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Osmancýk'ta yeni konsepti inceledi
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl, Osmancýk Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nde incelemelerde bulundu.
Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaþa daha iyi
hizmet verilebilmesi, iþ ve iþlemlerin hýzlý sonuçlanabilmesi için yenileme çalýþmasý baþlatýldý. Bu kapsamda
vatandaþlarýn daha ferah, iþlemlerini rahat yapabilmesi
için Osmancýk Nüfus Müdürlüðü'de yeni nüfus Müdürlüðü
Konsepti kapsamýnda yeniden tasarlandý. 2’DE

Kýrmýzý-Siyahlýlar
sahasýnda karþýlaþtýðý Ergene Velimeþespor'a maðlup
oldu. Ýkinci yarýnýn
ilk iç saha maçýnda
yaklaþýk 300 taraftar önünde kötü bir
oyunla küme
düþme potasýndaki
rakibine 2-1 yenilen
Çorum FK'de maç
sonunda tribünlerden futbolculara
tepki vardý. Maçýn
gollerini 18. dakikada Fatih Dilek,
20. dakikada
Burak Çalýk, 45+2.
dakikada da Oðuzhan Akgün attý.
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AYRINTILAR
YARIN

Osmancýk'ta öðrencilerin

KARNE HEYECANI

Osmancýk'ta
komþu cinayeti!
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 70 yaþýndaki emekli öðretmen, psikolojik sorunlarý olduðu iddia edilen bir kiþiyi av tüfeði ile vurarak öldürdü. Olay, Osmancýk
ilçesine baðlý Kuz Köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik
sorunlarý olduðu iddia edilen Ertuðay
Yüzgeç (33) isimli þahýs, ayný köyde
yaþayan emekli öðretmen H.A.D. 'ya
yaklaþýk 10 gün önce gecenin ilerleyen
saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin
geç olduðunu belirten H.A.D., Ertuðay
Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasýnda tartýþma yaþandý. 2’DE

Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
yarýyýl tatiline giren öðrenciler,
karne almanýn sevinicini yaþadý.
Öðrencilerin heyecanla beklediði
yarýyýl tatili baþladý. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasýyla
Osmancýk'ta 7 bin 209 öðrenci,
533 öðretmen yarýyýl tatiline girdi. 1. dönem karne daðýtým günü
protokolün katýlýmý ile Koyunbaba Ýlkokulu'nda gerçekleþti. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, öðrencilere karne daðýtýmý
yaparak, karne sevincini öðrencilerle birlikte paylaþtý. Sýnýflarý
ziyaret eden protokol üyeleri öðrencilere tek tek karnelerini daðýtarak onlarla sohbet etti. 8’DE

Vali Mustafa Çiftçi'den

zanaatkarlara tebrik
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi yönetim
Kurulu Baþkaný Mustafa Fýndýkcý'yý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Geçtiðimiz günlerde
S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, inþaat
alanýný gezmiþ, çalýþmalar hakkýnda da detaylý bilgiler almýþtý. Yapýlan çalýþmalardan ve Çorum'a
örnek bir sanayi sitesi kazandýrýlmasýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi,
kooperatif baþkaný Mustafa Fýndýkcý'ya bir tebrik belgesi gönderdi. 7’DE

‘KAN BAÐIÞI
hayat kurtarýr'

Osmancýk'ta kaçak
tütün operasyonu!

Türk Kýzýlayý tarafýndan Osmancýk'ta kan
baðýþý kampanyasý düzenlendi. "Kan baðýþý hayat kurtarýr" sloganýyla Çorum'un
Osmancýk ilçesinde Türk Kýzýlayý tarafýndan kan baðýþý kampanyasý düzenlendi.
Kampanyaya ilçenin her kesiminden
vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. 8’DE

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý
ekipler tarafýndan Osmancýk ilçesindeki
bir köye düzenlenen operasyonda çok
miktarda kýyýlmýþ tütün, sahte bandrol
ve makaron sigara ele geçirildi. 2’DE

Çorum'da 'Sýfýr Atýk'
kütüphaneleri açýlýyor
Çorum'da "Sýfýr Atýk Projesi" kapsamýnda israfýn önüne geçmek ve kaynaklarýn daha verimli kullanýlmasý amacýyla Çorum'un ilk "Sýfýr Atýk Kütüphaneleri" açýlýyor. Sýfýr Atýk Projesi
kapsamýnda Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayat Þehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri el birliði ile
Çorum'un ilk "Sýfýr Atýk Kütüphanelerini" oluþturuldu.
7’DE

'ÇAÐLARI AÞAN SEVGÝ
DÝLÝ' OSMANCIK'TA 2’DE

OSMANCIKLI ÖZGÜR YALÇIN, OSB
MÜDÜRLÜÐÜNE ATANDI 2’DE

1963 kursta 27 bin
875 kiþiye kurs verildi
Çorum'da Milli Eðitim Müdürlüðü'nün "Hayat boyu öðrenme"
faaliyetleri kapsamýnda açýlan bin 963 kursta 27 bin 875 kursiyer birbirinden farklý alanlarda kurs aldý. Çorum Valiliði,
2021 yýlý temel eðitim, destekleme ve yetiþtirme kurslarý, hayat boyu öðrenme faaliyetleri raporunu yayýnladý. Buna göre
temel eðitim faaliyetleri kapsamýnda kent genelinde ana sýnýfý açýlabilecek okullarla ilgili gerekli çalýþmalar yapýldý. 7’DE

KENAN YAÞAR RESMEN
AYM ÜYESÝ
3’TE

KIÞ TEDBÝRLERÝ
MASADA
3’TE
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Osmancýk'ta
komþu cinayeti!
Çorum'un Osmancýk ilçesinde 70 yaþýndaki emekli öðretmen, psikolojik sorunlarý olduðu iddia edilen bir kiþiyi av tüfeði ile vurarak öldürdü. Olay, Osmancýk
ilçesine baðlý Kuz Köyde meydana geldi.

Osmancýk'ta kaçak
tütün operasyonu!
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler tarafýndan
Osmancýk ilçesindeki bir köye
düzenlenen operasyonda çok
miktarda kýyýlmýþ tütün, sahte
bandrol ve makaron sigara ele
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipler kaçakçýlýkla mücadele kapsamýnda Osmancýk ilçesine baðlý bir köyde ikamet eden
þüpheli þahsa ait bir evde tütün
ürünleri, sahte bandroller ile makaron sigara haline getirerek
sattýðý yönünde alýnan bilgiler

doðrultusunda operasyon düzenledi.
Operasyonda þüpheli þahsýn
ev ve eklentilerinde yapýlan aramada; 80 bin adet geçersiz sahte bandrol, 225 kg kýyýlmýþ tütün,
7 bin 400 adet boþ makaron, 1
adet tütün paketleme makinasý
ile 1 adet bandrol yapýþtýrmak
amacýyla kullanýlan saç maþasý
ele geçirildi.
Ele geçirilen tütün mamullerine el koyan jandarma ekipleri,
þüpheli þahýsla ilgili soruþturma
baþlatýldýðýný bildirdi.
(ÝHA)

"SAAT GEÇ" DÝYEREK
EVÝNE ALMADI
Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunlarý olduðu iddia edilen Ertuðay Yüzgeç (33) isimli þahýs, ayný köyde yaþayan emekli öðretmen H.A.D. 'ya yaklaþýk 10 gün önce gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç olduðunu belirten H.A.D., Ertuðay Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasýnda
tartýþma yaþandý. Gürültüye uyanan
komþular araya girince Ertuðay Yüzgeç
oradan ayrýldý. Emekli öðretmen de þahýstan þikayetçi olmadý.
BÝR ELÝNDE BALTA, DÝÐER
ELÝNDE BENZÝN BÝDONU
Ýddiaya göre Ertuðay Yüzgeç, gece
saat 03.00 sýralarýnda elinde balta ve 5
litrelik benzin bidonu ile emekli öðretmenin evine tekrar gitti. Þahýs baðýrarak
H.A.D.'nin dýþarýya çýkmasýný istedi.
Þahsýn bir elinde balta, diðer elinde
benzin bidonu görünce tüfek ile dýþarý
çýkan emekli öðretmen, Ertuðay Yüzgeç'in kendisine doðru hamle yapmasý
üzerine tüfeðini korkutmak için ateþledi.

