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Brezilya'da gerçekleþen
24. Ýþitme Engelliler Yaz
Olimpiyat Oyunlarý'nda
ikinci olarak Türkiye'nin ve Çorum'un gururu olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü judocu sporcusu Esma Gökülü, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti. 7’DE

OSMANCIK'TA 19 MAYIS
COÞKUYLA KUTLANDI
Osmancýk'ta
19 Mayýs Gençlik ve
Spor Bayramý'nýn
103. yýlý kutlandý.

Osmancýk'ta trafiði
rahatlatacak uygulama
Osmancýk'ta trafik yoðunluðu ile ilgili yeni
bir deðiþiklik yapýldý. Çift yönlü olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi trafik komisyonu
kararý ile tek yönlü hale getirildi. 2’DE

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gençlik yürüyüþü büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. Kutlamalara, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye Baþkanvekili Hüseyin Cebeci, Cumhuriyet Savcýsý Yunus
Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk
Karslýoðlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, gaziler, öðretmenler, öðrenciler ve
vatandaþlar katýldý. 8’DE

'Girdi maliyetleri arttý,
sürdürülebilir deðil'
Osmancýk Ziraat Odasý
Baþkaný Ali Osman Þahiner, çiftçinin üretim maliyetlerinin arttýðýný belirterek bu durumun sürdürülebilir olmadýðýný, hükümetin çözüm üretmesi gerektiðini söyledi. 14 Mayýs
Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayan Osmancýk Ziraat
Odasý Baþkaný Ali Osman
Þahiner, "Halihazýrda tarým sektörünün en büyük
problemi, girdi maliyetlerinin yüksekliðidir. Girdi fiyat endeksiyle üretici fiyat
endeksi arasýndaki fark
açýldý. Girdi fiyatlarýnýn
yüksekliði üretimi olumsuz etkilemekte, üreticimiz daha az girdi kullanmaktadýr” dedi. 2’DE

Osmancýklý güreþçi
Türkiye üçüncüsü!
Osmancýk Belediyespor güreþçisi Ömer
Taha Güney, U-13 Serbest Güreþ Þampiyonasý'nda Türkiye üçüncüsü oldu.
Ömer Taha Güney, antrenörü ile birlikte
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü makamýnda ziyaret etti. 7’DE

Osmancýk'ýn güzellikleri

Osmancýk ilçesinde teneffüste ilkokul 2. sýnýf
öðrencisi kýzýn parmaðý
sýraya sýkýþtý. Ankara'ya
sevk edilen küçük kýzýn
parmaðý kesildi. 8’DE

Alp bebek için kermes

FOTOÐRAFLANACAK
Osmancýk'ýn doðal güzellikleri,
tarihi, turistik, sosyal ve kültürel
yapýsýnýn fotoðraf sanatýyla
tanýtýlmasý amacýyla TFSF
onaylý ulusal fotoðraf yarýþmasý
düzenleniyor. 8’DE

Okulda
parmaðý sýraya
sýkýþan küçük
çocuðun
parmaðý kesildi

Ýlçede gönüllüler tarafýndan Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi Eski Hükümet Konaðý bahçesinde kermes açýldý. Tedavi masraflarýna katkýda bulunmak amacýyla açýlan kermesin tüm geliri Alp bebeðin tedavisi için harcanacak. 2’DE

Ahmet Çalýþkan
hayatýný kaybetti
Geçtiðimiz günlerde kalp krizi geçiren
Osmancýk Adliyesi personeli Ahmet
Çalýþkan, tedavi gördüðü hastanede
hayatýný kaybetti. 2’DE

AÝLENÝN ÖNEMÝ
ANLATILDI
3’TE

BURADA EKMEK
ÝKÝ LÝRA!
3’TE

ÇÖLYAKLILAR 'GLÜTENSÝZ
PÝKNÝK'TE BULUÞTU 7’DE

KRÝPTO YASASINDA
SONA GELÝNDÝ 3’TE
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'Girdi maliyetleri arttý,
sürdürülebilir deðil'
Ahmet Çalýþkan
hayatýný kaybetti
Osmancýk
Adliyesi
personeli Ahmet Çalýþkan, hayatýný kaybetti.
Geçtiðimiz günlerde
kalp krizi geçiren Osmancýk Adliyesi personeli Ahmet Çalýþkan, tedavi gördüðü hastanede hayatýný
kaybetti. Ahmet Çalýþkan,
hastaneden alýnarak Osmancýk'ta kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan topraða verildi.
Cenaze
namazýna,
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Aypay, adliye personeli, ailesi ile sevenleri
katýldý. (Haber Merkezi)

Osmancýk'ta trafiði
rahatlatacak uygulama
Osmancýk'ta trafik yoðunluðu
ile ilgili yeni bir deðiþiklik yapýldý.
Çift yönlü olan Mehmet Akif Ersoy
Caddesi trafik komisyonu kararý ile
tek yönlü hale getirildi. Osmancýk
Ýlçe Trafik Komisyonu tarafýndan
alýnan 2021/04 sayýlý karar, Ýl Trafik
Komisyonunca deðerlendirilerek
karara baðlandý. Bu göre 15 Tem-

muz Demokrasi Meydanýndan
Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yeni
Köprü istikametine ve Mehmet Akif
Ersoy Caddesi Kaymakamlýk konutu istikametine gidiþ olacak þekilde tek yönlü hale getirildi. Org.
Ahmet Çörekçi Caddesi üzerinde
trafik ise çift yönlü olarak akmaya
devam edecek.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk Ziraat Odasý
Baþkaný Ali Osman Þahiner,
çiftçinin üretim maliyetlerinin
arttýðýný belirterek bu durumun sürdürülebilir olmadýðýný, hükümetin çözüm üretmesi gerektiðini söyledi.
14 Mayýs Dünya Çiftçiler
Günü nedeniyle bir mesaj
yayýmlayan Osmancýk Ziraat
Odasý Baþkaný Ali Osman
Þahiner, "Halihazýrda tarým
sektörünün en büyük problemi, girdi maliyetlerinin yüksekliðidir. Girdi fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi arasýndaki fark açýldý. Girdi fiyatlarýnýn yüksekliði üretimi
olumsuz etkilemekte, üreticimiz daha az girdi kullanmaktadýr. Örneðin geçen senenin
son çeyreðinde ve bu senenin ilk çeyreðinde taban ve
üst gübre kullanýmýnda azalma olduðunu tespit ettik.
Üreticilerimiz geçmiþ yýllara
nazaran daha az gübre kullandýlar. Bu durum bütün
ürünleri etkilemekle beraber
buðday arpa gibi hububat ve
bakliyat ürünlerinin üretimini
olumsuz etkileyecektir. Gübre fiyatlarý son bir yýlda yüzde
300'e varan oranlarda zamlandý. Mazot fiyatlarý yüzde
239, yem fiyatlarý ise yüzde
130'un üzerinde zam gördü.
Bu durum sektör açýsýndan
sürdürülebilir deðildir" dedi.
EN BÜYÜK
ENFLASYON
KALEMÝ GIDA
Þahiner,
açýklamasýný
þöyle sürdürdü:
"Dünyada pandemi, kuraklýk, savaþ nedeniyle gýda
krizleri ve kýtlýk baþladý. Birçok ülke, Çin baþta olmak
üzere gýda milliyetçiliði yapmakta, gýda ürünlerini stoklamakta ve ihracatýna sýnýrlamalar getirmektedir. Bu koþullarda ülkemizin gýda ihtiyacýný ithalatla karþýlama
imkâný yoktur. Ýnsanýmýzý doyurmak için çiftçilerimiz üretmek zorundadýr.
Dünyada ve ülkemizde
en büyük enflasyon kalemi
gýdadýr. Ýnsanlar pahalý olduðu için gýdaya ulaþmakta
zorluk çekmekte, bu da kýtlýk
algýsý yaratmaktadýr.
Tarýmsal hâsýla yönünden
Avrupa'da birinci, Dünya'da
ilk 7 arasýnda olduðumuzu
ifade ediyoruz. Bu ülkenin tarýmsal potansiyeline, bu gýda
fiyatlarý yakýþmýyor. Hem
üreticimizi hem de tüketicimizi bu tablo memnun etmiyor.
Bu ülkede gýda ürünlerin-

