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75 Kuruþ

Osmancýk'ta KADES
uygulamasý tanýtýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde, kadýnlara
akýllý telefon uygulamasý olan kadýn acil
destek ihbar sistemi (KADES) hakkýnda
bilgi verildi. Osmancýk'ta, '25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý
Mücadele Günü'nde kadýna yönelik þiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve
deðerlendirme toplantýsý yapýldý.
8’DE

1-1
Kýrmýzý Siyahlýlar zorlu Hekimoðlu Trabzon deplasmanýndan bir puan ile dönerek yenilmezlik serisini sürdürdü.
Dün 13'te oynanan maçta
grubun yenilgisiz takýmlarýndan biri olan Hekimoðlu'na konuk olan Kýrmýzý-Siyahlýlar ma-

çýn 69'uncu dakikasýnda 1-0 geriye düþerken bu golden bir dakika sonra kazandýðý penaltý ile
skoru eþitledi. Batuhan kullandýðý penaltýda topu aðlara gönderirken, 90+3'te de Ýsmet gördüðü kýrmýzý kart ile takýmýný 10
kiþi býraktý.
Ayrýntýlar yarýn …

KUÞ CENNETi
BATAKLIÐA DÖNDÜ!

YÜREKLERÝ
SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Kuraklýðýn vurduðu 'kuþ cenneti' Gölünyazý kurudu. Kuraklýkla
birlikte gölde yaþayan kuþ türleri de bölgeyi terk etti. Bataklýða
dönen kuþ cennetinin görüntüsü yürekleri burkuyor.

Kadýna yönelik
þiddetle mücadele
masada
Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon,
Ýzleme ve Deðerlendirme Toplantýsý, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü'nde toplumsal farkýndalýðýn arttýrýlmasý, koordinasyon ve iþbirliðinin
güçlendirilmesi ile ilgili yapýlan faaliyetlerin ön plana çýkarýlmasý amacýyla, Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon, Ýzleme ve Deðerlendirme
Toplantýsý, Türkiye'de eþ zamanlý olarak Kaymakamlýk Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. 7’DE
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Belediyenin hizmet binasý

2022'de tamamlanacak
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmýna devam edilen yeni belediye hizmet binasýnýn
2022 yýlýnda bitirilmesi planlanýyor. Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel ve belediye yöneticileriyle
birlikte yeni belediye hizmet binasý inþaatýnda incelemelerde bulundu. 7’DE

Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde, Koyun
Baba Mahallesi Arafat Tepesi mesire alanýnda bulunan umumi tuvaletin giriþ kapýlarý tuðla ile örülerek kullanýma kapandý. 25 yýldan fazladýr Osmancýk halkýna
ve günde 10 binden fazla aracýn geçtiði
D-100 Karayolunu kullananlara hizmet
veren Arafat tepesi mesire alanýnda bulunan umumi tuvaletin giriþ kapýlarý tuðla
ile örülüp sývanarak kullanýma kapatýlmasý tepkilere neden oldu. 2’DE

Mecliste Osmancýk
istiþaresi yapýldý
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ve
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM), Çorum milletvekillerini ziyaret
etti. Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, TBMM'de ilk olarak AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya'yý ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Oðuzhan Kaya,
"Osmancýk Kaymakamýmýz Ayhan Akpay ve Osmancýk Belediye Baþkanýmýz
Ahmet Gelgör'e ziyaretlerinden dolayý
teþekkür ederiz" dedi. 2’DE

OSMANCIK ESNAFI, SANAYÝ
FUARINI GEZDÝ
2’DE

Tuvaletin kapatýlmasý
vatandaþýn tepkisini çekti

Stopaj vergisi
iade edilecek
Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin iade edileceðini açýkladý. 7’DE

GELGÖR 2023'Ü ÝÞARET ETTÝ:
DEVLETÝMÝZÝN DÝRÝLÝÞ YILIDIR 2’DE

YENÝ MUTASYON:
NU VARYANTI 3’TE

ZABIT KATÝBÝ YILMAZ,
HAYATINI KAYBETTÝ 3’TE
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Tuvaletin kapatýlmasý
vatandaþýn tepkisini çekti
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde, Koyun Baba Mahallesi
Arafat Tepesi mesire alanýnda
bulunan umumi tuvaletin giriþ
kapýlarý tuðla ile örülerek kullanýma kapandý.
25 yýldan fazladýr Osmancýk
halkýna ve günde 10 binden fazla aracýn geçtiði D-100 Karayolunu kullananlara hizmet veren
Arafat tepesi mesire alanýnda
bulunan umumi tuvaletin giriþ
kapýlarý tuðla ile örülüp sývanarak kullanýma kapatýlmasý tepkilere neden oldu.
Uzun zamandýr umumi tuvaletin hizmet vermediðini belirten
vatandaþlar bu duruma anlam
veremediklerini belirterek; "Doðu Anadolu ve Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan karayolunu
kullanarak ilçemizde mola veren

birçok aile yemeklerini yiyip, ihtiyaçlarýný gidermek için bu mesire alanýný kullanýyor.
Yemek öncesi yemek sonrasý elini, yüzünü yýkamak isteyen, ihtiyacýný gidermek isteyen
insanlar bu umumi tuvaleti kullanmak istediklerinde binanýn
etrafýnda aranýyorlar, dolanýyorlar fakat bir türlü kapýsýný bulamýyorlar. Tuvaletin binasý var,
kapýlarý yok.
Giriþ, kapýlarý aþaðýdan yukarýya doðru örülerek sývanmýþ.
Bu ilginç durum karþýsýnda kapýsý olmayan tuvaletin görenler fotoðrafýný çekerek sosyal medya
hesaplarýndan paylaþýyorlar.
Tuvalet giriþ kapýlarýnýn neden
örülerek kapatýldýðýný bilemiyor,
bir anlam da veremiyoruz" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Mecliste Osmancýk
istiþaresi yapýldý

Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM), Çorum milletvekillerini ziyaret
etti.
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, TBMM'de ilk olarak AK Parti
Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya'yý
ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Oðuzhan Kaya, "Osmancýk Kaymakamýmýz Ayhan
Akpay ve Osmancýk Belediye Baþkanýmýz Ahmet Gelgör'e ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederiz" dedi.
Baþkan Gelgör ise "Oðuzhan Kaya'yý TBMM'deki makamýnda Osmancýk
Kaymakamýmýz Sayýn Ayhan Akpay ile
birlikte ziyaret ederek Ýlçemizdeki yatýrýmlar ve projeler hakkýnda istiþarede
bulunduk. Ýlçemize desteklerinden dolayý Sayýn Milletvekilimize teþekkürlerimi
sunarým" ifadelerini kullandý.
Daha sonra AK Parti Milletvekili ve
MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile görüþen Akpay ve Gelgör, Osmancýk yatýrýmlarýný ele aldý.
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, "Ýlçemizin çehresi-

ni ve yaþam standartýný artýrmak adýna
yapýmý devam eden yatýrýmlarýmýz ve
yapýlmasý planlanan projelerimiz üzerine istiþarelerde bulunduk. Osmancýklý
hemþehrilerimize selam ve sevgilerimizi
iletiyorum. Var gücümüzle mücadelemizi vereceðiz, önümüzdeki engelleri aþacaðýz, tuzaklarý bozacaðýz ve inþallah
hedeflerimize de ulaþacaðýz" þeklinde
konuþtu.

