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Evliliðe pandemi engeli
Kaymakam Akpay'dan köy ziyaretleri
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay; Baltacý Mehmet Paþa, Evlik, Öbektaþ ve Yaðsiyen köylerini ziyaret ederek KÖYDES tarafýndan yapýmý planlanan çalýþmalarý yerinde inceledi.
3’TE

Ülkemizde evlenen
çiftlerin sayýsý 2020
yýlýnda 487 bin 270
oldu. Çorum'da ise
geçtiðimiz yýl evlenen
çiftlerin sayýsý 3 bin
40 olarak belirlendi
Evlenen çiftlerin sayýsý 2019 yýlýnda
542 bin 314 iken 2020 yýlýnda
%10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.
Bin nüfus baþýna düþen evlenme
sayýsýný ifade eden kaba evlenme
hýzý 2020 yýlýnda binde 5,84 olarak
gerçekleþti. Boþanan çiftlerin sayýsý
2019 yýlýnda 156 bin 587 iken 2020
yýlýnda %13,8 azalarak 135 bin 22
oldu. Bin nüfus baþýna düþen boþanma sayýsýný ifade eden kaba boþanma hýzý 2020 yýlýnda binde 1,62
olarak gerçekleþti.
8’DE

Yatýrýmlarý istiþare ettiler
Tosya Belediye Baþkaný Volkan Kavaklýgil ve Belediye Meclis Üyesi Rahman
Çalýkuþugil, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti. Tosya Belediye Baþkaný Kavaklýgil ve Belediye Meclis Üyesi Çalýkuþugil, Baþkan Gelgör
ile Osmancýk Belediyesi'nin yatýrýmlarý hakkýnda istiþarede bulundu.
3’TE

CHP, Oðuzlar'da parti
çalýþmalarýný deðerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Oðuzlar'da Ýlçe Yönetim
Kurulu tarafýndan düzenlenen Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlarak, CHP'nin önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olmasý için omuz omuza mücadele ettiklerini vurguladý.
Her ay düzenlenecek olan danýþma kurulu toplantýsýnda parti çalýþmalarý deðerlendirilerek, seçim hazýrlýklarý gözden geçirildi.
7’DE

Osmancýk'ta meydana gelen trafik
kazasýnda sürücüsünün direksiyon
hâkimiyetini yitirdiði otomobil yol
kenarýndaki bariyerlere çýkarak dört
tekerlek üstünde 800 metre devrilmeden ilerledi. Araç içinde bulunan
1'i çocuk üç kiþinin burnunun dahi
kanamadýðý ilginç kazayý görenler
þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. 3’TE

HAYIRSEVER VATANDAÞ
TDV'YE ARSA BAÐIÞLADI
Osmancýk'ta bulunan bin 138 metrekare arsa Türkiye Diyanet Vakfýna baðýþlandý. Koyun Baba Mahallesi Emniyet Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðini
Baþkaný Fazlý Gelgör, Osmancýk Zeytin mevkiinde bulunan bin 138 metrekare arsayý Türkiye Diyanet Vakfýna baðýþladý. Baðýþlanan arsa üzerine mescit,
Kur'an kursu ve yatýlý kýz hafýzlýk Kur'an kursu yapýlmasý planlanýyor. 2’DE

Hocalý katliamý 29 yýldýr
dinmeyen bir yara

Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði Doðu ve Güney Doðu
Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ

GÜZERGÂH DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE
KAVÞAKLARI ELE ALDILAR

Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Doðu ve
Güney Doðu Anadolu
Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ, Hocalý katliamýnýn
29'uncu yýldönümü nedeni ile bir açýklama
yaptý. Ýrfan Ermiþ "Ermeni ordusu bir gecede
kadýn-çocuk demeden
613 kiþiyi katlederek tarihe kara bir leke sürmüþtür" dedi.
3’TE

2’DE

BARÝYERLERÝN
ÜSTÜNDE 800
METRE ÝLERLEDÝ!

"Maðdurlar görülmeli, haklar ödenmeli"
Memur Sen Çorum Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Nurhan Yýldýrým, 28 Þubat zihniyetinin
tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini almasýnýn sadece faillerinin mahkûm edilmesiyle deðil, maðduriyetlerin telafisi, zararlarýnýn tazminiyle mümkün olabileceðini belirtti. Memur-Sen Kadýnlar Komisyonu, 28 Þubat olaylarýnýn yýldönümü nedeniyle Türkiye genelinde 81 ilde eþzamanlý olarak basýn açýklamasý yaptý.
7’DE

BORÇ YAPILANDIRMADA ÝLK
TAKSÝT ÝÇÝN SON GÜN 1 MART

Osmancýk polisinden

UYUÞTURUCU
OPERASYONU
Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup
Amirliði'ne baðlý narkotik timleri tarafýndan düzenlenen operasyonda
2 kilo 150 gram metamfetamin
maddesi ele geçirildi.
2’DE

3’TE

ÖZEL ÝDARE'DEN AMATÖR SPORA
VE ENGELLÝLERE DESTEK 8’DE

ÝBRAHÝM GÖKDERE'YE
BAÞARI BELGESÝ 3’TE
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HAYIRSEVER VATANDAÞ
TDV'YE ARSA BAÐIÞLADI
Osmancýk polisinden
uyuþturucu operasyonu
Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele
Grup Amirliði'ne baðlý narkotik timleri tarafýndan düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yapýlan istihbarý çalýþmalar sonucunda Osmancýk ilçe güzergâhý
kullanýlarak uyuþturucu madde nak-

li yapýlacaðý bilgisine ulaþan narkotik timleri ilçede bir operasyon düzendi. Düzenlenen operasyonda bir
zanlýnýn eþyalarýnýn arasýna gizlenmiþ 2 kilo 150 gram metamfetamin
maddesi ele geçirildi.
Gözaltýna alýnan zanlý çýkarýldýðý
mahkeme tarafýndan tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
(ÝHA)

Osmancýk'ta bulunan bin 138
metrekare arsa Türkiye Diyanet
Vakfýna baðýþlandý.
Koyun Baba Mahallesi Emniyet
Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðini Baþkaný Fazlý Gelgör, Osmancýk Zeytin mevkiinde bulunan bin
138 metrekare arsayý Türkiye Diyanet Vakfýna baðýþladý. Baðýþlanan
arsa üzerine mescit, Kur'an kursu ve
yatýlý kýz hafýzlýk Kur'an kursu yapýlmasý planlanýyor.
Hayýr sahibine teþekkür eden
Osmancýk Ýlçe Müftüsü Dr. Eyyup
Aydýn "Koyun Baba Mahallesi Emniyet Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðine ait, Dernek Baþkaný Fazlý
Gelgör tarafýndan Osmancýk Ýlçesi
Zeytin Mevkiinde bulunan dört ada,
84 parselde kayýtlý bin 138 metrekare arsa, Türkiye Diyanet Vakfýna baðýþta bulunulmuþtur.
Mezkur arsa üzerine Mescit, 4-6
yaþ Kuran kursu ve yatýlý kýz hafýzlýk
Kuran kursu yapýlmasý planlanmaktadýr" dedi.
(ÝHA)

SARI’NIN BU HAFTAKi KONUKLARI
ÖMER DERiNDERE ÖÐRENCiLERi OLDU
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün "Gençlerle Baþ
Baþa" etkinliði ikinci kitap mütalaasý Osmancýk
Ömer Derindere Fen Lisesi öðrencileri ile gerçekleþtirildi.
Bu haftaki çevrimiçi toplantýda, Ali ve eþitlik
adalet duygusu ile birlikte yol aldýðý kasabalardaki
yaþam mücadelesini konu alan hatta dikkat çeken
konusu ve iþleyiþi ile beyaz perdede filmi yapýlan,
Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikâye" kitabý öðrenciler
ile birlikte mütalaa edildi.
Sarý, Osmancýk Ömer Derindere Fen Lisesi
öðrencilerine Ali Fuat Baþgil'in Gençlerle Baþ Baþa adlý kitabýný hediye etti. (Abdulkadir Söylemez)

