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Polis memuru duygusal diyaloðu anlattý
'Size deterjan satmam, elbiselerinizi verin evimde yýkatýrým'

Ýskilip’ten geçici görevle geldiði depre-
min merkez üssü Kahramanmaraþ'ýn
Elbistan ilçesinde, çamaþýr deterjaný

almak istediði market iþletmecisi ile ara-
sýndaki duygu dolu diyaloga ait paylaþýmý
sosyal medyada gündem olan polis me-
muru Ferhat Erduðan, yaþadýklarýný anlat-
tý. Ýskilip’ten geçici görevle geldiði depre-
min merkez üssü Kahramanmaraþ'ýn El-
bistan ilçesinde, çamaþýr deterjaný almak
istediði market iþletmecisi ile arasýndaki
duygu dolu diyaloga ait paylaþýmý sosyal
medyada gündem olan polis memuru Fer-
hat Erduðan, yaþadýklarýný anlattý. 3’TE

Ramazan yaklaþýrken denetimler artýrýldý

Ýskilip Belediyesi Zabýta
ekipleri Ramazan ayý yak-
laþýrken özellikle gýda

maddesi üreten ve satan iþyer-
lerinde denetimlerini artýrdý.
2’DE

Türkiye sandýk 
baþýna gidiyor
Türkiye'nin seçim kararý için beklediði an

geldi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er-
doðan, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde

resmi olarak 14 Mayýs'ta seçim kararýný duyur-
mak için kameralarýn karþýsýna geçti. Erdoðan
kararý imzaladý ve karar jet hýzýyla Resmi Ga-
zete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Seçimle-
rin yenilenmesi kararýmýzýn ülkemize, milleti-
mize ve siyasi partilerimize hayýrlý olmasýný
Allah'tan diliyorum. Seçimlerin tarihinin 14
Mayýs olarak güncellenmesi kararýmýzý çok ön-
ceden, yýlbaþýndan hemen önce kamuoyuyla
paylaþmýþtýk. 4’TE

Baþkan Ali Sülük 
kadýnlarýn gününü kutladý
Ýskilip Belediyesi tarafýndan 8 Mart Dünya

Kadýnlar Günü dolayýsýyla Þehit yakýnlarý
ve Asrýn Felaketinden etkilenerek Ýski-

lip'te konuk edilen depremzede aileler ziyaret
edildi. Belediye Baþkaný Ali Sülük yayýnladý-

ðý mesajda; "Kadýnlarýmýzýn her koþulda baþ
tacý edilmeleri ve hak ettikleri saygýyý görme-
leri esastýr, kalkýnmýþ ve geliþmiþ bir toplum
olma ideali, kadýnlarýmýz olmadan mümkün
deðildir.” dedi. 6’DA

Anaokulu öðrencileri 
babalarýnýn 

mesleklerini tanýdýlar

Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ve
Ýskilip Anaokulu iþbirliði ile öðrencile-
rin babalarýnýn mesleklerini tanýmalarý-

na yönelik etkinlik düzenlendi. Bu kap-
samda düzenlenen sosyal etkinliklerin il-
kinde Ýskilip Anaokulunda eðitim gören
Yaren Akkulak'ýn babasý itfaiye eri Rama-
zan Akkulak'ýn yaptýðý iþ hakkýnda bilgi
verildi. 7’DE

Mesleki yarýþmalarda 
3 öðrenci derece yaptý

Ýmam Hatip Liseleri ve Ortaokullarý ara-
sýnda "Mesleki Yarýþmalar" düzenlendi.
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýn-

dan organize edilen "Mesleki Yarýþmalar",
Çorum merkez, Ýskilip ve Osmancýk'ta ger-
çekleþti. 5’TE

Ramazan Ayý’nýn 
habercisi Berat Gecesi

Berat kandili Ýskilip’te tüm camiilerde
ibadet ve dua ile ihya edildi. Ýskilip Ýlçe
Müftülüðü tarafýndanda Ulu Camii'de

kandil programý düzenlendi. Din görevlileri ve
Ebussuud Erkek Kuran Kursu öðrencileri tara-
fýndan Kur'an-ý Kerim tilâvetleri, Mevlid-i Þe-
rif ve ilahilerin okunmasýnýn ardýndan, Ýlçe
Müftüsü Þuayip Güllü cemaate vaaz-ü nasi-
hatte bulundu. 5’TE

Akþemseddin Anadolu Lisesi’nden 
Ýskilip Belediye’sine ziyaret

Akþemseddin Anadolu Lisesi Müdürü
Mutlu Sadýk Fidan ve beraberindeki
idareciler Ýskilip Belediye Baþkaný Ali

Sülük'ü ziyaret etti. 4’TE

MHP, Çorum'a gelen depremzede 
aileleri yalnýz býrakmýyor

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþ-
kaný Agâh Karapýçak, deprem bölge-
lerinden kente gelen depremzedelerin

kaldýðý Ýskilipli Atýf Hoca Yurdu'nu ziyaret etti.
Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk ve Elbistan ilçele-
rinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 þiddetlerindeki
depremlerin ardýnda yýkýlan veya aðýr hasar
alan binalarda yaþayan yüzbinlerce vatandaþ
evsiz kaldý. 4’TE
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Ýskilip Belediyesi Zabýta ekipleri Ramazan
ayý yaklaþýrken özellikle gýda maddesi üreten
ve satan iþyerlerinde denetimlerini artýrdý.

KRÝTERLERE UYMAYAN 
ÝÞYERLERÝ UYARILIYOR
Belediye Baþkaný Ali Sülük bu konuda yap-

týðý yazýlý açýklamada; "Halkýn saðlýðýna zarar
verebilecek gýda ürünlerinin önüne geçmek için
denetimlerini sýklaþtýran Zabýta ekiplerimiz, gý-
da ve hijyen kriterlerine uymayan iþ yerlerine
uyarýlarda bulunuyor.

