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Doðan köyü
karantinaya
alýndý
Ýlçe Umumi Hýfzýsýhha Meclisi kararý
ile Osmancýk Ýlçesine baðlý Doðan Köyü, 10 gün süreyle
karantina
altýna
alýndý.
3’TE
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Ýkinci millet kýraathanesi
þehitler parkýna yapýlacak
Çorum Belediyesi, Þehitler Parkýnda bulunan ve geçici nikâh dairesi olarak kullanýlan sosyal tesisi millet kýraathanesine çeviriyor. Çorum Belediyesi, ilki Millet Bahçesi içinde yapýlan Millet Kýraathanesinin ikincisini Þehitler Parký içerisinde yapacak. Aþýklar Tepesi olarak binilen Þehitler
Parkýnda Millet Kýraathanesi yapýmý için çalýþmalara baþlandý.
3’TE

Yolda bulduðu
cüzdaný sahibine
ulaþtýrdý
Osmancýk'ta Ýsmail Ergaz yolda bulduðu ve içinde 2 bin lira olan cüzdaný
sahibine ulaþtýrdý. Osmancýk'ta balýk
tutarak geçimini saðlayan 44 yaþýndaki Ýsmail Ergaz, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi'nde fark ettiði cüzdaný
Zabýta Müdürlüðüne götürdü. 8’DE

OSMANCIK
TEKNOFEST’E
GiDiYOR

Osmancýk
Belediyesi
ÇORUM FM’DE
MUKABELE sýcak yemek daðýtýyor
Osmancýk Belediyesi tarafýndan 400 haneye sýcak yemek
ulaþtýrýlýyor. Ýmaret
Aþevinden ramazan
boyunca 400 haneye iftar ve sahur yemeði daðýtýlýyor. Ýlçenin 590 yýllýk geleneði hayýrsever vatandaþlarýn katkýsýyla
devam ediyor. 8’DE

Her gün saat 13.30'da;
tekrarý ise saat 04.30'da
95.5 Çorum FM'de
Kurulduðu günden bu yana Ramazan ayý nedeniyle Mukabele yayýný yapan radyonuz Çorum FM, bu
yýl da mukabele yayýnýný sürdürüyor. 29’uncusunu gerçekleþtireceðimiz Mukabele yayýný her gün öðlen saat 13.30’da, tekrarý ise gece
saat 04.30'da 95.5 Çorum FM'de
(Fatih Yýldýrým)
yayýnlanacak.

Eylül ayýnda Bursa Yunus Emre Havaalanýnda yapýlacak TEKNOFEST 2021 bünyesinde TÜBÝTAK ve TEKNOFEST iþbirliðiyle bu
yýl ikincisi düzenlenen Liseler Arasý Ýnsansýz
Hava Aracý Yarýþmasýna Osmancýk 15 Temmuz Þehitleri Anadolu Lisesi Halaskâr Takýmý da katýlmaya hak kazandý.
8’DE

Aybüke öðretmenin
kütüphanesi için

KiTAP BAÐIÞI
KAMPANYASI
Osmancýklý þehit öðretmen Þenay Aybüke Yalçýn'ýn ismi Antalya'da bir kütüphaneye verilirken, þimdi de kütüphanenin içeriðinin zenginleþtirilmesi için bir kampanya baþlatýldý. 3’TE

TSO, PANDEMi MAÐDURLARINA
GIDA KOLiSi YARDIMI YAPACAK
ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ

TOBB’nin katkýlarýyla, Çorum TSO, Çorum Ticaret Borsasý ve ÇESOB organizasyonunda ve destekleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýyla mücadele kapsamýnda faaliyetleri kýsýtlanan veya durdurulan iþletmelerin çalýþanlarýna ve ihtiyaç
sahibi 2 bin kiþiye ramazan ayý dolayýsýyla gýda kolisi yardýmý ulaþtýrýlacak. 2’DE

ÇORUM
ÝFTAR
SAHUR
19:29
04:17

Osmancýk'ta bazý cadde ve kavþaklardaki yaya geçidi çizgilerinin silinmiþ olmasý vatandaþlarý tedirgin ediyor. Osmancýk ilçe merkezi ve
muhtelif yerlerde bulunan yaya geçidi çizgilerinin silinmiþ olmasý vatandaþlarý endiþelendiriyor. Vatandaþlar yetkililerden bu alanlardaki
çizgilerin boyanarak yenilenmesini talep ederken "Kýrmýzý Çizgi" uygulamasýný da hatýrlattýlar.
8’DE

OSMANCIK
ÝFTAR
SAHUR
19:30
04:16

MÝNÝKLERDEN
KAMU SPOTU

YAYA GEÇiDi ÇiZGiLERiNiN
BOYANMASI iSTENiYOR

3’TE

BÜYÜME GÖSTEREN ÞEHÝRLER
ARASINDA ÇORUM DA VAR 2’DE

KALÝTELÝ ÜRETÝP REKOR
FÝYATA SATIYORUZ" 7’DE

MAYIS CELBÝ VE SEVK
TARÝHLERÝ AÇIKLANDI 7’DE

2

18 NÝSAN 2021 PAZAR

TSO, PANDEMi MAÐDURLARINA
GIDA KOLiSi YARDIMI YAPACAK

Kargý'da aþýlama
için büyük çaba
Kargý'da aþýlama çalýþmalarý sürüyor. Þu ana
kadar ilçede 10 bin 100 doz aþý yapýldý ancak aþý
olmasý için öncelik verilen yaþ gruplarý içinde de
hâlâ aþý olmayanlar var.
Aþýlama çalýþmalarýnýn baþladýðý günden bu yana Kargý'da da saðlýk kurumlarý yoðun bir þekilde
aþýlama çalýþmalarýný sürdürüyor.
Devlet vatandaþý aþý olmasý için her imkaný saðlamýþ durumda. Aþý öncelik grubunda olup da aþý
olmak isteyen bir kiþi internet üzerinden yada telefon ile çok kolay bir þekilde Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi veya Aile Saðlýk Merkezlerinden(Saðlýk Ocaklarý) istediðini seçerek istediði
saatte randevusunu alabiliyor.
Aþý stoðunda hiçbir sýkýntý olmadýðýný belirten
yetkililer, randevu sayýsýndan fazla aþýnýn stoklarda
bulundurulduðunu bildirerek, Kargý'da bugüne kadar 5 bin 600 kiþi 1'nci doz, 4 bin 500 kiþi 2'nci doz
olmak üzere toplamda 10 bin 100 doz aþý yapýldýðýný belirtiyorlar.
ÞUANA KADAR YAN ETKÝ GÖRÜLMEDÝ
Aþý olmayan kiþilerin tedirgin olmasý için hiçbir
durum bulunmuyor. Saðlýk kurumlarýndan edinilen
bilgilere göre Kargý'da aþý olanlarda þuanda kadar
yan etki görülmedi. Görülen en büyük yan etki aþýl
olunan kolda hafif aðrý olarak belirtiliyor.
RAMAZAN AYI BOYUNCA
SAAT 23'E KADAR AÞI YAPILACAK
Kiþilerin tercihlerine göre hafta içi ve cumartesi
ve pazar da dahil, Ramazan ayý boyunca gece saat 23'e kadar aþý yapýlabilecek. Bayramda da aþýlama hizmetine ayný þekilde devam edilecek.
Eðer ki aþý olmak isteyen kiþi hastaneye gelemeyecek durumda ise Toplum Saðlýðý Merkezi kiþilerin evlerine kadar gelerek aþýlarýný yapýyor.
Bütün bu imkânlara raðmen hala sýrasý gelip de
aþý olmayanlar tabii ki var. Yaþ grubu küçüldükçe
olmak istemeyenlerin oranýnýn da arttýðý görülüyor.
"SIRANIZ GELDÝYSE BÝRAN
ÖNCE AÞINIZI OLUN"
Yetkililer sýrasý gelen kiþilerin biran önce aþý olmasýný öneriyor. Devletin tüm imkânlarý vatandaþýn
aþý olmasý için seferber ettiðini belirten yetkililer, virüsten anca aþýlanarak korunabilineceðini, bir çok
ülkenin hala aþýyý alamadýðýný, o ülkelerdeki kiþilerin ücret dahinde bile aþýya ulaþamadýklarýný belirterek, ülkemizde ücretsiz olarak çok kolay bir þekilde aþýlamanýn yapýlmasýnýn büyük bir hizmet olduðunu bu nedenle sýrasý gelen herkesin aþýsýný olmasý gerektiðini tavsiye ediyor.
(ÝHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin
(TOBB) katkýlarýyla, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Ticaret Borsasý ve Esnaf ve
Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) organizasyonunda ve destekleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýyla mücadele kapsamýnda faaliyetleri kýsýtlanan veya durdurulan
iþletmelerin çalýþanlarýna ve ihtiyaç sahibi 2
bin kiþiye ramazan ayý dolayýsýyla gýda kolisi
yardýmý ulaþtýrýlacak.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve ÇESOB Baþkaný Recep Gür pandemi sürecinde
en çok etkilenen ve öncelikli sektörlerin tespiti için bir araya geldi. Yapýlan ortak açýklamada, bütün iþletmelerin Kovid-19 salgýnýndan etkilendiðini, salgýnla mücadele kapsamýnda bazý sektörlerde faaliyetlerin durdurulduðunu veya kýsýtlandýðýný, bu amaçla
imkânlar doðrultusunda en çok etkilenen
sektörlerde çalýþanlara yardýmda bulunmayý
kararlaþtýrdýklarýný ifade edildi.