deki pahalýlýk kýtlýk algýsý yaratmasýn, tarýmsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz.
Bu manada hükümetimizden
özellikle girdi maliyetlerini
azaltacak bir üretim teþvik
paketi açýklamasýný bekliyoruz. Böyle bir açýklama üreticimizin moralini yükseltir.
Topraðýna baðlanmasýný ve
üretimini artýrmasýný saðlar.
Ayrýca üretimi býrakan üreticilerinde tekrar üretime dönmesi saðlanabilir. Taþý topraðý ekelim diyorsak, bir karýþ
toprak boþ kalmasýn istiyorsak, üreticimizi ve üretimi daha fazla desteklemeliyiz.
Türkiye tarým potansiyeli
yüksek, dünyada yetiþmeyen
birçok ürünü yetiþtirebilen bir
ülkedir. Tarýmýn GSYH içerisindeki payý yüzde 5,6'dýr.
Tarýmsal hâsýla 45 milyar dolar, ihracatýmýz ise 25 milyar
dolardýr. Tarýmda kiþi baþý
gelir 3 bin dolarýn altýndadýr.
Bu tabloyu deðiþtirmeliyiz.
Hedefimiz 100 milyar dolar
hasýlasý olan, 50 milyar dolar
ihracat yapan ve çiftçisinin
refahýný saðlamýþ bir tarým
sektörü olmalýdýr. Bu hedefe
ulaþmak için çiftçiyi merkeze
alan devlet politikalarýna ihti-

yaç vardýr. Tarým sektöründe
uygulanacak Devlet politikalarý deðiþen Hükümetlere ve
Bakanlara göre deðiþmemeli, kalýcý olmalýdýr.
Ülkemizde zaman zaman
tarým þuralarý yapýlmakta bu
þuralara kamu ve özel kurum
ve kuruluþlar ile Sivil Toplum
Kuruluþlarý, üniversiteler katýlmakta sektörle ilgili önemli
kararlar alýnmaktadýr. Fakat
tarým þurasý kararlarýnýn çoðu kâðýt üzerinde kalmakta,
uygulamaya geçirilmemektedir. Bu kararlar kalýcý devlet
politikalarý olarak hayata geçirildiðinde, sektörün hedeflerine ulaþmasý daha kolay
olacaktýr.
Tarým nüfusu hýzlý bir þekilde azalýyor. Gençlerimizi
kýrsalda tutmak oldukça zorlaþtý. Kadýn çiftçilerimiz üretimde olmazsa ülkeyi doyuramayýz. Tarým sektöründe
çalýþanlarýn yaklaþýk yarýsý
kadýn çiftçilerimizdir. Ülkenin
tarýmsal üretimine büyük katký saðlayan kadýn çiftçilerimizin yüzde 94,5'u Sosyal Güvenlik Sistemine dâhil deðildir. Gençlerimizin ve kadýnlarýmýzýn Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin yarýsýnýn
devlet tarafýndan karþýlanmasý Sosyal Güvenlik Sistemine girmelerini kolaylaþtýrýr.
SGK sistemine dâhil olan
çiftçi sayýsý 497 bine kadar
düþtü. Çiftçilerimiz asgari ücrete baðlý olarak artan primlerini ödemekte güçlük çekiyorlar. Prim gün sayýsýný
azaltarak ödeme gücüne kavuþturulmalarý gerekiyor.
Türkiye'de saðlýklý bir tarým envanteri yoktur. 2001 yýlýndaki veriler halen kullanýlmaktadýr. Ýþletme sayýsý, ara-

Alp bebek için kermes
Osmancýk'ta SMA hastasý Alp bebeðin
tedavisine destek olmak amacýyla kermes
açýldý.
Ýlçede gönüllüler tarafýndan Orgeneral
Ahmet Çörekçi Caddesi Eski Hükümet Konaðý bahçesinde kermes açýldý. Tedavi
masraflarýna katkýda bulunmak amacýyla
açýlan kermesin tüm geliri Alp bebeðin tedavisi için harcanacak.
SMA Tip-1 hastalýðýyla mücadele eden
Alp bebeðin anne babasý Mustafa ve Sevilay Keskin çifti, "Tedavi için gerekli olan paranýn tamamlanmasý ve oðlumuzun tedavisine baþlayýp ilacýný almasýný istiyoruz.
Herkesin desteðine ihtiyacýmýz var" dedi.
Kermes, ilçe halkýndan yoðun ilgi gördü.
(Haber Merkezi)

DEVREN SATILIK iÞ YERi
-

Tanýnmýþ marka ve maðazalarýn güvenini kazanmýþ.
Potansiyel müþterisi olan,
Giyim maðazalarýna yakýn,
Þehrin merkezi yerinde bulunan,
Çamaþýrhane ve terzi makineleri ve malzemeleriyle birlikte
çok uygun fiyata saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr.

Yeniyol Mahallesi Sepetci Sokak Ahmet Nalçacý Apartmaný No: 16/H ÇORUM
Telefon: 0535 680 30 48

zi büyüklüðü, parsel sayýsý,
kimyasal gübre, zirai ilaç kullanýmý, hayvan sayýlarýyla ilgili veriler saðlýklý deðildir.
Örneðin, kesilen birçok hayvan, Bakanlýðýn hayvan kayýt
sistemi olan TURKVET'den
düþülmediði için o hayvanlar
varmýþ gibi görünüyor. Yeterli denetim yapýlmadýðý için
kesilmiþ, ölmüþ inekler sistemde yaþýyor görünüyor. Bu
nedenle bakanlýðýn hayvan
sayýmlarýnda saðlýklý veri elde edilemiyor. Mevcudu bilmeden üretimle ilgili orta ve
uzun vadeli planlamalarý yapamazsýnýz. Türkiye'nin acil
olarak tarým istatistiklerini
güncellemesi gerekir. Bu çalýþmaya Osmancýk Ziraat
Odasý olarak katký vermeye
hazýrýz.
Tarým ve Orman Bakanlýðý çiftçi kayýt sistemine
(ÇKS) 2 milyon 170 bin çiftçi
kayýtlýdýr ve desteklerden
faydalanmaktadýr. Çeþitli sebeplerden dolayý ÇKS'ye kayýtlý olmayan 2 milyondan
fazla çiftçi destekten mahrum kalmanýn yaný sýra ürünlerine sigorta yaptýramamaktadýr. Bu nedenle bütün çiftçileri kayýt altýna alacak bir sistem kurarak gerekli çalýþmalar yapýlmalýdýr.
Çiftçimizi mutlu edemezsek, ülkemizi mutlu edemeyiz. Çiftçimiz üretemezse
Türkiye aç kalýr. Tarlaya girerken de hasadýný yaparken
de yüzü gülen çiftçi istiyoruz.
Ülkemizde hasat dönemi
baþlýyor. Hasadýn bereketli
olmasýný diliyorum. Bu vesileyle bütün çiftçilerimizin 14
Mayýs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."
(Çaðrý Uzun)
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Ailenin önemi anlatýldý
Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Aile Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda bir
konferans gerçekleþtirildi. Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Abdullah Çolak katýldý.
Konferansta evlilik, aile yaþantýsý, çocuk eðitimi ve aile bireylerinin birbiriyle iletiþimi konularýna deðinen Prof. Dr. Abdullah Çolak, Ýslam'da
aile hayatýyla ilgili örnekler verdi.
Konferansýn ardýndan Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Yahya Çoban, Prof. Dr. Abdullah
Çolak'a teþekkür belgesi ve çiçek takdim etti.
(Sümeyra Özdoðan)

