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NORMALLEÞME

SÜRECi BAÞLIYOR
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan tam kapanma süreciyle ilgili açýklama yaptý.
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti teþkilatýyla video konferans yöntemiyle bayramlaþtý. Tam kapanma dönemiyle ilgili açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný
Erdoðan "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleþme takvimimizi uygulamaya baþlýyoruz" dedi.
Salgýn sürecinde yaptýklarý fedakarlýk ve gösterdikleri sabýr için vatandaþlara þükranlarýný sunan
Cumhurbaþkaný Erdoðan, bunun karþýlýðýnýn vaka,
aðýr hasta ve vefat sayýlarýndaki belirgin düþüþle
gördüklerini söyledi. Tedbiri elden býrakmadan bu
sayýlarý çok daha aþaðýlara çekmeyi umduklarýna
iþaret eden Erdoðan, "Milletimize söz verdiðimiz þekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleþme takvimimizi uygulamaya baþlýyoruz. Bu konudaki detaylarý Kabine Toplantýmýzýn ardýndan milletimizle paylaþacaðýz. Niyetimiz mayýs ayý sonuna kadar nispeten ihtiyatlý hareket etmeyi sürdürmektir.
Haziran ayý ile birlikte günlük hayatý daha da rahatlatacak þekilde tedbirleri önemli ölçüde gevþetmeyi
planlýyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Muzaffer Kara

“Her deðiþiklikte haklarýmýz
neden daha geriye gidiyor?”
Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Muzaffer Kara, Engelliler Haftasý nedeni ile bir açýklama yaptý. "Zorunlu yasaklar altýnda yeni bir engelliler haftasýna daha baþlýyoruz" diyen Kara
"Farklý engel gruplarýndan binlerce engelli, bir hafta süresince, kendilerini ifade etme, toplumla bütünleþme çabasý
içinde olacaklar. Bu günlerden geriye
yalnýzca medya organlarýna düþen birkaç satýr, birkaç görüntü ve söz kalacak" diyerek sitem etti.
2’DE

Cumhurbaþkaný Erdoðan

Ýmaret Aþevi ve Koyunbaba
Vakfýný ziyaret ettiler
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Osmancýk'ta yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn sembolü, 6 Asýrlýk Ýmaret Aþevini ve Koyunbaba Vakfýný ziyaret etti.
8’DE

Özdemir Göbel

“Pandemi destekleri
gerçeklerden uzak”
Deva Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Mali Müþavir Özdemir Göbel, KOSGEB'in destekleri ile ilgili açýklama
yaptý. Deva Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mali Müþavir Özdemir Göbel "Ýktidarýn pandemi nedeniyle iþletmeler
için açýkladýðý 5 milyarlýk destek programý ülkemizin yaþadýðý ekonomik gerçeklerden uzaktýr" dedi.
3’TE

Kaymakam Akpay'dan

þehit aileleri ziyareti
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Ramazan Bayramý arefesinde þehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Akpay þehit aileleri ile sohbet edip herhangi bir
sorun ve sýkýntýlarýnýn olup olmadýðýný sordu ve bayramlarýný kutladý. 3’TE

OSDEF'ten teþekkür ziyaretleri
ALACA BELEDÝYESÝ,
ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNÝN
YANINDA OLDU

Osmancýk Dernekler Federasyonu (OSDEF) Baþkaný Oðuzhan Er ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara ve
Osmancýk'ta ziyaretlerde bulundu. OSDEF Yönetimi Ankara'daki Osmancýklý bürokratlar ile Osmancýk'ta
mülki amirler ve iþ adamlarýný ziyaret etti. Ramazan ayýnda ihtiyaç sahipleri için düzenledikleri ramazan
paketi kampanyasýna verilen desteðe teþekkür amacýyla ziyaretlerini sürdüren OSDEF üyeleri, ziyaretlerde federasyonun faaliyetleri hakkýnda da bilgi verdi.
8’DE

“Engellilerin hayatýný
kolaylaþtýrmak toplumsal
bir sorumluluktur”
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner 10-16 Mayýs Dünya Engelliler
Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Baþkan Abdulkadir Þahiner "Engelli olmak bireysel bir sorun olmayýp sosyal
boyutlarýyla herkesi yakýndan ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasýný
gerektiren bir konudur. Engelli vatandaþlarýmýza farklýlýklarýný hissettirmeden normal hayat standardýný temin
etmek ancak toplumsal duyarlýlýkla
mümkündür” dedi.
7’DE

Alaca Belediyesi ilçede yardýma muhtaç olan vatandaþlara
aþevi kartý daðýtarak vatandaþlarýn Ramazan ayý boyunca sýcak yemek ve pidelerden faydalanmalarýný saðladý. Bu kapsamda Alaca Belediyesi Aþevi
aracýlýðýyla ramazan ayý boyunca günlük bin 500 kiþilik sýcak
yemek, 4 bin 500 kiþilik ise pide
daðýtýmý gerçekleþtiriyor. 2’DE

BAYAT BELEDÝYESÝ
7/24 HÝZMETE HAZIR

Abdulkadir Þahiner

7’DE

ÇELÝK, ANNELER
GÜNÜNÜ KUTLADI 11’DE

SÜLÜK HEMÞÝRELER
GÜNÜNÜ KUTLADI 7’DE

SUNGURLULU ECZACILAR
MESLEKTAÞLARINI UNUTMADI 2’DE
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“Her deðiþiklikte haklarýmýz
neden daha geriye gidiyor?”
ÇELÝK, ANNELER
GÜNÜNÜ KUTLADI
Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý ve Kadýn Kollarý Baþkaný Nurten Çelik, Anneler Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. "Annelerimizin haklarýný
hiçbir þekilde ödeyemeyiz "ifadelerine yer veren Çelik açýklamasýný þöyle sürdürdü:
2021 Anneler Günü, Her yýl
büyük bir sevinçle kutlanan Anneler Günü, bu yýl geçtiðimiz yýl olduðu gibi yine korona virüs salgýnýnýn gölgesinde geçecek. Evlatlarýn, kendileri için hiçbir fedakârlýktan imtina etmeyen annelerine sürprizler yaptýðý, hediyeler
aldýðý, mesajlar yolladýðý bu özel
gün, bu yýl da kýsa bir süre sona
kutlanacak. Anneler Günü her yýlýn mayýs ayýnýn ikinci pazar günü
gerçekleþiyor.
Anneler Günü'nün nereden ortaya çýktýðý ile ilgili birçok rivayet
bulunmaktadýr. Bunlardan en çok
konuþulaný ise ABD'nin Virginia
eyaletinde ikamet eden öðretmen
Anna Jarvis isimli bir kadýnýn,
1905 yýlýnda vefat eden annesi
için her yýl kutlama yapmak istemiþtir. Bu kutlama ilk kez, 1908

