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Oðuzhan Kaya

Yozgat yolunda
bakým var

"Basýn demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarýndan"
Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýldönümü olan 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Çorum TSO
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bir mesaj yayýnladý.
2’DE

Çetin Baþaranhýncal

Erol Karadaþ

Osmancýk'ta
otomobiller çarpýþtý

Yozgat - Alaca - Çorum yolunun 7
ve 12. kilometrelerinde yol yapým
çalýþmalarý sebebiyle ulaþýma bölünmüþ yolun bir bölümünden iki
yönlü izin veriliyor.
2’DE

Þenlikler ilgi gördü
Osmancýk'ta iki otomobil kavþakta çarpýþýrken kazada her iki araçta bulunan yolcular
yaralandý. Kaza D-100 karayolu Kalinsa köyü yol kavþaðýnda meydana geldi.
8’DE

Osmancýk'ta
STK ziyaretleri
Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Nevþehir Milletvekili Faruk
Sarýaslan, Osmancýk'ta sivil toplum kuruluþlarýný ve esnafý ziyaret ederek yaþanan sorunlarý yerinde tespit etti.
2’DE

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Belediyesi Bayram þenliklerinin ikincisi Kadeþ Barýþ Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Meydaný dolduran çocuklar ve aileleri palyaço ve animasyon gösterileri, tahta bacak, illüzyon ve balon gösterileri ile doyasýya eðlendi. 5’TE

OSMANCIK'TA ÞEBEKE SUYUYLA
BAHÇE SULAMAK YASAKLANDI
Osmancýk'ta belediye kuraklýk nedeni ile vatandaþlara su tasarrufu çaðrýsýnda bulundu. Kuraklýk tehdidine karþý vatandaþlara suyu tasarruflu kullanmalarý çaðrýsýnda bulunan Osmancýk Belediyesi, ilçede hoparlör sisteminden yapýlan çaðrýda þebeke suyu ile bahçe sulamanýn yasaklandýðýný
ve tespit edilmesi halinde cezai iþlem uygulanacaðý anons edildi. 8’DE

KURBANLIK TAÞIYAN
TRAKTÖR DEVRÝLDÝ
Osmancýk'ta meydana gelen kazada
otomobil ile kurbanlýk yüklü traktör çarpýþtý. Kaza, Kabala-Sekibaðý-ÇatakTepeyolaltý köyü yol ayrýmý önünde
meydana geldi.
8’DE

GÖLE DÜÞMEKTEN
SON ANDA KURTULDU

Bayramlaþma programýna

yaðmur sürprizi
Osmancýk'ta protokol üyeleri vatandaþlarla bayramlaþtý. Osmancýk
Kaymakamlýðý ve ilçe belediyesinin iþbirliði ile düzenlenen program
ile bir araya gelen protokol üyeleri vatandaþlarla bayramlaþtý. AK
Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya'nýn da katýldýðý bayramlaþma programýnda saðanak yaðmur sürprizi yaþandý.
3’TE

BAÞKAN ZEKÝ ÞEN, HAYVAN
PAZARINI ZÝYARET ETTÝ 2’DE

Osmancýk'ta yoldan çýkan otomobil baraja düþmekten son anda kurtuldu. Kaza, Osmancýk'ýn Aþaðý zeytin köy yolunda meydana geldi.
8’DE

TRAKTÖRLE MOTOSÝKLET
ÇARPIÞTI: ÜÇ YARALI 3’TE

VÝRAJI ALAMADI,
DEVRÝLDÝ
3’TE

MÝLLÝ ANTRENÖRÜN
ACI GÜNÜ
3’TE
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Çetin Baþaranhýncal

Erol Karadaþ

"Basýn demokrasinin
vazgeçilmez
unsurlarýndan"
Türk basýnýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn yýldönümü olan 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bir mesaj yayýnladý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis
Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal mesajlarýnda
"Çaðdaþ ve demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez temel unsurlarýndan biri olan basýn,
toplumun yapýlanmasýnda ve geliþmesinde
büyük rol oynamaktadýr. Basýn meslek ilkelerine uygun, kiþi hak ve hürriyetlerine saygýlý,
tarafsýz ve objektif bir yayýncýlýk anlayýþý, toplumda basýna güvenin artýrmasýnýn yaný sýra
kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Basýn mensuplarý, mesleklerinin zor þartlarýna raðmen,
halkýn haber alma özgürlüðünün kesintiye
uðramamasý ve kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi adýna büyük fedakârlýklar göstererek görevlerini en iyi þekilde yerine getirmeye
çalýþmaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle,
sansürün kaldýrýþýnýn 113.Yýl dönümünde
ulusal ve yerel basýnýmýzýn 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný en içten dileklerimizle kutlarýz" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)

Yozgat yolunda
bakým var

Akpay’dan kurban
bayramý ziyaretleri
Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay bayram ziyareti gerçekleþtirdi.
Akpay ziyaretler kapsamýnda Osmancýk Devlet Hastanesini, Ýlçe Jandarma Komutanlýðýný, Ýlçe Emniyet
Müdürlüðünü, Ýtfaiye Müdürlüðünü,
kamu kurum temsilcileri, siyasi parti
temsilcileri, STK temsilcileri, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkanýný ve
þehit ailelerini ziyaret etti.
Akpay'a ziyareti sýrasýnda Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, Cumhuriyet
Savcýsý Ýsmet Turgut Gülþen, Emniyet
Müdürü Haluk Karslýoðlu, Jandarma
Komutaný Nuri Uyar, Sosyal Hizmet
Merkezi Müdür Vekili Mehmet Gürer,
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Müdür Vekili Seval Arslan da eþlik etti.
Arife günü þehitliði de ziyaret ederek dua eden Akpay, Þehit Astsubay
Mustafa Ayna Tabiat Parkýnda gerçekleþtirilen Kurban Bayramý programýnda vatandaþlar ile bayramlaþtý.
(Abdulkadir Söylemez)

Osmancýk'ta STK ziyaretleri
Cumhuriyet Halk Partisi Tokat
Milletvekili Kadim Durmaz ve
Nevþehir Milletvekili Faruk Sarýaslan, Osmancýk'ta sivil toplum
kuruluþlarýný ve esnafý ziyaret
ederek yaþanan sorunlarý yerinde tespit etti.
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Sadýk Eker ve parti yöneticileri ile
birlikte, Osmancýk'ta bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili Durmaz ve Sarýaslan, pandemi sürecinde yaþanan sorunlarý tespit
ederek, çözüm önerileri için parlamento nezdinde mücadele
edeceklerini söylediler.
CHP heyeti; Osmancýk'ta Ziraat Odasý, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Þoförler Odasý ve Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý'ný ziyaret ederek oda baþkanlarýndan sektörlerin sorunlarýný dinledi.
Kahvehaneleri ve esnafý da
ziyaret eden heyet, hem sorunlarý dinledi, hem de "hayýrlý iþler,
bereketli kazançlar" temennisinde bulundu.
CHP Ýlçe Baþkanlýðýný da ziyaret eden Tahtasýz ve Milletvekilleri, Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker ile
parti çalýþmalarýný deðerlendirerek, seçim hazýrlýklarýný gözden
geçirdi. (Abdulkadir Söylemez)

Çorum-Yozgat yolunda yol bakým çalýþmasý var.
Karayollarý Genel Müdürlüðünün (KGM)
yol durumu bültenine göre Yozgat - Alaca Çorum yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol
yapým çalýþmalarý sebebiyle ulaþýma bölünmüþ yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Kara yollarýnýn yapým, bakým ve onarým
çalýþmalarý sürdürülen kesimlerinde yavaþ
gidilmesi, trafik iþaret ve iþaretçilerine uyulmasý gerekiyor.
(Haber Merkezi)

Hakký Bulut,
Çorum'da
Samsun'da katýldýðý bir festival sonrasý
Çorum'u ziyaret eden þarkýcý Hakký Bulut,
Çorum'daki hayranlarý için CD'lerini imzaladý,
hatýra fotoðrafý çekildi.
Hakký Bulut "Nasip olursa 7 Aðustos'ta
Çorum'un Ovakarapýnar köyünde bir düðüne
katýlýp konser vereceðim. Sizleri de bekliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Baþkan Þen, hayvan pazarýný ziyaret etti
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen Kurban Bayramý öncesi, hayvan pazarýný ziyaret etti.
Baþkan Zeki Þen, besiciler
ve kurbanlýk almak isteyen vatandaþlarla bir araya geldi.
Baþkan Þen, besicilerin isteklerini de dinleyerek, yapýlacak
çalýþmalar hakkýnda istiþarelerde bulundu.
Þen, kurban fiyatlarý hakkýnda bilgi alarak pazarlýða tutuþanlar arasýnda arabuluculuk yaptý. Ardýndan Baþkan
Þen, esnafa hayýrlý pazarlar di-

leyerek, tüm vatandaþlarýn
Kurban Bayramý'ný kutladý.
Kargý Belediyesi hayvan
pazarýnda kurbanlýk küçükbaþ
ve büyükbaþ hayvanlara bu
sene de ilgi yüksekti.
Satýþlarýn arefe gününe kadar devam ettiði ve çok sayýda
vatandaþýn ilgi gösterdiði hayvan pazarýnda, kurbanlýk küçükbaþ hayvanlarýn fiyatý 1200
TL - 3000 TL, kurbanlýk büyükbaþ hayvanlarýn fiyatý ise
8.000 TL -30.000 TL arasýnda
deðiþti.
(Furkan Kalkan)
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Bayramlaþma programýna

yaðmur sürprizi
Yolcu otobüsü kaza yaptý
Osmancýk'ta yolcu otobüsü ile
otomobil çarpýþtý.
Perþembe günü akþam saatlerinde meydana gelen kazada
otomobil sürücüsü yaralandý.
Mustafa Ulusoy'un haberine
göre Ýstanbul yönünden Samsun
yönüne giden 34 LE 5696 plakalý
otomobil ile kavþakta dönüþ yapan yolcu otobüsü ile çarpýþtý.