Kripto
yasasýnda
sona gelindi
En popüler yatýrým araçlarýndan birine
dönüþen kripto paralarla ilgili düzenleme
çalýþmalarý, birçok finans otoritesinin gündeminde yer alýyor. Türkiye'de de geçtiðimiz ay tamamlanan kapsamlý raporun ardýndan sona yaklaþýldýðý biliniyor.
Blokzinciri teknolojisine dayanan kripto
para birimleri, 2008'de Bitcoin'in tanýtýlmasýndan sonra hýzla yükseldi. Büyük bir pazar hacmi yaratan ve dünyanýn birçok yerinden milyonlarca yatýrýmcý tarafýndan tercih edilen kripto varlýklar, herhangi bir merkeze baðlý olmadan çalýþmasýyla dikkat
çekti. Fakat bu durum, finans otoritelerinin
kripto para birimleri üzerinden yapýlan iþlemler üzerindeki kontrolünü engelledi.
Oldukça deðiþken bir piyasaya dönüþen
kripto para piyasalarýnýn, kara para aklama
ve dolandýrýcýlýk gibi konularla da gündeme
gelmesiyle, uluslararasý finans otoriteleri
harekete geçti. Türkiye'de de benzer çalýþmalara iliþkin somut adýmlar 2021'in son
aylarýnda atýlmaya baþlandý.
Geçtiðimiz günlerde gençlerin sorularýný
yanýtlayan Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn
"Kripto konusunda arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný sürdürüyor. Meclis'te müzakereler yapýlýp ona göre adým atacaðýz" ifadeleri, sona gelindiði bilinen kripto para düzenlemesinin, haziran ayýnda Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüþülmesi yönündeki beklentileri artýrdý.
TBMM GÜNDEMÝNE
GELMESÝ BEKLENÝYOR
Türkiye'de de bu yýlýn baþýnda AK Parti
Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ'ýn baþkanlýðýnda bir komisyon kuruldu ve yasa
taslaðý oluþturulmaya baþlandý. Bu süreçte
Mustafa Elitaþ, Türkiye'deki kripto para borsalarýnýn temsilcileriyle görüþmeler düzenledi.
Son olarak mart ayýnýn sonunda, Kripto
Varlýkla Ýle Ýlgili Yasal Düzenlemelere Ýliþkin
Ülke Örnekleri baþlýklý raporun tamamlandýðý öne sürüldü. Yasa tasarýsýnýn, haziran
ayý itibarýyla TBMM tarafýndan son þekline
kavuþturulacaðý öngörülüyor.

Burada ekmek iki lira!
Osmancýk Þevki Derindere Parký'ndaki Acil Köfte'de ekmek iki liradan satýlýyor.
Osmancýk'ta "Yeþil Park" olarak bilinen Þevki Derindere Parký'ndaki Acil
Köfte, ekmekte kampanya yaptý. Ýþletme
sahibi Murat Acý, sabah saat 7.00 ile
22.00 saatleri arasýnda hizmet verdiklerini söyledi.
Bu saatler arasýnda dileyen vatandaþlarýn ekmeði iki liradan alabileceðini
kaydeden Murat Acý, "Pandemi süreci
biz esnaflarý fazlasý ile sarstý. Ama iþimizin baþýndayýz. Hizmetin en iyisini verebilmek için elimizden geleni ekibimiz ile
yapmaya çalýþýyoruz. Büfe müþterilerimiz olsun, kafeterya müþterimiz olsun
Yeþil Park'ýn ayrýcalýðýný her zaman fark
etmiþtir. Ýþletmemiz olarak ekmek satýþlarýmýz 07.00-22.00 saatleri arasýnda iki
liradan satýyoruz. Halkýmýzý bekliyoruz"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Baþkan Þaltu'dan öðrencilere jest
Çorum'un Alaca ilçe Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu,
geçtiðimiz hafta sonu öðrenciler
için düzenlemiþ olduklarý TYT
ve AYT sýnavýna giren öðrencilere bir jestte bulundu.
Sýnava katýlan tüm öðrencileri Kapadokya gezisine gönderen Baþkan Þaltu, "Öðrencilerimizi sýnav stresinden uzaklaþtýrarak geziye göndermeyi düþündük. Gençlerimizin eðitim
hayatlarý bizler için önemlidir.
'Gençliðine yatýrým yapan geleceðine yatýrým yapar' düsturuyla biz de gençlerimize için elimizden gelen desteði veriyoruz.
Katýlým saðlayan tüm öðrencilerimize teþekkür ediyorum" dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Fatih Arslan, Kapadokya gezisine gidecek olan öðrencileri
Cumhuriyet Meydaný'ndan yolcu etti.
(Haber Merkezi)

"YASAKLAYICI DEÐÝL,
DÜZENLEYÝCÝ BÝR YASAL
DÜZENLEME"
AK Parti Grup Baþkan Vekili Mustafa
Elitaþ, yasa hazýrlýðý sürecinde kripto ekosisteminde Türkiye'nin ve dünyanýn önde
gelen paydaþlarýn görüþlerini almaya devam ettiklerini ifade etmiþti. Hedeflediklerinin "yasaklayýcý deðil, düzenleyici bir yasal
düzenleme" olduðunu belirten Elitaþ, kamuoyunda konuþulan "yüzde 40 vergi" iddialarýný da yalanlamýþtý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn da Dolmabahçe Çalýþma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleþtirdiði toplantýda kripto varlýklarla ilgili düzenlemenin çok yakýnda meclis gündemine geleceðini söylediði aktarýlmýþtý.
KRÝPTO VARLIK HÝZMET
SAÐLAYICILARI, MASAK
YÜKÜMLÜLERÝ ARASINDA
Türkiye'de kripto düzenlemesinin öncesinde de piyasalarý düzenlemeye ve sektörü denetlemeye yönelik adýmlar atýlmaya
baþlanmýþtý. 1 Mayýs 2021'de Resmî Gazete'de yayýmlanan kararla kripto varlýk hizmet saðlayýcýlarý Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu (MASAK) yükümlüleri arasýna eklenmiþ, MASAK ise Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn Önlenmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda yapýlan yükümlülük denetiminde bir
kripto varlýk platformu 8 milyon lira idari para cezasýna çarptýrýlmýþtý.
Özellikle son dönemde LUNA ve Terra
kripto para birimlerinde yaþanan büyük ölçekli kayýplar, Türkiye'de kripto para konusundaki düzenleme beklentilerini artýrdý.
KRÝPTOLARIN KARA PARA
AKLAMA ÝÇÝN KULLANIMI
YÜZDE 30 ARTTI
Kripto para birimlerinin kara para aklama amacýyla kullanýmýnýn bir önceki yýla kýyasla yüzde 30 arttýðý ve 8,6 milyar dolara
ulaþtýðý biliniyor. Öte yandan 2021'deki toplam kripto kayýplarýnýn 14 milyar dolarla rekor kýrdýðý ifade ediliyor. 2022'de görülen
siber suçlarýn ise güncel maliyetinin 1,22
milyar dolara yükseldiði kaydediliyor.
Kripto para borsalarýna yönelik siber
saldýrýlar, dolandýrýcýlýk faaliyetleri ve manipülasyona açýk olduðu için deðiþken seyir
izleyen piyasalar, kripto para yatýrýmcýlarýnýn birikimlerini tehlikeye atýyor. Sektör
temsilcileri ve vatandaþlar, piyasa düzenleyici yasa taslaðýnýn TBMM tarafýndan verilecek son þeklini bekliyor. (Haber Merkezi)

