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Osmancýk Belediyesi, "Hoþ geldin bebek" projesiyle gönüllere
dokunuyor. Osmancýk Belediyesi tarafýndan yürütülen "Hoþ geldin
bebek" projesi kapsamýnda bugüne kadar 690 yeni doðan bebeðin
ailesine hediyeler armaðan edildi. Armaðan edilen paket içerisinde
battaniye, bebek bezi, ateþ ölçer, bebek pudrasý, týrnak makasý,
gibi bebek bakým ürünleri yer alýyor. 8’DE

1 TL

Osmancýk Kalesi

dökülüyor
Osmancýk'ta tarihi Kandiber Kalesi'nden
kopan kaya parçalarý büyük bir gürültü ile
yuvarlanarak düþtü. Yaya ve araç trafiðinin
iþlek olduðu bir saatte düþen kaya parçalarý
ve toprak kütleleri yola savruldu. 8’DE

Osmancýk Devlet Hastanesi'ne
1 milyon 470 bin liralýk ödenek
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Osmancýk
Devlet Hastanelerinin onarýmý
ile ilgili olarak 1 milyon 470
bin liralýk ödenek tahsis
edildiðini açýkladý.

Genç kýz
gözyaþlarýyla
topraða verildi
Osmancýk'ta yaþayan ve iki
gündür kayýp olarak aranan
20 yaþýndaki Elif Akýllý isimli
genç kýzýn cansýz bedenine
ulaþýlmýþtý. Elif'in cenazesi
bugün Cuma namazýna müteakip Beyler Çelebi camide
kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Asri mezarlýk'ta
topraða verildi. 8’DE

AK Parti iktidarý döneminde Çorum'a
her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da çok önemli yatýrýmlarýn kazandýrýldýðýný
dile getiren Milletvekili Oðuzhan Kaya,
yeni yatýrýmlarla birlikte mevcut saðlýk
tesislerinin iyileþtirilmesine yönelik
de çalýþmalar yapýldýðýný kaydetti.
- HABERÝ 2’DE

OSMANCIK'TA 7 BiN ÖÐRENCi

KARNE HEYECANI YAÞADI
2021-2022 eðitim ve öðretim yýlý tamamlandý. Osmancýk'ta eðitim gören 7 bin 280 öðrenci karne heyecaný yaþadý. 2021-2022 eðitim ve öðretim yýlý, Cuma günü itibariyle tamamlandý. Öðrenciler, okullarda düzenlenen törenlerle karnelerine kavuþtu. Ýlçede eðitim gören 7 bin 280 öðrenci, karnelerini öðretmenlerinden teslim aldý.
8’DE

Osmancýk'ta hafta içi etkili olan saðanak
evlerde su basmalarýna neden oldu. Hafta içinde etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle çok sayýda ev ve bahçe sular altýnda kalýrken, sokaklar göle döndü. Gelen
ihbarlarý deðerlendiren belediye ekipleri,
evlerdeki sularý tahliye etti. AFAD ekipleri
de ilçeye gelerek inceleme yaptý. 2’DE

Suç örgütü üyesi
25 sanýða 453 yýl
hapis cezasý
Sungurlu'da silahla yaralama,
adam öldürme, iþyeri kurþunlama, uyuþturucu madde
ticareti yapmak gibi çeþitli
suçlardan organize suç
örgütü üyelerinin yargýlandýðý
davada 25 zanlýya 5 aydan
64 yýla kadar toplam 453 yýl
hapis cezasý verildi. 3’TE

Osmancýk'ta yaðýþ,
evleri suyla doldurdu

'Saðlýkta þiddet için
önemli bir adýmdýr'
Mayýs ayý saðlýkta þiddet raporuyla ilgili açýklama yapan Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý, "Mayýs
ayýnda ana gündem
maddelerinden biri yine
þiddet oldu” dedi. 3’TE

Jandarma traktör sürücülerini uyardý

'Kabin ve robs demiri, sizi hayatta tutar'
Ýl Jandarma Komutanlýðýnca trafikte traktörlerin önemli ölçüde hareketlilik saðladýðý belirterek vatandaþlar uyarýldý. 3’TE

SAÐANAK YAÐIÞ VE DOLU TARIM
ARAZÝLERÝNÝ VURDU
2’DE

AKTÝF ÝÞGÜCÜ HÝZMETLERÝ
ANLATILDI
8’DE

TRAFÝK POLÝSÝNE
ÇARPIP KAÇTI 3’TE

EL EMEÐÝ GÖZ NURU ESERLER
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
7’DE
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Osmancýk Devlet Hastanesi'ne
1 milyon 470 bin liralýk ödenek
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Osmancýk
Devlet Hastanelerinin onarýmý
ile ilgili olarak 1 milyon 470 bin
liralýk ödenek tahsis edildiðini
açýkladý.
AK Parti iktidarý döneminde
Çorum'a her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da çok
önemli yatýrýmlarýn kazandýrýldýðýný dile getiren Milletvekili
Oðuzhan Kaya, yeni yatýrýmlarla birlikte mevcut saðlýk tesislerinin iyileþtirilmesine yönelik de
çalýþmalar yapýldýðýný kaydetti.
Çorum'un iki büyük ilçesi olan
Sungurlu ve Osmancýk Devlet
Hastanelerinin fiziki yapýsýyla
ilgili ortaya çýkan eksikliklerin
giderilmesi noktasýnda Saðlýk
Bakaný Fahrettin Koca ile bir
görüþme yaptýklarýný hatýrlatan

Oðuzhan Kaya

Milletvekili Kaya, yapýlan görüþmenin ardýndan Bakan Koca'nýn direktifleri doðrultusunda taleplerin birebir yerine getirilmeye baþlandýðýný ifade etti.
Osmancýk Devlet Hastanesi

3 bin 200 metrekare çatýsýnýn
saf poliurea malzeme kullanarak çatý izolasyonu yapýmý ve
yaðmur suyu giderlerinin yenilenmesi için Saðlýk Bakanlýðýnca 1 milyon 470 bin TL ödenek
tahsis edildiðini kaydeden Milletvekili Kaya, çatýnýn yapým
ihalesiyle ilgili sürecin baþlatýldýðýný vurguladý.
Sungurlu Devlet Hastanesi
yaklaþýk 6 bin metrekare çatýsýnýn saf poliurea malzeme kullanarak çatý izolasyonu yapýmý
için de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2 milyon 100 bin TL ödenek tahsis edildiðini hatýrlatan
Milletvekili Oðuzhan Kaya, ihale süreci baþlatýlan iþin ihale
aþamasýndan sonra baþlanacaðýný da sözlerine ekledi.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk'ta yaðýþ,
evleri suyla doldurdu
Osmancýk'ta hafta içi etkili olan
saðanak evlerde su basmalarýna
neden oldu.
Hafta içinde etkili olan saðanak
yaðýþ nedeniyle çok sayýda
ev ve bahçe sular altýnda
kalýrken, sokaklar göle
döndü. Gelen ihbarlarý
deðerlendiren belediye ekipleri, evlerdeki
sularý tahliye etti.
AFAD ekipleri de
ilçeye gelerek inceleme yaptý.
Saðanak yaðýþ nedeniyle Koyun Baba Mahallesi'nde yapýlan
4. Etap TOKÝ binalarýnda B1-5
bloðunun bodrum
katýný gelen sel
nedeniyle su bastý,
güvenlik nedeniyle
bloðun elektrikleri
kesildi.
Bina sakinlerinden
Erhan Kaçmaz, "Dere yataklarýndan gelen sular binalarýmýzýn bodrum katlarýna
doldu, her an tehlike altýndayýz. Allah razý olsun devletimiz bizi buralara yerleþtirdi ama binalarýmýza
dere yataklarýndan gelen sellere
karþý bir koruma duvarý olmasý lazým. Sel geliyor binalarýmýzýn içine
doluyor. Acilen bir güvenlik duvarý
oluþturulmasý lazým. Bugün çok zor
durumdayýz, can güvenliðimiz tehlikede, bu binada ben nasýl otururum" dedi.
Daha önce de ayný sýkýntýyý yaþadýklarýný belirten Kaçmaz, "Büyük bir kanal olsa dere yataklarýndan gelen sular ana dere yataðýna
baðlansa güzel olur" ifadelerini kullandý.
Ayten Derin ise, "Benzer olay
bir buçuk yýl önce baþýmýza gelmiþti. Geçen süre içinde hiçbir önlem

