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RAMAZAN PiDESi
FiYATI BELLi OLDU
Çorum'da Ramazan'ýn
vazgeçilmezleri arasýnda
yer alan Ramazan pidesinin fiyatý belli oldu.
Çorum Fýrýncýlar, Simitçiler ve Leblebiciler Odasý
Baþkan Seyit Arslan bu yýl
pide fiyatlarýnda zam olmadýðýný, geçen yýlki fiyatlarýn uygulanmaya devam
edileceðini ifade etti.
Normal pidenin 2.25
TL, yumurtalý susamlý pidenin fiyatýnýn ise 2.75 lira
olacaðýný vurgulayan Arslan ildeki rekabet ortamý
nedeniyle fiyatlarýn bölgelere göre aþaðý düþebileceðini de kaydetti.
(Abdulkadir Söylemez)

Seyit Arslan

Kaybolan çocuðu
jandarma buldu
Osmancýk'ta kaybolan çocuðu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti. Edinilen bilgilere göre, 112
Acil Çaðrý Merkezi'ni arayan bir vatandaþ Kargý köyü
yol ayrýmýnda 3-4 yaþlarýnda bir erkek çocuðunun
yalnýz olarak tek baþýna dolaþtýðýný bildirdi.
2’DE

Osmancýk'ta polis
haftasý kutlamasý
Polis Haftasý Osmancýk'ta
çeþitli etkinlikler ile kutlandý. Osmancýk'taki Polis
Haftasý töreni Ýlçe Emniyet
Müdürünün Atatürk anýtýna çelenk sunumuyla baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn söylenmesi sonrasýnda tören sona erdi. Tören sonrasýnda
Ýlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu ve polis memurlarý Kaymakam Ayhan
Akpay'ý makamýnda ziyaret ederek çiçek verdi.
Kaymakam Akpay polis
teþkilatýnýn, Polis Haftasýný ve 10 Nisan Polis Gününü kutladý.
2’DE

Türk Kýzýlayý'ndan

eðitime destek
Türk Kýzýlayý Osmancýk Temsilciliði, Org. Ahmet Çörekçi Yatýlý
Bölge Okulu'nda (YÝBO) okuyan öðrencilere çanta, defter,
kalem, boya setleri, maske, hijyen seti v.b. olmak üzere okul
ihtiyaçlarýný karþýladý.
2’DE

Osmancýk'ta baca
yangýný korkuttu
Osmancýk'ta bir evde çýkan baca yangýný
maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgiye
gere Þenyurt Mahallesi Zübeyde Haným
Caddesi üzerindeki bir evde çýkan baca yangýný itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. 2’DE

Azerbaycan heyeti Çorum
Türk Ocaklarýný ziyaret etti
ÇÖLYAK DERNEÐi'NiN
ÇALIÞMALARI VE AMAÇLARI
HAKKINDA iSTiÞARE
Hitit Üniversitesi Aile Hekimliði
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Derya Ýren Akbýyýk, Sanat Sokaðý'nda yer alan Çorum Çölyak Derneði'nin bürosunu ziyaret ederek "Glutensiz Mutfaðý"
inceledi.
3’TE

OSMANCIK ZABITASINDAN
PANDEMÝ DENETÝMÝ 2’DE

Azerbaycan ÝSBAM Genel Baþkaný Samir Adýgözelli ve Azerbaycan Dýþ Ýliþkiler Direktörü Þahin
Hasanov, Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddalarýyla Mücadele Derneði (ASÝMDER) Doðu ve Güney
Doðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Alattin Engin ve Murat Çiðdem
ile birlikte Türk Ocaklarý Baþkaný
Prof.Dr.Ýrfan Çaðlar ve yönetimiyle görüþüp Karabað savaþýnda
kendilerine verilen desteklerden
dolayý teþekkür etti.
3’TE

ÇELÝK: POLÝSLER TÜRLÜ ZORLUÐA
GÖÐÜS GEREREK ÇALIÞIYOR 2’DE

Dereboðazý'nda yer teslimi yapýldý
Osmancýk'ta Dereboðazý Ýçme Suyu Projesinin Ýshale Hattý ihale edilerek,
yüklenici firmaya yer teslimi yapýldý.
2’DE

"TÜRKÝYE SEVDASI ÝSRAF EDEREK DEÐÝL
ÇALIÞARAK, ÜRETEREK OLUR" 3’TE

ÝLÇE MÜFTÜLERÝ
TOPLANTISI YAPILDI

3’TE
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Osmancýk'ta polis
haftasý kutlamasý
Kaybolan çocuðu
jandarma buldu
Osmancýk'ta kaybolan çocuðu jandarma
ekipleri bularak ailesine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çaðrý Merkezi'ni arayan bir vatandaþ Kargý köyü yol ayrýmýnda 3-4 yaþlarýnda bir erkek çocuðunun yalnýz olarak tek baþýna dolaþtýðýný bildirdi. Ýhbar
üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri
yaptýklarý araþtýrma sonucu çocuðun yaklaþýk
bir kilometre uzaklýkta tarlada tarým iþi ile uðraþan ailesinin yanýndan ayrýldýðýný tespit etti.
Çocuklarýnýn kayýp olduðunu fark etmeyen anne ve babasýna küçük çocuk teslim edilirken,
aile jandarma ekiplerine teþekkür etti.
(ÝHA)

Polis Haftasý Osmancýk'ta çeþitli etkinlikler ile
kutlandý.
Osmancýk'taki Polis Haftasý töreni Ýlçe Emniyet
Müdürünün Atatürk anýtýna çelenk sunumuyla
baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn söylenmesi sonrasýnda tören sona erdi.
Tören sonrasýnda Ýlçe Emniyet Müdürü Haluk
Karslýoðlu ve polis memurlarý Kaymakam Ayhan
Akpay'ý makamýnda ziyaret ederek çiçek verdi.
Kaymakam Akpay polis teþkilatýnýn, Polis Haftasýný ve 10 Nisan Polis Gününü kutladý.
Törene Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcýsý Yunus
Dönmez, Cumhuriyet Savcýsý Ýsmet Turgut Gülsen, Ýlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu, Jandarma Komutaný J.Üsteðmen Nuri Uyar, Askerlik
Þubesi Baþkaný Per. Asteðmen Furkan Portakal,
protokol üyeleri, daire amirleri, siyasi partilerin ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ve temsilcileri
katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

ÇELiK: POLiSLER TÜRLÜ ZORLUÐA
GÖÐÜS GEREREK ÇALIÞIYOR

Osmancýk'ta baca
yangýný korkuttu
Osmancýk'ta bir evde çýkan baca yangýný
maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye gere Þenyurt Mahallesi
Zübeyde Haným Caddesi üzerindeki bir evde çýkan baca yangýný itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapýlan ihbar üzerine kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çýkan
yangýný büyümeden kontrol altýna aldýlar.
Yapýlan soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan
yangýn çýkan evde önemli ölçüde maddi hasar oluþtuðu tespit edildi.
(ÝHA)

Gelecek Partisi Osmancýk Kadýn Kollarý polis
haftasý nedeni ile bir açýklama yaptý. Kadýn Kollarý
Ýlçe Baþkaný Nurten Çelik imzalý paylaþýmda "Polis teþkilatý kamu düzenini saðlamak için her türlü
zorluða göðüs gererek çalýþýyor" dedi.
Çelik'in yazýlý açýklamasý þu þekilde:
Gelecek Partisi Osmancýk Kadýn Kollarý Ýlçe
Baþkaný Nurten Çelik "Kamu düzenini saðlamak
için her türlü zorluða göðüs gererek baþarýlý çalýþmalar yapan emniyet görevlilerimiz, teþkilatlarýnýn
içinde bulunduðumuz pandemi sürecinde her daim toplumun huzur ve refahý için gece gündüz demeden sorunlarýn çözümüne ulaþan Polis teþkilatýnýn kuruluþunun 176'ncý yýlýný kutlarýz.
Türk Polis Teþkilatý modern anlamda 10 Nisan
1845 tarihinde Ýstanbul'da kurulmuþtur.
Halen 1937 tarihli ve 3201 sayýlý Emniyet Teþkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiþ ve 1934
tarihli 2559 sayýlý Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiþ bir teþkilattýr. Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire
baþkanlýklarý taþrada Ýl ve Ýlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiþtir.
Kurulduðu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne
kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmamasý
ve bizlerin güvenli bir þekilde yaþamýný sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan,
Türk Polis Teþkilatý mensuplarý, Polis Teþkilatý 10
Nisan'da kurulduðu için 10 Nisan'ý her yýl Polis
Günü olarak görür kendilerine baþarýlar dileriz"
dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Dereboðazý'nda yer teslimi yapýldý
Osmancýk'ta Dereboðazý Ýçme Suyu Projesinin Ýshale Hattý ihale edilerek, yüklenici firmaya
yer teslimi yapýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör konu ile ilgili yaptýðý açýklamada