Hayri Çaðýr güven tazeledi
Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu'nun genel
kurulu geçtiðimiz Pazar günü yapýldý.
Çorum Konaðý'nda gerçekleþtirilen genel kurulda
mevcut Baþkan Hayri Çaðýr güven tazeledi.
Divanýn oluþturulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yeni yönetim kurulunun seçimi yapýldý. Hayri Çaðýr'ýn baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetimde þu isimler yer aldý:
YÖNETÝM KURULU
"Mehmet Çelikel, Mahmut Argun, Salih Þerbetçi,
Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dýþbudak, Faruk Aðaçbacak, Ali Osman Kýyak, Hamza Karataþ,
Alaattin Þahin, Alpaslan Çuhacý, Süleyman Gökçe,
Okay Erözgün, Hüseyin Alibaþ, Çelebi Kermen, Muharrem Taþdemir, Latif Ramazan, Aydýn Tufan, Murat
Erbaþ, Ömer Baldan, Mehmet Ali Demir, Muammer
Karayel, Necmi Bulut, Mehmet Onan, Ahmet Aksu, Ýsmail Deðer, Kahraman Çiçek, Ayhan Erdugan.
DENETÝM KURULU
Mustafa Yüceel, Halil Koldaþ, Osman Avkan. Disiplin Kurulu: Erdal Ýpek, Mustafa Aydýn, Orhan Köse."
Genel kurula, Altýndað Belediye Baþkaný hemþehrimiz Asým Balcý, önceki dönem Çorum Milletvekilleri
Salim Uslu, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile federasyon
üyesi derneklerin baþkanlarý katýldý. (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...
20 MAYIS 2022

20 MAYIS 2022

16 MAYIS 2022

18 MAYIS 2022

18 MAYIS 2022

19 MAYIS 2022
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ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSiYONLARI
KALP HASTALIKLARINI TETiKLiYOR
Özellikle kýþ ve bahar aylarýnda etkili olan
gribal enfeksiyonlar, zatürre ve akciðer enfeksiyonlarý yanýnda kalp krizi ve diðer kalp hastalýklarýný da tetikliyor. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Hamza Duygu, bilinen kalp hastalýðý olan kiþilerin, enfeksiyonlardan korunmaya yönelik
alabilecekleri önlemler olduðuna dikkat çekerek, tavsiyelerde bulundu.
Soðuk havalarla birlikte görülme sýklýðý artan ve özellikle kronik kalp hastalýðý olan kiþilerde daha düþük olan vücut direnci nedeniyle
saðlýklý kiþilere göre daha hýzlý ilerleyen gribal
enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonu ve
zatürreye neden olabiliyor. Prof. Dr. Hamza
Duygu, özellikle kalp damar hastalýðý, kalp yetmezliði, ritm bozukluðu, ve hipertansiyonu olan
kiþilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiðini ve bazý durumlarda hastanede yatýþ gerekebileceðini söylüyor.
ENFEKSÝYONUN YOL AÇTIÐI
SIVI KAYBI VE YÜKSEK ATEÞ
KALP KRÝZÝ NEDENÝ OLABÝLÝR
“Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalýklarý
arasýnda iliþki olduðu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta baðýþýklýk
sistemi aktifleþir ve inflamasyon denilen yangýsal reaksiyon meydana gelir.
Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarýnda
önceden oluþmuþ plaklarda parçalanma ve
üzerine pýhtý oturmasý sonucunda damar týkanýklýðý meydana gelebilir, bu süreç ise kiþide
kalp krizine kadar ilerleyebilir” diyen Prof. Dr.
Hamza Duygu, enfeksiyonlar sýrasýnda vücuttaki sývý kayýplarý ve ateþ yükselmesinin kalp
atýþlarýný hýzlandýrarak kalbin iþ yükünü artýrdýðýný, kiþide daha önceden bulunan ve belirti
vermeyen damar týkanýklýklarýnýn, kalp krizine
neden olabildiðini ifade ediyor.

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:22
05:11
12:42
16:38
20:03
21:44

TARiHTE BUGÜN
1932- Aðrý Daðý ayaklanmasýna katýlan 34
kiþi hakkýnda idam kararý verildi.
1950- Ýsmet Ýnönü'nün cumhurbaþkanlýðý
süresinin bitmesi, Celâl Bayar'ýn cumhurbaþkaný seçilmesi.
1972- Ýsrail Baþkonsolosu Efraim Elrom, bir
apartman dairesinde öldürülmüþ olarak bulundu. Elrom,16 Mayýs 1971'de kýsa adý
THKP-C olan Türkiye Halk Kurtuluþ PartisiCephesi üyelerince kaçýrýlmýþtý.
1987- 216 sanýklý MHP davasý sonuçlandý.
52 kiþiyi öldürdükleri, 29 kiþiyi öldürmeye teþebbüs ettikleri belirlenen sanýklardan 11'i
idam, 2'si ömür boyu, 16'sý 36'þar yýl hapis
cezasýna çarptýrýldý.
1988- Galatasaraylý futbolcu Tanju Çolak
ligde attýðý 39 golle Metin Oktay'ýn 38 gollük
rekorunu kýrdý.
1991- Nazým Hikmet Kültür ve Sanat Vakfý
kuruldu.
1995- Gözaltýna alýndýktan sonra kendisinden haber alýnamayan Rýdvan Karakoç'un
cesedi Beykoz ormanlarýnda bulundu.
2007- Ankara, Ulus'ta patlama sonucu 5 kiþi öldü 60 kiþi yaralandý.
2010- CHP 33. olaðan kurultayýnda Kemal
Kýlýçdaroðlu, 1246 delegenin oyu ile CHP Genel Baþkanlýðý'na resmen aday gösterildi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum
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Ali Ceylani KOLAÇ

Tel&Fax:
0364 224 29 65 - 0364 225 36 50

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr
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Baský:
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ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

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

TEDAVÝ EDÝLMEYEN KALP ZARI
VE KALP KASI ÝLTÝHABI
ANÝ KALP DURMASI NEDENÝ
Daha çok viral enfeksiyonlarda görülmek
üzere bazý bakteriyel enfeksiyonlar kalp zarý ve
kalp kasýnda reaksiyona yol açarak kalp zarý
ve/veya kalp kasý iltihabýna neden olabiliyor.
Prof. Dr. Hamza Duygu, yakýn zamanda gribal
enfeksiyon geçiren kiþilerin, göðüs aðrýsý, nefes
darlýðý, bayýlma, baþ dönmesi, çarpýntý gibi þikayetleri olmasý halinde ve yine önceden kalp
hastalýðý olan kiþilerde gribal enfeksiyonla birlikte nefes darlýðý,
bacaklarda ve karýnda þiþme gibi þikayetler geliþmesi halinde mutlaka
uzman bir kardiyolog
tarafýndan kontrol
edilmesi gerektiðine dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Hamza
Duygu, “Kalp zarýkalp kasý iltihabý kýsa sürede tedavi baþlanmasý ve bazý olgularda hastanede yatýþ gerektiren klinik bir durumdur.
Tedavi edilmemesi halinde kiþilerde ritm bozukluklarý, kalp yetmezliði ve
ani kalp durmasýna kadar ilerleyebilmektedir”
diyor.
GRÝBAL ENFEKSÝYONLAR
VE ÝLAÇ KULLANIMI
Enfeksiyonlarda kullanýlan bazý ateþ düþürücü, aðrý kesici ilaçlar ise vücutta su ve tuz tutulumuna neden olarak tansiyonu yükseltebilmekte ve daha önceden kalp hastalýðý olan kiþilerde kalp yetmezliði ataklarýna neden olabilmektedir. Yine enfeksiyon tedavisinde kullaný-

lan antibiyotikler, özellikle kan sulandýrýcý (coumadin gibi) kalp ilaçlarý ile etkileþime girerek,
kanamaya yol açabilmektedir.
Kalp hastalýðý olan kiþilerin gribal enfeksiyonlar, alt-üst solunum yolu enfeksiyonlarý, zatürre gibi durumlarda ilaç kullanmadan önce
mutlaka kardiyoloji doktoruna baþvurmasý gerekiyor. Prof. Dr. Hamza Duygu konuyla ilgili
açýklamalarýnda, “Üst solunum yollarýndaki
ödemi azaltmak için kullanýlan ilaçlar yanýnda
burun damlasý gibi yaygýn kullanýlan ilaçlar da
kalbi hýzlandýrarak çarpýntý ataklarýna
yol açabilir. Bu nedenle önceden taþikardi veya kalp ritim
bozukluðu olan hastalarýn
bu ilaçlarý kullanmadan
önce kardiyolojý uzmanýna danýþmalarý hayati önem taþýmaktadýr” diyor.
KALP SAÐLIÐINA
YÖNELÝK
ÖNLEMLER
Özellikle kalp hastalýðý olan kiþileri enfeksiyondan korumaya yönelik önerilerde de bulunan Prof. Dr. Hamza
Duygu, alýnabilecek önlemleri þöyle sýralýyor:
"Kýþ aylarýnda enfeksiyonlar açýsýndan dikkatli olmalý, hijyene önem vermeli, kalabalýk ortamlardan ve enfeksiyonu olan kiþilerle yakýn
temastan kaçýnmalý.
Vitaminler açýsýndan zengin bol meyve ve
sebze tüketmeli.
Odalarý sýk sýk havalandýrmalý.
Sývý tüketimine özen göstermeli.
Grip ve zatürre aþýsý yapýnmalý.
(Haber Merkezi)

