bir demokrasinin
sadece eksik deðil ayný zamanda sürdürülemez

olduðu bir gerçektir. Ýþ dünyasý, siyaset, bilim,
eðitim, kültür, sanat ve spor yaþamýnda büyük
baþarýlara imza atan kadýnlarýmýzla gurur duyu-
yor, kadýnlarýmýza fýrsat verildiðinde baþarama-
yacaklarý hiçbir görev olmadýðýný biliyoruz. Ka-
dýnlara yönelik her türlü ayrýmcýlýðý ortadan kal-
dýrmak, toplumsal yaþamýn her alanýnda kadýnla-
rýn güçlenmesini saðlamak bizim en temel ilke-
mizdir. Bu duygu ve düþüncelerle; bizi biz yapma
hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve þefkati hiçbir
karþýlýk beklemeden veren kadýnlarýmýzýn, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor, en derin saygý-
larýmý sunuyorum." (Sümeyra Özdoðan)

AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yayýmladýðý
mesajýnda, "Çocuðu olan anneye 5 yýl erken
emeklilik imkâný ve benzeri birçok düzenleme
AK Parti döneminde hayata geçirilmiþtir. Böyle-
likle eþitlik baþta olmak üzere kadýnýn güçlendi-
rilmesi yasal güvence altýna almýþtýr" ifadeleri-
ne yer verildi.

Konuyla ilgili AK Parti Kadýn Kollarý Baþkan-
lýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Bugün
dünyanýn her köþesinde üreten, üretiðiyle ülke-
sine ve milletine deðer katan, azim ve kararlýlýk-
la mücadele veren emekçi kadýnlarýn günü. Bu
yýl 8 Mart'ý, 6 Þubat'ta yaþadýðýmýz depremlerin
acýsýyla karþýlýyoruz. Depremde hayatýn kaybe-
den vatandaþlarýmýza Allah`tan rahmet, yaralý-
lara da þifa diliyoruz. Genel Baþkanýmýz, Cum-
hurbaþkanýmýzýn liderliðinde AK Parti olarak
2002'den bu yana hem temel insan haklarý hem
de be?eri sermayenin güçlendirilmesi adýna ka-
dýnýn hayatýn her alanýnda aktif rol almasýna ve
karar alma mekanizmalarýna katýlýmýna yönelik
pek çok düzenleme yaptýk" denildi.

Açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer ve-
rildi:

"Anayasadaki eþitlik ilkesi, Türk Ceza Kanu-
nu'nda töre ve namus cinayeti cezalarýn artýrýl-

masý, Ýþ Kanunu'nda eþit ise eþit ücret düzenle-
mesi, doðum izinleri baþta olmak üzere,
aile ve iþ yaþamý uyumlaþtýrýlmýþtýr.
Bunun yaný sýra engelli çocuðu
olan anneye 5 yýl erken emek-
lilik imkâný ve benzeri birçok
düzenleme AK Parti döne-
minde hayata geçirilmiþtir.
Böylelikle eþitlik baþta ol-
mak üzere kadýnýn güç-
lendirilmesi yasal güven-
ce altýna almýþtýr. AK
Parti olarak eðitimi, en
önemli fýrsat eþitliði aracý
olarak kabul ettik. Bu
noktada önemli adýmlar
attýk. Biliyoruz ki kadýnla-
rýn eðitim seviyesi yüksel-
dikçe iþ gücüne katýlým oraný
artýyor. Son açýklanan verilere
göre yükseköðretim mezunu ka-
dýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný
%67,6'dýr. Yine 2002 yýlýnda yükseköð-
retimdeki kýz öðrenci oraný % 13,5 iken eðitim
konusundaki kararlýlýðýmýzla bu rakam 2022 yý-
lýnda % 48,5'e ulaþmýþtýr. SGK teþviklerinde,
gelir vergisinde ve kadýn kooperatiflerinde yap-

týðýmýz yasal düzenlemeler, hibe ve fon destek-
lerinde kadýnlara uyguladýðýmýz pozitif ay-

rýmcýlýk ile kadýnlarýn iþ hayatýna katýlý-
mýný ve giriþimci olmalarýný destek-

ledik. Kadýnýn iþ gücüne katýlma
oranýný %27'den %35'e, yine

%10,4 olarak hedeflenen ka-
dýn iþveren oranýný ise %
13,2'lere çýkardýk. Kadýn is-
tihdamýný 6 milyondan 10
milyona yükselttik.

Terörle mücadelede,
daða kaçýnýlan kadýn ve kýz
çocuklarý için nasýl müca-
dele etiysek tüm dün yada
olduðu gibi bizim de canýmý-

zý yakan, kadýna yönelik þid-
detle mücadelede de kararlý-

yýz. Genel Baþkanýmýz, Cum-
hurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tay-

yip Erdoðan'ýn liderliðinde, Anaya-
sa 'da, TCK'de yaptýðýmýz deðiþiklikler

ve hayata geçirdiðimiz yasalar kadýna yö-
nelik þiddetle mücadelede kararlýlýðýmýzýn gös-
tergesidir. Son yaptýðýmýz düzenleme ile iyi hal
uygulamasýný kaldýrdýk. Takým elbise ve kravat
artýk takdir indirimi gerekçesi sayýlmayacak.

AK Parti Çorum Ýl Kadýn Kollarý Teþkilatý ola-
rak özellikle kadýn ve çocuklar için depremin ilk
gününden bu yana yanlarýnda olup yaralarýný
sarma gayretindeyiz. Teþkilat olarak asrýn fela-
ketini yaþayan depremzede vatandaþlarýmýzýn
acýlarýn yüreðimizde hissediyor, sýkýntýlarýna or-
tak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerinden Adý-
yaman' a gerçekleþtireceðimiz ziyaretlerimizde,
gerek deprem bölgelerine gidecek yardým mal-
zemelerinin temini ve hazýrlanmasýnda, gerekse
depremden etkilenerek ilimize gelen depremze-
de misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarýný tespit ve
temin etme hususunda canla baþla çalýþýyoruz.

Bu yýl 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde Ka-
dýn Kollarý Teþkilatlarýmýzla depremden etkile-
nen kadýnlarla birlikte olma kararý aldýk. Dep-
remzedelerimiz sýcak sofralarýný tekrar kursun
diye Genel merkezimizin koordinasyonu ile mut-
fak setleri hazýrladýk, 'Sýcak Sofralar' kampanya-
sý ile onlara bu setleri ulaþtýrýyoruz. Bu süreci
devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin
yaralarýný hep birlikte saracaðýz.

Hayatýn her alanýnda büyük sorumluluk yük-
lenen, nesillerin yetiþmesinde büyük paya sahip
olan, alýn teriyle ve emeðiyle var olan tüm emek-
çi kadýnlarýn günü kutlu olsun.”

(Zahide Yasemin Özden)

BAÞKAN AHLATCI: TÜRK KADINI, TARiHiMiZiN 
KAHRAMANLARI ARASINDA YERLERiNi ALMIÞTIR

Yusuf Ahlatcý

'Kadýnlar için birçok düzenleme AK
Parti döneminde hayata geçirildi'

Bilgin'den kamu iþçisinin zam
görüþmeleriyle ilgili açýklama

'Kadýnlar ve çocuklar, siyasi
çýkarlarýn malzemesi olamaz'

Vedat Bilgin



Çorum Belediyesi bünye-
sinde "Afet ve Risk Araþtýr-
ma" Komisyonu kuruldu.
Meclis üyeleri ve bilirkiþilerin
yer alacaðý komisyon, dep-
rem, heyelan, erozyon ve
benzeri afetlerde Çorum'un
yaþayabileceði sorunlarý
araþtýracak, risklerin çözüm-
leri için çalýþma yapacak.