"Bugün itibari ile çalýþmalara baþlandý. Çorum
Milletvekilimiz Sayýn Oðuzhan Kaya'ya, Devlet
Su Ýþlerine ve emeði geçen herkese teþekkürlerimi sunarým" dedi.
(Haber Merkezi)

Türk Kýzýlayý'ndan eðitime destek
Türk Kýzýlayý Osmancýk
Temsilciliði,
Org. Ahmet Çörekçi
Yatýlý Bölge Okulu'nda
(YÝBO) okuyan öðrencilere çanta, defter, kalem, boya setleri, maske, hijyen seti v.b. olmak üzere okul ihtiyaçlarýný karþýladý.
Türk Kýzýlayý Türkiye genelinde YÝBO
okullarýnda eðitim gören ihtiyaç sahibi öðrencilere yardýmcý olmak için proje baþlattý.
Geleceðin
teminatý
olan çocuklara pandemi koþullarýnýn yaþandýðý bu günlerde onlarýn yanýnda olmaya çalýþýyoruz. Türk Kýzýlayý
Osmancýk Temsilciliði
"Türk Kýzýlayý olarak
pandeminin olumsuz
etkilediði tüm alanlara
ulaþmaya çalýyoruz.
Bu iyilik hareketine
destek veren, gönüllü
olarak hizmet eden
herkesten Allah razý olsun" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Osmancýk zabýtasýndan pandemi denetimi
Osmancýk Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri ilçedeki sosyal alanlarda pandemi sürecine yönelik denetimlerini sýklaþtýrdý.
Ýlçede vaka sayýlarýnýn artýþ göstermesi üzerine denetimlere de hýz verildi.
Osmancýk Belediye Zabýta Müdürlüðü
bünyesinde oluþturulan pandemi denetim ekibi ilçedeki sosyal alanlarda mesafeli oturma düzeni, maske kullanýmý, HES
kodu ve hijyen denetimi gerçekleþtiriyor.
Ýnsanlarýn yoðunlukta bulunduðu
parklar, çay ocaklarý, kafeler gibi sosyal
alanlarýn yaný sýra toplu taþýma araçlarý
da sýk sýk denetleniyor.
Zabýta Müdürü Ýbrahim Keleþ pandemi sürecinde halk saðlýðýnýn korunmasý
için denetimlerin düzenli olarak devam
edeceðini belirtti.
(Fatih Yýldýrým)
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“Türkiye sevdasý israf ederek
deðil çalýþarak, üreterek olur”
Azerbaycan heyetinden
Asya Tesislerine ziyaret
Azerbaycan heyeti ziyaretleri sürdürüyor. Heyet son olarak Osmancýk'taki Asya Tesislerini ziyaret etti.
Türkiye'ye çeþitli ziyaretler için
gelen Azerbaycan ÝSBAM Genel Baþkaný Samir Adýgözelli, Azerbaycan
Dýþ Ýliþkiler Direktörü Þahin Hasanov
ve Türkiye ASÝMDER Doðu ve Güney
Doðu Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan
Ermiþ ile beraber Asya Tesislerini ziyaret etti. Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba'ya Azerbaycan ve Türk bayraklý rozet hediye
edildi.
(Haber Merkezi)

Demokrasi ve Atýlým Partisi (DEVA)
Çorum Ýl Teþkilatý, Alaca'da Engelliler Derneði ve esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi.
DEVA Partisi Çorum Ýl Teþkilatý, Çorum
Engelsiz Yaþam Derneði ile birlikte gerçekleþtirdiði aylýk engelli aile ve kurum ziyaretini Alaca'da gerçekleþtirdi.
Alaca Engelli Derneði ziyareti sonrasý,
Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, Ýl Saðlýk Politikalarý Baþkaný Dr. Özgür Özçerezci ve
Ýl Kadýn Politikalarý Baþkaný/Alaca Ýlçe
Koordinatörü Zehra Benli, Alaca'da esnaf
ziyareti düzenleyerek, halkýn gerçek gündemini, sýkýntýlarýný dinledi ve DEVA iktidarýnda neler yapýlacaðýný, partinin 90 ve
360 günlük planlarýný anlattý.
DEVA Partisi Çorum Ýl Teþkilatý, Saðlýk
Politikalarý Baþkaný Dr. Özgür Özçerezci
yönetiminde ve Çorum Engelsiz Yaþam
Derneði Baþkaný Ertuðrul Kazak danýþmanlýðýnda, Engelli Komisyonu kurmuþ,
çalýþmalarýna baþlamýþtý. Bu ayki çalýþtayýný, ziyaretini Alaca ilçesine ayýran komisyon, Alaca Engelliler Derneði Baþkaný
Av. Ahmet Görür'ü ziyaret ederek bilgiler
aldý.
Baþkan Av. Ahmet Görür, görüþmede
Alaca ilçesindeki çalýþmalar hakkýnda bilgi
verdi. Görür, belediyenin kendilerine yer
tahsisi yaptýðýný, onun haricindeki tüm çalýþmalarý ve ihtiyaçlarý dernek gönüllüleri
ve hayýrseverlerin karþýladýðýný bildirdi.
Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu ise görüþmede, derneðin yaptýðý çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu, hepimizin birer engelli adayý olduðumuzun bilinmesi gerektiðini, engelin vücutta olmadýðýný, esas
engelin yaratýlanlar arasýnda en mükemmel olan insanýn, menfaat, çýkar için sorgulamadan yaþayan beyinlerde olduðunu
anlattý. Vargeloðlu "Baþkan Ahmet Görür,
üretim ve ülke sevdasýný iliklerinde iþlemiþ, nemelazýmcýlýk yapmadan insanlýða
ne yaparým diye çalýþmaktadýr" dedi.

Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, "DEVA
Partisi olarak ülke sevdasý ile çarpan yüreklerin yanýnda olduðumuzun bilinmesini
isteriz. Bizler bu cennet vatanýn, ülkemizin, Türkiye'mizin bekasýný istiyoruz. Öyle
her hafta düþman tahtasýna düþman belirleyip gündem belirleme, gündem saptýrma ile kendi bekalarýný düþünenleri istemiyoruz. Bizler özde Türkiye sevdalýsýyýz.