'Baþkasýnýn dertlerini dinlemek

beyni güçlendiriyor'
Ýþ, okul, ev deðiþiklikleri ya da eþ, sevgili gibi
ayrýlýklarda insanlarýn yaþadýðý deðiþimlerin biliþsel esneklik açýsýndan önemli olduðunu söyleyen
Nöroloji ve Sinirbilim Uzmaný Doç. Dr. Selen Gür
Özmen, “Bir baþkasýnýn problemlerini dinleyerek,
o deneyimleri yaþamadan da çözümlere ulaþma
þansýmýz var. Sorunlar karþýsýnda geliþtirilen bu
deneyim de biliþsel esnekliðe neden olarak beyni güçlendirir” dedi.
Pandemiyle birlikte bireysel aktiviteler
artarken, bireyselliðin
beyne etkisi ise uzun
vaade de iyi sonuçlar
getirmiyor. Uzmanlar,
rutinlerin beynin bir
tür düþmaný olarak
tarif ederken, sorunlar karþýsýnda kolay
yolu seçmek de beyindeki sýnýrlý sayýda
bulunan sinir hücrelerini daha az iþe yarar hale
gelmesine neden olduðunu belirtiyor. Rutinlerinden þaþmayan insanlarýn daha fazla unutkanlýk,
biliþsel sorunlar, depresyon ve anksiyeteyle mücadele ettiðini ifade eden Bahçeþehir Üniversitesi (BAU) Nöroloji Uzmaný ve Sinirbilimci Doç. Dr.
Selen Gür Özmen, bir baþkasýnýn sorunlarýný dinlemenin de beyne yararlý olduðunu söyleyerek,
beyni geliþtiren maddeleri sýraladý.
"RUTÝNLER BEYNÝN DÜÞMANI"
Beynin rutinleri evrimsel olarak tercih ettiðini
ifade eden Doç. Dr. Selen Gür Özmen, kiþinin
kendisini daha güvende hissedebilmesi için genelde kolay yolu seçebildiðini söyledi. Selen Gür
Özmen, bu kolay yolun beyindeki sýnýrlý miktarda
bulunan hücreleri daha az iþe yarar hale getirdiðini ve beynin birbirleriyle baðlantý yollarýný kapattýðýný söyleyerek, “Bu kayýpta, kiþi ileride herhangi bir hasar durumuyla karþýlaþtýðýnda, daha
az baðlantýyla bu savaþa girmek zorunda kalýyor.
Eðer biz rutinden çýkarak beyin hücreleri nöronlar arasý sinaptik baðlantý yollarýný arttýrýrsak, bu
yollarý ne kadar açar ve sürekli kullanmaya devam edersek, beyin için o kadar iyi olacaktýr. Ýkincisi ise nasýl ki insan vücudu bir jimnastik altyapýsý olduðunda herhangi bir baþka spor dalýyla uðraþmaya çok daha müsaitse beyin de ayný þekildedir. Beynin jimnastik yaptýðýný ve daha fazla alt
baðlantý oluþturduðunu düþünelim. Yani bu farklý
biliþsel fonksiyonlarýmýzý farklý sentezlerde kullanmak, kýsa uzun süreli hafýzayý aktif tutmak,
problem çözme yeteneðimizi geliþtirmiþ olmak ve
biliþsel olarak esnek yapýyý muhafaza etmiþ olmaktýr. Farklý perspektiften bakmamýzý saðlayan
zihin teorisi dediðimiz bir durum var. Bunu farklý
insanlarla sosyal entegrasyonlarla çalýþtýrarak
saðlarýz. Bunun dýþýnda planlama, organize etme
yeteneðimizi sürekli aktif tutmak önemlidir. Yani
tüm bu biliþsel fonksiyonlarý süreklilik itibariyle
çalýþtýrýrsak, ileride beklenmedik rutini bozan bir
durumla karþýlaþtýðýmýzda çok daha fazla altyapýya sahip olup, çok daha kolay çözümler, baðlantýlar kurabiliriz. Rutin bu anlamda iyi deðil. Rutinden þaþmayan insanlarda daha fazla unutkanlýk,
biliþsel sorunlar, daha erken yaþta hayatta zorluklarla baþa çýkamama, depresyona ve anksiyeteye daha meyilli olma gibi durumlar mevcut. Yani beynin daha fazla aktif kullanýlmasý, hem psikolojik hem de nörolojik hastalýklardan uzak kalýnmasýna neden olmaktadýr” dedi.
"BAÞKALARININ SORUNLARINI
DÝNLEMEK BEYNÝN ÝÞLEVÝNÝ ARTTIRIYOR"
Bir baþkasýný dinlemenin biliþsel esneklik konusuyla ilgili olduðunun altýný çizen Özmen, þun-

