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En kýsa sürede
tamamlanacak

ÇORUM FK KAZANACAK!
2'nci Lig Kýrmýzý Grupta sona yaklaþýlýrken heyecan katsayýsý da
artýyor. Play-off hattýný yakýndan ilgilendiren maçlarýn oynanacaðý
haftada Çorum FK küme düþmesi garanti olan ancak son haftalarda aldýðý sonuçlar ile dikkatleri üzerine çeken Niðde Anadolu
FK ile karþý karþýya gelecek. 24 Nisan Pazar günü saat 15'teÇorum Þehir Stadýnda seyircisiz oynanacak maçta galibiyet kovalayacak olan Çorum FK play-off þansýný artýrmak istiyor. 8’DE

Sosyal medya hesabýndan
bir açýklama yapan Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
bölgenin en büyük kapalý semt
pazarýnýn kýsa sürede tamamlanacaðýný söyledi. 8’DE

Osmancýk'ta kaza:
Beþ yaralý
Osmancýk'ta D-100 karayolunda
meydana gelen kazada beþ kiþi
yaralandý. 3’TE

RAKiPLER KAPIÞACAK

OSMANCIK'I
YÖNETTiLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda makamlarýn sahipleri öðrenciler oldu. Öðrencilerin baþta Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýðý ve Milli Eðitim Müdürlüðü olmak üzere makamlarý yönetmesi, renkli görüntülere sahne oldu. 8’DE

Baþkanýn makamý
minik Mustafa'ya
emanet

Motosikletle
otomobil çarpýþtý

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Koyunbaba Ýlkokulu öðrencileri Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Gelgör, makamýný
3. Sýnýf öðrencisi Mustafa Çýnar
Tüysüz'e emanet etti. 8’DE

Osmancýk'ta motosikletle otomobilin çarpýþtýðý trafik kazasýnda
bir kiþi aðýr yaralandý. 3’TE

Makamýný minik
Eylül'e devretti
ÇORUM FM’DE

Osmancýk'ta Koyunbaba Ýlkokulu
öðrencileri, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramý
etkinlikleri kapsamýnda Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci'yi
ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci,
makamýný 4. Sýnýf öðrencisi Eylül
Özdemir'e devretti. 2’DE

MUKABELE
Her gün saat

13.00'de ve 18.00'de
95.5 Çorum FM'de

Kurulduðu günden bu yana Ramazan ayý nedeniyle Mukabele
yayýný yapan radyonuz Çorum
FM, bu yýl da mukabele yayýnýný
sürdürüyor. 30’uncusunu gerçekleþtireceðimiz Mukabele yayýný
her gün saat 13.00’de ve 18.00'de
95.5 Çorum FM'de yayýnlanacak.
(Sümeyra Özdoðan)

Geleceðe nefes oldular

SAHURA
KADAR
AÇIÐIZ

Olimpiyatlara

ÝFTAR VE SAHUR
VAKÝTLERÝ
ÇORUM
SAHUR
ÝFTAR
19:35
04:06

Çorum Belediyesi, Öðretmen Lisesi Caddesi'nde aðaçlandýrma çalýþmasý
baþlattý. Yaklaþýk 10 çeþit aðacýn dikildiði Öðretmen Lisesi Caddesi yeþile
büründü. Belediye ekiplerinin aðaçlandýrma çalýþmasýna öðrenciler de destek
verdi. Öðrenciler ve belediye ekiplerinin el birliðiyle Öðretmen Lisesi Caddesi,
çeþitli aðaç türlerinin yer aldýðý botanik bir bahçeye dönüþtü. 2’DE

ÖZKUBAT VE KAYA'DAN
ZÝYARET
2’DE

KIZILAY'DAN ATATÜRK
ORTAOKULU'NA TEÞEKKÜR 2’DE

Osmancýk'ta

hazýrlanýyorlar
JANDARMA ÇOCUKLARI
UNUTMADI
3’TE

1-15 Mayýs 2022 tarihleri arasýnda Brezilya'da yapýlacak
Ýþitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarýnda Türkiye'yi temsil
edecek Badminton Milli Takýmý Osmancýk'ta kampa girdi.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör'ündaveti üzerine ilçeye gelen Milli Takým,
Antrenörler Ertan Özkan, Bircan Evrim Arslan ve Murat Altun gözetiminde hazýrlýklarýný
Osmancýk Spor Salonu'nda
yapýyor.
8’DE

KAÇAK SÝGARA
GETÝRÝRKEN YAKALANDI 3’TE
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Geleceðe nefes oldular
Halil Ýbrahim Aþgýn

'Çocuklarýmýz
vatanýmýzýn ve
milletimizin
güvencesidir'
Çorum Belediye Baþkaný Aþgýn, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayarým
vesilesiyle mesaj yayýnladý.
Milli baðýmsýzlýðýn, milli iradenin, demokrasinin ve Cumhuriyetin ilk adýmý ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
açýlýþ tarihi olan 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin dönüm noktalarýndan biri olduðunu
belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, "Egemenliðin kayýtsýz ve þartsýz millette devredildiði ve millet iradesinin tam anlamýyla temsil edildiði Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin açýldýðý bu tarih ulusal egemenliðimiz açýsýndan son derece önemli bir tarih.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk baþkaný ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün "Hâkimiyet
bilâkayd-u þart milletindir" ifadesiyle millet
egemenliðine dayanan anlayýþla Cumhuriyetimizin temellini attý. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ayný zamanda bu tarihi günü geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza bayram
olarak armaðan etti." dedi.
Aþgýn, "Milli baðýmsýzlýðýmýzýn sembolü
olan 23 Nisan 1920'de olduðu gibi bugün de
ülkemizin evlatlarý, sevgili çocuklarýmýz vatanýmýzýn ve milletimizin güvencesidir. Milli
ve manevi deðerlerimiz ýþýðýnda dürüst, çalýþkan ve baþarýlý birer insan olmak ailesine,
memleketine, milletine, ülkesine hizmet þuuruyla yetiþen tüm çocuklarýmýzýn, gençlerimizin ve milletimizin 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramýný tebrik ediyorum.Bu ülkenin sevgili çocuklarý ile deðerli
gençleri ile aziz insanlarý ile hep birlikte huzurlu ve güçlü bir Türkiye hedefini kuþaktan
kuþaða, canlý bir meþale olarak taþýyacaðýz." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Çorum Belediyesi, Öðretmen Lisesi Caddesi'nde aðaçlandýrma çalýþmasý baþlattý. Yaklaþýk
10 çeþit aðacýn dikildiði Öðretmen Lisesi Caddesi yeþile büründü. Belediye ekiplerinin aðaçlandýrma çalýþmasýna öðrenciler de destek verdi. Öðrenciler ve belediye ekiplerinin el birliðiyle
Öðretmen Lisesi Caddesi, çeþitli aðaç türlerinin
yer aldýðý botanik bir bahçeye dönüþtü.
Þehrin farklý bölgelerine yeni yollar açan Çorum Belediyesi, açtýðý yollarýn asfaltýný, kaldýrýmý
ve aðaçlandýrmasýný da bir bir tamamlayarak
Çorum halkýnýn hizmetine sunuyor. Bu caddelerden birisi de kýsa bir süre önce tamamlanan
Öðretmen Lisesi Caddesi oldu. Asfalt ve kaldýrým çalýþmasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü
ekiplerince orta refüjde aðaçlandýrma çalýþmasý
baþlatýldý. 10 farklý türden oluþan 300'e yakýn
aðacý toprakla buluþturduðu sýrada bölgede
okullarý bulunan öðrencilerden belediye ekibine
anlamlý bir destek geldi. Özejder Sosyal Bilimler
Lisesi öðretmen ve öðrencileri aðaçlandýrma çalýþmasý sýrasýnda belediye ekibine destek verdi.
Öðretmenleri nezaretinde belediye çalýþanlarýyla birlikte aðaç dikimi yapan öðrenciler çevre duyarlýlýklarýyla takdir topladý.
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Çorum'u yeþillenmesine katký vermek amacýyla Belediye ekipleriyle birlikte aðaç
diktiklerini söyledi. Ünal "Öðrencilerimize çevre
bilincini aþýlamak ve aðaç dikme becerilerini geliþtirmek istedik. Gençlerin sadece akademik
baþarýný deðil sosyal alanda da duyarlýlýklarýný
artýrmayý hedefledik. Þehrimizi güzelleþtirdiði
için belediyemize teþekkür ediyoruz." dedi.
(Haber Merkezi)