Ýkili, son olarak TBMM'de MHP Mersin Milletvekili Olcay Kýlavuz ve Eskiþehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile
bir araya geldi.
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Milletvekillerimiz ile istiþarede bulunarak
tecrübelerinden istifade etme fýrsatý bulduk. Ýlgi ve alakalarýndan dolayý deðerli
Milletvekillerimize teþekkürlerimi sunarým" diye konuþtu.
(Bahattin Sümüþ)

Osmancýk esnafý,
sanayi fuarýný gezdi
Osmancýklý sanayi esnafý, Oto Tamirciler Esnaf Odasý öncülüðünde Ýstanbul
TÜYAP Kongre Merkezi'nde düzenlenen
Automechanika Fuarýný gezdi. Sanayi
esnafý, fuarda uluslararasý otomotiv, üretim, daðýtým ve tamir alanýndaki yenilikleri yakýndan görme fýrsatý buldu.
ÇESOB Baþkaný Recep Gür tarafýndan geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ýstanbul'a uðurlanan esnafa Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin
Uzun ile Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkan Vekili Sacit Açýk eþlik etti.
Çok sayýda oda üyesinin katýldýðý fuarda
sektörlerindeki sürekli kendini yenileyen
teknolojiyi yakýndan görme fýrsatý bulan
sanayi esnafý, fuar gezisinin organize
eden Oda Baþkanlarý Necmettin Uzun
ve Bayram Çalýþkan'a teþekkür ettiler.
Fuarý karýþ karýþ gezen oda üyeleri
ayrýca parça ve þasi sistemleri, elektrik
ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning,
onarým-bakým, rot-balans, servis, araç
yýkama ve yönetim konularý gibi pek çok
yeni teknoloji hakkýnda bilgiler edindiler
ve alýþveriþ yapma imkaný buldular.
Automechanika Fuarý'nýn Çorum sanayi esnafý için yeni teknolojileri ve iþ
alanlarýný keþfetmesi, ufuklarýnýn geliþmesi için önemli bir yere sahip olduðu-

Gelgör 2023'ü iþaret etti:

Devletimizin diriliþ yýlýdýr
nun altýný çizen Oto Tamirciler Esnaf
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, "Oda
üyelerimizi imkanlarýmýz elverdiðince,
sektörümüzle ilgili geliþmelerden haberdar etmek amacýyla bu tür fuarlara katýlýmlarýný saðlýyoruz. Fuarlar bu nedenle
bizim için çok büyük önem taþýyor" dedi.
Oto tamir sektörüne dair yeni ürünlerin sunulduðu uluslararasý fuarýn önemine de deðinen Uzun, "Fuarýn uluslararasý olmasý, bize sektörümüzün dünyadaki
geliþimini de sunmasý anlamýna geliyor.
Böyle bir fuar vasýtasýyla dünyadaki ge-

liþmelere ulaþmak ve bilgi sahibi olmak
heyecan verici. Teknoloji çok hýzlý ilerliyor. Esnafýmýz bu hýza ayak uydurmalý.
Uyduramayanlar ise maalesef sektörden yok olup gidiyorlar" diye konuþtu.
Fuar gezisine katký ve desteklerinden
dolayý Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, ÇESOB Baþkaný Recep Gür
ve Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan'a teþekkür
eden Necmettin Uzun, ayrýca fuar gezilerinin önümüzdeki yýllarda da süreceðini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, Ülkücü gençlerle
bir araya geldi. Gelgör, 2023'ün
önemini anlattý.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, Biz devletin bekasý ve ilerideki tuzak ve tehlikeleri
gördüðümüz için liderimiz Devlet
Bahçeli karþýlýksýz. AK Parti'ye
deðil biz devlete destek verdik.
Dýþ güçlerin tek amacý Türkiye'yi
2023'e kadar Türkiye'yi bölmek

parçalamak. 2023, Türk devletinin diriliþ yýlý olacak. Lozan'da
imzalanan yerlerimizin geri alma
süresi bitmesidir. Bu acýdan
2023, devletimizin diriliþ yýlýdýr.
Dýþ güçler her kolda kuþatýp,
Türkiye'yi karýþtýrýp, yine bir Lozan Anlaþmasý benzeri bir þeyler
peþindeler. Kürdistan, Ermenistan hayallerini yok etmek içindir
çabamýz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)

Ülkü Ocaklarý
Türkeþ'i unutmadý
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi tarafýndan Alpaslan Türkeþ'in doðum
günü münasebetiyle anma günü
programý düzenlendi.
Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen anma gününde Kur'an-ý

Baþkan Gelgör'e
mevkidaþ ziyareti
Yozgat Þefaatli Belediye Baþkaný Av. Müjdat Karaca,
Osmancýk Belediyesini ziyaret etti.
Yozgat Þefaatli Belediye Baþkaný Av. Müjdat Karaca,
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti. Ziyarette ortak yapýlabilecek projeler masaya yatýrýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, teþekkür etti. (Haber Merkezi)

Kerim okundu, dualar edildi. Anma programýna, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Ýl
Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü
ile ülkücü gençler katýldý.
Daha sonra Ocak Baþkaný
Bayram Çakýr, ikramlarda bulundu.
(Haber Merkezi)
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Aile hekimi koronavirüse yenildi
Mustafa Yýlmaz

Zabýt Katibi Yýlmaz,
hayatýný kaybetti
Osmancýk Adliyesi'nde Zabýt Katibi olarak görev yapan Mustafa Yýlmaz, yakalandýðý Covid-19 virüsü sonucu hayatýný kaybetti. Bir süre önce Covid 19 testi pozitif çýkan Mustafa Yýlmaz, durumunun aðýrlaþmasý sonucu hastaneye kaldýrýldý. Yýlmaz,
yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Esma Dönmez ve Rabia Keþkekci'nin babalarý, Hakan Dönmez ve Mustafa
Keþkekci'nin kayýnbabalarý Çorumlu Mustafa Yýlmaz'ýn vefatý, ailesi baþta olmak
üzere Osmancýk Adliyesinde büyük üzüntü
yarattý. Merhumun cenazesi ikindi namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
(Haber Merkezi)

Çorum'un Osmancýk ilçesinde korona virüsten yaþamýný yitiren aile hekimi Dr. Þerafettin
Boyacý, son yolcuðuna uðurlandý.
Osmancýk 1 No'lu Saðlýk Ocaðý'nda aile hekimi olarak görev yapan Dr. Þerafettin Boyacý
ve kardeþi ÝYÝ Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Mustafa Boyacý korona virüse yakalanmýþtý.
Samsun 19 Mayýs Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesinde tedavi gören iki kardeþten Mustafa
Boyacý korona virüsü yenerek taburcu edilirken,
aðabeyi Dr. Þerafettin Boyacý'nýn tedavisi ise
yoðun bakým ünitesinde devam ediyordu. Dr.
Þerafettin Boyacý, akþam saatlerinde tedavi
gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Dr. Boyacý, ikindi namazý sonrasý Osmancýk Asri Mezarlýk'ta kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda son yolcuðuna uðurlandý.
Cenaze törenine Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer
Sobacý, Saðlýk Sen Çorum Þube Müdürü Ahmet
Saatçi, meslektaþlarý, saðlýk çalýþanlarý ve çok
sayýda kiþi katýldý. Defin iþleminin ardýndan Boyacý ailesi taziyeleri kabul etti.
(ÝHA)

