ÇORUM AÞILAMADA
MAVi KATEGORiDE
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 13 ilde 2. doz aþýlama 'mavi' kategoride
yer alýrken Karabük, Düzce, Gümüþhane, Bayburt ve
Rize ise aþýlamada istenilen düzeye gelemedi.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 Vaka Tablosunu paylaþtý.
Bakan Koca'nýn paylaþtýðý verilere göre en az 2 doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü nüfus
yüzdesine göre Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilden Karabük, Gümüþhane,
düzce, Bayburt ve Rize hariç geri kalan 13 il mavi kategoride yer aldý. 3’TE

Tabip Odasý'ndan
saðlýkta þiddete kýnama

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

24 EKÝM 2021 PAZAR

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

Çorum merkez Ulukavak Aile Saðlýðý Merkezi'nde saðlýk çalýþanlarýna þiddete bir tepki de
Tabip Odasý'ndan geldi. Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu, yaptýðý açýklamada saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi gerektiðini belirterek “Saðlýk
çalýþanlarýnýn çok zorlu þartlarda çalýþtýðý ve
zorluk derecesinin Covid-19 pandemisi nedeniyle gün geçtikçe arttýðý herkes tarafýndan bilinmektedir. Buna raðmen saðlýkta þiddet haberlerine sýk sýk þahit olmaktayýz” dedi.
7’DE

BÖLGENiN EN BÜYÜK
TESiSiNi BAKAN AÇTI
OTOMOBiL ALEV TOPUNA
DÖNDÜ, HAYATLARINI
ZOR KURTARDILAR
Çorum-Kýrýkkale karayolunda seyir halinde alevlere teslim olan LPG'li otomobildeki ayný aileden 4 kiþi, yangýndan son anda
kurtuldu. Yangýn, akþam saatlerinde Kýrýkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki
Balýþeyh ilçesinde meydana geldi. 3’TE

HIRSIZLIK ZANLILARINI
KULLANDIKLARI
ARAÇ ELE VERDÝ
Çorum merkeze baðlý Eskiekin köyündeki
bir bað evinden çalýnan eþyalar, küçük sanayi sitesindeki hurdacýda ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 zanlýyý, hýrsýzlýk olayýnda kullandýklarý araçtan yola çýkarak
yakaladý.
2’DE

Çorum Belediyesi Halk Et
Kombinasý ve Hayvan Pazarý
düzenlenen törenle hizmete
açýldý. Açýlýþa Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli de katýldý. Ýskilip yolu
üzerinde bulunan Halk Et
Kombinasý ve Hayvan Pazarý'nýn açýlýþ törenine Bakan
Pakdemirli'nin yaný sýra AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Vedat Demiröz, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri ve protokol üyeleri
katýldý. Programda konuþan
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine
getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. Halk Et
kombinasý ve hayvan pazarý
hakkýnda bilgiler veren Baþkan Aþgýn, bölgenin en büyük
ve modern tesisinin Çorum'da
olduðunu vurguladý. 2’DE

Mevlid-i Nebi Haftasý
etkinliklerle kutlandý

Osmancýk'ta Mevlid-i Nebi Haftasý, çeþitli etkinliklerle kutlandý. 2021 yýlý Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamýnda ilçedeki 4-6
Yaþ Kur'an Kurslarýnda eðitim gören minik öðrenciler hünerlerini sergiledi. Osmancýk 15 Temmuz Þehitleri 4-6 Yaþ Kur'an
Kursunda düzenlenen etkinliðe Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Osmancýk Müftüsü Dr. Eyyup Aydýn, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Nadir Öksüz, Daire Müdürleri ve öðrenci velileri katýldý. 8’DE

Ahmet Koç,
Covid-19
kurbaný

'Bu iþ bilmez
yönetim ülkemizi 30
yýl geriye götürdü'
DEVA Partisi Çorum il Baþkaný Orhan Vargeloðlu, "Ýyi bir yönetici, iyi bir lider, ayný þeyi tekrar tekrar yapýp farklý sonuçlar beklemez" dedi. Türkiye ve Çorum'da son günlerde en çok konuþulan konularýn baþýnda
ekonomideki geliþmeler ve döviz artýþýnýn
olduðuna dikkati çeken Vargeloðlu, Merkez
Bankasý faiz indiriminin ardýndan artan dolar ve altýn fiyatlarý, dövizdeki artýþa baðlý
hayat pahalýlýðý ve alým gücünün düþmesi
hakkýnda bir deðerlendirme yaparak, "Ýyi
bir yönetici, iyi bir lider ayný þeyi tekrar tekrar yapýp farklý sonuçlar beklemez… Bu iþ
bilmez yönetim ülkemizi 30 yýl geriye götürdü" ifadesini kullandý.
3’TE

Saadet Partisi
Teþkilatlarýnda uzun
yýllardan beri farklý
görevlerde bulunan
Ahmet Koç, yakalandýðý koronavirüs
salgýnýndan kurtulamayarak hayatýný
kaybetti. 3’TE

ÝSTANBUL'DA OSMANCIK
PiLAV GÜNÜ ETKiNLiÐi

Bakýmý
tamamlanan
camiyi
inceledi

Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Dernekler Federasyonu
(OSDEF) tarafýndan Eyüp Sultan Meydanýnda organize edilen
etkinlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve Eyüpsultan
Belediye Baþkaný Deniz Köken vatandaþlara pilav ikram etti. 8’DE

Osmancýk
Kaymakamý Ayhan
Akpay, bakým ve
onarýmý tamamlanan
camiyi ziyaret etti.
Bir süre önce
bakýma alýnan Kýþla
Cami'nde incelemelerde bulunan
Kaymakam Akpay,
cami cemaati ile de
sohbet etti. 8’DE

Orhan Vargeloðlu

ARTAN GIDA FÝYATLARI YEMEK
SEKTÖRÜNÜ DE ETKÝLEDÝ 2’DE

SÝGORTALI ÇALIÞIRKEN DOÐUM YAPAN KADINLAR
ERKEN EMEKLÝ OLABÝLECEK
2’DE

TDP GENÇLÝÐÝ EMRE HÝDAYET
MERT'E EMANET
3’TE

"KURUN ARTMASI REEL
SEKTÖRÜ TEDÝRGÝN EDÝYOR" 7’DE
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Hýrsýzlýk zanlýlarýný kullandýklarý araç ele verdi
Çorum merkeze baðlý Eskiekin köyündeki bir
bað evinden çalýnan eþyalar, küçük sanayi sitesindeki hurdacýda ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 zanlýyý, hýrsýzlýk olayýnda kullandýklarý
araçtan yola çýkarak yakaladý.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Eskiekin köyünde bulunan bir bað evi kimliði belirsiz kiþi ya
da kiþiler tarafýndan soyuldu. Yapýlan ihbar üzerine Ýl Jandarma Komutanlýðý ve suç araþtýrma
timleri hareket geçti. Olay yeri ve çevresinde in-

celeme yapan jandarma timleri hýrsýzlýk olayýnda kullanýldýðý deðerlendirilen bir araçla ilgili detaylý çalýþma baþlattý. Çalýþmalar sonucunda
hýrsýzlýk olayýnýn 2 kiþi tarafýndan gerçekleþtirildiði ve çaldýklarý malzemeleri küçük sanayi sitesinde bulunan bir hurdacýya sattýklarý tespit edildi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile bað evinden çalýnan 1 adet el arabasý, 1 adet seyyar
metal salýncak, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1
adet týrmýk, 1 adet balyoz iki adet el çapasý hur-

dacýdan alýnarak sahibine teslim edildi.
Gözaltýna alýnan iki þüpheli hakkýnda soruþturma baþlatýlýrken, jandarma ekiplerinin kýþ
mevsiminin yaklaþmasý nedeniyle boþ býrakýlan
bað, bahçe ve hobi evlerinin bulunduðu bölgelerde önleyici devriye faaliyetlerine aðýrlýk verilerek, hýrsýzlýk olaylarýnýn önlenmesi ve faili
meçhul hýrsýzlýk olaylarýnýn aydýnlatýlmasýna yönelik çalýþmalara aralýksýz devam edeceði bildirildi.
(Haber Merkezi)