Tüfekten çýkan saçmalar ile yaralanan
Ertuðay Yüzgeç ambulans ile Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan tüm müdahaleye raðmen
kurtarýlamayan Yüzgeç hayatýný kaybetti. Ertuðay Yüzgeç'in cenazesi Cumhuriyet savcýsýnýn talebi üzerine otopsi
için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gönderilirken H.A.D. ise yakalanarak gözaltýna alýndý.
"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"
Tugay Yüzgeç'i (30) tüfekle vurarak
öldürdüðü iddiasýyla jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan emekli öðretmen
Hüseyin Avni D. (70), karakoldaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi.
Hüseyin Avni D, savcýlýktaki ifade-

sinde, Yüzgeç'in çeþitli bahanelerle daha önce de evine gelip kendisine saldýrdýðýný, korktuðu için þikayetçi olmadýðýný, öldürme kastýyla ateþ etmediðini
söyledi. Zanlý, çýkarýldýðý hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest býrakýldý.
PSÝKOLOJÝK SORUNLARI
OLDUÐU ÝDDÝA EDÝLÝYOR
Psikolojik sorunlarý olduðu iddia edilen Ertuðay Yüzgeç'in ailesi ile birlikte
Ankara'nýn Mamak ilçesinde yaþadýðý,
yaklaþýk 1 sene kadar önce babasýnýn
tedavi için kendisini hastaneye yatýrmak
için dilekçe verdiðini öðrenmesinin ardýndan doðum yeri olan Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Kuz köye yerleþtiði öðrenildi.
(ÝHA)

Osmancýk'ta yeni konsepti inceledi
'Çaðlarý Aþan Sevgi
Dili' Osmancýk'ta
Osmancýk Fen Lisesi'nde
"Çaðlarý Aþan Sevgi Dili" paneli
düzenlendi.
UNESCO'nun anma ve kutlama yýl dönümleri arasýnda bulunan Hacý Bektaþ Veli'nin vefatýnýn
750. ve Yunus Emre'nin vefatýnýn
700. yýldönümü olan 2021 yýlýnýn
"Hacý Bektaþ Veli Yýlý" ile "Yunus
Emre ve Türkçe Yýlý" ilan edilmesi
münasebetiyle Çorum Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðü ile Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi iþbirliðinde
Çorum Ýl merkezinde yapýlan ve
büyük beðeni alan paneller, ilçelerdeki öðrencilerle buluþuyor.
Osmancýk Fen Lisesi'ndeki
açýlýþ programýna Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Þengül,
Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Ýl Kültür ve Turizm Þube Müdürü Osman Yüzt-

genç, Özejder Sosyal Bilimleri Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Osmancýk Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yýldýrým, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan panelist öðrenciler
Osmancýk Fen Lisesi'nde Mehmet Akif Ersoy'u, Tevfik Ýleri Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde
Hacý Bektaþ-ý Veli'yi, Meliha Rýfat
Göbel Ortaokulu'nda ise Yunus
Emre'yi anlatan sunumlarýný gerçekleþtirdiler. Paneller sonunda
katýlýmcý öðrencilere Katýlým Belgeleri verildi.
Ýdareci, öðretmen ve öðrenciler tarafýndan çok beðenilen ve
çok faydalý olduðu belirtilen panellerin eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda imkanlar ölçüsünde
diðer ilçelerde de yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
(Haber Merkezi)

Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl, Osmancýk
Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nde incelemelerde bulundu.
Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaþa daha iyi hizmet
verilebilmesi, iþ ve iþlemlerin hýzlý
sonuçlanabilmesi için yenileme çalýþmasý baþlatýldý. Bu kapsamda
vatandaþlarýn daha ferah, iþlemlerini rahat yapabilmesi için Osmancýk Nüfus Müdürlüðü'de yeni nüfus
Müdürlüðü Konsepti kapsamýnda
yeniden tasarlandý. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Þefik
Aygöl, Çorum programý kapsamýnda Osmancýk'a gelerek yerinde incelemelerde bulundu.
Genel Müdürü Aygöl ve Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,
'Konsept Nüfus Müdürlüðü' uygulamasý kapsamýnda yenileme çalýþmalarý tamamlanan Ýlçe Nüfus Müdürlüðünü yerinde incelediler. Kaymakam Akpay, Genel Müdür Aygöl'ün gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretten duyduðu mutluluðu ifade
ederek, teþekkür etti.
Ziyarette Nüfus ve Vatandaþlýk
Ýþleri Genel Müdürü Þefik Aygöl'e,
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Çorum Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk
Müdürü Tolga Abalý ve Ýlçe Nüfus
Müdürü Sedat Býdýk eþlik etti. (ÝHA)

Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan
döviz kuru açýklamasý
Cumhurbaþkaný
Erdoðan,
"Döviz kuru gibi enflasyonun da
üzerindeki köpüðü kýsa sürede
alarak ülkemizi selamete ulaþtýrmayý arzu ediyoruz. Türkiye'nin
yükseliþini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaþmaya kimse mani olamayacaktýr" dedi
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan, MÜSÝAD Baþkaný Mahmut Asmalý ve yönetim kurulu
üyelerini Üsküdar'da bulunan
Vahdettin Köþkü'nde kabul etti.
Erdoðan kabulde bir konuþma
yaparak, "Büyüme ve ihracat rakamlarýmýza paralel olarak istihdamýmýz salgýn öncesi döneme
göre 2.7 milyon artmýþtýr. Bu çok
büyük bir baþarýdýr. Tüm dünyanýn ekonomik manevralarýný istihdam krizinin önüne geçmek için
yaptýklarý bir dönemde biz daha
büyük hedeflerin peþinde koþuyoruz. Onun için bu 4 önemli baþlýk
bizim sürekli gündemimizde. O da
nedir? Yatýrým, istihdam, ihracat
üretim. Bütün bunlarý getirip dayadýðýmýz yer yine 2 önemli alt
yapýdýr, istikrardýr, güvendir. Bunlarý hiçbir zaman kaybetmeden
yolumuza devam etmemiz lazým.
Türkiye ekonomi modeliyle önceliðimiz bu söylediðim 4 baþlýðý cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanýn

ana üretim merkezlerinden biri
haline getirmektir. Bu amaçla
baþta iþ dünyamýz olmak üzere
toplumumuzun tüm kesimlerine
gereken her türlü desteði sunuyoruz, sunacaðýz."
ENFLASYON
Erdoðan, "20 Aralýk'ta açýkladýðýmýz tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüðü aldýk. Ardýnsan asgari ücretten memur ve
emekli maaþlarýna kadar her
alanda insanýmýzýn hayat standartlarýný koruyacak adýmlar attýk.
Kurun istikrar kazanmasýyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz
döviz talebinden kaynaklýk aþýrý
dalgalanmalarýn yaþanmayacaðýný da düþünüyoruz. Týpký döviz
kuru gibi enflasyonun üzerindeki
köpüðü de kýsa bir sürede alarak,
bu hususta da ülkemizi sabrý selamete ulaþtýrmayý arzu ediyoruz.
Bu süreçte sizlerden beklentimiz
siyasetteki tek sermayesi millete
umutsuzluk aþýlamak olan felaket
tellallarýna prim vermeden çalýþmanýz, üretmeniz, ihraç etmeniz
ve yatýrýmlarýnýzý korumanýz. Bunu baþardýðýnýzda Allah'ýn izniyle
Türkiye'nin yükseliþini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize
ulaþmamýza kimse mani olamayacak" dedi.
(Haber Merkezi)