Þerafettin Boyacý

'Ýþ dünyasýnda kadýn sayýsý artýrýlmalý'
Cumhurbaþkaný Erdoðan

Erdoðan: Döviz kurunda
manipülasyon yapanlar
tek tek tespit edilecek
Cumhurbaþkaný Erdoðan, Devlet Denetleme Kurulu'na döviz kurundaki yaþanan deðer
artýþýnýn sebeplerini araþtýrmasý için talimat
verdi.
Kurul, manipülasyon olup olmadýðýný, varsa kimler tarafýndan yapýldýðýný belirleyecek.
Bu kapsamda yüklü miktarda alým yaparak
dolar ve euronun artmasýna yol açan kurum
ve kuruluþlar tespit edilecek.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde bulunan Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) son dönemde
döviz piyasasýnda yaþanan anormal deðer
artýþýnýn sebeplerini araþtýrmak üzere talimat
verdi. Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarýný araþtýrmak üzere çalýþma baþlattý.
YÜKSEK MÝKTARDA ALIM YAPAN
KURUMLAR TESPÝT EDÝLECEK
Yönetim iþlerinin hukuka uygun, düzenli
ve verimli bir þekilde yürütülüp, geliþtirilmesi
amacýyla kurulan denetim kurumu, yüklü miktarda döviz alýp özellikle dolar ve euronun artmasýna yol açan kurum ve kuruluþlarý tespit
edecek.
Devlet Denetleme Kurulu Baþkaný Yunus
Arýncý ve ekibi, araþtýrma sonucunu bir rapor
haline getirerek eðer bir suç tespit edildiyse
iþlem yapýlmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.
DDK HER TÜRLÜ BELGE ÝSTEYEBÝLÝR
DDK, kuruluþ ve birimlerin her kademe ve
rütbedeki görevlileriyle doðrudan yazýþmaya,
gerekli gördüðü elektronik ve fiziki ortamdaki
gizli veya açýk her türlü bilgi, belge, defter, kayýt, envanter, malzeme, mühimmat, taþýnýr ve
taþýnmazlarý iþlem ve olayýn her safhasýnda
incelemeye, mahiyetleri uygun olanlarý gerektiðinde belirlediði yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe
ve sýnýftan ilgilileri çaðýrmaya, kurum ve kuruluþlardan temsilci istemeye yetkili.
Kurul kendisine intikal eden konulardan
gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarabiliyor. Ayrýca DDK, gizli ve açýk her türlü bilgi
ve belgeyi, kamu kurumlarý ile bankalar dahil
diðer gerçek ve tüzel kiþilerden isteyebiliyor.
Kurum, denetleme faaliyetine yardýmcý olmak üzere kurum ve kuruluþlarýn her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebiliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkiþi görevlendirilebiliyor. Kurum ayrýca, kuruluþlarca baþlatýlan denetlemeleri koordine edebilir
veya gerektiðinde iþe el koyarak yapýlmýþ çalýþmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabiliyor.
(Haber Merkezi)

Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý
Baþkaný Sedat Ek, 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle bir açýklama yaparak, kadýnlarýn ekonomik özgürlüklerini kazanmasý için iþ dünyasýnda
sayýlarýnýn artýrýlmasý gerektiðini söyledi.
Kadýna verilen deðerin, her türlü fayda ve
beklentinin ötesinde, insan haklarýnýn bir gereði
olduðunu dile getiren Baþkan Sedat Ek, her bir
insanoðlunu dünyaya getirenin kadýn olduðunun
unutulmamasý gerektiðini vurguladý. Kadýnýn
saygýnlýðýný ve itibarýný korumanýn, herkes için
bir insanlýk vazifesi olduðunun altýný çizen Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat
Ek, kadýnýn toplum içindeki saygýnlýðý, itibarý ve
etkinliðinin, geliþmiþliðin ve medeniyetin de bir
göstergesi olduðunu söyledi. Kadýna yönelik
þiddet konusunun, üzerinden siyaset yapýlmayacak kadar hassas ve insani bir konu olduðunu
dikkat çeken Sedat Ek, "Tarih boyunca var olan
bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazýk ki insanlýðýn kanayan bir
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yarasý olmaya devam etmektedir. Kadýna yönelik þiddetin bizim dünyamýzda hiçbir gerekçesi
ve yeri yoktur" dedi.
Kadýnlarýn þiddetten kurtulmasý için kendi
ayaklarý üzerinde durarak yaþamýný sürdürebilecek ekonomik özgürlüðe sahip olmasý gerektiðine vurgu yapan Oda Baþkaný Sedat Ek, baþta
Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý olmak üzere
esnaf ve sanatkar kesiminde sayýlarý oldukça az
olan kadýnlarýn iþ dünyasýnda sayýlarýnýn artýrýlmasý gerektiðini dile getirdi.
Kadýn elinin deðdiði her iþte güzelliðin, nezaketin, zarafetin olduðunu kaydeden Sedat Ek,
her iþte çalýþabileceðini çeþitli örneklerle gösteren kadýnlarýn, toplumun her kesiminde yer almasý gerektiðini anlatarak, oda yönetimi olarak
bu konuda kadýnlara her türlü desteði saðlamaya hazýr olduklarýný açýkladý.
Ek, esnaf ve sanatkarlar baþta olmak üzere
tüm iþ dünyasýna da iþ hayatýnda kadýn sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda birlikte hareket etme
çaðrýsýnda bulundu.
(Haber Merkezi)

Sedat Ek

Vergi, harç ve
cezalara yüzde
36 zam geliyor
Resmi Gazete'de yayýmlanan Hazine ve
Maliye Bakanlýðý'nýn Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliði'ne göre yeniden deðerleme oraný yüzde
36,2 olarak belirlendi. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bu oraný yüzde 50'ye kadar düþürme yetkisi bulunuyor. Eðer Erdoðan bu hamleyi yapmazsa; yeni yýlda Motorlu Taþýtlar Vergisi, trafik
cezalarý, ehliyet ve pasaport harçlarý, yurt dýþýndan getirilen telefonlara uygulanan harçlara
yüzde 36,2 zam gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn ( Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Tebliðde Vergi
Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde yeniden deðerleme oranýnýn, yeniden deðerleme yapýlacak yýlýn ekim ayýnda (ekim ayý dahil) bir önceki yýlýn ayný dönemine göre Türkiye Ýstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artýþ oraný olduðu belirtilerek, bu oranýn Bakanlýkça Resmi Gazete ile
ilan edileceði hükmünün yer aldýðý ifade edildi.
Bu kapsamda yeniden deðerleme oranýnýn
2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiði aktarýlan tebliðde söz konusu oranýn 2021 yýlýna ait
son geçici vergi dönemi için de uygulanacaðý
kaydedildi. Çeþitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarlarý belirlenen yüzde 36,2 oranýnda artacak.
CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN'IN
DÜÞÜRME YETKÝSÝ
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu
rakamý yüzde 50'ye kadar düþürme ve artýrma
yetkisi bulunuyor. Ancak deðiþiklik olmamasý durumunda yeni yýlda Motorlu Taþýtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçlarý ve trafik cezalarý bu oranda artýþ gösterecek. 2022 yýlýnda uygulanacak
olan vergi, harç ve ceza tutarlarý, yýl sonunda
Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan
son þeklini almýþ 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
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'Dünyada her 5 kiþiden
biri kansere yakalanýyor'
Dünyadaki kanser vakalarýnýn yüzde 10’nunu
ürolojik kanserlerin oluþturduðunu belirten Op. Dr.
Abdurrahman Özgür, "Ürolojik kanserlerin farklý
nedenlerinin bulunuyor. Saðlýksýz beslenme, hareketsiz yaþam, aþýrý kilo, genetik yatkýnlýk ve
farklý çevresel kanserojenlere maruz kalýnmasý
gibi pek çok neden de sayýlabilir” diye konuþtu.
Medicana Çamlýca Hastanesi Üroloji Uzmaný
Op. Dr. Abdurrahman Özgür, dünyadaki kanser
vakalarýnýn yüzde 10'nunu ürolojik kanserlerin
oluþturduðunu belirtti. Ürolojik kanserlerin farklý
nedenlerinin olduðunu ifade eden Op. Dr. Abdurrahman Özgür, "Saðlýksýz beslenme, hareketsiz
yaþam, sigara, aþýrý kilo, genetik yatkýnlýk ve farklý çevresel kanserojenlere maruz kalýnmasý gibi
pek çok neden de sayýlabilir” diye konuþtu.
Op. Dr. Özgür, "Dünya Saðlýk Örgütü'nün
(DSÖ) bir alt kuruluþu olan Uluslararasý Kanser
Araþtýrma Ajansý (IARC) tarafýndan yayýnladýðý
son raporda dünyada her 5 kiþiden biri yaþamý
boyunca kansere yakalanmaktadýr. Her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadýndan 1'i kanser nedeniyle
yaþamýný kaybetmektedir. Dünya çapýnda, kanser teþhisi konduktan sonraki 5 yýl içinde hayatta
olan toplam kanser hasta sayýsýnýn (5 yýllýk prevalans) 50,6 milyon olduðu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandý.
Prostat kanserinin tüm erkeklerde akciðer
kanserinden sonra ikinci en sýk görülen kanser tü-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