Türkiye sevdasý, çalýþarak olur, üreterek
olur, kamu kaynaklarýný israf ederek olmaz" dedi.
Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleþtiren heyet, "en kýsa sürede belirlediðimiz
ilçe baþkaný adaylarý ile görüþmeye baþlayacaðýz ve en kýsa sürede ilçe baþkanýný atayacaðýz" þeklinde açýklamada bulundu.
(Abdulkadir Söylemez)

Ýlçe Müftüleri toplantýsý yapýldý
Azerbaycan heyeti Çorum
Türk Ocaklarýný ziyaret etti
Azerbaycan ÝSBAM
Genel Baþkaný Samir
Adýgözelli ve Azerbaycan Dýþ Ýliþkiler Direktörü Þahin Hasanov,
Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddalarýyla Mücadele Derneði (ASÝMDER) Doðu ve Güney
Doðu Anadolu Bölge
Baþkaný Ýrfan Ermiþ ve
Yönetim Kurulu Üyeleri
Alattin Engin ve Murat
Çiðdem ile birlikte Türk
Ocaklarý
Baþkaný
Prof.Dr.Ýrfan Çaðlar ve
yönetimiyle görüþüp Karabað savaþýnda kendilerine verilen desteklerden dolayý teþekkür ederek Samir
Adýgözelli tarafýndan Çaðlar'a teþekkür plaketi verildi.
Türk Ocaklarý Baþkaný Çaðlar
tarafýndan ise Kur'aný-Kerim ve
Türk bayraðýný, Azerbaycan Heyet

Ýlçe Müftüleri Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý, Ýl Müftülüðü'nün
ev sahipliðinde Ýl Müftüsü Muharrem
Biçer baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Toplantý Ýl Müftü Yardýmcýlarý Adnan Býyýk, Adem Aygül, Fatih Kaya,
Yýldýz Üveyik ve 13 ilçe müftüsünün
katýlýmýyla yapýldý.
Toplantý öncesi Türkiye Diyanet
Vakfýnýn Suriye'de yürüttüðü hizmetler ile Müftülüðün Ýdlib ve Azez ziya-

retleri hakkýnda sunum yapýldý.
Toplantýda, 2021 Yýlý Ramazan
Ayý Hizmetleri Talimatlarý, Kitap OkuYorum Projesi, Mevlidi Nebi Gençlik
Bilgi Yarýþmasý, Gençliðe Deðer Projesi Eðitim Programlarý kapsamýnda
her bir din görevlisinin 10 gençle ilgilenme faaliyetine aksatýlmadan devam edilmesi ve Türkiye Diyanet
Vakfýnýn faaliyetleri gibi konular görüþüldü.
(Haber Merkezi)

Ceylan: Polis; gücünü
kanunlardan, desteðini
milletimizden alýyor

Baþkaný Samir Adýgözelli ve Þahin
Hasanov'a hediye etti.
Azerbaycan heyeti Türk Ocaklarýna, Azerbaycan-Ermenistan savaþýnda gösterdikleri gayretten dolayý
Karabað Azadlýðý (özgürlüðü) simgesi olan Ðarý Bülbül simgesi ve çeþitli hediyeler verdi. (Haber Merkezi)

ÇÖLYAK DERNEÐi'NiN ÇALIÞMALARI
VE AMAÇLARI HAKKINDA iSTiÞARE
Hitit Üniversitesi Aile Hekimliði Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Derya Ýren Akbýyýk, Sanat Sokaðý'nda yer alan Çorum Çölyak Derneði'nin bürosunu ziyaret ederek "Glutensiz Mutfaðý" inceledi.
Çölyak Derneði Baþkaný Fatma Müjgan Demir,
Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Hüseyin Özden ve Kadir Demir ziyarette hazýr bulundu.

Konu hakkýnda açýklama yapan Baþkan Fatma
Müjgan Demir "Kýymetli hocamýzý misafir etmekten
çok büyük mutluluk duyduk. Kendisiyle Covid-19
pandemisi, derneðimiz faaliyetleri, çölyaklýlar için
neler yapýlabilir, onlarýn faydasý için geliþtirilebilecek
projeler ve aile saðlýðý merkezlerinde çölyak hastalarýnýn durumu hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunduk. Daha sonra glutensiz mutfaðýmýzý inceledik.

Derneðimize karþý gösterdiði ilgi için Sayýn Derya
hocamýza çok teþekkür ediyoruz" dedi. Çorum Çölyak Derneði'ne gelmekten çok mutlu olduðunu söyleyen Prof. Dr. Derya Ýren Akbýyýk ise "Uzun zamandýr baþarýlý çalýþmalarýný takip ettiðim derneðimizi
ziyaret etmek bu güne nasip oldu. Çok verimli görüþmelerimiz oldu. Umarým ilerisi için güzel faaliyetleri birlikte yapabiliriz" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan, Türk Polis Teþkilatýnýn
kuruluþunun 176. yýlý nedeniyle bir kutlama
mesajý yayýnladý. Türk Polis Teþkilatýnýn görevini en iyi þekilde yerine getirdiðini belirten
Milletvekili Ceylan "Geçmiþi þan, þeref ve
kahramanlýklarla dolu, gücünü kanunlardan,
desteðini ise milletimizden alan Türk Polis
Teþkilatýmýz, kurulduðu günden bu yana, kutsal vatan topraklarýnýn dört bir tarafýnda devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüðünü koruma, huzur ve güven ortamýný temin
etme konusunda zaman ve mekân mefhumu
gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalýþma anlayýþýyla görevini en iyi þekilde yerine getirmektedir. Türk Polis Teþkilatýmýzýn
Kuruluþunun 176.yýlýný kutluyorum" dedi.
"Devleti, milleti ve þanlý bayraðý uðruna
mücadele ederken gerektiðinde canýný feda
ederek nice kahramanlýk destanýný gönüllere
nakþeden Türk Polis Teþkilatýmýz; üstlendiði
bu kutsal görevi bundan sonra da ayný azim,
kararlýlýk ve inançla yerine getirmeye devam
edecektir" diyen Ceylan mesajýnda þu ifadelere yer verdi:
Diðer yandan bütün dünyayý saran ve ülkemizin de saðlýðýný tehdit eden Koronavirüs
salgýnýna karþý, devletimizi ve milletimizi korumak adýna olaðanüstü gayret göstererek,
gece gündüz demeden fedakârlýkla mücadele eden güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin ve milli bütünlüðümüzün koruyucularý olan Türk Polis Teþkilatýmýzýn 176. Kuruluþ yýldönümünü kutlar, devletimiz, milletimiz, bayraðýmýz, vatanýmýz ve
kutsal deðerlerimiz için canlarýný feda eden
aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve þükran duygularýyla anarken, içinden
geçtiðimiz bu zor günlerde vatanýmýzýn ve
milletimizin güvenliði için görevleri baþýnda
gecesini gündüzüne katarak mücadele eden
personellerimize ve aileleriyle birlikte saðlýk,
mutluluk, huzur ve baþarýlar dilerim.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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“Baðýþýklýðýmýzý destekleyen
çinko, Covid-19'a karþý da etkili”
Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayça Kaya, baðýþýklýk için önemli bir eser element olan çinkonun Covid-19’a karþý vücudu desteklediðini, hastalýðýn daha kýsa sürede ve daha hafif geçmesine yardýmcý
olduðunu gösteren pek çok araþtýrma sonucu olduðunu söyledi.
Covid-19 ile birlikte birçok vitamin ve mineralin baðýþýklýðý güçlendirdiðini, özellikle de Covid
19'dan korunma ve tedavide faydalar saðladýðýný
ifade eden Dr. Ayça Kaya, “Bu minerallerden biri
de çinko. Türkiye'de topraklarýmýzýn yüzde 49,8'inde çinko eksikliði bulunuyor. Bu yüzden yediklerimizden de yeterince çinko alamýyoruz” dedi.
"ÇÝNKO BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝN
NORMAL ÇALIÞMASINI DESTEKLÝYOR"
“Çinko baðýþýklýðýmýz için son derece önemli
olan T hücrelerinin sayýsýnýn artmasý üzerinde etkili rolü olan eser bir elementtir” diyen Dr. Ayça Kaya, “Yapýlan araþtýrmalar 3 aylýk düzenli çinko kullanýmý sonrasýnda T hücrelerinin yüzde 21 oranýnda arttýðýný göstermiþtir. Baðýþýklýk sistemi vücudu
hastalýklara karþý koruyan bir kalkan gibidir. Bu kalkan çinko sayesinde güçlü hale gelir. Çinko seviyesi düþtüðünde vücut hastalýklara açýk hale geliyor.
Klinik olarak takip ettiðimiz pek çok hastada, maalesef çinko seviyesinin düþük olduðunu görüyoruz” diye konuþtu.