Çarpýþmanýn etkisiyle otomobilin
sol kýsmý tamamen ezilerek hasar
gördü. Araç içinde sýkýþan sürücü
ve yolcular kaza yerine gelen Osmancýk Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðüne baðlý kaza kýrým ekibinin
yardýmýyla çýkarýlarak olay yerine
gelen ambulanslarla Osmancýk
Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
(Haber Merkezi)

Traktörle motosiklet çarpýþtý
Motosiklet
ile
traktörün çarpýþtýðý
kazada motosiklet
sürücüsü ile traktörde bulunan üç kiþi
yaralandý.
D-100 karayolu
Ovacýksuyu köprüsü
yakýnlarýnda
meydana gelen kazada Ýstanbul'dan Tokat yönüne
giden A.A. yönetimindeki motosiklet ile traktör çarpýþtý.
Kaza ile birlikte motosiklet
yanmaya baþladý. Motosiklet sürücüsünün kollarý ve çeþitli yerlerinde kýrýklar oluþurken traktörde

bulunan üç kiþinin de yaralandýðý
öðrenildi.
Durumu ciddi olan motosiklet
sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
(Haber Merkezi)

Virajý alamadý, devrildi
Virajý alamayan TIR þarampole
devrildi. Samsun-Ýstanbul D-100
Karayolu Gümüþhacýköy-Osmancýk yolundaki kazada Samsun yönünden Ýstanbul'a doðru giden 27
ADA 57 plakalý TIR sürücüsünün

dalgýnlýðý neticesinde TIR virajý
alamayýnca yoldan çýkýp þarampole devrildi. Olay yerine gelen
jandarma ve polis ekipleri baþka
kaza olmamasý için karayolunda
tedbir aldý.
(Haber Merkezi)

Milli antrenörün acý günü
Milli Takým Boks Antrenörü Ali
Ekber Erocaðý eþini kaybetti. Ali
Ekber Erocaðý, Mecitözü'nde trafik
kazasý geçirdi. Kazada Ali Ekber
Erocaðý'nýn eþi yaralandý. Yaralý

olarak Çorum Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Nilüfer Erocaðý
tüm müdahalelere raðmen hayata
tutunamadý.
(Haber Merkezi)

Osmancýk'ta aniden bastýran yaðmura açýk havada yakalanan katýlýmcýlar park görevlilerinin taþýdýðý branda þemsiyelerle araçlarýna gitti.
Osmancýk'ta protokol üyeleri vatandaþlarla bayramlaþtý.
Osmancýk Kaymakamlýðý ve ilçe belediyesinin iþbirliði ile düzenlenen program ile
bir araya gelen protokol üyeleri vatandaþlarla bayramlaþtý. AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya'nýn da katýldýðý bayramlaþma programýnda saðanak yaðmur sürprizi yaþandý.
Bayramlaþma programý Kurban Bayramý'nýn üçüncü günü gerçekleþti. Ýlçe protokolü ilk olarak þehitliði ziyareti etti. Kur'an-ý
Kerim tilavetiyle baþlayan þehitlik ziyaretinde ilçe müftüsü Dr. Eyyüp Aydýn tüm þehitler için dua ederken, yapýlan duanýn ardýndan Kaymakam Ayhan Akpay ve protokol
üyeleri þehit mezarlarýný tek tek ziyaret
ederek karanfil býraktý.
BAYRAMLAÞMA PROGRAMINA
YAÐMUR SÜRPRÝZÝ
Þehitlikteki programýn ardýndan bayramlaþma programý Þehit Astsubay Mustafa Ayna Tabiat Parký'nda yapýldý. Kamu personeli ve vatandaþlarla yapýlan bayramlaþma programýna Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Cumhuriyet Savcýsý Ýsmet Turgut
Gülþen, Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu,
Jandarma Komutaný Nuri Uyar, Kamu Kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri,
STK temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.
Programda konuþan belediye baþkaný
Ahmet Gelgör bayramlarýn birlik ve beraberlik olduðunu belirterek katýlýmcýlarýn
bayramýný kutladý.
Ýnsanlýðýn zor bir süreçten geçtiðini belirten Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay "Pandemi sürecinin de azalmasýyla birlikte tekrar hep birlikte bir aradayýz. Bayramýn sevincini birlikteliðini yaþýyoruz. Osmancýk'ýn
her yönden geliþmesi için yaðmur çamur
demeden çalýþýyoruz. Bu süreçte desteðini
esirgemeyen Milletvekilimize teþekkür ediyoruz. Her zaman Osmancýk için bir ihtiyaç
olduðunda kendisi her zaman yakýnýmýzda,
yanýmýzda. Belediye baþkanýmýzla da bu ilçenin geliþmesi için sürekli istiþare halindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inþallah
daha nice bayramlarý bu güzel þehirde hep
birlikte yaþarýz" dedi.
"OSMANCIK SÝYASET
ÜSTÜ BÝR YER"
Milletvekili Oðuzhan Kaya, "Çorum'daki
programýmýzýn ardýndan buraya geldik. Osmancýk bizim ilçemiz. Sizlerle bayramlaþalým görüþelim istedik. Bu gün burada birliði,
beraberliði, kardeþliði hep beraber bayramda yaþýyoruz. Allah içimizdeki sevgiyi, mutluluðu, huzuru artýrsýn. Birbirimize sevgiyle
bakalým, nefreti, kini, haset, fesadý da söndürsün. Eðer birlik ve beraber olursak, yüreklerimiz toplu atarsa Osmancýk için hep
beraber güzel bir þeyler yapmýþ oluruz.
Hizmeti siyasete, siyaseti hizmete bulaþtýrýrsak o zaman ne hizmet edebiliriz nede
ettiðimiz hizmetlerin bir anlamý manasý kalýr. Tüm siyasi partilerimizin ilçe baþkanlarý
burada. Biz Osmancýk'ý siyaset üstü bir yer
olarak görerek, bu þehre doðduðumuz, yaþadýðýmýz, kazancýmýzý elde ettiðimiz ve Allah nasip ederse ömrümüzü tamamlayacaðýmýz bu þehre elimizden gelen her þeyi
yapmaya çalýþýyoruz. Bu þehir hepimizin"
þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn bitmesinden kýsa bir süre
sonra bir anda aniden saðanak yaðmur
bastýrdý. Açýk alandaki katýlýmcýlar kamelyalarýn altýna sýðýndý. Saðanak yaðýþýn devam etmesi üzerine park görevlileri kamelyalarda bulunan katýlýmcýlarý branda þemsiyelerle araçlarýna kadar eþlik ederken bayramlaþma merasimi son buldu.
(ÝHA)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Þenlikler ilgi gördü
Çorum
Belediyesi
Bayram
þenlikleHABERÝ
rinin
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU ikincisi
OKUTUN
Kadeþ
Barýþ
Meydaný'nda gerçekleþtirildi.
Meydaný dolduran
çocuklar ve aileleri
palyaço ve animasyon gösterileri, tahta
bacak, illüzyon ve
balon gösterileri ile
doyasýya eðlendi.
Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'da ailesiyle birlikte etkinliðe katýlanlar
arasýndaydý.
Vatandaþlar etkinliklere ilgi gösterirken,
belediyeye de teþekkür etti.
(Mehmet
Halim Coþkun)

Ücretli çalýþan sayýsý yýllýk %17,2 arttý
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet
sektörleri toplamýnda ücretli çalýþan
sayýsý 2021 Mayýs ayýnda bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %17,2 arttý.
Ücretli çalýþan sayýsý bir önceki
yýlýn ayný ayýnda 11 milyon 534 bin
193 kiþi iken, 2021 yýlý Mayýs ayýnda
13 milyon 515 bin 264 kiþi oldu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun
Bölge Müdürlüðü'nden verilen bilgiye
göre; ücretli çalýþanlarýn alt detaylarýna bakýldýðýnda; 2021 yýlý Mayýs
ayýnda ücretli çalýþan sayýsý yýllýk olarak sanayi sektöründe %16,1, inþaat
sektöründe %43,6 ve ticaret-hizmet
sektöründe %13,4 arttý.
Sanayi, inþaat ve ticaret-hizmet
sektörleri toplamýnda ücretli çalýþan
sayýsý 2021 Mayýs ayýnda bir önceki
aya göre %0,7 arttý.

Ücretli çalýþanlarýn alt detaylarýna
bakýldýðýnda; 2021 yýlý Mayýs ayýnda
ücretli çalýþanlar aylýk olarak sanayi

sektöründe %0,8, inþaat sektöründe
%0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe
%0,6 arttý.
(Haber Merkezi)

OÐUZLAR'DA ESNAFIN VE
ÇÝFTÇÝNÝN SORUNLARI ELE ALINDI
Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz ve Nevþehir Milletvekili Faruk Sarýaslan,
Oðuzlar'da çiftçi ve esnaf
baþta olmak üzere toplumun çeþitli kesimlerinin sesine kulak verdi.
Milletvekilleri,
Oðuzlar'da sivil toplum kuruluþlarýný ve esnafý ziyaret ederek
yaþanan sorunlarý yerinde
tespit etti.
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Oðuzlar Ýlçe
Baþkaný Süleyman Þenol
ve parti yöneticileri ile birlikte Oðuzlar'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili
Durmaz ve Sarýaslan, pandemi sürecinde yaþanan
sorunlarý tespit ederek, çözüm önerileri için parlamento nezdinde mücadele edeceklerini söyledi.
Oðuzlar ziyareti kapsamýnda; Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odasý, Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ve Kalkýnma Kültür Derneði ile Ceviz Üreticileri Birliði ziyaret edildi.
Parti binasýný da ziyaret
eden Tahtasýz ve milletvekilleri, Ýlçe Baþkaný Süleyman Þenol, ilçe yönetimi ve
belediye meclis üyelerinden çalýþmalar hakkýnda
bilgi aldý, bundan sonraki
süreçte izlenecek yol haritasýný belirledi.
(Mehmet Halim Coþkun)