06:04
07:34
12:33
15:00
17:22
18:46

TARiHTE BUGÜN
1925- Kabul edilen Þapka Kanunu yürürlüðe girdi. Artýk, baþta memurlar olmak üzere
“herkes þapka takacak."
1938- Atatürk'ün 5 Eylül'de yazdýrdýðý vasiyetnamesi açýldý. Atatürk, vasiyetinde; parasýnýn nemasýndan yakýnlarýna, manevi evlatlarýna aylýk, Ýnönü'nün çocuklarýna yükseköðrenim ödeneði baðlanmasý koþuluyla parasýný
ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye býraktý. Nemadan kalacak miktarýn her yýl Türk Dil ve Tarih kurumlarýnca paylaþýlmasýný istedi.
1940- II. Dünya Savaþý ortamýnda 500 kilogramdan fazla tahýl stoklarýna Ticaret Bakanlýðýnca el konulmasý kararlaþtýrýldý.
1951- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kabul
edildi. Kanun, 1 Ocak 1952'de yürürlüðe girdi.
1958- Türkiye-Fransa ve Türkiye-Belçika
arasýnda mali yardým anlaþmalarý imzalandý.
1962- Amerika, Türkiye'deki orta menzilli
Jüpiter füzelerini sökme kararý aldý.
1964- Süleyman Demirel, Adalet Partisi'ne
genel baþkan seçildi.
1968- Eski CIA istasyon þefi, Amerika'nýn
yeni Türkiye Büyükelçisi Robert Komer'in Türkiye'ye geliþi Ýstanbul Yeþilköy'de protesto
edildi. Protestoculardan Deniz Gezmiþ, Rahmi Aydýn, Mustafa Zülkadiroðlu, Toygun
Erarslan ve Mustafa Gürkan tutuklandý.
1977- CHP lideri Bülent Ecevit Niðde'de
"Tek Yol Devrim" sloganýyla karþýlandý. Ecevit
topluluða "Tek yol oy" sözleriyle karþýlýk verdi.
1997- Sivas'taki Madýmak Oteli'nde, 2 Temmuz 1993’de 37 aydýnýn yakýlmasý olayýyla ilgili olarak yargýlanan 99 sanýktan 33'ü ölüm
cezasýna çarptýrýldý.
1998- Hakkari'nin Çukurca ilçesi yakýnýnda
bir askeri helikopter, teröristlerin açtýðý ateþte
pilotun vurulmasý sonucu düþtü. 16 asker þehit oldu.
2010- Haydarpaþa Garý'nýn çatýsýnda çýkan
yangýn sonucunda, çatýsý ve 4'üncü katý büyük zarar gördü.
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rü olduðuna dikkat çeken Op. Dr. Özgür, “Son 10
yýllýk dönemde taný konulan hasta sayýsý artmasýna raðmen ölüm oranlarýndaki düþüþ sevindiricidir. Radikal prostatektomi, organa sýnýrlý hastalýkta saðladýðý yüksek saðkalým oranlarý ile cezbedici bir yöntemdir. Düþük orta riskli hasta grubunda
10-20 yýllýk takipli çalýþmalarda yaklaþýk
yüzde 90-95 saðkalým oranlarý bildirilmektedir. Ameliyatýn genellikle 60 yaþ grubunda yapýldýðý düþünüldüðünde radikal prostatektominin
neredeyse küratif bir
cerrahi olduðu ifade
edilebilir. Ancak, hastalýðýn multidisipliner
bir bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi ve medikal onkolog ve radyasyon
onkoloðunun
müdahil olabileceði unutulmamalýdýr. Hastalýðýn tespiti
için muayene, serum PSA deðeri
ve Multiparametrik Prostat MR görüntüleme kullanýlmaktadýr. Takiben hastanýn prostat biyopsi raporu önemlidir. Hastalýðýn yaygýnlýðýný deðerlendirmek için BT, MR ve son yýllarda moleküler görüntüleme PSMA-PET kullanýmý deðerli bilgiler sunmaktadýr. Kemik sintigrafisine alternatif
yöntemlerden tüm vücut difüzyon aðýrlýklý MR incelemesi, kemik sintigrafisine göre daha yüksek
taný deðerlerine sahiptir. Choline PET/CT'nin sensitivite ve spesifitesi de kemik sintigrafisine göre
yüksektir. Erken taný için düzenli ürolojik kontroller çok önemlidir. Yukarýda da belirtildiði üzere derecesine göre ameliyatý hayat kurtarýcýdýr" açýklamalarýnda bulundu.
ÜROLOJÝK KANSERLER
Op. Dr. Özgür, "Günümüzde gerek teknolojideki büyük deðiþimlerin saðladýðý imkanlarýn yaygýn kullanýmý, gerekse yaþlanan nüfusun artýþý ile
paralel olarak kanser tanýsý alan kiþi sayýsý gün
geçtikçe artmaktadýr. Ürolojik kanserli olgularýn
sayýsýnda da benzer þekilde artýþ görülmektedir.
Taný alan hastalarýmýzýn erken dönemde doðru
tedavisi hayati önem arz etmektedir" dedi.
Op. Dr. Özgür, ürolojik kanserlerin organlarýn
vücuttaki konumlarýna göre yukarýdan aþaðýya
sýrasý ile þöyle özetledi:
"Böbrek kanserleri; Son yýllarda ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlý tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygýn kullanýlmasý ile beraber BHK tanýsý alan hasta sayýsýnda yýllýk yüzde 2-3 oranýnda artýþ saptanmýþtýr. Her türlü tütün
kullanýmý, obezite ve hipertansiyon böbrek kanserleri için risk faktörüdür. Ayrýca hemodiyaliz uygulanan ve böbreklerinde kistik hastalýðý bulunan
hastalarda da kanser geliþme riski artmýþtýr. Erkeklerde kadýnlara göre 1.5 kat daha sýk görülür.
Ailede böbrek kanseri öyküsü olan kiþilerde risk
artmýþ olmasýna raðmen, bu kanserlerin ancak
yüzde 2-3 kadarý aileseldir.
Böbrek tümörlü hastalarýn çoðunda, hastalýk
ilerleyen döneme kadar herhangi bir semptom
vermemektedir. Bu kanserler için klasik klinik triad olarak kabul edilen yan boþluk aðrýsý, idrarda