OSMANCIKLI ÖZGÜR YALÇIN,
OSB MÜDÜRLÜÐÜNE ATANDI
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Ýl Koordinatörü Osmancýklý hemþehrimiz Özden Özgür Yalçýn, Çorum
Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü görevine atandý.
ÖZDEN ÖZGÜR YALÇIN KÝMDÝR?
1972 Çorum doðumlu olan Yalçýn,
Osmancýk Ýlçesi Tekmen Köyü nüfusuna kayýtlýdýr. Ýlköðrenimini Kargý' da, ortaöðrenimini Hasanoðlan Atatürk Öðretmen Lisesinde, lise öðrenimini Anadolu
Meteoroloji Meslek Lisesinde tamamladý. Memuriyet hayatýna Erzurum Hava
Meydan Komutanlýðý Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðünde baþladý.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Kültürteknik Bölümünü bitiren
Yalçýn, Çorum Meteoroloji Ýstasyon
Md.ðü, Tarým Ýl Müdürlüðü, T.C. Çorum

Valiliði Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði
Çorum Koordinatörlüðü, Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilciliði, Çorum KOSGEB Md.ðü, Çorum Ýl Özel

Ýdaresi ile T.C. Çorum Valiliði AB ve Dýþ
Ýliþkiler Proje Koordinatörlüðünde, mühendis ve yönetici olarak bulundu. 2006
yýlýnda, AB destekli "Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey-2 Bölgelerinde
Bölgesel Kalkýnma" programýnda görev
aldý. 2007 yýlýnda Çorum Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði-ÇORUMSÝAD tarafýndan "Yýlýn Personeli" seçilen Yalçýn,
2009 yýlýnda, Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansýnda, Uzman, Program Yönetim
Birim Baþkanlýðý ve Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörlüðü görevlerinde
bulundu. Ulusal ve yabancý fonlarýn Çorum'daki, KOBÝ'ler, STK'lar ve kamu kurumlarý tarafýndan faydalanýlmasý için
birçok çalýþmada görev aldý.
Evli ve 2 çocuk babasý olan Özden
Özgür Yalçýn Ýngilizce bilmektedir.
(Haber Merkezi)
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Þeker Fabrikasý'ndan

kota tamamlama primi

Kýþ tedbirleri masada

da silineceðini duyuruldu.
Ayrýca 2022-2023 kampanya
döneminde geçmiþ sezondan
eksik kalan kotasýný tamamlayan
ve yeni sezon için taahhüt ettiði
kotayý tamamlayan çiftçiye her
bir ton için 800 TL pancar, 40 TL
küspe ve 60 TL kota tamamlama
primi olmak üzere toplam 900 TL
ödeneceði belirtildi. Açýklamada,
"Çorum Þeker Fabrikasý olarak
amacýmýz çiftçimizin pancar ekimi için prim ile teþvik edilerek
pancar üretiminin sürekliliðinin
saðlanmasý ve çiftçimizin daha
yüksek kazanç elde etmesidir"
denildi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta Kýþ Tedbirleri Koordinasyon
Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda Osmancýk Kaymakamlýðý Toplantý
Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ile daire
müdürleri katýldý. Toplantýda zorlu kýþ þartlarý
nedeniyle vatandaþlarýn olumsuzluk yaþamamasý için alýnacak tedbirler masaya yatýrýldý, yeni kararlar alýndý.
(Çaðrý UZUN)

Takdir
topladý
Osmancýk Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli
Adem Taþkýnel'in çöpte bulduðu
Türk bayraðýný öpüp, katlayarak
göðsüne koymasý büyük takdir
topladý.
Osmancýk Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde görev
yapan Taþkýnel, çöp konteynýrýný boþaltmak istediði sýrada çö-

Çorum Þeker Fabrikasý, kotasýný tamamlayan çiftçilere 900 TL
kota tamamlama primi verileceðini açýkladý.
Çorum Þeker Fabrikasý'ndan
açýklamaya göre 2021-2022
kampanya döneminde kotasýný
tamamlayan çok sayýda çiftçimize herhangi bir ceza uygulanmadý. Az sayýda çiftçinin kotasýný tamamlayamamasýndan
ötürü
yüzde 50'si kesilen ceza uygulamasýnýn dýþýnda kalan yüzde 50
kýsým için ikinci bir þans tanýndý.
Açýklamada, 2022-2023 yeni
sezonunda eksik kotanýn tamamlanmasý ile kesilen cezanýn

pün içinde Türk bayraðýný fark
etti. Taþkýnel, hemen bayraðý
alarak katladý ve öpüp göðsüne
koydu. Bir vatandaþ tarafýndan
çekilen görüntüler hýzla yayýldý
ve temizlik görevlisi Taþkýnel büyük takdir topladý.
Taþkýnel "O bayrak çöpte deðil, göklerde olmalýdýr" dedi.
(Haber Merkezi)

KENAN YAÞAR
resmen AYM üyesi
Kenan
Yaþar

Sungurlu Belediyesinden kar mesaisi
Sungurlu Belediyesi kar yaðýþýndan
vatandaþlarýn en az þekilde etkilenmesi
için çalýþmalar baþlattý.
Belediye personeli, düþerek yaralanmalarýn önüne geçmek ve vatandaþlarýn
rahat yürüyebilmeleri için baþlattýklarý
çalýþmalar kapsamýnda kaldýrýmlardaki
karlarý küreyerek temizliyor. Temizleme
çalýþmalarýnýn ardýndan kaldýrýmlarýn
buzlanmamasý için tuzlama çalýþmalarý
da yapýlýyor.
Ýlçede kar yaðýþý ile ilgili hiçbir sýkýntýnýn yaþanmadýðýný dile getiren Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
"Kýþ aylarýnýn gelmesiyle oluþan zorlu
hava þartlarýna karþý Sungurlu Belediyesi olarak gece gündüz hazýr konumdayýz. Yollarýn açýk tutulmasý ve vatandaþlarýmýzýn rahat bir kýþ geçirmesi amacýyla çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürmeye
devam edeceðiz. Mevsimsel yaðýþlar
yeteri kadar olmalý ki, bol ve bereketli bir
ürün dönemi yaþayabilelim. Onun içindir
temennimiz mevsim yaðýþlarýnýn bölgemizde devam etmesidir. Kar yaðýþý devam ettikçe belediyemizin temizleme ve
tuzlama çalýþmalarý da aralýksýz devam
edecektir" dedi.
(ÝHA)

Kargý'da yoðun kar yaðýþý için tedbirler alýndý
Kargý Kaymakamlýðý dün gece saatlerinden
itibaren etkili olan kar yaðýþý ile ilgili alýnan tedbirleri içeren bir açýklama yaptý.
Yapýlan açýklamada; ''Ýlçemizde akþam saatlerinde baþlayan kar yaðýþý etkisini sürdürüyor.
Ýlçe Emniyet Amirliði ekipleri kýþ tedbirleri kapsamýna yollarda gerekli güvenlik tedbirlerini alýrken, belediye ekiplerimiz kar temizleme ve tuzlama çalýþmasý yaptý'' denildi.
Öte yandan yetkililer olabilecek kazalarýn
önüne geçmek için zorunlu haller dýþýnda kýþ
lastiði olmadan araçlarýn kullanýlmamasý gerektiðini belirtiyor. Kar yaðýþýnýn etkisini bugün de
artýrarak sürdürmesi bekleniyor.
(ÝHA)

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilen Kenan Yaþar'a iliþkin karar
Resmi Gazete'de yayýmlandý.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilen Kenan Yaþar'a iliþkin karar
Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yayýmlanan TBMM Kararý'nda "Tür-

kiye Cumhuriyeti Anayasanýn
146'ncý maddesi gereðince Türkiye Barolar Birliði Baþkanlýðýnca
bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaþar, Genel Kurulun
19.02.2022 tarihli 48'inci Birleþiminde yapýlan seçim sonucunda
Anayasa Mahkemesi üyeliðine
seçildi" denildi. (Haber Merkezi)