VATANDAÞ ÞÝKAYETLERÝ DE 
DEÐERLENDÝRÝLÝYOR
Zabýta ekiplerimiz tarafýndan periyodik ola-

rak gerçekleþtirilen denetimlerde gýda ürünleri-
nin saðlýklý ve temiz koþullarda halka ulaþmasý
amaçlanýyor.  Kontrollerini özellikle gýda satýþý
yapan iþletmelerde yoðunlaþtýrýlacak denetim-
lerde vatandaþlarýmýzdan gelen þikâyetlerde de-
ðerlendiriliyor.

ALO 174 GIDA HATTI VE  ALO 153 
ZABITA HATTI HÝZMETTE
Vatandaþlarýmýzýn halk saðlýðýný tehdit eden

bir durumla karþýlaþmasý durumunda, Alo 174
Gýda Hattý ve Alo 153 Zabýta Hattý'na þikayetle-
rini bildirmelerini rica ediyoruz. Ýlçemizdeki
yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetim-
lerimiz devam edecek" dedi. (Ali Ýnaç)

Ramazan yaklaþýrken denetimler artýrýldý



Ýskilip’ten geçici görevle geldiði depremin mer-
kez üssü Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde, ça-
maþýr deterjaný almak istediði market iþletmecisi ile
arasýndaki duygu dolu diyaloga ait paylaþýmý sosyal
medyada gündem olan polis memuru Ferhat Erdu-
ðan, yaþadýklarýný anlattý

Ýskilip’ten geçici görevle geldiði depremin mer-
kez üssü Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde, ça-
maþýr deterjaný almak istediði market iþletmecisi ile
arasýndaki duygu dolu diyaloga ait paylaþýmý sosyal
medyada gündem olan polis memuru Ferhat Erdu-
ðan, yaþadýklarýný anlattý.

6 Þubat'ta yaþanan deprem sonrasýnda büyük yý-
kýma uðrayan Elbistan'a, Türkiye'nin deðiþik bölge-
lerinden polis, jandarma ve askeri personel takviye-
si yapýldý. Polis memuru Ferhat Erduðan da, Ço-
rum'un Ýskilip ilçesinden Elbistan'a görevlendirildi.
Þehir merkezindeki AFAD koordinasyon merkezin-
de görev yapan Erduðan, kirlenen resmi kýyafetini
yýkamak istedi. Neredeyse tamamý kapalý olan iþ
yerleri arasýnda bir market bulan Erduðan, çamaþýr
deterjaný satýn almak istedi. Ancak market iþletmeci-
sinin 'Size deterjan satmam. Elbiselerinizi verin
evimde yýkatýrým' cevabýný alan Erduðan, kendisi de
depremzede olan market iþletmecisinin bu duyarlýlý-
ðýný anlatan bir paylaþýmda bulundu. Erduðan'ýn
sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþým, kýsa sü-
rede gündem oldu.

Kýyafetlerinizi getirin evimde yýkattýrýrým"
Depremin kalbi Elbistan'da yürekleri ýsýtan diya-

logu anlatan polis memuru Ferhat Erduðan, "10 gün
önce Çorum'un Ýskilip ilçesinden deprem görevi ile
alakalý olarak Elbistan'a geldik. Bulunduðumuz yer,
çarþý merkezi. Buralarda yýkýmlar gerçekleþmiþ.
AFAD müracaat merkezinde görevlendirildik. En-
kaz kaldýrma çalýþmalarý esnasýnda üzerimiz toz-
toprak nedeniyle kirlendi. Burada marketler de ka-
palý. Resmi kýyafetlerimizi yýkamak için market ara-
maya baþladýk. Küçük bir market bulduk. 30 yaþla-
rýndaki market iþletmecisi kardeþimize deterjan al-
mak istediðimizi söyledik. O da deterjaný ne için is-
tediðimizi sordu. Biz de polis yeleklerimizi ve kýya-
fetlerimizi yýkacaðýmýzý söyledik. O da 'Ben size de-
terjan satmam ama kýyafetlerinizi getirin evimde yý-
kattýrýrým' dedi. Daha sonra gözleri yaþardý. Evinin
yýkýldýðýný belirtti. 'Siz, bizim için Çorum Ýskilip'ten
gelmiþsiniz, siz kirli elbiseyle gezeceksiniz biz de
temiz elbise giymeye utanýrýz' dedi. 'Biz, kahraman
Elbistanlýyýz' dedi. Ben normalde neþeli bir insaným-
dýr ama boðazým düðümlendi konuþamadým. Sarýl-
dým orada hiçbir þey söylemeden çýktým. Bize deter-
janý satmadý. Çok duygulandým bu durum karþýsýn-
da. Kendi sosyal medya hesabýmdan o paylaþýmý
yaptým. Sabah kalktýðýmda paylaþýmýn her yerde ya-
yýldýðýný gördüm" ifadelerini kullandý.

"Kendi dertlerini unutmuþlar, 
ellerinden gelen neyse yapýyorlar"
Görevini tamamlayýp geri döneceðini belirten

Erduðan, 'Elbistan'ý Allah'a emanet ediyorum' diye-
rek, "Burada vatandaþlarýmýz çok sýkýntýlar çekmiþ

ama kim olursa olsun bizim yardýmýmýza koþuyor-
lar. Kendi dertlerini unutmuþlar. Ellerinden gelen
neyse yapýyorlar. Yemek getiriyorlar, çay getiriyor-
lar. Bu da bizi çok fazla duygulandýrýyor. Ben böyle
bir sýkýntý görmemiþtim. Böyle bir sýkýntý yaþayýp da
yardýma koþan halk da hiç görmedim. Maraþ'a kah-
ramanlýk unvaný verilmiþ ama Elbistan da hakikaten
'Kahraman Elbistan'mýþ.' Keþke, biz ölseymiþiz de

memleketlerimiz böyle bir acý görmeseymiþ. Kahra-
man Elbistan'ý Allah'a emanet ediyorum. Allah'ým
bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Keþke Elbistan'ý
böyle tanýmasaydým. Allah, devletimize ve aziz mil-
letimize zeval vermesin. Herkes buraya yardýma
koþmuþ. Yaðmur olmuþ, fýrtýna olmuþ koþmuþ. Türk
milleti çok büyük bir millet. Geçmiþ olsun, baþýmýz
sað olsun" diye konuþtu.
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ÇATALKARA RESTORAN

