ÇORUM BAYBURT'A
KONUK OLUYOR

Çorumlu asker terör
saldýrýsýnda yaralandý
Boðazkale nüfusuna kayýtlý asker Furkan Zorba Hatay'daki
terör saldýrýsýnda yaralandý. Suriye'den Hatay'a giden askeri
araca teröristlerce yapýlan saldýrý sonucu Çorumlu asker
Furkan Zorba yaralandý. 3’DE

TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Bayburt Özel Ýdare Spor'a konuk olacak. Geçtiðimiz hafta sonu Sivas Belediyespor'a kendi sahasýnda yenilen
Çorum FK, zirve yarýþýna tutunmak için çözüm arýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, ligin sekizinci haftasýnda Bayburt Özel Ýdare Spor'un
konuðu oluyor. Bayburt Genç Osman Stadyumu'na oynanacak
maç Pazar günü saat 14.00'de baþlayacak. 8’DE

Furkan Zorba

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, meydandaki tesis için müjdeyi verdi.
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Kavasoðlu Pirinç Fabrikasý
Çorum'daki kardeþ
cinayeti kamerada
Çorum'da aralarýnda çýkan kavga sýrasýnda silahlarla birbirine ateþ açan kardeþlerden birisi ölürken diðeri yaralandý. Cinayetle sonuçlanan kavganýn altýndan miras ve
alacak-verecek meselesi çýkarken, kavga
aný güvenlik kamerasýna yansýdý. Olay, 13
Ekim'de Gülabibey Mahallesi Baðcýlar
Caddesi'nde meydana geldi.
3’TE

Osmancýk OSB’ye taþýndý
Osmancýk'ta faaliyet gösteren pirinç fabrikalarýnýn en köklü esnaflarýndan biri olan Kavasoðlu
Pirinç Fabrikasý, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerine taþýndý. Osmancýk'ýn
önem gelir kaynaklarýndan biri olan pirinç fabrikalarý, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde
yerini almaya baþladý. Kentin en köklü pirinç üreticilerinden Kavasoðlu Osmancýk Pirinçleri,
hizmet verdiði Güney Mahallesi'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne taþýndý. 8’DE

'SIRA HASTANEDE
DEÐÝL EVDE'

Palandöken: Bu
dönemde zam deðil
indirim yapýlmalý
Dolar kurundaki ani dalgalanmalar nedeniyle baþta akaryakýt olmak üzere doðal gaz, elektrik gibi halkýn zorunlu olarak kullandýðý ürünlere zam yapýlacaðý
söylentilerinin yanlýþ
olduðuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu dönemde
zam deðil indirim yaBendevi Palandöken
pýlmalý" dedi.
7’DE

Akpay'dan Osmancýk
Sýnav Koleji'ne ziyaret
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, Osmancýk
Sýnav Koleji'ni ziyaret etti. Yeni eðitim dönemiyle
birlikte okullar açýldý. Osmancýk Sýnav Koleji de
pandemiye özel þartlarda
öðrencilerine eðitim vermeye devam ediyor. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay da beraberinde Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci ile birlikte Osmancýk Sýnav Koleji'ni ziyaret etti.
8’DE

Kimliklerde yeni dönem
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakan Yardýmcýsý
Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik
Sertifika (NES) baþvuru sahiplerinin
kimliklerinin TC Kimlik Kartý vasýtasýyla
uzaktan doðrulanarak TC Kimlik Kartlarýna uzaktan NES yüklenebileceðini,
böylece kimlik kartlarýnýn güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanýlabileceðini ifade etti. Alýnan yeni kararla
yüz yüze iþlem zorunluluðu ortadan
kalkmýþ olacak. 3’TE

’Ýktidar 'iþitme
kaybý' yaþýyor’

ÇORUMLU VALi,
TÜRKiYE GÜNDEMiNDE
Mustafa Masatlý

ÞAHÝNER, YANGINZEDE
AÝLEYE DESTEK VERDÝ 2’DE

Osmancýk ile Samsun
arasýna yeni yol geliyor
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan
Kaya, Osmancýk ile Samsun'un Vezirköprü ilçesine baðlý Tahtaköprü köyü
arasýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresince açýlan yeni yol ile iki ilçe arasýnda ekonomik, kültürel ve sosyal iliþkilerin güçleneceðini söyledi. 2’DE

DEVA Partisi'nden saðlýk sektörüyle
ilgili dikkat çeken açýklama

DEVA Partisi Ýl Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde ultrason randevularýnda yaþanan
problemleri dile getirerek, "6 ay
sonraya randevu… Yahu, 6 ay
sonraya hasta mý kalýr, hastalýk
mý kalýr? Sözüm ona saðlýkta Orhan Vargeloðlu
çað atladýk…" ifadesini kullandý. Vargeloðlu, "sayýn yetkililere soruyorum:
MHRS, 182 ve 6 ay sonraya verilen ultrason
randevularýnýn nedeni nedir" dedi.
2’DE

Oðuzhan Kaya

Amasya Valisi Çorumlu hemþehrimiz Mustafa Masatlý'nýn
mermer ve çeþitli sektörlerdeki fabrikalarýn eleman ihtiyacýyla ilgili sözlerinin gündem olduðu kentte mermer firmalarýna
iliþkin bir açýklama daha geldi. 2’DE

OSMANCIK'IN KÖYDES
PROJELERÝNÝ ÝNCELEDÝ 7’DE

OSMANCIK'TA 170 BÝN 990
MASKE DAÐITILACAK 7’DE

Saadet Partisi
Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Halil
Ýbrahim Ýnoðlu, iktidarýn
halkýn sorunlarýna kulak týkadýðýný ifade
etti. 7’DE

Halil Ýbrahim Ýnoðlu

ÇORUMLU SPORCULAR
ERZURUM'DA YARIÞIYOR 7’DE

2
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Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, meydandaki tesis için müjdeyi verdi.

'Engelsiz Tesis' açýlýþa hazýr
Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Engelsiz Sosyal Tesisi'nin açýlýþa hazýr hale
geldiðini açýkladý.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, seçim
vaatleri arasýnda yer alan, KADEÞ Barýþ Meydaný'nda yapýmý tamamlanan Meydan Engelsiz Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Baþkan Aþgýn'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ve
birim yöneticileri de eþlik etti.
Ziyaret sonrasýnda sosyal medya hesabýndan
bir açýklama yapan Baþkan Aþgýn, "Kadeþ Barýþ
Meydanýnda bulunan Meydan Engelsiz Sosyal Tesisimiz açýlýþa hazýr. Hayýrlý olsun. Aþkla çalýþýyoruz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

DEVA Partisi'nden saðlýk sektörüyle ilgili dikkat çeken açýklama

'SIRA HASTANEDE DEÐÝL EVDE'
Amasya Valisi, Çorumlu hemþehrimiz
Mustafa Masatlý'nýn "4 bin liraya çalýþacak eleman
bulamýyoruz" sözleri Türkiye gündemine oturdu.

ÇORUMLU
VALi, TÜRKiYE
GÜNDEMiNDE

Amasya Valisi Çorumlu hemþehrimiz Mustafa Masatlý'nýn
mermer ve çeþitli sektörlerdeki
fabrikalarýn eleman ihtiyacýyla ilgili sözlerinin gündem olduðu
kentte mermer firmalarýna iliþkin
bir açýklama daha geldi.

SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝ
ELEMAN BULAMIYOR
Amasya Mermer ve Madenciler Derneði Baþkaný Ufuk Þeker,
Amasya Valisi Mustafa Masatlý'nýn sözleriyle gündeme gelen
konuya iliþkin açýklamalarda bulundu.