GÜZERGÂH
DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
VE KAVÞAKLARI
ELE ALDILAR
Osmancýk Ýlçe Trafik Komisyon Toplantýsý
yapýldý. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
ve komisyon üyelerinin katýlýmý ile Kaymakamlýk Toplantý Salonunda yapýlan toplantýda motorlu taþýtlar sürücüleri kurslarý sýnav güzergâh
deðiþikliði ve ilçedeki kavþaklarýn düzenlenmesi konularý görüþüldü.
(Haber Merkezi)

Emekli imamlara

TEÞEKKÜR PLAKETÝ
Osmancýk'ta emekli olan altý
imam hatibe ilçe müftülüðü tarafýndan hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi verildi.
Osmancýk Ýlçe Müftülüðü
Aþýkbükü Köyü Ýmam Hatibi Muharrem Arýcý, Çayýrköy Camii
Ýmam Hatibi Elhami Kurt, Karalar
Güney Köyü Ahatlý Mahallesi
Ýmam Hatibi Nurettin Kaya, Güvercinlik Köyü Ýmam Hatibi Mustafa Sekili, Yeþilçatma Camii
Ýmam Hatibi Selami Karakuþ, Ardýç Köyü Camii Ýmam Hatibi Halim Kocakuzgun emekli oldu.
Emekli olan imamlara müftülük
binasýnda plaket verildi.
Emekli olan imam hatiplere
plaketleri Ýlçe Müftüsü Dr. Eyyup
Aydýn, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýdris Makinacý, Ýlçe Nüfus Müdürü Adanan Kumtemur, Ýlçe Tarým
Müdürü Sait Ekici, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer,
Kadastro Müdürü Sedat Öztürk
tarafýndan verildi.
Osmancýk Ýlçe Müftüsü Dr.
Eyyup Aydýn "Din görevliliði fiziki
zaman süresi itibariyle az gibi
görünse de 24 saati kapsayan
bir hizmet olduðu için zordur. Hocalýk zor bir iþ bu zorluk içerisinde Ýnþallah kardeþlerimizde ba-

þarýya ulaþtýlar ve emekliliðe kavuþtular. Ancak birçok meslek
erbabýnda olduðu gibi imamlýkta
emeklilik diye bir þey yok. Kardeþlerimize de bundan sonraki
hayatlarýnda üstün baþarýlar, ailesiyle, çocuðuyla, torunuyla
saðlýklý ömürler yaþamalarýný diliyorum" dedi.
Din hizmetleri görevinde 34
ve 35'inci senesini tamamlaya-

rak emekliliðe ayrýlan imam hatipler görev yaptýklarý süre içerisinde baþlarýndan geçen unutamadýklarý hatýrlarý anlatýp hizmet
vermekten son derece mutlu olduklarýný belirttiler.
Daha sonra emekli olan imam
hatipler günün anýsýna çekinilen
hatýra fotoðrafýnýn ardýndan müftülük personeli ve törende bulunanlarla helalleþtiler.
(ÝHA)
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Kaymakam Akpay'dan

köy ziyaretleri
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay;
Baltacý Mehmet Paþa,
Evlik, Öbektaþ ve Yaðsiyen köylerini ziyaret
ederek KÖYDES tarafýndan yapýmý planlanan çalýþmalarý yerinde inceledi.
Çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Kaymakam Akpay çalýþmalarýn kýsa sürede tamamlanarak vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunulacaðýný belirterek, yapýlacak yatýrýmlarýn hayýrlý olmasýný temenni
etti.
Kaymakam Akpay'a
ziyaretleri sýrasýnda Ýl
Genel Meclis Üyesi
Mehmet Yücel, Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Turhan ve KHGB
Müdürü Ýsmail Öztürk
eþlik etti.
(Haber Merkezi)

Kaymakam Akpay güçlendirme
çalýþmalarýný yerinde inceledi

Yatýrýmlarý istiþare ettiler
Tosya Belediye Baþkaný Volkan Kavaklýgil ve Belediye Meclis Üyesi Rahman Çalýkuþugil, Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti.
Tosya Belediye Baþkaný Kavaklýgil
ve Belediye Meclis Üyesi Çalýkuþugil,
Osmancýk Belediye Baþkaný Gelgör ile
Osmancýk Belediyesi'nin yatýrýmlarý hakkýnda istiþarede bulundu. Baþkan Gelgör konuklarýna Osmancýk'ý gezdirerek,
yaptýklarý çalýþmalarý yerinde anlattý.
Osmancýk Belediye Baþkaný Gelgör,
Tosya Belediye Baþkaný Volkan Kavaklýgil ve Belediye Meclis Üyesi Rahman
Çalýkuþugil'e nazik ziyaretleri için teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
(Haber Merkezi)

Hocalý katliamý 29 yýldýr
dinmeyen bir yara
Ýrfan Ermiþ "Ermeni
ordusu bir gecede kadýn-çocuk demeden 613
kiþiyi katlederek tarihe
kara bir leke sürmüþtür"
dedi.
Uluslar Arasý Asýlsýz
Ermeni Ýddialarýyla Mücadele Derneði Doðu ve
Güney Doðu Anadolu
Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ, Hocalý katliamýnýn
29'uncu yýldönümü nedeni ile bir açýklama
yaptý. Ermiþ þu açýklamalarda bulundu:
Ermeni ordusu Azerbaycan'ýn ilçesi olan Hocalý'ya hunharca girerek tüm insanlarý katletmiþtir.
Çocuk, kadýn, yaþlý demeden büyük bir katliam
yapmýþtýrlar. Dünya da buna göz yummuþtur. Tarihe insanlýðýn kara lekesi olarak geçmiþtir.
Uluslar Arasý Asýlsýz Ermeni Ýddialarýyla
Mücadele Derneði Doðu ve Güney Doðu
Anadolu Bölge Baþkaný Ýrfan Ermiþ

Ýbrahim Gökdere'ye
Baþarý Belgesi
Ýbrahim Gökdere'ye baþarý belgesi verildi.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Gemici Ýlkokulu Müdürlüðü'nden emekli olan Ýbrahim Gök-

dere'ye yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý baþarý belgesi verdi.
Akpay, Gökdere'ye emeklilik
hayatýnda saðlýk ve mutluluklar diledi.
(Fatih Yýldýrým)

613 KÝÞÝYÝ BÝR GECEDE KATLETTÝLER
487 aðýr yaralý, 130 çocuk ve 163 kadýn olmak
üzere bir gecede toplam 613 kiþiyi katlettiler. Bu
katliamýn sorumlularý bulunup yargýlamalýdýr. Neden dünya coðrafyasýnda yapýlan bu tür katliamlarýn sorumlularý bulunup yargýlanmýyor? Acaba
Türk ve Müslüman olduklarý için mi? Bu katliamda
þehit olanlarý rahmetle anýyoruz. Azerbaycanlý kardeþlerimizin acýsý acýmýzdýr.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay; Koyunbaba Ýlkokulu, Nenehatun Özel Eðitim Uygulama Okulu ve
ÝMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okullarda devam eden güçlendirme çalýþmalarýný
yerinde inceledi.
Kaymakam Akpay devam eden
güçlendirme çalýþmalarýnýn son durumu hakkýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci'den bilgi aldý.
(Bahattin Sümüþ)

Halil Ýbrahim Helva vefat etti
Osmancýk'ta yaþayan emekli
öðretmen Halil Ýbrahim Helva hayatýný kaybetti.
Osmancýk'ýn Kýzýlýrmak Mahallesi'nde ikamet eden Nevin Helva'nýn eþi, öðretmen Duygu Karabacak ve Orman Bakanlýðý Daire

Baþkaný Hakan Helva'nýn babalarý, öðretmen Kadir Karabacak'ýn
Kayýnpederi emekli öðretmen Halil
Ýbrahim Helva vefat etti.
Helva'nýn cenazesi Cuma günü
Asri Mezarlýða defnedildi.
(Haber Merkezi)