BÖLGENiN EN BÜYÜK
TESiSiNi BAKAN AÇTI
Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasý ve Hayvan Pazarý düzenlenen törenle hizmete açýldý. Açýlýþa Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli
de katýldý.
Ýskilip yolu üzerinde bulunan Halk Et Kombinasý ve Hayvan Pazarý'nýn açýlýþ törenine Bakan Pakdemirli'nin yaný sýra AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Vedat Demiröz, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri ve protokol üyeleri katýldý.
Programda konuþan Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, seçim döneminde verdikleri sözleri
yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade
etti. Halk Et kombinasý ve hayvan pazarý hakkýnda
bilgiler veren Baþkan Aþgýn, bölgenin en büyük ve
modern tesisinin Çorum'da olduðunu vurguladý.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da konuþmasýnda Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a teþekkür etti. Kavuncu, Baþkan Aþgýn'ýn seçin
döneminde verdiði sözlerin yüzde 70'ini 2,5 yýllýk
süre içerisinde hayata geçirdiðini belirterek, "Bundan sonraki günlerde çok daha güzel hizmetlere ve
eserlere imza atacaðýna inanýyorum" dedi.
Açýlýþ törende konuþan AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Vedat Demiröz de Halk Et Kombinasýnýn Çorum'a hayýrlý olmasýný diledi.
Tarým ve Orman Bakaný Dr. Bekir Pakdemirli
de, ülkemizin tarým ve hayvancýlýk sektörüne katma deðer saðlayacak bu tür tesislerin son derece
önemli olduðuna vurgu yaptý. Pakdemirli "Halk Et
Kombinasý ve hayvan pazarýnýn Çorum halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Halk Et Kombinasý ve Hayvan Pazarýnýn açýlýþ
kurdelesi kesildi. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen
tören sonrasý Bakan Pakdemirli ve davetliler tesisi
gezdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Artan gýda
fiyatlarý yemek
sektörünü de etkiledi
Gýda fiyatlarýndaki hýzlý yükseliþin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gýda
olan hazýr yemek sektörü, girdiði büyük
açmazýn içinden çýkmaya çalýþýyor. Hýzla
artan maliyetler sebebiyle zor durumda
kalan hazýr yemek sektörü, ekstralar hariç
4 kap menü fiyatýnýn en az 15 lira olmasý
gerektiðini savunuyor.
Yemek Sanayicileri Derneði (BUYSAD)
Baþkaný Coþkun Dönmez, bütün dünyada
ve Türkiye'de adeta uçuþa geçen gýda fiyatlarýnýn, hazýr yemek sanayisinin belini
büktüðünü söyledi.
"FÝRMALAR KAPILARINA
KÝLÝT VURACAK"
Yaptýðý açýklamada gýda fiyatlarýndaki
yükseliþin sebepleri ve sektöre yansýmalarýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan
Baþkan Dönmez, "Gýda fiyatlarýnýn önlenemez yükseliþi, hazýr yemek sektörünü
derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel
gider kalemlerimiz arasýnda yer alan akaryakýt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de
sürekli artýyor. Þu anda hazýr yemek sektörü çok büyük bir açmazýn içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayýz. Aksi halde
sektörümüzdeki firmalar kapýlarýna kilit vuracak" dedi.
"MEVCUT MENÜ FÝYATIYLA
AYAKTA KALAMAYIZ"
Gýdada önlenemeyen fiyat artýþlarýnýn
yaný sýra, genel giderlerinin de sürekli yükseldiðini dile getiren Coþkun Dönmez, önce 6 ay, sonra 3 ayda bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalan hazýr sektörünün, bundan sonra fiyatlarýný aylýk belirlemek zorunda kaldýðýný belirtti. Baþkan
Dönmez, þunlarý söyledi:
"Resmi enflasyon rakamlarýnýn üzerinde seyreden gýda fiyatlarý sebebiyle sektör
firmalarý ayakta kalmakta zorlanýyor. Yemek firmalarý, faaliyetlerini sürdürebilmek
için kar etmek durumunda. Fiyatlar o kadar hýzlý artýyor ki, 3 ayda bir yaptýðýmýz fiyat güncellemesi bile sektörün içinde bulunduðu zor durumu kurtarmaya yetmiyor.
Neredeyse her gün artan gýda fiyatlarý sebebiyle hazýr yemek sektörü firmalarý olarak bundan sonraki süreçte fiyatlarýmýzý
her ay güncellemek zorundayýz. Çünkü
mevcut menü fiyatýyla ayakta kalamayýz.
Bugün için ekstralar hariç 4 kap yemeðin
fiyatý en az 15 lira olmalý."
"DÖVÝZ DE TIRMANINCA
ÇOÐU ÜRÜNÜ ÝHRAÇ
ETMEYE BAÞLADIK"
Coþkun Dönmez, açýklamasýnda gýda
fiyatlarýndaki artýþýn sebeplerinden de
bahsetti. Dönmez küresel ýsýnmaya baðlý
kuraklýk, sel baskýnlarý, don gibi tabiat
olaylarýnýn dünya genelinde zirai üretimin
azalmasýna sebep olduðunu söyledi. Ýklim
deðiþikliklerinin sebebiyet verdiði olumsuzluklara son iki yýldýr dünyayý etkisi altýna alan pandemi þartlarýnýn da eklenmesiyle gýda fiyatlarýnýn çok hýzlý bir þekilde
yükseliþe geçtiðine vurgu yapan baþka
Dönmez, "Doðal afetler ve pandemi sebebiyle zirai üretim düþerken, tarým ülkeleri
ihracat yapmadý. Batýlý ülkeler gýda depolamasýna gittiler. Türkiye'de bu yaz özellikle zirai üretimin yoðun olduðu bölgelerde
binlerce hektar ormaný küle çeviren yangýn felaketleri, tarým ve hayvancýlýkta büyük bir kayba sebep oldu. Döviz de týrmanýnca çoðu ürünü ihraç etmeye baþladýk.
Bu ise gýdada fiyatlarý týrmandýrýyor" dedi.
Dönmez, ithalata dayalý tarým politikalarýnýn Türkiye'deki gýda enflasyonu týrmandýrdýðýný, döviz kurundaki artýþa baðlý
olarak dýþarýdan adeta enflasyon ithal edildiðini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Sigortalý çalýþýrken doðum yapan
kadýnlar erken emekli olabilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik hayali
kuranlar için müjdeli bir haber
geldi. Çocuðu olan herkesi ilgilendiren bu geliþme ile SGK,
emeklilikte yaþ ve prim þartýnýn

düþürüldüðünü duyurdu. Sigortalý çalýþýrken doðum yapan
kadýnlara en fazla 3 çocuk için
borçlanma imkaný tanýnacak. 3
çocuðu olan bir kadýn, her çocuða 2 yýl olmak üzere toplam-

da 6 yýl erken emekli olabilecek. Sigortalý olarak çalýþma
hayatýna devam etmekte olan
kadýnlar için en önemli avantajlardan bir tanesi de doðum
borçlanmasý. Sgk prim ödemeleri geriye dönük olarak doðum
borçlanmasý
kapsamýnda
avantajlar sunuyor. Bu sayede
her sene binlerce kadýn daha
erken emekli olmak için fýrsatlarý elde edebiliyor. Sigortalý bir
biçimde çalýþma hayatýna devam etmekte olan kadýnlar için
böyle fýrsatlarýn verilmesi herkesin hayatýný kolaylaþtýrýyor.
6 YILA KADAR ERKEN
EMEKLÝLÝK ÝMKANI
Kadýnlarýn öncelikle sigortalý bir biçimde çalýþma hayatýna
devam ettikleri sürede doðum
yapmalarý ve çocuklarýn sað olmasý gerekir. En fazla 3 çocuk
için borçlanma fýrsatlarý sunulur. Her çocuk için 2 yýl borçlanma fýrsatý verilmesinden dolayý
sigortalý çalýþýrken doðum yapan kadýnlar tam 6 yýl erken
emekli olma haklarýný elde
edebiliyor.
(Haber Merkezi)
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ÇORUM AÞILAMADA
MAVi KATEGORiDE
Ahmet Koç,
Covid-19 kurbaný
Saadet Partisi Teþkilatlarýnda uzun yýllardan beri farklý görevlerde bulunan Ahmet Koç, yakalandýðý koronavirüs salgýnýndan kurtulamayarak hayatýný kaybetti.
Yýllardýr yaþadýðý Çorum'dan ayrýlarak
memleketi Trabzon - Arsin'e yerleþen 71
yaþýndaki Ahmet Koç'un vefat haberi, Çorum Milli Görüþ camiasýnda üzüntüyle karþýlandý. Ahmet Koç'un cenazesi, memleketi Arsin'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Orhan Vargeloðlu