larý söyledi; “Biliþsel olarak esnek olmak, farklý
durumlar karþýsýnda farklý çözümleri üretebilmeyi
anlatýr. Daha önce iþe yarar bir çözüm artýk iþe
yaramýyorsa yeni bir alternatif üretebilmeyi ya da
baþka bir konuda, problemde kullandýðýmýz çözümü tamamen baþka bir konu ve baþka bir durum karþýsýnda kullanýlabilir hale getirmek olarak
görebiliriz. Bütün bunlarý ve de bunlarý hýzlý ve
baþkalarýna ihtiyaç duymadan yapabilmek biliþsel esnekliktir. Bir de
dýþ faktörlere adapte
olabilmek, iþ, okul, ev
vb. gibi deðiþimler ayný zamanda eþ ya da
sevgili ayrýlýklarý insanýn hayatýndaki önemli deðiþimlerdir. Tüm
bunlara adapte olabilmek, biliþsel esnekliktir, adapte olamamak
da katýlýktýr. Sonuçta
hayatta yaþamadýðýnýz birçok alternatif bulunmakta. Bu alternatifleri baþkalarýnýn deneyimlerini dinleyerek, okuyarak, gözlemleyerek o deneyimleri yaþamadan da çözümlere ulaþma þansýmýz var. Daha önce baþkasýnýn anlattýðý, yaþadýðý bir çatýþma veya problemde, alternatif yollarýn
nasýl sonlara ulaþtýðýnýn biz baþkalarýndan dinler,
öðrenir ve sindirirsek ayný problemle karþýlaþtýðýmýzda, alternatif çözümlerin nelere yol açtýðýný
daha önceden bildiðimiz için çok daha kolay doðru yolu seçme ve yönlenme þansýmýz olabilir”
FÝZÝKSEL AKTÝVÝTELER,
HAFIZAMIZI GÜÇLENDÝRÝYOR
Fiziksel aktiviteler ile zihinsel egzersiz arasýnda ciddi bir iliþki olduðunu dile getiren Özmen,
uyku öncesi ve sakin olduðumuz zamanlarda öðrenmeye daha kapalý olunduðunu ve hareketli
olunan anlarda ise üreticiliðin arttýðýný söyledi.
Özmen son olarak þunlarý ifade etti; “Bir sempatik bir de parasempatik sinir sistemiz var. Sempatik sinir sistemimiz, savaþ ya da kaç mekanizmasýdýr. Yani bir savaþ karþýsýnda ya bununla savaþacaðýz ya koþarak kaçacaðýz ya da donup kalacaðýz. Parasempatik sinir sistemimiz ise sindir ve
dinlen. Yani genelde yemek yedikten sonra sindirim hücrelerimizin, organlarýmýzýn aktife olduðu
sindirime baþladýðý süreçtir ve biz bunu bilinçsiz
yapýyoruz. Bu otonom durumlardan sempatik sinir sistemi, hareketli baðlantýlý durumlarda aktive
olmaktadýr. Yani egzersiz de bunlardan birisi. Egzersiz sýrasýnda evrimsel olarak da sanki aslýnda
bir tehlike varmýþ ve biz bu tehlike karþýnda savaþmaya ya da kaçmaya hazýrlanýyormuþuz gibi
ortam saðlýyor. Günümüz modern dünyamýzda
da egzersiz yaptýðýmýzda da sempatik sinir sistemimiz daha aktive oluyor. Yani sanki bir hafif bir
tehlikeyle karþýlaþmýþýz gibi oluyoruz. Evrimsel
olarak da otonom sisteminin bu aktivasyonu sýrasýnda öðrenmeye daha açýk hale geliyoruz. Bu
bizim otomatik olarak zihnimizde gerçekleþen bir
aktivite yani uykuya hazýrlanýldýðýnda ya da sindirime geçtiðiniz ya da sakin olduðunuz zamanlarda öðrenmeye çok açýk deðilizdir. Çünkü o dinlenme ve uykuya hazýrlýktýr. Öðrenmeye açýk olduðumuz zamanlar, daha uyanýk ve hafif tehlikelinin var olduðu durumlardýr. O yüzden günlük fiziksel aktiviteler, vücuda ve iç organlara yararlarýnýn yaný sýra zihinsel egzersiz anlamýnda da hafýzamýzýn güçlendiði öðrenmeye meyilimizin arttýðý ve bilinçsel fonksiyonlarýmýzýn, dikkatimizin,
tüm problem çözme yeteneklerimizin arttýðý bir
dönemdir. Ayrýca oluþturucu bir dönemdir. Fikirlerin, çözümlerin akla geldiði bir dönemdir. O yüzden fiziksel egzersizi aslýnda zihinsel egzersiz
için de öneriyoruz”
(Haber Merkezi)

Uzmanlar uyarýyor:

Ani baþlayan
ve geçmeyen
aðrýlara dikkat
Günümüzün en yaygýn hastalýklarýndan kanser kendisini birçok þekilde gösterebiliyor. Kimi
zaman vücudun birçok noktasýný sardýktan sonra
aniden oluþan ve geçmeyen kemik aðrýlarýyla ortaya çýkarken uzmanlar ani baþlayan ve her geçen gün artan aðrýlar hisseden kiþilerin vakit kaybetmeden doktora baþvurmasý gerektiði konusunda uyarýyor.
Kanser hastalýðý günümüzün en yaygýn hastalýklarýndan biri olarak gösteriliyor. Kanser hastalarýnýn bir çoðu hastalýðýnýn farkýnda olurken,
kanser kimi zaman sinsice ilerleyerek vücudun
birçok noktasýný sardýktan sonra ani baþlayan
bel, kalça ve kemik aðrýlarýyla da kendisini gösterebiliyor. Uzmanlar bu noktada vatandaþlarý uyarýyor. Eðer ani baþlayan ve geçmeyerek birkaç
hafta içerisinde þiddetlenen aðrýlar varsa uzman
bir hekime veya merkeze baþvurulmasý gerektiðini belirtiyor.
GEÇMEYEN AÐRILARA DÝKKAT
Ani baþlayan ve geçmeyerek çoðalan aðrýlarýn vücutta bulunan kanserin metastaz geliþtirerek kemiklere yayýlýmýyla ilgili olabileceðini belirten Bezmialem Vakýf Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmaný Prof.
Dr. Volkan Gürkan bu durumda mutlaka alanýnda
uzman bir hekime veya merkeze baþvurulmasý
gerektiðini belirterek “Kanser günümüzün en fazla görülen ve en problemli hastalýklarýndan biri.
Bilindiði gibi herhangi bir iç organýn kontrolsüzce
hücre çoðalmasýna gitmesi sonucu organýn yapýsýnýn bozulmasý ve daha sonra bunun baþka organlara giderek vücudun dengesini bozarak hastayý hiç istemediðimiz noktaya götürmesidir. Bazen bu kanserli organdaki dokular kan yolu veya
lenf dolaþýmýyla baþka organlara da sýçrayabilmekte. Örneðin; bir akciðer kanseri kemiðe yansýyabilir. Biz buna metastaz diyoruz. Halk arasýnda buna kanser yayýldý denir. Gerçekten bu durum hiç istemediðimiz bir durum. Hasta bizim bu
þekilde karþýmýza gelirse bizim buna hemen müdahale ederek ona göre bir tedavi protokolü uygulamamýz gerekiyor. Bilindiði gibi kadýnlarda
meme ve akciðer erkeklerde de prostat ve tiroit
gibi organlarda çok sýk görülüyor. Bu organlardan
da kemiklere çok sýk yansýyor diyebiliriz. Biz güncel hayatýmýzda güncel ortopedi polikliniklerinde
bu tarz hastalarý aslýnda çok sýk görmekteyiz.
Kanser olduðu zaman metastaz vücudumuzun
her yerinde görülebilir ama bizim gördüðümüz en
çok kemiklerde görülüyor. Kemik olarak kalça kemikleri leðen kemikleri ve omurga en sýk gördüðümüz alanlar” dedi.
"METASTAZ EN FAZLA 50 YAÞ ÜZERÝ
ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR"
Metastazýn en fazla 50 yaþ üzeri erkeklerde
görüldüðünü belirten Prof. Dr. Gürkan “Metastaz
en fazla 50 yaþ üzeri erkekler de görülüyor. Tabi
ki gençlerde de buna rastlýyoruz. Ancak dikkat etmesi gereken grup 50 yaþ üzeri. Ýlla ki bir insanýn
kanser olmasýný bilmesi gerekmiyor yüzde 20 kadar ihtimalle kanser olduðunu bilmeden de polikliniðimize geldiði zaman bize öyle bir detay veriyor ki ya da öyle bir görüntüleme yapýyoruz ki biz
hastanýn aslýnda kanser hastasý olduðunu ve bunun metastaz ile vücudun baþka bir bölümüne
yayýldýðýný anlayabilmekteyiz” þeklinde konuþtu.
"HASTALAR KANSER OLDUÐUNU
BÝZDEN GÝZLEYEBÝLÝYOR"
Hastalarýn bazen kanser olduklarýný kendilerinden saklamak istediklerini ve bu durumun kendilerini oldukça zorladýðýný belirten Gürkan “Kanser sinsi bir hastalýk ancak yüzde 80 hasta kanser olduðunun bilincinde yani bize geldiðinde ben
akciðer kanseriyim ben meme kanseriyim ya da
ben böbrek kanseriyim diyor. Fakat bazen hastalarda þunu görmekteyiz. Hasta bize kanser olduðunu söylemiyor bizden saklýyor. Bir takým psikolojik nedenlerle ve hastanýn bundan rahatsýz olmasýyla bunu yapabiliyor. Bu durumda iþimiz çok
zorlaþýyor. Benim hastalardan istediðim doktorun
önüne gider gitmez hemen kanser olduðunu söylemesi. Hastalardaki ilk bulgu aðrý. Bu aðrý genellikle birkaç gün içerisinde çýkan ve birkaç hafta
içerisinde inanýlmaz boyutlara çýkan aðrýlar oluyor. Çoðu zaman minör travma dediðimiz yatakta dönerken, yemeðini yerken ve hareket etmeye
çalýþýrken kýrýk geliþtiren kemiðin gücünü yok
eden ve çok þiddetli aðrýyla karþýmýza gelen
vak'alar bunlar. Eðer þiþlik de meydana geliyorsa
ki o çok daha ileri boyutlu hale gelmiþ oluyor.
Bunlar çok sýkýntýlý durumlar bunlarýn mümkünse
baþlangýç safhasýnda yakalanmalý ve hasta fonksiyonel açýdan iyileþmesi ve hayatta kalabilmesi
için son derece anlamlý” diye konuþtu.
"HERKES KENDÝSÝNÝN DOKTORU OLMALI"
Herkesin sýk sýk kendisini kontrol etmesi gerektiðini belirten Prof. Dr. Gürkan “Herkes kendisinin doktoru olmalý. Bir insan sýk sýk kendisini
gözlemlemeli yeri gelirse muayene etmeli kadýnlar memelerini kontrol etmeliler. Bir erkek öksürüyor mu balgam veya kan var mý, bunlarý deðerlendirmeli ve mutlaka alanýnda uzman bir hekime
baþvurmalýlar. Eðer bunu geciktirirlerse ve bir takým aðrý kesicilerle bunun önüne geçmeye kalkarlarsa bu hastalýk ilerleyebiliyor. Bu noktada bizim iþimiz zorlaþýyor. Bir takým tedaviler uygulanýp hasta tedavi edilmeye çalýþýlýyor ama bu sefer gerçekten çok zorlaþýyor. Hasta mutlaka bizce kendi doktoru olmalý ve yýlda bir kez kontrol
yaptýrmalý. Eðer vücudunuzda herhangi bir sorun
görürseniz ani baþlayan bir aðrý, ve çok þiddetle
ilerleyen bir aðrýysa bu çok önemli bir hastalýðýn
öncül bir bulgusu olabilir. Bu durumda mutlaka
uzman bir hekime veya merkeze baþvurulmalý”
dedi.
(Haber Merkezi)
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Gönüllerin þampiyonundan
Baþkan Aþgýn’a ziyaret
Osmancýklý güreþçi
Türkiye üçüncüsü!
Osmancýk Belediyespor
güreþçisi
Ömer Taha Güney, U13 Serbest Güreþ
Þampiyonasý'nda
Türkiye üçüncüsü oldu.
Afyonkarahisar'da
düzenlenen
U-13
Serbest Güreþ Þampiyonasý'na katýlan
Osmancýk Belediyespor güreþçisi Ömer
Taha Güney, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü
olarak bronz madalyanýn sahibi oldu.
Ömer Taha Güney, antrenörü ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü
makamýnda ziyaret etti.
Genç sporcuyu kutlayan
Baþkan Gelgör, "U-13 Serbest