alýnmadý. Sadece iki kepçeyle orasý oyuldu baþka hiçbir þey yapýlmadý. Bir türlü çözüm üretilmedi. Biz
her yaðmurda bu olayý yaþamak
zorunda deðiliz. Elektriðimiz
yok, kazan gitti, bu olay kýþýn da baþýmýza gelebilirdi. Bir çözüm üretilmesi birilerinin el atmasý lazým. Ýnþallah
birisi sesimizi duyar" diye konuþtu.
Koyun Baba
Mahallesi Fatih
Caddesi üzerinde
bulunan bazý evlerin zemin katý
ve bahçeleri yollardan gelen sel
sularý ile doldu.
Mahalle sakinlerinden Yakup Saðýr, "Ara caddeden,
mezarlýktan ve ana
caddeden gelen sel
birleþiyor. Buranýn altýnda binlik boru var
ama uçlarýndaki mazgallar küçük geldiðinden suyu
almýyor, pislik týkýyor ve yola
doðru sular akýyor. Buralara büyük
ýzgaralar yapýlsa o gelen seli binlik
borular alýr sýkýntý burada" dedi.
Bahçelerine dolan sularý tahliye
etmeye çalýþan bir komþusunun
duvarý kýrmasý sonucu kendi bahçe
ve evlerinin zemin katýnda bulunan
depoyu su bastýðýný belirten bir vatandaþ da, "Bahçesini su bastý karþý taraf duvarýný yýktýðý gibi sular
buraya boþaldý. Bakkalýn malzemesi olduðu gibi sular altýnda kaldý.
Öte yandan yüksek kesimlere yaðmur ile birlikte dolu yaðarken, Asri
mezarlýðýn giriþinde bulunan elektrik direðinde de patlama oldu. Patlama sonrasý Esentepe Mahallesi
ve Koyun Baba Mahallesi'nin bir
bölümü elektriksiz kaldý" þeklinde
konuþtu.
(ÝHA)

Genç kýzýn cansýz
bedenine ulaþýldý
Osmancýk'ta yaþayan ve
iki gündür kayýp olarak aranan 20 yaþýndaki Elif Akýllý
isimli genç kýzýn cansýz bedenine ulaþýldý.
Edinilen bilgiye göre,
Güney Mahallesi'nde yaþayan Elif Akýllý, 14 haziran
2022 Salý günü öðle saatlerinde evinden ayrýldý. Akþam eve gelmeyen genç
kýzdan haber alamayan yakýnlarý polise giderek kayýp
baþvurusunda bulundu. Polis, Jandarma ve AFAD

ekipleri tarafýndan yapýlan
aramalar sonucu talihsiz
genç kýzýn cansýz bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklýktaki
Kýzýlýrmak nehri Karaçay
bendinde bulundu.
Genç cansýz bedeni ön
otopsi yapýlmak üzere Osmancýk Devlet Hastanesi
morguna kaldýrýldý. Hastaneye gelen genç kýzýn annesi Sevgi Akýllý babasý Osman Akýllý ile teyze ve dayýlarý ile yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu.

Kýzýnýn ölüm haberini
alan Anne Sevgi Akýllý, kýzýnýn kendisiyle birlikte namaz kýlmak istediðini belirterek "Ben namaz kýlýyordum, kýzým anne bende kýlabilir miyim dedi. Benimle
birlikte namaz kýldý. Arkasýndan baktým, Ne güzel
yakýþmýþ kýzýma eþarp dedim. Nazarým deðdi kýzýma"
diyerek feryat etti.
Elif Akýllý'nýn cesedi Osmancýk Devlet hastanesinde yapýlan ön otopsinin ar-

Elif Akýllý

dýndan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum
Adli Týp kurumuna gönderilirken olayla ilgili olarak çok
yönlü soruþturma baþlatýldýðý öðrenildi.
(ÝHA)

Saðanak yaðýþ ve dolu
tarým arazilerini vurdu
Osmancýk'ta hafta içi etkili olan
saðanak ve dolu yaðýþý sebebiyle
tarým arazilerinde hasar meydana
geldi.
Osmancýk'ta saðanak ve dolu
yaðýþý etkili oldu. Yaðýþ sebebiyle
Fýndýcak bölgesinde 120 dönüm
arpa ekili arazide tahribat meydana geldi. Yaðýþ sonrasý Adatepe
bölgesindeki çeltik sulama kanalý
sel sularý taþtý. Ýlçede yaklaþýk 6
dönüm çeltik tarlasý hasar gördü.
Leðen deresinden gelen sel sularýnýn bir fabrikanýn deposunda bulunan bin 500 ton çeltiðe zarar verdiði ve arý kovanlarýnýn da zarar gördüðü öðrenildi. Ýlçe Tarým ve Orman Müdürlüðü tarafýndan hasar

tespit çalýþmasý baþlatýldý.
Sel sebebiyle Aðýroðlan köyünde bulunan bazý pancar, arpa, buðday, mýsýr ekili tarlalarýnýn zarar
gördüðünü belirten bölge sakinlerinden Aydýn Kýnacý, "Kapaklýderesi taþýnca taþkýn sularý tarlaya giriyor, tarla dolduktan sonra tekrar
dereye sular akýyor. Sular tekrar
dereye dönmese buradan gelen su
ekili arazilerinin tamamýný mahvederdi. Buradan taþan suyun bir kýsmý þeker pancarý ve çeltik tarlasýný
basýyor. Kanalýn kaþýný yarýyor, su
kanala akýyor. Eðer su kanala akmasaydý, sel mili oturur çeltik ve
þeker pancarý tamamen telef olurdu" dedi.
(ÝHA)

Genç kýzýn son görüntüleri
güvenlik kameralarýna yansýdý
Osmancýk'ta iki gündür kayýp olarak aranan 20 yaþýndaki Elif Akýllý isimli genç kýzýn cansýz bedenine ulaþýldý.
Güney Mahallesi'nde yaþayan Elif Akýllý, 14 haziran
2022 Salý günü öðle saatlerinde evinden ayrýlmýþ, akþam
saatlerinde eve dönmeyen genç kýzdan haber alamayan
yakýnlarý polise giderek kayýp baþvurusunda bulunmuþtu.
Ýlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarýný inceleyen polis ekipleri, genç kýzýn en son Kýzýlýrmak istikametine gittiðini belirlediler. Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafýndan yapýlan aramalar sonucu talihsiz genç kýzýn
cansýz bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklýktaki Kýzýlýrmak
nehri Karaçay bendinde bulundu. Sudan çýkartýlan genç
kýzýn cansýz bedeni otopsi yapýlmak üzere Osmancýk
Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.
Ýki gün önce evden ayrýldýktan sonra kendisinden haber alýnamayan Elif Akýllý'nýn görüntüleri Kýzýlýrmak nehri
yakýnlarýndaki bir iþyerinin güvenlik kamerasýna yansýdý.
Görüntülerde yolda yürüyen genç kýzýn, karþýlaþtýðý bir
sokak köpeðini sevdikten sonra yürümeye devam ettiði
görülüyor.
(ÝHA)
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Suç örgütü üyesi 25 sanýða

453 yýl hapis cezasý
Sungurlu'da silahla yaralama,
adam öldürme, iþyeri kurþunlama,
uyuþturucu madde ticareti yapmak
gibi çeþitli suçlardan organize suç
örgütü üyelerinin yargýlandýðý davada 25 zanlýya 5 aydan 64 yýla kadar
toplam 453 yýl hapis cezasý verildi.
Geçen sene Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca ilçe merkezinde 'Silahlý Organize Suç Örgütü
Kurma, Yönetme ve Üye Olma' yapýlanmasýna yönelik çalýþma baþlatýlmýþ, yapýlan fiziki ve teknik takibin ardýndan operasyon düzenlenmiþti. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Özel Harekat Þube Müdürlüðü tarafýndan 13
farklý adrese þafak vakti yapýlan eþ
zamanlý operasyonlar düzenlenirken çok sayýda kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Operasyon düzenlenen adreslerde yapýlan aramada 5 adet
çeþitli marka ve çaplarda ruhsatsýz
tabanca ile bu tabancalara ait þarjörler, 17 adet çeþitli çaplarda tabanca fiþeði, 1 adet kuru sýký tabanca, 5 adet av tüfeði ile 20 adet
av tüfeði kartuþu, 5 adet uyuþturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 adet cep telefonu, çok sayýda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirilmiþti.
Son kez hakim karþýsýna çýkan
suç örgütü üyelerinden, K.M.C. 64

Ahmet Saatcý

'Saðlýkta þiddet için
önemli bir adýmdýr'

yýl 4 ay, B.E. 63 yýl 10 ay, K.Y. 49 yýl
7 ay, E.S. 47 yýl 10 ay, Ý.K. 44 yýl 6
ay, B.E. 33 yýl 4 ay, M.S.A. 26 yýl 3
ay, S.K. 18 yýl, Þ.E. 14 yýl 6 ay, Ý.L.
12 yýl 9 ay, O.T. 10 yýl 11 ay, H.E. 9
yýl 3 ay, M.Ö. 8 yýl 6 ay, B.E. 8 yýl 6
ay, F.E. 7 yýl, E.K. 6 yýl 3 ay, V.Y. 5
yýl 4 ay, A.Ö. 5 yýl 6 ay, F.K. 4 yýl 6
ay, T.E. 4 yýl, S.A. 3 yýl, O.K. 3 yýl 7
ay, R.K. 1 yýl 3 ay, E.T.Ü. 5 ay, N.Ç.
5 ay olmak üzere toplamda 453 yýl,
zanlýlardan B.E. ise "Kasten Adam
Öldürme" suçundan müebbet hapis
cezasýna çarptýrýldý.
(ÝHA)