DSÖ, Covid-19'un
insanlardan
hayvanlara bulaþma
ihtimalini doðruladý
Dünya Saðlýk Örgütü’nün (DSÖ) Rusya
Temsilcisi Melita Vujnovic, Covid-19’un insanlardan hayvanlara bulaþma ihtimalinin olduðunu belirterek, virüsün diðer hayvan türleri
üzerindeki etkilerinin DSÖ tarafýndan araþtýrýldýðýný kaydetti.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamýnda dünya genelinde aþýlama kampanyalarý hýz kesmeden devam ederken, Dünya
Saðlýk Örgütü'nden (DSÖ) Covid-19'un insanlar ve hayvanlar arasýnda nasýl yayýldýðý
konusunda açýklama geldi. DSÖ'nün Rusya
Temsilcisi Melita Vujnovic yaptýðý açýklamada, Covid-19'un insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakun köpeklerine, aslanlara
ve kaplanlara bulaþabildiðini ifade etti.
DSÖ'nün Covid-19'un diðer hayvanlar üzerindeki etkilerini araþtýrdýðýný aktaran Vujnovic,
"Covid-19 esas olarak insandan insana bulaþma yoluyla yayýlýyor, fakat Covid-19 zoonotik bir virüs olmasý nedeniyle insandan
hayvana bulaþma bulgularý bulunuyor" ifadelerini kullandý.
Ara taþýyýcýnýn henüz tanýmlanmadýðýný
belirten Vujnovic, "Aralarýnda vizon, köpek,
evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduðu enfekte insanlarla temas
eden birkaç hayvanýn Covid-19 testlerinde
pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diðer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci
ise devam etmektedir" dedi.
"COVÝD-19 HASTALARI HAYVANLARLA
TEMASI SINIRLAMALI"
Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kiþilere evcil hayvanlarla temasýný sýnýrlamalarý
tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Þu anda Covid-19 hastalarýnýn ve risk altýndaki kiþilerin
evcil ve diðer hayvanlarla temaslarýný sýnýrlamalarý öneriliyor. Covid-19, insan ve hayvan
popülasyonlarý arasýnda hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonlarý meydana gelebilir ve bu deðiþiklikler insanlarý enfekte eden
hastalýk için potansiyel sonuçlara yol açabilir"
dedi.
Vujnovic ayrýca, diðer potansiyel hayvan
rezervuarlarýný tespit etmek ve gelecekteki
salgýnlardan kaçýnmak için hangi hayvanlarýn
virüse en duyarlý olduðunu anlamanýn önemli olduðuna dikkat çekti.
(Haber Merkezi)
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'Parkinson hastalýðý
10 milyondan fazla
insaný etkiliyor'

"COVÝD-19'DAN KORUNMAK VE HASTALIÐI
DAHA KOLAY ATLATMAK ÝÇÝN ÇÝNKO"
Dr. Ayça Kaya tüm dünyayý etkisi altýna alan
Covid-19'dan (SARS-CoV-2) korunmak için alýnmasý gereken maske, mesafe, hijyen önlemleriyle
birlikte çinko seviyesinin de önemli olduðunu söyleyerek, “Bir yandan aþý ve ilaç çalýþmalarý devam
ederken bir yanda da Covid-19 ile ilgili araþtýrmalar
devam ediyor. Dünyada farklý ülkelerde yapýlan
araþtýrmalar çinko seviyesinin Covid-19'a yakalanma oranlarýný düþürdüðünü, yakalananlarýn da
hastalýðý daha az problemle/daha az komplikasyon
ve hastanede daha az yatýþ yaparak atlattýðýný
gösteriyor. Covid-19 hastalarý üzerinde yapýlan bir
araþtýrmada hastalarýn yüzde 57,4'ünde çinko seviyesinin düþük olduðu görülmüþtür. Çinko eksikliði olan Covid-19 hastalarýnýn yüzde 70.4'ünde
komplikasyon görülürken bu oran çinko eksiði olmayan hastalarda yüzde 30 seviyesinde kalmýþtýr.
Çinko eksikliði olan hastalarýn hastanede kalýþ süresi de anlamlý þekilde farklýdýr. Çinko eksiði olan
Covid-19 hastalarý hastanede 7,9 gün kalýrken,
çinko eksiði olmayan hastalar 5,7 gün sonra taburcu olmuþtur. Covid-19'u aðýr geçiren, entübe hastalarýn çinko düzeyleri üzerinde yapýlan bir baþka
araþtýrmada da aðýr Covid-19 hastalarýndaki serum çinko düzeyleri hafif/orta Covid-19 hastalarýna
göre daha düþük bulunmuþtur.
Baðýþýklýk sisteminin normal çalýþmasýný destekleyen çinko; diyabet, saç dökülmesi, grip ve alt

solunum yolu enfeksiyonlarý, tekrarlayan aftlar, akne ve üreme saðlýðý gibi durumlarda doktor kontrolünde kullanýlabilir ” þeklinde konuþtu.
"YAÞ ÝLERLEDÝKÇE ÇÝNKO ÝHTÝYACI ARTIYOR"
Beslenme alýþkanlýklarý ve yaþýn, çinko seviyesi üzerinde önemli etkilere sahip olduðunu aktaran
Kaya, “Yaþ ilerledikçe çinko eksikliði de artýyor.
40'lý yaþlarda çinko eksikliði yüzde 5 civarýndayken, 70 yaþýndan sonra yüzde 20'lere kadar çýkýyor” dedi.
ÇÝNKO TAKVÝYESÝ GEREKLÝ MÝ?
Yetiþkin bir insanýn günlük çinko takviyesine ihtiyacý olduðunu kaydeden Kaya, “Tam tahýllar, kýrmýzý ve beyaz et, yumurta ve deniz ürünleri, karaciðer, yeþil yapraklý sebzeler zengin çinko kaynaklarýdýr. Bunlarýn düzenli olarak alýnmasý önemlidir.
Ancak ne yazýk ki Türkiye'de topraklarýmýzýn yüzde
49,8'inde çinko eksikliði bulunmaktadýr. Bu durum
besinlerden yeterince çinko alamamamýza yol açýyor. Çinko açýsýndan zengin olan et, deniz ürünleri
ve karaciðer gibi gýdalarýn fiyatlarýnýn yüksekliði de
beslenme eksikliðini arttýrýyor. Kan çinko seviyelerine bakýlarak, bu durumlarda baðýþýklýðý korumak
için doktor tavsiyesi ile reçete de düzenlenebilir.
Beslenmeye çinko takviyesi yapýlabilir. Çinko vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak alýnmasý da önemlidir” ifadelerinde bulundu.
(Haber Merkezi)

Covýd-19 ilacý, KKKA
tedavisinde sonuç verdi
Doktorun hastasýna kullandýðý tesadüfi ilaç, Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýnýn
tedavisinde etkili oldu ve Avrupa’nýn saygýn týp dergisinde makale olarak yayýnlandý.
Giresun Üniversitesi Týp Fakültesi Dahili Ana Bilim Dalý Prof.
Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bu
ilacýn Kýrým-Kongo Kanamalý
Ateþi (KKKA) hastalýðýný tedavi
edebileceðini tesadüfi olarak
gözlemlediklerini ve baþarýlý olduklarýný söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, “Ýnsanlýk tarihindeki çalýþmalar ve buluþlar genellikle tesadüfen ortaya çýkýyor. Burada da
yine buna benzer bir durum yaþadýk. Bilindiði gibi Giresun'un
güneyinde bulunan Alucra, Çamoluk ve Þebinkarahisar ilçeleriyle komþu ilimiz Sivas'ta KKKA
vakalarý yaz aylarýnda sýkça yaþanmaktadýr. Covid-19'da bazen
hastalarda da Covid mi, baþka
hastalýk mý diye bakýlýrken tüm
hastalara baþlangýç tedavisi olarak Covid-19'da kullanýlan Favipiravir isimli Japon menþeili bir
ilacý veriyoruz.
Bu ilacýn KKKA hastalýðýný tedavi edebileceðini tesadüfi olarak
gözlemledik ve baþarýlý olduk. Bu
gözlemimizi Avrupa'da saygýn bir
týp dergisi olan European Journal
of Case Reports in Internal Medicine'de yayýmlattýk. Bundan sonraki çalýþmalar için bir ön adýmdýr. Bundan sonraki geniþ kapsamlý vaka seyirlerinde deneneceðini umut ediyoruz. Bu sürecin
sonrasý çok merkezli ve uzun vadeli bir çalýþma modeli olacaktýr.
Bu çalýþma dünyada bir ilktir. Bu
Kýrým Kongo hastalýðýný kýsa sürede düþük maliyette ve baþarýlý

