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ÝSKÝLÝP GAZETESÝ
8 Mayýs 2023 Pazartesi       Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

DEVRÝLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA 
KALAN SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Ý skilip�te kontrol-
den çýkan traktör

devrilirken, sürücü ya-
ralý olarak kurtuldu.
Kaza, Dereseki köyü
yolunda meydana gel-
di. Edinilen bilgilere
göre, Recep Kaymaz
yönetimindeki (69)
traktör Karaaðaç ˙i-
çekli yaylasýnda seyir
halinde iken sürücü-
nün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi
sonucu kontrolden çýk-
tý. 3�DE

ÝL GÜVENLÝK, ASAYÝÞ VE KOORDÝNASYON
TOPLANTISI ÝSKÝLÝP'TE YAPILDI 2’DE

BAH˙ELÝ, ˙ORUM’DAN MUHALEFETE YÜKLENDÝ

ZÝLLET ÝTTÝFAKININ TEK YAPTIÐI 
KOLTUK VE MAKAM TAKSÝMÝDÝR

MHPGenel Baþkaný Devlet Bahçeli,
açýk hava toplantýlarýna ˙o-

rum’da devam etti. Abide Meydaný’nda vatandaþla-
ra seslenen Bahçeli, gündeme iliþkin önemli açýk-
lamalarda bulundu. Seçimlerin hayýrlý olmasýný di-
leyerek konuþmasýna baþlayan Bahçeli, "14 Mayýs
2023 tarihi bir dönüm noktasýdýr. Türk ve Türkiye
yüzyýlýnýn cümle kapýsý açýlmýþtýr. Lider ülke T ü r-
kiye’nin meþalesi yakýlmýþtýr. Bu meþalenin aydýn-
lýðý ile yürüyüþümüz hýzlanmýþtýr. Allah’ýn izni ile
gelen Türk asrý, geleceðin gücü Türkiye’dir. Bizim
ülkümüz Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve
insanlýðýn huzurudur. Bizim anlayýþýmýza göre
toplumsal uzlaþmanýn dinamikleri milliyetçilik ve
demokrasidir. Sosyal, siyasi, siyasal ve ekonomik
uzlaþma hedefimize refakat edecek toplumsal da-
yanýþma ve uzlaþma ile milli birliðimiz çok daha
güçlenecektir. Elbette yapacaðýz, hep birlikte güç-
leneceðiz. Cumhuriyetin 100’üncü yýl dönümü, ya-
ni 29 Ekim 1923 artýk ufukta görülmüþtür Bu
ufukta milli kucaklamayý dört baþý mamur þekilde
saðlayabilmek için 14 Mayýs Cumhurbaþkanlýðý
ve milletvekili genel seçimlerini Cumhurun zaferi
ile pekiþtirmek lazýmdýr.� dedi. 4�DE

KAYA’DAN ÝSKÝLÝPLÝLERE MÜJDE: 

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN ÝHALESÝ YAPILDI
AK Parti ˙orum Milletvekili Oðuzhan

Kaya, Uzun zamandýr depreme daya-
nýksýzlýðý nedeniyle bitirilemeyip yarým kalan,

Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekoku-
lu’nun yeni binasýnýn ihalesinin yapýldýðýný du-
yurdu. Milletvekili Kaya, Hitit Üniversitesi
Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýn-
dan ikmal inþaatý yapým iþleri kapsamýnda. 02
Mayýs tarihinde ihaleye çýkan Ýskilip
MYO’nun 42 milyon 500 bin Türk lirasý bedel-
le ihalesinin yapýldýðýný açýkladý. 6�DA

Kaza süsü verip, öldürmüþtü,
Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet isteniyor
˙ orum’un Ýskilip ilçesinde aralarýnda hu-

sumet bulunan Sefer Öztürk’ü (43), av
tüfeði ile vurarak öldürüp, kaza gibi gösteren,
cenazesinde yakýnlarýna taziyede bulunup, de-
fin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardým
ettiði tespit edilen tutuklu Mustafa Karaçam
(53) hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis is-
temiyle dava açýldý. 3�DE

Ýskilip’te Jandarmanýn
trafik dedektifi 

eðitimleri sürüyor
Jandarma trafik timleri tarafýndan Ýskilip

ilçesine baðlý Kuzköy Ýlk ve Ortaokulun-
da eðitim gören 170 öðrenciye trafik dedektifi
eðitimi verilerek, kimlik kartlarý daðýtýldý. Tra-
fik kazalarýný en aza indirmenin yolunun eði-
timden geçtiðine dikkat çeken trafik timleri,
öðrencilere verilen eðitimlerde trafikte emni-
yet kemerinin önemini, trafik ve hýz kurallarý
üzerinde duruyor. 2�DE

Ýskilip’te ilkokullararasý 
futbol turnuvasý baþladý

Ý skilip�te ilkokullar arasý futbol turnuvasý start
aldý. Turnuvanýn açýlýþý törenle yapýldý. Turnu-

vanýn açýlýþýna Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Murat Ecer, Þube Müdürü Süleyman Gökoðlu ve
Mehmet Fidan katýldý. Ýlk penaltý atýþýný Murat Ecer
kullanarak Turnuvayý baþlattý. 

Öðrencilerin heyecanlý olduðu gözlemlenen
Milli Geleneksel Halý saha Turnuvasý Ýskilip sakar-
ya okulu hali sahasýnda baþladý.  6�DA

EYT'yi kaçýrana 
3600 prim günü ile 

kýsmi emeklilik
5’DE
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Ýl Güvenlik, Asayiþ ve Koordinasyon toplantýsý

saat 12.30’da Vali Mustafa ˙iftçi’nin baþkanlýðýnda

Ýskilip Öðretmenevinde toplandý. 