"Aksa'yý özgürlüðüne
kavuþturacaðýz"
Genç Memur-Sen, Mescid-i Aksa'nýn özgürlüðüne kavuþmasý amacýyla kitlesel basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamayý Çorum Genç Memur Sen
adýna Hami Ahýskalý yaptý. Ahýskalý,
"Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için,
Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Mavi Marmara'da þehitler verdik.
Kudüs'ün akýbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezindedir" dedi.
Ahýskalý, Mescid-i Aksa'nýn özgürlüðünün kesintisiz zulme karþý kesintisiz direniþle geleceðini vurguladý.
Açýklamada þu ifadelere yer verildi:
Uzun bir süredir terör rejimi büyük
ve sinsi bir planýn parçasý olarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlar düzenlemektedir. Aþama aþama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nýn etrafýndan zorla boþaltmakta, aþýrý
saðcý siyonist gruplarýn eliyle Aksa'ya saldýrýlar düzenlemekte, buna
karþý direnen Filistin'in yiðit evlatlarýna þiddet uygulamaktadýr.
Ramazan Bayramýna saldýrýlarla
ve katliamlarla giren, 100'den fazla
kadýn ve çocuðun da içinde olduðu
243 Filistinli kardeþimizin þehit olduðu Harem-i Þerif yeni bir saldýrý dalgasýyla karþý karþýya. Sözde Süleyman Mabedi'nin yýkýlýþýnýn yýl dönümü olarak kabul ettikleri "TiþaBeAv"
günü dolayýsýyla Mescid-i Aksa'ya
baskýn çaðrýlarý yapan fanatik siyonistler, dün gruplar halinde Mescid-i
Aksa'nýn güneybatýsýndaki El-Meðaribe Kapýsý'ndan Harem-i Þerif'e saldýrdýlar. Rejim polisinin desteðini arkasýna alarak Mescid-i Aksa'nýn avlusuna giren gruplar avluda ayinler
gerçekleþtirdiler, saldýrgan eylemlerde bulundular. Tapýnak Gruplarý
adýyla organize olan bu siyonist oluþumlar doðrudan iktidarýn planlarýnýn
bir parçasý olarak sistematik saldýrýlar düzenlemektedirler. Ramazan'daki þanlý direniþ karþýsýnda hezimet ve
zilleti yaþayan terör rejimi o zilletten
ders çýkarmamýþ olacak ki yeni saldýrýlarý çeteler eliyle organize etmektedir. Siyonist terör rejimi, sistemli bir
þekilde hem Müslüman kaný dökmeye hem de adým adým Mescid-i Aksa'yý ve Filistin topraklarýný iþgal etmeye devam etmektedir.
Amacý Aksa'yý yýkmak, yerine Süleyman Mabedi'ni inþa etmektir. Kudüs'e nefes aldýrmak istemeyen terör
devletinin aralýksýz saldýrýlarý karþýsýnda bütün dünya alçakça bir sessizlik içinde.
BM susuyor! Sözde medeni dünya susuyor! Uluslararasý toplum susuyor! Sözüm ona prestijli uluslararasý insan haklarý örgütleri susuyor!
Batýnýn demokrasi ve özgürlük havarileri susuyor. Hepsini anladýk da ümmet de susuyor! Namusumuzu kirletip, kutsalýmýzý çiðniyorlar. Biz sustukça saldýrýnýn þiddetini artýyorlar.
Ümmetten adam gibi tepkiler yükselmedikçe faþistliklerinin dozunu yükseltiyorlar. Mescid-i Aksa'ya saldýrý,
ümmetin deðerlerine açýk bir meydan okumadýr. Bu cesareti sessizliðimizden, tepkisizliðimizden alýyorlar.
Bin parçaya bölünmüþ, kendi içinde
birbirine düþman kýlýnmýþ bir vaziyette gaflet içinde oyalandýðýmýzý gördükçe daha da pervasýzlaþýyorlar.
Kudüs de Þeyh Ahmet Yasin gibi bizi
þikayet ediyor Allah'a, sustuðumuz
için. Kudüs ümmetin çocuklarýnýn
desteðini bekliyor. Kudüs; M. Akif
Ýnan'ýn diliyle sesleniyor bize:
Mescid-i Aksa'yý gördüm düþümde, götür Müslümana selam diyordu.
Dayanamýyorum bu ayrýlýða, kucaklasýn beni Ýslâm diyordu.
Filistin direniyor, Kudüs direniyor.
Kudüs'ün, Gazze'nin, Þeria'nýn erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý siyonizme ve iþbirlikçilerine karþý ellerinde
taþlarla direniyorlar. Kudüs'ün sokaklarýnda binlerce Þeyh Ahmet Yasin,
binlerce Rantisi, binlerce Muhammed Ayaþ direniyor!Filistin'in kadýnlarý, AVM kuyruklarýnda bekleyenlere
inat Aksa'nýn kapýlarýnda nöbet tutuyor!Filistin'in çocuklarý Aksa'nýn avlusunda kurþuna gülümsüyor.Filistin'in
adamlarý Allah'a verdikleri sözü tutmak için yarýþýyor.Taþladýklarý þeytan
elbette bir gün yýkýlacak. Çünkü
Mescid-i Aksa ümmetin ilk kýblesidir.
Çünkü Ömer'in yadigarý, Selahaddin'in mührüdür çünkü Peygamberlerin mirasýdýr. "Ýsrail laftan anlamaz.
Yalnýzca güçten anlar" diyen rahmet-

li Erbakan hocamýzýn "Bir gün gelecek Ýsrail'e öyle bir tokat atacaðýz ki;
bütün hayatý gözlerinin önünden
Gazze Þeridi gibi geçecek." duasý elbette gerçekleþecektir. Terör örgütü
Ýsrail, 'çok yakýnda nasýl bir inkýlâba
uðrayýp devrileceðini' görecektir.
Bir gün gelecek ayaða kalkacaðýz! Direneceðiz! Direniþ ateþinin bereketiyle gelecek Aksa'nýn da ümmetin de kurtuluþu! Ýþte o gün bu gündür. Bugün direniþ günüdür. Kesintisiz zulme karþý kesintisiz direniþ seferberliði zamanýdýr.
Filistinli kardeþlerimiz çocuk kadýn
demeden direnirken bize düþen onlarýn sesi olmak, onlara moral vermek,
dünyayý ayaða kaldýrmaktýr. Onlar
susmuyorlar, biz de kendi þehirlerimizde ülkelerimizde susmayacaðýz.
Onlar evlerine girmiyorlar, Mescid-i Aksa'yý terk etmiyorlar. Biz de
meydanlarý terk etmeyeceðiz.
Susmayacaðýz! Beklemeyeceðiz!
Kesintisiz zulme karþý kesintisiz direneceðiz! Kendi içinde paramparça
olan bu rejim, Filistin'in direniþi karþýsýnda iyice afallamýþ durumdadýr. Cinayet þebekesi Ýsrail'in Filistin topraklarýndaki vadesi dolmaktadýr.
"ÝnnâFetahnâ
Leke
Fethan
Mubînâ"("Þüphesiz Biz sana apaçýk
bir fetih verdik " Fetih-1)
Kurtuluþ günü, özgürlük günü, fetih günü yakýndýr inþallah. Kudüs'ün
özgürlüðü direniþle gelecek, insanlýk
Siyonizm belasýndan kurtulacaktýr.
Biz diyoruz ki; Mescid-i Aksa Kudüs'tür, Kudüs Filistin'dir, Filistin bütün Ýslam dünyasýdýr, bütün insanlýktýr. Mescid-i Aksa için direnmek ümmet için, Ýslam dünyasý için direnmektir. Bu bir seferberlik çaðrýsýdýr!
Ýstanbul, Ankara, Konya, Diyarbekir,
Erzurum, Trabzon, Antalya, Rize,
Edirne bütün 81 þehir artýk birer Kudüs meydaný olmalýdýr. Taþlarýn baðlanýp köpeklerin serbest býrakýldýðý
mevcut küresel düzenin efendilerine
karþý bütün Ýslam þehirleri bir direniþ
merkezi olmalýdýr. Harem-i Þerif ümmetin þiarlarýndandýr.
O þiarý korumak için þu anda Filistin'in yiðit kadýnlarý, çocuklarý, erkeleri
Mescid-i Aksa'nýn Kral Faysal Kapýsýnda, Hutta Kapýsý'nda, Meðaribe
Kapýsýnda ellerindeki taþlarla sopalarla, bütün dünyayý arkasýna almýþ olan
Siyonist çetelere karþý direniyorlar.
Mescid-i AksaveKudüs'ün akýbetini yalnýzca Filistinlilerin omuzlarýna
yükleyemeyiz.
Her bir Müslüman, zamanýn ve
þartlarýn ruhuna münasip þekilde Kudüs ruhunu ortaya koymalýdýr.
Müslüman yürekler birleþmiþ, Filistin'de fiili bir dua olmuþken bize de
kendi þehirlerimizde meydanlarda
kavli dua olmak düþmektedir.
Erdem Beyazýt'ýn dizleriyle söyleyecek olursak; Müslüman yürekler
bilirim daha, Kýzdý mý cehennem kesilir, sevdi mi cennet, Eller bilirim haþin hoyrat mert, Alýnlar görmüþüm ki
vatanýmýn coðrafyasýdýr, Her kýrýþýðý
sorulacak bir hesabý, Her çizgisi tarihten bir yapraðý anlatýr. Kýzdý mý siyonizme cehennemi yaþatacak yiðitler meydanlara, Aksa seferberliðine
koþuyor. Kudüs yiðitlerini bekliyor,
Aksa murakýplarýný, muhafýzlarýný,
kardeþlerini bekliyor.
Tüm Müslüman alemini, fýtratýný yitirmemiþ tüm insanlýðý Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e yani insanlýðýn kalbine sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.
Kudüs'ü, Mecid-i Aksa'yý bekleyen tehlike insanlýðý bekleyen tehlikedir. Bütün dünyayý, bütün Ýslam
dünyasýný bu tehlikeli gidiþata karþý
dur demeye çaðýrýyoruz. Bütün yüzlerin çevrildiði Türkiyeli kardeþlerimizi, siyasilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi bir araya gelerek; Ýlk kýblemiz,
isramýz, göz bebeðimiz, kalbimiz,
vicdanýmýz, onurumuz ve kýrmýzýçizgimiz Mescid-i Aksa'ya sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.
Ýsrail þunu unutmasýn ki;
Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs
için, Gazze için, Filistin için bedeller
ödedik. Mavi Marmara'da þehitler
verdik. Kudüs'ün akýbeti bizim hayat
mücadelemizin tam merkezindedir
ve bizler yeniden bedel ödemeye hazýrýz ve hep hazýr olmaya devam
edeceðiz! Akýn akýn zafere koþacaðýz. Aksa'yý özgürlüðüne kavuþturacaðýz.
(Haber Merkezi)
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ANINI YAÞA
KENDiNi YAÞA
Has yapýmýzý incelerken, tabii çalýþan can güdümlerimizle, can güdümlerimizin yöneticilerini
anlatmaya sütunlarýmýz yetmedi, bu yazýya kaldý.
Tabi ki anlaþýlýncaya kadar, kaç yazý o-lursa olsun
ona bakmayacaðýz!..
Önce yönetici güdümlerle, tabii güdümleri misallendirelim. Gene kendi vücudumuzdan elimizle, midemizi misâl alalým:
Midemiz, Yaþatan tarafýndan kendi kendine
çalýþýyor. Ýstesek de çalýþýyor, istemesek de çalýþýyor. Acýkmayý bize duyuruyor, çaresini düþündürüyor. Ne yapýp yapýp, bizden ihtiyacýný alýyor.
Ýþte bunun gibi can güdümlerimizin kendisini
kabul ettirmek isteði, gerçeði arama ve gerçekçi
olma tarafýyla toplum ihtiyaçlarý:
Güven,
Baþarý,
Doðruluk,
Mertlik,
Þeref gibi; "Saygý ile kabul ettirmek" isteðini