Rezervasyon Tel: 0364 511 66 13

Yöresel yemeklerin adresi

GÜNÜN HER SAATÝ 
ÝSKÝLÝP DOLMASI
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7 gün önce kahraman-
maraþ elbistana göreve gel-
dik. Ortalýk toz duman en-
kazlar kaldýrýlýyor üzerimiz
aþýrý kirlendi. Küçük bir
bakkala girdim toz detarjan
almak istediðimi söyledim.
Bakkala bakan arkadaþ üze-
rimde polis üniformasý ol-
duðu için abi ne yapacan
detarjaný diye sordu. Bende
üzerimizi yýkayacaðýmý çok
kirlendiðini söyleyince ge-
rek yok kýyafetlerini poþete
koy getir eve götürüp haný-
ma yýkattýrýrým dedi. Biz de
teþekkür edip detarjaný al-
maya ýsrar ettik. Bakkal bi-
ze o zaman size detarjan
satmýyorum. Siz çorum is-
kilip ilçesinden buraya biz-
ler için geldiniz üzerinizi
yýkamak bize düþer diyerek detarjaný bize ne yapsakta
satmadý. O an oturup hüngür hüngür aðlamamak için
kendimi zor tuttum. Ben bu yaþýma kadar bu kadar acý
çekipte buna raðmen bu kadar yardýmsever bir halk
görmedim. Ýnsanlar durduðumuz noktaya çay þeker ye-
mek pide getirip bize o dertlerinin içinde birde bize

bakmayý sanki görev sayýyolar kendilerine. Allahým
sizlere birdaha böyle acý vermesin. Gerçekten siz kah-
ramanmýþsýnýz gerçekten kocaman bir yüreðiniz var-
mýþ. Keþke böyle bir acýyla deðilde farklý bir görevle
sizle tanýþsaymýþýz. Elbistan Sizleri Allahýma emanet
ediyorum. (Haber Merkezi)

Polis memuru duygusal diyaloðu anlattý
'Size deterjan satmam, elbiselerinizi verin evimde yýkatýrým'

Ýskilip Polisi’nin 
kaleminden Maraþ Elbistan

Çorum'da Liselerarasý Okul Sporlarý kapsa-
mýnda düzenlenen yarýþmada Ýskilip Anadolu Li-
sesi öðrencisi Ayþenur Kaplan 100 metrede Ço-

rum il birincisi oldu. Mustafa Sungurlu 100 met-
rede üçüncü olurken Enes Sarý ise 400 metrede
Çorum il üçüncüsü oldu.. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Anadolu Lisesi 
3 kupa kazandý
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Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþ-
kaný Agâh Karapýçak, deprem bölgelerinden
kente gelen depremzedelerin kaldýðý Ýskilip-
li Atýf Hoca Yurdu'nu ziyaret etti.

Kahramanmaraþ'ýn Pazarcýk ve Elbistan
ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 þiddet-
lerindeki depremlerin ardýnda yýkýlan veya
aðýr hasar alan binalarda yaþayan yüzbinler-
ce vatandaþ evsiz kaldý.

Depremin ardýndan farklý illere giderek
yeni hayat kurma telaþýna giren binlerce ki-
þi, valiliklerin aracýlýðý ile kamu kurumlarý-
nýn misafirhanelerine, KYK yurtlarýna ve
özel otellere yerleþtirildi.

Çorum'a gelen depremzedelerden de ba-
zýlarý Ýskilipli Atýf Hoca KYK Yurdu'na yer-
leþtirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþ-
kaný Agâh Karapýçak, devletin imkanlarý da-
hilinde yurtlarda kalan depremzede vatan-
daþlarý ziyaret etti.

Ýskilipli Atýf Hoca Yurdu'nu ziyaret ede-
rek, burada depremzede vatandaþlara 'geç-
miþ olsun' dileklerini ileten Baþkan Karapý-

çak, yurtta kalan depremden etkilenen ço-
cuklarla da yakýndan ilgilendi.

Baþkan Karapýçak, depremzedelerin ya-
þadýklarý travmalarý en aza indirmek için ilk
günden beri var güçleriyle çalýþtýklarýný söy-
ledi.

Yurtta kalan bazý depremzede vatandaþ-
larla da sohbet eden Baþkan Karapýçak "Her
daim MHP olarak yanýnýzdayýz" diyerek
depremzede vatandaþlara ihtiyaçlarýnýn
olup, olmadýðýný sordu.

Depremzedelerin istek ve talepleri ile ya-
kýndan ilgilenen Baþkan Karapýçak, konu ile
ilgili yaptýðý açýklamada; "Doðduðu, doydu-
ðu ve büyüdüðü köy, ilçe ve illerden gelmek
zorunda kalan ve ilimizde misafir ettiðimiz
kýymetli misafirlerimize Ýl Yöneticilerimiz,
KAÇEP birim baþkan ve yöneticilerimiz ile
birlikte ziyarette bulunduk. Hal ve hatýrlarý-
ný sorararak teþkilatýmýz olarak her daim
yanlarýnda olduklarýmýzý kendilerine ilet-
tik"dedi.

Depremzedeler, ilgi ve destekleri için
MHP heyetine teþekkürlerini iletti. (Ali Ýnaç)

Türkiye'nin seçim kararý için beklediði
an geldi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er-
doðan, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde
resmi olarak 14 Mayýs'ta seçim kararýný du-
yurmak için kameralarýn karþýsýna geçti. 