Mustafa Masatlý

"ÞU AN 200 KÝÞÝYE
HAZIR ÝÞ VAR"
"Yaklaþýk 4 bin TL maaþ veriyorlar. Ancak çalýþacak eleman
bulunamýyor ya da iþ beðenmiyorlar" sözleri gündem olan
Amasya Valisi Masatlý'ya sektörün kanayan yarasýna deðindiði
için teþekkür eden Ufuk Þeker,
"Bölgemizde 20'nin üstünde
mermer ve maden sektöründe
faaliyet gösteren firma bulunmaktadýr. 1500'den fazla kiþi de
istihdam edilmektedir. Þu an 200
kiþiye hazýr iþ var. Ama maalesef
eleman bulamýyoruz" dedi.
Yurt dýþýna ürün satan bazý
firmalarýn eleman yetersizliði nedeniyle vardiya artýramazken
üretimde dünya standartlarýndaki
makinelerin kullanýldýðýna deðinen Þeker, "Sektörde yeni iþe giren bir kiþiye asgari ücretten
baþlayýp 4 bin lira civarýna kadar
maaþ verilmektedir. Bunun içinde yol ve yemek ücreti de vardýr.
Ayrýca mesai ücretleri de verilmektedir" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

DEVA Partisi Ýl Baþkaný
Orhan Vargeloðlu, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ultrason randevularýnda yaþanan problemleri dile
getirerek, "6 ay sonraya randevu… Yahu, 6 ay sonraya
hasta mý kalýr, hastalýk mý kalýr? Sözüm ona saðlýkta çað
atladýk…" ifadesini kullandý.
Vargeloðlu, "sayýn yetkililere soruyorum: MHRS, 182
ve 6 ay sonraya verilen ultrason randevularýnýn nedeni
nedir" dedi.
OrhanVargeloðlu, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Vatandaþýmýz bugün hastayým hastaneye gideyim diyor. Gitmesi için randevu almasý lazým!
Randevu malumumuz ya
telefondan yada MHRS'den
alýnýyor. Vatandaþýmýz telefondan randevu alayým diyor,
182 yi arýyor randevu verilmiyor. Ýnternetten randevu alayým diyor, MHRS'ye giriyor
aradýðýnýz klinikte alýnabilir
uygun randevu bulunamamýþtýr yazýyor.
Kuyruklar yok demiþtik demi. Kuyruklar artýk evde. Hadi
diyelim sansýnýz yaver gitti
randevu aldýnýz, muayeneye
gittiniz, sizi ultrasona gönderiyorlar. 6 ay sonraya randevu.
Yahu, 6 ay sonraya hasta mý
kalýr, hastalýk mý kalýr? Sözüm ona saðlýkta çað atladýk.
Yetkililere sesleniyorum, Obalar, minialar yapacaðýmýza ne
olur önce saðlýk sistemi ve
ekonomiyi düzeltin. Vatandaþ
acý çekiyor." (Haber Merkezi)

Orhan Vargeloðlu

Þahiner, Yangýnzede aileye destek verdi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, yangýnzede vatandaþlara sahip
çýkmaya devam ediyor. Alaca'ya baðlý Mahmudiye Köyün'de çýkan yangýnda evi yanan
vatandaþýn kum ihtiyacý Sungurlu Belediye

Baþkaný Abdulkadir Þahiner tarafýndan karþýlandý. Köy muhtarý Hüseyin Aðuþ, Sungurlu Belediyesine teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette belediye yetkilileriyle görüþen Aðuþ, teþekkü etti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk ile Samsun
arasýna yeni yol geliyor
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Osmancýk ile
Samsun'un Vezirköprü ilçesine
baðlý Tahtaköprü köyü arasýnda Çorum Ýl Özel Ýdaresince
açýlan yeni yol ile iki ilçe arasýnda ekonomik, kültürel ve
sosyal iliþkilerin güçleneceðini
söyledi.
Milletvekili Kaya, Çorum Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Recep Çýplak, Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan
ve Ýl Genel Meclis Üyeleri ile
birlikte Veizrköprü'nün Çorum Samsun sýnýrýnda yer alan
Tahtaköprü Köyü'nde yol çalýþmalarýný inceledi.
Osmancýk'ýn
Daniþment
Köyü ile Vezirköprü'nün Tahtaköprü Köyü arasýnda Çorum Ýl
Özel Ýdaresince 9 kilometrelik
yeni yol açýldýðýný belirten Kaya
"Vezirköprü'nün köyleri Osmancýk'a diðer hattan gittiklerinde yaklaþýk 160 kilometre.
Yaptýðýmýz bu yolla hem bizim
Daniþment ve Öbektaþ köyleri
hem de Vezirköprü'nün köyleri
daha kýsa yoldan Osmancýk'a,
oradan da Ankara'ya ve Ýstanbul'a gidebilecekler. Yeni yolla

Oðuzhan Kaya

Tahtaköprü Köyü'nden Ankara'ya gitmek isteyen bir vatandaþlýmýzýn yolunu yaklaþýk 140
kilometre kýsaltmýþ oluyoruz."
dedi.
Milletvekili Kaya; iki ilçe arasýnda sosyal ve kültürel baðlarýn da güçleneceðine iþaret
ederek þu ifadeleri kullandý:
"Osmancýk'ta Vezirköprülü
yaklaþýk bin 500 vatandaþýmýz
var. Bu vatandaþlarýmýz da daha
rahat Vezirköprü'ye gelip gidecekler. Buradaki vatandaþlarý-

mýz da Osmancýk'taki akrabalarýna daha rahat geliþ gidiþ yapabilecekler. Hem ticari hem sosyal olarak daha güçlü iliþkiler kurulacak. Ýnþallah stabilizesini tamamladýðýmýz bu yolu önümüzdeki sene asfalt yaparak vatandaþlarýmýzýn hizmetine açmýþ
olacaðýz. Ýnþallah hayýrlý uðurlu
olur. Bu vesileyle her zaman bize desteklerini esirgemeyen Sayýn Cumhurbaþkanýmýza ve hükümetimize teþekkür ediyorum."
(Mahmut Emin Söylemez)

GAZETEMÝZ REKLAM VE ABONELÝK SERVÝSÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

BAY-BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

KULAKSIZ SK. KAVUKÇU ÝÞMERKEZÝ KAT: 4
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Kimliklerde
yeni dönem
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Ulaþtýrma ve Altyapý Bakan Yardýmcýsý
Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) baþvuru
sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartý vasýtasýyla uzaktan doðrulanarak TC Kimlik
Kartlarýna
uzaktan
NES yüklenebileceðini, böylece kimlik kartlarýnýn güvenli elektronik imza atabilmek
için de kullanýlabileceðini ifade etti. Alýnan
yeni kararla yüz yüze
iþlem zorunluluðu ortadan kalkmýþ olacak.
Türkiye'nin dijital
dönüþümü tüm hýzýyla
devam ediyor. Bir süredir resmi kurumlarýný mümkün olduðu kadar e-Devlet sistemine entegre eden Türkiye, Elektronik Ýmza
ile bunu bir adým öteye taþýyor. Konuyla ilgili açýklama yapan
Ulaþtýrma ve Altyapý
Bakan
Yardýmcýsý
Ömer Fatih Sayan,
bundan sonra Kimlik
Kartlarý güvenli E-imza atabilmek için de
kullanýlabilecek.

Çorum'daki kardeþ cinayeti kamerada
Çorum'da aralarýnda çýkan kavga sýrasýnda silahlarla birbirine
ateþ açan kardeþlerden birisi ölürken diðeri yaralandý. Cinayetle sonuçlanan kavganýn altýndan miras
ve alacak-verecek meselesi çýkarken, kavga aný güvenlik kamerasýna yansýdý.
Olay, 13 Ekim'de Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.
ve beraberindeki Y.Ç., aralarýnda
husumet olan üvey kardeþi Zekeriya Ç. ile konuþmak için Zekeriya
Ç.'nin bulunduðu çay ocaðýna gitti.
Üvey kardeþler arasýnda çýkan tartýþmanýn büyümesi üzerine Gökhan Ç. koþarak çay ocaðýndan çýkarak aracýna koþtu. Bu sýrada Zekeriya Ç. tabanca ile ateþ ederek
Gökhan Ç' yi sýrtýndan, sol ve sað
bacaklarýndan yaraladý. Yaralanan
Gökhan Ç. is aracýnda bulunan tüfekle Zekeriya Ç.'yi sýrtýndan, sað
kol ve sað kalçasýndan yaraladý.
KARDEÞLERDEN BÝRÝ ÖLDÜ,
DÝÐERÝ AÐIR YARALANDI

Silahlý kavganýn ardýndan aðýr
yaralanan Gökhan Ç., kaldýrýldýðý
hastanede hayatýný kaybetti. aðýr
yaralanan Zekeriya Ç. ise Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Zekeriya Ç.'nin tedavisi sürerken,
olayla ilgili inceleme baþlatan polis
ekipler Gökhan Ç.'nin kullandýðý
ruhsatsýz tüfeði olay yerinde buldu.
Þüpheli Zekeriya Ç.'nin olayda kullandýðý tabanca ise B.E. isimli bir
þahýs tarafýndan saklandýðý belirlendi. B.E. tabanca ile birlikte yakalandý. Þahýs hakkýnda 'suç delilini
gizlemek' suçundan adli iþlem baþlatýldý.