Özkubat ve Kaya'dan ziyaret
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü
ziyaret etti.
Ziyarette Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner de Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya'ya eþlik etti. Ziyarette Özkubat ve Kaya ile görüþen Baþkan Gelgör,
"Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya ve Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahinere'e ziyaretlerinden dolayý teþekkürlerimi sunarým" dedi.
Ziyarette Osmancýk'ýn tarýmý konuþuldu.
(Haber Merkezi)

Kýzýlay'dan Atatürk
Ortaokulu'na teþekkür
Osmancýk'ta kan baðýþýna
dikkat çekmek ve toplumda farkýndalýk oluþturmak amacýyla
klip hazýrlayan Atatürk Ortaokulu'na Türk Kýzýlayý teþekkür
belgesi gönderdi.
Türk Kýzýlayý Çorum Kan
Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuþ ve Kan Baðýþý Kazaným personeli Yasemin Çaloðlu Atatürk Ortakokulu'nu ziyaret etti.
Ziyarette Dr. Senem Çavuþ,
Okul Müdürü Adem Þahin, müzik öðretmeni Hilal Gönül Kýnýklý ve klipte görev alan öðrenciler Aslý Buðlem Kurþun, Esilanur Gürbüz, Nisa Erkuþ, Ay-

þe Buse Karaduman ve Abdulkadir Kale'ye Türk Kýzýlay'ý tarafýndan gönderilen teþekkür
belgelerini takdim ettiler.
Atatürk Ortaokulu'nun yaptýðý çalýþma ile kamuoyunda
güzel bir farkýndalýk oluþturduðunu vurgulayan Senem Çavuþ, "Klip genel merkezimiz tarafýndan çok beðenildi. Klibi izledikten sonra bu harika çalýþmayý her tarafta paylaþmaya
baþladýk. Her yerde okulumuzu
örnek gösterdik.
Bizler saha da varýz fakat
yeteri kadar bu farkýndalýðý
oluþturamayabiliyoruz. Bu yüzden okullarda erken yaþta far-

kýndalýk oluþturmak için öðretmenlere çok daha fazla görev
düþüyor.
Sizlerde bu oluþumun temellerini harika bir þekilde atmýþsýnýz. Hep birlikte atmaya
da devam edeceðiz" dedi.
Kanýn tek kaynaðý insan
olan yaþamsal bir sývý olduðuna dikkat çeken Çavuþ, "Amacýmýz toplumun her kesiminde
kan baðýþýna karþý duyarlýlýk
oluþturmak. Bizler þu an biliyoruz ki öðrencilerimiz ilerleyen
yaþlarda bilinçli bir kan baðýþçýsý birey olacaklar. Buradan
Türk Kýzýlayý adýna Okul müdürü Adem Þahin, müzik öðretmeni Hilal Gönül Kýnýklý, resim
sergisi ile görsel sanatlar öðretmeni Nursel Uluhan'a ve öðrencilerimize ayrý ayrý teþekkür
ediyorum" diye konuþtu.
Okul Müdürü Adem Þahin
ise kan baðýþýnýn önemini ilk
anlattýklarýnda çocuklarýn "öðretmenim bizler de kan verelim, verebilir miyiz" diyerek heyecana kapýldýlar. Þimdiden
öðrencilerimizde bu konuda bir
bilinç oluþtu. Gelecekte gönüllü
kan dostu olacak öðrencilerimiz baðýþlayacaklarý kanlarla
ihsanlara umut olacaklar" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

ÇALIÞMA ARKADAÞI

ARIYORUZ
Gazetemizin abone ve reklam departmanýnda çalýþtýrýlmak
üzere 18-30 yaþ arasý kadýn çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn 13.00-17.00 saatleri arasýnda
þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Yavruturna Mahallesi, Kulaksýz Sokak, Kavukçu Ýþ Merkezi, 3/42.

Makamýný minik Eylül'e devretti
Osmancýk'ta Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýdris Makineci, makamýný 4. sýnýf öðrencisi Eylül Özdemir'e devretti.
Osmancýk'ta Koyunbaba Ýlkokulu öðrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci'yi
ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ýdris Makineci, makamýný 4. Sýnýf öðrencisi Eylül Özdemir'e devretti.
Makineci, çocuklarýn bayramýný kutlayarak hediye armaðan etmeyi de
unutmadý.
(Gizem Galatalý)

RAMAZAN AYINDA ÝFTAR SONRASI AÐIZ
VE DÝÞ SAÐLIÐINIZI KORUMAK ÝÇÝN

NÖBETTEYÝZ...
Diþ Hekimi

SÜLEYMAN YILDIZ
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Kaçak sigara
getirirken yakalandý
Osmancýk'ta
kaza: Beþ yaralý
Osmancýk'ta D-100 karayolunda meydana gelen kazada
beþ kiþi yaralandý. Ahmet Ö'nün
kullandýðý 41 AHB 546 plakalý
araç D-100 Karayolu Osmancýk
Kýzýltepe mevkisinde kontrolden
çýkarak þarampole devrildi. Ýhbar
üzerine olay yerine polis ve sað-

lýk ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva E, Münevver Ö, Karakýz Ö. ve Merve G. yaralandý.
Yaralýlar olay yerinde yapýlan
ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (Haber Merkezi)

Motosikletle otomobil çarpýþtý
Osmancýk'ta motosikletle otomobilin çarpýþtýðý trafik kazasýnda
bir kiþi aðýr yaralandý.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kavþak yönüne giden otomobil ile karþý
yönden gelen motosiklet çarpýþtý.
Kazada çarpýþmanýn etkisiyle
devrilen motosikletten düþen sürücü aðýr yaralandý.