Çorum Belediyesinin Mart
ayý Belediye Meclis Toplantý-
sý, geçtiðimiz Salý günü yeni
Belediye Hizmet Binasý'nda
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýb-
rahim Aþgýn baþkanlýðýnda
toplandý. Toplantýda Çorum
Belediyesi bünyesinde dep-
rem, heyelan ve benzeri afet
risklerinin tespiti, risk analizle-
rinin yapýlmasý, meydana ge-
lebilecek zararlarý tespit edil-
mesi amacýyla Afet ve Risk
Araþtýrma Komisyonu kurul-
du. Bir yýl süreyle hizmet ve-
recek komisyonda AK Partili
Ünsal Yeter, Muhammed Mu-
rat Kýlýçlý, Ubeydullah Ahýska-
lý, CHP'den Ahmet Özdel,
Hüseyin Gazi Uysal yer aldý. 

Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, "Böyle bir ko-

misyonun kurulmasýnýn
önemli olduðunu düþündük.
Ýstiþareler neticesinde buna
karar verdik. Sadece dep-
remle deðil birçok doðal afet-
le yüz yüzeyiz. Yangýnlar, sel
baskýnlarý, heyelanlar ve dep-
remler. Þehrimiz de deprem
bölgesinde bulunan bir þehir.
Bu anlamda komisyon kura-
lým, her türlü bilirkiþiyi de ça-
lýþmalarýna dahil edebilsin,
tüm Türkiye'ye örnek çalýþ-
malarýmýzý ortaya koyalým ve
örnek bir süreci beraberce

yönetelim istedik. Bu samimi
duygu ve düþüncelerle ko-
misyonu kuruyoruz. Bilim in-
sanlarý, üniversitemiz, bütün
kamu kurumlarý ortaya bir ra-
por çýkaracak. Þuanki risk du-
rumumuz nedir onu ortaya
koyacaðýz. Bu risk durumu-
nun bertarafý için kýsa, orta ve
uzun vadede neler yapýlabilir.
Bu noktada afet ve risk yöne-
timi noktasýnda özel bir uygu-
lamayý hep beraber ortaya
koyacaðýz" diye konuþtu. 

(Çaðrý Uzun)

Çorum Belediyesi, deprem felaketin-
den etkilenerek Çorum'a yerleþen dep-
remzedeler için bazý hizmetlerini ücret-
siz yaptý, bazý hizmetlerinde ise büyük
indirime gitti.

Çorum Belediyesinin Mart ayý Bele-
diye Meclis Toplantýsý'nda Ek Ücret Ta-
rifesi Komisyonu Raporu görüþüldü. 

TOPLU ULAÞIM ÝÇÝN 
ÜCRET ALINMAYACAK
Mecliste görüþülerek kabul edilen

rapora göre deprem bölgesinden Ço-
rum'a gelen depremzedeler toplu taþý-
ma araçlarýnda ücret ödemeyecek, Ço-

rum Kart Ücreti'nden de muaf tutulacak.

SU ABONELÝKLERÝ ÜCRETSÝZ
Yine raporda su abonelikleri iþlemle-

ri esnafýnda alýnan depozito, açma-ka-
pama ücretleri alýnmasý gibi hususlar
depremzedeler için uygulanmayacak.
Su ücretlerinde büyük indirime gidilir-
ken, en alt kademedeki tarifeden ya-
rarlanýlacak. 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL ÝÞLERÝ'NE AÝT 
HÝZMETLER DE ÜCRETSÝZ
Deprem bölgesinden gelen

vatandaþlar, Kadýn Kültür Mer-
kezleri, Kültür Merkezleri gibi
kentte bulunan merkezlerden, kurslar-
dan ve faaliyetlerden ücretsiz yararla-
nabilecek.

"MÝSAFÝRLERÝMÝZÝ DE EN ÝYÝ 
ÞEKÝLDE AÐIRLAMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ"
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim

Aþgýn, "8 bin 200 depremzede kardeþi-
mizin hayatlarýný kolaylaþtýrmak için ay-

rýca mücadele içerisindeyiz. Onlarýn su
abonelikleri baþta olmak üzere yasanýn
bize imkan verdiði ölçüde ücretsiz ola-
rak yerine getirilmesi için çalýþýyoruz.
En alt düzeyde de suyla ilgili ücret tari-
fesi belirlemiþ olduk. Bu anlamda yara-
larý sarmaya, þehrimizdeki misafirlerimi-
zi de en iyi þekilde aðýrlamaya devam
edeceðiz" dedi. (Çaðrý Uzun)
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Çorum'un Kahramanmaraþ'ýn
Afþin ilçesi ile kardeþ þehir olmasý
Çorum Belediye Meclisi'nde oybir-
liðiyle kabul edildi.

Belediye Baþkaný Dr.Halil Ýbra-
him Aþgýn, Çorumun tüm kurum-
larýyla, STK'larýyla ve siyasi parti-
leriyle depremin olduðu ilk andan
þu ana kadar güzel bir sýnav ver-
diðini belirterek, "Yapýlan yardým-
larla baþta Afþin olmak üzer dep-
rem bölgesinde yaralarý sarýlýyor.
Dün Afþin'deydik, Belediye Meclisi
toplantýsýna katýldýk. Orada ilk ka-
rar Çorum ile kardeþ þehir olma

kararýydý ve bu kararý aldýlar. Af-
þin'in en bükük caddesine de Ço-
rum Caddesi adý verildi. Bundan
sonra Afþin'le Çorum arasýnda
muazzam bir gönül köprüsü kurul-
du. Afþinliler, Çorum denilince pe-
þine hemen kahraman Çorum di-
yorlar. Resmi olarak da kardeþ
olalým istedik" dedi.

Çorumun Afþin'le kardeþ þehir
olmasýna iliþkin gündem maddesi-
nin oybirliðiyle kabul edilmesinin
ardýndan söz alan Aþgýn, "Gönül-
deki kardeþliðimiz resmi olarak da
tescillendi" dedi. (Çaðrý Uzun)

Çorum ve Afþin Kardeþ Þehir oldu

Depremzedelere toplu taþýma
ve su aboneliði ücretsiz

Belediye Baþkaný 
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn

Halil Ýbrahim 
Aþgýn

YAÞANABiLECEK AFETLER
VE RiSKLER BELiRLENECEK

Çorum'un tanýnan simalarýn-
dan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu ve
Arslan Adnan Türkoðlu'nun ismi
yaþatýlacak. Belediye Meclisi, iki
farklý caddeye Dr. Turhan Kýlýçcý-
oðlu ve Arslan Adnan Türkoð-
lu'nun isminin verilmesiyle ilgili
maddeyi onayladý.

Belediye Meclisi'nin Mart ayý
toplantýsýnda Geçtiðimiz ay vefat
eden 19. Dönem Milletvekili Ars-
lan Adnan Türkoðlu'nun ismi Ýnö-
nü Caddesi'nin güneyi ve Erzu-
rum Dede Caddesi'nin batýsýnda
bulunan Erzurum Dede 2. Cad-
de'ye verildi. 

Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu'nun ismi
ise Ýnönü Caddesi'nin güneyi,
Fevzi Çakmak 3. Cadde'nin kuze-
yi, Fevzi Çakmak Caddesi'nin ba-
týsýnda kalan imar yoluna verildi.

Öte yandan belediyenin 2023
bütçesinde Etüd Proje Müdürlü-
ðü bütçesinde bulunan Park ve
Bahçeler Müdürlüðüne 3 milyon
500 bin lira ödenek aktarýmý ya-
pýldý. 

Ýskilip Caddesi, Ahçýlar 3.
Cadde, Cemilbey Caddesi'nde
bulunan sentetik yüzeyli futbol
sahasý ve soyunma odalarýnýn
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne
tahsis edilmesi için Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a
yetki verildi. 