TOBB'un desteðiyle, her yýl ramazan
ayýnda daðýtýmý yapýlan alýþveriþ çeki yerine,
bu yýl Kovid-19 salgýnýndan en çok etkilenen
sektörlerdeki 2 bin çalýþana gýda kolisi ulaþtýracaklarýný, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak
hazýrlýklarý tamamladýklarýný ve yardým kolilerinin daðýtýmýna baþlayacaklarýný belirtti.

Ayrýca, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat
ve ÇESOB Baþkaný Recep Gür halkýmýzýn
mübarek ramazan ayýný tebrik ederek, Kovid-19'un yeryüzünden silindiði nice ramazanlarda tekrar bir arada olma temennisinde
bulundu.
(Haber Merkezi)

E-ticarette büyüme gösteren
þehirler arasýnda Çorum da var
E-ticaret platformu Hepsiburada yapýlan etki analizinin sonuçlarýný paylaþtý. Þirket, araþtýrma sonuçlarýna göre geride býrakýlan bir
yýlda platforma dahil her üç iþletmeden birinin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanýþtýðýný duyurdu.
Pandemi döneminde deðiþen
müþteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret,
hem tüketicilerin hem de iþletmelerin hayatýnda vazgeçilmez oldu.
Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi
beklenirken, e-ticaret platformu
Hepsiburada danýþmanlýk þirketi
Deloitte ile pandemi döneminde
e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini deðerlendiren bir
araþtýrma yürüttü.
Sonuçlarý paylaþýlan araþtýrmaya göre, Türkiye'de e-ticaret
pandemi döneminde kazandýðý
hýzla 2020 yýlýnýn ilk 6 ayýnda geçtiðimiz yýla göre yüzde 66 oranýnda büyüdü ve 226 milyar TL'lik bir
hacme ulaþtý.
Araþtýrmaya göre, Türkiye'de
pandemi döneminde tüketicilerin
yüzde 84'ünün e-ticareti daha çok
tercih ettiði gözlemlenirken, yüzde
45'i e-ticaret üzerinden eskiye kýyasla 1,5 kattan daha fazla alýþveriþ yapmaya baþladýklarýný ifade
ediyorlar. Ýþletmelerin yüzde 82'si
için e- ticaret siteleri baskýn satýþ
kanalýna dönüþürken e-ticaret sitesi üzerinden satýþ yapan iþletmelerin yüzde 64'ü pandemi sonrasý dönemde de e-ticaretin satýþlarý içindeki payýnýn artacaðýný öngörüyor.
E-ticaret platformu, e-ticaret

deðer zincirinin tamamý için saðladýðý çözümlerle ekosistemin geliþmesine ve ticaretin dijitalleþmesine öncülük eden çalýþmalarýný
sürdürdü. Pandemi döneminde
30'dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneði ile
müþterilerine hizmet saðlayan eticaret platformu, her 5 müþterisinden 4'ünün en sýk tercih ettiði e-ticaret platformu konumu olarak
öne çýktý.
Lojistik çözümü Hepsijet, pandemide müþterilerinin yüzde
94'üne zaman kazandýrdý; e-ticaret platformu müþterilerinin yüzde
87'si HepsiJet ile teslimat yapýlmasýnýn alýþveriþ kararlarýný olumlu yönde etkilediðini ifade etti.
Pandemi döneminde e-ticaret
platformu müþterilerinin memnuniyeti yüzde 17 oranýnda arttý. Ýþletmeler için ürünlerinin sipariþ
edilmesinden müþterilere ulaþtýrýlmasýna ve sonrasýnda kapýdan
randevulu iade sistemine kadar
çeþitli alanlarda katma deðerli çözümler üreten Hepsijet, her 4 iþletmeden 3'ünün diðer kargo þirketleri yerine tercihi oldu.
Hepsiburada, platform üzerinden satýþ yapan her 3 iþletmeden
1'inin e-ticarete baþladýðý ilk e-ticaret sitesi olarak Türkiye e-ticaret ekosisteminin büyümesine katký saðlýyor. E-ticaret platformu
Türkiye'nin tüm bölgelerinde 2 kat
daha fazla iþletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren
þehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kýrklareli ve Çorum oldu. E-ticaret platformu ekosistemindeki
iþletmeler 1,6 milyonu doðrudan
olmak üzere toplam 3,5 milyon kiþinin geçimine katký saðlýyor.
Pandemi döneminde her 10 iþletmeden 7'si için fiziksel maðaza
satýþlarý azalýrken e-ticaret platformu, platformundaki iþletmelerine
cansuyu oldu ve online satýþlarýný

artýrmalarýna olanak saðladý. E-ticaret platformu üzerinden satýþ
yapan iþletmelerin e-ticaret satýþlarýndaki artýþ ortalama yüzde 40
oldu.
E-ticaret platformunun Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan iþletmelerin yüzde 85'i daha önce
satýþ yapmadýklarý ülkelere ulaþtýlar.
Hepsiburada, pandemi döneminde müþterilerine daha kaliteli
hizmetler sunmalarý ve dijital dönüþümlerini hýzlandýrmalarý için
çatýsý altýnda satýþ yapan iþletmelere destek oldu. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayýsýyla iþletmelerin görünürlüðünü artýrmanýn yaný sýra sunduðu pazar içgörüleri, eðitimler, e-ticaret lojistiði,
kargo hizmetleri ve teknolojik altyapý ile iþletmelerin Türkiye'nin
tüm þehirlerinde yeni müþteriler ile
buluþmalarýný kolaylaþtýrdý. Gebze'de Akýllý Operasyon Merkezi'ne
ek olarak, pandemi döneminde
Ankara, Ýzmir, Erzurum, Diyarbakýr ve Adana olmak üzere açtýðý
beþ yeni lojistik merkezi ile ilgili
ürünlerin 24 saat gibi kýsa bir süre
içinde müþterilerine ulaþtýrmasýna
imkân saðladý.
E-ticaret platformu; müþterilerinin, iþletmelerinin ve paydaþlarýnýn destekleri ile toplumsal dayanýþmanýn güçlenmesine katký
saðlýyor. Kamu, sivil toplum kuruluþlarý ve ekosisteminde bulunan
iþletmeler ile yaptýðý iþ birlikleri ve
müþterilerinin sunduðu katkýlar ile
toplumda ihtiyaç duyan her kesimin yanýnda yer alýyor. Pandemi
döneminde; Saðlýk Bakanlýðý iþ
birliði ile toplam 1 milyon saðlýk
malzemesinin saðlýk çalýþanlarýna
ulaþtýrýlmasý, Ýçiþleri Bakanlýðý ve
Valilikler iþ birliði ile müþterilerinin
de katýlýmýyla ihtiyaç sahiplerine
Ramazan Kolisi ulaþtýrýlmasý, ek
istihdam paketi, Birleþmiþ Marka-