KARARSIZ ÝNSANA,
ACIYARAK BAKARLAR!
sürdürüyor. Ayný, midenin acýkmasý gibi. Bu ihtiyaçlarý bir defa temin etmekle doysa bile, acýkýp
gine istiyor.
Þu yaþantýmýza dikkat edersek; can güdümlerimizin (elliye yakýn) mide gibi acýkýp, kiþisel deðerlerle doymak ihtiyacý vardýr. Bunlarýn doðrusunu bulamazsa, sahtesiyle olsun doymaya bakar.
Mide gibi acýkýp, durmadan ihtiyacýný isteyen bu
gibi kiþisel isteklerimiz; doðrusunu bulamayýp,
sahtesiyle doymaktan ötürü manevi vücudumuz
hasta olur ve ölür. Böyle hasta olup ölüþümüzün
müspetliðini; kabul edilecek yerde, itiliþimizden
anlayabiliriz. Nasýl hasta olana biçare gözüyle
bakýlýrsa, kararsýz insana da öyle acýyarak bakarlar. Güvensiz, baþarýsýz, bir þeye inanmamýþ insaný da, ölü gibi iterler. Öylesi insan kendi kendini de iter, kabul edemez.
Buna benzer kiþisel ihtiyaçlarýný gerçekten
karþýlamayan, varlýðýný saygý ile kabul ettiremeyen insan; tabii çalýþan can güdümlerinin gerçek

ihtiyaçlarýn, karþýlayamadýðýndan, sahte ihtiyaçlara kurban gide gide hasta olur, acýnacak kimse
olur, ölür ve reddedilir. Bu durumda; "Ömür boyu
kendisini kabul ettirmek için uðraþýlar" boþa gitmiþ olur.
Demek ki has yapýmýzýn teþkilâtýnda; kiþiliði
gerçekleþtirecek ve saygý ile kabul ettirecek güdümlerimizin terbiye edilmesi, hedefini bilmesi,
hedefine ulaþmak için azimli olmasý, en esaslý bir
hayat þartýdýr. Yönetici güdümlerimizin isimlerini
olsun bilmeliyiz. Baþta gelen, ciddiyettir. Biz þerefli insan olmayý kesinlikle ciddiye alýrsak, ciddiyetimiz uyanýr. Ciddiyetin peþinden dikkatimiz de
uyanýr ve anlayýþýmýz da artar. Bu uyanýklýkla,
gerçek ve sahte deðerleri fark edebilecek manevi saðlýðý elde etmiþ oluruz. Ýrademizi gerçek deðerlere yöneltiriz.
Kendimizi anýmýzla yaþamak, yaþantýmýzdaki
bu gibi incelikleri daha iyi fark etmeye yarar.
Kendini Anýnla Yaþa!..

ÝNANÇ iHTiYÂCINDAN DOYANLAR BAÞKA
iHTiYAÇ DÜÞÜNMEZ ÞAHSiYETLERDiR!
GÜNÜN
GÜNÜN
SÖZÜ
SÖZÜ "Ellerin elindeki ekmeðe
bakan, kendi elindeki
baklavayý yiyemez."
Abdulkadir DURU

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:37
05:24
12:52
16:47
20:10
21:49

TARiHTE BUGÜN
1923- Ýzmirspor 25 Temmuz'da Eþrefpaþa'nýn ileri gelenleri tarafýndan kuruldu.
1931- Cumhuriyet döneminin ilk basýn yasasý olan Matbuat Kanunu kabul edildi.
1950- Bakanlar Kurulu Kore’ye 4500 kiþilik
bir askeri birlik göndermeye karar verdi.
1951- Atatürk Kanunu Meclis’te kabul edildi.
Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk
heykel ve anýtlarýna saldýrýlarýn önüne geçmek.
1951- Türk þair Nazým Hikmet'in Bakanlar
Kurulu tarafýndan Türk vatandaþlýðýndan çýkarýlmasýna karar verildi
1957- Bursa’da askeri uçak düþtü: 15 ölü,
19 yaralý.
1958- Sovyetler Birliði Türkiye’ye nota verdi:
“Türkiye’nin Irak’a girmesi kötü sonuçlar doðurur.”
1967- Anayasa Mahkemesi sosyalizmin
Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna karar verdi.
1968- Ýstanbul’da polis öðrencilere müdahale etti; 30 öðrenci ve 20 polis yaralý.
1975- Türkiye Ýncirlik dýþýndaki bütün Amerikan üslerine el koydu.
1981- DÝSK Ýlerici Deri-Ýþ Sendikasý Genel
Baþkaný Kenan Budak Ýstanbul Yedikule'de
polisler tarafýndan vurularak öldürüldü.
1992- Türkiye'de Atatürk Barajý’nýn iki ünitesi açýldý.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

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

Bugün dünyada ekonomiyi elinde tutmak isteyen hayvan tipler; insan yýðýnlarýný özlerinden
uzak tutmanýn, onlarý cehennem hayatýna itmenin
çabasý içindedirler ve muvaffak olmaya doðru gidiyorlar.
Çünkü özünden uzak olanlar, her þeyi önemli
ihtiyaç kabul eder, o eziyetin içinden kurtulamazlar. Her þeyi ihtiyaç kabul etmek ise: kurulmuþ tuzaklardan kendini çekemez. Bunun için çok çalýþmak, kazanýp geçinmek derdinin harmanýndan çýkamaz.
Hayvan tiplerin iþine gelen de budur. Bu hedefe yaklaþtýklarý için hayvan tipler bizlere derler ki:
"Madde sahasýnda hizmetçimiz, fikir sahasýnda
kurbanýmýzsýnýz."
Biz ihtiyaç düþüncesi içinde olduðumuz müddetçe hayvan tiplerin sözü doðrulanmýþ oluyor.
Biz de dünyada baþlayýp cehennemin içine giriyoruz.
Ýhtiyaç düþüncesi gözlerimizi öyle kapatýyor ki,
madde peþinde olduðumuz halde madde yollarýný
dahi göremeyip, körü körüne uðraþýp geçinemiyoruz bile.
Yýðýnlarýn ihtiyaç düþüncesine gömülmeleri öyle belâdýr ki: Bugün karý koca çalýþýp þu kadar lira
maaþ aldýklarý halde geçinemediklerinden yakýnýyorlar ve yine ihtiyaçlarý çok. Peki, bu paralar nereye gidiyor da hâlâ ihtiyaçlar birbirini kovalýyor.
Ýþte açýk tuzaklar. Ama ihtiyaç düþünceleriyle buralarý hiç göremiyor, sadece ezberik bir þeyler seziyor, lâf ediyoruz.
Ýhtiyaç düþüncesi gençleri de sardýðýndan dolayý kuru içkiler, uyuþturucu maddelerle kendilerini
harap ediyorlar, periþanlýk içindeler.
Bunca arýzalar esas yaþantýsýnýn eziyetini duymamak içindir. Çünkü bir piþmanlýðýn acýsý, kurþun acýsýndan daha acý, daha sürekli. Bir mahcubiyetin baskýsý yine öyle, Küçük düþmenin verdiði
ýstýrap, bizi bambaþka dünyalara götürüyor. Keza
hiç kimsenin bilmediði bir suç iþleyince, sanki herkes görüyor, bizi kýnýyormuþ gibi devreler yaþýyoruz.
Hayatýmýzýn bu yanlarýna da bakarsak, yaþamanýn gövdelisi nasýl ise, gövdesizi de ayný yaþamak olduðunu, kesin hatlarýyla anlamak mümkündür.
Hiçbir iddiamýz muhayyel ve mesnetsiz deðildir. Mutlaka yaþadýðýmýz hayatta defalarca tecrübe edilmiþ, yýllarca üstünde durulmuþtur.