'Dur' ihtarýna uymayan alkollü sürücü,

trafik polisine çarpýp kaçtý
Çorum-Kýrýkkale karayolunda
"dur" ihtarýna uymayýp kaçmaya
çalýþan alkollü sürücünün otomobiliyle çarptýðý trafik polisi yaralandý.
Olay, gece saatlerinde ÇorumKýrýkkale D-200 kara yolunun 36.
kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 BJL 607 plakalý otomobil sürücüsü Cansu A.'ya
"dur" ihtarýnda bulunuldu. Alkollü
olduðu iddia edilen sürücü, "dur" ihtarýna uymayýp kaçmaya çalýþtý. Bir
süre sonra Balýþeh ilçesinde durdurulan sürücü, araçtan inmek iste-

meyince polis memuru M.Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtý. Ýlçe giriþinde yakalanan sürücü Cansu A.
polis ekiplerince gözaltýna alýnarak
emniyete götürüldü.
Baþýndan ve vücudunun çeþitli
yerlerinden yaralanan polis memuru M.Y. ambulansla Yüksek Ýhtisas
Hastanesine sevk edildi. Tedavi altýna alýnan polis memurunun saðlýk
durumu iyi olduðu öðrenildi. Olay
Yeri Ýnceleme ekiplerince yapýlan
incelemede araçta alkol þiþesinin
bulunduðu görüldü.
(ÝHA)

Jandarma traktör sürücülerini uyardý

'Kabin ve robs demiri,
sizi hayatta tutar'
Ýl Jandarma Komutanlýðýnca trafikte traktörlerin önemli ölçüde hareketlilik saðladýðý belirterek vatandaþlar uyarýldý. Açýklamada kabin ve
robs demirinin yaþam alaný oluþturarak olasý bir
kazada koruma saðladýðý hatýrlatýldý.
Çorum Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan
yazýlý açýklamada, traktör kazalarýnda meydana

gelen ölümlerin çoðunluðunun kabin ve robs demiri takýlý olmamasýndan kaynaklandýðý vurgulandý. Saðlýðý korumak, olasý bir kazadan yaralanmadan kurtulmak için kabin ve robs demirinin
önemine dikkat çekildiði açýklamada, þu ifadelere yer verildi:
"Geçim kaynaklarýnýn baþýnda tarým ve hay-

vancýlýk gelen ilimizde, traktörlerin önemli ölçüde trafik hareketliliði saðladýðý ve meydana gelen kazalarda ilk sýralarda yer aldýðý yapýlan istatistiklerden anlaþýlmaktadýr.
Traktörlerin karýþtýðý kazalar ile ilgili yapýlan
incelemeler neticesinde, kazaya karýþan sürücülerin çoðunlukla genç, tecrübesiz ya da refleksleri azalmýþ yaþý ilerlemiþ sürücüler olduðu anlaþýlmakta olup, kaza esnasýnda meydana gelen
ölüm ve ciddi yaralanmalarýn ise traktörlerde
"Kabin ve Robs Demiri" takýlý olmamasý neticesinde, devrilen araç ile zemin arasýnda sürücülere yaþam alaný kalmamasýndan kaynaklandýðý
tespit edilmiþtir.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk
bölgesinde meydana gelebilecek traktör kazalarý ve kazalardan kaynaklý ciddi yaralanma ve
ölümlerin önlenmesi maksadýyla, daha önceden
kazaya karýþmýþ ve 'Kabin ve Robs Demiri' sayesinde kazadan yara almadan kurtulan traktör
sürücüleri ile yapýlan mülakatlar sonucunda, alýnan tavsiyeler ve dikkat edilmesi gereken hususular video haline getirilerek yayýnlanmýþtýr.
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý olarak amacýmýz yapýlan video çalýþmasý sayesinde traktör
kullanýcýlarýna ulaþarak farkýndalýk yaratmak ve
bilinçli çiftçi güvenli tarým anlayýþýný oluþturmaktýr."
(Çaðrý Uzun)

Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý, Mayýs ayý saðlýkta þiddet raporuyla ilgili "Mayýs ayýnda ana gündem maddelerinden biri yine þiddet oldu. Saðlýkta þiddeti katalog suç kapsamýna dahil eden kanunun yürürlüðe girmesi, kuþkusuz önemli bir adýmdýr. Ancak bu adýmýn uygulamadaki seyrinin de bir o
kadar önem taþýdýðý açýktýr" dedi.
Kolluk ve yargý mensuplarýnýn, þiddet uygulayanlara yönelik geçmiþte zaman zaman
tanýk olduðumuz müsamahakar tavýrlarýn yeni kanunla son bulmasý gerektiðini belirten
Saatcý, "Kanuni düzenlemeye raðmen vicdanlar sýzlamaya devam eder ki bundan da en
fazla hayati önemi tartýþýlmaz saðlýk hizmet
zinciri zarar görecektir. Çünkü geldiðimiz aþamada saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, toplumsal bir soruna dönüþmüþ durumdadýr.
Þöyle ki þiddetin sebepleri hususunda saðlýk
sisteminin alt yapýsý kadar toplumun karakteristik özelliklerinin de etkili olduðu görülmektedir. Örneðin; eðitim durumu, sosyal statüsü,
yaþý, cinsi ne olursa olsun bir hasta veyahut
hasta yakýný, saðlýk hizmeti alýrken, herhangi
bir sorunla karþýlaþtýðýnda ya da makul olmayan talebi karþýlanmadýðýnda, hemen sözlü
ya da fiziki "ceza kesme"ye yönelebilmektedir.
Bu duruma; istihdam yetersizliði, aþýrý iþ yükü
gibi nedenlerle çalýþanlarý meslekten soðutan
saðlýk sisteminin tarihi sorunlarý da eklendiðinde, ortaya her ay yayýnlamýþ olduðumuz iç
karartýcý saðlýkta þiddet tablosu çýkmaktadýr.
Kaldý ki bu tablo, sahada yaþananýn küçük bir
kýsmýný yansýtmaktadýr. Baþta yöneticiler olmak üzere saðlýk çalýþanlarýnýn da çok iyi bildiði gibi gerçek tablo, Saðlýk-Sen'in tespit edip
kamuoyuyla paylaþtýklarýnýn çok daha ötesindedir. Bu nedenle, karar vericiler, yasal düzenlemelerle yetinmemeli, þiddetin baþlýca
sebepleri ve önleyici adýmlar hususunda da
bir an önce harekete geçmelidir. Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen þiddet olaylarýna baktýðýmýzda, 33 saldýrganýn neden olduðu 15 þiddet vakasýnýn yaþandýðýný görüyoruz. Yaþanan olaylarda 21
saðlýk çalýþaný maðdur oldu. Ay boyunca yaþanan 15 þiddet olayýnýn 13'üne hasta ve hasta yakýnlarý neden olurken, 2'sine kendini bilmez kiþiler sebebiyet verdi. Hasta ve hasta
yakýnlarýnýn þifa daðýtan saðlýk çalýþanlarýna
yönelik saldýrgan tutumu, saðlýk çalýþanlarýnýn
görevlerini tedirginlikle yapmasýna neden olmaktadýr. Bu durum saðlýk çalýþanlarýnýn görevini en iyi þekilde yapmalarýný engellerken,
ayný zamanda istifalarýn çoðalmasýna neden
olmakta, saðlýk sisteminin geleceðini tehlikeye sokmaktadýr. Mayýs ayý boyunca þiddet vakalarýnýn 13'ü hem sözlü hem fiili, 2'si sözlü
olarak vuku buldu. Þiddet olaylarýnýn 10'u
hastanelerde, 3'ü aile saðlýðý merkezlerinde,
2'si ise kliniklerde gerçekleþti. Ay boyunca yaþanan 15 þiddet olayýnda; 11 doktor, 4 acil týp
teknisyeni, 2 güvenlik görevlisi, 1 hemþire ve
3 diðer saðlýk çalýþaný maðdur oldu. Þiddet
vakalarýna sebebiyet veren 33 saldýrganýn
17'si hakkýnda herhangi bir iþlem yapýlmadý.
Gözaltýna alýnan 12 saldýrgan serbest býrakýldý. 2 saldýrgan hakkýnda soruþturma baþlatýlýrken, 2 saldýrgan ise tutuklandý. Mayýs ayýnda
adli mercilerin verdiði kararlar bir nebze olsun
yüreklere su serperken yine de þiddeti caydýrýcý nitelikte deðildi. Ankara Gülhane Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde kendisine 'askere gidebilir' raporu veren doktora hem sözlü hem
de fiziksel þiddet uygulayan saldýrgan, yargýlandýðý mahkemece 7 bin 80 TL para cezasýna çarptýrýldý. Kahramanmaraþ 10'uncu Asliye
Ceza Mahkemesi, sosyal medya üzerinden
doktorlara küfrettiði iddiasýyla yargýladýðý sanýða, 3 ay 22 gün hapis cezasý verdi. Ancak
hükmün açýklanmasý geri býrakýldý. Ankara'da
bir hastanede kendilerini uyaran hemþire,
doktor ve güvenlik görevlilerini darp eden 4
sanýk tutuksuz yargýlandý. Mahkeme sanýklardan birine 9 ay 10 gün ceza verirken, diðer 3
sanýðý 8 ay 10 gün cezaya çarptýrdý. Ayný zamanda sanýklara adli para cezasý verildi. Ancak 4 sanýk için de hükmün açýklanmasý geri
býrakýldý. Öte yandan hemþire Türkan Aydoðmuþ'un Ýstanbul Haseki Kardiyoloji Enstitüsü'nde 'amiri' konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldýðýna yönelik bireysel
baþvurusunu deðerlendiren Anayasa Mahkemesi, kiþinin maddi ve manevi varlýðýný koruma hakkýnýn ihlal edildiðine karar verdi. Ayný
zamanda hemþire Aydoðmuþ'un maddi tazminat talebi kabul edildi" dedi.
Þiddete neden olan sorunlar çözüme kavuþmadýkça þiddetin son bulmayacaðýný ifade
eden Saatcý, "Þiddeti önleme amacýyla
TBMM'den geçen saðlýkta þiddet yasasýyla
birlikte çok büyük adým atýldý. Saðlýkta þiddet
katalog suçlar arasýna dahil edildi. Bundan
sonra saldýrganlarýn en aðýr þekilde cezalandýrýlacaðýna inanýyoruz. Ancak kanunlarýn da
kendi baþýna yeterli olmayacaðýný biliyoruz.
Saðlýkta þiddete neden olan sorunlarýn kökenine inilmedikçe, bu sorunlar çözüme kavuþmadýkça þiddetin son bulmayacaðýný söyleyebiliriz. Yetkililerin yasada gösterdikleri örnek
dayanýþmayý kronik sorunlarýn çözümü için de
göstermesini bekliyoruz. Aksi halde þiddet
saðlýk çalýþanlarýnýn 'kaderi' olmayý sürdürecektir. Yetkili sendika olarak, bu durumu kabul
etmiyoruz, itiraz ediyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...
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Kene yapýþmasýnda yanlýþ
müdahale mikroorganizmalarýn
yayýlmasýný hýzlandýrýyor
Doç. Dr. Yýlmaz Zengin, kene
vakalarý hakkýnda uyarýda bulundu.
Zengin, “Bizim açýmýzdan sevindirici olan, bu bölgedeki kenelerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ (KKKA)
ateþ gibi bir hastalýk taþýma ihtimalinin çok düþük olmasý. Bu kene
grubu daha çok Ýç Anadolu ve Orta
Anadolu bölgesinde sýk görülmekte” dedi. Halk arasýnda bilinen adýyla kene ýsýrmasý olan Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþ (KKKA) hastalýðý,
Türkiye'de özellikle kýrsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. Vakalarda yanlýþ müdahale
sebebiyle KKKA; ateþ, halsizlik, iþtahsýzlýk, kas aðrýsý, baþ aðrýsý, bulantý, kusma, ishal ve aðýr vakalarda kanama gibi bulgular ile kendisini gösterebiliyor.
"24 SAAT KALDIÐI ZAMAN
BULAÞTIRICILIK ÝHTÝMALÝ
ARTIYOR"
Diyarbakýr Memorial Hastanesi
Acil Bölümü'nde görevli Doç. Dr.
Yýlmaz Zengin, kenelerin normalde
kýþ aylarýnda toprak altýnda yaþadýðýný belirterek havalarýn ýsýnmasýyla birlikte toprak altýndan çýktýðýný
hatýrlattý. Daha sonra özellikle hayvanlarla bulaþýcýlýðý arttýðýný aktaran Zengin, “Hayvancýlýkla, çiftçilikle uðraþanlar ya da havalarýn ýsýnmasýyla birlikte pikniðe gidenlerde
bu vakalarla karþýlaþabiliyoruz.
Bunlarda keneler vücuda yapýþtýðý

(KKKA) ateþ gibi bir hastalýk taþýma
ihtimali çok düþük oluyor. Bu kene
grubu daha çok Ýç Anadolu ve Orta
Anadolu bölgesinde daha sýk görülmekte. Yine iþi garantiye almak için
en yakýn saðlýk grubuna baþvurup
kýrým Kongo ateþi açýsýndan deðerlendirme yapýlmasý en uygundur”
diye konuþtu.

zaman mutlaka saðlýk kuruluþuna
baþvurmak öncelikli hedefimiz olmalý. Ama hastaneye ulaþma imkanýmýz yoksa uygun þekilde çýkarýlmaya çalýþýlabilir. Keneler insan vücuduna yapýþýp 24 saat kaldýðý zaman bulaþtýrýcýlýk ihtimali artýyor.
Keneler kendileri direkt hastalýk taþýmýyor. Taþýdýklarý bakteriler ve virüsler aracýlýðýyla hastalýk oluþturmakta. Eðer ulaþmakta zorluk çekilecekse kene uygun bir þekilde çýkartýlmasý gerekiyor” dedi.
"YANLIÞ MÜDAHALE HASTALIK
ÝHTÝMALÝNÝ ARTIRIYOR"
Dikkat edilmesi gerekenler ko-

nusunda uyarýda bulunan Doç. Dr.
Zengin, “Keneyi direkt baþ kýsmýndan uygun bir pense ya da halk
arasýnda cýmbýz dediðimiz þey ile
tutup saða sola hafif hafif sallayarak kenenin býrakmasýný saðlayýp
çýkarýlmasý gerekiyor. Yoksa üzerine sývý sabun koyayým, keneyi ezeyim yapmamamýz gerekiyor. Niye?
Kenenin aðýz kýsmý yapýþtýðý için
bastýrdýðýmýz zaman kenenin içinde taþýdýðý mikroorganizmalar insan vücuduna daha hýzlý nüfus
edip, hastalýk oluþturma ihtimali daha fazla oluyor. Bizim açýmýzdan
sevindirici olan bu bölgedeki keneler Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ

"KENELER KKKA'YA TEK
DEÐÝL, BAÞKA HASTALIKLARA
DA NEDEN OLUYOR"
Uygun bir þekilde çýkartýldýðýnda
herhangi bir hastalýða neden olmadýðýný ifade eden Zengin, “En sýk
yapýlan hata keneyi kendi imkanlarýyla çýkartýrken hastalýk oluþmasýna sebep olabiliyor. Keneler sadece kýrým Kongo ateþli hastalýða deðil, baþka hastalýklara da neden
olabiliyor. Biz, hastaneye baþvurduðu zaman hastadan keneyi çýkarýyoruz. Kan tetkikini alýyoruz. Hastada semptom ihtimali var mý, yok
mu onu kontrol ediyoruz. Eðer tam
kan deðeri normal ise, bulgusu yoksa, hastaya 10 gün boyunca dikkat
etmesini tavsiye ediyoruz. Eðer
kendisinde ateþ, bulantý kusma, ishal, bilincinde bozulma gibi deðiþiklikler olursa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmasýný öneriyoruz.
Hastalýðýn yaklaþýk 10 günlük baþlama ihtimali olduðu için hastalarý
uyarýyoruz” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:04
05:02
12:46
16:45
20:21
22:10

TARiHTE BUGÜN
1952- Kömür madenlerinde çalýþan iþçilerin
askerlikten muaf tutulmalarýna iliþkin yasa kabul edildi.
1961- Türkiye Almanya'ya iþ gücü ihracýna
baþladý.
1965- Eskiþehirspor kuruldu.
1981- Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça,
Macarca, Sýrpça, Çince ve Rusça yayýnlara
baþladý.
1981- TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi
açýldý.
1992- 12 Eylül askeri yönetiminin kapattýðý
partilerin açýlmasý yasalaþtý.
1995-Bosna için toplanan yardým paralarýný
Refah Partisi'ne aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargýlanmasýna baþlandý.
2006- Þemdinli davasý sanýklarý astsubaylar Ali Kaya ile Özcan Ýldeniz, Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 39 yýl 5 ay 10'ar
gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Ancak karar
Yargýtay tarafýndan bozularak dosyanýn askeri mahkemeye gönderilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi,
dosyayý askeri mahkemeye gönderdi. Askeri
mahkeme, sanýklarý ilk duruþmada tahliye etti.
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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