Erdoðan kararý imzaladý ve karar jet hý-
zýyla Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürür-
lüðe girdi.

Seçimlerin yenilenmesi kararýmýzýn ül-
kemize, milletimize ve siyasi partilerimize
hayýrlý olmasýný Allah'tan diliyorum.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayýs olarak
güncellenmesi kararýmýzý çok önceden, yýl-
baþýndan hemen önce kamuoyuyla paylaþ-
mýþtýk.

Bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnü
kabul gördüðünü görüyoruz ancak 6 Þubat'ta yaþanan art
arda iki deprem seçim tarihiyle ilgili tartýþmalarý günde-
mimizden çýkardý. 11 ilimizde yaþayan 14 milyon vatan-
daþýmýzý doðrudan etkileyen depremde 47 binin üzerinde
insanýmýz vefat ederken, 115 binden fazla insanýmýz ya-
ralandý.

Amacýmýz bir yýl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy

evinden oluþan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak
sahiplerine teslim etmektir.

(Deprem konutlarý) Etap etap tamamlayarak 3,5 mil-
yon insanýmýza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanlarý oluþ-
turana kadar çalýþmakta kararlýyýz.

Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülke-
mizi normalleþtirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alýna-
cak kararlarýn dirayetle uygulanmasýndan geçiyor.

Türkiye sandýk baþýna gidiyor

MHP, Çorum'a gelen depremzede 
aileleri yalnýz býrakmýyor

AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Av. Yusuf Ahlat-
cý, milletvekili aday aday-
lýðý için Ýl baþkanlýðý gö-
revinden istifa etti.

Ahkatcý, istifasýný bir
basýn toplantýsý düzenle-
yerek duyurdu. Toplantý-
ya Çorum Belediye Baþ-
kaný Dr. Halil Ýbrahim Aþ-
gýn, ilçe belediye baþkan-
larý, ilçe baþkanlarý, parti
teþkilatlarý katýldý.

Salonda alkýþlarla kar-
þýlanan Ahlatcý, kýsa bir
konuþma yaparak Ýl baþ-
kanlýðýndan ayrýldýðýný ve
milletvekili aday adayý ol-
duðunu açýkladý. 

Birlikte görev yaptýðý
tüm partililere teþekkür
eden Ahlatcý, salondan da
yine alkýþlarla ayrýldý.
(Ali Ýnaç)

AK Parti Ýl Baþkaný 
Yusuf Ahlatcý istifa etti

Akþemseddin Anado-
lu Lisesi Müdürü Mutlu
Sadýk Fidan ve beraberin-
deki idareciler Ýskilip Be-
lediye Baþkaný Ali Sü-
lük'ü ziyaret etti. 

Ziyaret sýrasýnda Ak-
þemseddin Anadolu Lise-
si'nin Redif Kýþlasý önün-
de bulunan bahçenin par-
ke taþlarýyla düzenlenme-
si, doðalgaz hattýnýn dö-
þenmesi sýrasýnda bozulan
alanlarýn tekrar onarýlma-
sý, þu an eðitim-öðretim
faaliyetlerinin sürdüðü ek
binaya geçilirken beledi-
yenin yaptýðý yardýmlar
ve deprem dayanýksýzlýðý
raporu yüzünden yýkýlan
eski binadan ek binaya
çakýl taþlarýnýn döþenerek
öðrencilerin geçiþlerini
kolaylaþtýrmasý gibi ne-
denlerden Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük'e teþekkür
edildi. 

Ali Sülük ise yaptýðý
açýklamada; Belediye ola-
rak ellerinden gelen des-
teði Akþemseddin Anado-
lu Lisesinde öðretim gö-
ren öðrencilerin rahatý
için yapmaya devam ede-
ceklerini söyledi.
(Ali Ýnaç)

Akþemseddin Anadolu Lisesi’nden 
Ýskilip Belediye’sine ziyaret
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Ýskilip Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencisi Samet Çað-
lar Çorum'da düzenlenen ezan okuma yarýþmasýnda Ýl
üçüncüsü oldu.

Danýþman öðretmenliðini Selami Çelik'in yaptýðý Sa-
met Çaðlar 15 okulun katýldýðý yarýþmada 3. olmayý ba-
þardý.

Ayrýca 09 Mart 2023 Perþembe günü saat 10.00' da
Ýskilip Ulucamide Ýskilip Ýmam Hatip Lisesinin organi-
zasyonu ile "Genç Muhafýz Hafýzlýk Yarýþmasý" ve
"Genç Nida Hutbe Yarýþmasý" yapýlacak. (Ali Ýnaç)

Ýmam Hatip Liseleri ve Ortaokullarý arasýnda "Mes-
leki Yarýþmalar" düzenlendi.

Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organi-
ze edilen "Mesleki Yarýþmalar", Çorum merkez, Ýskilip
ve Osmancýk'ta gerçekleþti. 15 Ýmam Hatip okulunun
katýlým saðladýðý yarýþmanýn "Genç Bilaller Ezan Ya-
rýþmasý" kategorisi Çorum merkezde, "Genç Muhafýz
Hafýzlýk Yarýþmasý" kategorisi Ýskilip'te ve "Genç Nida
Hutbe Yarýþmasý" kategorisi Osmancýk'ta yapýldý. Ya-
rýþmanýn Ýskilip ayaðý, yoðun katýlým ile birlikte Ulu

Cami'de yapýldý.
Dereceye giren öðrencilere ödülleri Diyanet tara-

fýndan takdim edildi. Yarýþmalarda dereceye giren Ýski-
lipli öðrencilerimiz ise þu þekilde:

Ýskilip Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencisi Samet Çað-
lar, "Genç Bilaller Ezan Yarýþmasý" il 3.sü

Ýskilip Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Atýf Çolak,
"Genç Muhafýz Hafýzlýk Yarýþmasý" il 3.sü

Ýskilip Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Ahmet Ýpek,
"Genç Nida Hutbe Yarýþmasý" il 3.sü (Ali Ýnaç)

Berat kandili Ýskilip’te
tüm camiilerde ibadet ve
dua ile ihya edildi. 