Evet, özüne dayalý ve öz güdümlerinin doðrultusunda yaþayan þahsiyet sahibi kiþilerin ihtiyacý
yoktur ve olmaz.
Onlar ölümsüzlüðe ulaþmýþ kiþilerdir. Bütün
hayatýn sýrlarýný ve hayatlarýnýn sýrlarýný da bilirler.
Onlarýn daha neleri vardýr. Fakat açýklamayý
gereksiz buluyoruz. Ve diyoruz ki: Çok merak ediyorsanýz, özünüze uygun yaþayýn da görün.
Görün bakalým ihtiyaç düþüncesi bulabilir misiniz kafanýzda. Ýhtiyaç olmadýkça boyun eðecek,
küçük düþecek ve mahcup olacak, gönül azabýyla
ilgili bir davranýþýmýz olmadýðýný görün.
Bu demek; yemeden, içmeden giyinmeden bir
eþya gibi yaþamak demek deðildir. Herkes gibi,
hatta herkesten daha iyi yaþar. Ancak ihtiyaç diye
bir þey bilmez. Düþünce ve duygusundan ihtiyaç
denilen madde bulunmaz. Bu bir yaþama, bir güç
meselesidir.
Þahsiyet sahibi kiþiler öyle bir dirayete ulaþmýþlardýr ki, onlarda bulunan güç, ihtiyacýn boyunu çok fazla aþmýþtýr. Onun için ihtiyacýn ne olduðunu bilmezler.
Yaþamanýn ne olduðunu anlayacak belirtileri
bulduk. Rüya görmekte de, gövdesiz yaþamanýn
iþaretleri vardýr.
Gövdemiz yatarken; koþmalar, terlemeler, kavgalar, heyecanlar ve hatta rüyadaki heyecanýn,
uyanýk olduðumuz zaman da bir süre devam ettiði olur. Þimdi gövdesiz nasýl yaþandýðýný anlayacak ipuçlarý bulduk. Sonuç: Gövdeyi terk ettikten
sonraki yaþamamýz, son nefesimize kadar gövdemizle nasýl yaþadýksa, ayný yaþama daha net olarak devam eder.
Eðer gövde ile hayatýmýz iyilikler ve sevinçlerle geçmiþ ise, gövdeyi terk ettikten sonra daha net
olur. Eðer gövdeli hayatýmýz beðenmemek, kýzmak, küsmek yani sýkýntýlarla devam etmiþ ise,
uyuþturucu maddelerle duymadýðýmýzýn, kendimizi avutmak için kötü yollara sapmamýzýn sýkýntýlarý da üstüne eklenir, daha net ve aðýr sýkýntýlarla
gövdesiz yaþama sürer, gider. Ýnsan hayatý hayvan deðildir ki, gövdeyi terk ettiði zaman yaþayýþý
sona ersin. Ýnsan nasýl olursa olsun, yaþayandýr,
insan için ölüm düþünülemez. Ýnsan sadece alet
olarak kullandýðý gövdesini terk eder, kendisi yaþar. Anlayacaðýmýz tek nokta þudur: Ýnsan, gövdesini kullanýr, ömrü bitince terk eder, kendisi gövdesiz yaþar. Ancak gövdesiyle ne havada yaþamýþ
ise gövdesiz yaþayýþý, öylece devam eder.

ÖRGÜNÖZDE ÝÞ ÝÇÝNDE EÐÝTÝM

HER ÝÞTE EÐÝTÝM
"Ýþ" deyince akla, yaþamayý refaha erdirecek
iþlem gelir. Bunu herkes iyice bilmelidir.
Bunun eðitimi ise, iþle birlikte düzenli yaþamaktýr. Yani Ýþ Ýçinde Eðitim sözü edildiðinde, düzenli bir hayat tanzim ederken, maddi harcamalarý karþýlayacak kazanç da yapýlacaktýr. Bu da daha çok, sanattýr. Sanat ise, inceliktir.
Ýnceliklerin baþýnda insan duygularýný doldurmak akla gelir.
Aldatmadan, sonunu boþa çýkarmadan insanlarýn duygularýný duyurmak bütün iþlerin sanat kýsmýdýr ki, iþte bunun izahýna girmeyi uygun buluyoruz.
Meselâ elle veya makina ile çorap örmeyi ele

alsak. Çorabýn rengini, örüm inceliðini, enini, boyunu tam birbirine uygun yapmak, insanlarýn fizik
ihtiyacýný karþýladýðý kadar, duygusuna, göz alýmýna da cevap verir.
Bunun aksine birbirine uymayan en, boy, renkler, örüm, zevksiz yapýlýrsa, her biri görenlerin gözüne yumruk atar gibi olur.
Ne için sevmediðini bilmeyenler bile o yapýmý
iter. Satýlsa alan, para veren olmaz. Hatta üste para da verilse almak, giymek istemezler.
Ýþte buna eðitimsiz iþ veya baþtan savma adý
verilir.
Nerede iþ, nerede eðitim?..

Örgünöz
Devlet Düzeni
ÝÇERÝK: Dünya nüfusunun %95 kiþisi için Yapýcý yürekteki civanmert
kiþiler için. Gizli ve aþikâr kölelik zincirini kýrmak için. Þahsiyetin hürriyetiyle yaþamak için. Þeref çaðýný baþlatmak içindir bu Düzen!..
Ýnsanlarýn yaratýlýþýnda haksýzlýklara ve baskýlara karþý diretmek
olduðu kadar, bir üstün güce ve otoriteye uymak ihtiyacý da vardýr.
Ülkelerde milli hedef tutmamýþ, amaçsýz yaþayan insanlar, çeþitli
ayrýlýk, tutum ve davranýþlarýndan dolayý bölünmeye yatkýn olurlar.
Tabii olarak; toplumun tamlýðýna yetecek kabiliyetler, toplumun
içinde mutlaka vardýr. Örgünöz Seçim Sistemi'nde, seçenler de seçilenler kadar sorumlu tutulurlar.

FINDIK
Akþam yemeklerinden sonra çay ile birlikte kuru yemiþ bisküvi, kek yada poðaça
gibi yiyecekler tüketilir.
Bu yiyecekler adeta çayýn arkadaþý haline gelmiþtir.
Misafir geldiðinde de fýndýk, fýstýk, çekirdek,leblebi, ceviz gibi kuru yemiþler bir kaseye konur ve misafirlere ikram edilir. Yada tuzlu ve tatlý bisküviler hazýrlanýr ve çayýn yanýnda afiyetle yenir. Tabii bu þekilde yemeðin arkasýndan, misafirler ile birlikte afiyetle tüketilen bu leziz yiyecekler vücut
için de birçok fayda saðlar.
Bazý insanlar bu leziz yiyecekleri
art arda, muhabbet ederken, televizyon izlerken hiç anlamadan oldukça
fazla miktarda yer. Bu leziz yiyecekleri hazýrlamasý da oldukça basit ve
pratiktir. Bu sayede ev sahibi de çok
fazla yorulmadan ve uðraþmadan misafirler için leziz yiyecekler hazýrlamýþ olur. Bu yiyecekler hastalýklardan
korunmaya yardýmcý olur, saðlýk açýsýndan da büyük fayda saðlar. Peki,
bu leziz yiyecekler arasýnda yer alan
ve saðlýk açýsýndan çok önemli bir
yere sahip bu yemiþin faydalarý, yararlarý nelerdir? Ne gibi þifasý vardýr?
FINDIK FAYDALARI
VE YARARLARI
Ülkemizde Karadeniz bölgesindeki hemen hemen her ilde yetiþebilenfýndýk, ülkemizden birçok ülkeye ihraç ediliyor. Latince adý corylus avellana bu þifalý bitki, keklere, pastalara
ve tatlýlara da ilave edilir. Harika tadýyla keklere ve pastalara enfes bir
tat katar. Peki bu lezzetli meyvenin
þifalarý nelerdir?
- Yüksek oranda omega 3 yað
asidi içerir.
- Kan basýncýný dengelemeye yardýmcý olur.
- Kalp ile dost bir meyvedir. Kalp
hastalýklarýna yakalanma riskini
azaltmasý da faydalarý arasýndadýr.
- Kemik ve eklemlere fayda saðlar, eklem aðrýlarýný, romatizmayý
azaltýr.
- Yüksek miktarda lif içeriði vardýr.
- Kan þekerini kontrol etmeye yardým eder. Yani diyabet diðer adýyla
þeker hastalýðýna yakalanma riskini
azaltýr.
- Baðýrsaklarý yumuþatarak kolay
dýþkýlamayý saðlar. Hazýmsýzlýðý önler, baðýrsak hareketlerini düzenler.
- Kansere yakalanma riskini azaltýr.
- Yemeklerde de ayçiçek yaðý,
zeytinyaðý gibi yaðlar yerine fýndýk
yaðý da kullanabilirsiniz.
- Cinsel gücü arttýrmaya yardýmcý
olur. Ýktidarsýzlýk sorununa da çözüm
saðlamaya yardým eder. Bunun için
her gün bir avuç tüketilmelidir.
- Fýndýk doymamýþ yað asitleri ve
protein açýsýndan zengindir.
- Potasyum içeriði yüksektir. Ýçerdiði potasyum sayesinde sinir sistemini korur.
- Hücrelerin yenilenmesine yardým eder.
- Yaþlanmaya ve cildin erken kýrýþmasýna karþý da etki eder. Yaþlanmaktan korkuyorsanýz yada erken
yaþlanmak istemiyorsanýz, bu þifalý
meyveyi tüketmelisiniz. Bu sayede
cildinizin erken yaþlarda kýrýþmasýna
mani olabilirsiniz.
- Artrit rahatsýzlýðýna karþý da koruma saðlar.
- Katarakta karþý koruma saðlamasý da fýndýk faydalarý arasýndadýr.
- Enerji verir.
FINDIK ZARARLARI
NELERDÝR?
- Fazla miktarda tüketirseniz kilo
alabilirsiniz. Eðer zayýf kalmak, zayýflamak yada kilo almamak istiyorsanýz
çok fazla miktarda fýndýk tüketmemelisiniz.
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'Yazýn terlemek ve halsizlik gizli kalbin habercisi olabilir'
Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Halk arasýnda gizli
kalp olarak bilinen sessiz iskemide kalp krizi göðüste sýkýþma ve kola vuran aðrý gibi önemli bulgular olmaksýzýn aniden gelir. Özellikle yazýn nefes zorluðu, halsizlik, bulantý, kusma ve terleme
þikayetlerini sýcaklara baðlamayýn, muayene
olun” dedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Kardiyoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp damar týkanýklýklarýnýn yaklaþýk yüzde
20'sinde görülen gizli kalp olarak bilinen sessiz
iskemi hastalýðý riskine iliþkin açýklamalarda bulundu. Kalp damar týkanýklýðý olanlarýn efor esnasýnda aðrý hissettiðinde, istirahatle kendi önlemlerini aldýðýný ifade eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Vücudunun alarm vermesiyle bireyler, kendilerini zorlamaktan kaçýnarak doktora daha erken baþvurabilir. Ancak gizli kalp hastalýðý olanlarda göðüs aðrýsý gibi erken uyarý mekanizmasý
olmadýðý için istirahate geçmezler. Aktivitelerle
kalbi zorlamaya devam ederek kalp krizinin oluþmasýna zemin hazýrlar. Bu durum, gizli kalp hastalýðý olanlarýn doktora geç baþvurmasýna ve
kalp krizine baðlý ölümlerin diðer hastalara kýyasla en az 2 kat daha yüksek çýkmasýnýn baþlýca sebebidir” ifadelerini kullandý.
"DÝYABET VE KÝLO SORUNU
OLANLARDA RÝSK YÜZDE 60 YÜKSEK"
Þeker hastalarýnýn özellikle gizli kalp krizi açýsýndan riskli grubu oluþturduðunu belirten Prof.

olasý ileride geliþebilecek kalp krizi riskine karþý
korunmada mutlak fayda saðlar. Darlýk tespit
edilen hastalardan uygun olanlarda, kalp damarlarý balon ve stent gibi yöntemlerle açýlýr. Cerrahi iþleme uygun olan hastalarda, açýk kalp operasyonu yapýlýr” þeklinde konuþtu.