Ortaköy'de altyapý
çalýþmalarý devam ediyor
Ortaköy'de altyapý ve kaldýrým çalýþmalarý devam ediyor.
Ortaköy Belediye Baþkanlýðýnca ilçenin Suyolu Mahallesi Ýnönü Caddesi üzerinde altyapý ve kaldýrým çalýþmalarý devam ediyor. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada "Ýlçemizin geliþip güzelleþmesi için çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz.
Her yeni gün "Ýlçemize neler katabiliriz?"in
kaygýsý içerisindeyiz. Eðer bu göreve talip
olduysak bu düþünceyi de aklýmýzdan çýkarmýyoruz. Bizim iþimiz halkýmýza hizmettir" dedi. (Mahmut Emin Söylemez)

lar Derneði üyesi tekstil firmalarýna ticari teþvikler gibi desteklerin
olduðu birçok uygulama ve programý hayata geçirdi.
Kadýn giriþimcilere özel oluþturduðu teþvik programý 'Giriþimci Kadýnlara Teknoloji Gücü' ile
kadýn giriþimcilere e-ticaret ile iþ
kurma veya iþlerini büyütme fýrsatý sunmaya devam ediyor.
Pandemi döneminde kadýn giriþimcilere desteðini sürdüren e-ticaret platformu, bünyesindeki kadýn giriþimcilerin iþlerini 98 kat
büyütmelerine destek oldu; kamu
ve sektör iþ birlikleri ile birlikte
hayata geçirdiði inisiyatifleri ile
19 binden fazla kadýn giriþimcinin
programdan faydalanmasýný saðladý. Bugün Hepsiburada platformundaki kadýn giriþimcilerin tüm
iþletmeler içindeki oraný yüzde
23'e yükseldi.
Hepsiburada CEO'su Murat
Emirdað, Türkiye'nin Hepsiburadasý olarak pandemi döneminde
de ekosistemlerindeki tüm paydaþlarýn e-ticaret deneyimini iyileþtirmek için çalýþtýklarýný belirterek, "Bölgenin lider 'teknoloji platformu' olma vizyonuyla ve müþteri deneyimini merkeze alan bir felsefeyle çalýþýyoruz. Amacýmýz,
Türkiye'nin tek yerli e-ticaret markasý olarak Hindistan'ýn batýsýyla
Almanya'nýn doðusu arasýnda kalan geniþ coðrafyanýn en büyük
teknoloji þirketi olmak. Ýstanbul'dan 4 saat uçak mesafesinde
yer alan 1 milyar müþteriye hitap
eden dev bir ekosistem olmak için
çalýþýyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararasý bir baþarý hikâyesi çýkararak ülkemizi gururlandýrmak. Bu
araþtýrma sonuçlarý bize doðru
yolda olduðumuzu gösterirken,
daha yüksek hedeflere ulaþmada
büyük bir güç ve motivasyon verdi. Hizmet kalitemizi ve sektörü
daha da ileriye taþýyacak inovatif
ürün, servis ve yatýrýmlarla müþterilerimiz, platformumuzdaki iþletmeler, ülke ekonomimiz ve tüm
paydaþlarýmýz için deðer üretmeye var gücümüzle devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.
Deloitte Türkiye Danýþmanlýk
Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise
þöyle konuþtu: Araþtýrmayý e-ticaretteki dönüþüm ve tercihleri somut þekilde ortaya koymasý açýsýndan çok önemli buluyorum ve
e-ticarete girmek isteyen iþletmeler için önemli ipuçlarý barýndýrdýðýný düþünüyorum. Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformlarýndan Hepsiburada'nýn uygulamalarýnýn birçok firma için yol gösterici olacaðýna inanýyorum. (ÝHA)
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Ýkinci millet kýraathanesi
þehitler parkýna yapýlacak

Doðan köyü
karantinaya alýndý

Çorum Belediyesi, Þehitler Parkýnda bulunan ve
geçici nikâh dairesi olarak
kullanýlan sosyal tesisi millet kýraathanesine çeviriyor.
Çorum Belediyesi, ilki
Millet Bahçesi içinde yapýlan Millet Kýraathanesinin
ikincisini Þehitler Parký içerisinde yapacak. Aþýklar Tepesi olarak binilen Þehitler
Parkýnda Millet Kýraathanesi yapýmý için çalýþmalara baþlandý.
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn, Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel ve
teknik personelle birlikte

kütüphane yapýlacak olan
binada incelemelerde bulundu. Baþkan Aþgýn "Ýkinci Millet Kýraathanemizi Þehitler Parkýmýzýn içinde bulunan sosyal tesisimizde
yapýyoruz. Geçici olarak
nikâh dairesi olarak kullanýlan belediyemize ait binayý
restore ederek Millet Kýraathanesi olarak hemþerilerimizin hizmetine sunacaðýz. Gençlerimizin okuyabilecekleri, derslerine çalýþabilecekleri güzel bir mekâný
daha onlarýn hizmetine
sunmuþ olacaðýz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk'a baðlý Doðan Köyü karantina altýna alýndý. Ýzolasyon tedbirleri kapsamýnda Ýlçe Umumi Hýfzýsýhha Meclisi kararý ile Osmancýk Ýlçesine baðlý Doðan Köyü,
15 Nisan Perþembe günü saat 19 itibariyle
10 gün süreyle karantina altýna alýndý.
(Haber Merkezi)

Aybüke öðretmenin kütüphanesi için

KiTAP BAÐIÞI KAMPANYASI
Miniklerden kamu spotu
"Keyifli Okul Atölyem Projesi"
kapsamýnda minik öðrenciler korona virüs kurallarýný iþaret diliyle
anlatan kamu spotu çalýþmasý hazýrladý. Proje kapsamýnda hazýrlanan kamu spotu þehir merkezindeki billboardlarda, hastane ve
saðlýk ocaklarýndaki hareketli ekranlarda yayýnlanarak farkýndalýk
oluþturuluyor.
Osmancýk Ýlçesinde "Keyifli
Okul Atölyem" projesi kapsamýnda okul öncesi öðretmeni Yelda
Kuþçu Kýlýçarslan koordinesinde
4-5 yaþ grubu arasýndaki öðrencileri, korona virüs kurallarýna dikkat çekmek için kamu spotu hazýrladý. Miniklerin iþaret diliyle hazýrladýðý kamu spotunda temizlik,
sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat edilmesine yönelik uyarýlar yer alýyor. 75. Yýl Cumhuriyet
Ýlkokulunda görev yapan okul öncesi öðretmeni Yelda Kuþcu Kýlýçarslan iþaret diliyle hazýrlanan
kamu spotu çalýþmasýnýn amacýnýn ülke genelinde salgýn kurallarýna uyulmasý için örnek olmak istediklerini belirterek proje hakkýnda bilgi verdi.
Öðretmen Yelda Kuþcu Kýlýçarslan "Keyifli Okul Atölyem"
projesi 4-11 yaþ grubu öðrencilerini kapsayacak þekilde TürkiyeAzerbaycan ortaklý uluslararasý
bir e-twinning projesidir. Ýki yýldýr
uygulanan Keyifli Okul Atölyem
bu yýl içinde KOA JUNIOR, KOA
PARADÝGMALAR ve KOA KIDS