kan görülmesi ve ele gelen kitle, olgularýn az bir
kýsmýnda (yüzde 15) görülür. Hastalarýn önemli
bir kýsmýnda tümörden salgýlanan maddelerden
dolayý paraneoplastik sendromlar meydana gelebilir. Örnek olarak hipertansiyon (renin), hiperkalsemi (paratiroid hormon benzeri madde), eritrositoz (eritropoetin), galaktore (prolaktin), hipoglisemi (insülin), amenore / libido bozukluklarý (gonadotropin
benzeri maddeler), Cushing (ACTH), protein enteropatisi (enteroglukagon) sayýlabilir. Hastalarýn yarýdan fazlasýnda baþka nedenlerle yapýlan görüntülemeler esnasýnda,
kitle tesadüfî olarak
fark edilmektedir. Ultrasonografi ilk kullanýlan
taný yöntemidir ve oldukça
faydalýdýr. Bilgisayarlý tomografi ve MR diðer elimizdeki önemli iki taný aracýdýr. Ýhtiyaç durumunda iðne
biyopsisi ve patolojik incelemeden de faydalanýlabilmektedir. Erken taný ile açýk veya laparoskopik
ameliyatlar hayat kurtarýcý olmaktadýr. Tümörün
boyutuna, hastanýn genel saðlýk durumuna göre
krioterapi, radyofrekans ablasyon tedavisi veya
cerrahi ile tedavi mümkün olabilmektedir.
Mesane kanserleri; Kadýnlarda dokuzuncu erkeklerde ise dördüncü en sýk kanser tipidir. Erkeklerde kadýnlardan yaklaþýk 3 kat daha fazla
görülmektedir. Kadýnlarda daha az görülmesine
karþýlýk erkeklere nazaran yüzde 30 daha fazla
ölüm riski taþýmaktadýr. Tüm olgularýn yaklaþýk
yüzde 75'inde kanser yüzeyde, mukoza veya
submukozaya sýnýrlýdýr. Bunlarýn yaklaþýk yüzde
50-70'i 5 yýl içerisinde tekrarlar ve yüzde 10-15'i
ise derine gidebilir. Bu nedenle bu hastalarýn büyük çoðunluðunda ömür boyu takip gerekmektedir. Ultrasonografi, BT ve MR taný ve derecelendirmede kullanýlan radyolojik incelemelerdir. Sistoskopi mesane kanseri taný ve takibinde idrar sitolojisi ile birlikte altýn standart yöntemdir. Ýdrar sitolojisinin duyarlýlýðý, yüksek dereceli tümörler için
yüksektir. Aðrýsýz, makroskopik hematüri, en sýk
baþvuru þikâyeti olmaktadýr. Ýdrarda yanma, sýk
idrara çýkma gibi belirtiler bir uyarý olabilir ve dikkate alýnmalýdýr. Ayrýca ileri hastalýða iþaret eden
pelvik aðrý diðer görülen nadir belirtilerdendir. Erken taný ve cerrahi ile tedavi mümkündür.
Testis kanserleri; Genellikle tek taraflý aðrýsýz
testiküler kitle olarak, rastlantýsal bir ultrasonografi bulgusu olarak veya testiküler travma sonrasý
gösterirler. 15- 35 yaþ arasý erkeklerde en sýk görülen malign tümördür. Skrotal aðrý yüzde 20 hastada ilk semptom olarak görülebilmektedir. Epididimoorþiti taklit edebilmektedir. En sýk Skrotal fizik muayenede kitle palpe edilmesi ile taný konulur. Serum tümör belirteçleri testis kanseri prognostik göstergeleri olup tanýya yardýmcý olur.
USG, non-invaziv ve radyasyon içermediði için
testis kanserinden þüphe edilen tüm hastalara
yapýlmalýdýr. MR þüphe duyulan durumlarda ileri
tetkik olarak kullanýlabilir. Erken taný ve hýzlý tedavi kesinlikle hayat kurtarýcýdýr". (Haber Merkezi)

SiGARA iÇiYORSANIZ
RiSK 20 KAT ARTIYOR
Otuz yýl süreyle günde bir
paket sigara içenlerde akciðer
kanseri 20 kat daha çok görülüyor. Sigaraya baþlama yaþý
20'nin altýnda olanlarda, sigara
dumanýna maruz kalanlarda da
risk yükseliyor. Kansere baðlý
ölümlerin ilk sýrasýnda yer alan
akciðer kanseri, birçok kiþi için
önlenebilir bir hastalýk. Acýbadem Eskiþehir Hastanesi Göðüs
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Hülya
Yolaçan, “Sigara baþta olmak
üzere, çevresel etmenler, ailesel
yatkýnlýk, saðlýksýz beslenme gibi riski artýran faktörlere dikkat
edildiðinde akciðer kanserinden
korunmak mümkün oluyor. Bu
nedenle özellikle gençlerin sigaraya özendirilmemesi, içenlerin
býrakmalarý için teþvik edilmesi
önemli. Çünkü akciðer kanseri
önlenebilir bir hastalýk” dedi.
Akciðer dokularýnda bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz bir þekilde çoðalmasýyla
oluþan akciðer kanseri, tüm
kanser ölümlerinin yaklaþýk
yüzde 20'sine denk geliyor. Bu
oranýn her yýl meme, kolon ve
prostat kanserinden dolayý kaybedilen hasta sayýsýnýn toplamýndan daha yüksek olduðuna
dikkat çeken Dr. Hülya Yolaçan, risk faktörlerini “sigara,
çevresel etmenler, ailesel yatkýnlýk, radyoterapi, akciðer fibrozisi, beslenme, HIV ve cinsiyet” baþlýklarýnda topluyor.
DÜÞÜK NÝKOTÝN,
RÝSKÝ AZALTMIYOR
Akciðer kanserlerinin yüzde
90'ýndan fazlasýna sigara neden
olurken dumanýnda dört binden
fazla kimyasal madde olduðu biliniyor. Günlük içilen sigara miktarý, sigara içme süresi, baþlama yaþý, dumaný derin çekme
ve katran miktarý gibi faktörlerler, kanser geliþme riskini belirlediðini söyleyen Yolaçan, özellikle akciðer kanserinin küçük

hücre tipi sigara içimi ile çok yakýndan ilgili olduðunu belirtti.
Düþük nikotinli sigaralarýn, kanser riskini azaltmadýðýna dikkat
çeken Dr. Hülya Yolaçan, “Ayrýca puro içenlerde risk 3 kat, pipo
ve nargile kullananlarda 8 kat
artýyor” uyarýsýnda bulunuyor.
ÇEVRESEL ETMENLERÝN
BAÞINDA KÝMYASAL
KÝRLÝLÝK VAR
Topraðýn doðal yapýsýnda
bulunan radon gazý, akciðer
kanser geliþiminde ikinci neden
olarak görülüyor. Dr. Yolaçan,
ayrýca uranyum, vinil klorid, nikel kromat metalleri, hardal gazý, klormetil eter, mesleki arsenik, petrol ürünleri, silika tozu,
katran, dizel egzoz partikülleri
ve asbest maruziyeti çevresel
faktörlerin öne çýktýðýný aktardý.
Lastik üretimi, taþ döþeme, çatý
kaplama, baca süpürme gibi iþleri yapanlarda da riskin arttýðýna iþaret eden Dr. Hülya Yolaçan, hava kirliliði ile artan akciðer kanseri ölümleri arasýnda da
bir iliþki olduðunu kaydediyor.
AÝLESEL YATKINLIK
Akciðer kanserinin ailede
görülmesi, diðer aile üyelerinin
de genetik özelliklerinin çevresel kanser etmenlerine hassas
olduðunu vurgulayan Dr. Yolaçan, akciðer, meme ve gastrointestinal tümör tanýsý alan kiþilerin anne, baba, kardeþ ve ço-

cuklarýnýn, kanser riski açýsýndan yakýndan takip edilmesi gerektiðini söyledi.
RADYOTERAPÝ
ALDIYSANIZ DÝKKAT
Akciðer dýþý kanserler nedeniyle tedavi amaçlý uygulanan
radyoterapinin nadiren de olsa
ikincil akciðer kanseri geliþme
riskini artýrdýðýný belirten Dr. Hülya Yolaçan, “Günümüzde geliþen teknoloji ve ekipmanlar ile
bu risk oldukça azalttý” dedi.
"SIK UYGULANAN
TARAMA PROGRAMLARI
DA ERKEN TANI
ÝÇÝN ÖNEMLÝ"
Akciðer kanserinin önlenebilir bir hastalýk olduðunun altýný
çizen Dr. Hülya Yolaçan, sigarayý býrakýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurguluyor. Akciðer grafisi ve bilgisayarlý tomografi gibi
tetkiklerin de zorunlu olmadýkça
çekilmemesi gerektiðini kaydeden Dr. Yolaçan son olarak “Bazý ülkelerde sýk uygulanan tarama programlarý da erken taný
için önemli. Bu ülkelerde 55-74
yaþ arasýndaki nüfusun, otuz yýldan daha uzun süredir, günde
bir paket ya da daha fazla sigara içmiþ olan, içmeye devam
eden ya da son 15 yýl içinde býrakmýþ olan kesimine düþük doz
bilgisayarlý tomografi çekilmesi
öneriliyor” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