Dr. Boztosun, “Yapýlan çalýþmalarda ileri evre
kontrolsüz þeker hastalýðý olanlarda gizli kalp
hastalýðý riske yüzde 60'a ulaþabiliyor. Yine aþýrý
kilolu bireyler, kronik akciðer hastalýðý, uyku apnesi, total kolesterol 240 mg/dl üzeri veya LDL
kolesterol 160 mg/dk üzeri veya HDL kolesterol
35 mg/dk altý olanlar, sigara kullananlar ve kadýnlarda gizli kalp hastalýðý riski daha yüksek. Yine ileri yaþta, kalp nakli öyküsü olanlarda da gizli kalp hastalýðý riski daha fazla” diye konuþtu.
"ANÝDEN YÜKSELEN
TANSÝYONA DÝKKAT"
Aniden ortaya çýkan yüksek tansiyon þikayeti krizin erken dönem önemli bulgusu olabileceðini aktaran Prof. Dr. Boztosun, "Yeni baþlangýçlý ani yükselen tansiyonu olan bireyler de mutlaka gizli kalp hastalýðý açýsýnda gerekli kontrolden
geçmeli. Belirli periyodlarla check-up kontrolleri

"BELÝNÝZÝ ÖLÇMEYÝ ALIÞKANLIK
HALÝNE GETÝRÝN"
Haftalýk 1,5 saat egzersiz yapmanýn olasý
kalp krizinden koruyacaðýna dikkat çeken Prof.
Dr. Boztosun, “Saðlýklý bir yaþam biçimini benimsemek çok önemli. Doymuþ, katý yaðlardan fakir,
günlük toplamda tüketilen tuz miktarýnýn bir çay
kaþýðýný aþmayacak þekilde olmasý, sigara içilmemesi, bel çevresini erkeklerde 94 cm, kadýnlarda 88 cm'nin altýnda tutmaya çalýþmak, haftada en az 5 gün, minimum toplamda 1,5 saat orta tempolu egzersiz yapmak olasý kalp krizinden
korur” tavsiyelerinde bulundu.
"NEFES DARLIÐI VE
BULANTI ÝLK BELÝRTÝ"
Risk altýndaki bireylerin þikayetleri olmasa bile
düzenli olarak kontrole gitmeleri gerektiðini savunan Prof. Dr. Boztosun, sözlerini þöyle tamamladý: “Aðrýsý olmayan, yalnýzca nefes zorluðu, halsizlik, bulantý, kusma ve terlemesi þikayetlerinin
de gizli kalp hastalýðý bulgusu olabilir. Þeker hastalýðý olan, ailesinde yaygýn kalp hastalýðý bulu-

Covid-19'u yoðun bakýmda geçirenler dikkat;

KALPTE CiDDi HASAR OLUÞABiLiR
Covid-19 hastalýðýnýn beraberinde getirdiði yan etkilerin ciddi sonuçlar doðurabileceðini belirten uzmanlar, hastalýðýn ayný zamanda
kalp saðlýðý üzerinde de önemli yan
etkileri olduðunu belirtiyor.
“Özellikle yoðun bakýmda yatarak tedavi gören hastalarda yüzde
20 oranýnda bir kalp hasarlanmasý
görülebiliyor” diyen SBÜ Koþuyolu
Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Uz.
Dr. Kamil Gülþen, Covid-19 hastalýðýný geçiren hastalara mutlaka kalp
kontrollerini yaptýrmalarýný önerdi.
Covid-19 hastalýðý tüm dünyada
ve Türkiye'de çok sayýda insaný etkilemekte. Hastalýðýn tedavisinin ardýndan vücutta çeþitli organlarda
yan etkilerin oluþtuðu da uzmanlar
tarafýndan açýklanmakta. Covid-19
hastalýðýnýn akciðerden sonra vücutta en çok etkilediði organlarýn
baþýnda ise kalp geliyor. Covid19'un vücutta býraktýðý hasarýn yaný
sýra tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn
yan etkileri de kalp saðlýðýný bazý
durumlarda olumsuz etkileyebiliyor.
Covid-19 hastalýðý ve kalp saðlýðý üzerine açýklamalarda bulunan
SBÜ Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Uz. Dr. Kamil Gülþen,
özellikle kalp rahatsýzlýðý bulunup
Covid-19 hastalýðýný atlatmýþ olan
hastalara mutlaka kalp kontrollerini
yaptýrmalarýný önerdi.
"ÖZELLÝKLE YOÐUN BAKIMDA
YATARAK COVÝD-19 TEDAVÝSÝ
GÖREN HASTALARDA
YÜZDE 20 ORANINDA BÝR
KALP HASARLANMASI
GÖRÜLEBÝLÝYOR"
Covid-19 hastalýðýný yoðun bakýmda atlatmýþ olan hastalarýn mutlaka kontrollerine devam etmesini

yaný sýra hastalýðýn tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlar kalple ilgili birtakým yan etkiler yapabiliyor. Özellikle
kalp ritmi üzerine birtakým yan etkiler yapabiliyor. Özellikle bu hastalarda, yani ilaç kullanmýþ ve sonrasýnda çarpýklýklarý olan hastalarda mutlaka bir kalp kontrolü, özellikle ritim
üzerine bazý tetkikler yapmak gerekebiliyor" diye konuþtu.

tavsiye eden Uz. Dr. Kamil Gülþen,
“Covid-19 hastasý olup kalp hastasý
olan hastalarda hastalýk sonrasý
mutlaka kalp kontrollerini düzenli
olarak yaptýrmasý hatta önceki kontrollerine göre daha erken, daha sýk
kontroller yaptýrmasýný tavsiye ederiz. Daha öncesinde kalp hastalýðý
olmayýp Covid-19 hastalýðý geçiren
hastalarda Covid-19 hastalýðýný nasýl geçirdiði önemli. Burada bir tavsiyede bulunurken buna dikkat ediyoruz. Hastalýðý aðýr geçiren hastalarda, özellikle yoðun bakýmda yatarak
tedavi gören hastalarda yüzde 20
oranýnda bir kalp hasarlanmasý görülebiliyor. Hatta bunlarýn yüzde 5
ile 10 arasýnda da kalp kasýnda bir
iltihap oluþabilir. Sonrasýnda da Covid-19 hastalýðý pýhtýlaþma eðilimini
arttýrdýðý için buna baðlý bir takým
sorunlar; yani kalp krizi olsun, akciðere pýhtý atmasý olsun bu tarz sorunlar olabiliyor. Bu nedenle özellikle daha öncesinde kalp hastalýðý olmayýp Covid-19'u aðýr geçiren yoðun bakým ya da serviste uzun süre
yatarak tedavi gören hastalarda
hastalýk geçtikten sonra mutlaka

kalp kontrollerini yapmakta yarar
var. Çünkü kalp problemlerinin görülme sýklýðý artýyor" dedi.
"COVÝD-19 HASTALIÐININ
TEDAVÝSÝNDE KULLANILAN
BAZI ÝLAÇLAR KALPLE
ÝLGÝLÝ BÝRTAKIM YAN
ETKÝLER YAPABÝLÝYOR"
Öncesinde kalp rahatsýzlýðý olmayan ve Covid-19 hastalýðýný hafif
geçiren fakat sonrasýnda kalp çarpýntýsý gibi çeþitli belirtiler gösteren
hastalarda kalp kontrolünü tavsiye
eden Uz. Dr. Gülþen, "Covid-19
hastalýðýný hafif geçiren ayakta ya
da evde istirahat ederek geçiren
hastalarda ve daha öncesinde kardiyak problemi olmayan hastalarda
þayet çarpýntý, nefes darlýðý, halsizlik gibi bir þikayet olursa bu durumda mutlaka bir kalp uzmanýna baþvurmalarýný tavsiye ederim. Çünkü
Covid-19 hastalýðý vücutta tüm organlarý etkileyebilen bir hastalýk. Akciðeri etkilediði gibi sýklýkla kalbi de
etkiliyor. Kalp zarý iltihabý yapabiliyor. Miyokardit dediðimiz kalp kasý
iltihabýna neden olabiliyor. Bunun

"COVÝD-19 HASTALIÐININ
KALP DAMAR SAÐLIÐI
ÜZERÝNE DOÐRUDAN
OLUMSUZ ETKÝSÝ OLABÝLÝYOR"
Covid-19 hastalýðý sonrasýnda
kalple ilgili herhangi bir anormal belirti görülmeyen hastalarda rutin
kontrolün gerekli olmadýðýndan bahseden Uz. Dr. Gülþen, “Covid-19
hastalýðýný geçirmiþ hafif atlatmýþ,
öncesinde de kalp problemi olmayan ve sonrasýnda da herhangi bir
çarpýntý, nefes darlýðý, göðüs aðrýsý
gibi, çabuk yorulma halsizlik gibi yakýnmalarý olmayan hastalarda rutin
olarak kalp kontrolü yapmak gerekli
deðil. Bunun dýþýnda kalp hastasý
olup hipertansiyon, kalp yetmezliði
ya da kalp damar hastalýðý gibi bir
kalp hastalýðý olup Covid-19 hastalýðý geçiren hastalarýmýz mutlaka tedaviden sonra bir kalp doktoruna
kontrol olmalýlar. Çünkü hastalýðýn
kalp damar saðlýðý üzerine zaten
doðrudan olumsuz etkisi olabiliyor.
Mevcut olan durumu kötüleþtirmiþ
olabilir. Özellikle tansiyon hastalarýnda belki tansiyon tedavisini deðiþtirmek gerekebilir. Ya da kullanýlan
ilaçlarýn yan etkisi kalp ritmi üzerine
olumsuz bir etkisi olmuþ olabilir. Bu
bakýmdan belki ek tetkikler yapmak
gerekecektir. Bu bakýmdan hastalara mutlaka Covid-19 sonrasý kalp
kontrollerini yaptýrmasýný tavsiye
ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