Enflasyon hesaplamasýnda

yeni dönem
Türkiye Ýstatistik Kurumu, internet üzerinden satýþý her geçen
gün artan bazý ürünlerin fiyatýný
da enflasyon hesaplamasýnda
dikkate alacak. Buna göre; beyaz
eþya, elektronik ürünler, mobilya,
birinci el otomobiller ve otobüs bileti fiyatlarý için 2022 yýlý itibarýyla
internet üzerinden derlenen fiyatlarý endeks hesaplamalarýnda
kullanacak.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan
( Tüik ) edinilen bilgiye göre, internet üzerinden mal ve hizmet satýn
alýmlarý her geçen gün daha da
yaygýnlaþýrken istatistik ofislerinin
söz konusu zengin veri kaynaðýný
göz ardý etmemesi önem taþýyor.
Ýnternet fiyatlarýnýn TÜFE'ye entegre edilmesinin gerekli hale geldiði deðerlendirilirken, böylece istatistik üretiminde veri derleme
sýklýðýnýn daha yüksek ve daha
büyük hacimli olmasý hedefleniyor. Söz konusu verilerin mevcut
yapýyý geliþtirmek ve yeni deðiþkenleri elde etmek için büyük bir
fýrsat sunduðu düþünülüyor.
KRÝTERLERE GÖRE
WEB SÝTESÝ SEÇÝLÝYOR
Otomatik olarak bir web kaynaðýndan veri derlemeye veri kazýma (web scraping) deniliyor. Bu
genellikle bir kazýyýcý (scraper)
yardýmýyla oluyor ve daha geliþmiþ istatistiksel analizler için ham
veriyi derleyip temizliyor. Otomatik
veri kazýma teknolojilerini kullanarak günlük, saatlik ve hatta daha
yüksek sýklýkta veri yapýsýyla optimal veri derleme stratejileri elde
edilebiliyor. Böylece, detaylý metaveri bilgileri derlenerek hesaplamalar geliþtirilebiliyor. Bu yöntemde genel amaç, web sitesinde yer
alan HTML formatýndaki bilgiyi
analiz ve hesaplamalar için daha
uygun yapýlara dönüþtürmek.
Bu yöntemde, uygun web sitesi seçimi için bazý kriterler de
aranýyor. Bunun için sitenin temsiliyet, hacim, içerik kaynaðý, sürdürülebilirliði, teknik özellikleri,
metaveri ve hedef deðiþkenleri
gibi unsurlara bakýlýyor. Tüik, internetten veri kazýma çalýþmalarý
kapsamýnda 2020 yýlýnda TÜBÝTAK ile ortaklaþa TÜÝK Büyük Veri Ýleri Analitik Projesi'ni gerçekleþtirdi. Veri kaynaklarý olan fir-

malardan gerekli izinler alýnarak,
internetten veri kazýma fiyat derleme yönteminin altyapýsý hazýrlandý. Proje sonucu gelen ham
veri, TÜÝK teknik personeli tarafýndan analiz edildi, hatalar belirlendi ve fiyat derlenebilecek hale
getirildi. Daha sonra verinin tablo
formatýnda, fiyat takibi yapýlabilir
ve veri analizine uygun olmasý
saðlandý.
ÜRÜNLERÝN FÝYATI YIL
BOYUNCA TAKÝP EDÝLECEK
Beyaz eþya, elektronik ürünler,
mobilya, birinci el otomobiller ve
otobüs bileti fiyatlarý için 2022 yýlý
itibarýyla internet üzerinden derlenen fiyatlar endeks hesaplamalarýnda kullanýlacak. Aralýk ayý temel
alýnarak takibi kararlaþtýrýlan ürünlerin fiyatý, ürün kodu ya da ürün
barkodu üzerinden yýl boyunca takip edilecek. Böylece ayný kalitedeki ürünlerin fiyat geliþimleri endeks hesaplamalarýna yansýtýlacak. Bu kapsamdaki fiyatlarýn sayýsý aylýk yaklaþýk 20 bin civarýnda. Veri kazýma yoluyla elde edilen bilgiler günlük olarak takip edilerek fiyat deðiþim analizleri de
yapýlýyor. Ayrýca fiyatý gelen ürünlerin satýþýnýn devamlýlýðý da fiyat
derleme dönemi içindeki fiyat sayýlarý kontrol edilerek gözleniyor.
ÝNTERNET VERÝSÝNÝN
KULLANIMI
YAYGINLAÞTIRILACAK
Gelecek dönemde yeni sisteme adapte edilen ürün fiyatlarýnýn
günlük olarak veri akýþý saðlanacak, analizleri yapýlacak ve diðer
veri derleme yöntemleri olan barkod ve alan verisiyle birlikte fiyat
derleme döneminin sonunda endeks hesaplamalarýnda kullanýlacak. TÜFE kapsamýnda derlenen
aylýk fiyatlarýn yaklaþýk olarak
yüzde 40-45'i barkod ve internetten veri kazýmayla elde edilmiþ
olacak ve böylece veri, kaynaðýnda mümkün olan en doðru haliyle
derlenecek. TÜÝK, bu kapsamda
en az maliyetle en doðru veriyi elde edebilecek. Bu hedef doðrultusunda diðer ülke çalýþmalarý da
dikkate alýnarak barkod ve internet verilerinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý öngörülüyor.
(Haber Merkezi)

4

23 OCAK 2022 PAZAR

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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‘Covid geçiren hastalar
mutlaka kontrole gitmeli'
Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Öðr. Üyesi Bülent
Koçer, Covid geçiren hastalarýn mutlaka 1 ay
sonra ve 3 aylýk periyotlar halinde bir hekime
kontrole gitmelerini önererek, “6 ay da geçse akciðerde bir hasar býraktýðýný görüyoruz ve bunlarýn tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafýndan gerekmekte” dedi.
Medicana Konya Hastanesi Ýç Hastalýklarý
Uzmaný ve Týbbi Direktör Dr. Öðr. Üyesi Bülent
Koçer, günümüzün güncel hastalýðý olan Covid19'un yeni bir varyantý Omicron'un çok hýzlý ya-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:22
07:51
12:57
15:30
17:53
19:16

TARiHTE BUGÜN
1922- Ýstanbul'da iki sokaða Piyer Loti ve
Klodfarer adlarý verildi.
1932- Ýstanbul Yerebatan Camii'nde, Yaþar
Okur tarafýndan ilk Türkçe Kur'an okundu.
1941- I. Türk Karikatür Sergisi, Ýstanbul'da
açýldý.
1957- TBMM, Ankara'da Ortadoðu Teknik
Üniversitesi'nin kurulmasýný kabul etti.
1959- Vatan Partisi'nin kurucularýna iliþkin dava baþladý. Hikmet Kývýlcýmlý ile 47 kiþi, komünizm propagandasý yapmakla suçlandý. Savcý
sanýklar için 5 yýldan 15 yýla kadar hapis cezasý
istedi.
1961- Dolandýrýcýlýk olaylarýyla ünlenen Sülün
Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandý.
1971- Emekliler Ankara'da Emekli Sandýðý binasýný iþgal etti.
1975- Vatan Mühendislik ve Mimarlýk Yüksek
Okulu faþistler tarafýndan basýldý. Kerim Yaman
adlý öðrenci öldürüldü.
1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak'ta yapýldý.
1986- "Video ve Sinema Eserleri Yasasý" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yasa;
video, sinema, müzik eserlerini çoðaltma, daðýtma ve yayma haklarýný yeniden düzenliyor.
1994- Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel
"Kürt Devleti olgusuna hazýrlýklý olmalýyýz" dedi.
1995- Posta gazetesi ve Yeni Þafak gazetesi,
yayýn hayatýna baþladýlar.
2006- Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Mehmet Ali Aðca hakkýnda yeni bir müddetname hazýrlayarak, 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini
kararlaþtýrdý.
2006- Ankara'da Ýstanbul Yolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda Dýþiþleri Bakanlýðý
personeli 8 kiþi yaþamýný yitirdi.
2007- Hrant Dink'in cenazesi, Ýstanbul'da topraða verildi. Cenaze töreninde açýlan Hepimiz
Hrant'ýz ve Hepimiz Ermeniyiz yazýlý pankartlar
tartýþmalara neden oldu.
2007- Yapýmýna 16 yýl önce baþlanan ve yaklaþýk 1 milyar dolara mal olan Bolu Daðý Tüneli'nin Ýstanbul'a gidiþ yönü, Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan ve Ýtalya Baþbakaný Romano
Prodi tarafýndan açýldý.
2008- Yunanistan Baþbakaný Kostas Karamanlis, Türkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. Türkiye'yi 49 yýl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Baþbakaný olan Karamanlis, Türk-Yunan
iliþkilerinin tamamen uyumlaþtýrýlmasýnýn temel
hedef olduðunu söyledi.
2008- Prof. Dr. Ayþe Iþýl Karakaþ, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) Türkiye'nin
yeni yargýcý olarak seçildi.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