Vali ˙iftçi’yi Ýskilip’e geliþinde Kaymakam Yu-

nus Emre Vural, Belediye Baþkaný Ali Sülük ve pro-

tokol mensuplarý tarafýndan karþýlandý.

Toplantýya Vali Yardýmcýsý Tamer Orhan, Ýskilip

Kaymakamý Yunus Emre Vural, Güvenlik Þube

Müdürlüðü, Siyasi Partiler ve Toplumsal Olaylar

Büro Amiri Cafer Karaman, Uzman Jandarma Ya-

kup Kurnaz, Ýstihbarat Þube Müdür Vekili Yýlmaz

Duran, Personel Þube Müdür Vekili Ertan Comba,

Güvenlik Þube Müdür Vekili Erol Karasu, TEM Þu-

be Müdürü Talip Yýlmaz, Jandarma Albay Mustafa

Tetik, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Cemil Erdemli,

Mit Bölge Müdürü, Ýl Jandarma Komutaný Ýlhan

Uzunoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,

Sungurlu Kaymakamý Fatih Görmüþ, Osmancýk

Kaymakamý Ayhan Akpay, Alaca Kaymakamý Hi-

cabi Aytemür, Mecitözü Kaymakamý Mustafa Atýþ,

Laçin Kaymakamý Pýnar Ayaz, Uðurludað Kayma-

kam V. Erkan Þahin, Boðazkale Kaymakam V. Naz-

mi Yücel, Kargý Kaymakam V. Taha Soydaþ, Oðuz-

lar Kaymakam V. Ali Emre Tekin, Dodurga Kayma-

kam V. Ramazan ˙elebi, Ortaköy Kaymakam V.

Adem Can Okur katýldý.

Toplantýda, kentte uygulanan güvenlik tedbirle-

rinin görüþüldüðü bildirildi. (Ali Ýnaç)

ÝL GÜVENLÝK, ASAYÝÞ VE 
KOORDÝNASYON TOPLANTISI 

ÝSKÝLÝP'TE YAPILDI

Jandarma trafik timleri tarafýndan Ýskilip ilçe-
sine baðlý Kuzköy Ýlk ve Ortaokulunda eðitim gö-
ren 170 öðrenciye trafik dedektifi eðitimi verile-
rek, kimlik kartlarý daðýtýldý. 

Trafik kazalarýný en aza indirmenin yolunun
eðitimden geçtiðine dikkat çeken trafik timleri,
öðrencilere verilen eðitimlerde trafikte emniyet
kemerinin önemini, trafik ve hýz kurallarý üzerin-

de duruyor. Yapýlan araþtýrmalarýn emniyet keme-
ri takmanýn ölümleri azalttýðýný dile getiren trafik
timleri, emniyet kemerinin önemini öðrencilere
hem görsel hem de uygulamalý olarak gösteriyor.
Jandarma trafik timleri, eðitimler sonunda öðren-
cilere ’Trafik Andý’ yaptýrýlarak, �Trafik Dedekti-
fi� kimlik kartý ve eðitici broþürler daðýtýyor.
(Haber Merkezi)

Ýskilip’te Jandarmanýn trafik 
dedektifi eðitimleri sürüyor
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Ýskilip�te kontrolden çýkan traktör devrilir-
ken, sürücü yaralý olarak kurtuldu.

Kaza, Dereseki köyü yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Recep Kaymaz yöneti-
mindeki (69) traktör Karaaðaç ˙içekli yaylasýn-
da seyir halinde iken sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý.
Kontrolden çýkan traktör yolun yan tarafýndan
bulunan þarampole devrildi. Kazada yaralanan
sürücü Recep Kaymaz Ýskilip Belediyesi itfaiye
ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Olay yerinde ilk
müdahalesi yapýlan yaralý sürücü ambulansla Ýs-
kilip devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.

Kazayla ilgili baþlatýlan inceleme sürüyor.
(Ali Ýnaç)

˙orum’un Ýskilip ilçesinde aralarýnda husumet
bulunan Sefer Öztürk’ü (43), av tüfeði ile vurarak
öldürüp, kaza gibi gösteren, cenazesinde yakýnlarýna
taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile
fertlerine yardým ettiði tespit edilen tutuklu Mustafa
Karaçam (53) hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ha-
pis istemiyle dava açýldý.

Olay, geçen yýl 22 Ekim’de Ýskilip ilçesi Seki kö-
yünde meydana geldi. Köyde yaþayan Sefer Öztürk,
odun kesmek için gittiði ormanda devrilen traktör
römorkunun altýnda hareketsiz yatarken bulundu.
Ýhbarla bölgeye gelen jandarma ve saðlýk ekipleri-
nin incelemesinde Sefer Öztürk’ün vücudunda saç-
ma izine rastlanýnca, jandarma soruþturmayý derin-
leþtirdi. Yapýlan araþtýrmada, Sefer Öztürk ile Mus-
tafa Karaçam arasýnda ’odun kesimi anlaþmazlýðý’
nedeniyle husumet olduðu saptandý. Öztürk’ün,
Mustafa Karaçam tarafýndan av tüfeði ile vurarak
öldürdüðü, cesedini de devirdiði traktör römorku-
nun altýna yerleþtirdiði tespit edildi. Bunun üzerine
Karaçam, yakalanarak gözaltýna alýndý. Sorgusunda
cinayeti itiraf eden þüpheli, sevk edildiði adliyede,
çýkarýldýðý hakimlikçe tutuklandý.