YÜZ YÜZE ÝÞLEM
ZORUNLULUÐU
BÝTÝYOR
Kullanýcýlar birkaç
önemli iþlem dýþýnda
her iþi için e-Ýmza kullanabilecek. Islak imzanýn zorunlu olduðu
alanlar olan veraset,
evlenme ve üçüncü
tarafýn þahitliðine ihtiyaç duyulan emlak
alým satým iþlemi gibi
durumlar kapsamýn
dýþýnda tutuluyor.
(Haber Merkezi)

OLAY ANI
KAMERALARA YANSIDI
Olay ile ilgili soruþturma devam
ederken, iki kardeþ arasýnda çýkan
silahlý kavga güvenlik kamerasýna
yansýdý. Görüntülerde iki kardeþin
kovalamaca sonrasýnda birbirine
ateþ ettiði görülüyor. Silah seslerini
duyan vatandaþlarýn ise panikle
koþtuklarý görülüyor.
(ÝHA)

''Peygamber Efendimiz,
sevgi ve imaný toplumsal
barýþýn temeli yaptý''

Çorumlu asker terör
saldýrýsýnda yaralandý
Boðazkale nüfusuna kayýtlý
asker Furkan Zorba Hatay'daki
terör saldýrýsýnda yaralandý.
Suriye'den Hatay'a giden askeri araca teröristlerce yapýlan
saldýrý sonucu Çorumlu asker
Furkan Zorba yaralandý. Edinilen
bilgiye göre, teröristler tarafýndan

Suriye'den Hatay'a giden araca
teröristler tarafýndan saldýrý yapýldý. Saldýrýda yaralanan Boðazkale nüfusuna kayýtlý Furkan Zorba
isimli asker saldýrý sonrasý derhal
Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralý askerin tedavisi sürüyor.
(Haber Merkezi)

"MEMLEKETÝMÝZE
VE SEKTÖRÜMÜZE
HAYIRLI OLSUN"
NES baþvuru sahiplerinin kimliklerinin
TC Kimlik Kartý vasýtasýyla uzaktan doðrulanarak TC Kimlik Kartlarýna uzaktan NES
yüklenebileceðini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartlarý
güvenli elektronik imza atabilmek için de
kullanýlabilecek. Deðiþiklik, memleketimize
ve sektörümüze hayýrlý olsun." ifadelerini
kullandý.

Furkan Zorba

AK Parti Çorum Milletvekili Erol günümüzde gerçek beka meseleleriKavuncu Mevlid Kandili dolayýsýyla miz olan aile yapýmýzýn korunmasý
ve gelecek nesillerimizin yetiþtirilmebir mesaj yayýnladý.
"Kandiller ýþýklarýyla sadece ka- sinde de yegâne çare, Resûl-i Ekranlýk geceleri deðil, ayný zamanda rem (s.a.s)'in tavsiyeleri doðrultumanevi feyziyle de daralan gönülleri sunda yaþamaktýr. Onun en büyük
aydýnlatan, zihinleri berraklaþtýran mirasý Kur'an'a, yolumuzu aydýnlamüstesna zamanlardýr"
tan sünnetine uymakla
diyen Milletvekili Kavunhem dünyamýzý hem de
ahiretimizi ihya etmiþ olucu, mesajýnda þu ifadeleruz. Rehberimizi anlamak,
re yer verdi:
hayatýmýza tatbik etmek
"Mübarek gecelerive anlatmak bizleri huzumizden biri olan Mevlit
ra, mutluluða ve kurtuluþa
Kandili, insanlýða hakký,
götürecektir. Dolayýsýyla
hakikati, adaleti, merhagünümüz insanýnýn ve
meti anlatan, hukuku,
dünyanýn özlediði huzur
hikmeti ve güzel ahlaký
ve güven ortamýnýn tesisi;
gösteren nebevi silsileancak Hz. Peygamberin
nin son peygamberi Hz. Erol Kavuncu
(s.a.s) insanlýða teblið ettiMuhammed''in (s.a.s)
dünyaya teþrif ettiði gecedir. Âlemle- ði hakikatler ile mümkün olacaktýr.
Bugün iþgaller, kavgalar, bunare rahmet olarak gönderilen Sevgili
Peygamberimizin (s.a.s) doðumu, lýmlar, ümitsizlik, güvensizlik girdakaranlýk dünyamýzý nuruyla aydýnlat- býnda hukuku, huzuru ve yolunu aramýþ; bütün insanlýk için iyilik ve esen- yan dünya; Hz. Muhammed'in (s.a.s)
lik kapýlarýný açmýþtýr.
getirdiði hakikat ilkelerine, onun ahSevgi ve imaný toplumsal barýþýn lakýna, rehberlik ve örnekliðine, her
temeli yapan Peygamber Efendimiz zamankinden daha fazla muhtaçtýr.
(s.a.s) insani güzelliklerin ve ahlâkî Ýslam'ýn sancaktarlýðýný yapan Türkierdemlerin hepsinin toplandýðý ye, Cumhurbaþkanýmýz Sn. Recep
yegâne kiþiliktir. Resulullah'ýn hayatý Tayyip Erdoðan'ýn dirayetli liderliðinkendisinden sonra gelen tüm insan- de "Daha Adil Bir Dünya" çaðrýsýyla
lýk için en güzel rehberdir" diyen Erol tüm dünyada barýþýn, istikrarýn, adaKavuncu, " Onun ahlaký, tavsiyeleri letin tesis edilmesi için çalýþan tek ülve sünnet-i saniyesi; insanlýk için kedir. Kuvveti üstün tutan batýya raðdünya ve ahiret saadetinin pusulasý- men bölgemizde ve gönül coðrafyadýr.Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu- mýzda adaletin saðlanmasýnda güçhammed (s.a.s)' in dünyaya teþrifle- lü Türkiye sayesinde önemli mesaferinin yýl dönümünü içeren Mevlid-i ler alýnmýþtýr. Ýnþallah ülkemizin daNebi Haftasý da Peygamberimizin ha da güçlenmesiyle dünyadaki zu(s.a.s.) örnekliðini ve insanlýða tak- lümler son bulacak ve tüm insanlýk
dim ettiði deðerleri anlamayý, toplu- huzura kavuþacaktýr.
mumuzun her kesimine ve gönül
Bu duygu ve düþüncelerle vatacoðrafyamýza anlatmayý ve tanýtma- nýmýz, gönül coðrafyamýz ve tüm inyý, günümüz problemlerine nebevi sanlýk için Mevlid Kandilinin barýþ,
referanslarla çözüm üretmeyi ve bereket ve selamete vesile olmasýný
Peygamber sevgisini pekiþtirmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm
amaçlayan bir haftadýr. Deðerlerin Ýslam âleminin Mevlid Kandilini tebyozlaþtýðý, vefasýzlýðýn kol gezdiði rik ediyorum."
(Haber Merkezi)

4
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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...

13 EKÝM 2021

14 EKÝM 2021

14 EKÝM 2021

13 EKÝM 2021

11 EKÝM 2021

14 EKÝM 2021

5

17 EKÝM 2021 PAZAR

Çorum’da haftaya bakýþ
14 EKÝM 2021

14 EKÝM 2021

11 EKÝM 2021

15 EKÝM 2021

12 EKÝM 2021

14 EKÝM 2021

16 EKÝM 2021
12 EKÝM 2021

'Covid-19'dan korunmak için
düzenli ve kaliteli uyku þart'

6
'Kalp ameliyatý olmadan önce
Covid-19 aþýlarý tamamlanmalý'

Milyonlarca insaný enfekte eden Covid-19
salgýný ile mücadelede baðýþýklýk sisteminin önemine deðinen Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý
Uzmaný Dr. Fadime Tülücü, düzenli ve yeterli uykunun güçlü bir baðýþýklýk sistemi þart olduðunu
söyledi. Uyku hormonu olarak bilinen,
geceleri salgýlanan ve vücutta
depolanmadan hýzla kana
karýþan melatonin, birçok
biyolojik fonksiyonun düzenlenmesinde önemli
rol oynuyor. Güçlü bir
baðýþýklýk sistemi için
gece uykusunun önemini açýklayan Yakýn Doðu
Üniversitesi
Hastanesi
Göðüs Hastalýklarý Anabilim
Dalý Uzmaný Dr. Fadime Tülücü, “Ýnsan beyni gece uyku, gündüz
ise uyanýklýk üzerine programlanmýþtýr. Melatonin üretimi gece 23.00 ile 02.00 saatleri arasýnda en üst seviyeye çýktýðýndan özellikle bu saatlerde uykuda olmaya özen gösterilmelidir. Baðýþýklýk hücre aktivasyonunun gece uykusu uyuyan kiþilerde, uyuyamayan veya gündüz uyuyan
kiþilere göre çok daha yüksek olduðu bilinmektedir. Bu nedenle baðýþýklýk sistemini zayýflatýp,
daha sýk hastalanmaya neden olacaðýndan gece uyku süresi 5 saatten az olmamalýdýr. Öte
yandan 9 saatten uzun süren uykunun da fayda-