'Bu iþ bilmez
yönetim ülkemizi 30
yýl geriye götürdü'
DEVA Partisi Çorum il Baþkaný Orhan
Vargeloðlu, "Ýyi bir yönetici, iyi bir lider, ayný
þeyi tekrar tekrar yapýp farklý sonuçlar beklemez" dedi.
Türkiye ve Çorum'da son günlerde en çok
konuþulan konularýn baþýnda ekonomideki
geliþmeler ve döviz artýþýnýn olduðuna dikkati çeken Vargeloðlu, Merkez Bankasý faiz indiriminin ardýndan artan dolar ve altýn fiyatlarý,
dövizdeki artýþa baðlý hayat pahalýlýðý ve alým
gücünün düþmesi hakkýnda bir deðerlendirme yaparak, "Ýyi bir yönetici, iyi bir lider ayný
þeyi tekrar tekrar yapýp farklý sonuçlar beklemez… Bu iþ bilmez yönetim ülkemizi 30 yýl
geriye götürdü" ifadesini kullandý.
Vargeloðlu, "Her gün tarihi bir rekor kýrýlýyor. Her gün TL deðer kaybediyor. Her gün
borçlar artýyor. Her geçen gün hayat pahalýlýðý daha da artýyor. Akýl alýr gibi deðil, Türk
Lirasý sabun gibi eriyor. Çýkan köpükle övünenler var. Ayný þeyi tekrar tekrar yapýp
farklý sonuçlar bekleyen yöneticiler durumdan memnun mu?" diye sordu.
Vargeloðlu, "Merkez Bankasý tarafýndan
açýklanan faiz kararý sonucunda yine her
zaman olduðu gibi ülke ekonomisinin dengeleri alt üst olmuþtur. Sadece siyasi talimat sonucu verilen karar ile döviz kuru tarihi seviyelere çýkmýþtýr. Bu tür siyasi kararlar neticesinde artan kur sebebi ile ülkemizdeki her alandaki fiyat artýþlarý ile enflasyonda artýþa geçmiþtir.
2018 yýlýndan itibaren ülke ekonomisini
yönetmeye çalýþan tek akýl anlayýþýndan
önce, Hazinenin faiz oranlarý %10 civarýnda
iken bugün rakam 2 katýna çýkmýþtýr.
Esas sorun ne pandemidir ne de dünyadaki krizdir. Esas sorun mevcut baþkanlýk
sistemi ve tek kiþinin yönetimidir. Bakýnýz
2008 yýlýnda dünyayý kasýp kavuran ekonomik kriz, Genel Baþkanýmýz Ali Babacan'ýn
baþýnda olduðu ve yönettiði güçlü ekonomimiz sayesinde 'teðet' geçmiþtir.
Bugün, Merkez Bankasý Baþkaný mevsimlik iþçiye çevirerek güçlü ekonomi olmaz. Ekonomi güven ister, istikrar ister, hukuk ister. Ýstikrar bir iktidarýn 20 yýl baþta olmasý deðildir. Ýstikrar 20 yýlda defalarca af
çýkartmak deðildir. Ýstikrar 20 yýlda 15 kez
eðitim sistemi deðiþtirmek deðildir.
Ýstikrar politikalarýn sürdürülebilirliðidir,
Ýstikrar hukuk devletine sahip çýkmaktýr…
Bugün, Merkez Bankasý Döviz rezervi
eksi 52 milyar dolara düþtü. Döviz rezerviyle artýk kuru kontrol edecek imkân kalmadý.
Merkez Bankasý'nýn elinde bir tane enstrüman kaldý. O da gecelik faiz.
Diþli sýyýrdý. Araba kullananlar bilir; diþli
döner ama sýyýrdý mý çevirmek boþa. Araba
gitmez. Merkez Bankasý da diþli sýyýrmýþ
durumda. Ne yapsalar fayda etmiyor. Faizi
indiriyor, piyasa faizi yükseliyor. Faizi indiriyor, kur fýrlýyor. Artýk ellerinde hiçbir kontrol
enstrümaný kalmadý.
Kimse ümitsizliðe ve karamsarlýða kapýlmasýn, artýk bu ülkenin güçlü kadrolarýný
oluþturan, iþinin ehli ve liyakatli insanlarýný
bir araya getiren Ali Babacan öncülüðünde
kurulan DEVA Partisi var. Bizler milletimizden alacaðýmýz yetki ile, özlemini duyduðumuz huzurlu ve refah ortamýnýn tekrar ülkemize gelmesini saðlayacaðýz" ifadelerini
kullandý.
(Haber Merkezi)

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Çorum'un da aralarýnda bulunduðu 13 ilde
2. doz aþýlama 'mavi' kategoride yer alýrken Karabük, Düzce, Gümüþhane, Bayburt ve Rize ise aþýlamada istenilen düzeye gelemedi.
Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca,
Günlük Kovid-19 Vaka Tablosunu paylaþtý. Bakan Koca'nýn paylaþtýðý verilere göre en az 2 doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü
nüfus yüzdesine göre Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilden Karabük, Gümüþhane, düzce, Bayburt ve Rize hariç geri
kalan 13 il mavi kategoride yer aldý.
En az 2 doz aþý olmuþ 18 yaþ ve üstü
nüfus yüzdesine göre mavi kategoride
yer alan illerden Artvin'deki aþýlama oraný
yüzde 78,6. Trabzon yüzde 75,1. Giresun
yüzde 79,2. Ordu yüzde 81,9. Tokat yüz-

de 75,6. Samsun yüzde 76,7. Amasya
yüzde 81,6. Sinop yüzde 78,5. Kastamonu yüzde 76,9. Çorum yüzde 78,2. Bartýn
yüzde 79,4. Zonguldak yüzde 79,6 ve
Bolu ise yüzde 75,8 aþýlama oranlarýna
ulaþýldý.
Sarý kategoride yer alan illerden Rize'deki aþýlama oraný yüzde 73,9. Gümüþhane'de yüzde 67,1. Düzce'de yüzde
70,6 ve Karabük'te de yüzde 72,8 aþýlama oranýna ulaþýldý. Turuncu kategoride
yer alan tek il Bayburt'ta ise yüzde 63 aþýlama oranýna ulaþýldý.
Öte yandan Türkiye genelinde 2. doz
aþý yapýlma oraný yüzde 77,27 olurken, 1.
doz aþý yapýlanma oraný ise yüzde 88,79
oldu. Türkiye genelinde 1., 2. ve 3. doz
aþý toplamý 115 milyon 40 bin 699 oldu.
(ÝHA)

OTOMOBiL ALEV TOPUNA DÖNDÜ,
HAYATLARINI ZOR KURTARDILAR
Çorum-Kýrýkkale karayolunda
seyir halinde alevlere teslim olan
LPG'li otomobildeki ayný aileden 4
kiþi, yangýndan son anda kurtuldu.
Yangýn, akþam saatlerinde Kýrýkkale-Çorum D-200 kara yolu
üzerindeki Balýþeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Ý.K. (42) idaresindeki 06 ROL 82
plakalý Fiat marka LPG'li otomobil,
seyir halindeyken motoru alev aldý.
Dumaný fark eden sürücü, yolculuk
yaptýðý 3 kiþiyle birlikte araçtan