KALP HASTALIKLARINA
BAÐLI ANÝ ÖLÜMLER ERKEKLERDE
KADINLARA ORANLA 4 KAT FAZLA
Toplumun büyük bir kýsmýnýn, önceden hiçbir
belirti vermeyen ve ani ölümlere neden olan kalp
hastalýklarýndan habersiz olduðuna dikkat çeken
Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp hastalýklarý kaynaklý ani ölümlerin erkeklerde kadýnlara oranla 3-4
kat daha fazla görüldüðünü, hatta bu oranýn 4560 yaþ arasýnda 7 kata kadar çýktýðýný ifade etti.
Son yýllarda, tanýsý konulmuþ hiçbir hastalýðý
bulunmayan kiþilerde görülen ani ölümlerin sýklýðý hýzla artýyor. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Hamza Duygu, bu tip ani ölümlerin en önemli nedeninin kalp hastalýklarý olduðuna vurgu yaparak, özellikle yaz sýcaklarýnýn arttýðý bu dönemde
muhtemel kalp rahatsýzlýklarýna karþý gerekli önlemlerin alýnmasý konusunda uyardý.
Ölümcül hastalýðý bulunmayan kiþilerde, beklenmedik þekilde ve þikayetlerin baþlamasýnýn kýsa bir süre ardýndan kalp durmasýna baðlý olarak
oluþan ölümler “Ani Kardiyak Ölüm” olarak tanýmlanýyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu durumun
sýklýkla öldürücü ritim bozukluklarýnýn ortaya çýkmasýyla gerçekleþtiðini belirterek, ölümün en az
1 veya 2 saat içerisinde gerçekleþmesinin nedeninin genellikle aritmi sorununa baðlý olduðunu
söyledi. Prof. Dr. Duygu, uzun saatler içerisinde
oluþan ölümlerde ise kalp fonksiyonunun bozulduðuna ve kalpte pompa yetersizliðinin yaþandýðýna dikkat çekti.
30 YAÞIN ÜZERÝNDEYSENÝZ, YILDA BÝR KEZ
DÜZENLÝ OLARAK KALP CHECK-UP'I YAPTIRIN
Ani kardiyak ölümün baþlýca nedeninin kalp
damar týkanýklýðý nedeniyle geliþen kalp krizi olduðunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ölüme
genellikle kalp krizi sýrasýnda geliþen kalp ritmi
bozukluðunun neden olduðunu belirtti. Prof. Dr.
Hamza Duygu sözlerine þöyle devam etti:
“Ventriküler fibrilasyon diye adlandýrýlan bu
ölümcül ritim bozukluðu esnasýnda, kalp pompalama görevini yerine getiremez ve kan akýmý kesilir. Dakikalar içinde elektroþok yapýlarak kalp
ritmi normale döndürülmez ise ölüm gerçekleþir.
Dolayýsýyla koroner arter hastalýðý riskini artýran
hipertansiyon, þeker hastalýðý, kolesterol yüksekliði, sigara kullanýmý ve aile öyküsü gibi durumlar,
ani kardiyak ölüm için de risk faktörleridir.”
Ani kardiyak semptom geliþmeden önce en
sýk görülen belirtilerin nefes darlýðý, çarpýntý, gözlerde kararma, fenalýk hissi olduðunu söyleyen

Prof. Dr. Hamza Duygu, bazen hiçbir belirti vermeden de aniden kalbin durabileceðini ifade etti.
Prof. Dr. Hamza Duygu, önceden hiçbir belirti
vermeyen kalp hastalýklarýnýn neden olacaðý kötü sonuçlardan korunmak için, 30 yaþýn üzerindeki herkesin, yýlda bir kez düzenli olarak kalp
saðlýðý taramasýndan geçmesi gerektiðini belirtti.
AÝLESÝNDE ANÝ ÖLÜM GÖRÜLEN KÝÞÝLER
DÝKKATLÝ OLMALI
Özellikle ailesinde, ani kalp durmasý nedeniyle ölüm vakasý görülen kiþilerin en kýsa zamanda
mutlaka tam donanýmlý bir kalp merkezine baþvurmasý gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr. Hamza
Duygu, Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Kalp
Merkezi'nde kalp saðlýðýna iliþkin çeþitli tarama
programlarý bulunduðunu söyledi. Yaptýklarý iþ
nedeniyle büyük sorumluluk taþýyan pilot, þoför,
emniyet görevlisi ve sporcularýn düzenli olarak
ayrýntýlý kalp saðlýðý tarama programýndan geçmesi gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Hamza
Duygu, kalp damar týkanýklýðý, aort damarda geniþleme, ritim bozukluðu, kalp yetmezliði, doðuþtan kalp hastalýðý gibi ani ölüme eðilim oluþturan
durumlarýn saptanarak, erken taný ile ani kalp
ölümünün önlenebileceðini ifade etti. Prof. Dr.
Hamza Duygu þöyle devam etti:
“Saðlýk açýsýndan düzenli kontrolleri yaptýrarak, bazý olaylarý önlemek mümkündür. Nadir görülen ailesel geçiþli genetik hastalýklar, saðlýklý
genç bireylerde ani ölüme neden olabilmektedir.
Bu açýdan yüksek riskli hastalar çeþitli tanýsal
yöntemlerle saptanabilmektedir. Özellikle yakýn
akrabalarýný beklenmedik ani ölümlerle kaybedenlerin bir kardiyoloji merkezinde deðerlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.”
Ani kardiyak ölüm riskini artýran durumlar:
- Kalp damar týkanýklýklarý ve buna baðlý kalp
krizleri
- Aort damar yýrtýlmasý
- Akciðer embolisi
- Kalp yetersizliði, doðuþtan kalp kasý hastalýklarý
- Kalp kapak hastalýklarý
- Kalp kasý iltihabý
- Doðumsal kalp hastalýklarý
- Toksik madde kullanýmý
- Bazý ciddi ritim bozukluklarý (uzun QT sendromu, kýsa QT sendromu, WPW sendromu,
brugada sendromu, aritmojenik sað ventrikül
displazisi).
(Haber Merkezi)