Prof. Dr. Mustafa Güden, kalp ameliyatlarýndan önce koronavirüs aþýlarýnýn tamamlanmasý gerektiðini tavsiye ederek, “Eðer
hastalar aþý olmadýysa ameliyattan en az 1
ay önce veya ameliyattan en az 1 ay sonra
aþý olmalarýný istiyoruz. Bazen de
ameliyatý
bekleyebilecek
hastalarý, 2 dozu tamamlandýktan bir ay sonra
ameliyat ediyoruz”
dedi.
Medipol Mega
Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden
Prof. Dr. Mustafa Güden, pandemi döneminde kalp ameliyatlarýnda dikkat edilen hususlara dikkat çekti.
Prof. Dr. Güden, ameliyat planlanmadan önce hastalara ilk olarak Covid-19 geçirip geçirmediðinin sorulduðunu belirterek, “Eðer 3 ay
içinde hasta koronavirüs geçirdiyse ameliyatý erteliyoruz. Mesela hiç akciðer tutulumu olmayan, aþý yaptýrmýþ, koronavirüsü nezle veya grip gibi atlatmýþsa o zaman ameliyat için
1 ay bekliyoruz. Ama akciðer tutulumu olanlarda ki bunlarý da tomografide görüyoruz, en
az 3 ay bekliyoruz. Tabii 3 ay bekleyemeyecek olan, kardiyolojik açýdan hayati riski bu-

17 EKÝM 2021 PAZAR

sý olmadýðý unutulmamalýdýr” dedi.
Kaliteli bir gece uykusu için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Gece iyi bir uyku
için sabah güneþ ýþýðý ile güne baþlamak, gündüz gün ýþýðý almak, biyolojik saatinizin doðru
çalýþmasýný saðlamak açýsýndan oldukça önemlidir. Bu nedenle
gündüz uyumaktan kaçýnýn.
Her gün ayný saatte yataða girmeye özen gösterin. Yatmadan önce müzik dinlemek gibi zihni
dinlendiren gevþeme
yöntemlerini yaþam tarzýnýzýn bir parçasý haline
getirin. Gün içinde egzersiz yapýn. Ancak uykuya yakýn 4-5 saat içinde yapmaktan
da kaçýnýn” diye konuþtu. Uzm. Dr.
Fadime Tülücü gece uykusunu olumsuz etkileyen faktörlerle ilgili ise “Kesinlikle yataða teknolojik aletlerle girmeyin. Yatak odanýzýn uykuya
uygun loþlukta, ýsýda ve sessizlikte olmasýný saðlayýn. Akþam saatlerinde alkol ve kafeinden uzak
durun. Gece uykuya dalamadýðýnýzda yatakta
kalýp kendinizi uyumaya zorlamayýn. Yatak dýþýnda zihninizi çok fazla meþgul etmeyen bir aktiviteyle uðraþýn, uykunuz gelince tekrar yataða
dönün. Yataða ne çok aç, ne de çok tok girmeyin” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

lunan hastalarda tüm tedbirleri alarak ona
göre ameliyat ediyoruz” dedi.
"AMELÝYATTAN 1 AY SONRA
ÝKÝNCÝ DOZ UYGULANABÝLÝR"
Prof. Dr. Güden, koronavirüs
aþýlarýyla ilgili de þöyle konuþtu: “Ameliyat olan
hastalarýmýzýn içinde
aþý olamayacak çok
az kiþi var. Bunlarýn
da çok özellikli durumlarý olmasý gerekiyor ki onda da kardiyolojiye gidip, kalp
yönünden baþka bir
þey var mý baktýrýyoruz.
Yoksa biz ameliyat ettiðimiz
tüm hastalara, Saðlýk Bakanlýðý'nýn da direktifleri doðrultusunda aþý olmalarýný tavsiye ediyoruz. Eðer hastalar aþý olmadýysa ameliyattan en az 1 ay önce veya
ameliyattan en az 1 ay sonra aþý olmalarýný
istiyoruz. Bazý hastalar ilk dozu olduktan
sonra ameliyat oluyor, böyle bir durumda
ikinci doz için ameliyattan 1 ay sonrasýnýn
daha uygun olduðunu söylüyoruz. Bazen de
ameliyatý bekleyebilecek hastalarý, 2 dozu tamamlandýktan bir ay sonra ameliyat ediyoruz.”
(Haber Merkezi)

Bilim Kurulu Üyesi Yiyit'ten korkutan açýklama:
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:22
06:46
12:31
15:34
18:05
19:24

TARiHTE BUGÜN
1922- Gökçeada'nýn kurtuluþu
1938- Atatürk ilk aðýr komaya girdi.
1945- Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi açýldý.
1950- Türkiye'nin de Kore Savaþý'na katýlmasýyla 500 kiþilik ilk Türk askeri birliði Kore'ye ulaþtý ve Pusan'da karaya çýktý.
1951- Türkiye'nin NATO'ya katýlmasýyla ilgili
protokol, Londra'da imzalandý.
1956- Türkiye ilk þeker ihracatýný gerçekleþtirdi.
1962- Cumhurbaþkaný Cemal Gürsel, siyasi
Af Kanunu'nu imzaladý; 258 Yassýada hükümlüsünün tahliyesi baþladý.
1966- Birlik Partisi kuruldu. Parti genel baþkanlýðýna Hasan Tahsin Berkman getirildi.
Partinin amblemi Ali'yi simgeleyen bir aslan ve
onun çevresinde 12 imamý temsil eden 12 yýldýz olarak belirlendi.
1967- Kayserispor-Sivasspor futbol maçý
sonrasýnda çýkan olaylarda 40 kiþi öldü.
1972- Bülent Ersoy assolist olarak sahneye
çýktý.
1972- Türkiye Ýþçi Partisi davasý sonuçlandý.
21 sanýða aðýr hapis cezasý verildi. Genel baþkan Behice Boran 15 yýla mahkûm oldu.
1976- Tofaþ'ýn Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.
1984- "60 Günlük Bir Þey" adlý kitabý sebebi
ile Füsun Erbulak için 6-10 yýl hapis istendi.
1987- Eski cumhurbaþkaný Fahri Korutürk,
devlet töreninden sonra Devlet Mezarlýðý'nda
topraða verildi.
1989- Baþbakan Turgut Özal, cumhurbaþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý.
1996- Sanatçý Þanar Yurdatapan "bölücülük" yaptýðý iddiasýyla tutuklandý.
2008- Türkiye 2009 - 2010 Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliðine 151 oyla
kabul edildi.
2010- Prof. Dr. Necmettin Erbakan Saadet
Partisi Genel Baþkanlýðýna Seçildi.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
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'Çok zor olacak'
Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Baþakþehir Çam ve Sakura Þehir
Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr.
Nurettin Yiyit, salgýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Yiyit, “Bu sonbahar sadece koronayla yaþamayacaðýz beraberinde diðer üst solunum yolu
enfeksiyonlarý da hayatýmýzýn
bir gerçeði olacak. Ýkisi bir arada olacaðý için bunu ayýrt etmemiz çok zor olacak. Yine kapanmalar, sýnýrlamalar istemiyorsak biraz daha sabretmemiz lazým" dedi.
Covid-19 pandemisiyle mücadele tedbirler ve aþýlama çalýþmalarýyla devam ederken
vaka sayýlarýndaki yükseklik
sürüyor.
Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Baþakþehir Çam ve Sakura Þehir
Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr.
Nurettin Yiyit de salgýndaki son
durumu deðerlendirdi. Yiyit,
önlemlere uyum ve aþýnýn önemine bir kez daha dikkat çekerken maske kullanýmýnýn en aza
indiði aylarýn yaþandýðýný belirtti.
"30 BÝNLÝ RAKAMI
YAÞIYORUZ AMA
YOÐUN BAKIM, COVÝD
SERVÝSLERÝMÝZ
DOLU DEÐÝL"
Pandemiyle mücadelede
gelinen durum ve vaka sayýlarýný deðerlendiren Prof. Dr. Yiyit, “30 binli rakamlarý hep birlikte görüyoruz, vakalarýn çok
yüksek olduðu geçmiþ dalgalarýn 30 binli rakamlarýný göz
önünden geçirelim o tarihlerde
neredeyse yoðun bakýmlarýmýz
dolma sinyallerini veriyordu. Bu
dalgada 30 binli rakamý yaþýyoruz ama yoðun bakým, covid
servislerimiz dolu deðil. Aþýnýn
etkisiyle yürüyoruz þu an, vakamýz çok ama bu vakalarýn
büyük çoðunluðu yatan hastaya ya da yoðun bakým hastasýna dönmüyor. Ama yoðun bakýma gelen hastalarýmýzýn çoðunun çok kötü ilerlediðini ve sonuçlarýnýn çok kötü olduðunu
biliyoruz. Ölüm rakamlarýmýz
hala yüksek bunlarý daha aþaðý düþürmenin yolu var; halen
aþýsýný olmamýþ bu grubun bir
an önce aþýlanmasý ve 2 doz
Sinovac olup üzerine 3. doz
vakti geldiði halde olmamýþ vatandaþlarýmýzýn da bir an evvel
3. dozunu olmasý lazým. Zaten
bu iþi halledebilirsek ölüm rakamlarýmýzýn hýzlýca aþaðýya
indiðini göreceðiz. Yeni vaka