Mustafa Karaçam’ýn, öldürüp kaza gibi gösterdi-
ði Sefer Öztürk’ün cenazesinde yakýnlarýna taziyede
bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine
yardým ettiði ortaya çýktý

SAVCI ’TASARLAYARAK 
ÖLDÜRME’ DEDÝ
Yürütülen soruþturmanýn ardýndan Cumhuriyet

savcýlýðý tarafýndan iddianame hazýrlandý. Ýddiana-
mede, olayýn oluþ þekline yer verilerek, "Mustafa
Karaçam, aralarýnda husumet bulunan Sefer Öz-
türk’ü öldürmek kararýyla yanýna aldýðý tek kýrma tü-
fekle geçeceði yola pusu kurdu. Bir el ateþ ederek
Öztürk’ü traktörden düþürdü. Kaza süsü vermek
amacýyla traktörü römork ile birlikte yolun aþaðý
kýsmýna doðru geri geri sürdü ve römorku sol tarafa
makas yapmak suretiyle eðimli araziye doðru devir-
di. Bu sýrada da traktör ile yerde yatan Sefer Öz-
türk’ün üzerinden geçti. Ardýndan da yanýna giderek
yüzüne tüfek dipçiði ile vurdu. Daha sonra halat ile
Sefer Öztürk’ü bacaklarýndan çekerek römorkun al-
týna doðru sürükledi. Ölmesini bekleyip delilleri
sakladý" denildi.

Mustafa Karaçam hakkýnda ’tasarlayarak adam
öldürme’ suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ce-
zasý istenen iddianame, ˙orum 2. Aðýr ceza Mahke-
mesi’nce kabul edildi. Karaçam, önümüzdeki gün-
lerde hakim karþýsýna çakacak. (Haber Merkezi)

˙orum-Ýskilip
Yolu kavþaðýnda
3 gündür çalýþma-
yan sinyalizasyon
lambalarý kazaya
neden oldu. 

Bir otomobille
minibüsün çarpýþ-
týðý kazada biri
aðýr olmak üzere
3 kiþi yaralandý.

S Ü R Ü C Ü L E R  
TEPKÝLÝ...

Alýnan bilgiye
göre, üzücü kaza,
˙orum-Ýskilip yo-
lu kavþaðýnda
meydana geldi.
S inya l i zasyon
lambalarýnýn 3
gündür çalýþmadý-
ðý kavþakta bir
otomobille mini-
büs çarpýþtý.

Kazada yara-
lanan 3 kiþi am-
bulanslarla hasta-
neye kaldýrýlarak
tedavi altýna alýn-
dý. 

Yaralýlardan
birinin durumu-
nun aðýr olduðu
öðrenildi. 

(Ali Ýnaç)

Kaza süsü verip, öldürdüðü kiþinin cenazesine 
katýlmýþtý! Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet isteniyor

DEVRÝLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA 
KALAN SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

SÝNYALÝZASYON LAMBALARININ YANMADIÐI 
KAVÞAKTA KORKUNÇ KAZA: 3 YARALI



SAYFA 4 ÝSKÝLÝP GAZETESÝ 8 MAYIS 2023

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli,
açýk hava toplantýlarýna ˙orum’da devam
etti. Abide Meydaný’nda vatandaþlara ses-
lenen Bahçeli, gündeme iliþkin önemli
açýklamalarda bulundu.

"CUMHURÝYETÝN YENÝ 
YÜZYILINDA G Ü ˙ L Ü  
DEVLETÝ HEP BÝRLÝKTE 
ÝHYA EDERÝZ"

Seçimlerin hayýrlý olmasýný dileyerek
konuþmasýna baþlayan Bahçeli, "14 Ma-
yýs 2023 tarihi bir dönüm noktasýdýr.
Türk ve Türkiye yüzyýlýnýn cümle kapýsý
açýlmýþtýr. Lider ülke Türkiye’nin meþale-
si yakýlmýþtýr. Bu meþalenin aydýnlýðý ile
yürüyüþümüz hýzlanmýþtýr. Allah’ýn izni
ile gelen Türk asrý, geleceðin gücü Türki-
ye’dir. Bizim ülkümüz Türkiye merkezli
yeni bir medeniyet ve insanlýðýn huzuru-
dur. Bizim anlayýþýmýza göre toplumsal
uzlaþmanýn dinamikleri milliyetçilik ve
demokrasidir. 

Sosyal, siyasi, siyasal ve ekonomik
uzlaþma hedefimize refakat edecek top-
lumsal dayanýþma ve uzlaþma ile milli
birliðimiz çok daha güçlenecektir. Elbet-
te yapacaðýz, hep birlikte güçleneceðiz.
Cumhuriyetin 100’üncü yýl dönümü, yani
29 Ekim 1923 artýk ufukta görülmüþtür
Bu ufukta milli kucaklamayý dört baþý
mamur þekilde saðlayabilmek için 14
Mayýs Cumhurbaþkanlýðý ve milletvekili
genel seçimlerini Cumhurun zaferi ile
pekiþtirmek lazýmdýr. Devlet milletiyle
her þeyden önce Türkiye, yeni Türkiye,
yeni hayatý hep birlikte kurarýz. Milli bir-
lik ve kardeþlikle hep beraber yaþarýz.
Bugüne istikrar yarýna huzur diyorsak
hep birlikte baþarýrýz. Engelleri, zorlukla-
rý hep birlikte aþarýz. Devletin gücü, mil-
letin feraseti ile hep birlikte yaparýz.
Cumhuriyetin yeni yüzyýlýnda güçlü dev-
leti hep birlikte ihya ederiz" dedi.