TDP GENÇLiÐi
EMRE HiDAYET
MERT'E EMANET
Türkiye Deðiþim Partisi (TDP),
Çorum'da teþkilatlanma çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor.
Çorum'da Ýl Kongresi'ni gerçekleþtiren ardýndan Büyük Kurultay'ýný da yaparak Genel Baþkanlýða seçilen Mustafa Sarýgül
önderliðindeki Türkiye Deðiþim
Partisi, 2023 yýlýnda ya
da önümüzdeki 2022
yýlý içerisinde yapýlacak olasý bir erken seçim için þimdiden kollarý sývadý.
TDP Ýl Baþkaný Engin Erenler'den edindiðimiz bilgilere göre,
partinin Gençlik Kollarý
Baþkanlýðýna Çorum
kamuoyunun yakýndan
tanýdýðý bir isim olan
Emre Hidayet Mert getirildi.
Daha önce bazý siyasi partilerde teþkilatlanma konusunda deneyim ve tecrübe kazanan Emre Hidayet
Mert, artýk gençliðinin
verdiði dinamizmini
Türkiye Deðiþim Partisi için harcayacak.
Ýl Baþkaný Engin
Erenler, Gençlik Kollarýný
oluþturmaktan
duyduklarý memnuniyeti dile getirirken,
Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna atanan Emre
Hidayet Mert'e yeni
görevinde baþarýlar di-

ledi. TDP Gençlik Kollarý Baþkaný
Emre Hidayet Mert ise, partisinin
baþarýsý için elinden gelen gayreti göstereceðini belirterek, tüm
Çorumlu gençleri TDP saflarýna
katýlmaya davet etti.
(Haber Merkezi)

uzaklaþtý. Yangýnýn kýsa sürede büyümesiyle otomobil, alev topuna
döndü. 112 Acil Çaðrý Merkezi'ne
yapýlan ihbarla olay yerine itfaiye,
jandarma ve polis ekipleri sevk
edildi. Balýþeyh Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, alevlere teslim olan otomobili kýsa sürede
söndürdü. Soðutma çalýþmalarýnýn
ardýndan yangýnla ilgili inceleme
baþlatýldý. Hurdaya dönenen otomobil, çekici vasýtasýyla otoparka
kaldýrýldý.
(ÝHA)
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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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Anne sütü bebekte
aþý etkisi oluþturuyor
Anne sütünün hem bebek, hem de anne için
birçok faydasý olduðunu ifade eden Dr. Filiz Albayrak, bebekte aþý etkisi oluþturduðunu söyleyerek, “ Anne sütü bebeði hastalýklara ve enfeksiyonlara karþý koruyor ve zeka seviyesini arttýrýyor” dedi.
Anne sütünün bebekler için önemine
deðinen Ýstanbul Yeni Yüzyýl Üniversitesi'nden Öðr. Gör. Dr. Filiz Albayrak, bebeðin ihtiyaç duyduðu bütün besin öðelerini anne sütünden alabileceðini ifade
etti. Ýçerisindeki koruyucu maddelerin
bebekte aþý etkisi oluþturduðunu, baðýþýklýðýný kuvvetlendirip bebeði hastalýklara
karþý korurken, ileriki yaþlarda da oluþabilecek obeziteye yakalanma riskini düþürdüðünü söyledi. Emziren annenin ise doðum öncesi kilolarýna ulaþmasýnýn daha kolay olduðunu
belirten Albayrak, “Emzirme anneyi meme ve
yumurtalýk kanserine karþý koruyor” dedi.
"ANNE SÜTÜ ÝLE BESLENEN BEBEKLER
DAHA ZEKÝ OLUYORLAR"
Annelerin saðlýklý nesiller için bebeklerini
mutlaka emzirmeleri gerektiðini söyleyen Dr. Filiz Albayrak, “Anne sütünün hem bebeðe hem
de anneye çok faydasý var. Bebeði bir nevi aþýlýyor, onu hastalýklara, alerjilere ve enfeksiyonlara
karþý koruyor, baðýþýklýk sistemini kuvvetlendiriyor, zekâsýný arttýrýyor. Anne sütüyle beslenen
bebekler yeteri kadar beslenemeyen bebeklere
oranla 8 puan daha zeki oluyorlar. Nekrotizan
enterokolit dediðimiz baðýrsak iç duvar iltihabýný
ve yeni doðan sarýlýklarýnýn oluþmasýný engelliyor. Emzirmenin de anneye çok fazla faydasý
var. Öncelikle bebekle arasýndaki baðý kuvvetlendiriyor. Anneyi meme ve yumurtalýk kanserine karþý koruyucu oluyor. Bununla birlikte annenin doðum öncesi kilolarýna ulaþmasý daha kolay oluyor ve eðer etkin emzirirse ilk 6 ay bazý
koþullarla birlikte yeni gebeliðin oluþmasýna da
engel olabiliyor” diye konuþtu.
Bebeklere mama verilmesinin obeziteyi tetiklediðini kaydeden Albayrak, konu hakkýnda yapýlan çalýþmalar da olduðunu söyleyerek, “ Bebekliklerinde kilolu ve obez olacaðý düþünülen bebeklerin yeteri kadar anne sütü aldýðýnda büyüdüklerinde obez olmadýklarýný gösteren sonuçlar
var. Mama ile beslenen bebeklerin ise obezite
olma riski daha fazla” dedi.
"GÜNDE EN AZ 2-3 LÝTRE
SIVI ALINMASI ANNE SÜTÜNÜN
OLUÞMASI ÝÇÝN YETERLÝ"
Annenin yeterince sývý almasý durumunda süt
oluþumunun mümkün olduðunu fakat annenin
dengeli ve saðlýklý beslenmesinin sütü daha dengeli ve saðlýklý yapacaðýný dile getiren Albayrak,

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:30
06:54
12:29
15:26
17:55
19:14

TARiHTE BUGÜN
1935- I. Belediyeler Kongresi baþladý.
1956- Gazeteci Bedii Faik, cumhurbaþkanýna hakaretten 6 ay hapse mahkûm edildi.
1965- Nüfus sayýmý yapýldý. Türkiye'nin nüfusu: 31.391.207
1991- Kripto davasýnda gazeteci Uluç Gürkan ile dýþiþleri bakanlýðý memuru Hande
Mumcu beraat etti.
1992- Türkiye'nin ilk özel havaalaný olan Hezarfen, Ýstanbul Büyükçekmece'de hizmete
girdi.
1996- I. Avrasya Ýslam Þurasý Türkiye’de
toplandý.
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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

latmanýn bebek için iyi olduðu sanýlýyor. Hâlbuki
böyle olmadýðýný yapýlan pek çok çalýþma gösterdi. Mama kutularýnýn üzerinde yazan ‘Anne
sütüne yaklaþtýrýlmýþtýr' ifadesi bile anne sütünün bebek için vazgeçilmez olduðunun
kanýtýdýr” diye konuþtu.

“Keçiler kekikli otlarý tükettiklerinde sütleri ve o
sütlerden yapýlan peynirleri kekik kokar. Yani anne
ne yerse bebeðe sütü ile onu veriyor. Dolayýsýyla
dengeli, saðlýklý, proteinli, sebze-meyve, vitaminmineral aðýrlýklý beslenmesini öneriyoruz. Ama bu
olmadýðýnda bile vücuttaki bütün depolar kullanýlýr
ve yine süt yapýlýr. Önemli olan annenin sývýsýnýn
yeterli olmasý. Günde en az 2-3 litre sývý almasý
anne sütünün oluþmasý için yeterli. Süt yapýmý zaten beyinde baþlayýp beyinde biten bir durum. Anne sütünün olacaðýna inandýðýnda sütü oluyor ‘Ya
sütüm olmazsa' endiþesine kapýldýðýnda da görüyoruz ki annelerin sütü azalýyor” diye konuþtu.
"BEBEK EMZÝRMEK ANNELERÝ ESKÝ
KÝLOLARINA KAVUÞTURUYOR"
Emziren annelerin doðum öncesi kilolarýna
daha çabuk ulaþtýklarýný ve emzirmenin anneye
enerji harcattýðýný söyleyen Albayrak, “Anne sývý
veriyor, bol bol sývý alýyor. Dolayýsýyla doðum öncesi kilosuna kolay ulaþýyor. Ama emzirmediklerinde ya da yeterince emzirmediklerinde annenin
kilo vermesi azalýyor. Emzirme döneminde annelere hafif diyetler yapmalarýný öneriyorum” dedi.
"ANNE SÜTÜ ALMAYAN
BEBEKLER HASTALIKLARA KARÞI
SAVUNMASIZ KALIYORLAR"
Yeterince anne sütü ile beslenmeyen çocuklarýn enfeksiyonlara karþý direnç kazanamadýðýna ve baðýþýklýk sistemlerinin çok iyi olmadýðýna,
alerjik rahatsýzlýklarýn ve astým vakalarýnýn daha
fazla görüldüðüne vurgu yapan Albayrak, “Baðýrsaklarda kolit dediðimiz baðýrsak iltihaplanmalarý görülüyor. Dolayýsýyla anne sütünü her
zaman tercih etmeliyiz. Erkenden mamaya baþ-