Uzmanýndan zehirli mantarda 48 saat uyarýsý
Bitkisel ve Hayvancýlýk Bölümü Mantarcýlýk
Programý Dr. Öðretim Üyesi Fatih Kutluer, zehirli mantarýn esas ölümcül etkisinin 12 ila 48 saatten sonra baþlayabildiðini belirterek, “Biz mantarý alýp tükettiðimiz zaman anýnda zehirlemez. 12
saatte zehirleyeni var, 24 saat, 36 saat, 48 saatte zehirleyeni var. 1 ay 3 ay gibi süre içerisinde
kuluçkaya yatýp ondan sonra zehirleme potansiyeli var” dedi. Mantarlar nemli ortamlarda geliþirler, bu nedenle yaðmurlardan sonra topraktaki
sporlar çimlenerek mantarlarý oluþturuyor. Yenebilen ve zehirli mantarlarýn yan yana yetiþme ihtimali de var. Bazý yenebilen ve zehirli türler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayýrt edebilir.
Kýrýkkale Üniversitesi Bitkisel ve Hayvancýlýk
Bölümü Mantarcýlýk Programý Dr. Öðretim Üyesi
Fatih Kutluer, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada, bazý zehirli mantarýn 12 ile 48 saat sonrasýnda etkisini gösterdiðini söyledi.
"ZEHÝRLÝ MANTARLARIN TAM OLARAK
ANLAÞILMASI MÜMKÜN DEÐÝL"
Sporlar çimlenerek mantarlarýn oluþtuðunu
belirten Kutluer, zehirli ve zehirsiz mantarlarýn
yan yana yetiþme ihtimalinin yüksek olduðunu
ifade ederek, açýklamasýný þu þekilde sürdürdü:
“Öncesinde yaðmurlar vardý. Yaðmurlarla birlikte toprak hem nemini aldý hem de belir bir sýcaklýða ulaþtý. Onunla birlikte artýk mantarlar doðadan toplanmaya baþlandý. Bizim halkýmýz da
bu tür þeyleri gerek hobi olsun gerek toplayým
tüketelim diye severek yapýyorlar bize göre yan-

lýþta yapýyorlar. Çünkü toplanýlan mantarlarýn
zehirli mi olduðu zehirsiz mi olduðunun tam olarak anlaþýlmasý mümkün deðil. Bizim halkýmýzýn
þöyle bir inanýþý var. ‘Ben geçen sene gittim yine
ayný yerde toplandým. Oradaki mantarlar zehirsiz tüketebiliriz' diye yanlýþ bir inanýþa kapýlýyorlar. Mantarlar sporlarla çoðaldýðý için Bu sene
oraya spor gelmiþ olabilir. Yani zehirli bir mantar
oraya konmuþ olabilir. Orada da o mantarýn çýkmasý söz konusu olabilir. Biz orada da onu alýp
sepetimize koyup tüketebiliriz. Maalesef istenmeyen olumsuz durumlarla karþý karþýya kalmýþ
olabiliriz.”
"ÝNSANLAR ÇOK FAZLA ÖNEMSEMÝYOR"
Kültür ortamlarýnda ya da laboratuvar ortamlarýnda yetiþtiriciliði yapýlan mantarlarý tüketilmesi gerektiðine dikkat çeken Kutluer, “Ýþte istiridye
mantarý, normal agaricus dediðimiz normal be-

yaz þapkalý mantardýr. Bu tür mantarlarý tüketmek bizim saðlýðýmýz açýsýndan son derece
önemli. Ama maalesef insanlar bizim söylediðimiz þeyleri çok fazla önemsemiyorlar. Gidip doðadan toplayýp tüketme yoluna gidiyorlar. Hem
doða yürüyüþü yapýp hem de mantar topluyoruz
gibi bir bakýþ açýsý var. Mantarý iyi bilmek iyi tanýmak zehirli ya da zehirsiz diye ayýrt etmek ilk
bakýþta yýllarýný vermiþ birisi için anlaya bilirsiniz.
Bu mantar zehirli ya da zehirsiz diyebilirsiniz
ama Tam anlamýyla ayýrt edebilmek ancak laboratuvar koþullarýnda olabilir” dedi.
"GÜNÜMÜZDE DÝYORUZ KÝ MANTAR
ZEHÝRLENMELERÝNE DÝKKAT EDELÝM"
Zehirli mantarlarýn kuluçka dönemine de deðinen Kutluer, “Son zamanlarda beyin kanamasý
kalp krizi gibi olaylar artmaya baþladý. Bunlarýn
çok büyük bir kýsmý deðil elbette ama ufakta olsa belirli bir kýsmý mantar zehirlenmesine baðlamak mümkün. Neden? Çünkü biz mantarý alýp
tükettiðimiz zaman anýnda zehirlemez. 12 saatte
zehirleyeni var. 12 saat, 24 saat, 36 saat, 48 saatte zehirleyeni var. 1 ay 3 ay gibi süre içerisinde
kuluçkaya yatýp ondan sonra zehirleme potansiyeli var. Dolayýsýyla bu tür istatistikler tutulmaya
baþlandýðý andan itibaren artýk günümüzde diyoruz ki mantar zehirlenmelerine dikkat edelim.
Doðadan topladýðýmýz mantarlarý tüketmeyelim.
Mutlaka sertifikasý olan üzerine etiketi olan menþei belli olan son kullanma tarihi Tarým Bakanlýðý'ndan alýnmýþ üretim izni olan mantarlar tüketmemiz gerekiyor” diye konuþtu. (Haber Merkezi)

nan ve yaþam tarzýna dikkat etmeyen kiþiler göðüs aðrýsý gibi þikayetleri olmasa bile gerekli tetkikleri yaptýrmalý. Risk faktörleri olan kiþiler mutlaka þeker, kolesterol tetkiklerini yaptýrmalý tansiyon deðerlerini ölçtürmelidir”.
(Haber Merkezi)

Sýcak havalarda yeterince
su tüketmeyen kiþilerde
kalp krizi riski artýyor
Sývý kaybý ve kanýn pýhtýlaþma oranýndaki artýþa baðlý olarak yaz aylarýnda kalp krizi
vakalarý artýyor. Saðlýklý kiþilerin dahi yaz aylarýnda sývý alýmýna özen göstermesi gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr. Hamza Duygu kalp
saðlýðýný korumak için önerilerde bulundu.
Artan hava sýcaklýklarý neden olduklarý
deðiþimlerle insan saðlýðýný tehdit ediyor. Bu
dönemde riski artan hastalýklarýn arasýnda
kalp hastalýklarý da bulunuyor. Yakýn Doðu
Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle yüksek tansiyon, kalp yetersizliði ve kalp
damarlarýnda týkanýklýk olan kiþilerin yaz aylarýnda kalp saðlýðý açýsýndan risk grubunu
oluþturduklarýný söylüyor. Prof. Dr. Hamza
Duygu, daha önce kalp damarlarýna stent
uygulanan veya geçirilmiþ by-pass öyküsü
bulunan kiþilerin aþýrý sýcak ve nemden kaynaklanan terlemenin oluþturacaðý sývý ve tuz
kayýplarýna baðlý olarak kalp hýzýnda artýþ
geliþebilmesi nedeniyle özellikle dikkatli olmalarýný tavsiye etti.
SIVI TÜKETÝMÝNE DÝKKAT
Sýcak havalarýn kalp hastalarý üzerindeki
etkilerine de deðinen Hamza Duygu, aþýrý sýcak ve nemli havanýn, özellikle kalp damar
hastalarý, hipertansiyon ve kalp yetersizliði
olan hastalar için risk artýþý meydana getirdiðini kaydetti. Vücudun sýcaða karþý aldýðý en
etkili yöntemin terleme olduðunu, terleme ile
birlikte sývý ve elektrolit denilen tuz ve minerallerin kaybedildiðini, damarlarda dolaþan
kan hacmindeki azalmanýn, böbreklere giden kan hacminde azalmaya, dolayýsýyla da
böbrek fonksiyonlarýnda bozulmaya yol açabileceðini ifade etti.
Duygu, “Terlemeyle birlikte vücuttan atýlan potasyum, magnezyum gibi minerallerin
vücutta azalmasý, özellikle kalp hastalarýnda,
çarpýntý ve hayatý tehdit eden ritim bozukluklarýnýn tetikleyicisi olabilmektedir. Hipertansiyonu veya kalp yetmezliði olan, bu nedenle
idrar söktürücü ilaç kullanan hastalarýn yeterli miktarda sývý tüketimine dikkat etmeleri
gerekmektedir. Aksi halde halsizlik, yorgunluk gibi þikayetler ve böbrek fonksiyonlarýnda
bozulma meydana gelebilir. Bu gibi þikayetleri olan kiþilerin doktorlarýna danýþarak ilaç
dozlarýnýn yeniden düzenlenmesi gerekebilir.
Bunun yanýnda kalsiyum kanal blokeri grubu
tansiyon ilacý kullanan hastalarda ilaç yan etkisi olarak ayak bileði ve bacak þiþliði de yaz
aylarýnda daha fazla olmaktadýr” ifadesini
kullandý.
YAZ AYLARINDA KALP
SAÐLIÐINI KORUMAK ÝÇÝN
ALINABÝLECEK ÖNLEMLER
Kalp saðlýðýný korumak için saðlýklý kiþilerin dahi almasý gereken önlemler olduðunu
belirten Duygu, alýnabilecek önlemleri þöyle
sýraladý: Açýk renk, terlemeyi artýrmayan kumaþtan giysiler tercih edilmeli; meyve ve sebze tüketiminin ön planda olduðu Akdeniz diyetine uygun beslenilmeli; günlük sývý ihtiyacýnýn arttýðý göz önünde bulundurularak, günlük 2-2.5 lt civarýnda sývý tüketilmeli; kontrolsüz soda ve maden suyu tüketiminin tansiyonu yükseltebileceði, kalp yetersizliði þikayetlerini artýrabileceði göz önünde bulundurularak fazla tüketimden kaçýnýlmalý; güneþ ýþýnlarýnýn dik olduðu saatlerde dýþarý çýkýlmamalý; denize sabah ve akþam saatlerinde aç karnýna girilmeli; egzersizler sabah ve akþam
saatlerinde yapýlmalý; çok soðuk su damarlarda spazm yaparak kan akýþýný bozabildiðinden çok soðuk deniz, havuz ve duþlara girilmemeli; göðüs aðrýsý, çarpýntý, nefes darlýðý, baygýnlýk hissi gibi þikayetler olduðunda
en yakýn saðlýk kurumuna baþvurulmalý.
KALP HASTALARI, SICAK YAZ
GÜNLERÝNDE BUNLARA DÝKKAT
Hava sýcaklýklarýnýn artmasýyla, kalp damar hastalýðý öyküsü bulunan kiþilere, kalp
saðlýðýný korumaya yönelik tavsiyelerde de
bulunan Duygu, mümkün olduðu kadar serin
yerlerde zaman geçirmelerini, yoðun alkol ve
kafein tüketiminden kaçýnmalarýný, göðüs
aðrýsý, nefes darlýðý, çarpýntý gibi þikâyetlerin
baþlamasý durumunda ise vakit kaybetmeden bir saðlýk kurumuna baþvurmalarýný
önerdi. Tansiyon hastalarýnýn ise sýký tansiyon takibi yaptýrmalarýnýn, tansiyon deðerlerinde düzensizlik olmasý halinde doktorlarýna
baþvurarak ilaç dozlarýnýn yeniden düzenlenmesini saðlamalarýnýn da önemine deðinen Duygu, günlük sývý tüketimine dikkat etmenin, gereði halinde idrar söktürücü ilaç
dozlarýnýn doktor tavsiyesiyle yeniden düzenlenmesinin de göz ardý edilmemesi gerektiðini hatýrlattý.
(Haber Merkezi)
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OSMANCIK'TA ÞEBEKE SUYUYLA
BAHÇE SULAMAK YASAKLANDI
Osmancýk'ta belediye kuraklýk nedeni ile vatandaþlara
su tasarrufu çaðrýsýnda bulundu. Kuraklýk tehdidine karþý
vatandaþlara suyu tasarruflu
kullanmalarý çaðrýsýnda bulunan Osmancýk Belediyesi, ilçede hoparlör sisteminden
yapýlan çaðrýda þebeke suyu
ile bahçe sulamanýn yasaklandýðýný ve tespit edilmesi
halinde cezai iþlem uygulanacaðý anons edildi. Belediye
hoparlör siteminden yapýlan
anonsta, 'Kuraklýk nedeni ile
bahçe sulamalarý ve fuzuli su
harcamasý yasaktýr. Tespit
edilenlere cezai iþlem uygula-