"DÜÞMANLIK SA˙AN 
A˙IKLAMALARA ÝYÝ 
PARTÝ BAÞKANI 
TEPKÝSÝZ KALDI"

"Söz sizin, karar sisin, ülke sizin, ge-
lecek sizin, vatan sizin, bayrak sizin, dev-
let sizin, millet sizsiniz" diyerek sözlerini
sürdüren Bahçeli, muhalefet partilerine
sert tepki göstererek, "Geleceðinizi ka-
rartmak isteyenler var. Zilleti zemzem di-
ye servis edenler var. Cumhurbaþkaný
Adayý Kýlýçdaroðlu Türkiye’nin önünü
kesmek için çýrpýnýyor. Kervan yaðmacý-
larý istikrarýmýzý bozmak için uðraþýyor.
Böl ücü  terör  örgütü PKK Kýlýçdaroðlu ile
yol yürüyor. 

FETÖ Kýlýçdaroðlu’na umut baðlýyor.
Terörist Demirtaþ, cezaevinden, ’Kýlýçda-
roðlu’na oy vereceðim’ diyor. Merhum
þairimiz Abdürrahim Karakaþ, ’beden
ö l ü r, çürük cana bakýn siz, kim kiminle
yürür ona bakýn siz, býrakýn dönsün dön-
me dolaplarý haktan, hakikatten yana ba-
kýn siz’ diyor. Biz haktan, hakikatten ya-
na bakýyoruz. Biz halkýmýz ne diyor ise
ona bakýyoruz. 

Baktýðýmýz yerden zillet ittifakýnýn
kumpaslarýný görüyoruz, baktýðýmýz yer-
den ülkemize zincir vurmak isteyenleri
görüyoruz, Kýlýçdaroðlu’nun Aðrý ve Van
mitingleri bir demokrasi þölenine deðil,
bölücülüðün meydan okumasýna, azgýn-
laþan terör sevenleri intikam çýðlýklarýna
sahne oldu. Kimin kimlerle yürüdüðünü,

˙orumlu bir kez daha gördü. Ýhanet ve
rezalet ittifakýna yeniden aziz milletimiz
þahit oldu. Bir HDP’li diyor ki, ’Anayasa-
dan Türklüðü çýkartacaðýz, dokunulmaz
maddelere dokunacaðýz.’ Ayný þerefsiz
ifadeleri Ali Babacan da paylaþýp, ’Türk-
l ü ð ü  Anayasadan çýkartacaðýz’ demedi
mi? Bu aðýrlaþtýrmýþ suç teþkil eden ve
düþmanlýk saçan açýklamalara Kýlýçda-
roðlu sessiz, ÝYÝ Parti baþkaný tepkisiz
kaldý. Utanmadan üç maymunu oynadý-
lar. Ýþlerine öyle geldiði için itiraz etmeyi
çýkarlarýna uygun bulmadýlar. T ü rk l ü ð ü n
Anayasadan çýkartýlmasý demek Türk’e
biçilmiþ kefendir. T ü rk l ü ð ün  Anayasadan
çýkartýlmasý Türkiye’nin temellerine di-
namit döþenmesidir. Allah ecelden aman
verdiði müddetçe son Türkoðlu Türk ya-
þadýðý müddetçe bu topraklarda Türk ve
Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak,
hiçbir dýþ baðlantýlý hain sökemez, buna
güç yetiremez. ˙ünkü muhtaç olduðu-
muz kudret, damarlarýmýzdaki asil kanda
mevcuttur" diye konuþtu.

"NE KADAR TÜRK 
VE ÝSLAM DÜÞMANI 
VARSA KILI˙DARO—LU’NUN 
ARKASINDA DURUYOR"

"Bir terörist çýkýp demiþ ki, ’14 Ma-
yýs’ta sadece Cumhurbaþkaný deðil, sis-
tem de deðiþecek.’ Yine bir baþka terörist,
adeta kin ve nefretini kusarak, ’Türki-
ye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini
saðlayacaðýz’ demiþ. Ýngiliz menþeli The
Ekonomist dergisi, muhalefetin iktidar
olmasý halinde güney sýnýrlarýmýz boyun-
ca bir terör koridorunun açýlacaðýný, Türk
dýþ politikasýnýn tamamen deðiþeceðini,
S-400 hava savunma füze sisteminin de
depoya alýnarak çürümeye býrakýlacaðýný
iddia etmiþ. Yine ayný ülkeden yayýmla-
nan bir gazeteden Kýlýçdaroðlu’nun bir
tabuyu yýktýðýný, dolambaçlý sözlerle Er-
doðan’ýn kaybedeceðini ileri sürmüþ. 7
düvel, 14 Mayýs’ý bekliyor, Haçlý bakiye-
leri 14 Mayýs için senaryo geliþtirip son
kozlarýný oynuyor, ne kadar Türk ve Ýs-
lam düþmaný varsa zalimlerin paravan
Cumhurbaþkaný adayý Kýlýçdaroðlu’nun
arkasýnda duruyor. 