yýlýnda bir okulda 407 çocuk ve
anneleriyle gerçekleþmiþtir. Anna'nýn bu giriþimi, temsilciler meclisi tarafýndan uygun görülmemiþ,
resmiyete kavuþturulmamýþtý. Anna bu durumu, medya ve politikacýlarýn önde gelen isimlerine paylaþmýþ, bu çabalar sonunda 1914
yýlýnýn ikinci pazarý anneler günü
olarak ilan edilmiþtir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileþtiðini
gören Anna davalar açmýþ fakat
hiçbirisini kazanamamýþtýr.
Öte yandan Anneler günü geleneðinin Antik Yunanlarýn Yunan
mitolojisinde de yeri vardýr. Bu
özel gün Yunan mitolojisinde pek
çok tanrý ve tanrýçanýn annesi
olan Rhea onuruna verdikleri yýllýk
ilkbahar festivali kutlamalarýyla
baþlar. Antik Romalýlar da ilkbahar
festivallerini Ýsa'nýn doðumundan
250 yýl öncesinden ana tanrýça Kibele
onuruna
kutluyorlardý.
"Üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlýðýyla hayatýmýza anlam
kazandýran annelerimizin haklarýný hiçbir þekilde ödeyemeyiz. Tüm
annelerimizin Anneler Gününü
kutluyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Gelecek Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Muzaffer Kara, Engelliler Haftasý
nedeni ile bir açýklama yaptý. "Zorunlu
yasaklar altýnda yeni bir engelliler haftasýna daha baþlýyoruz" diyen Kara "Farklý engel gruplarýndan binlerce engelli,
bir hafta süresince, kendilerini ifade etme, toplumla bütünleþme çabasý içinde
olacaklar. Bu günlerden geriye yalnýzca
medya organlarýna düþen birkaç satýr,
birkaç görüntü ve söz kalacak" diyerek
sitem etti.
Bu hafta sonrasýnda engellilerin yine
görünmeyen, konuþulmayan, unutulan
bir toplum kesimi olarak kendi dünyalarýna geri döneceðini söyleyen Kara
açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Bu kýsýr döngü, yýllardýr sürüyor ve
alýnmayan önlemler, yapýlmayan görevler nedeniyle sürmeye de devam edecek. Evlerine hapsedilmiþ on binlerce
engelli, bir gün kendilerine de hayatýn
güleceðine olan umutlarýný her gün biraz daha tüketecek. Bütün bunlar, böylesi bir güne uygun düþmeyebilir. Ama
bizlerin ne kutlama yapmaya ne de birilerini mutlu Etmek için hoþ görünmeye
dermanýmýz yok çünkü her yeni düzenleme ile hayatýmýz iyileþmek yerine daha da kötüleþiyor. 2013 yýlýnda deðiþen
Anayasa'da, artýk bize Topal, Kör, Kambur, Çolak, özürlü denilmeyecekmiþ?
Doðrudur, güzeldir ama yapýlan düzenlemelerle, engelli rapor yönetmenliði bizi "sakat"lýyor, "özürlü" hale getiriyor.
%40 ve üstü engel derecesi olan
Engelliler Has bel kader iþ bulup çalýþmýþ süresinde emekliliði hak kazanarak

Muzaffer Kara

emekli olmuþ, 2020 Ocak ayýndan bu
yana Yüzlerce Engelli Vatandaþlara
SGK'dan bir telefon siz sahte rapor alarak emekli olmuþsunuz bir ay içinde yeniden rapor alýn dereceniz %40 ve üstü
olursa emekli maaþýnýzý almaya devam
edeceksiniz, yeni çýkarýlan rapor yönetmenliði ise engel dereceleri yüzde elli
düþürülmektedir, bu kiþilerin olmayan
ayaðý, kolu veya gözü veya duymayan
kulaðý konuþamayan aðzý düzeldi mi tabi ki hayýr hatta yaþ ilerlemesinden dolayý var olan engel durumlarý daha da
aðýrlaþmýþ durumda ve yüzlerce engelli
Emekli maaþlarý kesilmiþ periþan bir durumda evlerinde sadaka ile yaþamlarýný
sürdürmeye çalýþýyorlar.
Fiziki engeller kaldýrýlacaktý, yasa çýkarýldý, 16 yýl geçti, süresi bitti. Yine ya-

sa deðiþtirdiler fiziki engellerin kaldýrýlmasýný sonsuzluða ötelediler. Kalýn
harflerle belirtmek gerekirse, bizleri evlerimizin içine terk ettiler. Engellilere
2022 sayýlý ve 2828 sayýlý yasa ile verilen aylýk ve evde bakým parasý neredeyse hayal haline getirdiler. Verdikleri
ile yaþamayý ise bir mucizeye çevirdiler.
Bizleri daha iyisini deðil, eðitim almayý
bile hayal etmekten uzaklaþtýrdýlar.
Devlet Hastanelerinde, Tedavi olmayý, ilaç almayý, yaþamýmýzý kolaylaþtýran, ortez, protez, Tekerlekli sandalye,
Akülü Tekerlekli Sandalye, Ýþitme Cihazý, Hasta altý bezi gerekli Týbbi malzeme
ve araç gereçlerimizi saðlamayý bizler
için olanaksýz hale getirdiler.
Yýllardýr boþ tutulan kadrolarý açacaðýz, engellilerin çalýþmasýna olanak tanýyacaðýz dediler, sevindik. Sevincimizi
de kursaðýmýzda býraktýlar, þaibeli bir
sürecin sonunda, yine binlerce kadroyu
boþ, binlerce engelliyi iþsiz býraktýlar,
Zor þartlar altýnda okuma þansý bulan
ve öðretmen olan 2511 engellilerin atamalarý hala yapýlmadý.
Bir yýl da sizlerin karþýsýna güler yüzlerle çýkmak, yeni bir hakkýmýzý kutlamak isterdik. Olmuyor, bir biri ardýna yapýlan mevzuat deðiþiklikleri, bizleri sürekli geriye götürüyor. Sizleri, sesimiz,
sözümüz, gözümüz, kulaðýmýz olmaya
davet ediyoruz. Milletvekillerimiz gibi
her fýrsatý kendilerine ayrýcalýk yaratmak derdinde deðiliz. Bizler sadece
herkes gibi eþit insanlar olarak yaþamak istiyoruz, bunu hak ettiðimize inanýyoruz.
(Mahmut Emin Söylemez)

PERAKENDE SATIÞ
HACMÝ %19,2 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi (2015=100) 2021 yýlý
Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %19,2 arttý. Ayný ayda
gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý
hariç) %36,9, otomotiv yakýtý satýþlarý %12,1 artarken, gýda, içecek ve tütün satýþlarý %0,8 azaldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Samsun Bölge Müdürlüðü'nden
verilen bilgiye göre; sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2021 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre
%5,1 arttý. Ayný ayda gýda, içecek
ve tütün satýþlarý %1,4, gýda dýþý
satýþlar (otomotiv yakýtý hariç)

%7,2, otomotiv yakýtý satýþlarý
%5,1 arttý. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yýlý Mart ayýnda bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre
%38,9 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý %16,6, gýda
dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç)
%60,0, otomotiv yakýtý satýþlarý
%29,6 arttý. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yýlý Mart ayýnda
bir önceki aya göre %5,7 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý %2,8, gýda dýþý satýþlar
(otomotiv yakýtý hariç) %8,1, otomotiv yakýtý satýþlarý %4,0 arttý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Sungurlulu eczacýlar meslektaþlarýný unutmadý
Sungurlu'da görev yapan eczacýlar,
koranavirüs nedeniyle hayatýný kaybeden meslektaþlarýný andý.
10-16 Mayýs Eczacýlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Sungurlulu eczacýlar korana virüs nedeniyle hayatýný
kaybeden meslektaþlarý için yakalarýna siyah kurdele takarak bir dakikalýk

saygý duruþunda bulundu.
45. Bölge Çorum Eczacý Odasý
Sungurlu Ýlçe Temsilcisi Eczacý Bekir
Sami Ünsal "10 Mayýs Pazartesi günü
12'de Sungurlu ilçe eczacýlarý olarak,
yakamýzda siyah kurdelelerimizle kaybettiðimiz meslektaþlarýmýzýn anýsýna
bir dakikalýk saygý duruþunda bulun-

duk. 1. kademe saðlýk kuruluþu olarak
hizmet vermekte olduðumuz mesleðimiz icabý, bu salgýn sürecinde büyük
risklere de maruz kalmaktayýz. Covid19 nedeniyle kayýp verdiðimiz merhum
meslektaþlarýmýza Allah'tan rahmet,
kederli ailelerine baþsaðlýðý ve sabýrlar
diliyoruz" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