Pancarlýk bölgesinde Trap
Yarýþlarý'nýn bulunduðu alanda
iyileþtirmeler yapýlacak. Bu kap-
samda mecliste Gençlik ve Spor
Bakanlýðý ile yapýlacak ortak pro-
jeyle gündem maddesi görüþüle-
rek kabul edildi. (Çaðrý Uzun)

Kýlýçcýoðlu ve Türkoðlu'nun 
ismi yaþatýlýyor

Dr. Turhan 
Kýlýçcýoðlu 

Arslan Adnan 
Türkoðlu
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Halk arasýnda göz tansiyonu
adýyla bilinen glokomun, göz içi ba-
sýncýnýn yükselmesine baðlý görme
sinirinin etkilenmesine yol açan
sinsi bir hastalýk olduðunu belirten
Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzma-
ný Op. Dr. Burcu Iþýk, “Glokom için
en büyük risk faktörü yaþtýr. Dola-
yýsýyla, ilerleyen yaþlarda bu has-
talýða daha çok dikkat etmek gere-
kir. Ancak daha nadir de olsa be-
beklerde ve çocuklarda görülen
formlarý da vardýr. Ayrýca ailesinde
göz tansiyonu olanlar daha yüksek
risk altýnda olduklarý için daha ya-
kýndan takip edilmelidir” dedi.

Glokom hastalýðýnýn tanýmýný
yapan Op. Dr. Iþýk, “Halk arasýnda
göz tansiyonu adýyla bilinen glo-
kom, göz içi basýncýnýn yükselme-
sine baðlý görme sinirinin etkilen-
mesine yol açan sinsi bir hastalýk-
týr. Normalde göz içi sývýsý, düzenli
bir þekilde üretilir ve belirli bir me-
kanizmayla emilerek göz içi basýn-
cýnýn dengede kalmasý saðlanýr.
Bu dengedeki bir bozukluk göz içi
basýncýnýn artmasýna yol açar. Ani
göz içi basýncý artýþý olarak adlan-

dýrabileceðimiz glokom krizi olma-
dýðý sürece göz tansiyonu bulgu
vermez. Bu nedenle hastalar geç
taný alýrlar ve göz siniri hasarý çok-
tan baþlamýþ olabilir” þeklinde ko-
nuþtu.

"DÝYABET VE 
HÝPERTANSÝYON 
HASTALARI RÝSK ALTINDA"
Glokom için en büyük risk faktö-

rünün yaþ olduðunu ifade eden
Op. Dr. Iþýk, “Ýlerleyen yaþlarda bu
hastalýða daha çok dikkat etmek
gerekir. Ancak daha nadir de olsa
bebeklerde ve çocuklarda görülen
formlarý da vardýr. 

Ayrýca ailesinde göz tansiyonu
olanlar daha yüksek risk altýnda ol-
duklarý için bu hastalýk açýsýndan
çok daha yakýndan takip edilmeli-
dir. Ayrýca uzun süreli steroid kulla-
nanlar, diyabet hastalarý, hipertan-
siyon hastalarý, hipotiroidisi bulu-
nanlar, yüksek miyop ve hipermet-
ropisi olanlar da risk altýndadýr.
Hiçbir risk faktörü bulunmasa da
sinsi ilerleyen bir hastalýk olduðu
için kiþilerin düzenli göz kontrolü

yaptýrmalarý önemlidir” açýklama-
sýnda bulundu.

"GEÇ FARK EDÝLEBÝLÝR”
Glokomun belirtilerinden bah-

seden Op. Dr. Iþýk, þu bilgileri pay-
laþtý: “Üstünde tekrar durulmasý
gereken glokomun yüksek oranda
belirtisiz olduðudur. Yavaþça etraf-
tan baþlayarak görme alaný merke-
ze doðru daralýr. Dolayýsýyla, bu
görme alaný daralmasýný da kiþiler
geç fark edebilir. Ancak ani göz
içi basýncý artýþýyla karakterize
glokom krizi olursa kiþide aðrý,
gözde kýzarýklýk, bulanýk gör-
me görülebilir. Bu kiþiler aci-
len göz doktoruna baþvur-
malý ve göz içi basýnçlarý
ivedilikle düþürülmelidir.”

Glokomda taný koyma
sürecini anlatan Op. Dr.
Iþýk, “Göz içi basýnç ölçümü göz
muayenelerini rutin bir parçasý ol-
duðu için bu hastalar çoðunlukla
bu muayeneler sýrasýnda tesadü-
fen taný alýrlar. Bazý hastalarda göz
içi basýncý normal olsa da göz tan-
siyonu olabileceði için þüpheleni-

len hastalara da görme alaný testi
ve optik sinir baþýný inceleyen optik
koherens tomografi testi yapýlýr”
açýklamasýnda bulundu.

Hastalýkta erken teþhisin önem-
li olduðunu vurgulayan Op. Dr. Iþýk,
“Glokom hastalýðýnýn göz sinirine
verdiði hasar geri dönüþümsüzdür.
Bu sebeple erken teþhis edilmesi
çok önemlidir. 

Tespit edildiði noktadan sonra
amaç hastalýðý durdurmak ve vere-
bileceði hasarý önlemektir. Aynen
þeker hastalýðý gibi göz tansiyonu
da tamamen iyileþebilen bir hasta-
lýk deðildir. Hastalara uzun yýllar
düzenli göz testlerini yaptýrmalýdýr”
ifadelerini kullandý.

"TEDAVÝDE ÝLK TERCÝH GÖZ 
DAMLALARI OLABÝLÝR"
Tedavi yollarýna deðinen Op.

Dr. Iþýk, “Glokomda göz içi basýnç
çok yüksek deðilse, ilk tercih ilaç
tedavileridir. Bunlar da göz damla-
larýdýr. Ýlaç tedavisiyle göz içi ba-
sýncý kontrol altýna alýnsa da hasta
çoðunlukla ömür boyu ilaç kullan-
maya devam eder. Ýlaç tedavisiyle
kontrol altýna alýnamayan durum-
larda lazer tedavisi ya da cerrahi
tedavi tercih edilebilir. Bazen has-
talar cerrahi sonrasý ilaç kullanma-
yý býrakabilir. Ancak mutlaka göz
kontrollerine gelmeye devam et-
meleri gerekir” diyerek sözlerini
noktaladý. (ÝHA)
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1764- Padiþah III. Mustafa tarafýndan
yaptýrýlan Laleli Camii ibadete açýldý.

1913- Adapazaarý Ýslam Ticaret Bankasý
kuruldu. (31 Mart 1937 tarihinde ünvaný Türk
Ticaret Bankasý A.Þ. olarak deðiþtirilmiþtir.)

1918- Çayeli ve Çat I. Dünya Savaþý'nda
Rus iþgalinden kurtuldu.

1929- Ýstanbul'da "Matbaacýlýk Mektebi"
açýldý.

1943- Þükrü Saraçoðlu'nun baþbakanlý-
ðýndaki 13. TBMM hükümeti istifa etti ve ge-
ne Þükrü Saraçoðlu baþbakanlýðýnda 14.
TBMM hükümeti kuruldu.

1952- Amerika Birleþik Devletleri'ni Türk
modasý sardý. Amerikan moda dergileri, Ýs-
tanbul Sarýsý, Türk Kýrmýzýsý, Helva Beji, Fes
Rengi gibi renklerden geçilmez oldu. Bir fir-
ma, Harem adý altýnda kozmetikler piyasaya
sürdü.

1954- Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteci-
ler Sendikasý, Mecliste yaptýðý bir konuþma-
da yazý iþleri müdürleri için "baldýrý çýplak" ta-
birini kullanan DP Ýzmir Milletvekili Halil Öz-
yörük'ü Meclise ve DP Genel Baþkanlýðý'na
çektikleri bir telgrafla protesto ettiler.

1954- Yayýn yoluyla suç iþleyenlere aðýr
cezalar getiren yasa Meclisten çýktý.

1955- Erzurum 9. Kolordu Komutanlýðý 2
Numaralý Askeri Mahkemesi'nce idama
mahkûm edilen Sovyet casuslarý Ývan Adami-
di ve Nikola Antonov asýldý.

1956- Ali Sami Yen Stadý Galatasaray
Spor Kulübü'ne devredildi.