Terörü aklamaya, arýndýrmaya ve asýl
maksadýný saklamaya niyetlenen bu me-
lanet siyaseti ekonomik ve diplomatik
amaçlarýnýn içine týpký bir mayýn gibi
yerleþtiren ülkeler 14 Mayýs için mual
hayal kuruyor. Hakkýndan vaz geçmiþ bir
Türkiye’nin özlemini çekiyorlar. Ýçine ka-
panmýþý, iç meselelere gömülmüþ, etnik
ve mezhep bölünmesine düþmüþ, tarihi

ve kültürel müktesebatýndan kopmuþ bir
Türkiye için ayin yapýyorlar. Ancak he-
vesleri boþuna, çabalarý beyhudedir.  ˙ ü n-
kü sýra ve söz aziz milletimdedir. Teröris-
tin hükmü Türkiye’den geçmez, bebek
katillerinin temkin ve temellileriyle yap-
rak bile kýmýldamaz, küresel emperyaliz-
min borusu Türk vatanýnda ötemez. Kar-
þýmýza kim gelirse gelsin, nasýl bir güce
ve imkana sahip olursa olsun, son neferi-
mize, son damla kanýmýza kadar milli þe-
refimizi, milli varlýðýmýzý, istiklal ve is-
tikbal haklarýmýzý gözü kapalý þekilde ko-
ruyacaðýz. Biz Türkiye’yi yolda bulma-
dýk, zillete ve destekçilerine býrakmaya-
caðýz" þeklinde konuþtu.

"ZÝLLET ÝTTÝFAKININ 
TEK YAPTI—I KOLTUK 
VE MAKAM TAKSÝMÝDÝR"

Güçlendirilmiþ Parlamenter Sistem
ezberleriyle Türkiye’nin siyasi istikrar-
sýzlýk yýllarýna geri götürülemeyeceðini
ifade eden Devlet Bahçeli, "Cumhurbaþ-
kaný yardýmcý sayýsýnýn her gün arttýðý
dokuz baþlý zillet korkuluðuna ˙orum ta-
hammül etmez, geçit vermez. Zillet itti-
fakýnýn tek yaptýðý koltuk ve makam tak-
simidir. Ýþleri güçleri rant takviyesi, ikbal
tahkimidir. Tek bir projeleri yoktur. Gün-
deme ve geleceðe dönük tek bir mesajla-
rý, kavrayýcý ve kuþatýcý sözleri, hazýrlýk-
larý, üstelik heyecan ve birikimleri yok-
tur. 

Türkiye’de istikrar Cumhurbaþkanlýðý
Hükümet Sistemi’yle saðlanmýþtýr. Geri-
de kalan yaklaþýk beþ yýllýk dönemde ül-
kemizin karþýlaþtýðý aðýr sorun ve saldýrý-
lar Parlamenter Sistemin egemenliðinde
gerçekleþmiþ olsaydý hiç birinin altýndan
kalkamaz, üstesinden gelemezdik. Cum-
hurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi’nin kaza-
nýmlarý sayesinde, devletin ve hükümetin
tesirli mücadelesiyle krizlere zamanýnda
mukavemet edilmiþtir. Siyasi ve ekono-
mik operasyonlara her anlamda direnç
gösterilmiþtir. Cumhurbaþkanlýðý Hükü-
met Sistemi güvenlik, refah, huzur ve ba-
rýþ iklimini derinleþtirmiþ; kuvvetler ayrý-
mýný netleþtirmiþtir. 

Kazanan Türkiye olmuþtur. CHP’sin-
den ÝYÝ Partisi’ne varýncaya kadar koalis-
yon dönemlerine övgüler düzen siyasi
zihniyetler milletimizin ve ülkemizin
munzam ve muntazam gerçekleriyle ters
düþen aymazlardýr. Bunlar iþ bilmez, yol
bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez.
Akýntýya karþý kürek çekmek nafiledir.
Güneþi balçýkla sývamaya çalýþmak akýl-
sýzlýktýr" ifadelerini kullandý. (Ali Ýnaç)

BAH˙ELÝ, ˙ORUM’DAN MUHALEFETE YÜKLENDÝ

ZÝLLET ÝTTÝFAKININ TEK YAPTIÐI 
KOLTUK VE MAKAM TAKSÝMÝDÝR
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Emeklilik hayatýnda yeni bir
adým atýlýyor. 3600 prim günü ile
SGK’lý kadýnlar 50, erkekler 55 ya-
þýnda emekli olabilecek. Yeni düzen-
lemede kýsmi emeklilik formülü ile
emekli olanlar da en düþük maaþ
olan 7.500 TL alabilecek.

EYT yasasýndan primi yetmeyip
yararlanamayanlar için baþka seçe-
nekler de bulunuyor. Önümüzdeki
günlerde emeklilik yaþýnýn özellikle
kadýnlarda çocuk sayýsýna göre esne-
tilmesi, esnafýn emekliliði için ge-
rekli prim gün sayýsýnýn düþürülme-
si gibi yeni adýmlar devreye girmiþ
olacak. Ýþ Kanunu ve Sosyal Sigor-
talar Kanunu’na göre EYT kapsa-
mýnda olup da primi yetmeyenler
kýsmi emeklilik hakkýndan yararla-
nabilir. Kýsmi emeklilikte 15 yýl ve
3600 günü dolduranlar daha fazla
çalýþmadan emekli olabilecek.

KÖK MAAÞLAR DA
ARTACAK
Sabah’ta yer alan haberde, bunun

için yaþ þartý kadýnlarda 58, erkek-
lerde ise 60’ý buluyor. Aylýk tutarý si-
gorta baþlangýcýnýn 2000’den önce
ve sonra olmasýna göre deðiþiyor.
Kýsmi emeklilik hakký kazananlar
için de kök aylýklarý ne olursa olsun
alacaklarý aylýk 7.500 lira olacak.
Temmuz ayýnda yeni zamla birlikte
kök maaþlar da artacak.