WORLD projeleriyle, yüzlerce
gönüllü öðretmenleri aracýlýðý ile
binlerce çocuða ulaþmayý baþarmýþtýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý nezdinde
yürüttüðümüz Tasarým Beceri
Atölyeleri temelli projemizle farkýndalýðý yüksek etkinlikleri de projemize dahil ediyoruz. Tüm dünyayý
etkisi altýna alan koronavirüs salgýn döneminden geçiyoruz. Biz de
bu salgýn döneminde hem farkýndalýk oluþturmak hem de insanlarýmýzýn dikkatini çekebilmek için 411 yaþ grubu çocuklarýmýza iþaret
diliyle salgýn kurallarýný anlatan
sloganlarý bir kamu spotu haline
getirdik. Bunu yaparken iþaret dilini kullandýk. Ülkemizde 3 milyondan fazla engelli özel vatandaþýmýz var. Hem onlara, hem de salgýn kurallarýna dikkat çekmek istedik. Osmancýk Kaymakamlýðý, Osmancýk Belediyesi, Osmancýk Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü ve Keyifli
Okul Atölyem ortak bir çalýþmayla
kamu spotlarýmýzý þehrimizin hareketli hareketsiz bütün billboardlarýnda yayýnlamaya baþladýk. Þu
an birçok il bu çalýþmayý yaptýrýyor. Bütün ülkemizde billboardlarda göreceðiz ve vatandaþýmýzýn
dikkatini bir nebzede olsa salgýn
kurallarýna çekeðiz. Bu süreçte
desteklerini esirgemeyen Osmancýk Ýlçe Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör'e ve ekibine sonsuz desteklerinden dolayý çok teþekkür
ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Osmancýklý þehit öðretmen Þenay Aybüke
Yalçýn'ýn ismi Antalya'da bir kütüphaneye verilirken, þimdi de kütüphanenin içeriðinin zenginleþtirilmesi için bir kampanya baþlatýldý.
Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017 tarihinde
henüz yedi aylýk müzik öðretmeniyken öðrencilerine karne daðýttýktan sonra arkadaþlarýyla
eve dönüþünde PKK'lý teröristlerin saldýrýsý sonucu þehit olan Þenay Aybüke Yalçýn'ýn ismi,
Antalya'da bir kütüphaneye verildi.
Merkezi Antalya'da bulunan Býrakýn Kýzlar
Okusun Kültür Sanat ve Eðitim Derneði tarafýndan; Güzeloba Mahallesi 2120 Sokak No: 22
Düden Apt. Kat: 1/ 1 Muratpaþa/ Antalya adresinde bulunan Þehit Þenay Aybüke Yalçýn Kütüphanesi için kitap toplama kampanyasý baþlatýldý. Ayrýca kütüphaneye yapýlacak raflar için
sponsor olmak isteyenler ve kitap toplama kampanyasýna yardýmcý olmak isteyenler Dernek
Baþkaný Münire Çevik'in 0553 498 16 90 nolu
telefonundan bilgi alabilecek.
Dernek Baþkaný Münire Çevik, tüm duyarlý
insanlarý Þehit Þenay Aybüke Yalçýn Kütüphanesi'nin içeriðini zenginleþtirmeye, kampanyaya
destek olmaya davet etti.
Þenay Aybüke Yalçýn, 9 Haziran 2017'de ilk
görev yeri Kozluk'ta karne daðýttýktan sonra evine
doðru yola çýktýðý sýrada dönemin Belediye Baþkaný Veysi Iþýk'ýn aracýna teröristlerce açýlan ateþ
sýrasýnda aðýr yaralanmýþ ve kaldýrýldýðý hastanede þehit olmuþtu. Þehit olduðunda henüz 22 yaþýnda þehit olan Þenay Aybüke Yalçýn, tüm Türkiye'yi yasa boðmuþ, al yazmalý fotoðrafý hafýzalara kazýnmýþtý. 1994 yýlýnda Çorum Osmancýk'ta
dünyaya gelen Þenay Aybüke Yalçýn, Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesi'nin Müzik Öðretmenliði Bölümü'nden mezun olmuþ, 2016 yýlýnda Batman'ýn
Kozluk ilçesine atanmýþtý.
(Haber Merkezi)

Osmancýk ÝMKB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
gýda kolisi hazýrladý
Meslek Liseleri Ailelere Buluþuyor projesi ''Hayat Paylaþtýkça
Güzel'' etkinliði kapsamýnda Osmancýk ÝMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi proje koordinatörleri tarafýndan ramazan ayý
için gýda kolisi hazýrlandý.
ÝMKB Okul Müdürü Ahmet
Saltýk baþkanlýðýnda okul öðretmenleri ve öðrencilerinden oluþan proje ekibi belirlediði ihtiyaç
sahibi ailelere ve öðrencilere
toplamda 35 adet gýda kolisi yardým paketi hazýrladý.
Ülke genelinde yaþanan Covid19 virüsü ile yaþam savaþý
verilirken bu süreçte ÝMKB okulu büyük bir duyarlýlýk örneði
gösterdi. Üç yýldýr devam eden
Meslek Liseleri Ailelerle Buluþuyor projesi ile her yýl farklý bir etkinliðe imza atan proje koordi-

natörleri bu yýlda hazýrladýðý bu
etkinlikle gönülleri fethetmeyi
baþardý.
Bu projeyle fark yaratan Osmancýk ÝMKB Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi proje ekibi; bu etkinlik kapsamýnda desteklerini
esirgemeyen okul personellerine, Osmancýk Belediye Baþkanlýðýna, Ekip Tekstil Fabrikasýna,
Newtex Giyim Fabrikasýna,
OSM Tekstil Fabrikasýna ve Osmancýk Mahalle Muhtarýna bu
projedeki maddi manevi desteklerinden dolayý teþekkür ve þükranlarýný sundu.
Hazýrlanan 35 adet gýda kolisi belirlenmiþ ailelere Osmancýk
ÝMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafýnda ziyaret
edilerek hazýrlanmýþ gýda paketleri teslim edildi. (Haber Merkezi)

Vatandaþ evinin kapýsýna yazdý:

128 milyar
dolar nerede?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve diðer parti yöneticilerinin iktidar partisinin yöneticilerine yönelttiði "128 milyar dolar nerede?" sorusu, sosyal medyada olduðu kadar hayatýn çeþitli alanlarýnda da gündem olmaya devam ediyor.
Çorum Merkez Kale Mahallesi'nde bir vatandaþ evinin dýþ kapýsýna boya ise "128 milyar dolar nerede?" diye yazdý.
(Haber Merkezi)
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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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Çorum’da haftaya bakýþ
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Çocuklarýn aþýlanma
süreci 1 yýlý geçecek!
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Uzmanýndan kýsýtlama süreci için öneriler:

VÜCUT,
RUH VE AKIL
SAÐLIÐIMIZA
YATIRIM
YAPMALIYIZ
Ýstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikoloji Bilim Uzmaný Ýlkgün Demir,
"Mutlaka hareket etmeliyiz. Kendimizi zorlamadan ama ötelemeden
de her saat baþý 5-10 dakika hareket etmeyi alýþkanlýk haline getirebiliriz. Kýsýtlamanýn olmadýðý saatlerde tedbir alarak ve güvenli yerlerde günde 1 saat doðada yapýlacak yürüyüþ bizlere çok iyi gelecek
ve bu yürüyüþ esnasýnda kendinize zaman yaratmýþ olacaðýz, bu
zamanda hayal kurabilecek, istediðimiz bir müziði dinleyecek ve gerçekten kendimize bir yolculuk yapmýþ olabileceðiz.
Ailece bir film izlemek, konu ve
karakterler hakkýnda yorumlar yapmak, filmin üzerine tartýþmak veya
okuma saati ile ortak bir kitabý okumak ve yine üstünde fikir yürütmek
de bizlere iyi gelecektir.
Bu yolla birbirimizin dünyasýna,
olaylara bakýþ açýsýna ve yorumla-

rýna vakýf olacaðýmýz için kendimizi, çocuklarýmýzý keza eþimizi varsa büyüklerimizi daha yakýndan tanýma fýrsatýmýz olacak" ifadelerini
kullandý.

dünyanýn ortak sorunu olan kýsýtlý
su kaynaklarýný tedbirli kullanmalý,
diðer insanlarý önemsemeli ve bir
telefon ile bile olsa bir hal hatýr sormalýyýz" þeklinde konuþtu.

"ÝNSANLARI
ÖNEMSEMELÝ VE BÝR
TELEFON ÝLE BÝLE OLSA BÝR
HAL HATIR SORMALIYIZ"
Geçtiðimiz karantina döneminde; tedbirin ne kadar mühim olduðu, doðanýn, arkadaþlarýn, ailenin,
sosyalleþmenin, bilimin, hizmet ve
saðlýk sektörü çalýþanlarýnýn kýymeti, hareket etmek ve saðlýklý yeme alýþkanlýðýnýn önemi gibi pek
çok tecrübe edindiðimizi dile getiren Demir, "Yeni kýsýtlama dönemlerinde de tedbir almaya devam etmeliyiz ama eleþtiri, sýzlanma ve
olumsuz duygularý da terketmeliyiz. Saðlýk çalýþanlarýnýn iþini kolaylaþtýrmalý, insanlara güzel sözler
söyleyebilmeli ve umut verebilmeli,