1957- Türk ordusunun ilk kadýn doktor su-
bayý Sema Aran teðmen rütbesiyle göreve
baþladý.

1967- Gölcük Tersanesi'nde " Berk" adlý
refakat firkateyninin yapýmýna baþlandý.Tür-
kiye'nin kendi olanaklarýný kullanarak yaptýðý
ilk firkateynin yapýmý 1971 yýlýnda tamamlan-
dý.

1971- Güvenlik kuvvetlerinin denetimi al-
týndaki ODTÜ'de Mütevelli Heyeti'nin Akade-
mik Konseyi feshetmesi üzerine Rektör Erdal
Ýnönü görevinden istifa etti. Genelkurmay
Baþkaný Memduh Taðmaç'ýn baþkanlýðýnda
toplanan Yüksek Komuta Konseyi Toplantý-
sýnda "Olaylarý önlemede hükümetin yetersiz
kaldýðý" ifade edildi ve Baþbakanýn istifasý is-
tendi.

1983- Türkiye'nin Belgrat Büyükelçisi Ga-
lip Balkar, iki saldýrgan tarafýndan yaralandý.
Büyükelçi iki gün sonra öldü. Saldýrýyý Erme-
ni Soykýrýmýnýn Adalet Komandolarý ve ASA-
LA örgütü üstlendi.

1984- Turgut Özal Türk Ceza Kanunu'nda
siyasi suç olmadýðýný söyledi.

1992- Türk savaþ uçaklarý Kuzey Irak'taki
iki PKK kampýný bombaladý.

1995- TBMM Malvarlýðýný Araþtýrma Ko-
misyonunun Almanya'da bulduðu belgeler,
RP'li Süleyman Mercümek'in Türkiye'de yö-
nettiði paranýn toplam 17 milyon mark oldu-
ðunu ve bu paralarýn akýbetinin bilinmediðini
ortaya koydu.

1996- 1990 yýlýnda öldürülen gazeteci
Çetin Emeç'i vuran Ýslami Hareket Örgütü-
nün ameliyat timi sorumlusu Ýrfan Çaðýrýcý Ýs-
tanbul'da yakalandý.

2003- Siirt'te yapýlan milletvekili yenileme
seçimlerinde 3 milletvekilliðini alan, iktidarda-
ki AK Parti'nin Genel Baþkaný Recep Tayyip
Erdoðan da parlamentoya girdi.

BUGÜN

Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:32
06:55
12:58
16:11
18:47
20:05
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TARÝHTE BUGÜN

TRAVMALAR DiÞ SIKTIRIYOR
Diþ Hekimi Dr. Melih Þengül, ''

Deprem ile beraber; diþlerini sýktý-
ðýnýn farkýnda bile olmayan kiþiler
için bu durum fark edilir oldu. Trav-
ma ataðý sýrasýnda cenin pozisyo-
na çekilerek, kývrýlma ve diþlerini
sýkma insana özgü psikolojik sa-
vunma mekanizmasýdýr'' dedi.

Toplum içerisinde oldukça yay-
gýn görülen diþ sýkma sorunu; dep-
rem ile tetiklenen travma ve endiþe
nedeniyle daha çok görülmeye
baþladý. Ýstanbul Saðlýk ve Tekno-
loji Üniversitesi Öðretim Üyesi Diþ
Hekimi Dr. Melih Þengül “Diþ sýk-
ma ve çene rahatsýzlýklarý, toplumu
pandemi gibi sarmýþ ve yayýlmýþ
durumda. COVID sýrasýnda insan-
larýn bir yandan evden çalýþmasý,
diðer yandan hastalýk endiþesi ta-
þýmasý kaygý ve korkuyu arttýrmýþ;
bu da diþ sýkma þikayeti olan has-
talarý daha çok görmemize yol aç-
mýþtý. Þimdi de deprem dolayýsýyla
benzer bir durum yaþýyoruz. Mev-
cut diþ sýkma sorunu olan ve teda-
vi ettiðimiz hastalarýmýz deprem
sonrasýnda sorunlarý tetiklenmiþ ve
þikâyetleri artmýþ þekilde geri gelir-
ken, daha önce diþ sýkma þikayeti
olmayan kiþilerde de bu semptom-
lar görülmeye baþladý. Bizim gibi
stres oraný yüksek toplumlarda ge-
nel olarak diþ sýkma þikâyeti daha
çok görülüyor" dedi.

Dr. Þengül, sözlerine þöyle de-
vam etti: ''Diþ sýkma þikâyeti genel-
de biyopsikososyal sebeplere da-
yandýrýlýr. Belirli dönemlerde artýþ
gösterir. Deprem ile beraber; diþle-
rini sýktýðýnýn farkýnda bile olmayan
kiþiler için bu durum fark edilir oldu.
Travma ataðý sýrasýnda cenin po-
zisyona çekilerek, kývrýlma ve diþ-
lerini sýkma insana özgü psikolojik
savunma mekanizmasýdýr.''

Dr. Þengül, “Zor durumlarda

söylediðimiz ve bilinçaltý kodlama-
mýzda var olan “Sýk diþini, bu da
geçer” deyimi aslýnda tam olarak
içinde bulunduðumuz durumu
açýklýyor. Psikolojik olarak diþ sýk-
mamýz gereken durumlar artýkça,
fizyolojik olarak da diþimizi daha
fazla sýkýyoruz. Stresli zamanlarda
gün içerisinde veya gece diþlerde
sýkma görülebilir” diyerek depre-
min bu þikâyetleri artýrdýðýna da
dikkat çekti.

"ÇOCUKLUK TRAVMALARI 
DÝÞ SIKMAYA YOL AÇABÝLÝR"
“Diþ sýkma bir hastalýk deðil bir

sonuçtur; altýnda yatan psikolojik
ve fiziksel nedenlere bakmak gere-
kir” diyen Dr. Þengül, “Çene ve diþ-
ler ortopedik olarak düzgün kapan-
mýyorsa; iskelet, çene için doðru
bir kapanýþ vermiyor veya ortope-
dik bozukluk varsa diþ sýkma orta-
ya çýkabilir. Bu sebepler dýþýnda

psiko-sosyal faktörler de var. Ço-
cukluk travmalarý, aile baskýsý, ge-
lecek kaygýsý, anksiyete, korkular;
antidepresan, alkol ya da madde
kullanýmý diþ sýkma miktarý ve sýklý-
ðýný artýrabilir” þeklinde konuþtu.

"DÝÞ SIKMAK PEK ÇOK 
HASTALIK RÝSKÝNÝ 
ARTIRIYOR"
Diþ sýkmanýn baþka hastalýkla-

ra yol açabileceðini vurgulayan Dr.
Þengül, “Diþ sýkmaya sadece diþ-
leri sýkmak olarak bakmamak gere-
kir. Temelde baþka bir rahatsýzlýk
sebebiyle bir sonuç olarak önümü-
ze gelebilir. Yakýn da ya da uzak
pek çok hastalýkla birlikte kiþinin
kendisinin bile fark etmediði diþ
sýkma problemi bir arada olabilir.
Diþ sýkmak, diþler üzerinde kýrýlma-
lar, çatlamalar, aþýnmalar yapabile-
ceði gibi; diþ eti çevre dokularýnda,
diþ eti çekilmeleri yapabilir, aðzýn

içindeki yumuþak dokular üzerinde
olumsuz etkileri vardýr. Baþta aþýn-
ma olarak görülür. Aðýzda eðer bir
dolgu, restorasyon, köprü varsa ký-
rýlma olabilir; diþin kendisi dahi kýrý-
labilir. Çene eklemleri üzerinde,
kaslarýn aþýrý geliþmesinden yüzde
asimetrik geliþmeler yaþanabilir.
Estetik olarak görüntü bozukluðu
yaþanabilir. Gece kaslar çalýþmaya
devam ettiði için, yorgun uyanýlma-
sýna; derin uykuya geçilemediði gi-
bi uyku bozukluðu gibi problemlere
neden olabilir. Hayat kalitesi büyük
ölçüde düþerken genel hayattaki
performansý da düþürebilir. Diþ sýk-
maya sebep olan faktörler, zaman
içerisinde postürün bozulmasýna
yol açan hastalýklara da neden ola-
bilir” diye konuþtu.