yýldýðýný belirtti. Türkiye'de
çok yoðun vaka sayýsýna
ulaþýldýðýný söyleyen
Dr. Öðretim Üyesi
Bülent
Koçer,
“Günlük 64 bin,
65 bin vakalara
kadar çýkýyoruz.
Omicron
daha
hýzlý yayýlmasýna
raðmen Delta varyantýna göre çok daha hafif seyrediyor. Hastaneye yatýþ oranlarýmýz biraz daha düþük. Ama yine de önlemler almamýz gerekiyor. Özellikle maske
kullanýmý, toplu alanlara çok fazla girmemek ve
el temizliði çok önemli” dedi.
Hastalarda hastaneye yatýþ endikasyonunu
nasýl yaptýklarýný anlatan Bülent Koçer, “Özellikle
zatürre varsa, ateþi yüksekse, kuru öksürüðü
çok fazlaysa ve nefes darlýðý oluyorsa biz bu
hastalarý hastaneye alýyoruz. Genelde semptomatik yani bir gribe benzer belirtiyle þu anda seyretmekte. Burun akýntýsý, hafif ateþ, öksürük, kas
ve eklem aðrýlarýyla hastalýk kendini göstermekte. Mutlaka bu belirtileri hissedenlerin yine bir
PCR testiyle bunu kontrol etmesini öneriyoruz.
Sonrasýnda hastalarýn Covid geçirdikten sonra
maalesef akciðer problemi olabiliyor. Akciðerde
kalýnlaþmalar baþlýyor ve nefes darlýðý geliþebiliyor ya da kalp-damar problemleri çýkabiliyor.
Pankreasa da saldýrabildiði için þeker hastalýðý bir anda baþlayabiliyor. O yüzden Covid geçiren hastalarýn mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylýk

periyotlar halinde bir hekime
kontrole gitmelerini öneriyoruz. Çünkü 6 ay
da geçse akciðerde
bir hasar býraktýðýný görüyoruz ve
bunlarýn tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafýndan gerekmekte” ifadelerini
kullandý.
"HASTALARIMIZI ÇOK
SIKI TAKÝP EDÝYORUZ"
Hastanede özellikle Covid vakalarýnda
göðüs, dahiliye ve enfeksiyon hastalýklarý bölümünde 3 poliklinikte hizmet vermeye çalýþtýklarýný aktaran Koçer, “Uzman hekimlerimiz tarafýndan Covid hastalarýnýn tespiti yapýldýktan sonra
durum deðerlendirmesi yapýlýyor. Eðer hastalarýn durumlarý aðýr, yaþlý ve ek hastalýðý varsa solunum yetmezliði, akciðer problemi, zatürre olanlar mutlaka tedaviye alýnmak üzere hastanemizde özel ayrýlmýþ bir kata yatýrýyoruz ve orada tedavilerine baþlýyoruz. Poliklinikte olan hastalarýmýzý da eðer semptomlarý çok hafifse, kan deðerleri düzgünse o zaman evde izolasyon þeklinde tedavilerini veriyoruz. Çok sýký takip ediyoruz.
Sürekli arýyoruz ve onlarýn da bizi aramasýný istiyoruz. Çünkü bilindiði gibi 5. günden sonra vücutta aðýr bir reaksiyon baþlayabiliyor ve bu da
hastanýn ölümüne kadar giden bir sürece yol
açabiliyor. O yüzden biz hastalarýmýzý sýký takip
ediyoruz” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Uzmanýndan Omicron ile üst
solunum yolu hastalýklarý uyarýsý
Korona virüs ile diðer virüslerin sebep olduðu üst solunum
yolu enfeksiyonlarýnýn belirtilerinin benzer olmasýna iliþkin konuþan Dr. Rýdvan Karaali;
“Hem korona hem de korona
dýþýndaki vaka sayýlarýnda artýþ
var, bu kaçýnýlmaz bir artýþ.
Semptom olarak ayýrma ihtimalimiz çok yok. Toplu taþýma gibi
kapalý ortamlarda uzun süre
zaman geçirilecekse çift maske
ya da ventilsiz N95 kullanýlmasý
uygun olabilir" dedi. Ýstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaþa, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim
Üyesi Dr. Rýdvan Karaali de
Omicron varyantý ve salgýna
iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Dr. Karaali üst solunum
yollarý enfeksiyonlarý ve korona
virüs semptomlarýnýn büyük
benzerlik taþýdýðýna dikkat çekerken vatandaþlarý önlemlere
uyum noktasýnda uyardý.
"SEMPTOM OLARAK
AYIRMA ÝHTÝMALÝMÝZ
ÇOK YOK"
Korona virüs ile diðer virüslerin sebep olduðu üst solunum
yolu enfeksiyonlarýnýn belirtilerinin benzer olmasýyla ilgili konuþan Cerrahpaþa Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Karaali;
“Geçtiðimiz sene özellikle sokaða çýkma kýsýtlamalarý ve çok
ciddi kiþisel önlemlere uyumla
birlikte çocuklar okula hiç gitmediði için korona dýþýndaki
solunum yolu hastalýklarýný neredeyse hiç görmemiþtik. Bu
sene koronayla birlikte diðer
solunum yolu enfeksiyonlarýný
da görüyoruz. Okullarýn açýk olmasý, toplu kullanýlan alanlarýn
açýk olmasý ve biraz da önlemlere geçen seneye göre riayetin
azalmasýyla birlikte hem korona sayýlarýnda hem de korona
dýþýndaki vaka sayýlarýnda artýþ
var. Semptom olarak ayýrma ihtimalimiz çok yok. Yoðunlukla
vatandaþlar üst solunum yolu
semptomlarýyla, burun akýntýsý,
hapþýrma hafif öksürük, boðaz
gýcýklanmasý gibi semptomlarla
baþvuruyor. Koronanýn özellikle omicron varyantýnda da bu
semptomlar birazcýk daha ön
plana çýkýyor. Bu semptomlarý
gösteren kiþinin, semptomlar
geçene kadar kendisini izole
etmesi, toplumdaki yayýlýmýný
önlemek için test yaparak sonucuna göre hareket etmesi
daha doðru olacak” dedi.
"2 HAFTA ÝÇERÝSÝNDE
POZÝTÝFLÝK ORANI
YÜZDE 15-20'E ÇIKTI"
Omicron varyantýna iliþkin
yapýlan testlerde kiþi hasta ol-