'Ev hanýmlarý tenisçi
dirseði hastalýðýnda
risk grubu içindedir'
Prof. Dr. Cem Coþkun Avcý, genellikle orta
yaþ veya sporcu hastalýðý olarak bilinen tenisçi dirseðine karþý uyarýlarda bulundu.
Genellikle orta yaþ veya sporcu hastalýðý
olarak bilinen tenisçi dirseðine karþý uyarýlarda
bulunan Prof. Dr. Cem Coþkun Avcý, “Dirseðini
ve el bileðini çok kullanan ev hanýmlarý da tenisçi dirseði hastalýðýnda risk grubu içindedir.
Tenisçi dirseði hastalýðýnýn aðrý en önemli belirtilerindendir. Tenisçi dirseði hastalýðýnýn aðrý
seviyesi örneklendirirsek; dolu bir bardaðý kaldýrmakta zorlanýrlar, bazen kapý kolunu çevirirken ya da tornavida-pense gibi el aletleri kullanýrken dirsekte þiddetli aðrý oluþabilir” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr.
Cem Coþkun Avcý, tenisçi dirseði hastalýðýna
iliþkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Cem Coþkun Avcý, tenisçi dirseði rahatsýzlýðýnýn dirsek ekleminin dýþ tarafýnda hissedilen aðrýyla kendini
gösteren bir hastalýk olduðunu belirterek, “Tenisçi dirseðini genel olarak orta yaþlarda görüyoruz. Ýleri yaþlarda görülmeme sebebi ise fiziksel aktivite düzeyinin düþük olmasýdýr.
Gençlerde kas ve tendon yapýsý çoðunlukla
saðlam olduðu için onlarda da az görülür. Tipik
olarak orta yaþ hastalýðý diyebiliriz. Tenisçi dirseðinin sebebi dirsekte bulunan ve el bileðini
hareket ettiren kaslarýn kemikle birleþtiði noktada meydana gelen yýrtýklar ve kas iltihaplanmalarýdýr. Hastalýðýn adýndan da anlaþýlacaðý
gibi daha çok tenis gibi sporlarý yapanlarda görülür. Ancak tenis oynayanlara özgü deðildir.
Dikkat edilmesi gereken durumlardan biri ise
bu hastalýðýn kronikleþmemesidir çünkü tenisçi dirseði tekrarlanan bir hastalýktýr. Tedavi baþarýlý olsa bile dirsekte kol kaslarýnda anormal
bir kasýlma olduðu zaman rahatsýzlýk tekrarlayabilir. Bu nedenle hastalýða neden olan durumlara dikkat edilmeli” diye konuþtu.
"BARDAÐI KALDIRMAKTA
BÝLE ZORLANABÝLÝRSÝNÝZ"
Tenisçi dirseðinin belirtilerinde ilk olarak,
dirseðin dýþ kýsmýnda oluþan aðrýnýn el bileðine kadar yayýldýðýna dikkat çeken Prof. Dr. Avcý, þöyle devam etti: "Aðrý özellikle el bileðinin
yukarý kaldýrýlmasýný gerektiren ya da bir cismi
yakalamayý gerektiren durumlarda oluþur. Sýkma eylemi gerçekleþtirilen her türlü aktivitede
dirsekteki hastalýðýn þiddetine baðlý olarak bu
aðrý yoðunlaþýr ve bazen dayanýlmaz olur. Tenisçi dirseði özellikle tenis, aðýrlýk sporlarý, fitness, voleybolcular ve hentbolcularda sýk olarak görülür. Risk grubunda olan kiþiler sadece
sporcular deðildir.
Eliyle yoðun olarak çalýþan teknisyenler,
bilgisayar kullanýcýlarý ya da aðýr aktiviteler yapan, aðýr cisimler kaldýrmak zorunda olan kiþilerde görülebilir. Dirseðini ve el bileðini çok kullanan ev hanýmlarý da risk grubu içindedir".
"EL BÝLEÐÝNÝ FAZLA KULLANMA
RÝSKÝ ARTIRIYOR"
Prof. Dr. Avcý, tenisçi dirseðine neden olabilecek risk faktörlerini þu þekilde deðerlendirdi: "Tenisçi dirseðini el bileðini çevirmeli ve sýkmalý iþlerde kullanan ya da aðýr iþler yapan kiþilerde özellikle bir meslek hastalýðý olarak görebiliriz. Bununla birlikte tenisçi dirseði hastalýðýna yakalanmak için aðýr bir iþ yapýlmasý þart
deðil. Bazen kendiliðinden dirsekteki kaslarýn
aþýnmasý sonucu týpký omuzda ve dirsekte
meydana geldiði gibi herhangi bir aðýr aktivite
olmadan de hastalýk geliþebilir".
"PRP TEDAVÝSÝNDE BAÞARI
ORANI YÜZDE 90'LARDA"
Tenisçi dirseðinin tedavisinde ilk etapta dirsek ve el bileði eklemlerinin hareketlerini kýsýtlamak gerektiðine deðinen Prof. Dr. Avcý, "Tedavinin ilk adýmýnda tendonda ve kasta oluþan
hasarý azaltmak için hastalýða sebep olan bir
aktivite varsa bunun kýsýtlanmasý gerekiyor.
Hareketleri kýsýtladýktan sonra dirsek eklemine
yapýlacak lokal soðuk uygulamalarla, antiinflamatuar ilaçlarla bu aðrý azaltýlabilir. Bunun dýþýnda en çok yararlandýðýmýz tedavi yöntemi
de bu bölgeye yaptýðýmýz enjeksiyonlardýr. Bu
enjeksiyonlarýnda çeþitli uygulama yöntemleri
vardýr. Günümüzde en çok yapýlan kortizon ve
PRP'dir. Kortizon enjeksiyonu uygun durumlarda yapýlabilir fakat hem bölgesel hem de vücutta oluþturduðu yan etkilerden dolayý çekincelerimiz oluyor.
Günümüzde kortizondan ziyade PRP enjeksiyonlarý daha sýk kullanýlýyor. Genel olarak
hastalarýn yüzde 90'ý PRP'ye olumlu yanýt veriyor. PRP hastanýn kanýndan elde edilen plazmanýn ve hücrelerin o bölgeye enjeksiyonla
yapýlmasý uygulamasýdýr. PRP dýþýndaki tedavi yöntemleri ise egzersiz ve fizik tedavidir. Örneðin ESWT yani elektromanyetik dalgalarla
tens ve ultrason gibi cihazlarla fizik tedavide
faydalý oluyor. Tedavi süreci için ortalama 2
haftayla 1 ay arasýnda hastanýn durumuna göre deðiþebiliyor. Çoðunlukla hastalýk bu tedavilerle geçmekle birlikte inatçý durumlarda cerrahi müdahaleye baþvurulabilir. Yaklaþýk 15 ila
20 dakika süren operasyon son derece kolaydýr ve bu bölgedeki tendonun tekrar canlandýrýlarak kemiðe dikilmesinden ibarettir. Ýyileþme
süresi ameliyattan sonra yaklaþýk 3 aydýr"
açýklamalarýnda bulundu.
(Haber Merkezi)
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Osmancýk’ta el emeði göz
nuru eserler görücüye çýktý
Osmancýk ilçesinde "Hayat
Boyu Öðrenme Haftasý" çerçevesinde Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðünün yýl sonu karma
sergisi açýlýþý gerçekleþtirildi.
Halk Eðitim Merkezi kursiyerleri tarafýndan ortaya konulan
eserlerin vatandaþlarla buluþmasý amacý ile sergi düzenlendi.
"Hayat Boyu Öðrenme Haftasý"
çerçevesinde düzenlenen sergi
Kentpark'ta bulunan konaklardan birinde yapýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunma ile baþlayan programa, müzik dinletisi, folklor ve tekvando
gösterileri renk kattý.
"KURSLARIMIZLA BÝRÇOK
ALANA KATKI SAÐLIYORUZ"
Programýn açýlýþ konuþmasýný Osmancýk Halk Eðitim Merkezi Müdürü Bayram Çýplak,
Toplumun istek ve ihtiyaçlarýný
göz önünde bulundurarak birçok alanda yüzlerce kursun
HEM'de açýldýðýný hatýrlatarak,
"Hem merkezimizde hem köylerde, mahallelerde, okul, cami
ve spor tesislerimizde açabileceðimiz her yerde kurslar açmýþ
bulunmaktayýz. Açmýþ olduðumuz spor, robotik kodlama, baðýmlýkla mücadele, zeka oyunlarý gibi kurslarla, saðlýklý ve bilinçli bir gençlik yetiþtirmeye,
arýcýlýk, seracýlýk gibi kurslarýmýzla tarým ve hayvancýlýk alanlarýna katký saðlamaya, resim
ve müzik alanýnda ki kurslarla
öðrencilerimizi sanat dallarýna
yönlendirmeye ve yetenek sýnavlarýnda baþarýlý olmalarýna,
bilgisayar programcýlýðý kurs ile
gençlerimizi bu alanlarda geliþtirmeye, ve diðer kurslarýmýzla
da kursiyerlerimizin ürettikleri
ürünler ile ailelerine katký saðlamalarýna ve adýný sayamadýðým
yüzlerce kursumuzla farklý alanlara katký saðlamýþ bulunmaktayýz. Toplumun istek ve ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak
birçok alanda yüzlerce kursta
açmaya devam edeceðiz" dedi.
"HALK EÐÝTÝM ÖNEMLÝ"
Üreten, millete, devlete kat-

ký saðlayan, her bireyin önemini her geçen gün biraz daha
anlýyoruz diyen AK Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan Kaya, "Bu
üretim ilçemizde olunca son
derece mutlu oluyoruz. Halk
Eðitim önemli. Kadýnlarýmýz,
bacýlarýmýz, kýzlarýmýz Halk
Eðitim'de üretim yapýyorlar. Biz
de onlarý ihtiyacý olan her türlü
desteði vermeye hazýrýz. Halk
Eðitim Müdürümüze teþekkür
ediyorum. Önemli bir serginin
açýlýþýný yapmaktayýz. Müdürümüzü ve eðitmenlerimizi tebrik
ediyorum "þeklinde konuþtu.
"KURSLARA
OSMANCIK HALKININ
ÝLGÝSÝNÝ GÖRÜYORUZ"
Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay da, "Halk Eðitim Merkezimiz
bu eðitim döneminde 30 farklý
alanda 250 kurs ve 7 bin 494
kursiyerin katýlýmý ile pandemi
sonrasý çok yoðun bir dönem
geçirdi. Açýlan kurslara Osmancýk halkýnýn ilgisini görüyoruz.
Tarýmdan kültüre, sanata her
yönü ile Osmancýk'ýn geliþmesi
için güzel kursla açmýþ olduk.
Kurslarda ki amacýmýz Osmancýk'ý her yönü ile yaþanabilir hale getirmek. Tarýmý ile ekonomisi ile kültürel yönleri ile Osmancýk'ý cazibe merkezi haline getirmek. Ýnþallah biz de ekibimizle
birlikte Osmancýk'ýn her yönden
geliþmesi için canla baþla çalýþ-