ALACA BELEDÝYESÝ, ÝHTÝYAÇ
SAHÝPLERÝNÝN YANINDA OLDU

Alaca Belediyesi
ilçede yardýma muhtaç olan vatandaþlara
aþevi kartý daðýtarak
vatandaþlarýn Ramazan ayý boyunca sýcak yemek ve pidelerden faydalanmalarýný
saðladý.
Bu kapsamda Alaca Belediyesi Aþevi
aracýlýðýyla ramazan
ayý boyunca günlük
bin 500 kiþilik sýcak
yemek, 4 bin 500 kiþilik ise pide daðýtýmý
gerçekleþtiriyor.
Ekipler ramazan
ayý boyunca evinden
dýþarý çýkamayan vatandaþlara yemek ve
pide ikramýný evlerine
yapýyor.
Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim
Þaltu "Ramazan ayý
boyunca her yýl olduðu gibi ihtiyaç sahibi
ailelerimizin yanýndayýz. Pandemiden dolayý yaþadýðýmýz sýkýntýlý günlerde ekiplerimiz, günlük sýcak
yemekleri vatandaþlarýmýzýn evlerine götürüyor. Bin 500 kiþilik
sýcak yemeðin yanýnda 4 bin 500 kiþilik de
günlük pide daðýtýmýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Yüce Allah yapmýþ olduðumuz ibadetleri, tutmuþ olduðumuz oruçlarý, dualarý kabul eylesin"
dedi. (Furkan Kalkan)
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Otobüs yolcularý
denetlendi
Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde
polis tarafýndan yapýlan uygulamalarda yolculara denetlendi.
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þube Müdürlüðüne baðlý polis ekiplerinin þehirlerarasý otobüs terminalinde yapmýþ olduklarý uygulamalarda yolcularýn maske, mesafe, HES kodu ve seyahat belgesi tek

tek kontrol edildi.
Tüm yolculara emniyet kemerinin önemi
hakkýnda bilgilendirme yapýldý.
Emniyet yetkilileri "Halkýn huzur ve sükunu, trafikte araç ve yaya güvenliðinin temini
için polis tarafýndan çalýþmalar kararlýlýkla ve
aralýksýz olarak devam edecek" dedi.
(Mahmut Emin Söylemez)

“Pandemi destekleri
gerçeklerden uzak”
Deva Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mali larla açýkladýðý ekonomi programlarý ve destek
Müþavir Özdemir Göbel, KOSGEB'in destekle- paketleri ile güvenirliliðini de büsbütün kaybetri ile ilgili açýklama yaptý.
miþ durumdadýr. Sektörlerin boþ laflara karný
Deva Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mali toktur. Bir yandan yüksek vergi ve prim yükü
Müþavir Özdemir Göbel "Ýktidarýn pandemi ne- diðer yandan pandemi, ekonomik krizle ve kur
deniyle iþletmeler için açýkladýðý 5 milyarlýk dalgalanmalarý nedeniyle yaþanan lojistik ve
destek programý ülkemizin yaþadýðý ekohammadde sorunlarý iþletmeleri canýnnomik gerçeklerden uzaktýr" dedi.
dan bezdirmiþtir.
Göbel'in açýklamasý þu þekilde:
Ayrýca hizmet sektöründe yer
Pandemiden etkilenen imaalan iþletmeler uzun süre kalat sektörlerinde çalýþan mikro
panmýþ, kýsa süre açýldýktan
ve küçük ölçekli iþletmeler ile
sonra tekrar kapanmýþtýr.
teknoloji tabanlý start-up'lar
Desteði hak eden küçük esiçin "Mikro iþletmeler 30 bin
naf ile birçok sektör unutulliraya kadar, küçük iþletmemuþtur. Bu sektörler iþletler 75 bin liraya kadar 3 yýl
me hafýzasýný kaybetmekgeri ödemesiz, tamamý faizte, aðýr sabit giderlerin alsiz olacak þekilde" destek
týnda son nefeslerini verpaketi açýklanmýþtýr.
mektedirler. Her iþletmenin
Açýklanan destek yetersiz
ayný zamanda nitelikli iþgüve plansýz bir þekilde kurgucü yetiþtirdiði de unutulmalanmýþtýr. Sokaða çýkma kýsýtlamalýdýr. Bu haliyle nitelikli iþgüÖzdemir Göbel
masýndan muaf olan imalat sanacü sorunu sürekli bir sorun olayisine destek verilirken, pandemi sürak sektörlerin baþýný aðrýtmaya derecinde kapanan hizmet sektörüne ise
vam etmektedir. Mevcut iþgücü daðýlýp
herhangi bir destek söz konusu deðildir.
nitelik kaybederken bir yandan da üretimden
KOSGEB aracýlýðýyla verilecek olan destek ve hizmetten çekilen iþletmeler dolayýsýyla iþsadece imalat sanayisinde faaliyet gösteren sizler ordusuna katýlmak durumunda kalmýþKOBÝ'ler ile teknoloji alanýnda faaliyet gösteren lardýr. Ýstihdamýn sadece ekonominin bir konuþirketleri kapsamaktadýr. Pandemiden sadece su olmadýðý, sosyal adalet ve sosyal barýþýn
bu iki sektörün etkilendiðini düþünenler hem temini ile toplumun hayatiyetini sürdürmekte
ekonomiyi bilmiyor hem de ülkemizin yaþadýðý esaslý bir rolü olduðunu unutan iktidar, halkýnekonomik gerçeklerden habersiz.
dan ve onun gerçeklerinden açýk bir kopuþ
göstermektedir. Yönetemeyen hükümet halkýn
"DESTEK PROGRAMLARI KOBÝ'LERÝN
öncelikli sorunu haline gelmiþtir. 'Gölge etmeBEKLENTÝSÝNDEN UZAK"
sinler baþka ihsan istemeyiz' duygusunda, yöPandemiyi yönetemeyen iktidar, pandemi netimden umudunu kesen birey ve kurumlar
süreci ve ekonomik kriz ile karþý karþýya kal- hukuk, adalet, demokrasi zemininde refah ve
mýþ olan iþletmelerin destekten yararlanmak sosyal barýþýn duasýndadýr.
için aðýr þartlarý saðlamasýný istiyor. Zor du"KOBÝ'LERÝN DEVA'SI ÝÇÝN
rumda olan ve birçok yasal yükümlülüðü yeriUYARIMIZI YAPIYORUZ"
ne getirmek zorunda kalan iþletmelere can suDEVA Partisi olarak, kurulduðumuz Mart
yu olarak anýlan desteklere eriþmek de nerdeyse imkansýz. Pandemi sürecinden aðýr bir 2020'den beri yani, 13 aydýr yaptýðýmýz gibi, ikþekilde etkilenen firmalardan destek için dev- tidara çözüm önerilerimizi sunmaya ve vatanlete ödenmemiþ vergi, SGK borcu ve istihdam daþýmýzýn gerçek ihtiyaç ve gündemini en güçkaybý yaþamamýþ olmak gibi karþýlanmasý ol- lü þekilde dile getirmeye devam edeceðiz.
Ýktidar, öncelikle göstermelik paketler ile iþdukça zor þartlar talep edilmektedir. Bu þartlarda böyle esnaf, böyle KOBÝ bulmak adeta Mer- letmelere ve esnafa/vatandaþa hayal satmaya
kez Bankasýnýn kaybolan 130 milyar dolarýný bir son vermeli ve "Sözde Destekler" açýklamak yerine DEVA Partisi'nin önerilerine kulak
bulmak kadar zor.
Açýklanan bu destek programý yetersiz ve vermelidir... Ýktidarýn halktan bihaber þekilde
amacýna uygun deðildir. Ýmalat sanayisine ve- tüm sektörleri ve vatandaþlarýmýzý tehlikeye
rilecek olan 30 bin/75 bin liralýk destek ise fir- atan uygulamalarýna dikkat çekmeye devam
edeceðiz. En yakýn zamanda da, koronavirüs
malarýn yaþadýðý sýkýntýlarý çözemeyecektir.
Brüt asgari ücret, 3.577 TL olduðuna göre, salgýnýndan kurtuluþ için DEVA önerilerimizi
mikro bir iþletmeye en üst limit olan 30 bin TL sunduðumuz gibi, iktidar kötü yönetiminden de
kredi verilse bile, söz konusu tutar 8.4 çalýþa- ülkemizi tamamen temizlemeyeceðiz.
(Mahmut Emin Söylemez)
nýn sadece 1 aylýk brüt ücretine tekabül ediyor.
Yani, söz konusu mikro iþletmenin 9 çalýþaný
olursa 1 aylýk ücretlerini karþýlamýyor.
Ayný þekilde, 49 çalýþaný olan bir küçük iþletmenin söz konusu þartlarý karþýlayýp, baþvuru yaptýðýný ve en üst limit olan 75 bin TL kredi
alsa bile 75 bin lirayý brüt asgari ücrete böldüðümüzde 21 çalýþanýn sadece 1 aylýk ücretini
karþýlayabilecektir.
Aðýr koþullarda büyük sorunlar yaþayan
sektörlere halen destek vermek için þartlar öne
sürmek paketlerin samimiyetine güveni ortadan kaldýrmaktadýr. Özünde destek zaten sorunlarý olan iþletmelere yapýlan bir yardýmdýr.
Sorunlarý olanlarý destek kapsamýndan çýkaran anlayýþý kabul etmek mümkün deðildir. Yine birçok iþletme armudun sapý üzümün çöpü
mengenesinde hak ettiði desteklerden yoksun
kalacak. Sektörler nefessiz kalmýþ ancak anlayýþ ve yardým görememiþtir.
Bu destek diye verilen para hiçbir yaraya
merhem olmayacaktýr. Aðýr koþullar taþýyan
destek açýklamasý "benden bu kadar ne haliniz
varsa görün" yaklaþýmýdýr.
Hükümetin sorunlarý kavrayamayan ve derde deva çözümlerden uzak yüzeysel yaklaþýmlarý özünde bir yönetim sorunu ile karþý karþýya
kaldýðýmýzýn esaslý kanýtý mahiyetindedir.
Ýktidar kovid salgýný sebebiyle gelir kaybýna
uðramýþ veya nakit akýþý bozulmuþ sektörleri
bile bilmiyor. Acil destek bekleyen iþletmelerin
baþýnda kahvehaneler, cafeler, lokantalar, kuaförler, ayakkabýcýlar, kýrtasiyeciler, yemek firmalarý, hazýr giyim ve konfeksiyon maðazalarý,
düðün salonlarý, organizasyon firmalarý, animasyon þirketleri, fuar firmalarý, müzisyenlerin
bulunduðunu hatýrlatalým.
Ýktidar bu iþletmeleri yok sayarak "Bakýn iþte biz pandemi desteði veriyoruz" diyerek kimseyi kandýrmasýn. Bu iþletmelerin milyonlarca
çalýþanýný yok sayan iktidar aðýr þartlar taþýyan
bir destek programý açýklayarak sorumluluktan
kaçamaz.
Çözümün deðil sorunun bir parçasý haline
gelen iktidar ve yönetim yaklaþýmý kýsa aralýk-