1- Kýsmi emekli (yaþlý) aylýðýna
hak kazanma þartlarý nelerdir?

Kýsmi emeklilik, belli bir yaþa
geldiði halde primini tamamlayama-
yan sigortalýlara yaþtan emeklilik
hakký tanýnýyor. Yaþ haddi iþe baþla-
ma tarihi, çalýþýlan statüye göre de-
ðiþiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999’dan
önce sigortalý olanlar 15 yýl, 3600
günü dolduðunda 50-60 arasý deði-
þen yaþý doldurduðunda emekli ola-
bilir. Bu tarihten sonra çalýþmaya
baþlayanlarýn 4500 günü tamamla-
masý gerekiyor.

Ýlk defa çalýþmaya Eylül 1999-30
Nisan 2008 arasýnda baþlayan
SGK’lýlar 25 yýl sigortalýlýk 4500
prim günü doldurduðunda kadýn 58
erkek de 60 yaþýnda emekli aylýðý
alabilir. Mayýs 2008’den sonra sigor-
talý olanlarýn primini 1 Ocak 2036’ya
kadar 5400 güne tamamlamasý ko-
þuluyla 63 yaþýnda emekli aylýðýna
hak kazanabiliyor.

2-1978 doðumlu bir kadýn çalý-
þan Nisan 1997’de ilk defa sigorta
primi ödemiþ ve Ocak 2010’da
36000 prim gününü doldurmuþtur.
Kýsmi olarak ne zaman emekli ola-
bilir?

9 Eylül 1999 tarihinden önce iþe
baþlangýç sigortasý olan kadýnlar; 15
yýl, 3600 prim günü ve 50 yaþýný ta-

mamlamak suretiyle emekli olabilir.
3600 gün prim ödeme sayýsýný 24
Mayýs 2008-23 Mayýs 2011 tarihleri
arasýnda doldurduðu için 15 yýllýk
sigorta süresi ve yaþ þartýný 25 Mayýs
20211 tarihinden sonra yerine geti-
receði için kýsmi olarak 58 yaþýnda
emekliliðe hak kazanýr.

Sigortalýlarýn kýsmi yaþlýlýk ayla-
ðýna hak kazanacaðý kademeli yaþ
haddi,( kadýnlarda 50, erkeklerde 55
yaþ, 15 yýl çalýþma süresi 3600 prim
gün sayýsý) hangisi en son saðlandýy-
sa bunun saðlandýðý tarihe göre
emeklilik hesabý yapýlýyor.

Ýþsizlik Sigortasý Kanunu’na göre
8 Eylül 1981’den önce iþe baþlayan
kadýnlarla 8 Eylül 1976’dan önce iþe
baþlayan erkekler 15 yýl sigorta süre-
si, 3600 günü tamamlayarak emekli
olabilir. Sosyal Sigortalar Kanu-
nu’na göre 23 Mayýs 2002’de 15 yýl-
lýk sigortalýlýk süresini dolduran ka-
dýnlar 50, erkekler de 55 yaþýný dol-
durduysa 3600 gün malullük, yaþlý-
lýk, ölüm sigortalarý primi ödemiþ
olanlar istediklerinde emekli olabi-
lir. Normal þartlarda emekli olup el-
de edilecek aylýktan yüzde 25-30 da-
ha düþük oluyor. En düþük emekli
aylýklarý 7500 lira yükseldiði için
baðlanan aylýk düþük de olsa bu tu-
tarda bir gelir söz konusu olacak.

4- Hangi sigortalýlar daha kolay
þartlar ile yaþlýlýk aylýðýna hak kaza-
nýr?

˙alýþmaya baþladýðý tarihten ön-
ce malul olanlar, engelliliði nedeniy-
le vergi indiriminden yararlananlar,
çalýþma gücü kaybý olanlar, maden
iþyerlerinin yer altý iþlerinde çalýþan-
lar, erken yaþlandýðý tespit edilenler,
özel olarak korunmakta ve bu sigor-
talýlarýn daha kolay þartlarda emekli
olabilmelerine imkân tanýnýyor.

5- Emekliyim tüm sigorta kolla-
rýna tabi olarak çalýþmaya baþladým.
Ýþten ayrýldýðýmda emekli aylýðým
tekrar nasýl baðlanýr?

Yeni aylýk, eski aylýðýn kesildiði
tarihten sonra aylýklara yapýlacak ar-
týþlar uygulanarak yeni aylýk baþlan-
gýç tarihi itibarýyla bulunan tutarý ile
emeklilik sonrasý çalýþmaya ait kýs-
mi aylýðýn toplamýndan oluþur.

6- Yaþlýlýk toptan ödemesinin ko-
þullarý nelerdir?

Sosyal güvenlik sistemine öde-
nen primler emekli olmaya, aylýk
baðlanmasýna yeterli deðilse yaþlýlýk
toptan ödemesi ile primler iade alý-
nabiliyor. Bu ödemeden yararlana-
bilmek için kadýnlarýn 58, erkeklerin
de 60 yaþýný doldurmasý gerekiyor.
Örneðin 7 bin prim günüyle 60 ya-
þýnda emekli olacak bir erkek çalýþa-
nýn sadece 2 bin prim günü varsa bu-
nu geri alabilir. (Haber Merkezi)

˙orum�un köklü sanayi kuruluþlarýndan Dudu-
oðlu ˙elik Döküm, geleneksel hale gelen �Ýskilip
Dolmasý� ikramýna bu yýl da devam etti.