"ÝNEK SÜTÜ BEBEKTE
KANSIZLIÐA SEBEBÝYET
VEREBÝLÝR"
Açýk sütlerin bebekler için önerilmediðini, 2 yaþýna kadar sadece anne sütünün bebeklere verilmesi gerektiðini aktaran Albayrak, bebeðin emmemesi durumunda inek sütü yerine devam mamalarýnýn kullanýlmasýnýn uygun olduðunu söyleyerek, “100 milim inek ve anne sütündeki demir miktarý ayný. Ancak anne sütünde demirin
hemen hemen tamamý bebeðe kazandýrýlýrken,
inek sütünde demir emilimi çok az. Dolayýsýyla
da bebeklerde anemi yani kansýzlýk geliþebiliyor.
Bununla birlikte bebeklerde 4. aydan itibaren
kansýzlýk için damlalara baþlanabiliyor. Erken
dönemde inek sütüne baþlatýlan bebekte kansýzlýk ve alerjik reaksiyonlarýn geliþtiði görülüyor.
Ama darda kalýnýp, inek sütü verilecekse inek
sütünü olduðu gibi deðil, sulandýrarak bebeðe
vermek lazým. Bunun ölçüsü de 2 ölçü suya 1 ölçü süt eklenmesi þeklinde olabilir. Bunun dýþýnda niþasta ve pirinç unu ile yapýlan mamalarýn
sindirimi de bebek için kolay deðil. Bunlarla yapýlan mamalar bebeði uzun süre tok tutar. Bebek
açlýk hissetmeyeceði için de anne memesini
uzun süre emmez. Böylece emzirmeyen annenin sütü azalýr” þeklinde konuþtu.
"DOÐUMDAN HEMEN SONRAKÝ
BEBEKLERÝNÝ EMZÝRSÝNLER"
Annelerin hamileliklerinde emzirmeyle ilgili
mutlaka eðitim almalarý gerektiðini dile getiren
Albayrak, “Anneler doðuma gittiklerinde kafalarýnda ‘Bebeðimi emzireceðim, sütüm de olacak'
bilgisini sindirmiþ olsunlar. Doðumdan hemen
sonraki ilk yarým saat içinde bebeklerini emzirsinler. Ýlk 6 ay anne sütü, anne sütü dýþýnda su
da dâhil hiçbir besin vermesinler. Anne sütü bebeðin su ihtiyacý olduðunda sulanýyor. Zaten bebeðin midesi ufak olduðu için su verilmemeli.
Bebek 2 yudum su içtiðinde bile doygunluk hissedeceði için annesini emmek istemeyecektir.
Yeterli miktarda anne sütü alamadýðý için de geliþimi etkilenecektir. Suyla bebeðe mikrop kaptýrma riski de çok fazla. Su verilen bebekler amipli
dizanteriden yoðum bakýma dahi alýnabiliyor.
Dolayýsýyla ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan
sonra da 2 yaþýna kadar ek gýdalarla anne sütüne mutlaka devam edilmesini öneriyorum” diyerek sözlerini sonlandýrdý.
(Haber Merkezi)

Þevketoðlu: Covid-19, çocuk yoðun
bakýmlardaki ölümü iki katýna çýkardý
Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk
Yoðun Bakým Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Þevketoðlu, genel yoðun bakýmlardaki ölüm hýzý yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hýzýný yüzde 13
bulduðumuz zaman, bu ölümün
genel ölüm hýzýndan yaklaþýk
olarak iki kat daha yüksek olduðunu gördük" dedi.
Türk Pediatri Kurumu tarafýndan düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nýn Belek Turizm Merkezi'ndeki bir
otelde devam ediyor. 'Çocuk ve
Þiir' temasýyla düzenlenen ve
yüzlerce çocuk doktorunun katýldýðý kongrede Covid-19 ve
çocuklar üzerindeki etkisi de
tartýþýldý.
Kongreye katýlan, Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Bakýrköy Dr.
Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Yoðun
Bakým Ünitesi Birim Sorumlusu
Prof. Dr. Esra Þevketoðlu, baþýndan beri eriþkin hastalarda
pandemiyi yoðun þekilde yaþadýklarýna dikkat çekerek, çocuk
yoðun bakýmlarda da hatýrý sayýlýr þekilde hasta çocuklarý takip ettiklerini söyledi.
"ÖLÜMLERÝ
ÝKÝ KAT ARTTIRDI"
O dönemde tam olarak bilmedikleri bir hastalýkla karþý
karþýya olduklarýný dile getiren
Þevketoðlu, “Herkes bu hastalýkla ayný anda hem mücadele
edip hem de tedavi etmek için
uðraþýyordu. Biz hem tecrübelerimizi hem de ülkemizde durum nasýldýr diye araþtýrmak
amacýyla bir çalýþma yapmaya
karar verdik. Türkiye'deki 23 ildeki 44 çocuk yoðun bakým
merkezinden Covid 19'dan yatýrýlan hastalarý formlar düzenleyerek, verilerini elde ettik.
Saðlýk Bakanlýðý'ndan etik kurallarýndan oyanlarýmýzý aldýk.
Mart 2020 ile Nisan 2021 arasýndaki dönemi kapsayan süre-

de 44 çocuk yoðun bakýma her
sebepten toplam 21 bin hasta
yattýðýný gözlemledik. Covid 19
tanýsýyla yatan hasta sayýsý ise
335'ti. Çocuk yoðun bakýmlardaki Covid 19 sýklýðýný binde 16
olarak tespit ettik. Genel sayýya
baktýðýmýz zaman çok fazla görülmüyor. Covid 19 nedeniyle
yoðun bakýmlara yatan hastalardaki ölüm oranýna bakýldýðýnda 335 çocuktan 44'ünü kaybettik. Bu da yüzde 13 gibi bir
rakama tekabül ediyor. Bütün
çocuk yoðun bakýmlardaki bu
21 bin hasta çocuðun, bin 500
hastayý çeþitli sebepler yüzünden kaybettiðimizi tespit ettik.
Genel yoðun bakýmlardaki
ölüm hýzý yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hýzýný yüzde 13
bulduðumuz zaman, bu ölümün
genel ölüm hýzýndan yaklaþýk
olarak iki kat daha yüksek olduðunu gördük" diye konuþtu.
"ORAN HÝÇ DE
AZ DEÐÝL"
Eriþkinler kadar çocuklarda
Covid-19 görülmediðinin doðru
olduðunun altýný çizen Þevketoðlu, “Ama çocuklar da Covid19 olarak çocuk yoðun bakýmlarda takip edildi. Çocuklarýn
kaybedildiði ve bu oranýn hiç de
az olmadýðý gibi bir sonuca vardýk” dedi.
"ERÝÞKÝNLERDE DÜÞME,
ÇOCUKLARDA
YÜKSELME VAR"
Türkiye'de eriþkinlerde aþý-

lama oranýnýn iyi olduðunu dile
getiren Esra Þevketoðlu, "Saðlýk Bakanlýðý ve Bilim Kurulu iyi
bir yönetim gösteriyor. Aþýlama
konusunda Türkiye, dünyada
sayýlý merkezlerinden birisi.
Ama çocuklarda aþýlamayý yapamýyoruz.
Bizim çalýþmamýz bu dönemde de devam edecek. Veri
toplamaya devam ediyoruz.
Eriþkinlerdeki hastalýk görülme
sýklýðýnýn azaldýðýný ama çocuk
hastalarda sýklýðýnýn arttýðýný
görüyoruz. Bunun sebebi olarak da eriþkinlerin daha çok
aþýlanmasý çocuklarýn da aþýsýz
kalmasý sonucu olduðunu düþünüyoruz" dedi.
"AÞILAMA ARTARSA,
ÇOCUKLARDA
HASTALIK SIKLIÐI
DÜÞECEKTÝR"
Tedbirler açýsýndan aþýlamayla birlikte genel bir gevþeme olduðunu ifade eden Þevketoðlu, “Dolayýsýyla aþýsýz
grup çocuklar olduðu için, onlardaki hastalýk sýklýðýnýn daha
son dönemlerde daha yoðun
olduðunu görüyoruz. Yoðun bakýmlarýmýza da çok sayýda çocuk hastayý yatýrýyoruz. Ülkemizde aþýlama 12 yaþ ve üzerinde devam ediyor. Amerika ve
birçok ülkede 5 yaþ üzerinde
aþýlama baþladý. Çocuklarda
da aþýlama yaþýnýn düþmesiyle
birlikte, aþýlamada artarsa çocuk hastalýk sýklýðýnýn azalacaðýný düþünüyoruz” ifadelerine
yer verdi.
(Haber Merkezi)