Kaymakam Akpay'dan

þehit aileleri ziyareti
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, Ramazan
Bayramý arefesinde þehit
ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Akpay þehit
aileleri ile sohbet edip herhangi bir sorun ve sýkýntýlarýnýn olup olmadýðýný sordu
ve bayramlarýný kutladý.
Kaymakam
Akpay'a;
Emniyet Müdürü Haluk
Karslýoðlu, Jandarma Komutaný Nuri Uyar ve Sosyal
Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mehmet Gürer eþlik etti.
(Fatih Yýldýrým)

OSMANCIK’TA ÞEHiTLER
KABiRLERi BAÞINDA ANILDI
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
þehitleri kabirleri baþýnda ziyaret etti. Akpay ziyaretle ilgili
açýklamasýnda "Yüreðimizde aziz hatýralarýný her zaman yaþatacaðýmýz þehitlerimizin ruhlarý þad olsun"
dedi.
Kaymakam Akpay'a; Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu, Jandarma Komutaný Nuri
Uyar, Ýlçe Müftüsü
Eyüp Aydýn ve Sosyal
Hizmet Merkezi Müdür Vekili Mehmet
Gürer eþlik etti.
(Furkan Kalkan)
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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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Korona virüs yüzünden hayatýnýz felç olmasýn
Ýskenderun Geliþim Hastanesi Nöroloji Hastalýklarý Uzmaný Dr. Atilla Kara, korona virüs enfeksiyonunun, beyin
damar týkanýklýðýna baðlý olarak meydana gelen inmeye yol açabileceðini,
bu süreçte beyin damar hastalýklarýyla
ve korona virüsle mücadele konusunda risk faktörlerine dikkat etmenin hayati önem taþýdýðýný belirtti.
‘10 Mayýs Dünya Ýnme Önleme Günü' kapsamýnda, halk arasýnda felç
olarak bilinen inme hastalýðý hakkýnda
bilgiler veren Uzm. Dr. Atilla Kara, “Ýnme; beyinde damar týkanýklýðý veya kanama sonucunda oluþan ve dünya genelinde ölüm nedeni olarak ikinci sýrada yer alan bir hastalýktýr. Ýnme ile be-

raber vücutta aniden geliþen kuvvetsizlik, kýsmi felçler, konuþma bozukluklarý, görme bozukluklarý, görme gibi
beyinle ilgili þikayetler oluþmaktadýr.
Genellikle inme, beyindeki damarýn týkanmasýyla ortaya çýkar” dedi.

inme tespit edilmiþtir. Bu nedenle korona virüs geçiren hastalarýn konuþmasýnda bozukluk, aniden geliþen güçsüzlük görüldüðü durumlarda zaman
kaybetmeden uzman hekime baþvurulmasý önemlidir” þeklinde konuþtu.

"KORONA VÝRÜS ÝNMEYÝ
TETÝKLEYEBÝLÝR"
Korona virüsün nörolojik etkilerine
dikkat çeken Uzm. Dr. Kara, “Ýnme
hastalýðýnda; hipertansiyon, þeker hastalýðý, sigara, yüksek kolesterol, Covid
19 enfeksiyonu en önemli risk faktörleridir. Yapýlan bilimsel çalýþmalarda korona virüs geçiren hastalarýn bir kýsmýnda, beyin damar týkanýklýðýna baðlý

"ÝNME RÝSKÝNÝ
AZALTABÝLÝRSÝNÝZ"
Ýnme riskine karþý alýnabilecek önlemlerden söz eden Uzm. Dr. Kara,
“Tütün ürünlerinden uzak durmak, sigara dumanýna maruz kalmamak, düzenli egzersiz yapmak, saðlýklý beslenmek, düzenli kontrolleri yaptýrmak inme riskini azaltmak için önem arz etmektedir.

Ayrýca koronavirüs enfeksiyonuna
yakalanmamak için, koruyucu önlemlere uymak gerekmektedir. Ýnmelerde
özellikle ilk 4,5 saat içerisinde yapýlan
müdahaleler, olayýn tamamen normale
dönmesini saðlayacaktýr. Bu yüzden; ‘düzelir, geçebilir, bekleyelim' gibi düþünceler doðru olmamakla birlikte, vakit kaybetmeden ilk 4,5 saat içerisinde uzman hekime baþvurulmalýdýr. Yeni uygulanan
pýhtý çözücü tedaviler veya
anjiyo grafik giriþimler, hastanýn felçsiz yaþam sürmesine saðlamaktadýr”
dedi. (Haber Merkezi)