"OLUMSUZ HÝKAYELERDEN
UZAK DURUN"
Bu kýsýtlamalar sýrasýnda korkularýný yönetemeyenler için önerilerde bulunan Ýlkgün Demir, "TV izlemeyi, sosyal mecralardan uzak olmayý tercih ederek, imkanlar yönünde online terapi desteði alýnabilir. Günlük rutin hayatýmýzda biraz
pandemi süreci konuþmalarýna ara
vermeli ve daha umutlu, güzel,
farklý konulara yönelmeli belki de
hobilerimizi hayata geçirmeliyiz.
Çevremizde Covid-19 geçiren arkadaþlarýmýzýn deneyim ve tecrübelerini dinlediðimiz ortak Whatsapp gruplarýndan da biraz müsaade istemeliyiz veya oraya bakmaya mola vermeliyiz. Herkesin has-

talýk tecrübesi farklý olacak ve dolayýsýyla sizin þu an elinizde olan tek
þey tedbir almak ve psikolojinizi
saðlam tutmaktýr. Tedbirli bir yaþam; kýsýtlamalarý kendi geliþim ve
alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmek yönünde bir fýrsat ve güçlü bir irade
kazanmak adýna bir süreç olarak
görmenin dýþýnda, tüm dünyanýn
ortak kaderi olan bu tatsýz süreç
hakkýnda negatif þeyler okumak,
korkmak ve söylenmek bizlere sizce ne katar? Saðlýk çalýþanlarýna,
bizler için çabalayanlara ve aþýlama sürecine güvenmek, tedbir almak ve bu süreci psikolojik ve fiziken saðlýklý atlatmak ve bunca zaman sonrasýnda hayata bir mola,
düþünme fýrsatý, deðiþim yaratmak
istediðiniz alanlar için bir vakit olarak görmek ve bunu optimum faydaya dönüþtürmek ise sizlere bu
süreç sonunda bir sýçrayýþ yaþatacaktýr" deðerlendirmesinde bulundu.
(Haber Merkezi)

'Oruç tutmak, hem kalbe
hem de psikolojiye iyi geliyor'
Oruç tutmanýn kalp hastalarý için olumlu bir diðer yönünün de psikolojik etkisi olduðunu söyleyen Dr. Begüm Öztürk, “Oruç tutmak, hem kalbe
hem de psikolojiye iyi geliyor. Ramazan ayýnda
oruç tutan kiþi, olumsuz duygu, düþünce ve davranýþlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu
temizlemeye, dinlendirmeye çalýþýr. Ulaþýlan manevi huzur, kalp hastalarýnda sýklýkla görülen depresyonun giderilmesi açýsýndan önemlidir” dedi.
Medicana Kadýköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Begüm Öztürk, saðlýklý bireylerde orucun yararlý etkileri konusunda açýklamalarda bulundu. Dr. Begüm Öztürk, "Örneðin, saðlýklý bireylerde Ramazan süresince ve sonraki birkaç haftalýk dönemde HDL yani iyi kolesterol düzeylerinin ramazan öncesine göre arttýðý, LDL yani kötü
kolesterol düzeylerinin ise azaldýðý görülmüþtür.
Doðru þekilde tutulan bir oruçta günlük kalori alýnýmýnýn kýsýtlanmasý ile insülin duyarlýlýðý artmakta, strese dayanma kolaylaþmaktadýr" dedi.
Ayda en az bir gün oruç tutanlarda bile damar
sertliðinin daha az olduðunu belirten Dr. Öztürk,
orucun kalp hastalarý için olumlu bir diðer yönünün de psikolojik etkisi olduðuna dikkat çekti. Dr.
Öztürk, “Ramazan ayýnda oruç tutan kiþi, olumsuz duygu, düþünce ve davranýþlardan uzak durmaya, ibadet ederek ruhunu temizlemeye, dinlendirmeye çalýþýr. Ulaþýlan manevi huzur, kalp
hastalarýnda sýklýkla görülen depresyonun giderilmesi açýsýndan önemlidir” diye konuþtu.
ORUÇ TUTMANIN KALP DAMAR
HASTALIKLARINA ETKÝLERÝ
Dr. Öztürk, sözlerine þöyle devam etti: "Ramazan ayý ve izleyen ay süresince kalp hastalýklarýna baðlý hastaneye yatýþ oranýnda diðer aylara göre artýþ olmadýðý saptanmýþtýr. Saðlýklý insanlarda orucun kalp damar hastalýklarýný artýrýcý bir etkisi olmadýðýný gösterilmiþtir. Ancak, sýcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak pek çok
kalp hastasýnda sorun oluþturabilir. Aþýrý sývý ve
tuz kaybý, kan basýncýnda aþýrý düþmelere, baygýnlýk geliþmesine yol açabilir, hatta kalbin beslenmesinin bozulmasý sonucunda kalp krizi ve
kalp yetersizliðine neden olabilir. Bu durum yaþlý hastalarda daha da belirgin olabilir".
"KALP HASTALIÐI OLANLAR RAMAZAN
AYINDA ORUÇ TUTABÝLMELERÝ
BÝREYSEL DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR"
Oruç tutanlarýn ruhsal arýnmanýn yanýnda
manevi huzuru da yaþadýðýný söyleyen Dr. Öztürk, "Ramazan ayý ile birlikte kalp hastalýðý
olanlar ‘Oruç tutmamda sakýnca var mý?', ‘Oruç
tutarken ilaçlarýmý nasýl kullanmalýyým?' gibi sorularla sýkça baþvurmaya baþladýlar. Aslýnda
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kalp hastalarý için oruç tutabilir ya da tutamaz
þeklinde bir genelleme yapmak doðru olmaz.
Çünkü kalp hastalýklarý daha doðrusu kalp-damar hastalýklarý çarpýntý gibi basit ritim bozukluklarýndan ileri evre kalp yetersizliðine kadar geniþ
bir daðýlým göstermektedir. Dolayýsýyla kalp hastalarýný bireysel olarak deðerlendirerek karar
vermek gerekir. Yani tüm kalp hastalarý oruç tutamaz diye bir genelleme doðru deðildir, hastalýðýn tipi ve þiddetine göre göre karar verilmesi
gereklidir. Oruç tutulan iklim, sahur ile iftar arasýndaki süre, iftarda ve sahurda yenilen gýdalarýn türü ve ne kadar yendiði ile ilaçlarýn içilme
düzeninde bozulma olup olmadýðý da kiþinin
saðlýk durumunu etkilemektedir” dedi
KALP DAMAR HASTALARI ÝLE
ORUÇ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ
Dr. Öztürk, "Kurallarýna uygun oruç tutan
kalp hastalarýnda, oruç tutmayan kalp hastalarýna kýyasla Ramazan ayý süresince hastalýðýn
farklý seyretmediði, anlamlý kötüleþme olmadýðý,
hatta kurallarýna uygun tutulan oruç, hastalarda
yararlý sonuçlar doðurdu. Örneðin hipertansiyon
hastalarýnda, ilaçlarýna devam etmek koþulu ile
oruç tutmak kan basýncýnda düþmeye ve zayýflamaya yol açmaktadýr. Burada önemli olan kalp
damar saðlýðýný göz önünde bulundurarak oruç
tutmaktýr. Yani kullanýlan ilaçlarýn aksatýlmadan
devam edilmesi ve iftar-sahur döneminde doðru
beslenilmesidir. Ancak kalp hastalarý, oruç tutma
kararýný mutlaka kendilerini izleyen hekime danýþarak almalý ve onun önerisi doðrultusunda dav-

ranmalýdýr. Çünkü pek çok hastada oruç tutarken ilaç tedavisinin tekrardan düzenlenmesi,
doz ayarlamasý gerekecektir" ifadelerini kullandý.
Oruç tutarken beslenme ve uyku düzeninde
meydana gelen deðiþikliklerin kalp hastalarýnýn
durumunu etkileyebildiðini söyleyen Dr. Öztürk,
"Bu nedenle oruç tutmak isteyen kalp hastalarý
öncelikle doktorlarýna danýþmalýdýrlar. Genel
olarak durumu kontrol altýnda olan kalp hastalarý doktorlarýnýn önerileri doðrultusunda ilaç alým
saatlerini düzenleyerek ve bazý beslenme kurallarýna uyarak oruç tutabilirler. Ancak kontrol altýnda olmayan kalp hastalarý ile son 1 ay içinde;
kalp krizi geçirmiþ, koroner damarlarýna stent takýlmýþ, bypass ameliyatý olmuþ, kalp yetersizliði
nedeniyle hastaneye yatýp çýkmýþ hastalar oruç
tutmamalýdýr" dedi.
Dr. Öztürk, kalp hastalarýnýn oruç tutarken
dikkat etmeleri gereken konularý þu þekilde sýraladý: "Ramazan ayý süresince yeterli ve dengeli
beslenmeye özen gösterilmelidir. Ramazan
ayýnda öðünler; sahur ve iftarda iki ana öðün ile
iftardan sonra 1-1.5 saat aralýklarla iki ara öðün
þeklinde düzenlenmelidir. Hastalar iftarda çok
hýzlý bir þekilde yemek yememelidir. Bu durum
kalp ve damar sistemini olumsuz etkiler. Hastalar günlük hayatlarýnda dikkat ettikleri tuz ve su
alýmý kýsýtlamalarýna ayný þekilde devam etmelidir. Ramazan ayýnda yemeklerin piþirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ýzgara, haþlama ve fýrýnda yapýlan yemekler tercih edilmeli,
kavrulmuþ, tütsülenmiþ ve kýzartýlmýþ besinlerden uzak durulmalýdýr".
(Haber Merkezi)