Ýl Emniyet Müdürlüðü
KOM ekipleri, Çorum'a
aracýyla kaçak sigara getiren þüpheliyi yakaladý.
Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele
(KOM) Þube Müdürlüðü
tarafýndan il merkezinde
yapýlan çalýþmalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Polis bir þahsýn aracýyla kente sahte bandrollü
makaron sigara getireceðinin tespit edilmesi üzerine yapýlan aramada, 860
bin adet sahte, mükerrer
bandrollü kaçak makaron
sigara ele geçirildi. Þüpheli hakkýnda adli iþlem
yapýldý. (Haber Merkezi)

Jandarma çocuklarý unutmadý
Ýl Jandarma Komutanlýðý, Osmancýk'a baðlý
Avlaðý köyünde eðitim gören çocuklarla bir araya geldi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý'ný kutladý.
Ýl Jandarma Komutanlýðý personelleri, Osmancýk'a baðlý Avlaðý köyünde Avlaðý Ýlkokulu'nda eðitim gören öðrencileri ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý2ný kutlayan Jandarma personeli, kýz ve erkek çocuklara oyuncak, seviyelerine
uygun okuma kitabý, Türk bayraðý ve Jandarma
Trafik Boyama Kitaplarý armaðan etti.
Ziyarette çocuklar ile kendilerine çocuk bayramýný hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk hakkýnda karþýlýklý sohbet edildi.
Ziyarette ayrýca "Tim Jandarma" adlý çizgi
film çocuklarla beraber izlendi.
(Çaðrý Uzun)

Kazayý gören çevredeki vatandaþlarýn ihbarýyla kaza yerine
ambulans ve polis ekipleri sevk
edildi. Yaralý motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yaralý sürücü
ambulansla Osmancýk Devlet
Hastanesine kaldýrýldý.
Polis kazayla ilgili soruþturma
baþlattý.
(Haber Merkezi)

‘Çerikci'nin kayýtsýz þartsýz destekçisiyiz'

ÝKÝ TIR ÇARPIÞTI
Osmancýk'ta iki TIR, ýþýkta
çarpýþtý.
Kaza, Samsun-Ýstanbul D-100
karayolundaki kavþakta meydana
geldi. Samsun yönünden Ýstanbul
istikametine giden 84 AA 685 Ýran
plakalý TIR, kavþakta kýrmýzý ýþýkta duran TIR'ýn dorsesine arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle
TIR'ýn kupasýnda aðýr hasar mey-

dana geldi. TIR sürücüsü kazayý
hafif sýyrýklarla atlattý. Çevredeki
vatandaþlarýn ihbarýyla kaza yerine trafik polis ekipleri sevk edildi.
Araçlar, çekici yardýmýyla olay
yerinden kaldýrýldý.
Bu sýrada polis ekipleri D-100
karayolunda yoðun önlem aldý.
Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
(Haber Merkezi)

Çorum Yorgancýlar, Çeyizlik Eþya,
Perde Ýmal ve Satýcýlarý Odasý Yönetim
Kurulu, ÇESOB seçimlerinde Erdoðan
Çerikci'ye tam destek verdiklerini açýkladý. Erdoðan Çerikci'nin uzun yýllardan
beri baþkanlýðýný yaptýðý Çorum Yorgancýlar, Çeyizlik Eþya, Perde Ýmal ve
Satýcýlarý Odasý yönetim kurulu, Baþkan
Vekili Murat Koldaþ baþkalýðýnda toplandý. Yönetim kurulu, ÇESOB Baþkan
Adayý Erdoðan Çerikci'ye kayýtsýz þartsýz destek verme konusunda oybirliði
ile karar aldý. Yönetim Kurulu'nun aldýðý
karar, ziyaret edilerek Çerikci'ye iletildi.
Çorum Yorgancýlar, Çeyizlik Eþya,
Perde Ýmal ve Satýcýlarý Odasý Baþkan
Vekili Murat Koldaþ, ziyaret sýrasýnda
yaptýðý konuþmada Erdoðan Çerikci'ye
Çorum esnaf ve sanatkarýna hizmet
edebilmek için çýktýðý yolda baþarýlar dilerken, yönetim kurulu olarak sonuna

kadar yanýnda ve destekçisi olduklarýný
belirtti. Koldaþ, Baþkan Erdoðan Çerikci'nin ÇESOB Baþkaný seçilmesi halinde esnaf ve sanatkarla çok hayýrlý ve
faydalý hizmetlerde bulunacaðýna inandýðýný belirterek, baþarýlar diledi.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkan Adayý Erdoðan Çerikci ise, birlikte mesai harcadýðý
oda yönetim kurulunun böyle bir desteði göstermesinin kendisini çok mutlu olduðunu söyledi.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...

22 NiSAN 2022

23 NiSAN 2022
19 NiSAN 2022

21 NiSAN 2022
19 NiSAN 2022

23 NiSAN 2022

20 NiSAN 2022
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Çorum’da haftaya bakýþ
23 NiSAN 2022

19 NiSAN 2022

20 NiSAN 2022

22 NiSAN 2022

23 NiSAN 2022

18 NiSAN 2022
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Uzmanlar: Oruç tutmak
kalp saðlýðýna faydalý
Þeker hastalarýna önemli uyarý
Dahiliye Uzmaný Dr. Erdoðan
Erdem, þeker hastalarýnýn mutlaka
hekimlerine danýþarak oruç tutmalarý gerektiðini dile getirdi.
Þeker hastalarýna uyarýlarda bulunan Düzce Özel Çaðsu Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Erdoðan Erdem, "Ramazan ayý ve bahar mevsimini birlikte yaþýyoruz, oruç tutulan süre uzun. Bu uzun açlýk süresinin sonunda, bir öðünde yenen
miktar da artýyor, bunlara baðlý olarak da deðiþik saðlýk sorunlarýyla
karþýlaþýyoruz. Örneðin bazý hastalarýmýzýn þeker dengesinin kötüleþtiði, kýsa ve uzun vadede saðlýklarý
üzerinde ciddi sorunlara sebep olabildiðini görebiliyoruz. Uzun süre
açlýðýn getirdiði en önemli tehlike
hipoglisemi denilen kan þekerinin
aþýrý düþmesidir. Hastalarýn, hekimlerin önerilerini dikkate alarak azami ölçüde uyum saðlamalarý gerekiyor. Oral yoldan çok sayýda ve deðiþik cinste ilaç kullanan ve kan þekerleri ancak bu þekilde düzene giren hastalarýnda uzun süre aç kalmalarý ve bir kerede çok yemek yemeleri sakýncalý olduðundan, bu tip
hastalarýn oruç tutmalarý uygun olmaz. Ayrýca insülin kullananlarýn
oruç tutmasý hiçbir hekim tarafýndan kabul görmeyeceði dikkate
alýnmalý ve saðlýðýn tehlikeye atýlmýþ olduðu gerçeði unutulmamalýdýr" dedi.
Oruç tutan þeker hastalarýnýn
karþýlaþabileceði risklere deðinen
Erdem, þu ifadeleri kullandý:
"Aþýrý þeker düþmesi (hipoglisemi), kan þekerinin aþýrý yükselmesi
(hiperglisemi ve koma) aþýrý su kaybý, aþýrý kilo kaybý veya kilo alma,