Uzmanlar, huzursuz
bacaklar sendromu tanýsý
konusunda uyarýyor
Uzmanlar hem genetik hem de farklý
hastalýklarýn neden olduðu huzursuz bacaklar sendromunun tanýsýnýn klinik görüþme ile koyulduðunu bu nedenle hastanýn
ifadelerinde eksiklik olduðu takdirde yanlýþ
tanýlar konulabildiðini belirtiyor.
Bacaklarda huzursuzluk hissi, çekilme,
ürperme benzeri rahatsýzlýk verici bulgularýn eþlik ettiði, engellenemeyen ve bazen
de güçlü þekilde bacaklarý oynatma dürtüsü ile tarif edilmesi zor bir aðrý þekline sahip olan, kronik olan ve hiçbir zaman tam
olarak düzelmeyen ancak tedavisi ile güzel
sonuçlar alýnarak hastalýðýn baskýlanabildiði huzursuz bacaklar sendromu hakkýnda, Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Uzmaný Gökçen Akar Öztürk bilgiler verdi.
"UZMAN BÝR HEKÝM KLÝNÝK
GÖRÜÞMEYLE HASTALIÐIN
TEÞHÝSÝNÝ RAHATLIKLA
KOYABÝLÝR"
Hastalýk hakkýnda ve teþhisi ile ilgili bilgiler veren Nöroloji Uzmaný Gökçen Akar
Öztürk, “Huzursuz bacaklar sendromu bir
uyku hastalýðýdýr. Bunun tanýsýný koymak
için herhangi bir elektrofüzyolojik teste, bir
uyku testine gerek yoktur. Uyku hastalýklarý konusunda uzman bir hekim, hastalýðýn
tanýsýný hasta ile görüþerek, klinik görüþmeyle rahatlýkla koyabilir. Huzursuz bacaklar sendromunda ne oluyor? Hasta akþam saatlerinde istirahate çekildiðinde, uykusu geldiðinde bacaklarýnda kendinin de
tam anlamlandýramadýðý huzursuzluk hissi, hoþ olmayan bir his hissediyor. Bunu,
elektriklenme, çekinme, karýncalanma gibi
bir his ile tarif ediyor. Hasta bu hoþ olmayan hissi giderebilmek için ayaklarýný hareket ettirme veya ayaða kalkýp dolaþma ihtiyacý hissediyor. Bazen bunu masaj yaparak, bacaklarýný ovalayarak veya duruma
göre sýcak veya soðuk uygulamalarla þikayetlerini geçirmeye çalýþýyor” dedi.
"DEMÝR TEDAVÝSÝ HASTALIÐIN
TEDAVÝSÝNDE YERÝ ÇOK MÜHÝM"
Hastalýðýn ne sebeple ortaya çýktýðýna
dair bilgiler veren Nöroloji Uzmaný Gökçen
Akar Öztürk, “Hastalýðýn iki formu var, birinci ve ikinci form diyoruz. Birinci form zemininde herhangi bir hastalýk olmadan geliþen huzursuz bacak sendromu. Bunun de
yüzde ellisi genetik. Bu da genç yaþta baþlýyor. Geç baþlayan form ise 45 yaþtan sonra, genetik özellik taþýmayan form. Bir de
ikinci form var, bu da zemininde herhangi
bir hastalýk söz konusu olduðunda geliþen
huzursuz bacak sendromu. Hastalýða taný
koymak için herhangi bir tetkike gerek yok
fakat hastalýðýn tanýsýný koyduktan sonra
mutlaka kan tetkiki yapmamýz gerekiyor ve
demir depo düzeylerini kontrol etmemiz gerekiyor. Demir tedavisinin, hastalýðýn tedavisinde yeri çok mühim. Çünkü hastalýk sebebini bilmediðimiz bir þekilde gece dopamin yetersizliði sonucu ortaya çýkýyor. Dopaminin yapýmýnda da demirin önemi çok
büyük. Demir tedavisi iþte tam da bu noktada önem kazanýyor. Tabii sadece demir tedavisiyle birlikte hastalýðý yüzde yüz iyileþtiremiyoruz” þeklinde konuþtu.
"BAÞKA HASTALIKLARLA DA
ÇOK SIK KARIÞTIRILABÝLÝYOR.
BUNUN ÝÇÝN YANLIÞLIKLA
AMELÝYAT OLAN BÝLE VAR"
Nöroloji Uzmaný Gökçen Akar Öztürk,
“Huzursuz bacak sendromu tanýsý klinik bir
taný olduðu için, yani hastanýn kendi ifadesiyle koyduðumuz bir taný olduðundan,
hastanýn ifadesi de kimi zaman yetersiz kalabildiði için baþka hastalýklarla da çok sýk
karýþtýrýlabiliyor. Bunun için yanlýþlýkla ameliyat olan bile var. Çeþitli romatizmal hastalýklar damar hastalýklarý bel fýtýðý ile bile karýþtýrýlabiliyor. Çocuklarda tüm dünya genelinde yüzde 2 civarýnda görülüyor” dedi.
"HASTALIK KRONÝK.
HÝÇBÝR ZAMAN TAMAMEN
ORTADAN KALKMIYOR"
Hastalýðýn tedavisi ve çözümü hakkýnda konuþan Nöroloji Uzmaný Gökçen Akar
Öztürk, “Hastalýk kronik. Hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmýyor. Parkinson hastalýðý ve epilepsi hastalýðýnda kullanýlan
ilaçlarý kullanýyoruz ki bu ilaçlarýn da huzursuz bacaklar sendromu tedavisinde
kullanýlabileceði kanýtlanmýþ. Bu tedaviler
ile birlikte ve destek tedavileriyle birlikte
hastalýðýn tedavisi son derece yüz güldürücü. Doðru taný ve tedaviyle birlikte hastalar hiçbir sýkýntý yaþamadan hayatlarýný devam edebilirler ancak hastanýn ilerleyen
dönemlerinde tedaviyle ilgili komplikasyonlar geliþebilir. Veya ilaçlara tolerans geliþebilir. Dolayýsýyla bu sendromun tanýsý
ve tedavisi için uyku hastalýklarý konusunda uzman bir hekimin ve huzursuz bacaklar sendromuyla ilgilenen bir hekimin sýký
takibinde ve klinik izleminde olmasý gerekir” dedi.
(Haber Merkezi)
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Tabip Odasý'ndan saðlýkta
þiddete kýnama
Çorum merkez Ulukavak Aile
Saðlýðý Merkezi'nde saðlýk çalýþanlarýna þiddete bir tepki de Tabip
Odasý'ndan geldi.
Çorum Tabip Odasý Yönetim
Kurulu, yaptýðý açýklamada saðlýkta
þiddetin önüne geçilmesi gerektiðini belirterek, þöyle dedi:
Saðlýk çalýþanlarýnýn çok zorlu
þartlarda çalýþtýðý ve zorluk derecesinin Covid-19 pandemisi nedeniyle

gün geçtikçe arttýðý herkes tarafýndan bilinmektedir. Buna raðmen
saðlýkta þiddet haberlerine sýk sýk
þahit olmaktayýz. Büyük bir üzüntüyle karþýladýðýmýz bu olaylardan
birisi de ilimizde bulunan Ulukavak
Aile Saðlýðý Merkezi'nde gerçekleþmiþtir. Ýki kiþinin maske takmalarý
konusunda Aile Saðlýðý Merkezi çalýþanlarý tarafýndan uyarýlmasý neticesinde geliþen olaylarda görev yapan hekimlerimiz ve saðlýk çalýþanlarýmýz sözel
ve fiziksel þiddete maruz
kalmýþlardýr. Büyük bir
özveriyle çalýþan saðlýk
personelimizin bu gibi
olaylara maruz kalmasý
kabul edilemez bir durumdur. Ýnsan saðlýðýnýn
her þeyden üstün olduðu
bir hayatta saðlýk daðýtan ellere karþý reva gö-

rülen onur kýrýcý ve kalpleri yaralayan þiddet; onarýlmasý imkansýz derin yaralar açmaktadýr. Halbuki þifa
veren ellere vefa gösterilmesi gerekmektedir. Çorum Tabip Odasý
Yönetim Kurulu olarak bu ve bunun
gibi menfur olaylarýn her zaman ta-

kipçisi olacaðýz. Arkadaþlarýmýzýn
daima yanýnda olup onlara destek
vermeye devam edeceðiz. Saðlýk
çalýþanlarýmýza karþý yapýlan tüm
saldýrýlarý þiddetle kýnýyor ve arkadaþlarýmýza geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz." (Haber Merkezi)