bir þekilde tedavi etmemiz týp tarihinde bir ilktir.” dedi.
COVID ÝLACI, KKKA
TEDAVÝSÝNDE KULLANILDI
Çalýþmalarýnda
Covid-19
pandemisi için kullanýlan ilacýn
esasýnda Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi hastalýðýnda da etkili olabildiðini gösterdiklerini açýklayan Ýç
Hastalýklarý Uzmanlý Dr. Öðr.
Üyesi Mustafa Yakarýþýk ise,
“Hastalarýn ilk gün 8'er tablet ve
sonrasýnda 3'er tablet aldýðý ilacýmýz sayesinde hastalarýmýzý
deðerlendirdiðimizde özellikle bu
ilkbahar aylarýnda Kýrým Kongo
yaygýn olduðu için hastaya taný
koyma aþamasýnda aklýmýza
gelmesi ve tanýyý atlamamasýnda önemli bir yer tuttuðunu düþünüyoruz. O yüzden çalýþmamýzý
yurt dýþýna yolladýk ve orada da

kabul edildi. Belki ilerleyen süreçte daha ileri çalýþmalar yapýlarak belki bu Covid-19'da kullandýðýmýz ilacýn rutin bir ilaç olmasý Kýrým Kongo'yu tedavi etmesinde önemli bir yeri olduðunu düþünüyorum. Bu hastalýk
akut bir hastalýk.
O yüzden taný konduktan
sonra yaklaþýk 2 hafta içinde tedavisi biten bir hastalýk. Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan kabul edilmesi için esasýnda uzun araþtýrmalar gerekiyor. Mutlaka ileri
araþtýrmalar yapýlmasý gerekiyor.
Ama bu ileride yapýlacak bir çalýþmaya ön ayak oldu. Kýsaca
ifade etmek gerekirse, çalýþmalarýnda Covid-19 pandemisi için
kullanýlan ilacýn esasýnda Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýnda da etkili olabildiðini gösterdik” dedi.
(Haber Merkezi)

Parkinson hastalýðý için Nöroloji Uzmaný
Uzm. Dr. Oðuzhan Onultan, ''Hastalarýn yüzde
96’sý 50 yaþ üstü olan, erkeklerde kadýnlara
göre 1,5 kat fazla görülen ve dünyada 10 milyon üstünde insaný etkilediði tahmin edilen sistemik bir hastalýktýr'' dedi.
Parkinson Hastalýðý beynin hareketlerini
kontrol etmekle yükümlü bölgesindeki hücrelerin çalýþmamasý ile ortaya çýkan ilerleyici bir
hastalýktýr. Bu sebeple Parkinson Hastalýðýnda
ellerde titreme ya da baþka hareket bozukluklarý görülür diyen Medicana Kadýköy Hastanesi
Nöroloji Uzmaný Uzm. Dr. Oðuzhan Onultan,
kesin olarak sebebi bilinmemekle birlikte bazý
toksinlere maruz kalma ya da genlerin bu konuda etkin olduðunun düþünüldüðünü ancak
genetik olarak geçiþin de çok ender olduðunu
söyledi. Uzm. Dr. Oðuzhan Onultan, parkinson
hastalýðý hakkýnda açýklamalarda bulundu.
''ERKEKLERDE 1.5 KAT
FAZLA GÖRÜLÜYOR''
Parkinson hastalýðýnýn erkeklerde 1.5 kat
fazla görüldüðünü vurgulayan Uzm. Dr. Oðuzhan Onultan, ''Hastalarýn yüzde 96'sý 50 yaþ
üstü olan, erkeklerde kadýnlara göre 1,5 kat
fazla görülen ve dünyada 10 milyon üstünde insaný etkilediði tahmin edilen sistemik bir hastalýktýr. Vücuttaki diðer organlarý da etkiler. Depresyon ve psikolojik deðiþiklikler, çiðneme, yutma ve konuþmada zorluklar, uykuya dalamama
ve kabýzlýk dikkati çekmelidir. Parkinson hastalýðýnýn bulgularý çok fazla deðiþiklik gösterir ve
baþka hastalýklarýn bulgularýyla da karýþabilir.
Taný koyduracak tek bir test yoktur. Beyin MR
görüntülemesi diðer hastalýklarý ayýrt etmek için
istenebilir. Bunun yaný sýra kullanmýþ ya da kullanmakta olduðunuz ilaçlar da öðrenilmek istenecektir. Bazý ilaçlarýn Parkinson yapýcý yan etkileri vardýr. Ancak taný doktorun muayenesi ile
konulur. Ellerdeki her titreme Parkinson deðildir. Hareketlerde yavaþlama, mimiklerde azalma, yürüyüþün küçük adýmlý ve hafif öne eðik
olmasý ilk belirtiler olabilir'' þeklinde konuþtu.
''BEYÝN PÝLÝ DENENEBÝLÝR''
Uzm. Dr. Onultan, sözlerine þöyle devam
etti: ''Ýlerleyici bir hastalýk olan parkinsonun ilerleme hýzý kiþiden kiþiye deðiþir. Erken dönemlerdeki bulgularý dikkatten kaçabilir. Titreme gibi bulgularý vücutta tek taraflý baþlayýp, hastalýk
ilerledikçe vücudun diðer yarýsýna da geçebilir.
Parkinson hastalýðýnda beyindeki dopamin denen maddenin seviyesi düþer. Doktorunuz ilaçlarla beyin dopamini oluþturacak tedavinize
baþlar. Eðer ilaçlar yetersiz kalýrsa, özellikle titremeler için iþe yarayan DBS ( Derin Beyin Stimülasyonu) denen beyine pil takýlmasý yöntemi
denenebilir. Beynin dopamin üreten kýsmýna
konuþlandýrýlan bir kablo ve pil ile elektrik uyarýlarla titremenin azaltýlmasý saðlanýr''.
FÝZÝK TEDAVÝ HASTALIÐIN
HER EVRESÝNDE DESTEK
Fizik tedavinin önemine dikkat çeken Uzm.
Dr. Onultan, ''Parkinson hastalýðýnda fizik tedavi hastanýn kas kuvvetini arttýrarak ve dengesini saðlamasýný saðlayarak günlük yaþamlarýnda baðýmsýz olmalarýný saðlamaktadýr. Ayrýca
meþguliyet terapisi denen gündelik hayattaki iþlerini görebilme ya da yeni hobiler oluþturmaya
yönelik eðitimler de fizik tedavi programlarý
kapsamýnda hastalara yardýmcý olmaktadýr.
Parkinson hastalýðýnda ortaya çýkan alçak sesle konuþma ya da dilin dolanýr gibi konuþma hali için de konuþma terapisi yine fizik tedavi programlarý içinde uygulanmaktadýr'' diye konuþtu.
''AMBALAJLI GIDALARDAN DA
UZAK DURULMASI GEREK''
Akdeniz diyeti olarak tariflenen yeþillik ve
sebzeden zengin diyet Parkinson Hastalýðýnda
ortaya çýkabilecek kabýzlýðýn da önüne geçeceðini aktaran Uzm. Dr. Onultan, ''Ambalajlý gýdalardan da uzak durulmasý gerek. Ayrýca yapýlacak fiziksel aktivite, yürüyüþ de hem kabýzlýðýn
önüne geçmek hem de kas kuvveti ve dengenin korunmasý için önemli olmaktadýr. Parkinson hastalarýnda aldýklarý ilaçlarýn kana geçiþlerinin azalmamasý için proteinli gýdalarý ilaç
saatlerinden bir saat önce ya da sonra almalarý önerilmektedir. Parkinson hastalarýnýn ilaçlarýný düzgün bir þekilde ve saatlerinde almalarýnýn yaný sýra masaj, tai chi sporu, yoga ve meditasyondan da fayda gördükleri görülmüþtür''
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Polis müzesi açýldý
Polis Teþkilatý'nýn 176 yýllýk
serüveni hummalý bir çalýþmanýn
ardýndan müzeye çevrildi. Polis
Müzesi tören ile açýldý.
Dünden bugüne Polis Teþkilatý'nýn geçtiði aþamalarý, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanan Polis Müzesi'nde sergilenecek. Ýlk polis üniformasýndan son teknoloji ekipmanlara
kadar her þey eksiksiz hazýrlandý. Tarihi olaylarýn canlandýrmasý
da bu özel müzede yer aldý.
EGM Sosyal Hizmetler ve