EGZERSÝZLER ÝÞE 
YARAR MI?
Dr. Þengül, sözlerini þöyle son-

landýrdý: ''Kaslarý rahatlatýcý birta-
kým egzersiz ve metotlar mevcut
ancak unutulmamalý ki bunlarýn
hiçbiri tedavi amaçlý deðil. Diþ he-
kimi tarafýndan önerilecek ve çene
kaslarýný kuvvetlendiren bazý eg-
zersizler diþ sýkmayý azaltabilir. An-
cak tek baþýna egzersiz yeterli ol-
mayacaktýr. Kalýcý düzelme için se-
bepleri bulunarak tedavinin plan-
lanmasý gerekir. Geçici bir rahatla-
ma için kas masajlarý fayda verebi-
lir. Vücudumuzda agonist ve anta-
gonist dediðimiz birbirinin zýddý iki
tür kas vardýr. Her kas kendi zýddý
ile çalýþýr. Kapatýcý kasýnýn açma
kasý da var. Sürekli kapatýcý kas
aktifse açma kasý inaktif oluyor.
Açýcý kaslarý kuvvetlendirdiðimiz-
de, diþ sýkma alýþkanlýðýnda azal-
malar görülebilmektedir. Aðýz aç-
ma kaslarýný kuvvetlendirdiðimizde
sýkma azalýyor.” (ÝHA)

Sinsi ilerleyen glokom 
çocuklarda da görülebilir
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Ýskilip ilçesinde AK
Parti Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkanlýðýnca dep-
remzedeler için baþla-
týlan "Sýcak Sofralar
Tekrar Kurulsun, Mut-
fak Seti Kampanyasý"
ile 19 koli mutfak mal-
zemesi toplandýðý bil-
dirildi.

AK Parti Ýskilip Ýlçe
Kadýn Kollarý Baþkan-
lýðýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, düzenle-
nen yardým kampan-
yasýnda tedarik edilen
mutfak eþyalarýndan,
içinde tencere, tava,
çaydanlýk, ekmek bý-
çaðý, saklama kabý,
çay tepsisi, sofra bezi,
altýþar tabak, kaþýk,
çatal, çay kaþýðý, çay
bardaðý, su bardaðý ile
çorba kepçesi ve ser-
vis kaþýðý bulunan 19
koli hazýrlandý.

Açýklamada görüþ-
lerine yer verilen AK
Parti Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Betül Kaba-
lak, yardým kampan-
yasý kapsamýnda ilçe-
de yoðun çalýþma
yaptýklarýný bildirdi.

Toplanan yardým
malzemelerini deprem
bölgesine göndermek
üzere hazýr hale getir-
diklerini belirten Kaba-
lak, "Baþta Ýlçe Baþka-
nýmýz Yusuf Kaya ol-
mak üzere destek ve-
renlere ve Yönetim
Kurulu arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum.
Yaralarýmýzý birlikte
sarmak için çalýþmala-
rýmýz partimizin tali-
matlarý doðrultusunda
devam edecektir." ifa-
delerini kullandý. (AA)

Oðuzlar Beledi-
yesi tarafýndan ilçe-
de güvenliði tehdit
eden metruk yapýla-
rýn yýkýmýna devam
ediliyor.

O ð u z l a r ' d a
2019'dan beri yýkýl-
ma tehlikesi olan,
yaya ve trafik güven-
liðini tehdit eden 58
adet metruk yapý yý-
kýlýyor. Yapýlan çalýþ-
malarla ilgili bilgi ve-
ren Oðuzlar Beledi-
ye Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, "Ýlçemizde
göreve geldiðimiz-
den beri yanýndan
geçerken yýkýlma tehlikesi olup ya-
yalarýn ve mahalle sakinlerinin gü-
venliðini tehdit eden, kavþak nok-
talarda araçlarýn dönüþ yapmasýný
ve görüþü engelleyip trafik güvenli-
ðini tehlikeye sokan 58 adet met-
ruk binayý yýkarak ilçemizin dönü-
þümünü saðladýk. Bu yýkýmlar sü-
resince çok tepki gösteren oldu,
bakýmsýzlýk ve sahipsizlikten vira-
ne olmuþ evleri tarihi eser olmama-

sýna raðmen tarihi
eser deyip insan-
larý provoke eden-
ler oldu, yýkýmlar
süresince beledi-
ye ekiplerimize
saldýranlar oldu.
Geldiðimiz nokta-
da tüm karþý çýk-
malara raðmen Ýl-
çemizin geleceði
için yýktýðýmýz
metruk bina ile il-
çemizde 58 binayý
yýkarak ilçemizin
dönüþümünü sað-
lamýþ olmanýn vic-
danen rahatlýðýný
yaþýyoruz. Ýlçe-

mizde yýkýlan binalarýn hafriyatýn-
dan çýkan odunlarý ihtiyaç sahiple-
rine ücretsiz daðýttýk, binalarýn yý-
kýlmasýnýn ardýndan boþalan alan-
larda ücretsiz otopark yaparak tra-
fik sýkýþýklýðýný önledik. Bugünü dü-
þünerek deðil, yarýnlarý planlaya-
rak attýðýmýz her adýmýn gönül ra-
hatlýðýyla gönül belediyeciliði ile
çalýþmaya devam edeceðiz" diye
konuþtu. (Haber Merkezi)

Uðurludað ilçesinde kay-
makamlýkça halk günü toplan-
týsý gerçekleþtirildi.

Kaymakamlýktan yapýlan
yazýlý açýklamaya göre, Kay-
makam Erkan Þahin'in baþlat-
týðý halk günü toplantýlarý, be-
lirli aralýklarla devam ediyor.

Þahin, uygulama kapsa-
mýnda makamýnda kabul ettiði
vatandaþlarýn sorun ve talep-
lerini dinledi.

Çeþitli kamu kuruluþlarýnýn
yöneticilerinin de katýldýðý halk
günü toplantýlarýyla vatandaþ-
larýn taleplerinin hýzla karþýlan-
masý hedefleniyor. (AA)

OÐUZLAR'DA METRUK YAPILAR YIKILIYOR

Muzaffer Yýldýrým

Uðurludað'da vatandaþý dinlendi

AK Partililerden
yardým kampanyasý
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Ýskilip Belediye-
since yaklaþan Ra-
mazan ayý nede-
niyle gýda iþletme-
lerine yönelik de-
netimlere baþlandý-
ðý bildirildi.

Belediyeden ya-
pýlan yazýlý açýkla-
mada, denetimler-
de gýda üretimi ve
hijyen kurallarýna
uymadýðý tespit
edilen iþ yerlerinin
yetkililerce uyarýldý-
ðý belirtildi.

A ç ý k l a m a d a ,
"Vatandaþlarýmýzýn
halk saðlýðýný tehdit
eden bir durumla
karþýlaþmasý duru-
munda, Alo 174 Gý-
da Hattý ve Alo 153
Zabýta Hattý'na þi-
kayetlerini bildir-
melerini rica ediyo-
ruz. Ýlçemizdeki ye-
rel ve zincir mar-
ketlere yönelik seri
denetimlerimiz de-
vam edecek" denil-
di. (AA)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, "Kadýnlarýmýz; iþ hayatý, eðitim,
saðlýk, yasama, yürütme ve yargýya varýnca-
ya kadar her
alanda üstlendiði
görevi baþarýyla
yerine getirmiþ-
lerdir. Kadýnlarý-
mýz Türkiye Cum-
huriyeti'nin kurul-
masýnda büyük
roller üstlenmiþler
ve ülkemizin sim-
gesi ve Cumhuri-
yet'in en büyük
teminatý olmuþ-
lardýr" dedi.