Duduoðlu ˙elik Döküm Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Mustafa Duduoðlu�nun ev sahipliðini yaptýðý
dolma ikramýna MHP Milletvekili Adayý Vahit
Kayrýcý da katýldý. Kayrýcý, evsahibi Mustafa Dudu-
oðlu ve yönetim kurulu üyeleriyle kendisine yakýn
ilgi alaka gösteren sanayici ve iþadamlarýna teþek-
kür etti.

Kayrýcý, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kuru-
lu Baþkaný ˙etin Baþaranhýncal ile de ˙orum�un
sanayisi üzerine bir görüþme yaptý.

Kayrýcý�ya Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Orhan To-
sik, Kamusen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, Türk Bü-
ro-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Sa-
mi ˙am da eþlik etti. (Ali Ýnaç)

DUDUOÐLU’NDAN KAYRICI’YA
“ÝSKÝLÝP DOLMASI” ÝKRAMI

EYT'yi kaçýrana 3600 prim
günü ile kýsmi emeklilik

Bað-Kur prim eþitleme bekleyen yakla-
þýk 1 milyon küçük esnaf için Cumhurbaþ-
kaný Erdoðan, týpký SGK�lýlar gibi 7200
prim günü ile emekli olmaya hak kazan-
dýklarýný duyurdu. Emeklilik süresini 1800
gün yani 5 yýl geri çekecek düzenlemenin
kýsa bir süre içinde hayata geçirilmesi bek-
leniyor. Düzenleme sadece emeklilik süre-
sini geri çekmekle kalmýyor, emekli maaþ-
larýný da yüzde 20 artýrýyor. Ýþe giriþ tarihi
detayýna ise dikkat!

Bir süredir çalýþmalarý yapýlan küçük
esnafýn emeklilik süresini 1800 gün öne
çekecek düzenleme için Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan�dan beklenen ha-
ber geldi. Erdoðan, �Buradan kuaför, ma-
nav, bakkal, tesisatçý, pazarcý gibi küçük
esnaflarýmýza da bir müjde vermek istiyo-
rum� diyerek, �Küçük esnaflarýmýzýn prim
ödeme gün sayýsýný SGK’lýlarla eþitleyerek
7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde
yapacaðýmýz ilk iþlerden biri olacak bu ça-
lýþmadan inþallah 1 milyon küçük esnafý-
mýz faydalanacak. Tüm esnaf kardeþleri-
mize hayýrlý olsun diyorum. Biz sadece
eser ve hizmet siyaseti yapmýyoruz. Bizim
ülkemize kazandýracak daha çok eserimiz,
milletimize verecek daha çok müjdemiz
var� ifadelerini kullandý.

5 YIL ERKEN EMEKLÝLÝK
Bu kapsamda küçük esnafýn 9000 prim

günü yerine SGK�lýlar gibi 7200 günle, 5
yýl daha erken emeklilik hakkýna sahip ol-
masýnýn önü resmen açýlýyor. Bunun yaný
sýra yüzde 20 daha yüksek emekli aylýðý al-
mak mümkün hale gelecek. Ancak 5 yýl er-
ken emeklilikte kapsamýn ilerleyen dö-
nemde esnetilmesi ve tüm Bað-Kur�lularý
kapsayacaðý ifade ediliyor.

GÝRÝÞ  TARÝHÝNE GÖRE 
DE—ÝÞECEK

2008’de gerçekleþtirilen sosyal güven-
lik reformuyla iþçi ve memurlarýn emekli-
liði için gerekli ödeme gün sayýsý 7 bin 200
(20 yýl) olarak belirlendi. Ancak Bað-
Kur’lular için bu süre 9 bin gün (25 yýl)
olarak tespit edildi. Bu nedenle Bað-
Kur’lular daha uzun süre prim ödemek ve
daha geç emekli olmak zorunda kalýyor.
SGK’da 7200 prim günüyle kadýnlar 58,
erkekler 60 yaþýný doldurduðunda emekli
olurken, Bað-Kur da ise kadýnlar 58, er-
kekler 60 yaþ ve 9 bin prim günü koþulla-
rýný birlikte saðlamalarý durumunda emek-
li olabiliyor. Normal koþullarda SGK’lýlar
için emeklilik tarihi hesaplanýrken ilk iþe
giriþ, sigorta tescil tarihi esas alýnýrken,
Bað-Kur da ise fiilen prim ödenen güne
göre emekli olunuyor.

Emeklilik þartlarý ve hak kazanma ko-
þullarý standart hale gelecek. Yapýlacak dü-
zenlemeyle hem farklý mesleklerde çalý-
þanlar arasýnda bir eþitleme saðlanmýþ ola-

cak hem de SGK, Bað-Kur arasýndaki
prim gün farký son bulacak. Prim eþitleme
iþlemleri giriþ tarihine göre deðiþecek.

YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK MAAÞ
Yapýlacak düzenleme ile daha erken

emekli olmanýn yanýnda Bað-Kur�lular da-
ha yüksek emekli maaþýna da kavuþma im-
kaný elde edecek. Emeklilik için 25 yýl, 9
bin gün þartýný yerine getirmesine 3.5 yýl
kalan Bað-Kur’lu, kalan 3.5 yýl (1261 gü-
nü) prim ödemelerini SGK’lý olarak ta-
mamlamasý halinde emeklilik statüsünü
SGK’ya çevirmiþ olacak. Böylece daha az
prim ödeme ve daha yüksek emekli aylýðý
alma avantajý elde edilecek. 2000 yýlý ön-
cesi Bað-Kur’lularýn SGK’ya geçmesi du-
rumunda ise emekli aylýðý yüzde 15-20 ci-
varýnda artacak.