BARÝYERLERÝN ÜSTÜNDE
800 METRE ÝLERLEDÝ!
Osmancýk'ta meydana gelen
trafik kazasýnda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirdiði otomobil yol kenarýndaki bariyerlere çýkarak dört tekerlek üstünde 800
metre devrilmeden ilerledi. Araç
içinde bulunan 1'i çocuk üç kiþinin
burnunun dahi kanamadýðý ilginç
kazayý görenler þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Kaza saat 21.30 sýralarýnda Osmancýk yakýnlarýnda meydana geldi.
Mustafa Ulusoy'un haberine göre ismi öðrenilemeyen 21 DR O27
plakalý otomobil sürücüsü seyir halindeyken aracýn direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kena-

rýndaki bariyerlere çýkarak dört tekerlek üstünde 800 metre hýzla
devrilmeden ilerledi.
Bariyer üzerinde hýzla ilerleyen
otomobili gören diðer sürücüler polisi arayarak "Otomobil bariyerlerin
üstünde hýzla ilerliyor" ihbarýnda
bulundu. Ýhbar üzerine olay yerine
giden polis ekipleri gördükleri manzara karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Araçta bulunan üç kiþi
araçtan çýkarýldý.
Bariyerlerin üzerinde bulunan
otomobil ise çekici yardýmý ile indirilirken, üç kiþi ise her ihtimale karþý
tedbir amaçlý hastaneye götürüldükleri öðrenildi. (Haber Merkezi)

Borç yapýlandýrmada
ilk taksit için son gün 1 Mart
Vergi ve Diðer Bazý Alacaklarýn
Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin
Kanun kapsamýnda borçlarý yapýlandýrýlan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin, ilk taksitlerini
en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor. Yapýlandýrmada son tarih 1 Mart olduðu için,
bu hafta sonuna özel vergi daireleri
açýk olacak. Vergi borçlarýný ödemek/yapýlandýrmak isteyen vatandaþlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanýnda bulundurmak ve güzergahla sýnýrlý olmak kaydýyla sokaða
çýkma kýsýtlamasýndan muaf olacak.
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi,
KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezalarý, KYK borçlarý, Hazine alacaklarýný kapsayan vergi borçlarý yapýlandýrýlmasýnýn ilk ödemesi için son
2 güne girildi. Borcu yapýlandýrýlan
vatandaþlarýn ilk taksit veya peþin
ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi
içerisinde yapmasý gerekiyor.
Uzmanlar erteleme talepleri gündeme gelse de, buna iliþkin yasal
düzenleme yapýlmasý için yeterli zaman bulunmadýðýný ifade ediyor. Yapýlandýrmadan faydalanmaya devam edebilmek adýna borcun ilk 2
taksidinin süresi geçmeden ödenmesi gerekiyor.
ÖDEMELER VERGÝ
DAÝRELERÝNE, BANKALARA
VE PTT'YE YAPILABÝLÝYOR
Yapýlandýrýlan borcun tamamýnýn
1 Mart 2021 gün sonuna kadar öden-

mesi halinde, gecikme zammý ve gecikme faizi yerine hesaplanan YÝÜFE tutarýndan ayrýca yüzde 90 indirim yapýlýyor, katsayý da alýnmýyor.
Söz konusu indirimden, peþin
ödeme seçeneðini tercih edenlerin
yaný sýra taksitli ödeme seçeneðini
tercih etmesine raðmen yapýlandýrýlan borcun tamamýný 1 Mart 2021
tarihi sonuna kadar ödeyecekler de
yararlanabiliyor.
7256 sayýlý Yapýlandýrma Kanunu'nun getirdiði imkanlardan azami
ölçüde yararlanýlabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar
vergi dairelerine, yetkili bankalara
(vezne, internet bankacýlýðý, mobil
uygulama, banka kartý ile kredi kartý) ve PTT'ye yapýlmasý gerekiyor.
VERGÝ DAÝRELERÝ BU HAFTA
SONU AÇIK OLACAK
Ýçiþleri ile Hazine ve Maliye Bakanlýklarý arasýnda yapýlan görüþmeler kapsamýnda; 1 Mart Pazartesi
günü vergi dairelerine yoðunluk yaþanmamasý için 81 Ýl Valiliðine genelge gönderildi. Vergi borcu ödemesi/ yapýlandýrmasýnda son tarih 1
Mart olduðu için, bu hafta sonuna
özel vergi daireleri açýk olacak.
Genelge kapsamýnda vergi borçlarýný ödemek/ yapýlandýrmak isteyen vatandaþlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanýnda bulundurmak
ve güzergahla sýnýrlý olmak kaydýyla
sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf
olacak.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Çorum’da haftaya bakýþ
23 ÞUBAT 2021
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Uzmanýndan uyarý: Covid-19 atlatanlar
için güneþ ýþýnlarý çok önemli
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Murat
Altay, “Korona virüs geçiren hastalarýmýzda güneþ
ýþýnlarý D vitamini sentezi için çok önemli” dedi.
Ankara Keçiören Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji kliniði Eðitim ve Ýdari Sorumlusu Prof. Dr. Murat Altay, Covid-19'u atlatan
hastalarýn vücut dirençlerini toparlamalarýnýn çok
önemli olduðunu, bunun için de D vitamini kaynaðý
olan güneþ ýþýnlarýnýn ön planda yer aldýðýný söyledi.
Prof. Dr. Altay, ''Hepimizin malumu olduðu üzere, 2020 yýlýnýn Mart ayýndan itibaren bizler de Covid-19 hastasýna bakmaktaydýk. Çok þükür son birkaç aydýr Ortopedi ve Travmatoloji doktorlarý olarak Covid-19 hastasýna bakmak durumunda kalmadýk. Gerek ülkemizde, gerek Ankara'da Covid19 hastalarýnýn sayýsýnýn azalmasýyla birlikte ki
bunda temas, maske ve temizliðin çok önemi var.
Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Bizim Ortopedi doktorlarý olarak Covid-19 hastalarýyla ilgilenmemiz artýk kalmadý. Fakat yaklaþýk 10-11 ay kadar bütün Covid-19 hastalarýmýza baktýk ve bu süre zarfýnda Covid-19 hastalarý ile ilgili çok ciddi ortopedik yönden tecrübemiz oldu. Öncelikle bu hastalar herkesin malumu olduðu üzere özellikle üst
solunum yolu enfeksiyonu þikayetleriyle baþvuruyorlar. Erken dönemde taný almadýklarýnda hýzlý bir
þekilde akciðerlere inerek nefes darlýðý ve benzeri
semptomlarla hasta çok hýzlý bir þekilde bazen yoðun bakýma gidecek þekilde semptomlarla karþýmýza çýkabiliyor. Bazen de hastalarýn semptomlarý az

olabiliyor. Özellikle kas iskelet sistemini yani
ortopediyi ilgilendiren problemler biraz daha
ön plana çýk a b i l i y o r.
Basit bir halsizlik, yorgunluk ya da
basit
gribal
semptomlar olarak yansýyan kas
aðrýlarý bizim karþýmýza
þikayet olarak gelebiliyor” þeklinde konuþtu.
"ÖZELLÝKLE D VÝTAMÝNÝN BERABERÝNDE
C VÝTAMÝNÝN ÖNEMÝNÝ BÝR KEZ DAHA
HATIRLATMAK ÝSTÝYORUM"
Covid-19'u atlatan birçok insanda; halsizlik, kas
ve eklem aðrýlarý gibi durumlarýn uzun süre devam
edebildiðini hatýrlatan Prof. Dr. Altay, “Covid-19
PCR testi negatif olduktan sonra bazý hastalar da
uzun süreye sirayet eden, 6 ay, 9 ay hatta bir yýla
kadar süren yorgunlukla birlikte halsizlik, eklem aðrýsý, kas aðrýsý bu tür hastalarda karþýmýza çýkabiliyor. Gerek ilk taný esnasýnda ya da hasta Covid-19
geçirdikten sonra bu kas iskelet sistemini ilgilendiren, eklem aðrýlarý, kas aðrýlarý yine önem arz eden