AHL'de etkinlikler çocuklarý bekliyor
AHL Park AVM, keyifli anlar yaþatmaya devam ediyor.
Ekim ayý boyunca her hafta sonu birbirinden farklý etkinliklere yer
verecek AHL Park Avm, çocuk ziyaretçilerine eðlenceli ve öðretici
etkinliklerle güzel anlar yaþatmaya
hazýrlanýyor. AHL Park AVM, yaþayan, hayatýn içinden ve eðlenceli
zamanlar yaratmaya devam ediyor
ve küçük misafirlerini de unutmuyor. Eðlenceli ve unutulmaz aktivitelerle her hafta sonu çocuklara keyifli ve neþeli saatler yaþatan AHL
Park AVM'de, ekim ayýnda da birbirinden eðlenceli aktiviteler çocuklarý bekliyor.
PIRIL ÝLE BULUÞMAYA
HAZIR MISINIZ?
23-24 Ekim'de ise TRT Ço-

cuk'un en sevilen karakterlerinden
biri olan Pýrýl, AHL Park AVM'de sevenleriyle buluþacak. Üçer seans
olarak gösterimde olacak Pýrýl gösterisi ücretsiz izlenebilecek.
30 Ekim Cumartesi günü gerçeklesek olacak Kum Boyama Atölyesi ise çocuklarýn zihinsel geliþimi
için fayda saðlayacak. Bu etkinlikte
çocuklara set halinde verilecek
olan kum ve resim kalýbý kendiliðinden yapýþkanlý alanýn çocuklarýn
kendi elleriyle kumlarý serperek
yaymasý sonucu ortaya çýkacak.
31 Ekim Pazar günü ise çocuklarý Kumbara Evi Maket Yapýmý
Atölyesi ve Boyama Atölyesi bekliyor. Çocuklar kendi hayal gücüyle
tamamlayacaklarý maketleri, etkinlik sonrasý oyuncak olarak kullanabilecek.
(Haber Merkezi)

'Muhtarlar toplumun kýlcal damarlarýdýr'
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu muhtarlarý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aðýrladý.
19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Çorum Merkez Muhtarlar
Derneði Baþkaný ve ayný zamanda
Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn ve Hamamlýçayköy Köyü Muhtarý Bekir Söylemez Milletvekili Ceylan'ý meclis odasýnda ziyaret etti.
Tüm muhtarlarýn 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Milletvekili
Ceylan, "Devletin mahalle ve köy
halký üzerindeki gözü kulaðý, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdinde ki temsilcisi olan tüm muhtarlarýmýzýn 19
Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Muhtarlar ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden
Milletvekili Ceylan, "Bu güzel gününüzde sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyuyorum, her birinize ailesiyle mutlu, baþarýlý bir hayat diliyorum. Ýnþallah þu andaki görevlerinizin, 'Bir zaman muhtardým, þu
hizmetlerde de emeðim var' diye torunlarýnýza anlatacaðýnýz günler olmasýný temenni ediyorum" diye konuþtu.
Muhtarlarýn toplumun adeta kýlcal damarlarý gibi olduðunu ifade
eden Milletvekili Ceylan, "Muhtarlar
toplumun adeta kýlcal damarlarýdýr.
O damarlarda týkanma, toplum kalbinin týkanmasý demektir. Bizlerin

sorumluluðu bu kanallardaki týkanýklýklarý gidermektir" dedi.
Vatandaþlarýn devlete ihtiyaç
duyduðunda çalacaklarý ilk kapýnýn
muhtarlýklar olduðuna iþaret eden
Milletvekili Ceylan, "Vatandaþlarýmýz ile devletimiz arasýnda bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize
hýzlý ve etkin bir þekilde ulaþtýrýlmasýnda mühim bir görev üstlenen
Çorumlu muhtarlarýmýz baþta olmak üzere tüm muhtarlarýmýzýn 19
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Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor,
hayýrlý ve baþarýlý görevler diliyorum" þeklinde konuþtu.
Muhtarlarý 15 Temmuz'da FETÖ
terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladýðý yerleri
gezdiren
Milletvekili
Ceylan,
"15Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe
sayanlar bir tek þeyi hesaba katmadý; egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir. Ýstiklal Harbi'nde olduðu gibi,
15Temmuz'da da iþgalciye direnen
yine bu Meclis olmuþtur. Gazi Mec-

lis o gece emperyalizmin maþalarýna göðüs gererek 2'nci kez gazi olmuþtur. Taþtan, topraktan inþa edilen bir binayý milletin kalbi hâline
getiren Meclisimizi bunca yýl ayakta
tutan bu inançtýr. Bu Meclisi Mehmetçik'e kardeþ kýlan, "gazi" unvanýný kuþanmasýna vesile olan bu
ruhtur" diye konuþtu.
Meclisin, ayaðýný Anadolu'ya
sabitleyip bütün insanlýðý kucaklayan medeniyetin bugünkü temsilcisi olduðunu anlatan Milletvekili
Ceylan, o gecenin izlerinin FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmamasý için ilk andaki haliyle býrakýldýðýný söyledi.
"Biz þanlý bir tarihin ve misyonun sahibiyiz" diyen Milletvekili
Ceylan, "Biz Türkiye'yiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yýldýzlý
bayraðýmýz altýnda; tek millet, tek
devlet, tek vatan þuuru izinde olduðumuzu bütün dünyaya haykýrýyoruz. Bu ülkede darbe yapmayý düþünenler artýk bir deðil, bin defa düþünmek zorunda olacaklar" diye
konuþtu.
15 Temmuz þehitleri ve gazileri
þükranla andýklarýný belirten Milletvekili Ceylan, "Aziz Þehitlerimizi
rahmetle, Gazilerimizi þükranla anýyoruz. Rabbim birliðimizi, dirliðimizi
daim kýlsýn" dedi.
Muhtarlar, Milletvekili Ceylan ile
gezme imkaný bulduklarý TBMM
Genel Kurulu, kulisleri, Meclis bahçesi gibi yerlerde bol bol hatýra fotoðrafý çektirdi.
(Haber Merkezi)

E-Devlet'te

yeni hizmet
E-Devlet kapýsýnda sunulan hizmetlere
bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri
ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan yapýlan düzenleme kapsamýnda, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kullanýcýsýnýn olduðu elektronik imza baþvurularý artýk baþvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralýk 2021 Salý
gününden itibaren e-Devlet kapýsý üzerinden gerçekleþtirebilecek. Ayrýca TC kimlik
kartlarý, elektronik imza atabilmek için kullanýlabilecek. E-ÝmzaTR Yönetim Kurulu
Baþkaný Orhan Kýlýç yaptýðý açýklamada,
Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik
imza kullanýcýsýnýn olduðunu ve her geçen
gün arttýðýný söyledi.
"KÝMLÝK DOÐRULAMA ÝÞLEMLERÝ
ARTIK UZAKTAN YAPILABÝLECEK"
21 Aralýk 2021 tarihinden itibaren e-imza baþvurularýnýn e-Devlet kapýsý üzerinden yapýlabileceðini ifade eden Kýlýç, "Eimza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandýrsak da, yüz yüze kimlik
doðrulama zorunluluðundan dolayý vatandaþlarýmýz bizzat baþvuru merkezimize
gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaþlarýmýz için büyük bir
zaman kaybýna yol açýyor. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) tarafýndan hazýrlanan yönetmenlikle deðiþiklik yapýldý.
Yapýlan deðiþiklikle 21 Aralýk 2021 tarihinden itibaren kimlik doðrulama iþlemleri artýk uzaktan yapýlabilecek" dedi.
"BU YÖNTEMLE
TASARRUF SAÐLANACAK"
Kýlýç, "Resmi Gazete de yayýmlanan yönetmenliðe göre; e-Ýmza baþvurularý eDevlet üzerinden yapýlacaðý gibi, yapay zeka yöntemi ve video konferans yöntemiyle
de yapýlabilecek. Yani vatandaþlarýmýz edevlet üzerinden e-imza baþvurusunu bulunduðu herhangi bir ortamda, zaman sýnýrý olmaksýzýn, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptýktan sonra e-Ýmza özel bir
kurye tarafýndan bir ya da iki gün içerisinde
adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem
zamandan tasarruf saðlanýrken, hem de
nakit tasarrufu yapýlacak. Kaðýt masraflarý
azaldýðý içinde doðaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çýkacaktýr" diye konuþtu.
"TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KÝMLÝK
KARTINA E-ÝMZA YÜKLETEBÝLECEK"
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarý artýk
güvenli elektronik imza atabilmek içinde
kullanýlabileceklerini belirten Kýlýç, "Ayrýca
elektronik imza kanunun uygulanmasý yönetmenliðinde yapýlan ve Resmi Gazete de
yayýmlanan teblið ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartýna sahip olan vatandaþlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani e-Ýmza yükletebilecek. Bu iþlem kimlik eriþim cihazlarý
vasýtasýyla yapýlacak. Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartýna elektronik imza yükletmek isteyen vatandaþlarýmýz, kimlik eriþim cihazý
bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartýna eÝmza yükletebilecek. Bu deðiþiklikler ve yenilikler ülkemize, vatandaþlarýmýza ve sektörümüze; zaman, tasarruf ve kolaylýk getirmiþ olur" ifadesini kullandý. (Haber Merkezi)