oluþturmamanýn yolu temasý
engellemek, sonbaharýn vaka
artýþý etkisi olacaðýný hepimiz
biliyorduk. Okullarýn açýlmasýyla birlikte daha genç yaþ grubunda, alt grupta vakalarýn arttýðýný biliyoruz. Aþýlanma hýzýmýzý arttýrabilirsek bu yýlý bu þekilde ivmelenmiþ bir þekilde
hýzlý yürütürsek Covid'i mevsimsel bir hastalýða döndürebilecek görüntüye doðru gidiyoruz” ifadelerini kullandý.
"ÝLK DEFA SON BÝRKAÇ
AYDA MASKENÝN EN
ÇOK ÝHMAL EDÝLDÝÐÝ
AYLARI YAÞADIK"
Maske kullanýmýnýn azalmasýyla üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn da yeniden
kendisini göstermeye baþladýðýný belirten Prof. Dr. Yiyit,
“Hapþýrmalarýn, öksürmelerin
olmadýðý bir 1,5 yýl yaþadýk.
Sebebi de þu; maske nasýl bizi
korona virüsten koruyorsa aslýnda bütün viral enfeksiyonlardan koruyor. Gribal enfeksiyonlarýn olmadýðý bir dönem
yaþadýk. Ama ilk defa son birkaç ayda maskenin en çok ihmal edildiði aylarý yaþadýk. Bu
da þu demek; demek ki biz bu
sonbahar sadece koronayla
yaþamayacaðýz beraberinde
diðer üst solunum yolu enfeksiyonlarý da hayatýmýzýn bir gerçeði olacak. Gribal enfeksiyonlar ve gribin yaptýðý salgýnýn bu
yýl tekrar olma ihtimali var. Ýkisi
bir arada olacaðý için bunu
ayýrt etmemiz çok zor olacak.
Özellikle riskli grubun bu kýþ
için söylüyorum, grip aþýlarýný
olmalarý bence gerekecek. Korona için de ilaçlar çýkma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yýl
hayatýmýza girme ihtimali var.
Yine kapanmalar, sýnýrlamalar,
hayatýmýza verilmiþ molalar istemiyorsak bizim þu an biraz
daha sabretmemiz lazým. Maske hayatýmýzdan çýktýktan sonra da eskisi gibi kýþ, sonbahar
aylarý viral enfeksiyonlarýn tekrar hayatýmýza geri geleceðini
unutmamak lazým. Aþýnýn etkisini bir her anlamda hissediyoruz. 30 bin vakamýz var ama 30
bin vakanýn hastaneye ve yoðun bakýma yansýmasý 30 binlik gibi deðil, daha düþük” þeklinde konuþtu.
"ÝNSANLARIN
BÝRÇOÐUNUN
HÝKAYESÝNÝN YOÐUN
BAKIMINDA VEYA
MORGDA BÝTTÝÐÝNÝ
UNUTMAYALIM"

Korona virüse karþý maske,
mesafe gibi önlemlerin uygulanmamasý durumunda sürecin
olumsuz bir eðilim göstereceðini dile getiren Yiyit, sözlerini
þöyle sürdürdü: “Hayatýmýzda
hiç korona yokmuþçasýna her
þeyi hýzlýca normalleþtirirsek
sivrilme periyotlarý, yükselme
trendleri bunlar hayatýmýzýn bir
gerçeði olabilir. Ya etkili bir ilaç
hýzlýca dünya üzerinde kullanýma geçer ya da hýzlýca toplumu
aþýlarýz bunlardan biri olursa
pandeminin sonu gelebilir. Ben
umutlu bir yol yürüdüðümüzü
düþünüyorum. Bu virüsü kontrolsüz yakalayan veya temas
eden insanlarýn birçoðunun hikayesinin 112'nin götürdüðü
yoðun bakýmýnda veya morgunda bittiðini unutmayalým.
Yoðun bakýmlarda manzara ortada biz aþýsýzlarý ya da aþý
takvimini tamamlamýþlarý misafir ediyoruz”
"BÝLÝM KURULU YÜZ
YÜZE EÐÝTÝMDEN YANA"
Artan vaka sayýlarý ve yüz
yüze eðitime iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Yiyit, “Bilim
Kurulu artýk online eðitimin kesinlikle hiçbir þekilde uðramamasý taraftarý yeni yaklaþýmýmýz þu; eðitimi sekteye uðratmamak vaka çýkan sýnýflarý karantinaya almak. Çalýþmalar
þunu gösteriyor, çoðunlukla
okula virüs evden gidiyor. Yüzde 70'in üzerinde çocuklar kendi evlerinden virüsü okula getiriyor. O yüzden eðitim bir daha
hiç sekteye uðramasýn çocuklarýmýzýn sýralarý çocuklardan
mahrum kalmasýn istiyorsak
bunun birinci yolu evlerde bulaþýcýlýðý engellemek. Benim ailelerden en büyük istirhamýn çocuklarý okula gidiyorsa lütfen
evdeki herkes aþýlarýný yaptýrsýn. Çocuklarda vaka arttý, þu
an Türkiye'de vakalarýn 3'te biri çocuk yaþ grubunda çýkýyor.
Ama sevindirici olaný yatan
hasta ve yoðun bakýma çok büyük yansýmasý olmadý. Bu dalgada çocuklar çok aðýr geçirmiyor. Bu iyi bir þey, Ýnþallah
hep böyle gider. Üniversite grubu bizim için önemli orasý daha
yetiþkin yaþ grubuna yakýn ve
onlarýn arasýnda Covid'i az geçirenler çýkabiliyor. Özellikle
üniversite gençliðinden aþý konusunda bize destek olmalarýný istirham ediyorum. Bir daha
sahne sanatlarý seyircisiz kalsýn istemiyorsak, futbolseverler
tribünler boþ kalsýn, okullar çocuk sesinden mahrum kalsýn
istemiyorsak ve hiç kimse artýk
evine ekmek getirip getiremeyeceðim gibi bir soru iþaretine
yürümek istemiyorsa, iþ yerlerimiz hep açýk kalsýn istiyorsak
bu iþin yolu belli" derken Yiyit,
yakýn zamanda bir kýsýtlamanýn gelip gelmeyeceðine iliþkin,
“Þu an için beklemiyoruz böyle
bir plan böyle bir öngörü yok.
Yasaklar deðil, uyumdur süreci
belirleyen biz ne kadar yasak
getirirsek getireyim bir uyum
yoksa o yasaklar sadece yazýldýðý yerde kalýr” dedi.
(Haber Merkezi)