þeker hastalýðýna baðlý organ hasarlarýnýn aðýrlaþmasý, kalp, böbrek, beyin fonksiyonlarýnda kötüleþme gibi sorunlar meydana gelebilir.
Hekiminiz ile irtibat halinde olun,
özellikle orucun ilk günlerinde sýk
sýk kan þekerinizi ölçtürerek hekiminize bilgi verin. Ýftar öncesi, yemek
yedikten (ilk lokmadan) iki saat sonra ve uzamýþ açlýk döneminde kan
þekerlerine bakýn. Kan þekerinizde
aþýrý dalgalanma olduðunda sebebinin araþtýrýlmasýný saðlayýn. Ýftar
ve sahur yemekleri hafif ancak kan
þekerini ayarlayýcý þekilde düzenlenmelidir. Örneðin iftarda aðýr, yaðlý, kýzartmalý, hayvansal besinler
alýnmamalý onun yerine hafif çorba,
sebze yemekleri ve yeterli miktarda
sývý alýnmalýdýr. Ýftardan bir kaç saat
sonra hafif kahvaltý tarzýnda bir ara
öðün alýnmalý ve yatmaya 1-2 saat
kala hafif bir meyve öðünü yenmelidir. Þeker hastalarýnýn sahura
kalkmadan oruç tutmasý ya da sahurda yalnýzca su içilip yatmasý uygun deðildir. Sahurda kan þekerini
uzun süre düzenli tutabilecek, kepekli tahýllar, kahvaltýlýk ürünler ve
sebze tercih edilmeli, tatlýlardan
uzak durulmalýdýr. Yine mutlaka bol
sývý, özellikle su tüketilmeli, yemeklerin þeker yükseltici oranlarý konusunda bilgi sahibi olunmalýdýr. Þekeri yüksek seyredenler, þekeri sýk
sýk düþenler ve Ýnsülin kullananlar
oruç tutmamalý. Dini inançlarýn yaný
sýra saðlýk gerçeði de göz ardý edilmemeli, saðlýðý tehlikeye atacak
zorlamalardan kaçýnýlmalý, gün içerisinde yapýlan egzersizlerin zaman
dilimi iftardan sonraya kaydýrýlmalýdýr."
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:08
05:42
12:43
16:30
19:35
21:03

TARiHTE BUGÜN
1920- Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi
Reisliðine seçildi.
1946- Ulvi Cemal Erkin'in Birinci Senfonisi,
Ankara Devlet Konservatuvarý'nda ilk kez
seslendirildi.
1972- TBMM, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan
ve Hüseyin Ýnan'ýn idam kararlarýný yeniden
onayladý.
1978- Ereðli Kömür Ýþletmesi'nin Armutçuk
üretim bölgesindeki grizu patlamasýnda 17 iþçi öldü.
2001- Ankara DGM Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Beyaz Enerji Operasyonu'na iliþkin soruþturmayý tamamlayarak dava açtý.
2007- Recep Tayyip Erdoðan, Abdullah
Gül'ü Cumhurbaþkanlýðýna aday olarak gösterdi.
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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

Kardiyoloji Uzman Uz. Dr. Ayhan
Küp, Ramazan Ayý’nda oruç ve kalp
saðlýðýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Uz. Dr. Ayhan Küp, oruç tutmanýn
kalp saðlýðý üzerine olumlu etkileri olduðunu belirterek, “Ramazan ayýnda
kalp saðlýðý açýsýndan oruç tutulmasýnda fayda var” dedi.
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim Araþtýrma
Hastanesi'nde çalýþan Kardiyoloji Uz.
Dr. Ayhan Küp, Ramazan Ayý'nda
oruç ve kalp saðlýðý hakkýnda önemli
açýklamalarda bulundu. Ayhan Küp,
Oruç tutmanýn kalp saðlýðý açýsýndan
yararlý olduðunu ancak kalp rahatsýzlýðý bulunan hastalarýn doktor kontrolünde ramazan ayýnda oruç tutmalarýný önerdi.
"GENEL OLARAK KALP RÝTÝM
BOZUKLUÐU OLAN HASTALAR
DA ORUÇ TUTABÝLÝR"
Oruç ve kalp saðlýðýna iliþkin konuþan Kardiyoloji Uz. Dr. Ayhan Küp, “
Hasta bazlý olarak deðerlendirmek
gerekirse ileri evre kalp yetersizliði yanýnda daha ritim bozukluðu tanýlarý
olan veya ölümcül ritim bozukluðu
olan hastalarýn doktor kontrolünde
oruç tutmasý gerekebilir. Ama genel
olarak ritim bozukluðu olan hastalar
oruç tutabilirler“ dedi.
"BRUGADA ÞÜPHESÝ
OLAN VEYA TANISI OLAN
HASTALAR, KESÝNLÝKLE
ORUÇ TUTMAMALI"
Sýcak ve uzun yaz günlerinde oruç
tutmanýn pek çok hastada sorun oluþturabileceðini kaydeden Küp, “Brugada dediðimiz ölümcül ritim bozukluðuyla seyreden ani bir þekilde hayatýný kaybeden hastalar oluyor ve genetik geçiþli bir hastalýk bu. Bu hastalarda aðýr yemek sonrasý bu ritim bozukluklarý tetiklenebiliyor. Brugada þüphesi olan veya tanýsý olan hastalar,
kesinlikle oruç tutmamalý. Diðer bir

grup ise Hipertrofik kardiyomiyopati,
dediðimiz, kalp duvarlarýnýn kalýnlaþmasýyla giden genetik bir hastalýk yine. Bu hastalarda da uzun süreli açlýk
veya susuzluða baðlý olarak kan volümü düþtüðü için buna baðlý olarak ani
bir þekilde tansiyonu düþüp bayýlmalara sebebiyet verebilir. Bu hastalarda
kesinlikle oruç tutmamalý. Ritim bozukluðu olan hastalar genelde 2 çarpý
1 tarzýnda ilaç kullanýyor. Bu hastalar
aslýnda oruç tut zamanýnda da rahat
bir þekilde ilaçlarýný rahatlýkla alabilirler. Birini iftardan sonra, birisini de sahurdan önce þeklinde aç veya tok olmasý fark etmiyor. Yani özellikle tok almasýný gerektiren ilaçlarý iftardan sonra rahat bir þekilde alabilirler. Ama
günde 3 defa kullanýlan çok ciddi ritim
bozukluðu olan hastalarýmýzýn oruç
tutmamasýný tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandý.
"RAMAZAN AYINDA
GENEL OLARAK ORUÇ
TUTULMASINDA FAYDA VAR"
Kardiyoloji Uz. Dr. Ayhan Küp devamýnda “Uzun süreli açlýk kalp ritimlerinin bozulmasýndan ziyade kalp rit-