KANSER TARAMALARINA
BAÞVURU 4'TE 1 DÜÞTÜ
Boyun fýtýðý þikayetleri ile
baþvuranlarýn sayýsý artýyor
Pandemide deðiþen yaþam tarzýna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Kerim Kenan
Coþkun, ''Boyun fýtýðý þikayetleri ile
baþvuranlarýn sayýsý artýyor'' dedi.
Medicana Çamlýca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr.
Kerim Kenan Coþkun, Covid-19 pandemisi nedeniyle deðiþen yaþam tarzýnda hareketsizliðin çok sýklaþtýðýný,
bunun bir sonucu olarak da boyun fýtýðý þikayetlerinde artýþ görüldüðünü
belirtti. Op. Dr. Kerim Kenan Coþkun,
“Çalýþma hayatýnýn ev hayatý ile birleþmesi, evden çalýþma düzeninin
yaygýnlaþmasý; kötü pozisyonda uzun
süre oturma, sürekli yatarak televizyon izlemek, bilgisayar, telefon ve tablet kullanýmý boyun fýtýðý þikayetlerinde artýþa neden olabiliyor” dedi.
Kollarda ve ellerde uyuþma, aðrý,
güçsüzlük gibi belirtiler gösteren boyu
fýtýðýnýn (servikal disk) tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiðini önemle
vurgulayan Op. Dr. Kerim Kenan Coþkun, “Boyun fýtýðý, boyunda, omuzlarda kiþinin günlük yaþamýný olumsuz
etkileyecek derecede aðrý, uyuþma,
güç kaybý, his kaybý; boyun, omuz ve
sýrt kaslarýnda spazma neden olabilir.
Bu aðrýlar, uyuþma ve güç kaybý özellikle sabah uyanýnca daha fazla hissedilebilir hatta zaman zaman uykudan
uyandýracak þekilde de kendini gösterebilir” þeklinde konuþtu.
BOYUN FITIÐI NEDÝR
VE NEDEN OLUÞUR?
Boyun fýtýðýnýn oluþum nedenini
açýklayan Op. Dr. Coþkun, ''Ýnsan
boynunda yedi adet omur bulunur.
Her bir omurun birbiri ile arasýnda
disk adýný verdiðimiz yastýkçýk görevi
gören kýkýrdaklar mevcuttur. Bu kýkýrdak yapýnýn yýrtýlarak, omurga içinde
seyreden omurilik veya kola gelen sinirlere baský yapmasý sonucu ortaya
çýkan duruma boyun fýtýðý denir. Boyun fýtýðý hastada þiddetli bir boyun
aðrýsýyla birlikte kola yayýlan aðrý ve
uyuþma meydana getirir. Zamanla
yýrtýlan kýkýrdak sinirlere baský yaparsa kolda kuvvetsizlik, eðer omuriliðin
kendisine de basý yaparsa tüm vücutta hareket kusurlarý ortaya çýkabilir.
Boyun fýtýðýnýn çok ileri dönemlerinde
hasta yataða baðýmlý hale gelebilir.
Boyun fýtýðýnýn nedenleri arasýnda,
boyun omurlarý arasýndaki kýkýrdaðýn
dejenerasyona (yýpranma) uðramasý,
ani ve güçlü boyun hareketleri, aðýr
kaldýrmak, ani ters dönüþler, baþ öne
eðik olarak uzun süreli çalýþmak, masa baþýnda uzun saatler çalýþmak,
uygun olmayan yatma biçimi, doðru
seçilmeyen yastýk ile uyumak, özellikle emniyet kemeri takmadan araba
kullananlarda ani fren sonrasý boyna
etki eden darbeler, trafik kazalarý, geçirilmiþ boyun incinmesi, spor yaralanmalarý ve osteoporoz sayýlabilir''
diye konuþtu.
BOYUN OMURLARININ YAPISI
Boyun omurlarýnýn yapýsý hakkýnda bilgi veren Op. Dr. Coþkun, ''Kafa

tabanýndan itibaren 7 adet omur cisminden oluþur. Her omur cisminin ortasýnda, beynin devamý olan omurilik
bulunur. Vücudun çeþitli yerlerinden
beyine dönen duyular veya beyinden
vücuda daðýlan emirler omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her
omur cismi hizasýndan çýkan sinirlerde kola ve sýrta yayýlarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini saðlar. Omurgalar arasý yastýkçýk dediðimiz disk
dokusunun dýþ kýsmý (anulus fibrosus) ve iç kýsmý (nucleus pulposus )
bulunur. Jelatin kývamýndaki iç kýsmýn, daha kuvvetli bir bað dokusundan oluþan dýþ kýsmý yýrtarak omurilik
ve sinirlere basý yapmasý sonucu boyun fýtýðý ortaya çýkar. Burada dikkat
edilmesi gereken ve bel fýtýðýndan
baþlýca fark, sadece sinirlere deðil
omuriliðin kendisine de baský olmasý
sonucu vücudun tamamýnda kýsmi
veya tam kuvvetsizlik oluþmasýdýr.
Omurilik ilk bel omuru hizasýnda sonlandýðýndan ve alt bel omurlarý içinde
sadece ayaða giden sinirler bulunduðundan, bel fýtýðýnda belirli sinirin daðýldýðý alanda felçler görülür'' açýklamasýnda bulundu.
BOYUN FITIÐINDA
CERRAHÝ TEDAVÝ YÖNTEMÝ
Op. Dr. Coþkun, sözlerine þöyle
devam etti: ''Boyun fýtýðýnda cerrahi
tedavi, ilerlemiþ kas gücü kaybý, his
ve refleks kaybý, aþýrý uyuþma ataklarý olacak þekilde kol sinirlerine ve
omuriliðe baský yapan boyun fýtýklarýnda, ilaç ve fizik tedavi yöntemlerine
raðmen þikayetleri süren hastalarda,
omurga kýrýðý ile omurga kaymasý
olanlara, ciddi omurilik ve sinir baskýsý olan hastalarda uygulanýr. Ayrýca
omurgada tümörü veya enfeksiyonu
olan hastalara da yine cerrahi tedavi
uygulanýr''.
BOYUN FITIÐI OLUÞUMUNU
ÖNLEMEK ÝÇÝN
NELER YAPILABÝLÝR?
Boyun fýtýðý oluþumunu önlemek
için nelerin yapýlmasý gerektiðini
açýklayan Op. Dr. Coþkun, ''Hareketsiz yaþam farklý birçok rahatsýzlýða
yol açtýðý gibi, boyun fýtýðý oluþumunda nedenlerinden biridir. Sabit pozisyonda, masa baþýnda ve bilgisayar
baþýnda çalýþanlarda sýk görülür. Her
saðlýklý insanýn hayatýnda düzenli
spor yer almasý gerektiði gibi bu tip
çalýþma düzeni olanlarýn özellikle düzenli spor yapmaya önem vermeleri
gerekir. Ayrýca ani hareket yapmaktan kaçýnmak gerekir. Vücut dengesini ve aðýrlýðýn dengesini saðlamadan
yük kaldýrýlmamalý, ani dönüþ vb. ters
hareketler yapýlmamalýdýr. Bilgisayar
baþýndayken, televizyon izlerken,
otururken ve yatarken boynumuzu
yanlýþ pozisyonda tutmamalýyýz.
Uzun süren bu yanlýþ pozisyonlar boyun kaslarýna ve sinirlere zarar verebilir. Yatarken uygun yastýk seçmeli,
bilgisayar ve televizyon karþýsýnda
doðru duruþ sergilemeliyiz'' þeklinde
konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Pandemi döneminde Kanser Erken Teþhis, Tarama ve
Eðitim Merkezleri’ne (KETEM) baþvurunun oldukça düþtüðünü belirten Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ýskender Kög, “Pandemi döneminde
neredeyse 4’te 1 oranýna kadar düþtü” dedi. Vatandaþlar herhangi bir ücret ödemeden ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olma zorunluluðu
bulunmadan KETEM'lerden faydalanabiliyor. Bu merkezlerde Saðlýk
Bakanlýðý ve Dünya Saðlýk Örgütünün (DSÖ) direktifleri doðrultusunda
rahim aðzý, meme ve kolon kanserlerinin tarama ve teþhis faaliyetleri gerçekleþtiriliyor. Pandemi döneminde KETEM'lere
baþvurunun neredeyse 4'te 1 oranýna kadar yani yüzde 75
düþtüðünü belirten Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kanser Birim
Sorumlusu Dr. Ýskender Kög, bu nedenle tedavilerde de geç
kalýndýðýný söyledi. 29 Nisan-17 Mayýs tarihleri arasýnda uygulanacak olan ‘tam kapanma' süresince de KETEM'lerin
açýk olduðunu ve ifade eden Kög, vatandaþlarýn kontrol noktalarýnda randevu bilgilerini içeren mesajlarýný göstererek rahatlýkla bu merkezlere ulaþabileceklerini kaydetti.
"PANDEMÝ DÖNEMÝNDE HELE DE
RAMAZAN AYINDA DÜÞÜÞ VAR"
Kanser taramasý için baþvuru yapan sayýsýnda önemli
derecede düþüþ olduðunun altýný çizen Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ýskender Kög, “Pandemi döneminde hele de Ramazan ayýnda düþüþ var. Aslýnda
bizim KETEM dediðimiz Kanser Erken Teþhis, Tarama ve
Eðitim Merkezlerimiz mesai saatleri içerisinde mesaisine
devam ediyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarýna riayet
ederek çalýþmalarýný ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaþtan da bizim isteðimiz þu; KETEM'lere hiçbir þikayeti
olmayan vatandaþlarýmýz, Saðlýk Bakanlýðýnýn belirlediði
standartlardaki yaþ grubunda bulunan kadýn ve erkeklerimizin buralara gelerek rahatlýkla hiçbir ücret ödemeden, sosyal güvence sorulmadan ücretsiz olarak bu kanser taramalarýný yaptýrabiliyorlar. Bakanlýðýn ulusal standartlarýný oluþturduðu, DSÖ'nün tavsiyesi doðrultusunda üç kanser türünü
tarýyoruz. Rahim aðzý kanserini 30 ila 65 yaþ grubu kadýnlarda 5 yýlda bir HPV ve smear alarak, meme kanseri taramasýný yine kadýnlarda 40-69 yaþ grubunda 2 yýlda bir mamografi çekerek, kolon kanser taramasýný da hem kadýn
hem erkeklerde 50 ila 70 yaþ grubunda 2 yýlda bir büyük abdestte kan bakarak, 10 yýlda bir de kolonoskopi yaparak taramalarý yapýyoruz” diye konuþtu.