Covid-19 ile grip aþýsý
birlikte yapýlabiliyor
Covid-19 ile grip aþýsýnýn ayný anda yapýlmasýnda sakýnca olmadýðýný belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalýklarý
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Covid-19 Yoðun Bakým Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kronik hastalýðý olan vatandaþlarýn baðýþýklýk sistemlerinin güçlü olabilmesi açýsýndan mutlaka
grip aþýsý olmalarý tavsiyesinde bulundu.
DÜ Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
ve Covid-19 Yoðun Bakým Koordinatörü
Prof. Dr. Recep Tekin, korona virüs aþýlarý
ile grip aþýsýnýn yapýlmasýna yönelik
önemli açýklamalarda bulundu. Kýþ öncesinde artan grip salgýný ile birlikte vatandaþlarýn merak ettiði Covid-19 ile grip aþýsýnýn hangi aralýklarla yapýlmasý gerektiði
sorusuna yanýt veren Tekin, her iki aþýnýn
ayný anda yapýlmasýnýn hiç bir sakýncasý
bulunmadýðýný dile getirdi.
"RÝSK GRUBUNDA OLANLAR
GRÝP AÞISI YAPSIN"
Sonbahar mevsiminde risk grubunda
bulunanlarýn korona virüs aþýsý olmalarýný
tavsiye ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Recep Tekin, “Sonuç itibariyle sonbahar geldi
ve korona virüs pandemisi ülkemizde halen devam etmektedir. Korona virüs ile
mücadele kapsamýnda aþý çalýþmalarý iyi
giderken sonbahar mevsimiyle birlikte grip
enfeksiyonlarý görülmeye baþlandý. Bu süreçte Eylül ve Ekim aylarýnda özellikle korona virüs ile beraber grip olmasý tablo ve
kliniði kötüleþtirebiliyor. Bu yüzden bu aydan itibaren özellikle risk grubunda bulunanlarýn grip aþýsý olmalarýný tavsiye ediyoruz” dedi.
"COVÝD-19 ÝLE GRÝP AÞISININ
BÝRLÝKTE YAPILMASINDA
SAKINCA YOKTUR"
Korona virüs ile grip aþýsýnýn ayný anda
yapýlmasýnýn hiç bir sakýncasý olmadýðýný
dile getiren Prof. Dr. Tekin “Ýngiltere'de Bilson Üniversitesinde yapýlan son çalýþmada özellikle hem Biontech hem de Moderna aþýsýnýn yapmýþ olduðu korona virüs
aþýlarýyla grip aþýsýnýn birlikte yapýlmasý
baðýþýklýk geliþtirmesi konusunda herhangi bir sakýnca oluþturmadý ve ikisinin de
baðýþýklýk sistemi oluþturduðuyla ilgili çalýþma sonuçlandý. O yüzden korona virüs
aþýlarýyla grip aþýsýnýn ayný anda yapýlmasýnda herhangi bir sakýnca yoktur. Zaten
bakýldýðý zaman bu ay grip aþýsý için en
ideal vakit. Risk grubunda olanlarýn diyabet, hipertansiyon, kalp hastalýðý, siroz gibi risk faktöründe olanlar ve ileri yaþta olan
hastalarýn kesinlikle grip aþýlarýný bu zamanda olmalarýný tavsiye ediyoruz. Covid19 aþýsýyla grip aþýsýnýn birlikte yapýlmasýnda da herhangi bir sakýnca yoktur” diye
konuþtu.
(Haber Merkezi)
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Palandöken: Bu dönemde
zam deðil indirim yapýlmalý

Osmancýk'ýn KÖYDES projelerini inceledi
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Tepeyolaltý, Çatak ve Durucasu Köyünü ziyaret
ederek, KÖYDES tarafýndan yapýmýna baþlanan ve yapýmý tamamlanan projeleri yerinde inceledi.
Çalýþmalar hakkýnda Köy Muhtarlarýndan

bilgi alan Kaymakam Akpay, yapýlan yatýrýmlarýn hayýrlý olmasýný temenni etti. Kaymakam Akpay'a ziyaretleri sýrasýnda Ýl Genel
Meclis Üyesi Mehmet Yücel, Ýl Genel Meclis
Üyesi Mehmet Turhan ve K.H.G.B. Müdürü
Ýsmail Öztürk eþlik etti.
(Haber Merkezi)

OSMANCIK'TA
170 BiN
990 MASKE
DAÐITILACAK

Dolar kurundaki ani dalgalanmalar nedeniyle baþta akaryakýt olmak üzere doðal gaz, elektrik gibi halkýn zorunlu olarak kullandýðý ürünlere zam yapýlacaðý söylentilerinin yanlýþ olduðuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Konfederasyonu Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bu dönemde zam deðil indirim yapýlmalý" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, akaryakýta gelen zamlarýn A'dan
Z'ye tüm ürünlerin
fiyatlarýný olumsuz
etkilediðini belirterek, "Bu da beraberinde enflasyon artýþýný getiriyor. En
önemlisi zamlarýn
sorumlusu olarak
esnafýmýz
görülmektedir. Kesinlikle
zamlarýn ve piyasalardaki dalgalanmalarýn sorumlusu esnaf deðil. Soðuk kýþ
günlerinin yaklaþtýðý
bu günlerde Dolar kurundaki yükseliþin akaryakýt ürünlerine zam olarak yansýtýlmasý piyasalarý olumsuz etkiler. Bunun için yapýlmasý gereken
baþta akaryakýt, elektrik ve doðal gaz olmak
üzere ana kalem ürünlere zam yapýlmasýndan
kaçýnýlmalý" dedi.
"ZAMLAR MALÝYETLERÝ ARTIRIYOR"
Esnaf ve sanatkarýn en önemli maliyet kalemi olan akaryakýtta gelen zamlarýn hem esnafý
hem de halký olumsuz etkilediðini anlatan Palandöken, "Halen devam eden pandemi sürecinde dolar kuru bahane edilerek zam yapýlmasýndan kaçýnýlmalý. Bu dönemde zam deðil indirim yapýlmalý. Çünkü özellikle imalat ve üretim
sektörlerimiz baþta olmak üzere tüm esnafýmýzýn maliyetleri artarken kazancý düþtü. Bu maliyet kalemlerinin en önemlisi de tabii ki akaryakýt. Akaryakýt indirimi beklerken zam gelmesi giderleri büyük ölçüde artýrýrken, ayný zamanda
A'dan Z'ye tüm ürünlerin de fiyatlarýný artýrýyor.
Yolcu veya ürün taþýma noktasýnda akaryakýt fiyatýnýn artmasý doðal olarak imalat ve üretim
sektöründe ve diðer tüm kalemlere de fiyat artýþý olarak yansýyor. Bu durumun enflasyonu da
doðrudan olumsuz etkilediði unutulmamalý. Esnafýmýz da vatandaþýmýz da fiyatlarda artýþ deðil indirim haberi bekliyor. Yapýlacak indirimler
hem vatandaþa hem de piyasalara özellikle
ekonomik anlamda rahatlamayý da beraberinde
getirecektir" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, okullarda
toplam 170 bin 990 maske
daðýtýmý yapacak.
Covid 19 tedbirleri kapsamýnda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden temin
edilen 117 bin 540 yetiþkin
(Ortaokul ve lise öðrencileri
ve personel, 53 bin 450 çocuk (okul öncesi ve ilkokullar için) maskesi olmak üzere toplam 170 bin 990 maske Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
okullarda daðýtýlacak.
(Haber Merkezi)

Çorumlu sporcular
Erzurum’da yarýþýyor

Kýzak Federasyonu'nun faaliyet programýnda yer alan Tekerlekli Kýzak Türkiye Þampiyonasý Erzurum'da düzenleniyor. Þampiyonaya
Çorum'dan sporcular da katýldý.
Erzurum Büyükþehir Belediyesinin katkýlarýyla Türkiye Kýzak Federasyonu'nun düzenlediði yarýþmanýn tanýtýmý Yüksek Ýrtifa Kamp
Merkezinde geçekleþti. Yarýþma için Bitlis,
Muþ, Trabzon, Kütahya, Çankýrý, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan gelen toplam 50
kulüp 100'e yakýn sporcu kýyasýya mücadele

edecek. Þampiyona öncesi Yüksek Ýrtifa Kamp
Merkezinde Kýzak Federasyonu Baþkaný Dr.
Ahmet Recep Tekcan'ýn da katýlýmýyla seremoni düzenlendi. Düzenlenen tanýtým programýnýn sonunda ise milli kazýkçýlar mini bir kýzak
gösterisi yaptý.
Yarýþma öncesi Türkiye Kýzak Federasyonu Baþkaný Tekcan, Erzurum'un kýzak yarýþlarýnda bir lokomotif olduðunu ifade ederek, "Erzurum'da güzel bir yarýþma düzenleyeceðiz.
Erzurum ve Kars bu dalýn lokomotiflerinden.