8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü
dolayýsýyla bir
mesaj yayýmla-
yan Baþkan Þahi-
ner, "Kadýnlar, yaþamýmýzýn her anýnda yaný-
mýzda olan, bizleri dünyaya getiren, büyü-
ten, yetiþtiren, eðiten, sevgisi ile kuþatan ve
þefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri
yalnýz býrakmayan, en deðerli varlýklarýmýz-
dýr. Dünya Kadýnlar Günü, kadýnlarýn, eþitlik,
baðýmsýzlýk, özgürlük, daha iyi yaþama ve
çalýþma koþullarýný iyileþtirme yolunda ver-
dikleri mücadelenin simgesi olmuþtur. Bugün
gelinen noktada kadýnlarýmýz; iþ hayatý, eði-
tim, saðlýk, yasama, yürütme ve yargýya va-
rýncaya kadar her alanda üstlendiði görevi
baþarýyla yerine getirmiþlerdir. Kadýnlarýmýz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnda büyük
roller üstlenmiþler ve ülkemizin simgesi ve
Cumhuriyet'in en büyük teminatý olmuþlardýr.
Ýslam dini ile birlikte kadýn toplumda hak etti-
ði deðeri almýþtýr. Kadýnlara karþý gösterile-
cek tavýrda bizim için en güzel örnek Sevgili
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir.
Peygamberimiz, kadýnlara karþý her daim
güler yüzlü olmuþ, onlara sevgi ve saygý
göstermiþtir. Kadýna þiddetin, ne Ýslam'da ne
de insanlýkta yeri yoktur. Bu duygu ve  dü-
þüncelerle baþta tüm þehit anneleri ve eþleri
olmak üzere; yaþamýn her anýnda her türlü
fedakârlýkta bulunan, yokluðumuzu ve sýkýn-
týlarýmýzý paylaþan, her zaman yanýmýzda
olan tüm fedakâr kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dün-
ya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum." 

(Haber Merkezi)

Bayat Belediyesi, Kahramanmaraþ'ýn Afþin
ilçesinde depremzedelere Perþembe günü Ba-
yat Dolmasý ikram edecek.

Konuyla ilgili bir açýklama yapan Bayat Be-
lediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "11 ilimizi sarsan
asrýn felaketinden sonra yaralarý birlikte sarma-
ya devam ediyoruz. Depremin meydana geldiði
6 Þubat tarihinden itibaren Belediyemiz olarak,
bugüne kadar 4 iþ makinasý, 9 personelimiz ile
afet bölgesine destek verdik. Bayat halkýnýn
destekleriyle toplanan yardýmlar ivedilikle dep-
rem bölgesine ulaþtýrýldý. Ýlçemize gelen 55
depremzede ailemizi en iyi þekilde misafir et-
meye çalýþýyoruz. Çorum Valimiz Sn. Mustafa
Çiftçi koordinesinde; Kahramanmaraþ'ýn Afþin
ilçesinde Belediyemiz öncülüðünde Bayatlý ha-
yýrsever vatandaþlarýmýzýn desteðiyle Afþinli
kardeþlerimize 4500 kiþilik Baharatlý Bayat Dol-
masý ikram edeceðiz. Az çok demeden maddi
ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgeme-
yen deðerli Bayatlý Hemþehrilerime caný gönül-
den teþekkür ediyorum. Elimizden gelen deste-
ði saðlamaya devam edeceðiz. Asrýn felaketin-
de hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Al-
lah'tan rahmet, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyor,
Aziz Milletimize geçmiþ olsun dileklerimi iletiyo-
rum" dedi. (Haber Merkezi)

Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý
Bakan Müþaviri ve geçen dönem Çorum Beledi-
ye Baþkaný Zeki Gül, memleketi Alaca'da beledi-
ye yöneticileri ve oda baþkanlarýyla bir araya
geldi. 

Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý'nda gerçek-
leþtirilen toplantýya Alaca Belediye Baþkaný Ha-
lil Ýbrahim Þaltu, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ragýp
Agaçdan, Alaca Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý
Fatih Arslan, Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin,
Alaca Ticaret Borsasý Baþkaný Arslan Gür, Alaca
Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç, Alaca Ziraat
Odasý Baþkaný Ferhat Arslan, Alaca Þöförler
Odasý Baþkaný Duran Ongu, Alaca Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Bur-
salý Demir, Alaca TSO Meclisi ile Alaca TB Mec-
lis Üyeleri katýldý. 

Toplantýda kýsa bir konuþma yapan Çevre
Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý Bakan

Müþaviri ve geçen dönem Çorum Belediye Baþ-
kaný Zeki Gül kendi memleketi olan Alaca'da sý-
cak þekilde karþýlanmanýn kendisini çok mutlu
ettiðini belirtti. Kendisinin her zaman yanýnda
olan Alaca Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu
ve oda baþkanlarýna teþekkür eden Gül, "Alaca
geldiðim zaman bana evimde olduðumu hisset-
tiren tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum.
Bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonraki
süreçlerde de Alacalý hemþerilerim için elimden
geleni fazlasýyla yapmaya devam edeceðim"
dedi. 

Öte yandan toplantýya katýlan tüm baþkanlar
Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý
Bakan Müþaviri ve geçen dönem Çorum Beledi-
ye Baþkaný Zeki Gül 'e bu zamana kadar tam
destek olduklarýný bundan sonraki süreçte de
tam destek olacaklarýný dile getirdi. 

(Haber Merkezi)

AFÞiN'DE 4 BiN 500 KiÞiYE
BAYAT DOLMASI iKRAM EDiLECEK

'Kadýnlarýmýz cumhuriyetin
en büyük teminatý oldu'

Gül, Alaca'da belediye ve
oda baþkanlarýyla buluþtu

Abdulkadir Þahiner

Ýskilip'te gýda iþletmeleri denetleniyor
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Çorum FK'nin de bulunduðu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25.
hafta maçlarý sonrasýnda
PFDK'ya sevk edilen takýmlar
belli oldu. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25.
hafta karþýlaþmalarý tamamlandý.
Karþýlaþmalar sonrasý Profesyo-
nel Futbol Disiplin Kurulu'na
(PFDK) sevk edilen takýmlar bel-
li oldu. Amed Sportif Faaliyetler
ile olaylý bir maç geçiren Bursas-
por üç nedenle, kulüp yetkilileri-
nin de ikisi PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapýlan açýklamada
þöyle denildi:

"Isparta 32 Spor Kulübü'nün
Ýnegölspor ile oynanan müsaba-
kada taraftarýn çirkin ve kötü te-
zahüratý nedeniyle PFDK'ya sev-
kine,

Isparta 32 Spor Kulübü Tek-
nik Sorumlusu Hakan Yýlmaz'ýn
ayný müsabakadaki sportmenli-
ðe aykýrý hareketi nedeniyle
PFDK'ya sevkine,

Isparta 32 Spor Kulübü Antre-

nörü Serdal Kurt'un ayný müsa-
bakadaki sportmenliðe aykýrý ha-
reketi nedeniyle PFDK'ya sevki-
ne, 

Menemen Futbol Kulübü Tek-
nik Sorumlusu Özden Töray-
dýn'ýn 24Erzincanspor ile oyna-
nan müsabakada sportmenliðe
aykýrý hareketi nedeniyle
PFDK'ya sevkine, 

Bursaspor Kulübü'nün Amed
Sportif Faaliyetler ile oynanan
müsabakada taraftarýn çirkin ve
kötü tezahüratý, saha olaylarý,
merdiven boþluklarýnýn boþ býra-
kýlmamasý ve talimatlara aykýrý
hareketi nedeniyle PFDK'ya sev-
kine,

Bursaspor Kulübü Görevlisi
Aþkýn Deðirmenci'nin ayný müsa-
bakadaki saldýrýsý PFDK'ya sev-
kine,