Özel Doruk Hastanesi Baþhekimi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Atilla Güray, koronavirüsün çocuklardaki etkileri, virüsten korunma yöntemleri, tedavisi ve aþýyla ilgili açýklama yaptý.
Uzm. Dr. Güray, çocuklara yapýlacak kadar güvenli bir aþý olmadýðý için aþýlamalarýn
henüz baþlamadýðýný ama covid dýþýndaki
diðer çocuk hastalýklarý aþýlarýnýn ihmal edilmemesini ifade ederek, "Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalýþmalar olmadýðý
için aþý çalýþmasý yapýlmýyor. Ama anne babalarýn çocukluk çaðý aþýlarýný ihmal etmemeleri gerekiyor" dedi.Özel Doruk Hastanesi Baþhekimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Atilla Güray, açýklamasýnda koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkilerini
anlattý. Tedavi yönteminden aþýya kadar birçok konuya deðinen Uzm. Dr. Güray, çocuklarda semptomlarýn daha hafif seyretmesi ve
yoðun bakým oranlarýna da deðindi.
Uzm. Dr. Güray son aylarda çocuk vaka
sayýlarýnýn da arttýðýný ifade ederek, "Mart
ayý baþýndan beri Türkiye'de vaka sayýsýnda
bir artýþ var. Vaka sayýsý 55 binlere kadar
ulaþtý. Dolayýsýyla çocuklardaki daðýlým verileri tam bilinmemekle beraber tahmini olarak yüzde 10 olarak biliniyor, vaka sayýlarý
arttýðý için çocuk vaka sayýsýnda da bir artýþ
var. Çocuklarda baðýþýklýk sisteminin bu virüse karþý daha uygun bir yanýt verdiði düþünülüyor. Yani virüse karþý savaþacak kadar güçlü bir yaný var ama iltihap oluþturmayacak kadar da dikkatli bir savunma sistemi
var aslýnda çocuklarýn. Yetiþkinlere göre daha dengeli bir savunma yaptýðýný söyleyebiliriz. Bunun yaný sýra çocuklarýn akciðerlerinde virüsün baðlandýðý reseptörlerin daha
az olmasý sebebiyle zatüre daha az görülmekte. Bazen onlarda da zatüre olabiliyor
ama yetiþkinler kadar aðýr geçmiyor. Genel
olarak Türkiye'deki çocuk vakalarýmýzýn
yaklaþýk yüzde 5 ile 20'sinin hastanelere
yattýðýný söyleyebiliriz. Ama bunun yoðun
bakýma geçiþ oranlarý binde 6, yüzde 2 civarlarýnda. Yani yetiþkinlerle kýyaslandýðýnda oldukça düþük yoðun bakýmý ve ölüm
oranlarý. Bu da az önce söylediðim sebeplerden kaynaklanýyor" dedi.
"ÇOCUKLARA UYGULANAN
ÖZGÜN BÝR TEDAVÝ YÖNTEMÝ YOK"
Çocuklarý virüsten korunmanýn baðýþýklýk
sistemini güçlü tutmakla mümkün olabileceðini fakat bunun yaný sýra çocukluk dönemi
aþýlarýnýn da büyük önem taþýdýðýný dile getiren Uzm. Dr. Güray, çocuklara uygulanan
tedavi yöntemlerine de deðindi. Güray, çocuklarda tedavi yönteminin semptomlara göre deðiþtiðini ifade ederek þöyle devam etti:
"Maske, mesafe ve temizlik her zaman
çocuklarý korumak için geçerli ama okullarýn
açýlmasýyla birlikte biraz vakalar arttý. Sýnýftaki mesafelere, çocuklarýn birbiriyle mesafelerine dikkat edilmeli. Bu süreçte anne babalara düþen de çocuklarýn beslenmelerini,
uykularýný, hijyenlerini ve dolayýsýyla çocukluk çaðý aþýlarýný ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü bir yandan covitten korkarken diðer yandan o yapýlmayan aþýlardan kaynaklý bir takým bakteriyel enfeksiyonlardan aðýr
hastalýklar geçirebilir. O nedenle çocukluk
çaðý aþýlarýný da ihmal etmemekte fayda
var. Covid enfeksiyonu geçirince çocuklara
yetiþkinlere uygulanan tedavi uygulanmýyor.
Dünyanýn hiçbir yerinde çocuklara rutin uygulanan bir antiviral tedavi yok. Ama çocuklarýn ateþ, kusma gibi semptomlarý olduðunda genellikle destek tedavisi uygulanýyor.
Zatüre durumlarýnda aðýr enfeksiyonlarda
çocuðun tablosu kötüyse o zaman yetiþkinlere uygulanan tedavi çocuða uyarlanýp uygulanabiliyor fakat genel anlamda çocuklara herhangi bir özgün tedavi yapýlmadýðýný
söyleyebilirim."
"ÇOCUKLARIN AÞILANMASI ÝÇÝN
GEREKLÝ ÇALIÞMALAR 6 AY
YA DA BÝR YILI BULACAKTIR"
Çocuklara koronavirüs aþýsý yapýlýp yapýlmayacaðýyla ilgili sorulara da cevap veren
Uzm. Dr. Güray, þu aþamada uygulanan hiçbir aþýnýn çocuklara yapýlacak kadar güvenli
olmadýðýný söyleyerek, "Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalýþmalar olmadýðý
için aþý çalýþmasý yapýlmýyor. Ama güvenlik
çalýþmalarý yapýlýyor ve 16 yaþa kadar indirildi. Ama daha küçük yaþtaki çocuklar için çalýþmalar geniþletilecek. Onlardan uygun ve
güvenli sonuçlar alýnýrsa aþýlamalar ondan
sonra baþlayacak. Çok büyük olasýlýkla tahminimce bu 6 ay ya da 1 yýlý bulacaktýr. Bizler saðlýk çalýþanlarý olarak aþýlarýmýzý olduk.
Aþýlar geldiðinde hiç ismine, markasýna, ülke
kökenine bakmadan mutlaka aþýmýzý olmalýyýz. Yerli aþý mutlaka gelecek ama onun gelmesini beklemeden aþýmýzý sýramýz geldiði
zaman yapmalýyýz. Yerli aþýmýz þu an faz-2
aþamasýnda tahmin ediyorum ki mayýs ayýnda faz-3 aþamasýna geçilecek" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)
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Üç emekli öðretmen
CHP’ye üye oldu
Üç emekli öðretmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu.
Çorumlu eðitimciler; Nesimi
Eker, Hamza Güler ve Hamza Çakmak, CHP saflarýna katýldý.
Emekli öðretmenler; Nesimi
Eker'in rozetini Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Hamza Güler ve Hamza
Eker'in rozetini ise Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz taktý.
Emekli öðretmenler bir zamanlar sýnýfta ders verdikleri öðrencileri

Mehmet Tahtasýz ve Ulaþ Tokgöz'ün elinden kendilerine parti rozeti takýlmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný anlattý.
Tahtasýz ve Tokgöz ise öðretmenlerine "partimize hoþ geldiniz"
diyerek üyeliklerinin hayýrlý olmasýný diledi.
Yeni üyeler Eker, Güler ve Çakmak'ýn iktidara ilk sorusu ise þöyle
oldu: 128 milyar dolar nerede?
(Abdulkadir Söylemez)

Mayýs celbi ve sevk
tarihleri açýklandý
SAHiBiNDEN

KiRALIK FIRIN
Ýnkýlap Caddesi No: 8 adresinde
bulunan fýrýn sahibinden kiralýktýr.

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:18
05:50
12:45
16:29
19:29
20:55

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1936- Ýzmit Kaðýt Fabrikasý'nda ilk kâðýt imal
edildi.
1946- Milletler Cemiyeti daðýldý.
1960- CHP'yi ve basýný soruþturmak üzere
TBMM'de Tahkikat Komisyonu kuruldu. Ýnönü,
"bu demokratik rejim istikametinden ayrýlýp
onu baský rejimi haline götürmek tehlikeli bir
þeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi
kurtaramam" dedi.
1977- Veli Ballý, Boston Maratonu'nda ikinci
oldu.
1986- Kýrýkkale'nin Yahþihan beldesinde askeri mühimmat depolarýnda yangýn çýktý. Kasaba boþaltýldý.
1989- Türkiye'de ilk tüp bebek, Ýzmir'de Ege
Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya
geldi.
1999- Türkiye'de erken genel seçimler yapýldý: DSP birinci parti oldu.