Yeni yapýlacak düzenlemenin Mec-
lis�in yaz tatiline girmeden önce hayata ge-
çirilmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)

SGK ve Bað-Kur primleri eþitleniyor!

Resmi Gazete’de yayýmlanan Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesine
göre; 6 Þubat depremi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde bulunan,
Vakýflar Genel Müdürlüðü’ne ve mazbut vakýflara ait olan taþýnmaz-
larýn Þubat, Mart ve Nisan aylarýný kapsayan kira bedelleri talep edil-
meyecek.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn imzasýyla yayýmlanan
Cumhurbaþkaný Kararnamesine göre OHAL ilan edilen illerde bulu-
nan Vakýflar Genel Müdürlüðü ile mazbut vakýflara ait olan taþýnmaz-
larýn 2023 yýlý Þubat, Mart ve Nisan ayý kira alacaklarýndan vazgeçil-
di.

Bu aylara iliþkin yapýlmýþ olan kira ödemeleri, kira sözleþmesinin
sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup iþ-
lemlerine tabi tutulacak. 

Bahse konu taþýnmazlarýn kiracýlarý, kararnamenin yürürlüðe gir-
diði tarihten itibaren 1 aylýk süre zarfýnda sözleþmelerini kendi talep-
leri ile sonlandýrmasý durumunda, talep tarihinden itibaren bir ay için-
de tahliyeleri saðlanacak. Bu halde kiracýdan, taþýnmazýn erken geri
verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak. (Haber M.)

3 ay kira alýnmayacak!
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Ýskilip�te ilkokullar arasý futbol turnuvasý start
aldý. Turnuvanýn açýlýþý törenle yapýldý. Turnuva-
nýn açýlýþýna Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mu-
rat Ecer, Þube Müdürü Süleyman Gökoðlu ve
Mehmet Fidan katýldý. Ýlk penaltý atýþýný Murat
Ecer kullanarak Turnuvayý baþlattý. 

Öðrencilerin heyecanlý olduðu gözlemlenen
Milli Geleneksel Halý saha Turnuvasý Ýskilip sa-
karya okulu hali sahasýnda baþladý. 

Eðitim Müdürü Murat Ecer, memnuniyetini
ve öðrenci aktivitelerindeki üstün gayretinden do-

layý teþekkürünü Okul Müdürü Þerife ˙oban’a
iletti.

Turnuvamýzýn ilk günü birbirinden çekiþmeli
5 maçla sona erdi.

Turnuvaya katýlan takýmlar
Misakýmilli Ýlkokulu
Azmimilli Ýlkokulu 
Sakarya Ýlkokulu 
Atatürk Ýlkokulu 
Yukarý Örenseki Ýlkokulu 
Aþaðý Örenseki Ýlkokulu (Ali Ýnaç)

AK Parti ˙orum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Uzun zamandýr dep-
reme dayanýksýzlýðý nedeniyle bitiri-
lemeyip yarým kalan, Hitit Üniversi-
tesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu’nun
yeni binasýnýn ihalesinin yapýldýðýný
duyurdu.

Milletvekili Kaya, Hitit Üniversi-
tesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþ-
kanlýðý tarafýndan ikmal inþaatý ya-
pým iþleri kapsamýnda. 02 Mayýs ta-
rihinde ihaleye çýkan Ýskilip
MYO’nun 42 milyon 500 bin Türk
lirasý bedelle ihalesinin yapýldýðýný
açýkladý.

’ÝSKÝLÝP’E VERDÝ—ÝMÝZ 
S Ö Z Ü  TUTMANIN HAKLI 
GURURUNU YAÞIYORUZ’

AK Parti ˙orum Milletvekili
Oðuzhan Kaya; "Bir kez daha Ýski-
lip’e verdiðimiz sözü tutmanýn haklý
gururunu yaþýyoruz. 

Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek
Yüksek Okulu’nun ihalesi 2 Mayýs

2023 tarihinde yapýlmýþtýr. Bilindiði
gibi, son 2 yýldýr okulun tamamlan-
masý için kaynak bulma mücadelesi
içindeydik. 

Yaptýðýmýz giriþimler sonucunda,
okulun tamamlanmasý için gerekli
ödenek, Spor Toto Teþkilatý tarafýn-
dan saðlanmasý çalýþmalarý olumlu
sonuçlanarak gerekli ödenek ˙orum
Hitit Üniversitesine aktarýlmýþtý. Ýha-
le sürecinin tamamlanmasýyla birlik-
te okul inþaatý 360 günde tamamla-
nacaktýr. 

Ýhale þartnamesine göre, okulun
tamamlama inþaatýnýn yüzde 75 lik
bölümü 2023 yýlý sonuna kadar ger-
çekleþmiþ olacaktýr" dedi.

Desteklerinden dolayý baþta
Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan ile Gençlik ve Spor Bakaný
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoð-
lu’na teþekkürler eden Oðuzhan Ka-
ya, " Meslek Yüksek Okulumuz Ýs-
kilipli hemþehrilerimize hayýrlý
uðurlu olsun" ifadelerini kullandý.
(Ali Ýnaç)

KAYA’DAN ÝSKÝLÝPLÝLERE MÜJDE: 

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN ÝHALESÝ YAPILDI

Ýskilip’te ilkokullararasý 
futbol turnuvasý baþladý