Bursaspor Kulübü Görevlisi
Aybars Türkkan'ýn ayný müsaba-
kadaki saldýrýsý nedeniyle
PFDK'ya sevkine karar verilmiþ-
tir." (Abdulkadir Söylemez)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor-
Amedspor maçýnda, Amedsporlu futbolculara
yönelik ýrkçý saldýrýlar ve tribünde açýlan pankart-
lar nedeniyle gözaltýna alýnan 9 kiþiden 3'ü sav-
cýlýktan 6'sý adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

Bursa Büyükþehir Belediye Stadyumu'nda
oynanan karþýlaþma sonrasý baþlatýlan soruþtur-
ma kapsamýnda; aralarýnda tribüne ýrkçý pan-
kartlarý getiren ve açan, saldýrýlara karýþan 9 ki-

þi gözaltýna alýndý. Ýfadeleri alýnan 3 kiþi, dün
sevk edildiði adliyede çýkarýldýðý nöbetçi savcý-
lýkça serbest býrakýldý. Aralarýnda tribüne pan-
kart getirip, açan Ö.Ç, E.A, L.U. ve M.B'nin de
bulunduðu 6 kiþi için de savcýlýktan 1 gün ek sü-
re alýndý. Bugün ifadeleri alýnan þüpheliler de
adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nö-
betçi hakimliðe çýkarýlan 6 kiþi, adli kontrol þar-
týyla serbest býrakýldý. (Haber Merkezi)

Gözaltýna alýnanlarýn
tümü serbest býrakýldý

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Çorum FK, Çarþamba günü oyna-
yacaðý Afyonspor hazýrlýklarýna baþladý.

Hafta sonu Batman deplasmanýndan
üç puan alarak ligin liderliðine yükselen
Çorum FK'nin Kahramanmaraþ ve böl-
gesinde meydana gelen deprem felake-
ti nedeniyle Afyonspor ile oynayacaðý
maç ertelenmiþti. 26. haftayý BAY geçe-
cek olan kýrmýzý-siyahlýlar, 15 Mart Çar-
þamba günü Afyonspor ile erteleme ma-
çýnda karþýlaþacak. 

Çorum Þehir Stadyumu'nda oynana-
cak maç için kýrmýzý-siyahlýlar, Çarþam-
ba günü hazýrlýklara baþladý. Dün kulüp
tesislerinde toplanan Çorum FK, Teknik
Direktör Tahsin Tam yönetiminde bir an-
trenman yaptý. Antrenmanda yenileme
çalýþmasý yapýldý.

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

Çorum FK'den 
8 Mart mesajý

Çorum Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü nedeniyle kutlama mesajý
yayýmladý. Çorum FK'den yapýlan açýkla-
mada, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü,
deprem felaketinde hayatýný kaybeden ka-
dýnlarýmýza adýyoruz. 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadýnlar Günü kutlu olsun" denildi. 

(Abdulkadir Söylemez)

Soma, sakatlýklarla
boðuþuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaras-
por'a 1-0 maðlup olan Somaspor, sakatlýklar-
la sarsýldý

Siyah-beyazlý ekipte iki önemli oyuncu bir-
den sakatlandý. Takýmýn en istikrarlý futbolcu-
larýndan olan Kadir, 22'nci dakikada sakatla-
nýp oyundan çýkarken, Kadir'in yerine oyuna
dahil olup 5 ay sonra ilk kez forma giyen Sa-
fa Ali de 80'inci dakikada sakatlýk yaþadý. Bu
sezon baþýnda yine Ankaraspor'la oynanan
deplasman maçýnda aðýr sakatlýk yaþayýp 5
aydýr forma giyemeyen futbolcu, sahalara
uzun süre sonra döndüðü ayný rakiple oyna-
nan maçta tekrar sakatlandý. Ayak bileði dö-
nen futbolcunun durumu çekilecek MR'ýn ar-
dýndan belli olacak. (Haber Merkezi)

Nazilli Belediyespor 
rahatladý

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde zirve
mücadelesi veren Esenler Erokspor'u 3-2 ye-
nen Nazilli Belediyespor alt sýralardan uzak-
laþtý. 

Aldýðý kritik galibiyetle ateþ hattýnýn 8 puan
üzerine geçen siyah-beyazlýlarda Teknik Di-
rektör Mesut Toros takýmýný yürekten kutladý-
ðýný ifade etti. 

Ýyi bir futbol ortaya koyduklarýný anlatan
Toros, "Bizim için önemli bir maçtý. Kayýpsýz
geçtik ve düþme hattýyla baðýmýzý kopardýk.
Elbette önümüzde çok müsabaka var. Her
karþýlaþma bizim adýmýza önemli. Biz yolumu-
za devam edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

Afyon hazýrlýklarý baþladý

Bursa'ya büyük ceza geliyor



GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE 9 MART 2023 PERÞEMBE

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com 2 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

DOÐA
GÜLABÝBEY MAH.

EKÝN CAD. NO:42/A-
POLÝS LOJ. KARÞISI

GÜNEÞ
GAZI CD. NO:79 -

PÝRÝBABA KARÞISI-
ATATÜRK LÝS.CÝVARI

BÝLGÝN
BUHARAEVLER M.
ÝBRAHÝM ÇAYIRI 
4. SOK. NO: 10/B

B
U

G
Ü

N

Yozgat Bozok Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Güngör Yýl-
maz, son yýllarýn en kurak kýþ
mevsiminin yaþandýðý Ýç
Anadolu Bölgesi'nde ilkba-
har mevsiminde beklenen
yaðýþýn gelmemesi sonucu
ciddi boyutta kuraklýkla karþý
karþýya kalýnacaðýný söyledi.

Son yýllarýn en kurak kýþ
mevsiminin yaþandýðý Ýç
Anadolu Bölgesi'nde mete-
orolojik kuraklýk, baraj ve gö-
letlerde etkisini gösterdi.
Yozgat, Çorum, Amasya ve
Tokat'ta 66 bin 165 hektar
alaný sulayan Çekerek Bara-
jý'nda kuraklýk nedeniyle yüz-
de 90 eksilme ile doluluk ora-
ný yüzde 10,6'ya düþtü. Yoz-
gat'ýn içme suyu ihtiyacýnýn
karþýlandýðý Cemil Çiçek Ba-
rajý'nda ise su seviyesi yüzde
25'e kadar geriledi. Merkeze
baðlý Esenli köyünde bulu-
nan ve 270 milyon metreküp
su tutma ve 20 bin 424 hek-
tar araziyi sulama kapasitesi-
ne sahip Gelingüllü Bara-
jý'nda ise su seviyesi 17 mil-
yon metreküpe indi. Ayrýca
Yozgat'ta yýllýk yaðýþ ortala-
masýna göre 2020 yýlýnda
612 kilogram, 2021 yýlýnda
626 kilogram, 2022 yýlýnda

ise yaðýþ oraný 529 kilogram
olarak ölçüldü. Ýç Anadolu
Bölgesi'nde Mart, Nisan ve
Mayýs aylarýnda istenilen de-
recede kar ve yaðmur yað-
mazsa ciddi boyutta kuraklýk
yaþanmasý bekleniyor.

"KURAKLIK BÝRÇOK
OLUMSUZLUÐU BERABE-

RÝNDE GETÝRECEK"

Kuraklýðýn Türkiye'nin her
bölgesinde ayný derecede
hissedilmeyeceðini açýkla-
yan Yozgat Bozok Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Güngör Yýl-
maz, "Kuraklýk, sosyoekono-
mik yönden baktýðýmýzda
ürün çeþitliliðinin azalmasý-
na, üretim miktarýnýn azal-
masýna, pazarlarda ürünle-

rin fiyatýnýn yüksek olmasý-
na, daha pahalýya ürün tüke-
tilmesine sebebiyet verecek.
Yani gýda güvenliði ve gü-
vencesinin yeterince karþýla-
namamasý gibi bir olumsuz-
lukla karþýlaþacaðýz. 