sa dahi negatif çýkabildiði iddialarýna iliþkin konuþan Dr. Rýdvan Karaali; “Tüm testlerde
böyle bir ihtimal mevcut. Testler hastalýklarý yüzde yüz göstermeyebilir. Testin yapýlma zamanýyla da alakalý olabilir. Endiþeye kapýlacak kadar yalancý
negatiflik yani hastalýk var iken
negatif çýkma ihtimali yüksek
deðil. Testin saptayamadýðý virüs, taþýsak da bulaþtýrýcýlýk
oraný düþük olabilir. Bu varyantýn nereye evrileceðini öngörmek þu aþamada çok doðru
deðil. Olumlu güzel bir ihtimalde mevcut, umarýz o yönde bir
ilerleme olur. Önümüzdeki ilkbahar yazdan itibaren koronayý
çok daha az konuþuyor oluruz.
Bundan bir ay önce yaptýðýmýz
testlerdeki pozitiflik oraný yüzde 3-5'lerde iken son 2 hafta
içerisinde yaptýðýmýz testlerdeki pozitiflik oraný yüzde 15-20
arasýna çýktý. Bu artýþý nasýl sýnýrlandýrabiliriz, özellikle hatýrlatýcý doz aþýlarý eksik olanlarýn
hatýrlatýcý doz aþý yaptýrmasý
ve daha önemlisi kiþisel koruyucu önlemler. Sadece maske
deðil, maske, mesafe, kalabalýk ortamlarda bulunmamaya
Özellikle ocak þubat aylarýnda
çok daha sýký riayet edersek
bunu sýnýrlandýrmýþ oluruz. Çift
maske ya da N-95 maskelerinin katkýsý olabilir, öneri ama
daha da önemlisi bu ortamlarda çok uzun süre bulunmamak. Toplu taþýma gibi kapalý
ortamlarda uzun süre zaman
geçirilecekse çift maske ya da
ventilsiz N95 kullanýlmasý uygun olabilir.
"5-7 GÜNDEN SONRA
BULAÞMA ÝHTÝMALÝNÝN
ÇOK AZ DOLDUÐUNU
BÝLÝYORDUK"
Solunum yollarý enfeksiyonlarýnda baþvurulan bitkisel
ürünler ve karantina sürecinin
azaltmasýna iliþkin konuþan Dr.
Rýdvan Karaali sözlerini þöyle
sürdürdü; “Bitkisel ürünler çaylar, semptomlarý yavaþlatma
için yani bir korona hastasý tanýsýný alsa bile bunlarý kullana-

bilir. Bunlar da bir sakýnca yok.
Önemli olan; bu ürünlerin doðal halinde ulaþmak lazým. Paketlenmiþ, çeþitli kimyasal yollarla elde edilmiþ olanlar sadece korona döneminde deðil, diðer dönemlerde vücudumuza
zarar verebilir. Solunum yolu
hastalýðý semptomu gösteren
kiþiler ben korona mýyým deðil
miyim diye test yapmaya gidiyor. Varyantlarla birlikte görünen vaka sayýlarýyla karantina
süreçleri deðiþkenlik gösterdi.
Omicron'un erken dönemde
çok hýzlý ve bulaþtýrýcýlýðýnýn olmasý 5-7 günden sonra aslýnda
tüm varyantlarla ilgili bulaþma
ihtimalinin çok az dolduðunu
biliyorduk ama delta, delta plus
varyantýnýn olduðu dönemde
hastalýðý aðýr geçirme ihtimali
yüksek olduðu için orada 7-14
gün karantinanýn maksimum
üst sýnýrý kullanýlmýþ oldu.
Omicron ile ilgili dünya genelinde verilere baktýðýmýzda neredeyse hastaneye yatma oraný
yok denecek kadar az. Þikayet
ve semptom üzerinden siz koronasýnýz ya da deðilsiniz öyle
bir yaklaþým yapmak doðru olmaz. Salgýna dair önümüzdeki
bir, iki ay özellikle vaka sayýlarýnýn vaka sayýlarýnýn artacaðý
yüksek kalacaðý bir dönem”
"2-3 HAFTA
SONRASI ÝÇÝN BÝR
ÖNGÖRÜDE BULUNMAK
DOÐRU DEÐÝL"
Yükselen pozitiflik oranýnýn
okullardaki yüz yüze eðitime
ara verilmesine neden olup olmayacaðýyla ilgili soruya yanýt
veren Karaali; “Mevcut salgýnýn
seyri, toplum üzerindeki etkileri
tahminimce bunu gerektirecek
düzeyde deðil. Yine de bugünden 2-3 hafta sonrasý için bir
öngörüde bulunmak doðru deðil. Geçmiþ bir ayý dikkate aldýðýmýzda belirli önlemlerle, ciddi
bir soruna neden olmadan süreç yürümüþ oldu. Çok çok ciddi bir anormallik olmadýðý sürece eðitime bu þekilde devam
etmek uygun olacaktýr” ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)

BEBEKLERDE
DÝÞ BAKIMI
6 AYLIKKEN
BAÞLAMALI
Bebeklerde henüz 6 aylýkken çýkan ilk
diþlere yapýlacak olan düzenli bakým ve
kontroller, gelecekte oluþabilecek sorunlara karþý da koruma saðlýyor.
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Acýbadem Eskiþehir Hastanesi Pedodonti Uzmaný Dr. Beyza Alkaç Ekici, "Bebekler henüz 6-8 aylýkken yani ilk diþleri çýkar çýkmaz aðýz temizliðine baþlanmalý" ifadeleriyle anne babalarý uyardý.
Anne babalar, çocuklarýnýn saðlýðý için
her ayrýntýya dikkat ediyor. Vitaminler, mineraller ihmal edilmiyor. Ancak kimi zaman, tüm vücut saðlýðýný yakýndan ilgilendiren diþler ihmal ediliyor. “Süt diþleri nasýl
olsa deðiþecek” diyerek çürüyen diþlerin
tedavi edilmemesinin kalýcý sorunlara yol
açabileceðine dikkat çeken Acýbadem Eskiþehir Hastanesi Pedodonti Uzmaný Dr.
Beyza Alkaç Ekici, “Bebekler henüz 6-8 aylýkken yani ilk diþleri çýkar çýkmaz aðýz temizliðine baþlanmalý. Kahvaltýdan sonra ve
gece yatmadan önce diþ yüzeyleri ýslatýlmýþ temiz bir tülbent veya gazlý bez yardýmýyla temizlenebilir” diyor. Çocuklarýn saðlýklý aðýz ve diþ yapýsý için altý ayda bir kontrole götürülmesi de vurgulayan Dr. Beyza
Alkaç Ekici, böylece diþ hekimi fobisinin de
önlenebileceðini söylüyor.
SÜT DÝÞLERÝ
KONUÞMADA DA ETKÝLÝ
Aðýz hastalýklarý en sýk rastlanan kronik
hastalýklar arasýnda yer alýyor. Dünya nüfusunun yüzde 90'ýnda çürük ve diþ eti
hastalýklarý gibi sorunlarýn görüldüðünü
söyleyen Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Ne yazýk
ki çocuklarda da durum farklý deðildir. Oysa çocuklarýn diþ saðlýðý da yetiþkinlerinki
kadar önemlidir” diyor. Ýlk diþlerin genellikle 6. aydan itibaren çýktýðýný ve süt diþi olarak tanýmlandýðýný, bebeðin beslenmesinin
yaný sýra konuþmasýnda da önemli rol oynadýðýný anlatan Dr. Beyza Alkaç Ekici, þu
ifadelerde sözlerine devam etti:
“Çürük süt diþleri, beslenme esnasýnda
aðrýya neden olur. Bu da yemek yemeden
kaçýnmayý beraberinde getirir. Ayrýca bebekler diþ yapýsýndaki bozukluklara baðlý
olarak bazý sesleri çýkarmakta güçlük çekebilir. Yine çürük diþler boyut kaybýna
baðlý olarak kalýcý diþler için gereken boþluðu tutamaz hale gelebilir. Bu durumlar
ileride oluþabilecek yer darlýðýna davetiye
çýkarabilir. Erken çocukluk çaðý çürükleri,
sadece aðýz saðlýðýný deðil genel saðlýðý
da etkiler. Tedavi edilmeyen diþ çürükleri
romatizmadan kalp hastalýklarýna kadar
birçok saðlýk sorununa da yol açabilir.”
ÞEKER VE ASÝT ÝÇERÝKLÝ
YÝYECEKLER BAÞ DÜÞMAN
Özellikle þeker ve asit içerikli beslenme,
yetersiz aðýz hijyeni alýþkanlýklarý ve koruyucu uygulamalardan yeterli faydalanmama gibi etmenlerin çürük geliþiminde baþrol oynadýðýný ifade eden Dr. Beyza Alkaç
Ekici, “Bebeklik çaðýndan itibaren çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý, çene-yüz bölgesi geliþimi takip edilmeli, koruyucu önlemlerle çocuklarda çürük oluþmamasýna dikkat edilmeli” dedi.
ÖNEMLÝ OLAN DÝÞ FIRÇALAMA
ALIÞKANLIÐIDIR
Bebeklikten baþlayan diþ temizliðine,
çocuklarýn arka diþlerinin çýkmasýndan itibaren yani 2 buçuk veya 3 yaþýndan sonra
diþ fýrçasý da ekleniyor. Okul öncesi dönemdeki çocuklarýn uygun tekniklerle diþlerini fýrçalamasýnýn güç olduðunu belirten
Dr. Beyza Alkaç Ekici, “Bu yaþlarda önemli olan çocuða diþ fýrçalama alýþkanlýðýný
edindirmek. Küçük çocuklar genellikle diþlerinin görünen ve kolay ulaþýlan kýsýmlarýný fýrçalýyor. Çürükleri önlemek için diþlerin
arasýnýn ve üst yüzeylerinin temizlenmesi
gerektiði için anne baba kontrolü önem taþýyor” ifadelerini kullandý.
Çocuklarda diþ çürümesinin önlenmesi
için saðlýklý beslenme ve düzenli aðýz bakýmýnýn yapýlmasý gerekenlerin baþýnda geldiðini kaydeden Dr. Beyza Alkaç Ekici, uygulanabilecek yöntemler hakkýnda da þunlarý söyledi: “Diþ çürükleri genellikle azý
diþlerinin çiðneyici yüzeylerinde bulunan
ve fissür olarak tanýmlanan oluklarda baþlamaktadýr. Bu oluklarýn ‘fissür örtücü” malzemeyle kapatýlmasý ile yemek artýðý ve diþ
dokusu arasýndaki temas önlenmekte ve
böylece çürük geliþim riski azaltýlmaktadýr.”
(Haber Merkezi)
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Vali Mustafa Çiftçi'den