ve

hastalarý rahatsýz
eden, günlük aktivitelerini azaltan bir
mutsuzluk nedeni
olarak
karþýmýza çýkabiliyor. Bu
þekilde kas
iskelet sistemiyle ilgili gelen hastalarda
belki de yan destek
tedavilerine
önem vermek gerekiyor.
Zaten Covid-19 hastalarýna
verdiðimiz bir tedavi protokolümüz var.
Fakat bu tedavi protokolünün dýþýna çýkarak bu tür
kas iskelet sistemi ilgilendiren, rahatsýzlýklarý olan
yani eklem aðrýsý kas aðrýsý yorgunluk, halsizlik ve
benzeri þikayetlerle ya da kýsa bir süre yürüdükten
sonra ‘yürümek istemiyorum' þeklinde baþvuran
hastalarda özellikle D vitaminin beraberinde C vitaminin önemini bir kez daha hatýrlatmak istiyorum.
Lütfen güneþe çýkalým” diye konuþtu.
"D VÝTAMÝNÝN BU TÜR HASTALARDA
ÇOK FAYDALI OLDUÐU KANAATÝNÝ
TAÞIMAKTAYIM"
Bu tür hastalarda güneþe çýkarak D vitamini almanýn tek baþýna yeterli olmadýðýný bildiren Prof.

Dr. Murat Altay, “Mutlaka ama mutlaka ekstradan D
vitaminini aðýz yoluyla, damla yoluyla da verelim.
Düzenli olarak bu hastalarýn bu þekilde D vitamini
almasýný saðlayalým. D vitaminin bu tür hastalarda
çok faydalý olduðu kanaatini taþýmaktayým” ifadelerini kullandý.
"YOÐUN BAKIMLARIMIZIN
ÇOK BÜYÜK BÝR KISMI COVÝD-19
HASTALARINDAN ARTIK UZAKLAÞTI"
Prof. Dr. Altay, Keçiören Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde korona virüs hastalarýna artýk çok az yatak ayrýldýðý bilgisini vererek, “Yoðun bakýmlarýmýzýn çok büyük bir kýsmý Covid-19 hastalarýndan artýk uzaklaþtý. Çok az bir kýsmý þu anda Covid-19
hastalarýna bakýyor. Ama bu rahatlamamýza sebep
olmamalý.
Þu anda nispeten ciddi anlamda azaldýðýný düþündüðümüz, belirli sayýlara indiðini düþündüðümüz Covid-19 hastasý, temas, maske ve mesafeyi
azalttýðýmýz takdirde tekrar patlayabilir. Mutasyonlarýn henüz ne olduðunu bilmiyoruz. Mutasyonlar
belki çok aðýr seyredebilir ya da çok hafif gribal
semptomlar þeklinde de seyir gösterebilir. Bunu
zaman gösterecek. O yüzden biz bilim insanlarý
olarak bunun nasýl bir seyir göstereceðini bilmiyoruz. Vatandaþlarýmýzý bu konuda uyararak yine eskisi gibi maske, temizlik ve mesafeye azami özen
göstermemiz gerektiðini tekrar vurgulamak istiyorum” açýklamasýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Diþ eti hastalýðý olanlara
KORONA VÝRÜS UYARISI
"40 yaþ ve üstü tütün kullanan
her 5 kiþiden biri KOAH"
Her yýl KOAH nedeniyle yaklaþýk 3 milyon kiþinin hayatýný kaybettiðini söyleyen Uzm. Dr. Fatime Yavuz, "KOAH, tüm dünyada üçüncü
ölüm nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ülkemizde 40 yaþ ve üzeri tütün kullanan her 5 yetiþkinden
birinde KOAH bulunmaktadýr" dedi.
Medicana International Ýstanbul
Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Uzm. Dr. Fatime Yavuz, KOAH'ýn belirti ve tedavi yönteminden
bahsetti. KOAH'ýn 'Kronik Obstrüktif
Akciðer Hastalýðý'nýn baþ harflerinin
kullanýlmasýyla oluþan kýsaltma olduðunu söyleyen Dr. Yavuz, "Kronik; 'müzmin veya süregen', Obstrüktif; 'týkayýcý daraltýcý' anlamýna
gelmektedir" dedi. KOAH'ýn tütün
dumaný, zararlý gaz ve parçacýklara
baðlý havayollarýnda mikrobik olmayan bir iltihaba baðlý olarak geliþen
ilerleyici bir hastalýk olduðunu dikkat çeken Dr. Yavuz, "Bu iltihaplanmaya baðlý olarak havayollarý giderek daralýrken, akciðer dokusunda
ise hava keseciklerinde (alveol) geri dönüþümsüz geniþlemeler ve harabiyet ortaya çýkar. Her yýl KOAH
nedeniyle yaklaþýk 3 milyon kiþi
kaybedilmektedir ve tüm dünyada
üçüncü ölüm nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ülkemizde 40 yaþ
ve üzeri tütün kullanan her 5 yetiþkinden birinde KOAH bulunmaktadýr" diye konuþtu.
"ERKEN TANI BÜYÜK
ÖNEM TAÞIMAKTADIR"
Dr. Yavuz, sözlerine þöyle devam etti: "KOAH hastalýðýnda ortaya çýkan deðiþiklikler, tanýda gecikilirse geri dönüþümsüz ve ilerleyici
olduðundan bu hastalýðýn tanýnmasý ve erken taný konmasý büyük
önem taþýmaktadýr.
Hastalarýn bir kýsmýnda baþlangýçta sabahlarý daha belirgin olan
öksürük ve balgam çýkarma olabilir.
Balgam; genellikle beyaz renkli, yapýþkan, az miktarda ve koyu kývamlýdýr. Baþka bir nedene baðlý olmak-

sýzýn, birbirini izleyen iki yýl boyunca; her yýl en az üç ay süre ile balgam çýkarma þikayeti olan olgular
'Kronik Bronþit' olarak deðerlendirilir. Bu hastalarda daha sonraki yýllarda KOAH ortaya çýkar".
"KOAH DÜÞÜNÜLEN
HER OLGUDA NEFES
ÖLÇÜM TESTÝ YAPILMALI"
Baþlangýçta olan öksürük ve
balgam çýkarma genellikle kiþiler tarafýndan sigara içimiyle iliþkilendirildiðini belirten Dr. Yavuz, "Kiþi, erken dönemde doktora baþvurmaz.
Solunum fonksiyonlarýndaki kayýp
ilerledikçe nefes darlýðý belirgin hale gelir. Genellikle hastalar nefes
darlýðý baþladýktan sonra hekime
baþvurur. Hastalýk ilerledikçe kan
ve doku oksijen düþüklüðü nedeni
ile dudaklar, dil ve parmaklarda morarma gözlenir. Kan karbondioksit
yüksekliði nedeniyle ellerde titreme,
gözlerde kýzarma ve uykuya eðilim
olabilir. Bu durumda mutlaka hastaneye baþvurulmalýdýr. KOAH tanýsý
spirometri (nefes ölçüm testi) ile
konmaktadýr. KOAH düþünülen her
olguda nefes ölçüm testi yapýlmalýdýr. Aðrýsýz, basit ve tekrarlanabilir
bir ölçüm yöntemidir. Hastalýðýn tanýsýnýn kesinleþtirilmesinde, þiddetinin belirlenmesinde ve izlemde büyük önem taþýmaktadýr" dedi.
"TEMEL AMAÇ
HASTANIN ÞÝKAYETLERÝNÝN
AZALTILMASIDIR"
Dr. Yavuz, "Akciðer grafisinde
(röntgen) hastalýkla ilgili bulgular
görülebilir, diðer akciðer hastalýklarýnýn dýþlanmasý için gereklidir. Akciðer bilgisayarlý tomografi çekimi her
hasta için zorunlu deðildir. Ancak
gerekli görüyorsa çekilebilir. KOAH
tedavisinde temel amaçlar; hastanýn þikayetlerinin azaltýlmasý ve giderilmesi, alevlenmelerin önlenmesi, yaþam kalitesinin arttýrýlmasý, yaþam süresinin uzatýlmasýdýr" dedi.
(Haber Merkezi)