Barajlarda su seviyesinin
azalmasý ya da olmasý gere-
ken seviyenin altýna düþme-
si tarým alanlarýný tehdit ede-
cektir. Kuraklýk tarýmsal su-
lama için gerekli suyun ye-
tersizliðini, içme sularýnýn
azalmasýný, biyolojik çeþitlili-
ðin azalmasýný tehdit ede-
cektir. Diðer yandan da elek-
trik enerjisi yönünden de bi-
ze sorun yaþatacaktýr. Dola-
yýsýyla beklenilen yaðýþ ol-
madýðý takdirde noksanlýklar
yaþanabileceðini ifade ede-
bilirim" dedi. (ÝHA)

Adalet Bakanlýðý, Ýcra Ýflas Ka-
nunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþik-
lik Yapýlmasýný öngören kanun
teklifi üzerindeki çalýþmalarýný ta-
mamladý.

Buna göre; Kirada arabulucu-
luðun zorunlu olmasý öngörülüyor,
uyuþturucu ile mücadelede aðýr
cezalar metinde yer alýyor, çocuðu
hasta annelere infaz ertelemesi
de yine metinde bulunuyor. 

5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Ka-
nuna 16. Maddesine "Çocuðunun
hastalýðý nedeniyle kadýn hüküm-
lünün cezasýnýn infazýnýn ertelen-
mesi"ne iliþkin madde ekleniyor.

Teklifle yapýlacak diðer önemli
düzenlemeler ise þunlar:

5237 sayýlý Türk Ceza Kanu-
nunun 188 inci maddesinin dör-
düncü fýkrasýnýn kapsamýna sen-
tetik katinon ve türevleri, sentetik
opioid ve türevleri ile amfetamin
ve türevleri de dahil edilmekte ve
böylelikle anýlan maddelerin imal
ve ticareti suçunun cezasýnýn alt
sýnýrý, 10 yýldan 15 yýl hapse çýka-
rýlmaktadýr.

Uyuþturucu madde kullanmak
suçundan hükümlü olanlar ile baþ-
ka bir suçtan hükümlü olup uyuþ-
turucu madde baðýmlýsý olduðu
tespit edilen hükümlülerin ceza in-
faz kurumunda tedavi ve rehabili-
tasyon programlarýna katýlmasý
zorunlu hale getirilmektedir.

Ayrýca tedavi ve rehabilitasyon
programlarýnýn uygulanacaðý
müstakil ceza infaz kurumlarýnýn
açýlabilmesine veya mevcut ceza
infaz kurumlarýnýn bir bölümünün
bu amaç için tahsis edilmesine im-
kan tanýnmaktadýr.

Uyuþturucu madde imal ve ti-
careti suçu için görevlendirilen
gizli soruþturmacýnýn kamuya açýk
yerlerde ve iþyerlerinde ses veya
görüntü kaydý yapabilmesine ha-
kim tarafýndan izin verilebilecektir.

Elkonulan maddenin uyuþturu-

cu madde olduðuna dair kesin ra-
por alýndýktan sonra soruþturma
aþamasýnda sulh ceza hâkimliðin-
ce bu maddenin müsaderesine ve
imhasýna karar verilmesi zorunlu
hale getirilmektedir. Böylelikle so-
ruþturma veya kovuþturmanýn ke-
sinleþmesi beklenmeden uyuþtu-
rucu maddelerin imhasý saðlan-
mýþ olacaktýr.   

KÝRA UYUÞMAZLIKLARINA
ARABULUCULUK 
ZORUNLULUÐU
Kira iliþkisinden kaynaklanan

uyuþmazlýklar, ortaklýðýn gideril-
mesine iliþkin uyuþmazlýklar, kat
mülkiyetinden kaynaklanan uyuþ-
mazlýklar ve komþu hakkýyla ilgili
uyuþmazlýklar, dava þartý olarak
arabuluculuk kapsamýna alýnmak-
tadýr. 

Ticari davalar ve iþ sözleþme-
sinden kaynaklanan uyuþmazlýk-
lar bakýmýndan, itirazýn iptali,
menfi tespit ve istirdat davalarýnýn
zorunlu arabuluculuk kapsamýnda
olduðu açýkça düzenlenmektedir.

Uyuþmazlýðýn asýl tarafýnýn
arabuluculuk süreci ile arabulucu-
luk faaliyeti sonunda düzenlenen
son tutanak hakkýnda bilgilendiril-
mesi konusunda arabulucuya yü-
kümlülük getirilmektedir.

Ceza infaz kurumlarýnda görev
yapan ceza infaz kurumu müdürü,
infaz ve koruma baþmemuru ve
infaz ve koruma memuru unvanlý
personelden vazife malulü sayý-
lanlarýn yakýnlarýna kamuda istih-
dam hakký tanýnmaktadýr.

Makul sürede yargýlanma hak-
ký ile mahkeme kararlarýnýn icrasý
hakkýnýn ihlali iddiasýyla Anayasa
Mahkemesine yapýlmýþ ve der-
dest olan bireysel baþvurularýn il-
gilinin müracaatý üzerine 6384 sa-
yýlý Kanunla kurulan Adalet Ba-
kanlýðý Ýnsan Haklarý Tazminat Ko-
misyonu'na devredilmesi saðlaný-
yor. (Haber Merkezi)

Çorum'da geliri deprem-
zedeler için kullanýlmak üze-
re "Kardeþlik Çarþýsý" kerme-
si açýldý.

Çorum Belediyesi bünye-
sinde faaliyet gösteren kadýn
kültür merkezlerinin gönüllü-
leri, 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü dolayýsýyla 6 Þubat'ta-
ki Kahramanmaraþ merkezli
depremlerden etkilenenler
için kermes düzenledi.

Türk Kýzýlay, Türkiye Di-
yanet Vakfý ve Kadýn ve De-
mokrasi Derneði üyelerinin
de destek verdiði kermes
kapsamýnda Hürriyet Meyda-
ný'na stant kuruldu.

Kadýnlarýn kendi imkanla-
rýyla ürettikleri gýda, giyim ve

çeyizlik ürünlerini satýþa çý-
kardýklarý kermesten elde
edilen gelirin tamamý, dep-
rem bölgesine gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Ço-
rum Belediye Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn, gazetecilere,
depremlerin ardýndan Ço-

rumlularýn depremzedeler
için seferber olduðunu söyle-
di.

Vatandaþlarýn katkýlarýyla
toplanan yaklaþýk 160 týr ve
kamyon yardým malzemesi-
nin afet bölgesine gönderildi-
ðini belirten Aþgýn, "Çorum,
depremzedelere güzel sahip
çýktý. Vatandaþlarýmýz her
türlü desteði gösterdi. Yar-
dýmlar devam ediyor. Çorum
Belediyesi olarak bir yandan
konteynerler yaptýrýyoruz, di-
ðer yandan Afþin'de altyapý
çalýþmalarýný sürdürüyoruz."
dedi.

Çorum'da daha önce 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü
dolayýsýyla üç gün sürecek
geniþ kapsamlý bir festival or-
ganize etmeyi planladýklarýný
ancak deprem nedeniyle bu-
nu iptal ettiklerini bildiren Aþ-
gýn, 8 Mart'ý en iyi þekilde de-
ðerlendirmek için gelirinin ta-
mamý depremzedeler için
kullanýlmak üzere kermes
düzenlemeyi uygun gördük-
lerini anlattý.

Aþgýn, vatandaþlarýn ev-
de hazýrladýklarý ürünleri ker-
mese getirip ürün desteði
saðlayabileceklerini ya da
kermesten alýþveriþ yaparak
katkýda bulunabileceklerini
kaydetti.

Kermes, 3 gün boyunca
11.00-18.00 saatleri arasýn-
da ziyaret edilebilecek. (AA)

Ev sahibi ve kiracýlar dikkat

Prof. Dr. Yýlmaz: Ciddi boyutta
kuraklýkla karþý karþýyayýz
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Depremzedelere yardým için
‘KARDEÞLiK ÇARÞISI' kuruldu