Saðlýk Daire Baþkaný müzeyle ilgili þu bilgileri verdi: Teçhizatlar,
araç gereçler, suç soruþturma
gereçleri ve teþkilatýn 176 yýlda
nereden nereye geldiðini gösteren bilgi ve belgeyi gerek canlandýrmalarla gerek sergi alanlarýyla
görecek vatandaþlarýmýz.
EMNÝYET ÞEHÝTLERÝ
UNUTULMADI
Canlandýrmalardan biri Atatürk'ün Amasya Kongresi'nden
sonra Sivas'a giderken kaybetti-

ði çantasýnýn bir polis tarafýndan
bulunmasý. Canlandýrma alanýnda, Atatürk'ün o polis memuruna
gönderdiði hediyeler bulunuyor.
Müzede, 2016 yýlýnda Nusaybin'de canlý bombanýn üzerine
atlayarak 42 polis memurunun
hayatta kalmasýný saðlayan Zehir isimli köpek de unutulmadý.
Polis Müzesi'ndeki en özel kýsýmlardan biri emniyet þehitleri
anýsýna hazýrlanan alan, burada
þehitlerin kiþisel eþyalarý da sergileniyor. (Abdulkadir Söylemez)
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TARiHTE BUGÜN

KESiN

1919- 15'inci Kolordu Komutanlýðý'na atanan
Kâzým Karabekir Paþa, Mustafa Kemal Paþa'yý
Þiþli'deki evinde ziyaret etti.
1920- Damat Ferid, Kuva-yi Milliye aleyhinde
bildiri yayýnladý.
1920- Meclis-i Mebusan kapatýldý.
1920- Urfa Fransýz iþgalinden kurtuldu.
1930- Sultanahmet'te büyük kadýn mitingi yapýldý. Türk Kadýnlar Birliði'nin düzenlediði mitingde, kadýnlara seçme ve seçilme hakký tanýnmasý kutlandý.
1957- Halk gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak,
bir karikatürü nedeniyle tutuklandý.
1963- Adapazarý'nda Traktör Fabrikasý kuruldu.
1965- TIME dergisi Atatürk'ü küçük düþürdüðü iddia edilen yazýlarý nedeniyle toplatýldý.
1975- Türk-Irak petrol boru hattýnýn Irak ayaðýnýn yapýmýna baþlandý.
1975- Bursa'da Uludað, Elazýð'da Fýrat, ve
Samsun'da 19 Mayýs üniversitelerinin kurulmasýna iliþkin kanun yürürlüðe girdi.
1980- Yazar Ümit Kaftancýoðlu Ýstanbul'da öldürüldü. Kaftancýoðlu, Ýstanbul Radyosu Eðitim-Kültür Yayýnlarý'nda programcýydý. Romanlarýnda, Doðu Anadolu bölgesini anlatan yazar
insanýn insanla ve doðayla mücadelesine
önem verdi. Alevilikteki dedelik kurumunu sorguladýðý "Hakullah" röportajýyla Milliyet- Karacan Armaðaný'ný kazandý.
1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin Ýhsaniye ocaðýnda onarým çalýþmalarý sýrasýndaki patlamada biri mühendis 10 madenci
öldü, dokuz kiþi yaralandý.
1991- Terörle Mücadele Yasasý kabul edildi.
1995- Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP)
kapsamýnda Harran Ovasý'na ilk su verildi.
1997- Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü'nün,
Bosna'da görev yapan Türk Barýþ Gücü'ne verilmesi kararlaþtýrýldý.
2009- Dev-Genç Birliði kuruldu.
2010- YGS Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nýn
yapýlmasý.
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YIL: 5 / SAYI: 1703

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

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

Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Yavruturna Mah. Maliye
1. Sk. No: 2/B ÇORUM

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Mecitözü polisinden
doðaya bin 176 fidan
Mecitözü polisi, Polis Haftasý
etkinlikleri kapsamýnda bin 176
fidaný toprakla buluþturdu.
Türk Polis Teþkilatýnýn 176.
kuruluþ yýldönümü, Mecitözü Ýlçe
Emniyet Amirliðinin düzenlediði
çeþitli programlarla kutlanýyor.
Mecitözü Ýlçe Emniyet Amirliðinin düzenlediði etkinlikle birlikte
Çorum - Mecitözü karayolu Köprübaþý köyü mevkiinde bulunan
Polis Hatýra Ormaný'na çam, köknar, kayýn gibi 1176 adet fidan dikildi. Fidan dikme programýna
katýlan katýlýmcýlar, kendi adlarý
adýna diktikleri fidanlara ilk can
suyunu vermenin mutluluðunu ve
onurunu hep birlikte yaþadýlar.
Fidan dikme programýna Mecitözü Ýlçe Emniyet Amiri Fatih
Yalçýn, Ýlçe Karakol Amiri Arslan
Gültekin, Emniyet Amirliðinde
görevli polis memurlarý, Ýlçe Jandarma Komutaný Mehmet Þahin,
CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ahmet Bilgin, Özel Ýdare Müdürü
Veli Singer, Yazý Ýþleri Þefi Orhan
Yüksel, Milli Eðitim Müdürü irfan
Doðru, Þube Müdürü Mehmet
Çelik, MHP Ýlçe Baþkaný Hüseyin Güneþ, Süt Birliði Baþkaný
Metin Ayvaz, Esnaf ve Sa-

natkârlar Odasý Baþkaný Muhammed Öz, Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkan
Yardýmcýsý Ali Özerdem, CHP
Belediye Meclis Üyesi Elvan
Güngören, Hastane Baþhekimi

Alper Bayrak, Ziraat Bankasý
Müdürü Cem Aydýn, Merkez Büyük Cami imamý Hasan Coþar,
Kütüphane Müdürü Erhan Küçük
ve PTT Müdürü Þahan Yýlmaz
katýldý.
(Bahattin Sümüþ)

KURT DEDE TÜRBESiNDE

ÇEVRE DÜZENLEMESi

Bayat Belediyesi tarafýndan
Yatukcu Mahallesi'nde bulunan
Kurt Dede Türbesinde bakým ve
çevre düzenlemesi yapýldý.
Belediyesi Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü ve Zabýta Amirliðince yürütülen çalýþmalar kapsamýnda türbenin yollarý bordür
yapýlýrken çevresinde de aðaçlandýrma ve çiçek dikimi yapýldý.
Ýlçedeki ibadethane ve kültürel deðerlere sahip çýktýklarýný
ifade eden Bayat Belediye Baþkan Ekrem Ünlü "Halkýmýz için
önemi olan deðerleri bizlerde
önemsiyor ve sahip çýkýyoruz.
Ýlçemizde bulunan türbelerimizin bakým ve çevre düzenlemelerini yapýyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalarla türbelerimizi tertemiz
bir þekilde gün yüzüne çýkarmýþ
oluyoruz" dedi.
(ÝHA)

Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý mart ayý saðlýkta þiddet raporuyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda "Ülke genelinde virüs riskinin en yüksek seviyelere ulaþtýðý mart ayýnda
saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet konusunda
ne yazýk ki bir gerileme olmadý" dedi.
Gerek önceki veriler gerekse 2021 yýlýnýn ilk üç ayý verileri,
genel itibarýyla her bir
þiddet olayýna birden
fazla kiþinin sebep olduðunu ortaya koyduðunu belirten Saatcý
açýklamasýný þöyle
sürdürdü:
Ay boyunca, 22
saldýrganýn yer aldýðý
16 þiddet olayý yaþandý. Bu rakamlar; Ocak ayýnda 45 saldýrgan, 13
þiddet olayý þeklinde gerçekleþmiþken, Þubat
ayýnda 36 saldýrgan dokuz þiddet olayý olarak
kayýtlara geçmiþti. Gerek önceki veriler, gerekse 2021 yýlýnýn ilk üç ayý verileri, genel itibarýyla
her bir þiddet olayýna birden fazla kiþinin sebep
olduðunu ortaya koymaktadýr. Yani neredeyse
her ay þiddet olaylarýna sebebiyet veren kiþi sayýsý, yaþanan olay sayýsýndan fazla olmaktadýr.
Bu da saldýrýlarýn bireysel olmadýðýný gözler
önüne sermektedir.
Dikkat çeken bir nokta da çoðu zaman saldýrgan sayýsýnýn, maðdur saðlýk çalýþaný sayýsýndan fazla olmasýdýr. Örneðin, 45 saldýrganýn
yer aldýðý Ocak ayýnda, 19 saðlýk çalýþaný maðdur olmuþtu. Þubat ayýnda bu oran, 36 saldýrgana 13 maðdur saðlýk emekçisi þeklinde gerçekleþmiþti. Mart ayýnda bu açýdan bir deðiþiklik olduðunu görüyoruz; 22 saldýrgan, 24 saðlýk çalýþanýný maðdur etmiþtir. Yani uzunca bir aradan
sonra ilk defa Mart ayýnda saldýrgan sayýsý,
maðdur sayýsýnýn gerisinde kalmýþtýr. Maðdurlar, önceki aylarda olduðu gibi çoðunluk itibarýyla Mart ayýnda da hem sözlü hem de fiili þiddet
gördü. Sayýsal olarak ifade etmek gerekirse, 16
þiddet olayýnýn 13'ü hem sözlü hem fiili, 3'ü ise
sözlü olarak vuku buldu. Olaylara sebep olanlar
ise hiç deðiþmiyor. Ay boyunca yaþanan 17 þiddet olayýnýn 7'sinde hasta yakýnlarý, 4'ünde bizzat hastalar, 2'sinde de bizzat yöneticiler rol aldý. Geri kalan üç þiddet olayýna ise saha çalýþmalarýnda karþýlaþýlan kendini bilmez kimseler
sebep oldu. Saldýrganlarýn çoðunun uyguladýðý
þiddet, Mart ayýnda da ne yazýk ki "yapanýn yanýna kar" kaldý. Þöyle ki yaþanan 16 olayla ilgili
olarak dokuz saldýrgan hakkýnda herhangi bir
iþlem yapýlmazken, altý þahýs ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldý. Beþ saldýrgan hakkýnda soruþturma baþlatýlýrken, sadece iki saldýrgan tutuklandý. Þiddet olaylarýnýn çoðunun
adresi yine deðiþmedi; hastaneler. Mart ayýndaki þiddet olaylarýnýn 9'u hastanelerde, 1'i ilçe
saðlýk müdürlüðünde, 6'sý da çeþitli saha çalýþmalarýnda meydana geldi. Bahsi geçen olaylarda; beþ doktor, sekiz ATT, bir hemþire, bir týbbi
sekreter, bir ebe, iki güvenlik görevlisi, iki filyasyon ekibi ve dört de farklý branþta görev yapan
saðlýk çalýþaný þiddetin kurbaný oldu. Mart ayýnýn hemen baþýnda verilen bir mahkeme kararý
ise ay boyunca yaþanan þiddet olaylarýnýn adeta önüne geçti. Eylül 2020'de Ankara Keçiören
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan ve
tüm Türkiye'nin gündemine oturan þiddet olayýyla ilgili mahkeme, beþ sanýk hakkýnda ara
kararý verdi. Ýlgili mahkeme kararýnda, iki sanýðýn "konutu terk etmeme" þartýný adli kontrol
þartýyla haftada bir gün imza atmaya çevirirken,
üç sanýðýn ise "haftada bir gün imza atma" adli
kontrol þartýný, hastaneye 100 metreden fazla
yaklaþmama cezasýna çevirdi. Bunun yanýnda
saðlýk çalýþanlarýný teskin eden haber Trabzon'dan geldi. Mahkeme, geçtiðimiz yýl Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor, hemþire ve güvenlik
görevlisine saldýrýp, oksijen tüpüyle kovalayan
saldýrgana 5 yýl hapis cezasý verdi. Ayrýca Ýzmir'de, bir saðlýk çalýþanýna saldýran hasta yakýnýna mahkeme, yaralamadan 13 bin TL, hakaretten 7 Bin 800 TL olmak üzere toplam 20 bin
800 TL cezaya hükmetti. Bu mahkeme kararlarýnýn yanýnda, Gaziantep ve Eskiþehir'den de
saðlýk çalýþanlarýnýn saygýnlýðýný arttýran iki güzel davranýþa tanýk oldu Türkiye. Gaziantep'te
görev yapan Dr. Ayþe Okuducu, kendisini tehdit
eden þahsý, özür dilemesi ve saðlýk çalýþanlarýna pizza daðýtmasý þartýyla affetti. Eskiþehir'de
ise ambulansla koronavirüs þüphelisi hastayý,
hastaneye yetiþtirmeye çalýþan 3 saðlýk emekçisi, trafikte kendilerine tehditler savurup, hakaretler yaðdýran otomobil sürücüsünü, LÖSEV'e
10 bin TL baðýþ yapmasý karþýlýðýnda affetti. Bu
Rapor, kamuoyuna yansýyan olaylar esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Þiddetin faillerini uzakta aramamak gerektiðini belirten Saatcý, "Fedakâr saðlýk çalýþanlarý
genelde hasta ve hasta yakýnlarýnýn þiddetine
maruz kalýyor. Bu yönüyle saðlýkta þiddetin faillerini uzakta aramamak gerekiyor. Aslýnda trajik
olan da bu. Hastanelere þifa bulmak için gelen
hastalar ve yakýnlarý, þifa daðýtan elleri, tabiri
caizse kýrýyor. Bu durumu kabul etmek, mümkün deðil. Eskilerin tabiriyle hemhal olmanýn yani empati kurmanýn ne büyük bir nimet olduðu,
bu gibi durumlar karþýsýnda bir defa daha karþýmýza çýkýyor. Saðlýk çalýþanlarý da insan ve yegane amaçlarý þifa daðýtmak. Kýrýlan eller, hakarete uðrayan onurlar, küfre ve tehdide maruz
kalan þahsiyetler nasýl ve nereye kadar þifa daðýtabilir, bunu herkesin iyi idrak etmesi gerekir.
(Mahmut Emin Söylemez)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi

CEYHUN EC.

(TEL: 222 00 10)
MEHMET AKÝF
ERSOY CAD.
NO: 115/A

EÐÝTÝM ECZ.

SEVÝNÇ EC.