minin düzelmesini sebebiyet verebilir.
Özellikle uzun süreli açlýða baðlý olarak sempatik aktivitede bir azalma
meydana geldiði için özellikle ritim bozukluklarý da sempatik aktivitenin artmasýyla ortaya çýktýðý için uzun süreli
açlýklarda ritim bozukluðunun artmasýný deðil, daha çok azalmasýný bekleriz. Toplumda çarpýntý kabaca yüzde 3
ila 5 oranýnda gözükmekte ve bunlarýn büyük bir kýsmý basit hayat tarzý
deðiþiklikleriyle veya bir takým ilaç tedavileriyle kontrol altýna alýnabiliyor.
Bu tarzdaki hastalarýmýz da rahat bir
þekilde oruçlarýný tutabilirler. Herhangi
bir doktora gitmeden de ama ciddi
kalp yetersizliði olan ciddi bir ritim bozukluðu olan hastalarýn oruç tutmadan önce mutlaka uzman bir görüþ
alýp ondan sonrasýnda oruç tutmasý
gerekebilir. Onun haricinde oruç kalp
saðlýðý üzerinde olumlu etkileri de
mevcut. Uzun süreli açlýða baðlý olarak hastalarýn lipit profillerinde iyi kolesterolün artmasý, kötü kolesterolün
azaldýðý çalýþmalar mevcut. Ramazan
ayýnda da genel olarak oruç tutulmasýnda fayda var diye düþünüyorum”
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Oruç ile ilgili uzmanlardan öneriler
Ramazan ayýnýn baþlamasýyla
birlikte alanýnda uzman doktorlar,
saðlýklý oruç tutmak için önerilerde
bulundu. Medicana Çamlýca Hastanesi doktorlarýndan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Aylin
Akýncý, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Uzm. Dr.
Safiye Arýk, Gastroenteroloji Uzmaný Uzm. Dr. Ayþegül Öziþ, Ýç Hastalýklarý Uzmaný Uzm. Dr. Engin Yurt,
Nefroloji Uzmaný Uzm. Dr. Hasan
Çakýr, saðlýklý oruç tutmak için önerilerde bulundu.
"EMZÝREN ANNELERE, ÖZEL
BESLENME PROGRAMLARI VE
DÝYET LÝSTELERÝ VERÝLEBÝLÝR"
Bol su tüketmesi gereken hamilelerin ve emziren annelerin oruç
tutmasýnýn sakýncalý olabileceðini
aktaran Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Aylin Akýncý,
“Eðer oruç tutulacaksa, doktorunuza danýþarak, ihtimal riskler hakkýnda bilgi alarak ve kontrollü þekilde
oruç tutmalýsýnýz” þeklinde konuþtu.
Hamilelik döneminde anne
adaylarýna; uzun süre aç kalmadan,
sýk sýk ve azar azar yemek yemeleri önerdiklerini belirten Op. Dr. Aylin
Akýncý, diyabet, erken doðum riski,
kanama, çoðul gebelik, geliþme geriliði gibi riskli gebelik durumu olan
anne adaylarýnýn oruç tutmalarýnýn
sakýncalý olabileceðinin altýný çizdi.
Op. Dr. Akýncý, sözlerine þöyle
devam etti: “Anne adayýnda düþük
riski var ise özellikle bol sývý tüketmesi önerilir. Oruç nedeniyle az sývý
alýnmasý durumunda rahim kasýlmalarý olabilir ve erken doðum riski
ortaya çýkabilir. Su, gebeliðin devamýnda, idrar yolu enfeksiyonlarýndan korunmada ve tedavisinde
önemlidir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonlarý sýk görülür. Bol sývý alýmý ise idrar çýkýþýný artýrýr. Hamilelerin oruç sebebiyle gün içinde yeterince sývý almamasý tansiyon düþmeleri ve bayýlmalara neden olabilir.
Gün içinde sývý alýnamamasý annenin kan hacmini azaltacaðý için bebeðin idrar çýkýþý ve kesesinin suyunu azaltabilir. Hamileliðe baðlý geliþen yüksel tansiyon da oruç için
riskli durumlar arasýndadýr.”
Diðer yandan bebeklerin biyolojik
ve psikolojik geliþiminde emzirmenin
büyük bir önem taþýdýðýný aktaran
Op. Dr. Akýncý, “Bebeðin saðlýklý geliþimi için emziren annenin de saðlýðýna dikkat etmesi gerekir. Anne sütünün bileþenlerini etkileyen pek çok
faktör vardýr. Bu nedenle emziren
annelere, özel beslenme programlarý ve diyet listeleri verilebilir. Çünkü

yoruz. Burada özellikle böbrek yetmezliði ve kalp yetmezliði bulunan
hastalarýn sývý tüketmedikleri takdirde yeni bir yetmezliðe neden olacaðý için bu konuda çok dikkatli olmalarý ve oruç tutmamalarý gerekiyor.
Diðer yandan zor veya aðýr bir tedavi sürecinde olan, yakýnda dönemde bir ameliyat geçirmiþ ve mutlaka
düzenli beslenme gerektiren hastalýklarý (tüm kanserli ve önemli ameliyat geçirmiþ hastalar gibi) olanlarýn
mutlaka hekim kontrolünde oruç tutmaya karar vermelerinin önemle altýný çiziyoruz” açýklamasýnda bulundu.
emziren annelerin tükettiði besinler,
bebeklerin geliþimini doðrudan etkiler. Emziren annelerin ise özellikle ilk
aylarda beslenmelerine dikkat etmeleri ve bol sývý almalarý önemlidir.
Oruç, sývý alýmýnýn azalmasýna baðlý
olarak sütün azalmasýna neden olur.
Bu nedenle emzirme döneminde de
oruç tutulmasý önerilmez. Bu dönemde annelerin özellikle bol sývý tüketimine ve öðün atlamamaya dikkat
etmesi önemlidir. Dolayýsý ile emziren annelerin en azýndan doðumdan
sonraki ilk aylar oruç tutmamasý önerilir. Oruç tutarken verilen diyet listesine ve beslenme programýna uymakta zorluk yaþanabilir” dedi.
"TÝROÝD HASTALARI HEKÝM
KONTROLÜ ÝLE ORUÇ
TUTABÝLÝR"
Tiroid hastalarýnýn hekimlerine
danýþarak ve düzenli kullanacaklarý
ilaçlarýnýn saatlerini iftar ile sahur
arasýna alacak þekilde yine hekim
kontrolü ile oruç tutabileceklerini bildiren Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalýklarý Uzmaný, Uzm. Dr. Safiye Arýk, “ Oruç tutmak isteyen tiroit
ilacý kullanan hastalarýn, tedavilerinde özel bir deðiþikliðe ihtiyaçlarý olmayacaktýr. Tiroit hastalarý herhangi
bir tehlike altýnda kalmadan oruç tutabilirler. Bu süreçte hipotiroit hastalarý ve tiroit hormonu için ilaç kullanan hastalar, ilaçlarýný açken almalýdýrlar. Bu nedenle sahurda yemek
yemden yarým saat önce ilaçlarýný
alýp ardýndan yemek yiyebilirler.
Þiddetli semptomlar gösteren hipertiroidi hastalarý, oruç tutmayý býrakmalý ve doktora görünmelidir. Hastalýðý ileri seviyede olan hastalarýn
oruç tutmaya baþlamadan önce
doktorlarýndan onay almasý önemlidir” diye konuþtu.
REFLÜSÜ OLANLAR ORUÇ
TUTABÝLÝR MÝ?
Türkiye'de çok yaygýn görülen