zanaatkarlara tebrik
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Fýndýkcý'yý baþarýlý çalýþmalarýndan
dolayý tebrik etti.
Geçtiðimiz günlerde S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, inþaat
alanýný gezmiþ, çalýþmalar hakkýnda da
detaylý bilgiler almýþtý. Yapýlan çalýþmalardan ve Çorum'a örnek bir sanayi sitesi kazandýrýlmasýndan dolayý memnuniyetini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, kooperatif baþkaný Mustafa Fýndýkcý'ya bir
tebrik belgesi gönderdi.
Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi'nin Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden biri olacaðýna dikkat çeken
Vali Mustafa Çiftçi, tebrik belgesinde de
"Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden birisini ilimize kazandýrmak amacýyla yapmýþ olduðunuz çalýþmalarla
sanayi sitesi inþaatýný %40 seviyesinde
gerçekleþtirmenizden ve kooperatif

baþkanlýðýna yeniden seçilmenizden
dolayý þahsýnýzda tüm üyelerinizi tebrik
eder, hayýrlý çalýþmalar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Vali Mustafa Çiftçi'nin gönderdiði
tebrik belgesi kooperatif baþkaný Mustafa Fýndýkcý baþta olmak üzere kooperatif yönetimi ve çalýþanlarý ile yüklenici

firma tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý.
Kooperatif Baþkaný Mustafa Fýndýkcý, Vali Mustafa Çiftçi'ye gösterdiði nazik davranýþtan dolayý teþekkür ederken, yaptýklarý çalýþmanýn takdir ediliyor
olmasýnýn da kendilerini çok mutlu ettiðini söyledi.
(Haber Merkezi)

Kavuncu'dan
yarýyýl mesajý
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, 2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn yarýyýl tatilinin baþlamasý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Kavuncu, sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada,
"2021-2022 eðitim öðretim yýlýnýn yarýyýl tatili baþlýyor. Karne
heyecaný yaþayan geleceðimizin umudu, ülkemizin istikbali
olan sevgili öðrencilerimize ve

onlarý hem akademik hem de
manevi olarak geliþtirmek için
büyük gayretler gösteren kýymetli öðretmenlerimize saðlýklý
ve huzurlu bir yarýyýl tatili diliyorum. Salgýn þartlarýnda bu dönemin en verimli þekilde deðerlendirilmesi için Çorum'umuzun
ve ülkemizin eðitim öðretim sürecine katký sunan herkese teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(Çaðrý UZUN)

Çorum'da 'Sýfýr Atýk'
kütüphaneleri açýlýyor 1963 kursta 27 bin
Çorum'da "Sýfýr Atýk Projesi" kapsamýnda israfýn önüne geçmek ve kaynaklarýn daha verimli kullanýlmasý amacýyla Çorum'un
ilk "Sýfýr Atýk Kütüphaneleri" açýlýyor.
Dünyada oluþan atýðýn miktarýnýn azaltýlmasý, etkin toplama sisteminin kurulmasýný,
atýklarýn geri dönüþtürülmesi amacýyla Sýfýr
Atýk Projesi kapsamýnda Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayat Þehit Osman Arslan
Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri el
birliði ile Çorum'un ilk "Sýfýr Atýk Kütüphanelerini" oluþturuldu.
Güzel Sanatlar Lisesi, geri dönüþüm kütüphanesinin açýlýþý Ýl Milli Eðitim Müdürü
Abdullah Kodek tarafýndan, Bayat Þehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kütüphanesinin
açýlýsý ise eþ zamanlý olarak online gerçekleþtirildi.
Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek
"Son yýllarda tüm dünyada bireysel ya da
kurumsal olarak sýfýr atýk uygulama çalýþmalarý yaygýnlaþmaktadýr. Sahip olduðumuz kaynaklara sonsuz bir þekilde sahip
deðiliz. Bu kaynaklarýn en verimli bir þekilde
kullanýlmasý ve kullanýlanlarýn da tekrar geri
dönüþüme saðlanmasý için okullarýmýzda
farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyoruz. Bu gün
de en güzel iki örneðini Güzel Sanatlar Lisesi ve Bayat Þehit Osman Arslan Anadolu Lisesinde tamamen geri dönüþüm malzemelerini kullanýlarak yapýlan kütüphanelerimizde görüyoruz. Bu güzel farkýndalýðýn oluþmasýna katký sunan herkese çok teþekkür
ediyorum" ifadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdeleleri kesildi. Daha sonra katýlýmcýlar kütüphanede incelemelerde bulundu. (Çaðrý UZUN)