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

www.ozdengazetesi.com.tr
0212
K.K.001

518 23 97

Kayak Merkezlerinin bulunduðu her yerde aktif sporcularýmýz var. Dünya klasmanýnda da
belli bir yerdeyiz. Ýlk 7 arasýnda yer alýyoruz.
Erzurum'da yeni bir pist yapýlýyor. Burasý faaliyette girene kadar bir þampiyona Sarýkamýþ'ta
diðer þampiyonayý ise burada yapmayý planlýyoruz. Çok sayýda sporcumuz var. 200'e yakýn
kulübümüz bulunuyor" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan yarýþma öncesi
sporcular ve federasyon yetkilileri hatýra fotoðrafý çekildi.
(ÝHA)

Ýnoðlu:
Ýktidar 'iþitme
kaybý' yaþýyor
Saadet Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Halil Ýbrahim Ýnoðlu, iktidarýn halkýn sorunlarýna kulak týkadýðýný ifade etti.
Türkiye'nin genel sorunlarýna iliþkin bir
basýn açýklamasý yayýmlayan Saadet Partisi Osmancýk Ýlçe Baþkaný Halil Ýbrahim
Ýnoðlu, "Bir ülkenin geliþmiþlik düzeyi ve
ekonomik durumu, en net þekilde en alt gelir grubunda bulunan asgari ücretlilerin hayat standartlarýna bakarak anlaþýlýr" dedi.
Türkiye'de asgari ücretle çalýþan emekçilerin geliri artýk yýldan yýla bile deðil, ayný
yýl içerisinde gün be gün eridiðini dile getiren Ýnoðlu, açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Meselenin bir diðer yönü de asgari ücretlilerimiz baþta olmak üzere emeklilerimiz ve topyekun dar gelirli vatandaþlarýmýz
büyümeden pay alamazken; zamlardan, fiyat artýþlarýndan, güncellemelerden ve vergilerden paylarýna düþeni fazlasýyla almýþlardýr. Özellikle son yýllarda adeta her yeni
güne yeni zamlarla uyanýyoruz. Özellikle
dar gelirli için elektrik ve doðalgaz zammý
demek hayatýnýn her alanýný etkileyecek
baþkaca zamlar da demektir ve bu kýþýn
çok sert geçeceðine iþaret etmektedir.
"ÝKTÝDAR ÝÞÝTME KAYBI YAÞIYOR"
Tabiri caizse iðneden ipliðe her þeye,
her yeni gün yeni bir zammýn geldiði ülkemizde, insanýmýz 3000 liraya hem kira
ödemeye hem faturalarýný ödemeye hem
mutfak ihtiyaçlarýný karþýlamaya hem de
çocuðunu okutmaya çalýþýyor… Her geçen gün alým gücü düþüyor… Markete,
pazara gitmek daha çok zorlaþýyor. Bugün
aldýðý bir ürünü bir hafta sonra ayný fiyata
alamýyor… Türk Lirasý sadece dolara karþý deðer kaybetmiyor… Türk Lirasý,
2021'de geliþmekte olan tüm ülke kurlarý
karþýsýnda deðer kaybetti. Ekonomik kriz
ve iflaslarla adýndan söz ettiren Arjantin'in
Pesosu dahi TL karþýsýnda deðer kazanýyor. Türk Lirasý 2021 yýlýnda Rus Rublesi'ne karþý %24, 58, Bulgar Levasýna karþý % 13,89, Þili Pesosuna karþý %3,9, Arjantin Pesosuna karþý %2,3 deðer kaybetti. Türk Lirasý deðer kaybettikçe evimizde
yaktýðýmýz elektrikten pazardan aldýðýmýz
meyve sebzeye, iþe gitmek için verdiðimiz
yol parasýndan yemek piþirmek için yaktýðýmýz doðalgaza kadar her þeye zam geliyor! Ýktidar ise tüm bu geliþmeler karþýsýnda insanýmýzýn her geçen gün daha da
yükselen feryatlarý karþýsýnda bir "iþitme
kaybý" yaþýyor!
SAADET PARTÝSÝ OLARAK ÖDEVLERÝMÝZÝ ZAMANINDA YAPACAÐIZ
Biz Saadet Partisi olarak iktidara durumun bildikleri gibi, sandýklarý gibi ve inandýklarý gibi olmadýðýný anlatmaya çalýþýyoruz. Çarþý-pazardaki durum bildiðiniz gibi
deðil! KYK yurtlarýnda sandýðýnýz gibi her
þey güllük gülistanlýk deðil; gençlerimiz bu
kez de yemek ve internet problemi yaþýyor. Ýnandýðýnýz gibi deðil; Avrupa ve ABD
bizi kýskanmýyor; keþke öyle olsaydý ama
deðil! 19 yýllýk bir iktidar, þimdi seçime iki
kala 3600 ek gösterge, EYT ve diðer birçok problemi çözeceðini söylüyor. Týpký
ödevini son güne býrakan bir öðrenci telaþýyla hareket ediyorlar ama ben þimdiden
söyleyeyim; o ödev yetiþmez! Ve Saadet
Partisi olarak biz, milletimiz tarafýndan
yetkilendirildiðimizde ödevlerimizi günü
gününe yapacaðýmýzýn sözünü veriyoruz.
Hayat pahalýlýðý ile mücadele edecek, insanýmýzýn gelirini ve refah seviyesini artýracak, üretime öncelik verecek, dar gelirli
vatandaþlarýmýzýn da hakkýný gözetecek,
adil bir paylaþýmý tesis edecek ekonomi
politikalarýný uygulayacaðýmýzýn sözünü
veriyoruz."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

Muhsin Yýldýrým'dan

kötü haber
Çorum FK'da Bayburt deplasmaný öncesi tecrübeli orta saha
oyuncusu Muhsin Yýldýrým'dan kötü haber
geldi. Çorum FK Saðlýk
Ekibinin yaptýðý açýklamada, "TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta 8. Haftada karþýlaþacaðýmýz
Bayburt Özel Ýdare Spor maçý öncesi yapýlan son antrenmanda sað alt adelesinde
gerilme tespit edilen oyuncumuz Muhsin
Yýldýrým, maç kadrosundan çýkarýlmýþtýr.
Oyuncumuzun durumu hakkýnda ilerleyen
günlerde yapýlacak olan ileri tetkikler sonucunda kesinleþecek olup, bilgilendirme
yapýlacaktýr" denildi. (Abdulkadir Söylemez)

PFDK ceza yaðdýrdý
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden dokuz takýma ceza yaðdýrdý.
Geçtiðimiz hafta oynanan lig maçlarý
sonrasý Çorum FK, Adýyaman FK, Etimesgut Belediyespor, Ankaraspor, Sakaryaspor, Diyarbekispor, Hekimoðlu Trabzon,
Bodrumspor ve Kahramanmaraþspor,
PFDK'ya sevk edilmiþti.
PFDK toplantýsýnýn ardýndan kulüplere
verilen ceza belli oldu. Buna göre Adýyaman'a 12 bin TL ve ihtar cezasý, Etimesgut
Belediyespor'a 2 bin TL ceza ve Erdi Zengin'e 2 müsabakadan men cezasý, Ankaraspor'a 8 bin TL para cezasý, Hekimoðlu Trabzon'a 3 bin TL para cezasý ve Bahaddin Güneþ'e yedek kulübesine giriþ cezasý, Bodrumspor'a 3 bin TL ceza ve Halil Ýbrahim
Sevinç'e bir müsabakadan men cezasý,
Kahramanmaraþspor'a 3 bin TL para cezasý ve Mehmet Týraþ'a 3 resmi müsabadan
men cezasý verildi. (Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM HAVA TAHMiNi
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NO: 3/A

ÇORUM BAYBURT'A
KONUK OLUYOR
TFF 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin sekizinci haftasýnda Bayburt Özel Ýdare
Spor'a konuk olacak.
Geçtiðimiz hafta sonu Sivas Belediyespor'a kendi sahasýnda yenilen Çorum FK, zirve yarýþýna tutunmak için çözüm arýyor. Kýrmýzý-siyahlýlar, ligin sekizinci haftasýnda
Bayburt Özel Ýdare Spor'un konuðu
oluyor. Bayburt Genç Osman Stadyumu'na oynanacak maç Pazar günü saat 14.00'de baþlayacak.
Karþýlaþmayý Ýzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetirken
yardýmcýlýklarýný Uður Önay ve
Uður Baþdaþ yapacak. Maçýn 4'üncü hakemi ise Levent Balcý olacak.
TOKAÝL ÝKÝNCÝ KEZ
MAÇIMIZI YÖNETECEK
Pazar günü saat 14'de baþlayacak olan maçý yönetecek olan Fatih
Tokail, ikinci kez Çorum FK maçýna
çýkacak. Tokail, ilk kez Bayburt
Özel Ýdare Spor'un maçýný yönetmiþ olacak. Tokail, geçen sezon
Çorum'da oynanan Ýnegölspor maçýnda da düdük çalmýþ, karþýlaþmayý Çorum FK 2-0 kazanmýþtý.
Fatih Tokail kariyerindeki 28'inci
maça Bayburt Özel Ýdare Spor Çorum FK maçý ile çýkacak. Tokail'in düdük çaldýðý 27 maçýn 12'sini
ev sahibi takýmlar, 7'sini deplasman
takýmlarý kazanýrken 8 karþýlaþma
ise beraberlikle sonuçlandý. Tokail