GAZETESÝ VE YAYINLARI
Abonelik ve sipariþleriniz için

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

518 23 97

Yapýlan bilimsel araþtýrmalarda diþ eti hastalýðý bulunan
kiþilerin korona virüsten ölüm
ihtimalinin 9 kat daha fazla olduðunun tespit edildiðini söyleyen uzmanlar, vatandaþlarý
diþ eti saðlýðýna dikkat etmeleri konusunda uyardý.
2019 yýlýnýn kasým ayýnda
Çin'in Wuhan kentinde ortaya
çýkan Covid-19 ile ilgili çeþitli
araþtýrmalar dünyanýn her ülkesinde devam ediyor. Son
olarak Katar, Ýspanya ve Kanada üniversitelerinin ortaklýðýnda 600'e yakýn hasta üzerinde yapýlan incelemelerde,
diþ eti hastalýðý bulunan kiþilerde korona virüsten dolayý
ölüm ihtimalinin diþ eti rahatsýzlýðý olmayanlara göre 9 kat
daha fazla olduðu tespit edildi.
Ölüm ihtimalinin yaný sýra diþ
eti rahatsýzlýðý bulunan korona
virüs hastalarýnda solunum
desteði oranýnýn 4 buçuk kat
daha fazla görüldüðü ve yoðun bakým oranýnýn da 3 buçuk kat daha fazla olduðu belirtildi.
"ÖLÜM ÝHTÝMALÝ 9 KAT
DAHA FAZLA"
Diþ eti hastalýðý olan ve Covid-19 pozitif tanýsý konmuþ bireylerde ölüm ihtimalinin 9 kat
daha fazla olduðunu belirten
Diþ Eti Hastalýklarý ve Cerrahisi Uzmaný Dr. Dt. Burak Hamzaçebi, "Diþ eti alanýnda bugüne kadar yapýlan çalýþmalarda
bireylerin aðýz bakýmýnýn, fýrçalama alýþkanlýklarýnýn, diþ
ve diþ eti bakýmýnýn, diþ eti
hastalýklarýnýn önemi birçok
kez vurgulanmýþtýr. Günümüzde yapýlan bu çalýþmada ise
korona virüs hastalarýnýn orta
ve ileri derecede diþ eti hastalýðýyla olan etkileþimine bakýlmýþtýr. Orta ve ileri derecede
diþ eti hastalýklarýnýn Covid19'a baðlý komplikasyon riskini
ve komplikasyon þiddetini ciddi anlamda arttýrdýðý bu çalýþmada bulunmuþtur. Yaklaþýk
600 hasta üzerinde yapýlan bu
çalýþmada diþ eti hastalýðý
olan ve Covid-19 pozitif tanýsý
konmuþ bireylerde ölüm ihtimalinin 9 kat daha fazla olduðunu, solunum desteði oranýnýn 4 buçuk kat daha fazla görüldüðü ve ayný zamanda yo-

yonlarý ile beraber hastalýðýn
seyrini ciddi anlamda þiddetlendirebilir" ifadelerini kullandý.

ðun bakým oranýnýn da 3 buçuk kat daha fazla olduðu bulunmuþtur" dedi.
"COVÝD-19'UN
ÞÝDDETÝNÝ ARTTIÐI
GÖSTERÝLMÝÞTÝR"
Diþ eti hastalýðýnýn korona
virüse ciddi oranda etkisinin
olduðunu ifade eden Hamzaçebi, "Covid-19'un þiddetini
arttýðý gösterilmiþtir. Çalýþma
2020 yýlýnýn þubat ve temmuz
aylarý arasýnda Katar merkezli,
Ýspanya ve Kanada üniversitelerinin ortaklaþa yürüttüðü bir
çalýþma.
Çalýþmanýn sonuçlarýnda
diþ eti hastalýðý ve Covid-19'u
etkileyen sistemik faktörler veya sigara, diyabet hastalýklarý
gibi, yaþ ve cinsiyet gibi faktörler de sýnýflandýrýlmýþ ve diþ eti
hastalýklarýnýn Covid-19 üzerine etkileri araþtýrýlmýþtýr. Çalýþma sonuçlarýnýn bize gösterdiði diþ eti hastalýklarýnýn vücuttaki iltihabý durumu arttýrabileceði ve korona virüs hastalýðýna baðlý olarak bu durumun
þiddetlenip bir süper enfeksiyona yol açabileceði olmuþtur"
diye konuþtu.
"DÝÞ ETÝ HASTALIÐI
TOPLUMUN YARISINDA
GÖRÜLÜYOR"
Diþ eti hastalýðýnýn bulaþýcý
bir hastalýk olmamasýna raðmen toplumun büyük bir kesiminde görüldüðünü belirten
Hamzaçebi, "Zaten günümüze
kadar yapýlan çalýþmalarda diþ
eti hastalýðýnýn tüm genel saðlýðýmýzý etkilediði sistemik hastalýklar yani diyabet, kalp hastalýðý gibi hastalýklarda ciddi

önemde rol oynadýðý gösterilmiþtir. Diþ eti hastalýklarý dünya genelinde toplumun yüzde
ellisinde hafif ve orta derecede
ve yüzde onunda da ileri derecede görülen bir hastalýk. Aslýnda bulaþýcý olmayan bir hastalýða göre bu oranlar çok yüksek oranlar. Toplumun neredeyse yüzde altmýþýnda farkýnda olmadan veya bazý belirtilerle kendini göstererek hastalarýmýzda mevcuttur. Bu çalýþma bize gösteriyor ki ölüm
oranýnýn ölüm ihtimalinin dokuz kat fazla olmasý pandemi
döneminde diþ ve diþ eti saðlýðýnýn önemini bize göstermiþtir" diye konuþtu.
"DÝÞ ETÝ HASTALIÐI
BÝRÇOK HASTALIÐIN
TETÝKÇÝSÝ"
Kanser, þeker, tansiyon ve
diyabet gibi birçok hastalýkta
diþ eti hastalýðýnýn etkileri olduðuna deðinen Hamzaçebi,
"Diþ eti hastalýðýnýn ayrýca sistemik yani genel saðlýk üzerine olumsuz etkileri mevcut.
Þeker hastalýðý yani diyabet,
hipertansiyon, kronik böbrek
hastalýðý, pnömoni ve kanser
gibi hastalýklarda da diþ eti
hastalýðýnýn etkileri bugüne
kadar yapýlan çalýþmalarda
gösterilmiþtir. Özellikle Covid19 komplikasyon riskini azaltmak için bu dönemde aðýz bakýmýnýn genel saðlýk önerileri
arasýnda mutlaka yer almasýný
biz diþ hekimleri olarak savunuyoruz. Çünkü aðýz içerisindeki patojenik bakteriler solunum yoluyla akciðerlere kadar
ulaþabilir, bu bölgeyi etkileyebilir ve Covid-19'un komplikas-