"PANDEMÝ DÖNEMÝNDE NEREDEYSE 4'TE 1 DÜÞTÜ"
Pandemi döneminde KETEM'lere baþvuru oranýnýn yüzde 75 oranýnda azaldýðýný vurgulayan Dr. Kög, “Pandemi
döneminden öncekine göre pandemi döneminde neredeyse 4'te 1 oranýna kadar düþtü. Ramazan
ayýnda daha da düþtü. Halbuki rahim aðýzý
kanseri taramasýnda alýnan smearlerin,
meme kanseri taramasýnda çekilen mamografilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý danýþma hattýna sorulduðunda bunlarýn
orucu bozmadýðý yönünde açýklamasý
var. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýz ister kendileri sorarlar, isterlerse de bizi dinlediklerinde orucu bozmadýðýný bilip rahatlýkla gelip kanser taramalarýný yaptýrabilirler. Hem çalýþanýmýz hem
de gelen vatandaþýmýzdan isteðimiz þu; maske, mesafe ve
temizlik kuralýna riayet etmeleri gerekiyor. Örneðin biz her
mamografi çektikten sonra cihazlar dijital olmasýna raðmen
onlarý her seferinde dezenfektanlar ile temizliyoruz ve sterilize ediyoruz. Yine jinekolojik masalarýmýzý her hastadan
sonra temizliyoruz. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýzýn da bu kurallara uymasýný rica ediyoruz” þeklinde konuþtu.
"RAHÝM AÐZI KANSERÝ ERKEN TEÞHÝSLE
TAMAMEN ÖNLENEBÝLÝR BÝR KANSER"
Tam kapanma döneminde de KETEM'lerin açýk olduðunu ve hizmetlerine devam edeceðini belirten Dr. Kög, “KETEM'lerimiz yine açýk, hizmetlerine devam edecekler. Daha
önce randevusu olanlara biz þimdi toplu olarak mesaj yollayacaðýz. Dolayýsýyla dýþarý çýkma yasaðý olduðu için o mesajlarý göstererek rahatlýkla gelip KETEM'lerde taramalarýný
yaptýrabilecekler. Rahim aðzý kanseri tamamen önlenebilir
bir kanser. Kolon kanserinde de eðer polip döneminde yakalarsak o da önlenebilir bir kanser türü. Meme kanseri ise
erken dönemde yakalandýðýnda kiþinin daha sonraki yaþamýnda herhangi bir sorunla karþýlaþmadan ya da hiçbir ek
tedaviye gerek duymadan saðlýðýna kavuþmasýný saðlamaktadýr. Bu konuda ülkemizde 2019 yýlýnda 280 küsur KETEM var iken þu an 325 KETEM var. Bunlardan yaklaþýk
290 tanesi sabit KETEM, kalaný da mobil KETEM” açýklamasýnda bulundu.
KETEM'lerde tarama sonucu pozitif olanlarýn deðerlendirilmesi ise ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde yapýlýyor.
Türkiye genelinde 172, Ankara'da ise 5 tane teþhis merkezi
bulunuyor. Birinci basamaktan sevk edilen kiþiler bu merkezlerde bir danýþmana ulaþýyor ve orada diðer normal baþvuru ile giden vatandaþa öncelik verilerek tetkikleri süratle
sonlandýrýlýyor.
(Haber Merkezi)

Post covid sendromuna dikkat
Koronavirüsü atlatanlarda yeni bir
tehlikenin gözlemlendiðini açýklayan Dr.
Serhat Koran, "Covid-19’a baðlý þikayetler 12 haftadan daha uzun sürüyorsa
‘post covid sendromu’ ortaya çýkýyor. Bu
sendromun fiziksel ve psikolojik olarak
25’e yakýn semptomu var. Koronavirüsü
aðýr geçirdiyseniz, 50 yaþ üstündeyseniz ya da kronik hastalýðýnýz varsa post
covid sendromuna yakalanma riskiniz
yüksektir” dedi. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmaný Dr. Serhat Koran, Covid-19 sonrasý hastalarý bekleyen tehlikelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Dr.
Koran, “Covid-19 enfeksiyonunu geçirdiðiniz dönem belki de zorlu bir sürecin
baþlangýcý olabilir. Eðer Covid-19 hastalýðý dönemi ortaya çýkan þikayetleriniz
12 haftadan daha uzun süre devam ediyorsa post covid sendromundasýnýz demektir. Bir diðer adý uzamýþ covid sendromu olan post covid sendromu aslýnda Covid-19 virüsünün vücuttan temizlenmesine raðmen etkilerinin devam etmesi durumudur” diye konuþtu.
"FÝZÝKSEL VE PSÝKOLOJÝK
25'E YAKIN YIKIMI VAR"
Post covid sendromuna yakalanma

risklerini deðerlendiren Dr. Koran, sözlerine þöyle devam etti: "Covid-19 enfeksiyonunu aðýr geçirdiyseniz, herhangi bir
kronik hastalýðýnýz varsa ya da 50 yaþ
üstündeyseniz post covid sendromuna
yakalanma riskiniz daha da artar. Bunun
dýþýnda hastalýðýn aktif döneminde ortaya çýkan bir þikayetiniz ilk 2 hafta içinde
gerilemiyorsa, bu durum da aylarca sizi
rahatsýz edecek bir tablonun habercisi
olabilir. En sýk bildirilen post covid semptomlarý; yorgunluk, nefes darlýðý, öksürük, eklem aðrýsý, göðüs aðrýsý, düþünme ve konsantrasyon güçlüðü, depresyon, kas aðrýsý, baþ aðrýsý, aralýklý nedeni bulunamayan ateþ, çarpýntý, miyokardit dediðimiz kalp kasý iltihabý, akciðer
ve böbrek rahatsýzlýklarý, ciltte döküntü,
saç dökülmesi, koku ve tat bozukluðu,
uyku sorunlarý, konsantrasyon güçlüðü,
hafýza sorunlarý ya da depresyon, anksiyete, ruh halindeki deðiþiklikler gibi psikolojik sorunlara neden olabildiði bilimsel çalýþmalarda bildirilmiþtir. Neredeyse
vücutta etkilemediði yer býrakmayan
post covid tablosunun bize söylediði
gerçek þudur ki; Covid-19 enfeksiyonunun etkilemediði vücut sistemi yok gibi.
Tüm vücudun etkilendiði bu durumun temelinde vücudun yetersiz antikor üretmesi, vücuda alýnan virüs miktarýnýn fazla olmasý, genetik yapý ya da virüsün
hücresel düzeyde verdiði zararlar üzerinde durulmaktadýr".