"OSMANCIK'A TARIM
LiSESi AÇILACAK"
AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan
Kaya, Osmancýk'a Tarým Lisesi'nin kurulacaðýný söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, "Milletvekili olduðumuzdan bugüne kadar Osmancýklýlarýn rahatça Çorum'a gidip gelebilmesi için Kýrkdilim yol tünelini ihale ettik.
Osmaniye-Sarmaþa virajlarýndan hemþerilerimizi kurtarýp yolumuzu yapýlmasýna saðladýk. Hemþerilerimiz güzel hizmet alsýn, þehrimiz geliþsin diye Organize Sanayi Bölgemizi bitirdik, fabrikalar
yapýlýyor, birinci bölüm doldu, ikinci etabýný da sizin desteklerinizle dolduracaðýz. Vezirköprü'nün 15 köyünün de ulaþýmýný kolaylaþtýrarak burada yaþayan
15 bin nüfusu da bu þehre aktararak, ilçemize gelip gitmesini, ticaret yapmasýný, esnafýmýza, pazarýmýza faydasýný
saðlayacak yolu da yapýyoruz. Son 4 kilometresindeyiz. Ýnþallah bu sene onu
da bitireceðiz" þeklinde konuþtu.

nacaktýr' ilan ediliyor.
DEPOLARDAKÝ SU
SEVÝYESÝ HIZLA DÜÞTÜ
Konuya iliþkin olarak bilgi
veren Osmancýk Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin

Osmancýk'ta
otomobiller çarpýþtý
Osmancýk'ta iki otomobil kavþakta çarpýþýrken kazada her iki
araçta bulunan yolcular yaralandý. Kaza D-100 karayolu Kalinsa
köyü yol kavþaðýnda meydana
geldi.
Kavþakta 34 CCG 721 plakalý otomobil ile 06 AEG 07 plakalý
otomobilin çarpýþmasý neticesinde otomobilin biri yolda ters yöne
dönerken diðer otomobilde orta
refüje çýktý.
Mustafa Ulusoy'un haberine

göre yoldan geçen diðer sürücülerin ihbarý üzerine kaza yerine
gelen ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi görevlileri sevk
edildi. Kaza ya karýþan araçlarda
bulunan sürücü ve yolcular ambulans görevlilerinin kaza yerinde yaralýlara yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan Osmancýk
Devlet Hastanesi acil servisine
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

Oðuzhan Kaya

lerini kullandý.
"DAMACANA KALÝTESÝNDE
SU VERECEÐÝZ"
Hemþerilerimize damacana kalitesinde su içmesi için Dereboaðazý Gölet'inden isale hattýný döþemeye baþladýklarýný kaydeden Kaya "Ýnþallah önümüzdeki ay arýtma tesisinin de ihalesini
yapýp 2020'de hemþerilerimize damacana kalitesinde su vereceðiz. Dutludere ile sulama problemini bitireceðiz. 300
milyonluk bir iþ ihale ediyoruz. Sene sonundan önce Cumhurbaþkanlýðý yatýrým
programýnda yayýnlandý. Þehre katkýsý
yaklaþýk 70 milyon lira olacak. Gökdere
Barajý'nýn ihale tarihi bayramdan sonra
açýklayacaðýz. Þuanda EKAP'a evraklarý veriliyor. Onu da bitirdiðimizde Osmancýk'ta yaklaþýk 75 bin dönüm araziyi sulayacaðýz. Buda þehre 100 bin liranýn üzerinde yýllýk girdi demektir" ifade-

Hüseyin Cebeci

Cebeci, depolardaki su seviyesinin hýzlý bir þekilde düþtüðünü belirterek "Son birkaç
gündür þebeke suyu depolarýnda su seviyesinde hýzlý bir
düþüþ tespit ettik. Kuraklýkta
söz konusu, vatandaþlarýmýza
su tasarrufu yapmalarý konusunda anons yapýyoruz. Zabýta ekiplerimizde gün içerisinde mahalleleri geziyor, gezmeye devam edecekler. Þebeke suyu ile sulama yaptýðý
tespit edilenler hakkýnda cezai iþlem uygulanacak, kademeli su kesintisi yapmak zorunda da kalabiliriz" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

"TARIM LÝSESÝ AÇILACAK"
Milletvekili Kaya devamýnda þunlarý
söyledi:
Ýlçedeki tarým arazilerinde bilinçli ve
eðitimli gençler çalýþsýn diye Osmancýk'a bir Tarým Lisesi kurulmasý için bakanla konuþtuk. Sözünü aldýk, inþallah
önümüzdeki günlerde de o liseyi de ilçemizde açacaðý ve hemþerilerimize
hayýrlý olsun diyeceðiz. Osmancýk'ta
eðitim alanýnda Bilim Sanat Merkezi'ni
açtýk. Ýlçemiz her açýdan büyüyecek,
güzelleþecek. Belediye baþkanýmýzla
beraber ýrmak kenarýnda ilçenin vizyonuna, misyonuna yakýþýr 8-10 milyonluk
liralýk harcama ile 5 bin metrekare bir
pazar yapacaðýz. Osmancýk Emniyet
Müdürlüðü'nü yenileyeceðiz, yakýnda
ihaleye çýkarýyoruz. Jandarmayý da ora-

dan baþka bir yere taþýyacaðýz onun da
projesini tamamladýk. Orayý da caminin
külliyesi yapacaðýz. Bunlar Osmancýk'a
3 yýlda yaptýklarýmýz. Tabii ki cezaevi
hizmet olarak sunulmaz. Biz de sunmuyoruz ama bu þehirde istihdam artsýn
diye inþallah bin kiþilikte bir cezaevini
programa aldýrdýk. Bin kiþilik cezaevi
demek, herkesin ziyaretçisinin geleceði
bu þehirden alýþveriþ yapacaðý, otelde
kalacaðý, taksicinin, lokantacýnýn herkesin faydalanacaðý yani þehre her ay fazladan 5-10 bin kiþinin geleceði ve onlarla beraber memur olarak ta yaklaþýk
700-800 kiþinin aileleri ile beraber 2 bin
kiþinin geleceði bir yatýrým demek. Onu
da takip ediyoruz. Osmancýk ýrmakla,
kalesi ile diðer yatýrýmlarýyla güzel bir
þehir olacak. Biz milletvekilliðimizi bitirdiðimizde bu þehir Çorum'un inþallah
gözdesi olacaktýr. (Haber Merkezi)

KURBANLIK TAÞIYAN
TRAKTÖR DEVRÝLDÝ
Osmancýk'ta meydana gelen
kazada otomobil ile kurbanlýk
yüklü traktör çarpýþtý.
Kabala-Sekibaðý-Çatak-Tepeyolaltý köyü yol ayrýmý önünde
meydana gelen kazada 34 VU

4110 plakalý otomobille kurbanlýk
büyükbaþ hayvan yüklü traktör
çarpýþtý. Kaza sonrasý traktör orta refüje çýkarken römorku ise
yola devrildi. Kurbanlýklar ise yola devrildi.
(Haber Merkezi)

Ormanlýk alanda

yangýn çýktý

Osmancýk'ta ormanlýk alanda yangýn
çýktý. Aþaðýzeytin Köyü ormanlýk alanda
meydana gelen yangýn Orman Ýþletme
Þefliði görevlileri ve vatandaþlarýn yardýmý ile söndürüldü. Yangýnda 500 metrekare büyüklükte alanýn zarar gördüðü
açýklandý.
(Haber Merkezi)

GÖLE DÜÞMEKTEN
SON ANDA KURTULDU
Osmancýk'ta yoldan çýkan
otomobil baraja düþmekten son
anda kurtuldu. Osmancýk'ýn Aþaðý zeytin köy yolunda meydana
gelen kazada 35 ACB 067 plakalý otomobil sürücüsünün dalgýnlý-

ðý sonucu yoldan çýkarak ormanlýk alandaki baraj gölü civarýnda
uçurumda durdu. Otomobildekiler baraja düþmekten vatandaþlar ve traktörler sayesinde kurtuldu.
(Haber Merkezi)