Güreþ Türkiye Þampiyonasýnda
48 kiloda Türkiye üçüncüsü
olan sporcumuz Ömer Taha
Güney'i ve antrenörlerini tebrik
ediyor, baþarýlarýnýn devamýný
diliyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Çorum Belediyesinden
' GOALBALL'' turnuvasý
Çorum Belediyesi, 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý kapsamýnda
goalball turnuvasý düzenledi.
Hitit Üniversitesi ve Altýnokta
Körler Derneði Çorum Þubesi iþbirliðiyle düzenlenen turnuva 15
takýmýn katýlýmýyla Þehit Abdullah
Tayyip Olçok Spor Salonu'nda
gerçekleþtirildi. Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Hitit
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar, Çorum Altýnokta Körler
Derneði Baþkaný Þaban Kabakçý
da turnuvaya katýlan takýmlarý yalnýz býrakmadý. Engelliler Haftasý
kapsamýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla böyle bir etkinlik
gerçekleþtirdiklerini dile getiren
Yaðbat, turnuvaya katýlan tüm takýmlarý tebrik etti.
Turnuva sonucunda ilk dört sýra þu þekilde oluþtu;

Birinci Hitit Üniversitesi Doðu
Gücü Takýmý, ikinci Kerebi Gazi
KYK Yurdu, üçüncü Çorum Müftülüðü Engelli Koordinatörlüðü, dördüncü Çorum Görme Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü.
(Abdulkadir Söylemez)

Brezilya'da gerçekleþen
24. Ýþitme Engelliler Yaz
Olimpiyat Oyunlarý'nda ikinci
olarak Türkiye'nin ve Çorum'un gururu olan Çorum
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü judocu sporcusu Esma Gökülü, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý ziyaret etti. Baþarýlý sporcuyu
tebrik eden Baþkan Aþgýn,
Esma'ya altýn hediye etti.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, farklý
spor branþlarýnda olduðu gibi
judoda da adýný dünyaya duyuruyor. Brezilya'da gerçekleþen 24. Ýþitme Engelliler
Yaz Olimpiyat Oyunlarý'nda
ülkemizi temsil eden Çorum
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü judocusu Esma Gökülü, olimpiyatlardan ikincilik
madalyasý ile döndü.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, milli judocu
Esma Gökülü'yü makamýnda
konuk etti. Baþkan Aþgýn
"Þehrimizi ve ülkemizi en iyi
þekilde temsil edip bizleri gururlandýran Esma kardeþimizi ve bu baþarýda emeði geçen herkesi tebrik ediyorum.
Esma kardeþimiz, 2020,
2021 ve 2022 yýlýnda Türkiye
þampiyonu 2021 yýlýnda da
dünya üçüncüsü olmuþtu.
Son olarak Brezilya'da gerçekleþen 24. Ýþitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarý'nda þehrimizi ve ülkemizi
baþarýyla temsil ederek ikinci
oldu. Bu baþarýsý ayný za-

manda engelli kardeþlerimiz
için örnek oluþturdu. Kendisini tebrik ediyor, baþarýlarýnýn
devamýný diliyorum" dedi.
"HEDEFÝM BÝR SONRAKÝ OLÝMPÝYATTA
ÞAMPÝYON OLMAK"
Baþkan Aþgýn tarafýndan
altýnla ödüllendirilen Esma
Gökülü de "Belediye Baþkanýmýza verdiði desteklerden
dolayý çok teþekkür ederim.
Hedefim bir sonraki olimpiyat
þampiyonasýnda birinci olmak." diye konuþtu.
(Abdulkadir Söylemez)

Çölyaklýlar ‘Glütensiz
Piknik'te buluþtu
Çorum Çölyak Derneði yöneticileri,
Amasya'da düzenlenen "Glütensiz Piknik" etkinliðine katýldý.
Dünya Çölyak Günü etkinlikleri kapsamýnda Amasya'da glütensiz ürünler
imal eden bir kafe sahibi Ayla Yýldýz tarafýndan "Glütensiz Piknik" etkinliði gerçekleþtirildi.
Etkinliðe, Çorum Çölyak Derneði
Baþkan Yardýmcýsý Hacer Kesici, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici ve bazý
dernek üyeleri katýldý.
Çölyak ile ilgili farkýndalýk oluþturmak amacýyla yapýlan etkinlikte Çölyak
Derneði Baþkan Yardýmcýsý Hacer Kesici de bir konuþma yaptý. Glütensiz güvenilir ürünler tatma fýrsatý bulduklarýný
belirten Kesici, "Bölgedeki çölyaklýlarý
birleþtiren bu organizasyona katýlmaktan mutluluk duyuyoruz. Çevre illere de
hizmet veren Ayla Yýldýz Hanýma bizi
davet ettiði için çok teþekkür ediyoruz.
Kendisi uzun zamandýr bu iþe gönül
vermiþ birisi.
Çorum'da gerçekleþtirdiðimiz glutensiz yiyecek yapým eðitimlerine þef
olarak katýlarak üyelerimize çok faydalý bilgileri uygulamalý olarak öðretmiþti.
Güvenilir ve leziz glütensiz ürünlerini
yeniden tatma þansýmýz oldu. Etkinliðe
katýlan baþta Amasya Belediye Baþkaný
Mehmet Sarý olmak üzere tüm misafirlere ve emeði geçenlere Çorum Çölyak
Derneði yönetim Kurulu olarak teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Glütensiz pikniðe katýlan Amasya
Belediye Baþkaný Mehmet Sarý da yýllardýr hastalýkla mücadele eden vatan-