mide hastalýklardan birinin de bir
reflü olduðunu belirten Gastroenteroloji Uzmaný Uzm. Dr. Ayþegül
Öziþ, "Mide içeriðinin bir zorlama olmaksýzýn yemek borusuna geri gelmesi þeklinde tarif edilen bu hastalýk, yaþam kalitesini kötü etkiliyor ve
maalesef tekrarlýyor. Oruç tutarken,
tüm kronik hastalýklarda olduðu gibi
reflüye karþý da bazý kurallara dikkat
ederseniz, Ramazan ayýný kolaylýkla geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandý.
Uzm. Dr. Öziþ, iftar yemeðinin
kýsa molalarla yenmesinin büyük
fayda saðlayacaðýný belirtti. Uzm.
Dr. Öziþ, sözlerine þöyle devam etti: “Sahur yemeðinde yaðlý yiyeceklerden ve kýzartmalardan, domatesli yiyeceklerden, baharatlardan, kafeinli içeceklerden, çikolata ve benzeri gýdalardan uzak durmalýsýnýz.
Eðer mideniz yanmadan rahat bir
gün geçirmek istiyorsanýz, sahurda
et ve yumurta gibi proteinli gýdalarý
tercih etmelisiniz. Ýlerlemiþ safhadaki reflünüz ve varsa mide fýtýðýnýz
oruç tutmanýz nedeniyle þiddetini
artýrabilir. Bu durumdaysanýz oruç
tutarken mutlaka doktorunuza danýþmalýsýnýz.”
KRONÝK HASTALIKLARI
OLANLAR ORUÇ TUTABÝLÝR MÝ?
Diyabet, böbrek, karaciðer, migren, kalp, tansiyon vb. gibi kronik
hastalýklarý olanlarýn oruç tutarken
çok daha dikkatli ve hekimlerine danýþarak hareket etmelerinin çok
önemli olduðunun altýný çizen Ýç
Hastalýklarý Uzmaný Uzm. Dr. Engin
Yurt, “Özelikle insülin kullanan diyabet hastalarýn ve yine tansiyonu çok
stabil olmayan tansiyon hastalarýn,
kalp ve böbrek yetmezliði hastalarýn
oruç tutmalarýný önermiyoruz. Kalp
damar hastalýðý olan, kalp damar týkanýklýðý olan, stent takýlmýþ, yeni
kalp krizi geçirmiþ hastalarýmýzýn
kesinlikle oruç tutmamalarýný öneri-

"ÝFTAR VE SAHUR
ARASINDA EN AZ 2-3 LÝTRE SU
TÜKETÝLMESÝ GEREKÝYOR"
Böbrek hastalarýnýn oruç tutmalarý sakýncalý olduðunu, böbrek yetersizliði olanlarýn oruç tutmalarý halinde yetersizliðin daha da ilerleyebileceðini vurgulayan Nefroloji Uzmaný, Uzm. Dr. Hasan Çakýr, “Ramazan ayýnda böbrek hastalarý, iftar
ile sahur arasýndaki dönemde su
açýklarýný
kapatamadýklarýndan
hastalýðýnýn farkýnda olmayan birçok kiþi, oruç tutmaya baþlayýnca
ciddi sýkýntýlar yaþayabiliyor. Diðer
taraftan böbrek taþý olan hastalarýn
da susuz kaldýðý dönemlerde þikayetleri artabiliyor. Böbrek fonksiyonlarý sýnýrda seyreden bir kiþinin böbrek saðlýðý bu durumdan olumsuz
etkilenebiliyor. Oruç tutmak isteyen
ancak diyabet, hipertansiyon veya
kalp-damar hastalýðý olanlarýn, böbrek taþý düþüren veya kum düþürmüþ olanlarýn veya ailelerinde bu
hastalýklarý geçirmiþ yakýnlarý olanlarýn, gece sýk tuvalete kalkanlarýn
Ramazan öncesi hekime danýþmalarýnýn ve gerekli kontrolleri yaptýrmalarýný öneriyoruz. Peki oruç tutmak isteyen böbrek hastalarý nelere
dikkat etmeli dersek: Oruca baþlamadan önce mutlaka hekiminize
danýþmalý, kontrolden geçmeli ve
ilaçlarýnýzý hekiminiz ile birlikte planlamalýsýnýz. Oruç tutarken, tuz tüketiminden uzak durmanýz gerekiyor,
iftar ve sahur arasýnda en az 2-3 litre su tüketilmesi gerekiyor, süt ve
süt ürünlerinin çok yüksek oranda
tüketmemeniz gerekiyor, aþýrý ve
demli çay içmemeniz gerekiyor,
konserve yiyeceklerden uzak durmanýz gerekiyor, sigara kullanýmýný
býrakmanýz gerekiyor, gün içerisinde mutlaka hafif egzersizler yapmanýz gerekiyor, ideal kilonuzu korumanýz, kilo almaktan kaçýnmanýz
gerekiyor” açýklamasýnda bulundu.
(Haber Merkezi)
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Sanayi iþletmeleri dikkat,
2 bin 356 lira cezasý var!
Kaymakam Ayhan Akpay,
þehit ailesini ziyaret etti
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, þehit Soner Özdemir'in ailesini ziyaret etti.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ve kurum müdürleri,
Ramazan ayýnýn 20. gününde
Osmancýk'a baðlý Kuzhayat kö-

yünden þehit Soner Özdemir'in
babasý Þemsettin Özdemir'i ve
annesi Ayþe Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Akpay,
þehit ailelerinin her zaman yanýnda olduklarýný hatýrlattý.
(Haber Merkezi)

Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü, sanayi iþletmelerinin yýllýk iþletme cetvellerinin müdürlüðe bildirmesi gerektiðini,
bildirilmeyenlere 2 bin 356 liralýk idari
para cezasýnýn uygulanacaðý ifade edildi. Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þöyle denildi:
"Bilindiði üzere 6948 Sayýlý Sanayi
Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince
Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin
her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri
arasýnda bir önceki yýla ait (Yýllýk Ciro
Bilgisi, Kapasite Kullaným Oraný Bilgisi,
Çalýþan Sayýsý, Tüketilen Enerji, Üretim
Þekli, Üretim Bilgisi ve Atýk Madde Bilgilerini) yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz
doldurarak sistem aracýlýðýyla internet
ortamýndan online olarak baðlý bulunduklarý ilin Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne göndermeleri gerekmektedir.
Sanayi iþletmelerinin her yýl vermek
zorunda olduðu; bir önceki yýla ait faaliyetleri ile ilgili yýllýk iþletme cetvelini;
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi veya
https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden e-devlet þifresi ile giriþ yapýlarak 'Ýþletmelerim' menüsünden iþletme çaðýrýlarak yýllýk iþletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup sistem üzerinden Ýl Mü-

dürlüðüne Gönder butonuna týklanarak
online þekilde Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir.
Sanayicilerimizin 2 bin 356 TL'lik
idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Ýnternet ortamýndaki on-line giriþlerin son gün olan 30 Nisan 2022 (Söz
konusu tarihin bu yýl resmi tatile denk
gelmesi nedeniyle 5 Mayýs 2022 tarihi
sonuna kadar) tarihinde sistemde yo-