Hisarcýklýoðlu: Kurun
artmasý reel sektörü
tedirgin ediyor
TOBB Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn faiz kararýna iliþkin olarak "Merkez Bankasý'nýn faiz
indirimi kararý sonrasý hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarýnýn artmasý reel
sektörümüzü tedirgin etmektedir." dedi.
Merkez Bankasý'nýn faiz indirimiyle ilgili reel sektör temsilcilerinden görüþler gelmeye devam ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu
da Twitter hesabýndan bir
paylaþýmda bulundu.
Hisarcýklýoðlu, "Merkez Bankasý'nýn faiz
indirimi kararý sonrasý hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarýnýn artmasý reel
sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düþeceði, finansal istikrarýn tesis edileceði ortama en kýsa sürede kavuþmaktýr." ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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ÝSTANBUL'DA OSMANCIK
PiLAV GÜNÜ ETKiNLiÐi
Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk
Dernekler Federasyonu (OSDEF) tarafýndan Eyüp Sultan Meydanýnda organize edilen etkinlikte Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör ve Eyüpsultan
Belediye Baþkaný Deniz Köken vatandaþlara pilav ikram etti.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren OSDEF Baþkaný Oðuzhan
Er, Pilav Gününün Osmancýk ilçesinin
ve Osmancýk 97 markalý pirincin tanýtýmý amacýyla gerçekleþtirildiðini söyledi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör de Üretken Belediyecilik farkýyla
Osmancýk'ý her alanda tanýtmaya devam edeceklerini ifade etti.
Osmancýk Pirincinin ülke sýnýrlarýný
aþan bir üne sahip olduðunu ifade
eden Gelgör Osmancýk Pilav Günü etkinliðiyle Osmancýk'ý Ýstanbul'da tanýttýklarýný belirterek "Bu etkinlikte kendimi
ayný zamanda Osmancýk'ta gibi hissediyorum. Burada sizlerle bir arada olmaktan þeref duyuyorum. Osmancýk
olarak bir farkýmýz var. Yiðidin harman
olduðu yer Çorum'dur, oranýn kalbi de
Osmancýk'týr. Pilav Günü etkinliklerini
Osmancýk Dernekler Federasyonumuzla birlikte düzenliyoruz. Ýnþallah bu

etkinliklerin devamý gelecek. Hep birlikte daha güzel festivaller yapacaðýz,
günler yapacaðýz, birlikteliðimizi bozmayacaðýz. Ben emeði geçen herkese
teþekkür ediyorum" dedi.
Osmancýk Pilav Günü etkinliðine
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör ve Eyüpsultan Belediye Baþkaný Deniz Köken'in yaný sýra ÝBB Hukuk
Danýþmaný Dr. Ýbrahim Kapaklýkaya,
Malatya Darende Belediye Baþkaný Ýsa
Özkan, Bayrampaþa Ýlçe Emniyet Mü-

dürü Abdullah Afacan, Osmancýk MHP
Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað, Önceki
Dönem Kaðýthane Belediye Baþkaný
Fazlý Kýlýç, Osmancýk Belediyesi Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürü Nadir Öksüz,
ÇESÝAD Baþkaný Murat Baþer, OSDEF
Baþkaný Oðuzhan Er, Çorum Dernekler
Federasyonu Baþkaný Ýsmail Gölten,
Ýstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, Ýstanbul'da faaliyet gösteren Çorumlu dernekler ve çok sayýda vatandaþ
katýldý.
(Haber Merkezi)

Mevlid-i Nebi Haftasý
etkinliklerle kutlandý
Osmancýk'ta Mevlid-i
Nebi Haftasý, çeþitli etkinliklerle kutlandý.
2021 yýlý Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamýnda
ilçedeki 4-6 Yaþ Kur'an
Kurslarýnda eðitim gören
minik öðrenciler hünerlerini sergiledi. Osmancýk
15 Temmuz Þehitleri 4-6
Yaþ Kur'an Kursunda düzenlenen etkinliðe Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay,Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Osmancýk Müftüsü Dr. Eyyup Aydýn, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Nadir Öksüz, Daire
Müdürleri ve öðrenci velileri katýldý.
Osmancýk 15 Temmuz Þehitleri 4-6 Yaþ
Kur'an Kursu bahçesinde
düzenlenen
program
saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Etkinlikte 4 ayrý
Kur'an Kursunda eðitim
gören öðrenciler hazýrladýklarý bir birinden güzel
gösterileri sundu.
Kaymakam Akpay ve
Baþkan Gelgör, emeði
geçen öðretmen ve öðrencileri tebrik etti.
(Mehmet Halim Coþkun)

Bakýmý tamamlanan camiyi inceledi
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, bakým
ve onarýmý tamamlanan camiyi ziyaret etti.
Bir süre önce bakýma alýnan Kýþla Cami'nde
incelemelerde bulunan Kaymakam Akpay, cami
cemaati ile de sohbet etti. Osmancýk Kaymakamý Akpay, caminin bakým ve onarýmý hakkýnda
da bilgiler alarak, çalýþmalarda emeði geçenlere teþekkür etti. (Abdulkadir Söylemez)

'Mahalle bizim, gençlik bizim'
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkanlýðý, "Mahalle Bizim Gençlik
Bizim" projesiyle gençlerle buluþuyor.
AK Parti Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Onur Civan, programýn detaylarý hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Mahalle Bizim Gençlik Bizim
sloganýyla genç kardeþlerimizle
buluþuyoruz. Ýlk etapta Çorum
merkez ve ilçelerimizde 20 mahalle buluþmasý gerçekleþtireceðiz. 20 mahallemizden 4'ünü tamamladýk. Soðuk hava þartlarýna raðmen yüzün üzerinde genç
kardeþimizle Sungurlu Yeni Hayat mahallemizde bir araya geldik. Bu programdan önce de Akkent, Gülabibey, Ulukavak mahallelerimizde genç kardeþlerimizle buluþtuk. Mahalle buluþmalarý bizler için son derece
önemli. Mahalle teþkilatlarýmýz
bizim partimizin kýlcal damarlarý.
En önemli teþkilat kademelerimizin baþýnda geliyor. Gerçekleþtirdiðimiz programlarda týpký serbest kürsü gibi sözü mahalleli
genç kardeþlerimize býrakýyoruz.
Mahallemizin veya o mahalledeki genç kardeþlerimizin istek ve
taleplerini dinliyoruz, varsa dert-

leri, dertleriyle dertleniyoruz. Ýl
Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Muhammed Fatih Temur'un
öncülüðünde de tüm talepleri
program esnasýnda ilgili mercilere anýnda iletiyoruz ve çözümler
bulmaya çalýþýyoruz. Son derece verimli geçen "Mahalle Bizim
Gençlik Bizim" programlarýmýzla
bugüne kadar 4 farklý mahallede
toplam 300'e yakýn genç kardeþimizle buluþtuk. Ve bu sayýlar
her programda artarak devam
ediyor. Her buluþacaðýmýz mahalle programýmýzý öncesinden
sosyal medya hesaplarýmýzdan
duyuruyoruz. Tüm genç kardeþlerimizi bu buluþmalara davet
ediyorum."
(Haber Merkezi)