Ýskilip Ýlçe Müftülüðü
tarafýndanda Ulu Camii'de

kandil programý düzenlen-
di. Din görevlileri ve
Ebussuud Erkek Kuran
Kursu öðrencileri tarafýn-
dan Kur'an-ý Kerim

tilâvetleri, Mevlid-i Þerif
ve ilahilerin okunmasýnýn
ardýndan, Ýlçe Müftüsü
Þuayip Güllü cemaate va-
az-ü nasihatte bulundu. 

Üç aylar ve Berat Ge-
cesi’nin öneminden bah-
seden Güllü, "Kandil ge-
celeri, Ýlahi Rahmetin ha-
yatýmýzý aydýnlattýðý gece-
lerdir!" ifadelerini kullan-
dý. 

Ýskilip Müftüsü Þuayip
Güllü, “Cenab-ý Hak'tan
depremde hayatýný kaybe-
denlere rahmet, yaralýlara
þifa, geride kalanlara sabýr,
memleketimize birlik, be-
raberlik ve huzur dileye-
rek yapmýþ olduðu duaya
camiyi dolduran cemaat
tek yürek bir þekilde
amin” dedi. (Ali Ýnaç)

Mesleki yarýþmalarda 3 öðrenci derece yaptý

Ezan Okuma 
Yarýþmasý’nda 

Ýl 3.’sü oldu

Ramazan Ayý’nýn 
habercisi Berat Gecesi

Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Cumhur-
baþkanlýðý ve Milletvekilliði
Genel Seçimleri'nin 14 Ma-
yýs'ta yapýlacaðýný açýkladý.
Seçimin yenilenmesi kararý-
nýn Resmi Gazete'de yayým-
lanmasýnýn ardýndan, Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK)
toplanarak, seçimin baþlan-
gýç tarihini de içeren seçim
takvimini açýklayacak.

BBC Türkçe'den Ayþe
Sayýn, seçim sürecine iliþkin
merak edilen sorularýn cevaplarýný derledi.

SEÇÝMÝN YENÝLENMESÝ 
KARARI NE ANLAMA GELÝYOR?
Anayasa'nýn 116. Maddesine göre, Türkiye Büyük

Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayýsýnýn beþte üçü-
nün yani 360'ýnýn çoðunluðuyla seçimlerin yenilenme-
sine karar verebiliyor.

Cumhurbaþkanýnýn da seçimlerin yenilenmesi ka-
rarý alma hakký bulunuyor.

Ancak Cumhurbaþkanýnýn seçimi yenilemesi kara-
rý "TBMM'nin feshi" anlamýna gelmiyor. O nedenle
Meclis, seçim nedeniyle ara verme kararý alana kadar
çalýþmalarýný sürdürebilecek.

Cumhurbaþkanýnýn da seçimlerin yenilenmesini
kararý alma hakký bulunuyor. Bu þekilde yenileme ka-
rarý verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaþkaný
seçimi birlikte yapýlýyor.

Seçim kararý alýnmasýnýn ardýndan YSK'da süreç
nasýl iþleyecek?

Seçim tarihine iliþkin kararýn alýnmasýnýn ardýndan
YSK, Cumhurbaþkaný ve 28. Dönem Milletvekili Se-
çimi için takvimini belirleyip seçimin baþlangýç tarihi-
ni duyuracak. YSK, iki seçim için tek takvim hazýrla-
yacak.

Cumhurbaþkaný Seçim Yasasý'na göre seçimlerin
yenilenmesi kararýnýn Resmi Gazete'de yayýmlanma-
sýnýn ardýndan, 60. günü takip eden ilk Pazar, yani 14
Mayýs'ta, Cumhurbaþkaný ile milletvekili genel seçimi
birlikte yapýlacak.

Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre milletvekili
adayý olmak isteyen kamu görevlileri, 7 gün içinde gö-
revlerinden istifa etmek zorunda.

Siyasi partilerin veya 100 bin imzayla seçmenlerin
göstereceði cumhurbaþkaný adaylýðý baþvurularý ise
seçim kararýnýn ilanýndan 10 gün sonra baþlayacak ve
2018 seçimlerindeki gibi bir süreç iþlerse 25 veya 26
Mart'ta aday baþvurularý sona erecek.

Seçim kararýnýn ilanýndan 15 gün sonra ise siyasi
partilerin ittifak protokollerini YSK'ya iletmeleri gere-
kiyor.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini ise 10
Nisan'da YSK'ya sunmalarý öngörülüyor.

Kesin aday listeleri ise baþvuru tarihinden 10 gün
sonra ilan edilecek. Bu tarihin de 19 veya 20 Nisan ol-
masý öngörülüyor. YSK'nýn yasada belirtilen süreleri
kýsaltma yetkisi bulunuyor.

O nedenle kesin takvim YSK'nýn açýklamasýyla
netleþmiþ olacak.

Depremden etkilenen 11 ilde milletvekili sayýsý
deðiþecek mi?

YSK, 31 Aralýk 2022 tarihindeki nüfus sayýmýný
esas alarak illerin çýkaracaðý milletvekili sayýlarýný ilan
etti. O nedenle depremden etkilenen illerde milletveki-
li sayýsý deðiþmeyecek.

YSK'nýn 2 Mart 2023'te ilan ettiði karara göre dep-
remden etkilenen Adana 15, Þanlýurfa 14, Gaziantep
14, Diyarbakýr 12, Hatay 11, Kahramanmaraþ 8, Ma-
latya 6, Adýyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili

çýkaracak.
YSK'nýn yürüttüðü çalýþmaya göre, rakam ne ka-

dar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan
illerin de seçimlerde çýkaracaðý milletvekili sayýlarýn-
da bir deðiþiklik olmayacak.