ðunluk olacaðý ve olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak en son
güne býrakýlmamasý gerekmektedir.
Yýllýk Ýþletme Cetveli bilgilerini 5
Mayýs 2022 tarihine kadar internet
ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan
iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicili
Kanunu'nun 9.Maddesi gereðince 2 bin
356lira idari para cezasý uygulanacaktýr."
(Haber Merkezi)

AR-GE EKiBiNiN
PROJE BAÞARISI
Akpay’dan milli
sporculara ziyaret
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Brezilya'daki olimpiyatlarda Türkiye'de temsil edecek olan
sporcularý ziyaret etti.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Osmancýk'ta bulunan ve

ülkemizi Brezilya'da yapýlacak
Ýþitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarýnda temsil edecek Badminton
Milli Takýmý Sporcularýný ziyaret
ederek baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)

Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) tarafýndan
düzenlenen 'AR-GE Proje
Yarýþmasý'nda dereceye girenler belli oldu.
Samsun, Ordu, Çorum,
Amasya ve Sinop illerinde
elektrik enerjisi daðýtýmý hizmeti sunan YEDAÞ tarafýndan AR-GE Proje Yarýþmasý
düzenledi. YEDAÞ üst yönetim tarafýndan yapýlan deðerlendirmede 'Adaptör Güç Kalite Analizörü' birinci, 'Kesicili
Giriþ Çýkýþ Hücrelerin Üzerine Ýzolasyon Direnci Test Cihazý Eklentisi' ikinci, 'Ultrasonik Yöntemle Envanter Koruyucu' ise üçüncü oldu. Yarýþmada birinci seçilen projenin
Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu'na (EPDK) sunulacaðý öðrenildi.
"YATIRIMLARIMIZ
DEVAM EDECEK"
2022 yýlý ile birlikte yeni
uygulama döneminde þirketin teknolojik yatýrýmlarýnýn
hýzlý bir þekilde devam edeceðini belirten Yeþilýrmak
Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ) Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, "Ýnovatif stratejilere yatýrým yaparak ilerliyo-

ruz. YEDAÞ'taki inovasyon
stratejileri, kurumsal stratejileri ile bütünleþmiþ durumdadýr. Avrupa'da kullanýlan ve
yeni geliþim gösteren teknolojik süreçleri yakýndan takip
ediyoruz" dedi.
"Günümüzün rekabetçi
koþullarýnda sürdürülebilir
baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve
yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin
anahtarý ise AR-GE çalýþma-

larýna verdiðiniz önemdir" diyen Genel Müdür Bora þunlarý söyledi:
"YEDAÞ olarak, kaliteli
ve kesintisiz elektrik enerjisi
sunmak ve müþteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak
istiyoruz. Avrupa'da kullanýlan elektriðin ayný þekilde
bölgemizde de kullanýlmasý
için yatýrýmlarýný gerçekleþtiren YEDAÞ, tüm tecrübesi
ve bilgisiyle, kýsa sürede Avrupa standartlarýný yakala-

mýþtýr. YEDAÞ, tüm paydaþlarýyla birlikte, yön birliði içerisinde ortak sinerji oluþturarak, müþteri memnuniyeti
odaklý bir yönetim modeli
sergileyerek AR-GE çalýþmalarýna da yatýrým yapmaktadýr."
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim
eden Bora, AR-GE ekibini
kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi.
(Haber Merkezi)

'Ebelere hak ettikleri deðer verilmelidir'
Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, 2128 Nisan Ebeler Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýmladý.
Ebelerin aðýr þartlar altýnda çalýþtýðýný belirten Saatcý,
gereken deðerin verilmediðini belirterek, "Aðýr çalýþma
koþullarý altýnda görevlerini
yerine getirmeye çalýþan
ebelerimiz, saðlýk sistemimizin önemli unsurlarýndan olmasýna ve ülkemizdeki tarihi
geçmiþine raðmen, ne yazýk
ki hala hak ettikleri deðeri
görememektedirler. Kalkýnmýþlýk göstergeleri arasýnda
ilk sýralarda yer alan ana
ölüm oraný, bebek ölüm oraný, 5 yaþ altý ölüm oraný ve
kýzamýk sýklýðýnýn azaltýlmasýnda ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa
bu gün gelinen noktada bu
alanda elde edilen baþarý
dahi hizmetin asýl sahiplerine mal edilememektedir" dedi.
Ebelerin mevzuattan kaynaklanan sýkýntýlarýna da deðinen Saatcý,"Ebeler, Saðlýk
Bakanlýðý'nýn en önemli hizmet kadrolarýndan birisi ol-

Ahmet Saatcý

masýna raðmen çaðýn gerekleriyle donatýlmýþ bir kanuna sahip deðildirler. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþan ebelerin, görev tanýmlamalarýnýn olmamasý, sorumluluk ve yetkilerinin kýsýtlý olmasý, karþý karþýya olduklarý önemli sorunlardýr.
Bunun yaný sýra birçok ebe;
hemþirelik baþta olmak üzere öðretmenlik, mühendislik,
hukuk hatta týp fakültesi okuyup bu iþten ayrýlabilmenin
yollarýný aramýþtýr. Hâlihazýrda okul bitirmiþ ve bir fýrsatta
meslek deðiþtirme hazýrlýðý

içinde olan ancak, yeterlilik
sýnavý, kadrosuzluk vs nedenlerle bu süreci ötelenen
birçok kiþinin olduðu bilinmektedir. 2007 yýlýnda çýkarýlan Hemþirelik Yasasý sonrasýnda yaklaþýk 10 bin ebenin "hemþirelik yetki belgesi"
almak üzere Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmasý da buradaki sýkýntýnýn büyüklüðüne
ýþýk tutmaktadýr. Bu noktada
var olan sorunlara, kalýcý çözüm üretebilmek için; ebelik
mesleðinin görev tanýmlarýnýn yapýlmasý, yetkilerinin
yasaya dayandýrýlmasý, sos-

yal ve ekonomik statülerinin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ebelik mesleðinin çaðdaþ, mesleðin
önemine ve gerekliliðine uygun tanýmý yapýlmalý, ebelerin görev yetki ve sorumluluklarý belirtilmelidir. Mevcut
çaðýn gereklerini karþýlamayan ve anayasanýn eþitlik ilkesine uymayan, ayný eðitim
seviyesine sahip birçok
meslek grubundan daha alt
ve hatta haksýz uygulamalara maruz kalýnmasýna neden
olan mevcut yasadan daha
çaðdaþ ve eþitlik saðlayacak
bir Ebelik Yasasý çýkmalýdýr"
ifadelerini kullandý.
Saatcý, açýklamasýný þöyle tamamladý:
"Saðlýk-Sen olarak, onca
soruna ve olumsuz koþullara
raðmen görevlerini büyük bir
sorumluluk bilinci içinde ve
þevkle yapan tüm ebelerimize teþekkür ediyor, ebelerin
mesleki sorunlarýnýn çözümü noktasýnda kararlýlýkla
mücadele edeceðimizi bir
kez daha belirterek, Ebeler
Haftasýný kutluyoruz."
(Haber Merkezi)