KARAR
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YIL: 5 / SAYI: 1710

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: HAMDÝOÐULLARI
ÝÇ VE DIÞ TÝC. A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Cumhuriyet
Cad. Elif Sok. No: 7/244-246-247
Altýndað/Ankara

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

Milli Savunma Bakanlýðý'ndan
yapýlan açýklama ile nisan, mayýs,
haziran 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay
adaylarý ile erbaþ/erlerin sýnýflandýrma sonuçlarý e-Devlet ve Askerlik Þubesi Baþkanlýklarýndan duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlýðý (MSB)
Askeralma Genel Müdürlüðü, Mayýs 2021 askerlik yerleri baþvuru
sonuçlarýný açýkladý.
Bakanlýk, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm
detaylarýn e-devlet sistemi üzerin-

den eriþime açýldýðýný duyurdu.
Duyuruyu resmi Twitter hesabýndan da yayýnlayan MSB,ayrýntýlara ulaþýlabilmesi adýna bir baðlantý paylaþtý.
MAYIS CELBÝ AÇIKLAMASI
MSB'nin yaptýðý açýklamada
"Nisan/Mayýs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay,
Yedek Astsubay Adaylarý ile Erbaþ/Erlerin Sýnýflandýrma Sonuçlarý
e-Devlet ve Askerlik Þubesi Baþkanlýklarýndan açýklanmýþtýr." ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

“Kaliteli üretip rekor
fiyata satýyoruz”
Amasya Orman Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde 8 Nisan 2021
tarihinde yapýlan e-ihale yöntemi
ile açýk artýrmalý orman emvali satýþýnda rekor kýrýldý.
Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü'nce toplam 124 partide 4 bin
918 metreküp orman emvali satýþa çýkarýldý.
383 parti 53 istif numaralý 21
adede denk gelen 18,472 metreküplük 1. sýnýf uzun boy sarýçam
tomruk, muhammen bedeli 540
TL'den satýþa çýkarýlarak, 2 bin
201 TL'ye satýldý.
384 parti 54 istif numaralý 35
adede denk 28,488 metreküplük
1. sýnýf normal boy sarýçam tomruk, muhammen bedeli 510
TL'den satýþa çýkarýlarak 2 bin
199 TL'ye satýldý.
385 parti 52 istif numaralý 43
adet denk 20,086 metreküplük 1.
sýnýf normal boy sarýçam tomruk
ise, muhammen bedeli 510
TL'den satýþa çýkarýlarak 2 bin
153 TL'ye satýldý.
Amasya Orman Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi:
Amasya Orman Bölge Müdürlüðümüz ormancýlýk çalýþmalarý
ve hizmetleri yürüttüðü her alanda ortaya çýkardýðý ürünün ve hizmetin çok fonksiyonel olarak topluma fayda saðlamasý için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürmektedir.
Bölgemizde ülkenin akciðerle-

ri olarak nitelediðimiz ormanlarýmýzý koruyor, bakým çalýþmalarýyla saðlýklý kalmasýný saðlýyor, fidanlama çalýþmalarýyla akciðerlerini büyütüyor, mesire alanlarý
oluþturarak aile bireylerini bir araya getiriyor, sosyalleþmeyi saðlýyor, doða yürüyüþ alanlarýyla bireylerin saðlýk ve ruhsal yaþamlarýna katký saðlýyor, ORKÖY kredi
destekleriyle kýrsal göçü önlüyor,
orman üretim çalýþmalarýyla istihdam oluþturuyor. Üretim çalýþmalarýndan elde edilen orman emvalini en yüksek kalitede ve deðerde
üretimini gerçekleþtirerek bölge
sanayisinin ihtiyacýný karþýlýyor ve
ülkemize katma deðer oluþturmaya devam ediyoruz.
Ürün bir sürecin veya eylemin
çýktýsý, deðer ise bu çýktýnýn en
faydalý þekilde kullanýlabilir hale
dönüþtürülmesidir.
Ormancýlýk
faaliyetlerimizi
paydaþlarýmýzla etkileþim içinde
ve sosyal ormancýlýk çerçevesinde yürütmekteyiz.
Tüm ekiplerimiz sýnýf emval
miktarýný artýrmak için gerekli
önem ve hassasiyeti göstermektedir.
Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðümüze 8 Nisan 2021 tarihinde
e-ihale yöntemi ile gerçekleþen
açýk artýrmalý orman emvali satýþýnda gösterdikleri baþarý ve oluþturduklarý katma deðer için teþekkür ediyoruz.
(Abdulkadir Söylemez)

Tavuk ve yumurta üretimi azaldý
Tavuk eti üretimi 158 bin 715 ton, tavuk yumurtasý üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleþti. Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre tavuk yumurtasý üretimi %7,3, tavuk eti
üretimi %8,2, kesilen tavuk sayýsý %8,9, hindi
eti üretimi ise %18,3 azaldý. Ocak-Þubat döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ta-

vuk yumurtasý üretimi %5,9, tavuk eti %6,9,
kesilen tavuk sayýsý %7,7, hindi eti üretimi ise
%22,5 azaldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; Þubat
ayýnda bir önceki aya göre tavuk eti üretimi
%8,4 azalarak 158 bin 715 ton olarak gerçek-

leþti. Þubat ayýnda bir önceki aya göre kesilen
tavuk sayýsý %7,7 azalarak 88 milyon 775 bin
adet oldu. Þubat ayýnda bir önceki aya göre tavuk yumurtasý üretimi %8,5 azalarak 1,6 milyar
adet oldu. Þubat ayýnda bir önceki aya göre
hindi eti üretimi %0,1 azalarak 3 bin 463 ton
olarak gerçekleþti.
(Haber Merkezi)

Dünya þampiyonasý için yollarda
Belediye Güreþ Takýmý,
Türkiye Güreþ Federasyonu
Baþkanlýðý tarafýndan Antalya /
Kemer'de düzenlenen müsabakaya katýlacak.
16-19 Nisan 2021 Türkiye
Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý faaliyet programý kapsamýnda, Yýldýzlar Türkiye Serbest
Güreþ Milli Takým seçmesi
Türkiye finallerinde Belediye
Güreþ Takýmý zafer için ter dökecek. Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Milli Takým seçmesi Türkiye finallerinde baþarýlý
olan sporcular; Ülkemizi Macaristan Budapeþte'de yapýlacak Dünya Þampiyonasýnda
temsil edecekler. Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Milli Takým
Türkiye finallerinde ilçemizi
temsil edecek sporcular; Yunus Emre Battal, Mustafa Karabuða, Muhammet Doðan
Durak, Kerim uysal, Ferhat yiðit, Mürsel Aslan, Yunus Emre
Efe, Ferdi Korkmaz ve Musta-

fa Mert Uzun'dan oluþan dokuz kiþilik kafile ile müsabakaya katýlacak.
"ZAFER
ÝNANANLARINDIR"
Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý Milli Takým ve
Belediye Güreþ Takýmý Antrenörü Âdem Uysal yaptýðý açýklamada " Sporcularýmýzýn formda olmasý sevinciyle gidip zaferle dönmeyi planlýyoruz. Dokuz pehlivanýmýzla bir Antalya
Zaferi daha yaþamak ve ilçemize de bu gururu yaþatmak istiyoruz. Sporcularýmýzda bu inanýþýn ve takdir ediliþin farkýndalar. Antalya Kemer'de azimle
ve cesurca çýkacaklar ve yenilmezlik serilerini sürdürecekler.
Bizler pehlivanlarýmýza inanýyor ve sonuna kadar güveniyoruz. Siz deðerli halkýmýzýn, duasýný ve desteklerini bekliyoruz. Zafer inananlarýndýr, Zafer
bizimdir" dedi.