(TEL: 221 20 00)
(TEL: 226 79 64)
FATÝH CAD. 48/A BAHÇELÝEVLER MH.
23 NÝSAN ÝLKOKULU M.AKÝF ERSOY CAD.
NO: 5/C
KARÞISI

Dokuz haftalýk kaybetmeme serisi son bulan Kýrmýzý-Siyahlýlar zorlu deplasmanda
yeni bir galibiyet serisi baþlatarak kendini play-off potasýna atmak istiyor

Yeni seri zamaný!
Þampiyonlar
belli olabilir

Grubumuzda mücadele eden ve yenilgi yüzü gömeyen Manisa ile Kýrmýzý Grupta mücadele eden Eyüpspor bugün oynanacak maçlarda alacaklarý sonuçlara göre bir üst lige çýkmaya hak kazabilecek.
Profesyonel liglerin tek yenilgisiz takýmý olma özelliðine sahip olan Manisa son altý haftaya en yakýn takipçisi Hekimoðlu Trabzon'un 15
puan önünde ve maç fazlasýyla 77 puanla lider
olarak girdi. Uþak 1 Eylül Stadý'nda saat 15'te
baþlayacak müsabakada Uþakspor'a konuk
olacak. Ege temsilcisi rakibini yenerse TFF 1.
Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Manisa ilk kez
1. Lig'de yer alma hakký kazanacak.
Play-off için de heyecanýn devam ettiði Beyaz Grup'ta Hekimoðlu Trabzon, Kocaelispor,
Ankara Demirspor ile Anagold 24Erzincanspor,
son altý haftaya play-off barajýnda girdi.
Grupta 11. sýradaki Kahramanmaraþspor'dan itibaren takýmlarýn düþme ihtimali bulunurken, 23'er puanlý Sancaktepe, Niðde Anadolu ve Hacettepe son altý hafta öncesinde
düþme hattýnda bulunuyor.

Haftalar sonra maðlubiyet ile tanýþan Çorum FK yeni bir galibiyet serisi
baþlatmak istiyor. Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin alt sýralarýnda yer alan ancak
son haftalarda aldýðý sonuçlar ile yükseliþe geçen Þanlýurfaspor' konuk
olacak. Konuk ekip düþme potasýnda uzaklaþmak isterken temsilcimiz
ise kazanarak play-off potasýna tekrar yaklaþmak istiyor. Saat 15'te
baþlayacak maçý Malatya Bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek
yönetecek. Rakip takýmýn baþýnda ise tanýdýk bir isim var.

RAKÝP FORMDA
Geçtiðimiz hafta deplasmanda Manisa FK ile
1-1 berabere kalan Sarý-Yeþilliler son altý maçta
yalnýzca Sarýyer'e sahasýnda 2-1 yenildi. Bu altý
maçta 11 gol atan Þanlýurfaspor kalesinde ise
yalnýzca üç gol gördü.

EYÜP DE ÞAMPÝYON GÝBÝ …
Kýrmýzý Grup'ta Sakaryaspor'un 18 puan
önünde 78 puanla lider olarak yer alan Eyüpspor, saat 15.00'te evinde oynayacaðý maçta
GMG Kastamonuspor'dan en az bir puan aldýðý takdirde TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
(Haber Merkezi)

HOCA TANIDIK
Son altý haftada rakibin teknik direktörlüðünü
ise Çorumlu spor severlerin tanýdýðý Gürses Kýlýç
yapýyor. Kýlýç, 2010-2011 sezonunda Çorumspor
ve 2016-2017 sezonundaki ise Çorum FK'nin
teknik direktörlüðünü yapmýþtý.
"ZOR MAÇ"
Maç ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Çorum FK
Teknik Direktörü Ýsmet Taþdemir karþýlaþmanýn
zorlu geçeceðini ve alt sýralarda yer alan rakiplerden en iyisi ile oynayacaklarýný söylemiþti.

Ýki Takýmýn Ligde Oynadýðý
Son Beþ Maçýn Sonuçlarý:
Çorum FK-Sancaktepe
Amed Sportif-Çorum FK
Çorum FK-K.Maraþspor
Erzincanspor-Çorum FK
Çorum FK- H.Trabzon

: 5-0
: 1-2
: 3-0
: 0-1
: 2-3

Hacettepe-Þ.Urfaspor
Þ.Urfaspor-Z.Kömürspor
Gümüþhane-Þ.Urfaspor
Þ.Urfaspor-Sarýyer
Manisa FK-Þ.Urfaspor

: 0-0
: 3-0
: 0-4
: 1-2
: 1-1

misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 33'üncü hafta
maçýnda Þanlýurfaspor ile Çorum FK karþý karþýya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren
Þanlýurfaspor'a konuk olacak Çorum FK'de hesaplar üç puan üzerine yapýldý.
Geçtiðimiz hafta içi sahasýnda Hekimoðlu
Trabzon'a 3-2 maðlup olarak dokuz haftalýk kaybetmeme serisi son bulan Kýrmýzý-Siyahlýlar yeni
bir galibiyet serisi baþlatmak istiyor. Rakip ise Çorumspor ve Çorum FK'nin eski teknik direktörlerinden Gürses Kýlýç'ýn gelmesi ile yükseliþe geçen ve son altý maçta üç galibiyet, iki beraberlik
ve bir de maðlubiyet alan Þanlýurfaspor.

Þanlýurfa ile 3'üncü randevu
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 33'üncü hafta
maçýnda pazar günü 11 Nisan Stadyumunda saat 15'te karþýlaþacak olan Þanlýurfaspor ve Çorum FK bugüne kadar toplamda iki kez karþý karþýya geldi ve bu maçlarý Çorum FK kazandý.
Geçen sezon yine ayný grupta yer alan iki takýmýn sezonun ilk yarýsýnda oynanan maçýnda

Çorum FK deplasmanda Þanlýurfaspor'u 2-0 ile
geçmiþti.
Sezonun 2'nci yarýsýndaki karþýlaþma ise koronavirüs tedbirleri kapsamýnda oynanmamýþtý.
Bu sezonun oynanan ilk maçta ise Çorum FK zor
günler geçiren rakibini 5-1 maðlup etmeyi baþarmýþtý.
(Haber Merkezi)

EKSÝKLER VAR
Çorum FK'de Þanlýurfa maçý öncesi iki kart
cezalýsý bulunuyor. Geride kalan haftada Hekimoðlu ile oynanan maçta kýrmýzý kart gören Mikail Albayrak ve sarý kart cezalýsý durumuna düþen Ertuðrul Sancaktutan bu maçta forma giyemeyecek.
Kart cezasýný Hekimoðlu maçýnda tamamlayan Hüseyin Bak ise görev verilmesi halinde
maçta forma giyebilecek. (Abdulkadir Söylemez)

YILDIRIM
NAKLiYAT ve PETROL
ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR DiLER...

MiSLi.COM

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR
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MANÝSA FUTBOL K. 31
HEKÝMOÐ.TRABZON 30
30
KOCAELÝSPOR
31
ANKARA DEMÝR
ANAGOLD 24 ERZ. 30
31
SARIYER
31
AMEDSPOR
AFJET AFYONSPOR 30
30
ÇORUM FK
30
UÞAKSPOR
KAHRAMANMARAÞ 30
ZONGULDAK KÖMÜR 30
GÜMÜÞHANESPOR 31
30
ÝNEGÖLSPOR
30
ÞANLIURFASPOR
ERGENE VELÝMEÞE 30
HACETTEPESPOR 30
30
NÝÐDE ANADOLU
31
SANCAKTEPE FK

23
18
16
14
14
14
15
13
14
13
7
7
8
5
7
4
6
4
6

8
8
7
11
10
10
6
11
7
8
10
9
5
10
7
12
5
11
5

0
4
7
6
6
7
10
6
9
9
13
14
18
15
16
14
19
15
20

77
68
45
48
42
43
46
45
59
48
36
27
34
32
35
35
23
24
29

21
27
26
32
26
31
40
36
33
36
52
42
64
47
65
60
44
48
66

HAFTANIN MAÇLARI

K.K.002

11.04.2021 PAZAR
KAHRAMANMARAÞ-ÝNEGÖLSPOR
HEKÝMOÐLU TRABZON-KOCAELÝSPOR
ZONGULDAK KÖMÜR-GÜMÜÞHANE
UÞAKSPOR-MANÝSA FK
ÞANLIURFASPOR-ÇORUM FK
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-AFJET AFYON
HACETTEPESPOR-SARIYER
AMED SPORTÝF-NÝÐDE ANADOLU FK
SANCAKTEPE FK-ERGENE VELÝMEÞE
ANKARA DEMÝRSPOR (BAY)

77
62
55
53
52
52
51
50
49
47
31
30
26
25
25
24
23
23
23