DEPREMZEDELER NASIL
OY KULLANACAK?
6 Þubat'ta meydana gelen Kahramanmaraþ mer-

kezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaþayanlar, bu-
lunduklarý illerden taþýnmadýlar ise YSK'nýn belirleye-
ceði yerlerde, mevcut seçmen kütüklerine göre bulun-
duklarý illerin milletvekili ile cumhurbaþkanýný belirle-
mek için oy kullanabilecek.

Çadýr kentlerde ya da konteynerlerde kalan yurt-
taþlar için YSK'nýn gerekli önlemleri almakla yüküm-
lü. Baþka illere taþýnan yurttaþlar ise seçmen kütükle-
rini bulunduklarý illere taþýyabilecek ve oylarý bu ilin
milletvekili seçimi için geçerli olacak.

Örneðin, Hatay'dan Ankara'ya taþýnan bir seçmen,
taþýndýðý ilde oy kullanabilecek ancak oylarý Anka-
ra'daki milletvekilliði seçimi için geçerli olacak.

Cumhurbaþkaný nasýl seçilecek, ilk turda çoðunluk
saðlanamazsa ikinci tur ne zaman yapýlacak?

14 Mayýs'ta 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile bir-
likte yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçiminde, ada-
yýn, oylarýn salt çoðunluðunun, yani en az yüzde 50 ar-
tý 1'inin oyunu almasý gerekiyor.

Ýlk turda hiçbir aday gerekli çoðunluðu saðlaya-
mazsa ikinci tur 28 Mayýs'ta yapýlacak.

Ýkinci turda, ilk turda en çok oyu alan iki aday ya-
rýþacak ve geçerli oylarýn çoðunluðunu alan cumhur-
baþkaný seçilecek.

Yeni seçim barajý nasýl uygulanacak, ittifaktaki
partiler için seçim barajý nasýl hesaplanacak?

Siyasi partilerin milletvekili çýkarabilmesi için ya
tek baþýna ülke seçim barajýný geçmesi ya da bir ittifak
içerisinde yer almasý ve bu ittifakýn toplam oyunun ge-
çerli oylara göre belirlenmiþ ülke barajýný geçmesi ge-
rekecek.

Geçen yýl yapýlan yasal deðiþiklikle ülke barajý
yüzde 7'ye çekildi.

Ýttifakla seçime girilmesi halinde, ittifakýn toplam
oylarýnýn yüzde 7'yi geçmesi halinde, ittifak içinde yer
alan siyasi partiler de barajý geçmiþ sayýlacak.

Ýttifak yapan partilerin milletvekili sayýlarý nasýl
hesaplanacak?

6 Nisan 2022'de yürürlüðe giren seçim yasasý de-
ðiþikliði ile ittifakýn barajý geçmesi koþuluyla, her bir
siyasi partinin milletvekili sayýsý, ittifakýn aldýðý top-
lam milletvekili sayýsýný, her partinin aldýðý oy oranýna
göre daðýtýlarak hesaplanacak.

Bu sistem, ittifak içinde yer alan oy oraný düþük si-
yasi partilerin daha az milletvekili çýkarmasý sonucu-
nu doðurabilir.

2018 seçimlerinde ise ittifaka giren partilerin mil-
letvekili sayýsý, ittifakýn toplam oyunun, partilerin bir
seçim çevresinde aldýðý oylara bölünmesiyle hesapla-
nýyordu.

Seçim süreci nasýl iþleyecek?
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Ýskilip Belediyesi
tarafýndan 8 Mart
Dünya Kadýnlar Gü-
nü dolayýsýyla Þehit
yakýnlarý ve Asrýn Fe-
laketinden etkilene-
rek Ýskilip'te konuk
edilen depremzede
aileler ziyaret edildi.
Belediye Baþkaný Ali
Sülük yayýnladýðý
mesajda;

"Kadýnlarýmýzýn
her koþulda baþ tacý
edilmeleri ve hak et-
tikleri saygýyý görme-
leri esastýr, kalkýnmýþ
ve geliþmiþ bir top-
lum olma ideali, ka-
dýnlarýmýz olmadan
mümkün deðildir. 

ÞEHÝT
YAKINLARI VE 
DEPREMZEDE 
AÝLELER 
ZÝYARET
EDÝLDÝ
Baþta þehit yakýn-

larýmýz olmak üzere
Asrýn Felaketinden
etkilenerek ilçemizde
misafir ettiðimiz dep-
remzede kadýnlarýmý-
zýn sosyal baða en
çok ihtiyaç duydukla-
rý bugünde, Kayma-
kamlýðýmýz ve Bele-
diyemiz olarak Ka-
dýnlar Günlerini kut-
ladýk. 

Bu vesileyle Tüm
Kadýnlarýmýzýn 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü'nü tekrar tebrik
ediyor, annelerimize,
eþlerimize, kýz ço-
cuklarýmýza, kardeþ-
lerimize sevgi ve say-
gýlarýmý sunuyorum"
dedi. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Ziraat
Odasý Baþkaný
Adem Efe 2023 yý-
lýnda Toprak Mah-
sulleri Ofisi’nin er-
ken alým yapacaðý-
ný duyurdu.

Çorum Toprak
Mahsulleri Ofisi
Baþ Müdürü Fatih
Boran incelemeler-
de bulunmak üzere
Ýskilip'e gelerek Zi-
raat Odasý Baþkaný
Adem Efe ile gö-
rüþtü. Efe 2023 yý-
lýnda çiftçilerin
ürünlerinin daha
erken alýmýnýn ya-
pýlmasý talebini
Baþ Müdür Fatih
Boran'a ilettiklerini
açýkladý.