"SÝGARA DÝÞ ETÝ
HASTALIÐINI 4 KATA
KADAR ARTTIRIYOR"
Sigaranýn aðýz saðlýðýnýn
baþ düþmaný olduðunu ve diþ
eti hastalýklarýný 4 kata kadar
arttýrdýðýný söyleyen Hamzaçebi, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Sigara kullanýmý diþ eti
hastalýklarýnýn þiddetini 4 kata
kadar arttýrdýðý bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþ bir veri.
Biz o yüzden bize gelen hastalarýmýza mutlaka sigarayý býrakmakla alakalý da vakit ayýrýyoruz ve sigarayý býraktýrmaya
çalýþýyoruz. Çünkü sigara kullanan hastalarda diþ eti hastalýðýnýn seyri, diþ eti hastalýðý
tedavisine verilen cevap çok
ciddi anlamda etkilendiði için
bizim tedavimizi, hastalýðýn gidiþatýný da etkileyen bir faktör.
O yüzden sigaranýn özellikle
Covid-19 üzerine de dolaylý
olarak etkisi bu þekilde bu veriler ile güncellenmiþ oluyor.
Sigaranýn ciddi anlamda diþ ve
diþ eti saðlýðýna zararlý bir etkisi vardýr."
AÐIZ BAKIMINA
DÝKKAT ETMEMÝZ
MUTLAKA GEREKÝYOR"
"El hijyeni, dezenfektan
kullanýmý, kolonya kullanýmý
ciddi anlamda arttý. Bu tabii ki
pozitif bir þey ancak pandemi
ile beraber biraz aðýz bakýmýnda eksiklikler, kiþinin bireysel
bakýmý, fýrçalama alýþkanlýklarý
biraz geri plana atýlmýþtý. Bu
çalýþma ile beraber de bu durumun önemi tekrardan açýða
kavuþmuþ oldu. Özellikle bu
dönemde bireylerin mutlaka
aðýz bakýmýna dikkat etmeleri,
fýrçalama alýþkanlýklarýný arttýrmalarý, nasýl elimizi kolonya ile
dezenfekte ediyorsak, dezenfektan kullanýyorsak, elimizi
sabunla yýkýyorsak ayný þekilde fýrçamýzý, macunumuzu düzenli aralýklarla deðiþtirip günde en az iki sefer olacak þekilde bireysel aðýz bakýmýna dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Unutmayýn ki saðlýk öncelikle aðýzda baþlar" dedi.
(Haber Merkezi)
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"Maðdurlar görülmeli, haklar ödenmeli"

SAHiBiNDEN

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

Kadir Þimþek
K.K.003

0532 623 89 90

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:45
07:09
12:58
16:04
18:37
19:55

TARiHTE BUGÜN

KESiN

1918- Türkiye'de Of iþgalden kurtuldu.
1921- TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
1937- Meteoroloji Genel Müdürlüðü kuruldu.
1942- Ýstanbul Vezneciler'deki Zeynep Haným
Konaðý (Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
binasý) tamamen yandý.
1945- Türkiye, Birleþmiþ Milletler Beyannamesi'ni imzaladý.
1959- Sivil Savunma Yasa Tasarýsý 7126 kanun numarasý ile yürürlüðe konuldu.
1949- Ýstanbul Þehzadebaþý'nda Özel Gazetecilik Okulu açýldý.
1977- Malatya'da Ýnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açýldý.
1978- Orgeneral Kenan Evren, Türk Genelkurmay Baþkaný oldu.
1980- Yurt dýþýnda çalýþan vatandaþlara dövizle askerlik yapma imkâný tanýyan yasa
TBMM'de kabul edildi.
1997- Türkiye Millî Güvenlik Kurulu'nun 9 saat
süren toplantýsýnda 28 Þubat süreci olarak adlandýrýlan kararlar alýndý. Bu kararlar, irticayý Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadý. MGK'da, Atatürk ilke ve inkýlaplarýnýn ödünsüz uygulanmasý kararý verildi.
1997- "Postmodern Darbe" sözcüðü literatüre
geçti.
2001- Ulusal Bank'a el konuldu.
2003- Ankara Bir Numaralý Devlet Güvenlik
Mahkemesi, kapatýlan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargýlanma istemini kabul etti.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

Memur Sen Çorum
Kadýnlar
Komisyonu
Baþkaný Nurhan Yýldýrým, 28 Þubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde
gerçek anlamda yerini
almasýnýn sadece faillerinin mahkûm edilmesiyle deðil, maðduriyetlerin
telafisi, zararlarýnýn tazminiyle mümkün olabileceðini belirtti.
Memur-Sen Kadýnlar
Komisyonu, 28 Þubat
olaylarýnýn yýldönümü
nedeniyle Türkiye genelinde 81 ilde eþzamanlý olarak basýn açýklamasý yaptý.
Memur Sen Çorum Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Nurhan Yýldýrým, "28 Þubat'ýn bin yýl süreceði
iddiasýnda bulunanlarýn heveslerini kursaklarýnda
býrakan millet iradesi ve inancý; maðdurlarýn hukukunu koruyan, haklarýný saðlayan, zararlarýný karþýlayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu
iradenin tesisi ve teþkilinde yetkili ve ilgili herkesi
sorumluluk almaya çaðýrýyoruz" dedi.
Yýldýrým, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
Milletin iradesinin ve egemenliðinin, çoðunluðu
kadýn olmak üzere kamu görevlilerinin emeðinin,
ekmeðinin, hak ve özgürlüðünün gasp edildiði 28
Þubat darbesinden bugüne tam 24 yýl geçti. Postmodern olarak tesmiye 28 Þubat askeri müdahalesi, o meþum MGK toplantýsýnýn tarihiyle anýlsa da,
90'lý yýllarýn baþýnda baþlamýþ bir "vesayet" sürecidir. Millete bakan yönüyle vahþi bir toplum mühendisliðinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlýðýný
talan etme yolsuzluðunun adýdýr. Milletin içinden
çýkan inançlý kadrolarýn iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin þuursuz intikam hýrsýyla; 6 milyon kiþi hukuksuz fiþlemelerle sakýncalý ilan edildi. Binlercesi haksýz soruþturma ve kovuþturmalarla
mahkûm edildi. Öðrenciler okullarýndan, kamu görevlileri memuriyetten, iþçiler iþlerinden ihraç edildi. Þirketler yeþil sermaye kumpasýyla ekmeklerinden edildi. Bin yýl sürecek iddiasýna karþý millet yedi yýlda darbecilerin heveslerini kursaklarýnda koydu. Türkiye'de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargý eliyle yaptýklarýnýn hesabý soruldu. Darbecilerden 21'i müebbet hapisle cezalandýrýldý.
Tedricen de olsa, vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldýrýldý.
Küçümsenmesi imkânsýz bir biçimde; 28 Þubat
döneminde ihraç edilen kamu görevlilerinin açýkta
geçirdikleri sürelerin çalýþýlmýþ sayýlmasýna, kazanýlmýþ hak aylýðýnda ve emekli müktesebinde deðerlendirilmesine yönelik düzenleme yapýldý. Belirtilen dönemde kendileri tarafýndan ödenen primlerin iadesi gerçekleþtirildi.
Kadýn çalýþanlarýn baþörtülü olarak görev yapmalarýna, kýz öðrencilerin eðitimin tüm safhalarýnda okula baþörtüsüyle gidebilmelerine yönelik düzenlemeler yapýldý. Bu çalýþmalarý deðerli buluyor,
takdir ediyoruz. Fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü
hala maðduriyeti süren insanlar var. Hala geçmiþteki kayýplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargýnýn neden olduðu maðduriyetler tam
olarak giderilmedi.
28 Þubat maðdurlarýnýn haklarýný tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarýný tazmin etme iradesi;
adaletin, aklýn, inancýn, ahlakýn gereðidir. Ve bu
irade, 28 Þubat'ýn faillerini mahkûm etme iradesinden daha az önemli deðildir. Doðru olan; adaletsizliðin maliyetine katlanmak deðil, adaletin maliyetini
karþýlamaktýr. Bir tek kiþi dahi dýþarda kalmaksýzýn
herkesin hakkýnýn tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanýn ve hassasiyetin gösterilmesi
gerektiðine inanýyoruz. Bu hassasiyeti göstermek;
mazlum ve maðdurlara karþý borcumuz, tarihe ve
geleceðe karþý ortak sorumluluðumuzdur.