'Sigara kullanýmý
inmenin en
büyük nedeni'
Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, ''Sigara
kullanýmý ve hipertansiyon, inmenin en büyük nedenlerinden. Gençlerde de inme oranýný oldukça arttý. 20 yaþ altýnda görülen inmeler yüzde 25 arttý'' dedi.
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi
Nöroloji Uzmaný Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, inme hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Sigara kullanýmý ve hipertansiyonun inmenin en büyük nedenlerinden olduðunun altýný çizen Uzm. Dr. Evci, gençlerde de inme
oranýný oldukça arttýðýný belirtti. 20 yaþ altýnda görülen inmelerin yüzde 25 arttýðýný söyleyen Uzm. Dr. Evci, ''Yaþ inme ile ilgili en
önemli risk faktörüdür. Ýnme geçirenlerin
yaklaþýk yüzde 70'i 65 yaþýn üzerindedir. Ýnme sýklýðý 55 yaþýndan sonra her on yýl için
iki kat artar. Ýnme sýklýðý erkeklerde kadýnlara göre 1,25 kez fazladýr. Ama kadýnlarýn
yaþam süresi erkeklerden uzun olduðu için
inme nedenli kötü iþlevsel sonlaným ve mutlak ölüm sayýsý kadýnlarda daha yüksektir''
dedi. Uzm. Dr. Burçak Ekinci Evci, sözlerini
þöyle sürdürdü:
''Beyin damar hastalýklarý (BDH) terimi
beynin bir bölgesinin geçici veya kalýcý olarak, týkanma veya kanama nedeniyle etkilendiði ve/veya beyni besleyen damarlarýn
patolojik bir süreç ile doðrudan tutulduðu
tüm hastalýklarý kapsar. Beyine gelen kan
akýþýnda bir azalma veya kesinti olduðu zaman beyin dokularý beslenemez ve inme
gerçekleþir. Ýnme sýrasýnda beyne az kan
gitmesi veya hiç kan gidememesinden dolayý beyinde bazý hücreler beslenemez ve zamanla ölmeye baþlar. Kesinti ne kadar uzun
olursa daha fazla hücre ölür. Ölen beyin
hücrelerinin vücuda gönderdiði iþlemler geçici ya da kalýcý olarak kaybedilir.
''20 YAÞ ALTINDA
YÜZDE 25'LÝK ARTIÞ''
Yaþ inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. Ýnme geçirenlerin yaklaþýk yüzde 70'i
65 yaþýn üzerindedir. Ýnme sýklýðý 55 yaþýndan sonra her on yýl için iki kat artar. Ýnme
sýklýðý erkeklerde kadýnlara göre 1,25 kez
fazladýr. Ama kadýnlarýn yaþam süresi erkeklerden uzun olduðu için inme nedenli kötü iþlevsel sonlaným ve mutlak ölüm sayýsý
kadýnlarda daha yüksektir. Genç inme için,
yaþ sýnýrý genellikle 50 olarak kabul edilir.
Farklý çalýþmalarda 45 veya daha az sýklýkla 55 üst sýnýrý da kullanýlmaktadýr. Son yýllarda, 20 yaþ altý grupta da inme sýklýðýnda
yüzde 25'lik bir artýþ gözlenmiþtir. Dünyada
15-45 yaþ için inme sýklýðý 100 binde 6-26
olarak bildirilmektedir. ‘Genç inme' kadýnlarda 35 yaþýn altýnda daha sýk görülürken, erkeklerde 35-50 yaþ arasýnda daha sýk görülmektedir.
''SÝGARAYI BIRAKIN, GÜNLÜK
FÝZÝKSEL AKTÝVÝTELERDE BULUNUN''
Genç inmelilerde yüksek oranlarda (yüzde 25-59) bildirilen ve inmeyle baðlantýsý en
fazla olan risk faktörü sigara kullanýmýdýr.
Fiziksel inaktivite sigara kullanýmýndan
(yüzde 56) sonra ikinci en sýk görülen risk
faktörü olarak yüzde 48 hastada belirlenmiþtir. Hipertansiyon, farklý tanýmlarý olan ve
üst yaþ sýnýrý 45-55 yaþ arasýnda deðiþen
farklý serilerde, yüzde 12-75 arasýnda deðiþen geniþ bir aralýkta risk faktörü olarak bildirilmiþtir. Dislipidemi de benzer þekilde,
farklý tanýmlamalar nedeniyle, genç inme
serilerinde yüzde 8,1-59,5 olacak þekilde
geniþ bir aralýkta risk faktörü olarak bildirilmiþtir. HDL düzeyi düþüklüðü ile genç inme
arasýnda iliþki gösterilmiþken, LDL kolesterol, total kolesterol ve trigliserit düzeyleriyle
net bir iliþki gösterilmemiþtir. Diyabet sýklýðý
genç inmelilerde yüzde 1-18 olarak kaydedilmiþtir. Makrovasküler tip 2 diyabet komplikasyonlarýnýn izlendiði bir araþtýrmada 45
yaþýndan önce diyabet tanýsý alan hastalarda, 45 yaþýndan sonra taný alan hastalara
göre inme riskinin 10 kat arttýðý görülmüþtür.
Genç inme olgu serilerinde obezite genellikle bildirilmemekle birlikte, mevcut kýsýtlý sayýdaki çalýþmada bildirilenlerde sýklýðý yüzde 5-28'dir. Koroner arter hastalýðý (yüzde
1-16) ve atriyal fibrilasyon (yüzde 1-8,9)
gençlerde daha az rastlanan risk faktörleridir. Uzun süreli veya yakýn zamanda yoðun
alkol tüketiminin gençlerde inme ile baðlantýsýnýn daha kuvvetli olabileceði bildirilmiþtir.
Genç inme olgu serilerinde yüzde 5-33 sýklýðýnda alkol kullaným oranlarý saptanmýþtýr.''
''ÝNME GEÇÝRENLERÝN 3'TE 1'Ý
BAÞAKLARINA MUHTAÇ OLARAK
YAÞAMLARINA DEVAM EDEBÝLÝR''
Ýnmenin toplumsal yükünün çok aðýr olduðunu belirten Uzm. Dr. Evci, ''Ülkelerin
geliþmiþlik düzeyine göre deðiþkenlik göstermekle birlikte, inmeli hastalarýn yaklaþýk
yüzde 20'si erken dönemde olmak üzere
yüzde 30'u bir yýl içinde ölmekte, yaþayanlarýn üçte biri de günlük iþlerinde baþkalarýna muhtaç olarak yaþamlarýný sürdürebilmektedirler. Böylece inme, toplumda üçüncü en sýk ölüm nedeni olmasýnýn yaný sýra,
eriþkinlerde ilk sýrada gelen maluliyet nedenidir. Nörolojik hastalýklar nedeniyle hastaneye yatan olgularýn yarýsýndan fazlasýný inmeli hastalar oluþturmaktadýr. Nüfusu giderek yaþlanan ülkemizde de inmenin çok
önemli ve önlenebilir bir saðlýk sorunu olduðu açýktýr'' þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
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Erdoðan sinyali verdi:

BU FAiZLER
DÜÞECEK

Belediyenin hizmet binasý
2022'de tamamlanacak
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmýna devam edilen yeni belediye hizmet binasýnýn 2022 yýlýnda bitirilmesi planlanýyor.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, beraberinde Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel
ve belediye yöneticileriyle
birlikte yeni belediye hizmet
binasý inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ziyarette
yüklenici firma temsilcileriyle
buluþan Baþkan Aþgýn, inþaattaki son durumla ilgili bilgiler aldý. Aþgýn, "Yeni belediye binamýzdaki çalýþmalarý
inceliyoruz" dedi. Projenin
2022 yýlýnda tamamlanmasý
hedeflendiði bildirildi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Kadýna yönelik þiddetle
mücadele masada
Ali Osman Þahiner