daþlarýn sorunlarýný dinledi ve kendilerine her ay glütensiz gýda temini noktasýnda destek olacaðýný belirtti.
Baþkan Sarý, "Þehrimizde esnaflýk
yapan Ayla Yýldýz Haným ve Efe Ozan
Yýldýz Bey tarafýndan organize edilen
çölyak farkýndalýk etkinliðine katýldým.
Amasya'mýz ve bölge illerden gelen ve
hastalýkla mücadele eden vatandaþlarýmýz ile bir süre sohbet edip, istek ve taleplerini dinledim. Tüm hastalarýmýza
Allah'tan acil þifalar diliyor, yapýlmasý
gereken her konuda her daim yanlarýnda olduðumu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandý.
Amasya'da yedi yýldýr glütensiz
ürünler imal ettiðini söyleyen pastane
sahibi Ayla Yýldýz ise "Amasya'da ve
çevre illerdeki ihtiyacý olan bütün çöl-

yaklýlarýmýza elimizden geldiði kadar
ulaþmaya çalýþýyoruz. Etkinlikte bulunan Ýlhan abim hastalýðýndan dolayý 30
yýldýr pasta tüketimi yapamýyordu. Bizimle birlikte pasta yemeye baþladý.
Çok mutlu oluyorum. Onlar doyduðunda bende doymuþ oluyorum. Bütün
hastalarýmýza elimden geldiði kadar
imal ettiðim ürünlerimi maliyetini vermeye çalýþýyorum. Bu etkinliðimize katýlarak destek veren Sn. Belediye Baþkanýmýz Mehmet Sarý beye de tüm çölyaklýlar adýna teþekkür ediyorum" þeklinde
konuþtu.
Konuþmanýn ardýndan çölyak hastalarý için hazýrlanan glütensiz pasta kesilerek, etkinliðe katýlanlara Glütensiz
ürünler ikram edildi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

BUGÜN
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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0364 777 05 81
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0364 212 05 55
AVRUTURNA MH.
BAHABEY CD.
NO: 34/A

0364 227 32 27
ULUKAVAK MAH.
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NO: 34/A

OSMANCIK'TA 19 MAYIS
COÞKUYLA KUTLANDI
Osmancýk'ta
19
Mayýs Gençlik ve Spor
Bayramý'nýn 103. yýlý
kutlandý.
19 Mayýs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramý
etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen gençlik yürüyüþü
büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. Kutlamalara, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye
Baþkanvekili
Hüseyin Cebeci, Cumhuriyet Savcýsý Yunus
Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu,
siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, gaziler, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.
Saat Kulesi meydanýnda baþlayan yürüyüþ, Hükümet Konaðý bahçesine kadar devam etti. Burada,
Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Abdul-

lah Küçükgöz anýta çelenk sundu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Küçükgöz, günün anlam ve
önemini belirten bir konuþma yaptý.
Þiirlerin okunmasýnýn ardýndan tören sona erdi.
(Gizem Galatalý)

Osmancýk'ýn güzellikleri

FOTOÐRAFLANACAK

Osmancýk'ýn doðal güzellikleri, tarihi, turistik,
sosyal ve kültürel yapýsýnýn fotoðraf sanatýyla tanýtýlmasý amacýyla TFSF onaylý ulusal fotoðraf
yarýþmasý düzenleniyor.
Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen fotoðraf yarýþmasý Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu (TFSF)
desteðiyle gerçekleþtiriliyor. Yarýþmaya 4 Eylül
2022 tarihine kadar TFSF internet sitesi www.tfsf.
org.tr üzerinden ve www.tfsfonayliyarismalar.org
internet sitesinden katýlým saðlanabiliyor.
SADECE OSMANCIK'TA ÇEKÝLEN
FOTOÐRAFLA KABUL EDÝLECEK
Yalnýzca Osmancýk ilçesinde çekilen fotoðraflarýn kabul edildiði yarýþmada birinciye 5 bin TL
ve TFSF Altýn Madalya, ikinciye 4 bin TL ve TFSF
Gümüþ Madalya, üçüncüye 3 bin TL ve TFSF
bronz madalya ödülü verilecek. Seçici kurulun
belirlediði fotoðraflar ise Osmancýk Belediyesi tarafýndan telif hakký ödenerek satýn alýnacak.
FOTOÐRAF SERGÝSÝ FESTÝVALDE
Yarýþmaya katýlan fotoðraflarla 2022 Pirinç
Festivali Etkinlikleri kapsamýnda fotoðraf sergisi
açýlacak. Ödül töreni de fotoðraf sergisinde yapýlacak.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
fotoðraf yarýþmasýyla hem ilçenin tanýtýmý hem
de ulusal fotoðraf sanatçýlarýnýn katkýsýyla Osmancýk'a zengin bir fotoðraf arþivinin kazandýrýlmasýný amaçlandýklarýný belirtti.
Fotoðraf sanatýna gönül verenleri Osmancýk'a davet eden Baþkan Gelgör "Yarýþmanýn konusu ilçemizin doðal güzellikleri, tarih ve kültürü,
sosyal yapýsý, tarým, insan ve her yönüyle Osmancýk. TFSF onaylý bir yarýþma düzenliyoruz.
Amacýmýz deðerli fotoðraf sanatçýlarýmýzýn katkýlarýyla güzel bir arþivi ilçemize kazandýrmak. Yarýþmaya katýlacak fotoðraflar için
herhangi bir tarih aralýðýnda çekilmiþ olmasý zorunluluðu koymadýk. TFSF yönergelerine
uygun her fotoðraf ile yarýþmaya katýlým saðlanabilir. 4
Eylül 2022 tarihine kadar fotoðraf severlerin eserlerini bekliyoruz. Fotoðraf sergimiz ve
ödül törenimiz yine Eylül ayýnda
2022 Pirinç Festivalinde
olacak. Þimdiden emeði geçenlere teþekkür
ediyorum" ifadelerini
kullandý. (Çaðrý Uzun)

Okulda parmaðý sýraya
sýkýþan küçük çocuðun
parmaðý kesildi
Osmancýk ilçesinde teneffüste ilkokul 2. sýnýf öðrencisi
kýzýn parmaðý sýraya sýkýþtý.
Ankara'ya sevk edilen küçük
kýzýn parmaðý kesildi.
Edinilen bilgilere göre, 8 yaþýndaki ilkokul 2. sýnýf öðrencisi Zeynep Þ.A., teneffüste sýnýfta sýrasýnýn üzerinde otururken
bir anda dengesini kaybederek
yere düþtü. Bu sýrada küçük kýzýn sað iþaret parmaðý sýraya
sýkýþýrken, arkadaþlarý durumu
okul idaresine bildirdi.
112 Acil Servis Merkezi görevlilerinin telefonda verdiði
talimatla ezilen parmaðýn üzerine buz konulurken, ambulansta kýsa sürede olay yerine
geldi. Parmaðý ezilen küçük kýz
ilk olarak Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne, ardýndan Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne, oradan da Ankara Hacettepe Týp Fakültesi Hastanesine
sevk edildi.
Ankara'da yapýlan muayenenin ardýndan ameliyata alýnan

küçük kýzýn parmaðý kesildi.
Baba Ercan Akbal, Ankara'da yapýlan muayenede kýzýnýn parmaðýnýn kesilmesi gerektiðinin ifade edildiðini ve
ameliyata alýndýðýný söyledi.
Baba Ercan Akbal, kýzý için protez parmak araþtýrmasý yaptýðýný sözlerine ekledi. (ÝHA)