875 kiþiye kurs verildi
Çorum'da Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün
"Hayat boyu öðrenme" faaliyetleri kapsamýnda açýlan bin 963
kursta 27 bin 875 kursiyer birbirinden farklý
alanlarda kurs aldý.
Çorum
Valiliði,
2021 yýlý temel eðitim,
destekleme ve yetiþtirme kurslarý, hayat boyu öðrenme faaliyetleri raporunu yayýnladý.
Buna göre temel
eðitim faaliyetleri kapsamýnda kent genelinde ana sýnýfý açýlabilecek okullarla ilgili gerekli çalýþmalar yapýldý. Alaca'da 3, Ýskilip'te 4, merkezde 15,
Oðuzlar'da 1, Ortaköy'de 2, Osmancýk'ta
5, Sungurlu'da 5,
Uðurludað'da 1 adet
olmak üzere toplamda 36 adet
ana sýnýfý þubesi açýldý.
DESTEKLEME VE
YETÝÞTÝRME KURS
FAALÝYETLERÝ
Destekleme ve yetiþtirme
kurslarý kapsamýnda ortaokullarda 6,7 ve 8.sýnýf öðrencileri, liselerde 10, 11 ve 12.sýnýf öðrencileri, mezun olan öðrenciler ise halk
eðitimi merkezleri aracýlýðýyla
destekleme ve yetiþtirme kurslarýndan faydalanabiliyor.
Kent genelinde 6. sýnýflarda 3
bin 374, 7. sýnýflarda 3 bin 177 ve
8. sýnýflarda 3 bin 584 öðrenci ol-

mak üzere ortaokullarda toplam
10 bin 135 öðrenci; 10. sýnýflarda
2 bin 460, 11. sýnýflarda bin 685
ve 12. sýnýflarda bin 422 öðrenci
olmak üzere liselerde toplam 5bin
567 öðrenci; mezun öðrencilere
yönelik halk eðitimi merkezleri
bünyesinde ise 309 öðrenci tamamen ücretiz bir þekilde kurslardan yararlanýyor.
Hayat boyu öðrenme faaliyetleri kapsamýnda Halk eðitimi Merkezlerinde açýlan okuma-yazma
kurslarý ve mesleki-teknik kurslarý
kapsamýnda kent genelinde açýlan bin 963 kursta 27 bin 875 vatandaþ kurs alma imkaný buldu.
(Haber Merkezi)
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Osmancýk'ta öðrencilerin

KARNE HEYECANI
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde yarýyýl tatiline
giren öðrenciler, karne almanýn sevinicini yaþadý. Öðrencilerin heyecanla beklediði yarýyýl tatili
baþladý. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasýyla Osmancýk'ta 7 bin 209 öðrenci, 533 öðretmen yarýyýl tatiline girdi.
1. dönem karne daðýtým günü protokolün katýlýmý ile Koyunbaba Ýlkokulu'nda gerçekleþti.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, öðrencilere karne daðýtýmý yaparak, karne sevincini öðrencilerle birlikte paylaþtý.
Sýnýflarý ziyaret eden protokol üyeleri öðrencilere tek tek karnelerini daðýtarak onlarla sohbet etti. Sýnýflarý gezerek öðrencilere karnelerini
daðýtan Kaymakam Akpay, karne alan öðrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduðu
konularý tekrar edip kitap okumalarý, verimli ve
eðlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulu-

narak öðrenci ve öðretmenlere iyi tatiller diledi.
BAÞKAN GELGÖR'DEN KARNE HEDÝYESÝ
Koyunbaba Ýlkokulu'nda ki karne törenine katýlan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
Koyunbaba Mahallesi'nde ikamet ettiðini belirterek okulun ihtiyaç duyduðu otopark düzenlemesi konusunda belediye olarak gerekli desteði en
kýsa sürede saðlayacaklarý sözünü verdi.
"TATÝLÝNÝZÝ AÝLENÝZLE GEÇÝRÝN"
Protokol üyelerinin karne daðýtým töreni sonrasý okul Müdürü Mehmet Çýplak öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada "Karneleriniz çok güzel
hepsini tek tek imzaladým. Salgýndan kurtulmak
için tatilimizi çekirdek aile ortamýnda geçirelim, kar
yaðarsa oynayalým. Tatilden sonra dinamik bir þekilde okulumuza gelelim" diyerek iyi tatiller diledi.

"ÖÐRETMENLERÝMÝZÝN
KATKISI BÜYÜK"
Birinci dönemi kesintisiz eðitimi yüz yüze olarak bugün tamamladýklarýný kaydeden Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, "Eðitimin kesintisiz bir þekilde sürmesinde ki bu baþarýda velilerimizin, öðretmen arkadaþlarýmýzýn ve siz öðrencilerimizin hassasiyetinin etkisi ve katkýsý var. Ýnþallah ikinci dönemi de kesintisiz olarak yüz yüze devam ettiririz. Yaklaþýk 15 günlük ara tatilimiz baþlýyor. Bakanlýðýmýz çok ciddi bir çalýþma
yaparak, meb.gov.tr üzerinden yardýmcý kaynaklarý sizlerin eriþimine açtý. Tatilde fýrsat buldukça
internete eriþimi olan öðrencilerimiz http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/#/ adresini ziyaret etsin. Orada hepinize hitap eden çalýþma kitaplarý,
etkinlikler, örnek sorular var. Mutlaka bunu deðerlendirelim." þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

‘KAN BAÐIÞI
hayat kurtarýr'
Türk Kýzýlayý tarafýndan
Osmancýk'ta kan baðýþý
kampanyasý düzenlendi.
"Kan baðýþý hayat kurtarýr" sloganýyla Çorum'un
Osmancýk ilçesinde Türk
Kýzýlayý tarafýndan kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kampanyaya ilçenin
her kesiminden vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.
Osmancýk Belediyesi
Zabýta Müdürlüðü personeli de kampanyaya duyarsýz kalmadý. Ýlçede düzenlenen kan baðýþ kampanyasýna zabýta personeli, kan baðýþýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Osmancýklý gençler
Sinop'ta ikinci oldu
Sinop'ta 14-16 Ocak tarihlerinde
düzenlenen Badminton Gençler
Kýz/Erkek Grup Müsabakalarýnda
400 sporcu ter döktü. Çorum'un Osmancýk ilçesinden katýlan Osmancýk
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Kategorisinde ikinci oldu.
2021-2022 Eðitim Öðretim yýlý
Okul Sporlarý Faaliyet programýnda
yer alan müsabakalar 14 Ocak tarihinde 85. Yýl Kemalettin Sami Paþa
Spor Salonunda baþlayan müsabakalar, 2 gün boyunca devam etti. Gerçekleþen Badminton Grup Müsabakalarýna 14 ilden 24 takým katýldý. Müsabakalar boyunca Sinop'ta 400
sporcu, idareci ve hakem aðýrlandý.
Müsabakalarda Genç Kýzlar kategorisinde
birinci Samsun Bafra Atatürk Anadolu Lisesi,
ikinci ise Zonguldak Devrek Hamidiye Anadolu
Lisesi oldu. Genç Erkekler Kategorisinde de birinci Samsun Özel Bil Okullarý Fen Lisesi ve ikinci Çorum Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi
oldu. Müsabaka bitiminin ardýndan dereceye giren takýmlara ödülleri Sinop Gençlik ve Spor Ýl

Osmancýklý Mehmet'in hikayesi TRT Haber'de
TRT Haber ekranlarýnda yayýnlanan "Ömür Dediðin" programýna bu hafta Osmancýk'tan
71 yaþýndaki Mehmet Þahin konuk oldu. TRT'de yayýnlanan
yönetmenliðini Zeliha Ýlhan
Doymuþ 'un yaptýðý "Ömür Dediðin" programýnýn Osmancýk'ta
çekilen bölümü bu hafta yayýnlandý. Programda Gemici Mahallesi'nde oturan 71 yaþýndaki
Mehmet Þahin'in hayatý ekranlara yansýdý.
Mehmet Þahin, programýn

yayýnlanmasýnýn ardýndan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti. Þahin'i
kutlayan Baþkan Gelgör, "Ýlçemize yapmýþ olduðumuz hizmetlere yazmýþ olduðu güzel þiir ile teþekkür eden Gemici Mahallesinden Þairimiz Mehmet
Þahin'e teþekkür ediyorum. Güzel ziyaretlerinden memnuniyet
duydum. Ýlçemizin bu güzel deðerini TRT ekranlarýna taþýyanlara ayrýca teþekkür ederim" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Müdürü M. Kazým Açýkbaþ, Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yýlmaz, Spor Hizmetleri Þube
Müdürü Kadir Keskinoðlu ve Badminton Ulusal
Hakemi Ýbrahim Kasýmoðlu tarafýndan verildi.
Sinop'ta düzenlenen müsabakalarda grup birincisi ve ikincisi olan takýmlar Düzce'de yapýlacak olan Türkiye Birinciliði müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý.
(ÝHA)