Erol Kavuncu'dan
Zengin'e destek
Memur-Sen ve Kadýnlar Komisyonu olarak;
münhasýran ele alýnýp ortak çalýþma yapýlmasý teklifiyle aþaðýdaki öneri ve taleplerimizi kamuoyunun
ve yetkililerin ilgisine sunuyoruz.
Vesayet dönemindeki "haksýz-hukuksuz cezalarýn" affedilmesi yerine "yok hükmünde kabul edilmesi" düzenlemesi yapýlmalý, maðdurlarýn haklý olduklarý, özgürlüklerinin ve onurlarýnýn ihlal edildiði
ortaya konulmalý, hukuki kapsamda iade-i itibar
yapýlmalý,
Haklarýnda verilen idari kararlar ile idari yargý
kararlarýna yönelik hukuki yollara baþvuru nedeniyle yapýlan giderler, ödenen ücretler güncellenmek suretiyle ilgililere ödenmeli,
Adli ve idari soruþturma ve kovuþturmalarla taciz edilmeleri dolayýsýyla maðdurlara manevi tazminat ödenmeli,
Eðitim hakkýndan mahrum edilenlerin maddi ve
manevi zararlarýný belirlemeye yönelik komisyon
oluþturulmalý, komisyon tarafýndan yapýlan çalýþma sonucunda belirlenecek kiþilere "vesayet tazminatý" ödenmeli,
Dönem soruþturmalarýyla baþörtüsü baþta olmak üzere inanca dair hassasiyetleri nedeniyle
devlet memurluðundan çýkarýlanlarýn açýkta geçen
sürelere iliþkin maaþlarý, ücretleri, diðer mali ve
sosyal haklarý kendilerine emsalleri esas alýnarak
hesaplanmalý ve güncelleme yapýlarak kendilerine
ödenmeli ve zararlarý karþýlanmalý,
Maðdurlarýn zararlarýn karþýlanmasýna yönelik
kamu bütçesinden karþýlanan tutarlar, 28 Þubat
darbesinin asli ve fer'i iþtirakçilerine rücu edilmeli
ve millet adýna kendilerinden tahsil edilmeli,
Söz konusu dönemde eðitim haklarý gasp edilenlerin kamuda istihdamlarýný saðlamak için durumlarýna ve mezuniyetlerine uygun kadrolar-pozisyonlar ihdas edilmeli,
Görevlerine son verilmesine, devlet memurluðundan çýkarýlmalarýna baðlý olarak farklý sosyal
güvenlik kurumlarýyla iliþkilenerek emekli olmak
durumunda kalanlarýn emekli ikramiyesi ile emekli
maaþ kayýplarý hesaplanmalý ve ödenmeli, emekliliklerine iliþkin hukuki konumlarý düzeltilmeli,
Af, göreve dönüþ veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ve iadesi gibi iþ ve iþlemlerle ilgili
olarak hak düþürücü süre ve/veya zaman aþýmý
süresi uygulanmamalý, söz konusu iþ ve iþlemler ilgililerin baþvurusuna ihtiyaç olmaksýzýn doðrudan
tesis edilmelidir.
Bunlarýn suhuletle ve hakkaniyetle gerçekleþtirilmesi için sivil toplum örgütlerinin de paydaþý olduðu bir kurul veya komisyon kurulmalýdýr.
28 Þubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini almasý sadece faillerinin
mahkûm edilmesiyle deðil maðduriyetlerin telafisi,
zararlarýnýn tazminiyle mümkün olabilir. 28 Þubat'ýn bin yýl süreceði iddiasýnda bulunanlarýn heveslerini kursaklarýnda býrakan millet iradesi ve
inancý; maðdurlarýn hukukunu koruyan, haklarýný
saðlayan, zararlarýný karþýlayan iradeyi de kayda
ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teþkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çaðýrýyoruz.
(Fatih Yýldýrým)

AK Parti Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Erol Kavuncu
sosyal medyadan
tepkisini dile getirerek Özlem Zengin'e destek verdi.
Avukat Mert
Yaþar,
sosyal
medya üzerinden
AK Parti Grup
Baþkanvekili, Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e çok
aðýr
hakaretler
içeren bir paylaþýmda bulunmuþtu. Yaþar'ýn çirkin
paylaþýmýna Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý baþta olmak üzere bakanlardan, AK
Parti'den ve tüm kesimlerden tepki geldi.
Erol Kavuncu da sosyal medyada yaptýðý
destek paylaþýmda þu ifadelere yer verdi:
Ýnsanda yok ise edep, neylesin medrese
mektep. Bazý kiþiler vardýr ki, onlara Alçak bile
diyemem. Çünkü alçaklýk bir seviyedir, onlar
ise çukurdur! Tokat Milletvekilimiz, Grup Baþkan Vekilimiz Sn Özlem Zengin Hanýmefendiye
yönelik ahlaksýz ve seviyesiz saldýrýyý þiddetle
kýnýyor ve lanetliyorum.
Ahlâk ve edep sýnýrlarýný aþan ifadelerle,
asýlsýz iftiralarla ve itibar suikastlarýyla siyaset
ve muhalefet yapýlmaz, yapýlamaz. Ýnsanlýk
onurunu ayaklar altýna alan her türlü kötülüðü
yapan ve buna ortak olmaktan imtina etmeyen
sözde haysiyet savunucusu, gerçekte haysiyet
celladý ikiyüzlüler, sosyal medyada sýnýr tanýmayan ahlaksýz çukurlar, hukuk önünde hesap
vereceksiniz.
(Haber Merkezi)

Ekonomik güven
endeksi 95,8 oldu
Ekonomik güven endeksi Ocak ayýnda 96,2
iken, Þubat ayýnda %0,5 oranýnda azalarak
95,8 deðerine düþtü. Ekonomik güven endeksindeki düþüþ, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inþaat sektörü güven endekslerindeki
düþüþlerden kaynaklandý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; reel kesim
güven endeksi bir önceki aya göre Þubat ayýnda %0,3 oranýnda azalarak 108,7 deðerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 oranýnda azalarak 100,4 deðerini, inþaat sektörü güven endeksi %1,3 oranýnda azalarak 83,1 deðerini aldý. Tüketici güven endeksi %1,5 oranýnda artarak 84,5 deðerini, perakende ticaret sektörü
güven endeksi %0,4 oranýnda artarak 108,9
deðerini aldý.
(Fatih Yýldýrým)

CHP, Oðuzlar'da parti çalýþmalarýný deðerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Oðuzlar'da Ýlçe Yönetim Kurulu tarafýndan düzenlenen Danýþma Kurulu Toplantýsýna katýlarak,
CHP'nin önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olmasý için
omuz omuza mücadele ettiklerini vurguladý.
Her ay düzenlenecek olan danýþma kurulu toplantýsýnda parti çalýþmalarý deðerlendirilerek, seçim hazýrlýklarý gözden geçirildi.
Toplantýya; Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Oðuzlar'dan sorumlu il baþkan yardýmcýlarý; Ali Özgür, Ali Bükücü, Taylan Yücel, Kenan Sýr,
Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Duran Arslan ve Celal Uysal ile
Merkez Ýlçe Yöneticisi Cafer Aþkýn katýldý.
Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol'un ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda sandýk, okul, mahalle
sorumlularý ve müþahitlerle deðerlendirmeler yapýlarak
seçim hazýrlýklarý gözden geçirildi. Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol ve yönetim kurulu üyeleriyle istiþare yaparak
parti çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Tahtasýz, hep birlikte
iktidar mücadelesi verdiklerinin altýný çizdi.
Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, danýþma kurulu toplantýlarýný her ay yapacaklarýný belirterek, halkýn umudu haline gelen CHP'nin ilk seçimlerde iktidar olacaðýný, bunun
için omuz omuza, yürek yüreðe mücadele ettiklerini, birlik beraberlik içinde partinin baþarý çýtasýný zirveye çýkartacaklarýný vurguladý.
(Mahmut Emin Söylemez)
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Evliliðe pandemi engeli
Özel Ýdare'den amatör spora
ve engellilere destek
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan
2020 yýlý faaliyetleri için toplam 842
bin 472 TL'lik ödeme gerçekleþtirildi. Müdürlüðün 2020 yýlý faaliyet
programý ile ilgili yapýlan açýklamada "Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan lisanslý 40 adet Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyesi spor kulüplerine
forma ve spor malzemeleri olarak
262 bin 770 liralýk malzeme alýnýp
teslim edilmiþtir" denildi.
Ayrýca engelliler için 163 bin 620
TL bedelle 21 adet akülü ve 30 adet
manuel tekerlekli sandalye alýnarak
baðýþlandýðý ifade edildi.
Açýklamada þu bilgiler verildi:
Çorum'da amatör sporun ve
spor kulüplerinin güçlenmesi, sporda Çorum'un elde ettiði baþarýlarýn
artmasý hedeflenmektedir. Ýl Özel
Ýdaresi yapýlan malzeme yardýmýný
bir sosyal görev olarak görüp gençlerin sosyalleþmesi spora kazandýrýlmasý düþünüldüðünde bu tür desteklerin çok önemli olduðu ve her
zaman bu önemi koruduðu bilinmektedir. Çorum'daki amatör spor
kulüplerinin ekonomik durumlarý