Stopaj vergisi
iade edilecek

Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon, Ýzleme ve Deðerlendirme Toplantýsý,
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü'nde toplumsal farkýndalýðýn arttýrýlmasý, koordinasyon ve iþbirliðinin güçlendirilmesi ile ilgili yapýlan faaliyetlerin
ön plana çýkarýlmasý amacýyla, Kaymakam Ayhan Akpay baþkanlýðýnda Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Koordinasyon, Ýzleme ve Deðerlendirme Toplantýsý, Türkiye'de eþ zamanlý ola-

rak Kaymakamlýk Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda, Kadýn Acil Destek (KADES)
Uygulamasý, Elektronik Kelepçe Uygulamasý,
þiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirler, Aile
Ýçi ve Kadýna Karþý Þiddet Olaylarý Kayýt ve Risk
Deðerlendirme Formu uygulanmalarýnýn deðerlendirilmesi, kadýn konuk evi yönlendirmeleri,
Adli Destek ve Maðdur Hizmetleri Biriminden
(ADM) faydalanýlmasý, ÞÖNÝM ve Sosyal Hizmet Merkezleri çalýþmalarý, EGM ve JGM'nin
Kadýna yönelik þiddetle mücadele birimlerin çalýþmalarý ele alýndý.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali
Osman Þahiner, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin iade edileceðini açýkladý.
Çiftçilerin, ilgili dilekçeyi Ziraat Odasýndan alarak Vergi Dairesine teslim etmeleri
gerektiðinin vurgulayan Ali Osman Þahiner, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen
stopaj vergisinin 5 yýl geriye dönük tekrar
çiftçilere iade edileceðini vurguladý.
TBMM'de görüþülen vergi usul kanununa
eklenen madde ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yýl geriye yönelik iade edilmesine karar verilmiþ,
ayrýca, tarým sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için yapýlan destek ödemelerinin
gelir vergisinden istisna edildiði ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapýlmayacaðý öðrenildi.
(Haber Merkezi)

Cumhurbaþkaný Erdoðan, önümüzdeki
ay açýklanacak faiz kararý için ipucu verdi.
Çok net konuþan Erdoðan, "Bu faizler düþecek, düþecek. Bizi ekonomi programýmýzdan geri döndüremeyecekler." ifadelerini kullandý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan Ýzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleþtirilen 96 tesisin toplu açýlýþ törenine
katýldý. Burada önemli açýklamalarda bulunan Erdoðan, ekonomi politikasýna yönelik
net mesajlar verdi. Erdoðan, "Bu faizler düþecek, düþecek. Biz yüksek faize halkýmýzý
da çiftçimizi de ezdirmeyeceðiz." dedi.
Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý:
"AK Parti'nin tek baþýna iktidarýna kadar
Türkiye ekonomik olarak ithalata dayalý
modellere mahkum edildi. Bugünlerde CHP
ekibi ülke yandý bitti diye ortalýðý birbirine
katýyor. CHP'nin iktidarda olduðu dönemde
gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü
mü? Bunun altýndan kim kalkar? Ýþsizliðin
can yaktýðý, baþbakanlýðýn önüne yazar kasa fýrlatýldýðý sýkýntýlý günleri yaþadý mý? Bu
ülke onlarýn döneminde tefecilerin yaðmaladýðý krizlere maruz kaldý mý? Bu ülke onlarýn döneminde bankalarýn içlerinin boþaltýlarak ihanetler gördü. Biz onlardan böyle
bir Türkiye devraldýk. Milletimizin refahýný
artýramazsak kazanýmlarýmýz kalýcý olmaz.
Ýktidara gelir gelmez geliþmekte olan ülkelere karþý kullanýlan IMF reçetelerini kenara
býraktýk. IMF'yi bu ülkeden kim çýkardý?
"BÝZÝ EKONOMÝ PROGRAMIMIZDAN
GERÝ DÖNDÜREMEYECEKLER"
CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol
kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlar.
Biz ise 23.5 milyar dolar borç vardý, parasýný ödedik gönderdik. Merkez Bankasý'nýn
döviz rezervi neydi? 27.5 milyar dolar. Þimdi 127,5 milyar dolar. Nereden nereye? Biz
ne zaman IMF ile yeniden anlaþma yapmayacaðýmýzý belirttik o günden beri boþ durmuyorlar. Biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz
ya, ekonomide de aynýsýný söylüyoruz. Ülkemizdeki mandacý siyasetçiler var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Bizi ekonomi
programýmýzdan geri döndüremeyecekler.
"BU FAÝZLER DÜÞECEK, DÜÞECEK"
Dün faizleri 7500'lere çýkaranlarýn kanun çýkartýn faizleri yüzde 1'e indirin... Kim
diyor bunu, Bay Kemal. Bir gün bunu söylüyorsun bir gün faizleri yükseltin diyorsun.
Yemezler. Bu faizler düþecek, düþecek. Biz
yüksek faize halkýmýzý da çiftçimizi de ezdirmeyeceðiz.
"YENÝ BÝR YOL HARÝTASI ÇÝZÝYORUZ"
Yaptýðýmýz þey Amerika'yý yeniden keþfetmek deðil, yeni bir yol haritasý çizmektir.
Ülkenin felaketinden siyasi çýkar devþirmeye çalýþýyorlar. Döviz kuru üzerinden karanlýk senaryolar üretmek için çýrpýnýyorlar.
Yüksek faizmiþ, düþük kurmuþ, IMF reçetesiymiþ bunlarýn hiçbiri bizim için insanýmýzýn iþinden aþýndan önemli deðildir. Kendi
mandacý ekonomi politikalarýnýn batýþýna
aðýt yakýyorlar. Ellerindeki tüm silahlarý devreye soktular. Türkiye 70'lerin 90'larýn Türkiyesi deðil. Atýlan her adýmýn bir bedeli var.
Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarýn havaya bakýp ýslýk çalarak baþka mecralara yelken açacaklarýndan kuþkunuz olmasýn. Bunlar, dün Ýstanbul Boðazý'na yapýlan her köprüye karþý çýkýp sonra ilk kullanan kiþilerdir.
"19 YILDIR BUNUN
PLANINI YAPIYORUZ"
Buradan tüm vatandaþlarýma sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin
1923'te bozulan oyunu tekrar devreye almaktýr. Allah'ýn izniyle 2023'te de baþaramayacaklar. Biz bu ekonomi politikasýný öyle akþamdan sabaha düþünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yýldýr bunun planýný yapýyoruz. Ekonomik problemleri tamamen tedavi etme aþamasýna geçtik. Þirketlerimiz
hiç endiþe etmeyin daha iyi kazanacak, çalýþanlarýmýz daha iyi kazanacak, esnafýmýz
daha iyi kazanacak. Hiç endiþemiz olmasýn."
(Haber Merkezi)

Bayat Belediyesi, can
dostlarýnýn yanýnda
Bayat Belediyesi ilçede bulunan sokak hayvanlarýnýn besleme ve bakýmlarýný düzenli olarak yapýyor. Bayat Belediyesi
tarafýndan yapýlan besleme
aparatlarý Bayat Belediyesi
ekipleri tarafýndan devamlý kontrol edilerek sokak hayvanlarýnýn mama ve su ihtiyaçlarý karþýlanýyor.
(Haber Merkezi)

Ahlatcý'dan Borsa'ya ziyaret
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ticaret Borsasý'ný ziyaret ederek, Meclis Baþkaný
Yýlmaz Kaya ile bir araya geldi. Baþkan Ahlatcý, "Ýl Baþkan Yardýmcýmýz Yýlmaz Peker

ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkanýmýz Yýlmaz Kaya ile bir araya gelerek hasbýhalde bulunduk. Hayvancýlýk sektöründe yürüttüðü faaliyetler hakkýnda bilgi aldýðýmýz
baþkanýmýza çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi
KALENDER