Sezai Karakoç

Alaattin Karaca

Sezai Karakoç anýlacak
Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamýnda programlar düzenlemeye devam ediyor. Hitit Üniversitesi ile ortaklaþa düzenlenecek konferans ile
mütefekkir ve þair Sezai Karakoç'un fikir dünyasý konuþulacak.
25 Nisan Pazartesi günü Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
konferans salonunda gerçekleþtirilecek programda Muðla Sýtký
Koçman Üniversitesi Öðretim
Üyesi, hemþehrimiz Prof. Dr. Ala-

attin Karaca anlatacak.
Geçtiðimiz yýl 16 Kasým'da yitirdiðimiz eserleriyle, fikirleriyle
topluma yön veren, mütefekkir ve
þair, Cahit Zarifoðlu'nun ifadesiyle yedi güzel adamdan biri Sezai
Karakoç'u bu vesileyle rahmetle
anacaklarýný söyleyen Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, þehirdeki tüm paydaþlarla,
kurumlarla ortak proje ve çalýþmalar yürüttüklerinin altýný çizdi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

24 NÝSAN 2022 PAZAR

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

ÇORUM HAVA TAHMiNi

BOZDOÐAN

ÖMÜR

OYA

(TEL: 234 46 45)
CEMÝLBEY CAD.
NO: 74/E
CUMA PAZARI YANI

(TEL: 212 35 07)
GAZÝ CAD. 58/B VERGÝ DAÝRESÝ
YANI

(TEL: 213 88 16)
ULUKAVAK MAH.
DR. S.AHMET CAD.
NO: 1/B

OSMANCIK'I
YÖNETTiLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramýnda makamlarýn
sahipleri öðrenciler oldu.
Öðrencilerin baþta Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýðý ve Milli
Eðitim Müdürlüðü olmak üzere
makamlarý yönetmesi, renkli görüntülere sahne oldu.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay'ý makamýnda ziyaret eden
minikler makam koltuðunu teslim
aldý. Koyunbaba Ýlkokulundan 4/C
sýnýfý öðrencisi Ayhan Çýplak makam koltuðuna geçer geçmez Ýlçe
Jandarma Komutanlýðýný arayarak
çevre köylerin güvenliði hakkýnda
bilgiler aldý.
Kaymakam Akpay, ziyaretleri
nedeniyle öðrencilere teþekkür etti.
(Haber Merkezi)

Baþkanýn makamý
minik Mustafa'ya emanet
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, belediye baþkanlýðý makamýný 3. Sýnýf öðrencisi Mustafa Çýnar Tüysüz'e emanet etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Koyunbaba Ýlkokulu öðrencileri Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti. Ziyarette
Baþkan Gelgör, makamýný 3. Sýnýf
öðrencisi Mustafa Çýnar Tüysüz'e
emanet etti.
Ziyarette konuþan Baþkan Gelgör, "Þehrimizde yetiþen her çocuk
gelecekte bu makamlarda bizleri
temsil edecek, halkýmýza hizmet
edecektir. Ne mutlu millete hizmet
aþkýyla yetiþen çocuklara. Her biri çiçek kadar güzel olan çocuklarýmýzýn
güzel hediyelerinden mutlu oldum.
Biz de eðitim hayatlarýna katký saðlayacak hediyelerimizi takdim ettik.
Çocuklarýmýzla birlikte nice mutlu 23
Nisanlara… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlu olsun" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Olimpiyatlara Osmancýk'ta hazýrlanýyorlar
1-15 Mayýs 2022 tarihleri arasýnda
Brezilya'da yapýlacak Ýþitme Engelliler
Yaz Olimpiyatlarýnda Türkiye'yi temsil
edecek Badminton Milli Takýmý Osmancýk'ta kampa girdi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ündaveti üzerine ilçeye
gelen Milli Takým, Antrenörler Ertan
Özkan, Bircan Evrim Arslan ve Murat
Altun gözetiminde hazýrlýklarýný Osmancýk Spor Salonu'nda yapýyor.
Olimpiyatlar için seçilen sporcular;
Hale Nur Küçüksevgili, Furkan Büyükgöze, Doðukan Yýlmaz ve Gizem Nur
Uludað, Olimpiyatta Türkiye'yi baþarýyla temsil edebilmek için kampta yoðun bir antrenman süreci geçiriyor.
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,

Baþkan Yardýmcýlarý Hüseyin Cebeci
ve Kadir Eskiadam olimpiyatlara hazýrlanan sporcularý ziyaret etti. Antren-

manlarý izleyen Gelgör, milli sporculara baþarýlar diledi.
Türkiye Ýþitme Engelliler Badmin-

ton Milli Takým Antrenörü Ertan Özkan, Osmancýk'taki kampýn ardýndan
24. Ýþitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarý

için Brezilya'ya gideceklerini söyledi.
Osmancýk Belediyesinin ev sahipliðinde hazýrlýklarý sürdürdüklerini kaydeden Özkan "Olimpiyatlara federasyonumuzdan 12 branþta katýlýyoruz,
bunlardan birisi Badminton. Ýki erkek,
iki kýz sporcuyla katýlým saðlayacaðýz.
En son kampýmýz Osmancýk'ta. Burada gerçekten çok iyi aðýrlanýyoruz.
Belediye Baþkanýmýz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Barýþ hocamýz
çok destek oldular. Çok güzel, çok verimli bir kamp geçiriyoruz. Hedefimiz
olimpiyatlarda ülkemizi en iyi þekilde
temsil etmek." dedi.
Türkiye Ýþitme Engelliler Badminton
Milli Takýmý 10 gün boyunca kampa devam edecek.
(Sümeyra Özdoðan)

Öðrencilerle iftar yaptýlar
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay ve Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, lise öðrencileriyle iftarda bir araya geldi.
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay ve Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Ömer Derindere Fen
Lisesi Pansiyonu'nda iftar
programýna katýldý. Yapýlan iftarýn ardýndan öðrencilerle buluþan Akpay ve
Makineci, sorun ve talepleri dinledi, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Akpay ve
Ýlçe Müdürü Makineci, lisenin pansiyonunda incelemelerde de bulundu.
(Gizem Galatalý)

En kýsa sürede tamamlanacak
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, bölgenin en büyük kapalý semt pazarýnýn kýsa sürede tamamlanacaðýný söyledi. Sosyal medya hesabýndan bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, "Kapalý Pazar Yeri inþaatý-

na devam ediyor. Kýsa sürede kapalý pazarý tamamlayýp halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Projenin yüklenicisi Dörtçelik firmasýna da hýzlý çalýþmalarýndan dolayý ayrýca teþekkür ediyorum" dedi.
(Zahide Yasemin Eðriözlü)