"GELENEKSEL TIP YÖNTEMLERÝYLE TEDAVÝ EDÝLMELÝ"
Dr. Koran, post covid sendromunda
vücudun tüm sistemlerine hatta hasar
görmüþ hücrelere destek verecek bir tedavinin uygulanmasý gerektiðini belirterek, "Geleneksel týp yöntemleri bu noktada biz hekimler için önemli bir güçtür.
Bu anlamda homeopati, akupunktur,
ozon ve kupa tedavisi bize büyük destek
saðlar. Homeopati tedavisi özellikle Covid-19 virüsünün vücudumuzda býraktýðý
ruhsal ve fiziksel þikayetlerde bütüncül
bir destek saðlar. Kas aðrýlarý, baþ aðrýlarý, nörolojik belirtilerde, solunum þikayetleri ve psikolojik sorunlarda elimizdeki önemli bir silahtýr. Akupunktur tedavisi
vücudumuzda enfeksiyonlar sonrasý bozulmuþ olan dengeyi tekrar yerine getirmede önemli bir güçtür. Kupa tedavisi
de Covid-19 enfeksiyonu gibi vücutta
aðýr hastalýklarýndan sonra birikmiþ toksin ve atýklarýn temizlenmesinde önemli
bir detoks tedavisidir. Yine ozon tedavisi
de hücresel düzeyde vücudun yenilenmesine destek saðlar. Hangi hastada
hangi tedavinin uygulanacaðý hastaya,
hastalýðýn þiddetine ve hastalýðýn vücutta býraktýðý ize baðlý olarak deðiþmekle
beraber deneyimli bir geleneksel týp uzmaný hekimce belirlenecek bir tedavi
planý uygulanmasý en doðru yaklaþýmdýr" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
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“Engellilerin hayatýný kolaylaþtýrmak
toplumsal bir sorumluluktur”
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner 10-16 Mayýs Dünya Engelliler Haftasý nedeniyle bir
mesaj yayýnladý.
Baþkan Þahiner "Engelli olmak
bireysel bir sorun olmayýp sosyal
boyutlarýyla herkesi yakýndan ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasýný gerektiren bir konudur. Engelli vatandaþlarýmýza farklýlýklarýný
hissettirmeden normal hayat stan-

Abdulkadir Þahiner

dardýný temin etmek ancak toplumsal duyarlýlýkla mümkündür. Sosyal
hayatta engellilere saðlanan imkân
ve kolaylýklar, bir toplumun geliþmiþlik düzeyi ve çaðdaþlýðýnýn ölçütü olmakla beraber; insana verilen
deðer ve önemin belirgin yansýmalarýdýr.
Diðer bir ifadeyle, engellilere
gösterilen anlayýþ ve hoþgörü, uygar bir toplum kimliði kazanmada

etkin bir rol oynamaktadýr" dedi.
Þahiner mesajýnýn devamýnda
þu ifadelere yer verdi:
Engelli vatandaþlarýmýza sahip
çýkmak, onlarýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmak ve yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý önlemler almak,
insanlýk görevimiz olduðu gibi
önemli toplumsal sorumluluklarýmýzdandýr.
Bu duygu ve düþüncelerle en-

gelli vatandaþlarýmýza sahip çýkmayý bir insanlýk görevi olarak görüyor
ve bu haftanýn engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarý konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasýna vasýta
olmasý temennisiyle Engelliler Haftasýný kutlarken; onlarý sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli
vatandaþlarýmýza saðlýklý, mutlu,
yaþam sevinci dolu günler temenni
ediyorum.
(Fatih Yýldýrým)

Ceylan: Bayramlar
kardeþlik ve iyilik
duygularýný yeþertiyor
SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

Bayat Belediyesi
7/24 hizmete hazýr
Bayat Belediyesi tam
kapanma döneminde de
hizmete devam ediyor. Vatandaþýn huzuru ve kamu
düzeni için yedi gün 24 saat görev yapan Bayat Belediyesi mesaisini sürdürüyor.
Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü "Hayatýn kesintiye uðramamasý için
gereken tüm hazýrlýklarý
yapýyoruz. Bu zor süreci
dayanýþmayla geçireceðiz"
dedi.
Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü açýklamasýnda
þu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan
baþkanlýðýnda bir araya
gelen kabine toplantýsýndan tam kapanma kararýnýn çýkmasýnýn ardýndan
Belediyemiz ekipleri, ilçedeki vatandaþlarýn hizmet
açýsýndan maðduriyet yaþamamasý için 29 Nisan
2021 Perþembe akþamý
saat 19'da baþlayýp 17 Mayýs pazartesi günü saat 5'e
kadar sürecek kesintisiz
sokak kýsýtlamasýnda 7/24
yine görev baþýnda. Ekiplerimiz, ilçe sakinlerinin her
türlü acil durum ve ihtiyaç
talepleri için hazýrda bekliyor. Bakýmlarýný devamlý
olarak yaptýðýmýz araçlarýmýz daima göreve hazýr.
Hayatýn kesintiye uðramamasý için gereken tüm
hazýrlýklarý yapýyoruz. Bu
zor süreci dayanýþmayla
geçireceðiz.
Belediyemizin bünyesine kazandýrdýðýmýz yeni
araçlarýmýzla inþallah vatandaþlarýmýza daha hýzlý
ve yerinde hizmet etmek
için çalýþacaðýz.
Her türlü acil durum ve
ihtiyaç taleplerini karþýlamak için 7/24 görev baþýnda olacaðýz.(Furkan Kalkan)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:30
05:16
12:42
16:36
19:57
21:35

TARiHTE BUGÜN
1919- Mustafa Kemal Paþa Türk Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatmak üzere Ýstanbul'dan Samsun'a
doðru yola çýktý.
1961- Tiyatro sanatçýsý Cüneyt Gökçer, Kral
Lear'ý oynamak üzere Moskova'ya gitti.
1984- Yayýmcý Ýlhan Erdost'un Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülmesinden hükümlü astsubay Þükrü Bað'ýn 10 yýl 8 aylýk mahkumiyet kararý kesinleþti.
1992- Tarihi Galata Köprüsü, köprü altýndaki bir
lokantada çýkan yangýn sonucunda çökerek kullanýlamaz hale geldi. Köprü 1875'te Ýngilizler tarafýndan 105 bin altýn karþýlýðý yapýlmýþtý.
1993- Atatürkçü Düþünce Derneði resmen kuruldu.
1993- DYP Genel Baþkaný ve Baþbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye'nin dokuzuncu
Cumhurbaþkaný oldu.
1996- DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller, örtülü
ödenekle ilgili açýklamada bulunamayacaðýný,
devlet sýrrý olduðunu söyledi.
2000- Süleyman Demirel'in cumhurbaþkanlýðý
süresinin bitmesi, Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaþkanlýðý görevine baþlamasý.
2010- Ýran ile Batýlý ülkeler arasýnda uranyum
takasýný öngören, Türkiye, Brezilya ve Ýran'ýn ortak formülü üzerinde mutabakat 18 saatlik görüþmeler sonunda saðlandý. Mutabakatýn saðlanmasý sonucu baþbakan Erdoðan Tahran'a gitti.
2010- Bursaspor Turkcell Süper Ligde 4 büyüklerden sonra þampiyon olan ilk takým oldu.

16 MAYIS 2021 PAZAR

YIL: 5 / SAYI: 1736

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
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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

TOPLAM CÝRO
YILLIK %49,9
ARTTI
Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamýnda ciro endeksi (2015=100), 2021 yýlý
Mart ayýnda yýllýk %49,9 arttý.
Toplam cironun alt detaylarýna bakýldýðýnda;
2021 yýlý Mart ayýnda yýllýk sanayi sektörü ciro
endeksi %53,5, inþaat ciro endeksi %27,7, ticaret ciro endeksi %52,5, hizmet ciro endeksi
%39,9 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda ciro endeksi (2015=100), 2021 yýlý Mart ayýnda
aylýk %5,3 arttý.
Toplam cironun alt detaylarýna bakýldýðýnda;
2021 yýlý Mart ayýnda aylýk sanayi sektörü ciro
endeksi %5,7, ticaret ciro endeksi %5,6, hizmet
ciro endeksi %7,2 artarken, inþaat ciro endeksi
%4,2 azaldý.
(Furkan Kalkan)