Konu ile açýkla-
ma yapan Ziraat
Odasý Baþkaný
Adem Efe; "Toprak
Mahsulleri Ofisi
Baþmüdürümüz
Fatih Boran ve eki-
bi ile birlikte 2023
yýlý alým sezonu
için oluþturulacak
alým merkezinde
incelemelerde bu-
lunduk. (Ali Ýnaç)

Baþkan Ali Sülük kadýnlarýn gününü kutladý

TMO bu yýl 
erken alým yapacak
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Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ve Ýskilip Anaokulu
iþbirliði ile öðrencilerin babalarýnýn mesleklerini tanýmalarý-
na yönelik etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda düzenlenen sosyal etkinliklerin ilkinde Ýs-
kilip Anaokulunda eðitim gören Yaren Akkulak'ýn babasý it-
faiye eri Ramazan Akkulak'ýn yaptýðý iþ hakkýnda bilgi veril-

di. 
Bu faaliyette Ýtfaiyenin yaptýðý iþler ve bu iþlerin insan

hayatýndaki önemine iliþkin  teorik bilgiler verildi.
Bilgilendirmede çaðrý merkezinin kullanýmý, ihbarda bu-

lunma pratiði öðretilirken Ýtfaiye yetkililerince  öðrencilerin
sorularý da cevaplandýrýldý. (Ali Ýnaç)

Anaokulu öðrencileri babalarýnýn 
mesleklerini tanýdýlar

Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlü-
ðü tarafýndan Ýlkbahar þap aþýlama kam-
panyasý süresince Ülke genelinde hayvan
hareketliliðinin durdurulduðunu bildirdi.

Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürü
Vekili Erdem Kolabaþ açýklamasýnda;
"Ülkemizde görülen SAT-2 serotipi þap
hastalýðýnýn yayýlmasýný önleyici tüm
tedbirlerin tüm ülke genelinde alýndýðýný,
kesim, ithalat ve ihracat amaçlý yapýlan
sevkler dýþýnda, þap hastalýðýna duyarlý il
içi ve il dýþý tüm hayvan hareketleri ilk-
bahar þap aþýlama kampanyasý süresince

ülke genelinde durdurulduðunu ve hay-
van pazarlarýnýn ikinci bir duyuruya ka-
dar kapatýlmasýna karar verildiðini söyle-
di.

Ayrýca; Ýþletmenize hastalýk bulaþma
ihtimaline karþý hastalýk sürecinde alýnan
tedbirlere uyulmasý Hayvanlarýnýza Þap
aþýsý yaptýrýlmasý önem arz etmektedir.
Ýdari ve fenni tedbirlere uymayanlar hak-
kýnda 46.159,00 TL. idari para cezasý uy-
gulanacaktýr. Yol kontrollerinde hayvan
hareketlerine uymayanlara idari iþlem
uygulanacaktýr." dedi.

Çorum'da hayvanlardaki þap
hastalýðý için önlemler alýndý

Emeklilikte yaþa takýlanlar ile ilgili kanun Resmi Gazete'de ya-
yýmlanarak yürürlüðe girdi. Yaþ dýþýndaki emeklilik koþullarýný ta-
mamlamýþ bulunan EYT'liler emeklilik dilekçesi vermeye baþladý.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylýðý baðlayabilmesi için ki-
þinin kendi sigortalýlýðýndan dolayý prim borcu bulunmamasý gereki-
yor.

Habertürk'ten Ahmet Kývanç konuyla ilgili sorularý yanýtladý. Ký-
vanç'ýn yanýtladýðý okur sorularý þöyle:

Sigortalý çalýþmaya 1997 yýlýnda baþladým. 4A'lý olarak 6500 gü-
nü tamamladým. Fakat 2022 yýlýndan dokuz aylýk BAÐ - KUR prim
borcum var. Memur arkadaþlar, "Yapýlandýrmayý bekle, borcu siler-
ler. Silmezlerse ödersin" diyor. Günümü tamamladým, yapýlandýrma-
yý beklemeli miyim? Yoksa ödeyip hemen emeklilik baþvurusu mu
yapmalýyým?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli aylýðý baðlayabilmesi için
talepte bulunan kiþinin kendi sigortalýlýðýndan dolayý prim borcunun
bulunmamasý gerekir. Bu kural sadece prim borcu olan BAÐ-
KUR'lular için deðil, sizin gibi SSK'daki çalýþma süresi tek baþýna
emekli olmaya yeterli olup BAÐ-KUR prim borcu olanlar için de
geçerlidir. Bu nedenle, SSK'daki prim günleriniz emekli olmak için
yeterli olsa bile BAÐ-KUR prim borcunuzu ödemeden emekli ola-
mazsýnýz.

Önceki yapýlandýrma kanunlarýnda dört ay içinde ödenmeyen
BAÐ-KUR prim borçlarý silindi. Ancak, TBMM Genel Kurulu gün-
deminde bulunan ve gelecek hafta görüþülmesi beklenen yapýlandýr-
ma kanun teklifinde BAÐ-KUR'lularýn prim borçlarýnýn silinmesine
iliþkin bir hüküm bulunmuyor.

Bununla birlikte, prim borcunu peþin ödeyenler için enflasyon
farkýnýn yüzde 90'ý silinmek suretiyle ödeme kolaylýðý saðlanacak.
Kanunun gelecek hafta yürürlüðe girmesi bekleniyor. Yapýlandýrma
kanunu kapsamýnda borcunuzu ödedikten sonra emeklilik baþvurusu
yapabilirsiniz. Yapýlandýrma kapsamýnda borcunuzu mart ayý içinde
ödeyip akabinde emeklilik baþvurusu yaptýðýnýzda nisan ayýndan
baþlayarak emekli aylýðý baðlanýr.

Yapýlandýrmanýn gecikmesi halinde emekli aylýðýnda bir aylýk
kayba uðrama riski ortaya çýkarsa, yapýlandýrmayý beklemeden de
-prim borcunu kapatabilirsiniz. Borcun tamamý 2022 yýlýna ait oldu-
ðu için gecikme faizi yüksek olmayacaktýr.