maya devam ediyoruz. Osmancýkla ilgili projelerde her zaman
yanýmýzda yer alan ve Osmancýk'a büyük destekler saðlayan
milletvekilimize, valimize, bürokratlarýmýza ve sergide emeði
geçen herkese teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
Her yönü ile Osmancýk adlý
resim sergisinin de yer aldýðý
programda Kaymakam Akpay,
ayný isimle bir de kitap çýkarýlacaðýný belirterek; Osmancýk'ýn
kültürel, tarihi dokusunu daha
tanýnabilir hale getirmek için
gayret gösterdiklerini söyledi.
Kursiyerler tarafýndan el
emeði, göz nuru dökülerek yapýlan eserlerin vatandaþlarla
buluþmasý için serginin açýlýþ
kurdelesi protokol üyeleri tarafýndan kesildi. Sergide ilçenin
sevilen, hayýrsever simalarý ile
unutulmaya yüz tutmuþ mesleklerini geçmiþte icra eden ve
günümüzde halen etmeye devam eden simalarýn resimleri
de büyük ilgi gördü.
Sergide, cep telefonlarýna,
alarmlý saatlere raðmen vefatýna kadar geçen süre içerisinde
ramazan aylarýnda her gece ilçenin sokaklarýný arþýnlayan,
sokakta gördüðü insanlarý selamlayan, 160 ünitenin üzerinde kan vererek tescilsiz bir rekora sahip olan ramazan davulcusu Ali Þirin'in karakalem resmi, Osmancýk'ta yaptýrmýþ ol-

duðu Meliha-Rýfat Göbel Ortaokulu ve Yeþilçatma Camii ile
hayýrseverliði ile bilinen merhum Rýfat Göbel'in resmi ile
çömlekçi ustasý merhum Abdullah Seven'in resimleri yer aldý.
200 YILLIK ÝPEK KUMAÞ
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yýl sonu sergisinde ilgi gören ürünler arasýnda 200 yýllýk
Osmancýk dokumasý ipek kumaþa da yer verilirken Osmancýk Halk Eðitim Merkezi El Sanatlarý Öðretmeni Fatma Öznur
Öðreten kumaþ ve çalýþma hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi.
Kumaþýn bir kursiyerin sandýðýndan çýktýðýný belirten Öðreten, "Osmancýk Halk Eðitim
Merkezi olarak kursiyerlerimizden bir tanesinin sandýðýndan
çýkan bir kumaþ. Kozasý bile
kendisi tarafýndan yetiþtirilerek
yapýlmýþ saf ipek bir kumaþ
üzerinde çalýþýldý. Hesap iþi
tekniði çalýþtýk. Bu teknik, unutulmaya yüz tutmuþ Türk nakýþlarý arasýnda olduðu için tercih
ettik. Þu anda bu kumaþlar Osmancýk'ta dokunmuyor ama ellerinde olan insanlar var. Yýllar
önce dokunmuþ kumaþlar ve
bu kumaþlarý iþleyenlerle iletiþime geçeceðiz. Kumaþýn özelliði saf ipek olmasý. Kozasýný
kendilerini üretip üretilen ipekten kumaþý yapmýþlar" diye konuþtu.
(ÝHA)

DEVA PARTÝSÝ ÝL BAÞKANI ELVAN CAN ÇABUK, BELEDÝYE BAÞKANI
DR. HALÝL ÝBRAHÝM AÞGIN'A ÇORUM'UN TARIMI ÝÇÝN SESLENDÝ.

'Þimdi önlem almazsak
gelecekte konuþacak bir
tarým planý kalmayacak'
DEVA Partisi Ýl Baþkaný Elvan
Can Çabuk, Çorum Belediyesinin
bir tarým arazisinde yaptýðý ayçiçeði üretimini hatýrlatarak Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a seslendi, "Þimdi önlem almazsak gelecekte konuþacak tarým plan ve programýmýz kalmayacaktýr" dedi.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Elvan Can Çabuk, þunlarý söyledi:
Belediye Baþkanýmýz Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn geçtiðimiz aylarda
Belediyeye ait tarým arazisini ekim
yapýlacak hale getirip üretime kazandýrmasýndan dolayý Çorum
halký adýna teþekkür ederiz.
Baþkanýmýzýn çok geç kalýnmýþ küçük giriþiminin büyütülerek
ekilebilir belediye ve hazineye ait
tüm tarým arazileri için önümüzdeki dönemlerde yaþanacaðýný

DEVA Partisi Ýl Baþkaný
Elvan Can Çabuk

herkesin kabul ettiði gýda savaþlarýna þimdiden hazýrlýk yapýlmasý
adýna tarým ürünlerinin ekimini
yapmaya ve hasat edilen ürünlerin ise entegre edilecek tesislere
iþletmeleri teþvik ederek, halkýmýzýn kullanabileceði hale getirilmesi için gerekli çalýþmayý biran önce baþlatmasýný bekliyoruz.
Çünkü Çorum'da hemen hemen her sektörde olduðu gibi gýda sektöründe de birçok çeþitli
alanlarda faaliyette bulunan sanayi kuruluþlarýmýz var.
Bu sanayi kuruluþlarýmýzla iþbirliði içerisinde hazýrlýk yapýlabileceðini ve fizibilite, bilgi birikim,
deneyim tecrübe vb. Alanlarda
her türlü destek alýnabileceðini
kendilerine hatýrlatýrýz.
Çorum Belediyesi yetkililerin
dediði gibi; biz arsa üretip satýyoruz. Belediyeler, hizmet etme

Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn

noktasýdýr, emlak piyasasýný yukarý yönlü çýkartmaya deðil tam
tersi oluþabilecek çýkýþlara elindeki arsa gibi enstrümanlar ile müdahale ederek gereksiz yukarý
yönlü çýkýþlarý engeller, ranta izin
vermez, vatandaþýný korur. Üretimin arsadan ibaret olmadýðýný bildiklerini düþündüðümüzden ötürü
Tarým ürünlerinin Üretimine de
önem vereceklerdir.
Belediyemizin arsa üreterek
elde ettiði kaynaðý, elindeki ve
Hazineye ait tarýma elveriþli arazilerde Tohum, gübre, mazot vb. giderlerde kullanmak üzere ayýrmasýný, böylece köylerde çiftçilik yaparak üretim saðlayan vatandaþlarýn dile getirdiði sorunlarý yaþayýp görünce anlayýp kulak vererek
çözüm için adým atarlar.
Diðer taraftan elde edilen kazancý KKM'de deðerlendirsin ki
TL'deki deðer kaybýndan olumsuz
etkilenmesin. Çünkü elde edilen
gelir nihayetinde millet için kullanýlacak onu en iyi þekilde deðerlendirmeliler yoksa Kamu zararýna sebep olmuþ sayýlýrlar.
Yýlýn ilk 5 ayýnda tarým ve hayvancýlýða 14,2 milyar lira harcanýrken, Kur Korumalý Mevduata
katýlýp para yatýranlara 21 milyar
lira ödeme yapýlmýþ ve elde edilmesi gereken stopaj gelirinden de
vazgeçilmiþ, üstelik bunlar dünyada gýda krizi yaþanýrken olmuþ.
Bu nedenle ilimizin deðerli yöneticilerini arsa üretmek yerine,
tarým ürünleri ürettirmeye ve bunu
da bir an önce yapmaya davet
ediyoruz. Þimdi önlem almazsak
gelecekte konuþacak tarým plan
ve programýmýz kalmayacaktýr."
(Haber Merkezi)

Yýldýran: Pancara kota koymak
Çorum’a ve ülkeye ihanettir
Saadet Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Fatih Yýldýran,
Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ni ziyaret etti, þeker pancarýna konulan kotaya tepki gösterdi.
Saadet Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Fatih Yýldýran
ve yönetimi, Çorum Pancar
Ekiciler Kooperatifi Baþkaný
Ahmet Pehlivan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette þeker pancarý
üretimiyle ilgili bilgiler alan
Merkez Ýlçe Baþkaný Fatih
Yýldýran, "Tarýmda geçmiþ
yýllarda dünyada kendisine
yetebilen ülkeler arasýnda
olan ülkemiz hükümetin
yanlýþ tarým politikalarý sonucu olarak artýk buðdayý,
arpayý ve son olarak da
þekeri ithal eder hale getirilmiþtir. Çorum ovasý için
stratejik bir ürün olan pancara kota koymak hem
þehrimize hem de ülkemize tarýmsal manada ihanettir" dedi.
Partisinin tarým politikasýyla ilgili bilgiler veren Yýldýran, þunlarý söyledi:
"Üreticilerimizi ve ülke
tarýmýný çok uluslu ve küresel þirketlere baðýmlý hale
getiren maksatlý kotalar kaldýrýlacaktýr. Birim alandan

daha fazla ve daha kaliteli
üretim yapan çiftçilere teknik bilgi ve teknolojik destek saðlanacaktýr.
Bütün tarýmsal ürünler
stratejik öneme sahip olduðu düþüncesi ile her ürünü
ayrý ayrý deðerlendirip ona
göre politika geliþtirilecektir.
Borsasý kurulabilen her
ürün için en uygun illerde
borsalar kurulacak ve bunlarýn dünya borsalarý ile entegrasyonu saðlanacaktýr.
Üretici birliklerinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý
için gerekli yasal düzenlemeler yapýlacak, üretici birliklerinin kuruluþ ve faaliyetleri kolaylaþtýrýlacak ve desteklenecektir.
Tohum üretimi ve ileri
teknoloji gerektiren tarým
ve hayvancýlýk alanlarý desteklenecektir.
Yerli sertifikalý tohum
üretiminin önündeki engeller kaldýrýlacak yüksek kalite ve verime sahip yeni çeþitlerin geliþtirilmesi ve kullanýmý için teþvik edici desteklemeler verilecektir.
Su kullanýmýnýn etkinleþtirilmesi, ürün-bölge-üretici bazlý su varlýðýný dikkate
alan destekleme sistemine
geçilmesi hýzlandýrýlacaktýr.