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan ramazan bayramý münasebetiyle bir kutlama mesajý
yayýmladý.
Ceylan "Tüm Ýslam
âlemi ve toplumsal yaþamýmýzda anlamlý bir yere
sahip olan Ramazan Bayramý, milletimizin birlik ve
beraberliðinin güçlendiði,
dostluk ve kardeþlik duygularýnýn
yoðunlaþtýðý
Ahmet Sami Ceylan
müstesna bir gündür. Bugün, 11 ayýn sultaný ramazan ayýnýn sonuna gelerek Ramazan Bayramýný hep birlikte kutlamanýn
sevinci ve mutluluðu içerisindeyiz" dedi.
Bayramlarýn, bireyler arasýnda sarsýlmaz köprüler kurulmasýna imkân saðlayan, ayný düþünce
ve deðerlerde buluþturan, gönülleri yakýnlaþtýrarak dargýnlýklarýn ve kýrgýnlýklarýn unutulmasýna,
kardeþlik ve iyilik duygularýnýn yeþermesine olanak saðladýðýný ifade eden AK Parti MKYK Üyesi
ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan "Gelenek ve göreneklerimizin kuþaktan kuþaða aktarýlmasýna vesile olan bu kutsal günlerin sevincini,
coþkusunu, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný hayatýmýzýn her gününe taþýyabilmek adýna
millet olarak bu yýl daha çok çaba gösterdiðimiz
kanýsýndayým. Dünyada ve ülkemizde görülen
koronavirüs salgýný sonucu yaþanan geliþmeler
göz önüne alýndýðýnda, millet olarak birliðimizin
ve beraberliðimizin ne kadar kýymetli olduðunu
bir kez daha anlýyoruz" ifadesini kullandý. Büyüklerimizin ellerinden öpüp sýmsýký sarýldýðýmýz,
gençlerimizle omuz omuza yürüdüðümüz, küçüklerimize þekerler ikram ettiðimiz, akrabalarýmýzý
ziyaret ettiðimiz bayramlarýn yaþanmasý düþüncesinin hepimizin yegane temennisi olduðunu belirten Ahmet Sami Ceylan "Bu bayram da diðer
bayramlarda olduðu gibi coþkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor evlerimizde geçireceðimiz bayramýmýzda anne, baba, komþu, dost ve akrabalarýmýzý arayarak bayramlaþmayý ihmal etmiyoruz.
Bu duygu ve düþünceler içinde tevazuyu, hürmeti, cömertliði, ikramda bulunmayý, fedakârlýðý,
baþkasýný kendine tercih etmeyi, baþkasýnýn mutluluðu ile mutlu olabilmeyi kendine þiar edinmiþ
baþta Çorumlu hemþehrilerimin, aziz Türk milletimizin ve Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlýða barýþ ve kardeþlik getirmesini temenni ediyor, herkese saðlýk
ve esenlikler diliyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Sülük hemþireler
gününü kutladý
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, 12 Mayýs
Hemþireler Günü dolayýsýyla kutlama mesajý yayýmladý.
Baþkan Ali Sülük kutlama mesajýnda "Hemþirelik, insan hayatýnýn ve
insana hizmet etmenin
kutsallýðýna inanýlarak
büyük bir sabýr ve sevgiyAli Sülük
le yapýlan nadir mesleklerdendir. Hayatýmýz ve saðlýðýmýz için emek
harcayan fedakâr ve cefakâr hemþire ve hemþire arkadaþlarýmýzýn 12 Mayýs Hemþireler Gününü ve Hemþireler Haftasýný kutlar saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim" dedi. (Furkan Kalkan)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi
TÜRKER

DEVA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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OSDEF'ten teþekkür ziyaretleri

Engelli vatandaþla
sohbet ettiler
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Toplum Destekli Polislik Þube
Müdürlüðü görevlileri engelli vatandaþla bir süre sohbet etti.
Polis memurlarý, Ýl Merkezi
Buharaevler Mahallesi Biþkek
Caddesi üzerinde gördüðü engelli vatandaþýn yardým ihtiyacý

olup-olmadýðýný sorarak, engelliler haftasýný kutladý. Engelli vatandaþ ise herhangi bir sorun veya yardýma ihtiyacýnýn olmadýðýný, sadece canýnýn sýkýldýðýný beyan etti. Polis memurlarý, engelli
vatandaþla bir süre sohbet etti.
(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk Dernekler Federasyonu (OSDEF) Baþkaný
Oðuzhan Er ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara ve Osmancýk'ta ziyaretlerde bulundu.
OSDEF Yönetimi Ankara'daki Osmancýklý bürokratlar ile Osmancýk'ta mülki
amirler ve iþ adamlarýný ziyaret etti.
Ramazan ayýnda ihtiyaç
sahipleri için düzenledikleri
ramazan paketi kampanyasýna verilen desteðe teþekkür
amacýyla ziyaretlerini sürdüren OSDEF üyeleri, ziyaretlerde federasyonun faaliyetleri hakkýnda da bilgi verdi.
OSDEF üyeleri Ankara'da
Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný
Ahmet Yiðit Yýldýrým, TCDD
Genel Müdürlüðü Liman ve
Feribot Yönetimi Daire Baþkaný Ýbrahim Çelik, Mamak
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Orhan Babuccu , Bilgi Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný
Kemal Babuccu , Hanefi Köyü Dernek Yönetiminden
Akýn Babuccu ve Kadir Yener'i ziyaret etti.
Ziyaret programý kapsamýnda Osmancýk'ta ise Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Ak Parti
Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan ve
yönetimi, Cumhuriyet Halk
Partisi Ýlçe Baþkaný Sadýk
Eker ve yönetimi, Ýyi Parti Ýlçe Baþkaný Sefer Mustafa
Boyacý ve Yönetimine ziyarette bulundu.

Federasyon üyeleri Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete baþlayan
ve ilçede istihdam saðlayan
Tek Yýldýz Orman Ürünleri,
Newtex Tekstil, Ekip Tekstil
ve Osmancýk Cam firmalarýný
da ziyaret ederek etti.
"OSDEF'E VERÝLEN
DESTEÐE TEÞEKKÜR
EDERÝZ"
OSDEF Baþkaný Oðuzhan Er ziyaretler ile ilgili yaptýðý açýklamada "Her yýl Ramazan ayýnda bir yardýmlaþma faaliyeti gerçekleþtiriyoruz. Bu sene de düzenlediðimiz Ramazan Paketi Kam-

panyasý ile yüzlerce ihtiyaç
sahibi aileye ulaþtýk. Bu noktada bize destek olan tüm
hemþerilerimize
teþekkür
ediyoruz. Hem çalýþmalarýmýzý anlatmak hem de verdikleri destekten dolayý teþekkür etmek amacý ile Ankara'da ve Osmancýk'ta ziyaretlerde bulunduk. Bizlere
gösterilen misafirperverlikten
dolayý ayrýca teþekkür ediyoruz. Ýlçemiz Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyete baþlayan fabrikalarý ziyaret ettik.
Memleketimizde tarým, sanayi ve istihdamýn geliþtirilmesi,
göçün durdurularak geriye
göçün teþvik edilmesi, mem-

leketimizin refah düzeyinin
artýrýlarak bir cazibe merkezi
haline getirilmesi konularýnda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bu yeni yatýrýmlarýn hayýrlý olmasýný diliyoruz. Yoðun programý nedeniyle telefonda görüþme imkâný bulduðumuz
Milletvekilimiz
Oðuzhan Kaya Beyefendiye
de federasyonumuza vermiþ
olduklarý güç ve destekleri
için teþekkürlerimizi sunarýz.
Birlik ve beraberliðimizi pekiþtiren mübarek Ramazan
Ayýnýn hemþerilerimiz ve ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni ederiz" dedi.
(Furkan Kalkan)

Ýmaret Aþevi ve Koyunbaba
Vakfýný ziyaret ettiler
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve MHP
Ýl Baþkaný Agah Karapýçak,
Osmancýk'ta yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn sembolü, 6 Asýrlýk Ýmaret Aþevini ve Koyunbaba Vakfýný ziyaret etti.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak,
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný
Reþit Büzkaya, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað ve yönetim ile
birlikte Osmancýk'ta yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn
sembolü, 6 Asýrlýk Ýmaret
Aþevini ve Koyunbaba Vakfýný ziyaret ederek, çalýþanlara kolaylýklar diledi.
Baþkan Gelgör ve beraberindekiler "Bu hayýr sofrasýndan istifade eden hemþerilerimizin iftarýný paylaþtýk. Yüce Allah kabul ve
makbul eylesin" dedi.
(Haber Merkezi)

Akpay, pazar denetimi yaptý
Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay ilçede
8 ve 15 Mayýs
Cumartesi günleri
sadece yaþ sebze/meyve ile fide
satýþý yapýlabilecek olan semt
pazarlarýnda alýnan
tedbirleri
denetledi.
Yapýlan denetime
Kaymakam
Akpay, Belediye
Baþkanýmýz Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Haluk
Karsloðlu,
Ýlçe
Jandarma Komutaný J. Üsteðmen
Nuri Uyar, Ýlçe
Saðlýk Müdürü Dr.
Yunus Emre Bedir
ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasý
Baþkaný Bayram
Çalýþkan katýldý.
(Haber Merkezi)