01.09.1993 tarihinde sigorta giriþim var. 1973 doðumluyum.
Toplam 7803 günüm bulunuyor. 1993 -2006 arasý SSK, 2006-2016
arasý 3000 gün BAÐ-KUR'lu çalýþtým. 9000 günü tamamlamak için
1197 gün eksiðim bulunuyor. Bu eksik günleri SSK'dan tamamlasam
olur mu? 9000 günden emeklilik için ille de BAÐ-KUR'lu mu ol-
mam gerekir? Daha doðrusu, 9000 günü tamamlarsam nereden
emekli olurum?

EYT Kanunu kapsamýnda, 9000 günü tamamlamayý beklemeden

SSK'dan emekli olabilirsiniz. Aslýnda SSK'dan emeklilikte prim gü-
nü eksiðiniz yok fakat birden fazla statüde çalýþmýþ olduðunuz için
son 2520 günlük prim en çok hangi statüden yatýrýldý ise o statüden
emekli olursunuz. Bu da 2016 sonrasýndaki SSK'lý günlerinizi
1261'e tamamlamanýz gerektiði anlamýna gelir. Halen 300 gün SSK
çalýþmanýz olduðuna göre, 961 gün daha SSK'lý çalýþmaya devam
ederseniz, 9000 günün dolmasýný beklemeden emekli olabilirsiniz.
Bu da 10 ay daha erken emeklilik demektir.

Memuriyetten ayrýlmýþ olanlar emeklilik baþvurusunu nereye ya-
pacak?

Ben 25 yýl 4 ay devlet memurluðu yaptýktan sonra memurluktan
ihraç edildim. Sonrasýnda hiçbir iþte çalýþmadým. EYT'den yararlan-
mak için nereye baþvuracaðým?

Emekli aylýðý baðlanabilmesi için 4A'lýlarýn (SSK) çalýþtýðý iþten
ayrýldýktan sonra, 4B'lilerin (BAÐ-KUR) ise "Gelir/Aylýk/Ödenek
Talep Belgesi"ni doldurarak doðrudan sosyal güvenlik merkezlerine
baþvurarak veya e-Devlet üzerinden talepte bulunmasý gerekiyor.

4C (Emekli Sandýðý) kapsamýnda çalýþmakta olanlar görev yap-
makta olduklarý kuruma baþvuracak. Kamudaki görevinden sizin gi-
bi daha önce ayrýlmýþ olanlar ise kadýnlarda 7200, erkeklerde 9000
prim gününü doldurmuþ olmak koþuluyla 4A ve 4B'liler gibi e-Dev-
let üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek emeklilik
baþvurusunda bulunacaklar.

Emeklilik dilekçesini temmuz ayýndan önce mi sonra mý vermek
avantajlý?

EYT sevincini yaþayanlardaným. Baðlanacak emekli maaþ tutarý
açýsýndan 1 Temmuz 2023 öncesinde mi sonrasýnda mý emekli olmak
daha avantajlý? Yoksa Ocak 2024'ü mü beklemeliyim?

Emeklilik dilekçesini verme tarihi daha çok yýlýn son aylarý ile
sonraki yýlýn ilk aylarýnda baþvuranlar açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Burada kriter, ocak ve temmuz aylarýnda emekli aylýklarýna yapýlan
maaþ artýþlarýnýn yýllýk enflasyon ile milli gelirdeki artýþýn yüzde
30'undan daha yüksek olduðu yýllarda emeklilik dilekçesi vermek
daha avantajlý. Örneðin, 2022 yýlýnda ocak ve temmuz aylarýnda
emekli aylýklarýna toplam yüzde 78.86 oranýnda zam yapýldý. Buna
karþýlýk 2022 yýlýnda enflasyon yüzde 64.27, gayrisafi yurtiçi hasýla
(GSYH) artýþý ise yüzde 5.6 olduðu için ocak ve temmuz aylarýnda
yapýlan zammýn altýnda kaldý. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 1
Ocak 2023 tarihinden sonra veren özel sektör çalýþaný SSK'lýlar ile
BAÐ-KUR'lularýn ilk emekli aylýðý, 31 Aralýk 2022 tarihinden önce
verenlere göre daha düþük olacak.

Sizin durumunuza gelince 1 Temmuz'dan önce veya sonra ver-
mek emekli aylýðýnýzda deðiþiklik yaratmaz. 2024 yýlýnda emekli ol-
manýn avantajlý olup olmayacaðý ise ancak yýlýn son aylarýnda orta-
ya çýkar. Kaldý ki emeklilik dilekçesini geciktirmek daha geç emek-
li aylýðý baðlanmasý anlamýna geleceði için kaybýnýz olur.

Prim borcu olan EYT'li ne yapmalý?
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Beltaþ 1.Amatör Küme ikinci yarý maçlarý geçtiðimiz
hafta sonu oynanan maçlarla baþladý.

Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda Ýskilip’i ligde temsil eden
Belediye Ýskilipspor ile Ýskilipgücüspor karþý karþýya
geldi.

Her iki takýmda alt sýralardan kurtulmak için maça
kazanmak için çýktýlar.

Maçýn genelinde her iki takýmda iyi mücadele etti.
Belediye Ýskilipspor iki kez öne geçmesine raðmen üs-
tünlüðünü koruyamadý. Ýskilipgücüspor iki kez geriye
düþtüðü maçta bulduðu gollerle sahadan 2-2 berabere
ayrýldý.

Ýskilip’i temsil eden iki kulüpte aldýðý bir puanla alt
siralardaki takýmlara karþý avantaj saðlamýþ oldular.
(Ali Ýnaç)

Derbi maç beraberlikle bitti
Belediye Ýskilipspor-Ýskilipgücüspor:2-2