DOÐA
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

28 KASIM 2021 PAZAR

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

(TEL: 221 96 97)
GÜLABÝBEY MAH.
EKÝN CAD.
NO: 4/ A

KARAOÐLU

(TEL: 227 32 27)
(TEL: 999 17 18)
ULUKAVAK
BAHCELEVLER MAH.
MAHALLESÝ,
BAHABEY CAD.
VARÝNLÝ CADDESÝ
NO: 11/C

KUÞ CENNETi
BATAKLIÐA DÖNDÜ!
YÜREKLERÝ
SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Kuraklýðýn vurduðu 'kuþ cenneti'
Gölünyazý kurudu. Kuraklýkla
birlikte gölde yaþayan kuþ türleri
de bölgeyi terk etti. Bataklýða
dönen kuþ cennetinin görüntüsü
yürekleri burkuyor.
Çorum'da Türkiye'nin sayýlý 'kuþ cennetleri'
arasýnda yer alan Gölünyazý, tamamen kurudu.
Bataklýða dönüþen Gölünyazý havadan görüntülendi. Türkiye'nin geçtiðimiz yýl en az yaðýþ
alan ili olan Çorum'da bu yýl da yaðýþlarýn mevsim normallerinin altýnda olmasý sebebiyle, barajlarda su seviyesi düþmeye devam ediyor.
Kuraklýðýn etkileri de ürkütücü boyutlara ulaþmaya devam ediyor. Kýrkdilim mevki'inde çok
zengin yaban hayatý barýndýrmasýnýn yaný sýra,
yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuþatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttýran özellikleri ile bilinen 'kuþ cenneti' Gölünyazý, kuraklýk sebebiyle susuz kaldý.
Kuraklýkla birlikte gölde yaþayan kuþ türleri de
bölgeyi terk etti. Bataklýða dönen kuþ cenneti
artýk kuþlar yerine sazlýklara ev sahipliði yapý-

yor. Kuruyan kuþ cenneti drone ile havadan görüntülendi. Çok sayýda kuþ türünün kýþlak olarak kullandýðý Gölünyazý Nisan ayýnda yanmýþ,
yangýnda sazlýk alan küle dönmüþtü.
"ÞÝMDÝ NE KUÞLAR NE BALIKLAR VAR"
Gölünyazý'yý görmek için sürekli bölgeye
geldiðini söyleyen Burhan Tuðlacý, karþýlaþtýðý

manzara karþýsýnda büyük üzüntü yaþadýðýný
ifade ederek, "Gölünyazý eskiden kuþlarýn kýþladýðý bir alandý. Bataklýk deðildi. Ancak þimdi
ne kuþlar ne balýklar var. Her taraf kurumuþ.
Bataklýða dönmüþ. Gölünyazý'nda ciddi bir kuraklýk söz konusu. Ýnþallah bu kýþ mevsiminde
yeterli yaðýþ olursa Gölünyazý'yý eski günlerdeki gibi görmek istiyoruz" dedi.
(ÝHA)

Osmancýk'ta Öðretmenler
Günü kutlamalarý
Osmancýk'ta 24 Kasým Öðretmenler Günü, etkinliklerle kutlandý.
24 Kasým Öðretmenler Günü
nedeniyle ilk olarak Osmancýk Hükümet Konaðý bahçesinde bulunan
Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü çelenginin Atatürk Anýtý'na sunulmasýnýn
ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþýnýn okundu.
Daha sonra Osmancýk Asri Þehitlik Mezarlýðýna geçildi. Batman'ýn
Kozluk ilçesinde PKK'lý teröristlerin
saldýrýsý sonucu þehit olan Þenay
Aybüke Yalçýn, kabri baþýnda anýldý.
Kutlama programý, 15 Temmuz
Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan program ile devam etti. Osmancýk Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,

Cumhuriyet Savcý Yunus Dönmez,
Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu,
Ýlçe Jandarma Komutaný Üsteðmen
Nuri Uyar, Askerlik Þubesi Baþkaný

Astegmen Burak Yahþi, Osmancýk
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Cebeci, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýdris Makineci, AK Parti Ýlçe Baþka-

ný Þerif Okudan, CHP Ýlçe Baþkan
Vekili Yýlmaz Doðan, ÝYÝ Parti Belediye Meclis Üyesi Kemal Yücel Kurþun, MHP Ýlçe Baþkan Vekili Sadýk
Koç, sivil toplum kuruluþu baþkanlarý, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile
baþlayan programda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci günün
anlam ve önemini belirten konuþma
yaptý. Daha sonra
mesleðe yeni baþlayan öðretmenlerin yemin töreni ve aday öðretmenler adýna bir öðretmenin konuþma yaptý. Türkülerin de yer aldýðý programda Osmancýk'ta emekli
olan öðretmenlere 'Hizmet-Þeref'
belgeleri verildi.
Program, ödül töreninin ardýndan sona erdi.
(Haber Merkezi)

Aybüke öðretmen mezarý baþýnda anýldý
Batman'ýn Kozluk ilçesinde terör örgütü
PKK üyelerinin açtýðý ateþle aracýnda þehit
edilen müzik öðretmeni Þenay Aybüke Yalçýn,
24 Kasým Öðretmenler Günü'nde Çorum Osmancýk ilçesinde bulunan mezarý baþýnda
anýldý.
24 Kasým Öðretmenler Günü'nde Atatürk
Anýtý'na çelenk sunulmasýnýn ardýndan Ýlçe

Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan þehit öðretmenin mezarý baþýnda anma programý düzenlendi. Törende konuþma yapan Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay, "Þenay Aybüke öðretmenimiz hayatýnýn baharýnda terör örgütü
PKK tarafýndan þehit edildi. 24 Kasým Öðretmenler Günü vesilesiyle onun aziz hatýrasýný
yaþatmak için öðrencilerimizle birlikte geldik.

Þehidimizi bir kez daha anmak için buradayýz.
Tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu saldýrýyý gerçekleþtirenler tarihin karanlýk
çöplüðünde anýlacak. Ama Þenay Aybüke öðretmenimizin yetiþtirdiði çocuklar ve Þenay Aybüke öðretmenimiz hayýrla yad edilecektir. Bu
saldýrýyý gerçekleþtirenler en aðýr cezayý hem
bu dünyada hem ötür tarafta alacaklardýr. Ýlçemizde Þenay Aybüke öðretmenimizin ismini
her yerde öðrencilerimizle birlikte yaþatmaya
çalýþýyoruz. Aziz hatýrasýný sonsuza kadar devam ettireceðiz" dedi.
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ise, PKK
terör örgütü tarafýndan hayatýnýn baharýnda
müzik öðretmenimiz Þenay Aybüke öðretmenin þehit edildiðini hatýrlatarak, "Þehit Þenay
Aybüke öðretmenimiz aziz hatýrasýný bize bir
harf öðreten tüm öðretmenlerime teþekkür
ederek günlerini kutluyorum" diye konuþtu.
Törene Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu,
Jandarma Komutaný J.Ü.Tðm. Nuri Uyar, Milli
Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, Siyasi Parti ve
çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý.
(ÝHA)

Osmancýk'ta KADES
uygulamasý tanýtýldý
Çorum'un Osmancýk ilçesinde, kadýnlara akýllý telefon uygulamasý olan
kadýn acil destek ihbar sistemi (KADES)
hakkýnda bilgi verildi.
Osmancýk'ta, '25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü'nde kadýna yönelik þiddetle
mücadele koordinasyon, izleme ve deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplumsal farkýndalýðýn arttýrýlmasý, koordinasyon ve iþ birliðinin güçlendirilmesi ile ilgili yapýlan faaliyetlerin ön plana çýkarýlmasý amacýyla yapýlan toplantý ilçe kaymakamý Ayhan Akpay baþkanlýðýnda
kaymakamlýk toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda; Kadýn Acil Destek (KADES) Uygulamasý, Elektronik kelepçe uygulamasý, þiddet uygulayana
yönelik önleyici tedbirler, Aile içi ve kadýna karþý þiddet olaylarý kayýt ve risk
deðerlendirme formu uygulanmalarýnýn
deðerlendirilmesi, kadýn konuk evi yönlendirmeleri, Adli Destek ve Maðdur Hizmetleri Biriminden (ADM) faydalanýlmasý, ÞÖNÝM ve Sosyal Hizmet Merkezleri
çalýþmalarý, EGM ve JGM'nin Kadýna yönelik þiddetle mücadele birimlerin çalýþmalarý ele alýndý.
Toplantýnýn ardýndan kaymakamlýk
sosyal hizmetler merkezi, Emniyet ve
Jandarma ekipleri, 25 Kasým kadýna yönelik þiddete karþý uluslararasý mücadele günü kapsamýnda ilçenin muhtelif
yerlerinde kurulan stantlarda, kadýnlara
Kadýn Acil Destek Ýhbar Sistemi (KADES) uygulamasýný anlattý. Kadýnlara
broþür daðýtan ekipler, KADES uygulamasýnýn telefonlara nasýl indirileceði konusunda da yardýmcý oldu.
(ÝHA)