HEDEF MUTLAK 3 PUAN
Çorum FK'nýn deplasman karnesi ise iyi durumda. Bugüne kadar
ligde üç deplasman maçý oynayan
kýrmýzý-siyahlýlar, üç maçtan da galip ayrýlmayý bildi.

yönettiði 27 maçta 131 sarý, 9 ise
kýrmýzý kartýna baþvurdu.
RAKÝBÝN KARNESÝ
DÝKKAT ÇEKÝYOR
Öte yandan rakip Bayburt Özel
Ýdare Spor, 2021-2022 sezonuna
iyi baþlayan takýmlar arasýnda. Bugüne kadar ligde yedi maç oynayan
sarý-siyahlýlar, ilk hafta sahasýnda
oynadýðý Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldý. Ýkinci hafta deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 maðlup eden
Bayburt Özel Ýdare Spor, üçüncü
hafta kendi evinde Serik Belediyespor ile oynadýðý maçtan 2-0 galip
ayrýldý. Ardýndan Kahramanmaraþspor konuk olan sarý-siyahlýlar,

bu maçtan da 1-0 galip ayrýldý. Beþinci haftada ligin iddialý ekiplerinden Sivas Belediyespor ile berabere kalan Bayburt, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 maðlup
etmeyi baþardý. Sarý-siyahlýlar ilk
maðlubiyetini geçtiðimiz hafta Sarýyer deplasmanýnda aldý. Bayburt,
Sarýyer karþýsýnda deplasmanda 30'lýk aðýr bir maðlubiyet aldý.
KALESÝ EVÝ
Ayrýca rakip Bayburt Özel Ýdare
Spor, kendi evinde henüz maç kaybetmedi. Bu sezon kendi evinde 3
maça çýkan sarý-siyahlýlar, üç maçýn ikisinden beraberlik birinden de
galibiyetle ayrýldý.

BÜTÜN MAÇLAR
3. LÝGDE OYNANDI
Ýki takým ilk olarak 2015/2016
sezonunda Çorum'da karþý karþýya
gelirken 32'inci dakika da yediðimiz
golle sahadan 1-0 maðlup ayrýlmýþ
son 10 dakikada ise iki oyuncumuz
kýrmýzý kartla oyundan atýlmýþtý. Aynýn sezonun 2'inci maçýnda yine rakibimize 1-0 maðlup olmuþtuk. Bir
sonraki sezonda ayný grup'ta mücadele eden Çorum FK ve Bayburt
Özel Ýdare maçlarý son derece çekiþmeli geçmiþ ve ilk maçta Bayburt
ile deplasmanda 2-2 berabere kalýrken 2'inci maçta ise rakibimize 1-0
yenilmiþtik. 2018-2019 Sezonunda
ilk maçý Bayburt'a 2-1 kaybederken
her iki takýmdan birer oyuncu kýrmýzý kart görmüþtü. Çorum FK, Bayburt Özel Ýdarespor'a karþý ilk galibiyetini son oynadýðýmýz maçta rakibini 1-0 yenerek almýþtý.
RAKÝP 6, BÝZ 8. SIRADAYIZ
Maç öncesinde rakip Bayburt
Özel Ýdare Spor, ligde 14 puanla 6.
sýrada yer alýyor. Temsilcimiz Çorum FK ise ligde 12 puanla 8. sýrada.
(Abdulkadir Söylemez)

Kavasoðlu Pirinç Fabrikasý

Osmancýk OSB’ye taþýndý

Osmancýk'ta faaliyet gösteren pirinç fabrikalarýnýn en köklü esnaflarýndan biri olan Kavasoðlu Pirinç Fabrikasý, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerine taþýndý.
Osmancýk'ýn önem gelir kaynaklarýndan biri
olan pirinç fabrikalarý, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde yerini almaya baþladý. Kentin
en köklü pirinç üreticilerinden Kavasoðlu Osmancýk Pirinçleri, hizmet verdiði Güney Mahallesi'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne taþýndý.
Kavasoðlu Pirinç'ten yapýlan açýklamada þu
ifadelere yer verildi:
"Organize Sanayi Bölgesinde günün konseptine uygun daha iyi, yeni vizyon ve konseptiyle düzenlenen Kavasoðlu Pirinç Fabrikasý
modern makineleri ile günlük 100 ton pirinç iþliyor. 30 kiþiye iþ istihdamý saðlayan Kavasoðlu
Pirinç Fabrikasýnda imalattan halka, toptan ve
perakende satýþlarýnýn yaný sýra kaliteli ve dürüst ticaret anlayýþý baþta olmak üzere müþteri
memnuniyeti ön planda tutularak Türkiye'nin
her yerine satýþlarý mevcuttur.
Kuþaktan kuþaða devam evden Kavasoðlu
Pirinç Fabrikasý yetkilileri "Pirincin yataðý Osmancýk yani burasý. Biz prensiplerimizden vazgeçmeden kaliteli ve dürüst ticaretimizi dedemiz
ve babamýzdan edindiðimiz tecrübelerle, býraktýklarý yerden ayný görüþle devam ettiriyoruz.
Fabrikamýz olarak sadece Osmancýðýmýzýn
pirincini alýp iþliyoruz. Günümüz konseptine uygun yeni yerimizde müþterilerimize ve çiftçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için günün
þartlarýna uyarak çýtamýzý her gün daha ileriye
taþýmayý hedefliyoruz. Satýþlarýmýz imalattan
halka olmakla birlikte toptan fiyatýna perakende
satýþlarýmýz da internet üzerinden Türkiye'nin
dört bir yanýna satýþý yapýlmaktadýr.
Firmamýzýn amacý, müþteri istekleri ve ilgili
standartlara uygun gýda ürünlerini, deneyimli
personellerinin kontrolü altýnda, hijyenik þartlarda, tüketici saðlýðýný ön planda tutarak, geleneksel damak tadýndan ödün vermeden, üretmek ve müþteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmaktýr. Ürettiðimiz ürünlerle pazarýn tek hakimi olduk. Her geçen gün dünya markasý olmaya yaklaþýyoruz. Farklýyýz çünkü yenilikçiyiz.
Binlerce lezzet içinden müþterilerimiz için en
uygun olanýný tespit ediyoruz ve kimsenin cesaret edemediði pazarlardayýz" dedi.
Osmancýk yöresi %100 yerli mahsul pirinçlerini bulabileceðiniz Kavasoðlu Pirinç Fabrikasý
Koyunbaba Mahallesi Kamil yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde hizmetine hýz vermeden
devam etmekte. Toptan ve perakende alýþ ve
satýþ iþlemleriniz için bizzat ziyaret ederek ya
da 0364 611 40 20 - 0542 662 66 23 numaralardan ulaþabilirsiniz. Ayrýca Türkiye'nin dört bir
yanýndan www.kavasoðlu.net adresinden ulaþabilirsiniz."
(Mahmut Emin Söylemez)

Akpay'dan Osmancýk
Sýnav Koleji'ne ziyaret
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk Sýnav
Koleji'ni ziyaret etti.
Yeni eðitim dönemiyle birlikte okullar açýldý. Osmancýk Sýnav Koleji de pandemiye özel
þartlarda öðrencilerine eðitim
vermeye devam ediyor. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay da beraberinde Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci

ile birlikte Osmancýk Sýnav Koleji'ni ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarýna uygun hale getirilen sýnýflarý gezen Akpay, öðrencilerle görüþtü, sohbet etti.
Osmancýk Sýnav Koleji Genel Müdürü Ahmet Yýldýrým da
pandemide saðladýklarý eðitim
faaliyetlerine iliþkin Kaymakam
Akpay'a bilgi verdi.
(Mehmet Halim Coþkun)