Sulanabilir tarým arazilerinin sulama ve drenaj yatýrýmlarý hýzla tamamlanacak, verimliliði arttýran ve
topraðý koruyan sulama
yöntemleri çiftçilerle birlikte
uygulanacaktýr.
Tarýmda bilgi birikimi ve
bilgi akýþý saðlanacak; tarým kuruluþlarý, ilgili fakülteler, üretici birlikleri ve üreticilerle birlikte yönlendirici
planlama yapýlarak ithalatçý
konumdan ihracatçý konuma geçilecektir. Tarýmsal
desteklemeler tarla sahiplerine deðil gerçek üreticilere yapýlacak ve yeterli seviyelere çýkartýlacaktýr.
Tarým, orman, su ürünleri ve gýda sanayinde üretim araç ve sistemleri geliþtirebilmek için yeni teknolojilerle, uzaktan algýlama ve
erken uyarý sistemleri ile
yerli biliþim sistemleri ve
yazýlýmlarý desteklenecek,
dünyayý takip eden deðil,
dünyanýn takip ettiði bir ülke haline getirilecektir. Tarým arazilerinin tarým dýþý
kullanýmý engellenecektir."
Ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Ahmet Pehlivan ise Yýldýran ve yönetimine teþekkür
etti.
(Çaðrý Uzun)
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KARNE HEYECANI YAÞADI
Osmancýk Kalesi

dökülüyor
Osmancýk'ta tarihi Kandiber
Kalesi'nden kopan kaya parçalarý büyük bir gürültü ile yuvarlanarak düþtü.
Yaya ve araç trafiðinin iþlek
olduðu bir saatte düþen kaya

parçalarý ve toprak kütleleri yola savrulurken, kaya parçasýný
gören vatandaþlar, yetkililerin
artýk bu duruma bir önlem almasý gerektiðini belirterek tepki gösterdi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediyesi, 690
bebeðe 'Hoþ geldin' dedi
Osmancýk Belediyesi, "Hoþ geldin bebek" projesiyle gönüllere dokunuyor.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan yürütülen "Hoþ geldin bebek"
projesi kapsamýnda
bugüne kadar 690 yeni
doðan bebeðin ailesine hediyeler armaðan
edildi. Armaðan edilen
paket içerisinde battaniye, bebek
bezi, ateþ ölçer, bebek pudrasý,
týrnak makasý, gibi bebek bakým
ürünleri yer alýyor.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, "Her yeni doðan

bebek gelecek için güçlü
bir umuttur. Sosyal Belediyecilik Projelerimizden
2019'da
baþlattýðýmýz
"Hoþgeldin Bebek Uygulamasý" devam ediyor.
Yeni doðan bebekleri belediyemizin hediyesi ile
karþýlýyoruz. Yeni doðanlara içerisinde battaniye,
bebek bezi, ateþ ölçer,
bebek pudrasý, týrnak
makasý, gibi bebek bakým ürünleri yer alan bakým çantasý hediye
ediliyor. Proje kapsamýnda bu güne kadar Osmancýk ilçe merkezinde 690 bebeðimize hediyesini
ulaþtýrdýk" dedi. (Gizem Galatalý)

2021-2022 eðitim ve öðretim yýlý tamamlandý. Osmancýk'ta eðitim gören 7 bin
280 öðrenci karne heyecaný
yaþadý.
2021-2022 eðitim ve öðretim yýlý, Cuma günü itibariyle tamamlandý. Öðrenciler, okullarda düzenlenen törenlerle karnelerine kavuþtu.
Ýlçede eðitim gören 7 bin
280 öðrenci, karnelerini öðretmenlerinden teslim aldý.
Ýnönü Zaferi Ýlkokulu'nda
düzenlenen törene, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Emniyet Müdür
Vekili Ahmet Ahmet Dilbaz,
Jandarma Komutaný Üsteðmen Nuri Uyar, Milli Eðitim
Müdürü Ýdris Makineci, Okul
Müdürü Mustafa Say, bazý
daire müdürleri ile okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler ile veliler katýldý.
Sýnýflarý gezerek öðrencilere karnelerini daðýtan Kay-

makam Akpay, karne alan
öðrencilere tatil döneminde
dinlenmeleri, eksik olduðu
konularý tekrar edip kitap
okumalarý, verimli ve eðlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulunarak öðrenci-

tatil diliyorum. Çocuklarýmýzýn eðitimine emek veren
öðretmenlerimize teþekkür
ediyorum. Tüm çocuklarýmýza aileleri ile birlikte mutlu tatiller diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Genç kýz gözyaþlarýyla topraða verildi
Osmancýk'ta yaþayan ve
iki gündür kayýp olarak aranan 20 yaþýndaki Elif Akýllý
isimli genç kýzýn cansýz bedenine ulaþýlmýþtý. Elif'in cenazesi bugün Cuma namazýna müteakip Beyler Çelebi
camide kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Asri mezarlýk'ta topraða verildi.
Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde yaþayan
Elif Akýllý, 14 haziran 2022
Salý günü öðle saatlerinde
evinden ayrýldý. Akþam eve
gelmeyen genç kýzdan haber
alamayan yakýnlarý polise giderek kayýp baþvurusunda
bulundu. Polis, Jandarma ve
AFAD ekipleri tarafýndan ya-

pýlan aramalar sonucu talihsiz genç kýzýn cansýz bedeni,
ilçeye 8 kilometre uzaklýktaki
Kýzýlýrmak nehri Karaçay
bendinde bulundu.
Osmancýk Devlet hastanesinde yapýlan ön otopsinin
ardýndan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum
Adli Týp kurumuna gönderilen Elif Akýllý için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cuma
namazýna müteakip Beyler
Çelebi Camiden kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
Asri mezarlýk'ta topraða verilen Elif Akýllý, okunan dualarýn ardýndan gözyaþlarý ara-

AKTiF iÞGÜCÜ HiZMETLERi ANLATILDI
Osmancýk'ta OSMÝAD ve ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü tarafýndan iþ insanlarý ve esnaflara yönelik eðitim semineri verildi.
Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Osmancýk
Kaymakamý Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Zeki Karaman, OSMÝAD Baþkaný
Fatih Ergün, iþ adamlarý ve esnaf katýldý.
Seminerde bir açýlýþ konuþmasý yapan OSMÝAD Baþkaný Fatih Ergün, Türki-

lere ve öðretmenlere iyi tatiller diledi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör de "Bugün çocuklarýmýzýn karne
heyecanýna ortak olduk.
Mutlu, huzurlu ve saðlýklý bir

ye'deki ekonomik geliþmelerle ilgili ilçedeki iþ insanlarýný bilgilendirmek amacýyla
böyle bir etkinlik organize ettiklerini ifade
etti. Ergün, "Yeni teþvik sistemleri, vergi
sistemindeki deðiþiklikler, ÝÞKUR iþ baþý
eðitim programlarýyla ilgili sunumlarýmýz
olacak. Sizler için çok faydalý olacaðýný
düþünüyorum. Katýlýmlarýnýzdan dolayý
teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
Konferansta Kaymakam Akpay ve
Baþkan Gelgör de birer konuþma yaptý.

Konuþmalarýn ardýndan sunumlara
geçildi.
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü eðitmenlerince,
"Aktif Ýþgücü Hizmetleri Yönetmeliði" çerçevesinde Ýþbaþý Eðitim Programý hakkýnda bilgilendirme sunumu yapýldý.
ÝÞKUR'un bilgilendirme sunumunun
ardýndan Teþvik Uzmanlarý Emre Yýlmaz
ve Deniz Kalkan tarafýndan teþvik sistemleri ve yeni teþvik olanaklarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.
(Haber Merkezi)

sýnda son yolcuðuna uðurlandý.
Osman ve Sevgi Akýllý'nýn
kýzý, Nurettin, Yaþar, Yýlmaz,
Yýldýray, Seher, Sema, Sevda ve Selda Akýllý'nýn yeðeni

olan Elif'in cenazesine Osmancýk Kaymakamý Ayhan
Akpay, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcisi ile yakýnlarý, ailesi ve ilçe
halký katýldý.
(ÝHA)