K.K.002

düþünüldüðünde malzeme desteði
saðlanmasý idaremizin spora katkýsýný bu anlamla önemli hale getirmekte olup Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan lisanslý 40 adet Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu üyesi spor
kulüplerine forma ve spor malzemeleri olarak 262 bin 770 liralýk
malzeme alýnýp teslim edilmiþtir.
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ilimiz
ve ilçelerimizde bulunan engelli vatandaþlarýmýzý sosyal hayata kazandýrmak ve daha konforlu bir yaþam saðlamalarýna bir nebze olsun
katkýda bulunmak maksadýyla 163
bin 620 TL bedelle 21 adet akülü ve
30 adet manuel tekerlekli sandalye
alýnarak baðýþlanmýþtýr.
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Alaca
Eski Yapar Arkeolojik kazý çalýþmalarý, Ortaköy Þapinuva Arkeolojik
Kazý çalýþmalarý ve Alacahöyük Arkeolojik kazý çalýþmalarý için 416 bin
82 TL ödeme yapýlmýþtýr.
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
tarafýndan 2020 yýlý faaliyetleri için
toplam 842 bin 472 TL'lik ödeme
gerçekleþtirilmiþtir.
(Abdulkadir Söylemez)

Ülkemizde
evlenen çiftlerin
sayýsý 2020 yýlýnda
487 bin 270 oldu.
Çorum'da ise
geçtiðimiz yýl
evlenen çiftlerin
sayýsý 3 bin 40
olarak belirlendi
Evlenen çiftlerin sayýsý
2019 yýlýnda 542 bin 314 iken
2020 yýlýnda %10,1 azalarak
487 bin 270 oldu. Bin nüfus
baþýna düþen evlenme sayýsýný ifade eden kaba evlenme
hýzý 2020 yýlýnda binde 5,84
olarak gerçekleþti.
Boþanan çiftlerin sayýsý
2019 yýlýnda 156 bin 587 iken
2020 yýlýnda %13,8 azalarak
135 bin 22 oldu. Bin nüfus baþýna düþen boþanma sayýsýný
ifade eden kaba boþanma hýzý
2020 yýlýnda binde 1,62 olarak
gerçekleþti.
ORTALAMA
ÝLK EVLENME
YAÞI YÜKSELDÝ
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Samsun Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre;
yýllara göre ortalama ilk evlenme yaþý incelendiðinde, her iki
cinsiyette de ilk evlenme yaþýnýn arttýðý görüldü. Ortalama
ilk evlenme yaþý 2020 yýlýnda
erkeklerde 27,9 iken kadýnlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadýn
arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farký ise 2,8 yaþ olarak
gerçekleþti.
Kaba evlenme hýzýnýn
2020 yýlýnda en yüksek olduðu
il, binde 7,14 ile Adýyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Þanlýurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi.
Kaba evlenme hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 4,14 ile
Gümüþhane oldu. Bu ili binde
4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile
Artvin izledi.
Aylara göre evlenme sayýlarýnda pandemi dolayýsýyla
önemli farklýlýklar görüldü.
Evlenme sayýsý aylara göre
incelendiðinde, 2020 yýlýnýn
Nisan ve Mayýs aylarýnda

önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayýsý 2019 yýlý Nisan
ayýnda 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle %68,7 azalarak
2020 yýlýnýn ayný ayýnda 16 bin
657 oldu. Evlenme sayýsý Ramazan ayýnýn büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yýlý
Mayýs ayýnda 30 bin 376 iken
%61,6 azalarak 2020 yýlýnýn
ayný ayýnda hem pandemi
hem de Ramazan ayýnýn etkisiyle 11 bin 666 oldu.
Diðer taraftan evlenme sayýsýnda 2020 yýlýnýn Temmuz
ve Aðustos aylarýnda bir önceki yýla göre artýþ görüldü. Evlenme sayýsý 2019 yýlý Temmuz ayýnda 66 bin 932 iken
%8,2 artarak 2020 yýlýnýn ayný
ayýnda 72 bin 402 oldu. Evlenme sayýsý 2019 yýlý Aðustos
ayýnda 66 bin 987 iken %15,1
artarak 2020 yýlýnýn ayný ayýnda 77 bin 86 oldu.
YABANCI GELÝNLERÝN
SAYISI 18 BÝN 909,
YABANCI DAMATLARIN
SAYISI ÝSE 3 BÝN 828
Toplam evlenmeler içinde
yabancý kiþiler ile evlenmeler
incelendiðinde, yabancý gelinlerin sayýsý 2020 yýlýnda 18 bin
909 olup toplam gelinlerin
%3,9'unu oluþtururken yabancý damatlarýn sayýsý 3 bin 828

olup
toplam
damatlarýn
%0,8'ini oluþturdu.
YABANCI DAMATLARDA
ALMANLAR,
GELÝNLERDE
SURÝYELÝLER
BAÞI ÇEKÝYOR
Yabancý damatlar uyruklarýna göre incelendiðinde, yabancý damatlar içinde %27,6
ile Alman damatlar birinci sýrada yer aldý. Alman damatlarý
%19,2 ile Suriyeli damatlar ve
%5,6 ile Avusturyalý damatlar
izledi.
Yabancý gelinler uyruklarýna göre incelendiðinde, yabancý gelinler içinde %14,8 ile
Suriyeli gelinler birinci sýrada
yer aldý. Suriyeli gelinleri
%10,5 ile Azerbaycanlý gelinler ve %9,4 ile Alman gelinler
izledi.
Kaba boþanma hýzýnýn
2020 yýlýnda en yüksek olduðu
il, binde 2,47 ile Antalya oldu.
Bu ili binde 2,45 ile Ýzmir, binde
2,40 ile Muðla izledi. Kaba boþanma hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 0,24 ile Hakkari
oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muþ,
binde 0,29 ile Þýrnak izledi.
Boþanma sayýsý aylara göre incelendiðinde 2020 yýlýnýn
Nisan ve Mayýs aylarýnda pandemi dolayýsýyla önemli bir

azalma görüldü. Boþanma sayýsý 2019 yýlý Nisan ayýnda 14
bin 496 iken %96,1 azalarak
2020 yýlýnýn ayný ayýnda 562
olurken, 2019 yýlý Mayýs ayýnda 14 bin 555 iken %96,2 azalarak 2020 yýlýnýn ayný ayýnda
548 oldu. Diðer taraftan boþanma sayýsýnda 2020 yýlýnýn
Temmuz ayýnda bir önceki yýla
göre artýþ görüldü. Boþanma
sayýsý 2019 yýlý Temmuz ayýnda 13 bin 555 iken %69,9 artarak 2020 yýlýnýn ayný ayýnda 23
bin 25 oldu.
Diðer taraftan, boþanma
sayýsýnýn adli tatil nedeniyle
2019 ve 2020 yýllarýnýn Aðustos aylarýnda azaldýðý görüldü.
Boþanmalarýn 2020 yýlýnda
%35,3'ü evliliðin ilk 5 yýlý,
%20,7'si ise evliliðin 6-10 yýlý
içinde gerçekleþti.
Kesinleþen boþanma davalarý sonucunda 2020 yýlýnda
135 bin 22 çift boþanýrken 124
bin 742 çocuk velayete verildi.
Boþanma davalarý sonucu çocuklarýn velayetinin çoðunlukla anneye verildiði görüldü.
Çocuklarýn velayetinin 2020
yýlýnda
%75,8'i
anneye,
%24,2'si babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaþ
altý çocuklar ile 18 yaþ üstü engelli çocuklar dahil.
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