"BAÞARINIZ DAÝM,
BÝLEÐÝNÝZ KAVÝ OLSUN"
Baþkan Ali Sülük yaptýðý
açýklamada " Zaferden zafere
koþan Belediye Güreþ Takýmýmýzý, Antalya ili Kemer ilçesinde yapýlacak olan Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Milli Takým
Türkiye finallerine uðurladýk. Ýlçemizi hak ettiði yerlerde, hak
ettiði þekilde görülmesini için
canla baþla mücadele edecek
olan, Belediye Güreþ Takýmýmýz ilçemizi gururla temsil edecekler.
Þunu da ifade edeyim; Yiðit
Pehlivanlarýmýzdan ikinci bir
Antalya zaferi bekliyoruz. Son
olarak Belediye Güreþ Takýmý
ve Milli Takým Antrenörümüz
Âdem Hocamýza ve Yiðit Pehlivanlarýmýza çýktýklarý bu yolda
muzafferiyetler diliyorum. Var
olun Yiðitler, baþarýlarýnýz daim, bileðiniz kavi olsun. Rabbim yardýmcýnýz olsun" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Þampiyon sporcudan
Vali Çiftçi'ye ziyaret
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafýndan Bursa'da
düzenlenen "Atlý Dayanýklýlýk" yarýþmasýnda Türkiye Þampiyonu olan Çorum'dan Altýnkaya Binicilik Kulübü Sporcusu Burhan
Kaya'yý makamýnda kabul etti.
Vali Çiftçi genç sporcuya baþarýlarýnýn
devamýný dileyerek tebrik etti.
Kayrabey isimli atýyla Türkiye Þampiyonu olan Burhan Kaya ayrýca üst üste kürsü
derecesi ile Türkiye'nin ilk sporcusu olarak
kýrýlmasý zor bir rekora imza attý.
(Abdulkadir Söylemez)
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75 Kuruþ

BUGÜN

KESiN

KARAR

ÇORUM HAVA TAHMiNi

ABALI

ÇALIÞKAN

FATÝH

(TEL: 223 00 20)
BAHABEY CAD.
YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ
NO: 105

(TEL: 214 44 04)
ÇEPNÝ MAH.
FEN LÝSESÝ 1. CAD.
NO: 32/A

(TEL: 777 17 55)
ÜÇTUTLAR MAH.
AHÇILAR 8. SOK.
NO: 4/A

Gazetemizde yer alan haberlere

kesinkarar.com
adresinden de ulaþabilirsiniz

Osmancýk Belediyesi
sýcak yemek daðýtýyor
OSMANCIK
TEKNOFEST’E
GiDiYOR
Eylül ayýnda Bursa Yunus Emre Havaalanýnda yapýlacak TEKNOFEST 2021 bünyesinde TÜBÝTAK ve TEKNOFEST iþbirliðiyle
bu yýl ikincisi düzenlenen Liseler
Arasý Ýnsansýz Hava Aracý Yarýþmasýna Osmancýk 15 Temmuz
Þehitleri Anadolu Lisesi Halaskâr
Takýmý da katýlmaya hak kazandý.
Osmancýk 15 Temmuz Þehitleri Anadolu Lisesi'nin, TÜBÝTAK'a
sunmuþ olduðu Kavramsal Tasarým Raporu 85,00 yeterli puaný
alarak Çorum'u temsilen yarýþmaya katýlmaya hak kazandý.
Okul Müdürü Hüseyin Aksungur tarafýndan danýþmanlýðý yürütülen takýmda yedi öðrenci bulunuyor.
Takým adý kurtarýcý anlamýna
gelen "Halaskar" olurken, geliþtirmekte olduklarý insansýz hava
aracýnýn adý da; 2012 yýlýnda Konya'da eðitim uçuþu yaparken þehit
olan Yüzbaþý Ümit Özer'e ithafen
''ÖZER-M002'' olarak belirlendi.
Takým Danýþmaný Hüseyin Ak-

sungur "Bu sene ikinci defa katýlým saðlýyoruz" diyerek, 2020 þubat ayýnda baþladýklarýnda konuya yabancý olduklarýný, yaþanan
pandemi sürecinde tamamen bu
konuya yoðunlaþabilme fýrsatý
bulduklarýný ve haftalýk çevrimiçi
canlý baðlantýlar yoluyla toplantýlar gerçekleþtirdiklerini, teknik rapor hazýrlama sürecinde her konuyu derinlemesine irdelediklerini, bugün geldikleri noktanýn otonom uçuþ kabiliyetlerine sahip bir
sabit kanatlý insansýz hava aracý
üretebilme yeterliliðinde olduðunu
ifade etti.
Aksungur "Geçtiðimiz yýl üretmiþ olduðumuz insansýz hava
aracýný düþürerek bir kýrým yaþadýk. Bu sebeple Gaziantep finallerine katýlamadýk. Ancak inþallah
bu sene Bursa'dan Çorum'u selamlayacaðýz. Geleceði gençlerimize emanet edeceksek onlara
güvenmeli ve yüreklendirmeliyiz"
ifadelerini kullandý.
(Abdulkadir Söylemez)

Yolda bulduðu cüzdaný
sahibine ulaþtýrdý
Osmancýk'ta Ýsmail Ergaz
yolda bulduðu ve içinde 2 bin lira
olan cüzdaný sahibine ulaþtýrdý.
Osmancýk'ta balýk tutarak geçimini saðlayan 44 yaþýndaki Ýsmail Ergaz, Orgeneral Ahmet
Çörekçi Caddesi'nde fark ettiði
cüzdaný Zabýta Müdürlüðüne götürdü.
Zabýta görevlileri cüzdanda 2

bin lira nakit ile banka kartlarýnýn
bulunduðu tespit edildi. Anonsun
ardýndan belediyeye baþvuran
Zeynep Bektaþ kendisine ait olduðunu ispatladýðý cüzdaný teslim aldý. Bektaþ kaybettiði parasýnýn bulunmasýna çok sevindiðini belirterek cüzdaný bulup zabýtaya teslim eden Ergaz'a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediyesi tarafýndan 400 haneye sýcak yemek ulaþtýrýlýyor.
Ýmaret Aþevinden ramazan boyunca 400
haneye iftar ve sahur yemeði daðýtýlýyor. Ýlçenin 590 yýllýk geleneði hayýrsever vatandaþlarýn katkýsýyla devam ediyor.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ile
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
Ýmaret Aþevine ziyarette bulundu. Kaymakam Akpay ve Baþkan Gelgör "Maddi manevi katkýlarýyla bu hayra ortak olan hayýrseverlere teþekkür eder hayýrlý ramazanlar dileriz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

YAYA GEÇÝDÝ ÇÝZGÝLERÝNÝN
BOYANMASI ÝSTENÝYOR
Osmancýk'ta bazý cadde ve kavþaklardaki yaya geçidi çizgilerinin
silinmiþ olmasý vatandaþlarý tedirgin
ediyor.
Osmancýk ilçe merkezi ve muhtelif yerlerde bulunan yaya geçidi
çizgilerinin silinmiþ olmasý vatandaþlarý endiþelendiriyor. Vatandaþlar yetkililerden bu alanlardaki çizgilerin boyanarak yenilenmesini talep
ederken "Kýrmýzý Çizgi" uygulamasýný da hatýrlattýlar.
Yaya geçitlerindeki çizgilerin silinmiþ olmasýnýn sürücülerin görüþ
mesafesini de sýnýrlayabileceðini
belirten vatandaþlar "Geçtiðimiz ay
sonu Ýçiþleri Bakanlýðý bir kampanya
baþlatarak trafikte yaya önceliðine
dikkat çekti ancak ilçemizin en iþlek
caddelerinden biri olan Orgeneral
Ahmet Çörekçi Caddesi baþta olmak üzere, bazý cadde ve kavþaklarda yaya geçidi çizgileri silinme
noktasýna gelmiþ durumda.
Çizgilerin bu denli silinmiþ olmasý biz yayalar kadar sürücüleri de
olumsuz etkileyebilir, onlarýn görüþ
mesafelerini sýnýrlandýrabilir. Bu geçitlerin boyanmasýný, kýrmýzýçizgilerin de çekilmesini talep ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Geçtiðimiz ay sonu Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan '30 Mart'ta Kýrmýzý Çizgimizi Çekiyoruz' uygulamasý
Osmancýk'ta düzenlenen program
ile gerçekleþtirilmiþ, bu kapsamda
Cumhuriyet Anadolu Lisesi kavþaðýndaki yaya geçidindeki beyaz çizgiler yenilenmiþ, ortada bulunan çizgiler ise kýrmýzýya boyanarak, yaya
önceliðine bir kez daha dikkat çekilmiþti.
(ÝHA)

