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Osmancýk'ýn projesini
DOKAP destekleyecek

OSMANCIKLI GENÇ,
TÜRKiYE ÞAMPiYONU
Antalya Asil Fight Kulübü lisansýyla mücadele
eden Osmancýklý sporcu Sudenaz Tekin, 67 kiloda
Muay Thai Gençler Türkiye Þampiyonu oldu. Türkiye
Muay Thai Federasyonu tarafýndan düzenlenen Gençler
Türkiye Þampiyonasý 10-16 Haziran tarihleri arasýnda
Antalya'da yapýldý. Þampiyonada 950 sporcu madalya
mücadelesi verdi. 7’DE

Osmancýk Tevfik Ýleri Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan hazýrlanan okçuluk ve müzik sýnýf projeleri Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (DOKAP) tarafýndan desteklenecek.
Çorum'daki kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnca hazýrlanan
Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý'nca 6 milyon destek saðlanacak olan 6 proje için protokol imzalandý. 8’DE

GELGÖR, iÇME
SUYU iÇiN DSi'DE
Gelgör,
içme suyu
projeleriyle ilgili
talepleri
DSÝ’ye iletti

Çorum'u Osmancýk'a
baðlayacak kavþak için

ÖDENEK DESTEÐÝ
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile bir araya geldi. Ziyarette Çorum'u Osmancýk baþta
olmak üzere 8 ilçeyi baðlayacak kavþak için
ödenek müjdesi verildi. 8’DE

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, beraberinde MHP'li Boðazkale Belediye
Baþkaný Mesut Ocaklý ve MHP Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað ile birlikte DSÝ 5. Bölge
Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyaret programý kapsamýnda DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat
Alp ve Bölge Müdür Yardýmcýsý Tolga Gökhan Diri ile görüþen Baþkan Gelgör, Kýzýlýrmak Islah Projesi ve Osmancýk Ýçme Suyu projeleriyle ilgili bilgiler aldý. 8’DE

OSMANCIK'IN
GÜVENLiÐi iÇiN
40 KAMERA
DAHA EKLENDi

Takdir toplayan hareket
Edinilen bilgilere göre Osmancýk'a baðlý
Gecek köyü mevkii D-100 Karayolu üzerinde bir bayan çantasý olduðunu fark eden
Hakký Korkmazer ve Ýlhami Þahin çantanýn
içinde para ve ziynet eþyasý olduðunu görünce hiç düþünmeden jandarmaya teslim
ettiler. Jandarma ekipleri çanta içerisinde
inceleme yaptý. 2’DE

Osmancýk'ta Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS) güçlendiriliyor. Bu kapsamda sisteme 10 farklý noktada 40 kamera ilave edildi. Osmancýk'ta 21 noktada 61 kamera ile Emniyet Güçlerine büyük kolaylýk saðlayan KGYS'ye 10 noktada 40 kamera daha ilave edildi. 3’TE

Osmancýk'ýn güvercinlerine
çocuklarý gibi bakýyorlar

Çorum Belediyesinden
Osmancýk'a bin ton asfalt

Osmancýk'ta güvercin sevdalýlarý hafta
sonlarý bir araya gelerek, sohbetlerini bu
kuþ türü üzerine yapýyor. Daha çok oyunuyla ön planda olan güvercinleri tercih
eden kuþçular Çorum Çýplaðý, Ankara
ve Mardin taklacý ýrklarýný da kendileri
yetiþtiriyor. Osmancýk'ta 20'den fazla güvercin sevdalýsý olduðunu belirten kuþçular, çok küçük yaþlarda bu tutkularýnýn
baþladýðýný dile getirdiler. 2’DE

Çorum Belediyesi ilçelere asfalt desteðini devam ettiriyor. Belediye,
2022 asfalt sezonunda Osmancýk ilçesine de destek verecek. Çorum
Belediyesi, altyapý ilçelerden gelen asfalt taleplerini karþýlýyor. Çorum Belediyesi, Alaca, Mecitözü, Dodurga, Ortaköy, Oðuzlar ve Boðazkale'den
sonra Osmancýk'a da bin ton asfalt dökecek. 2’DE

CAMÝNÝN MUSLUKLARINI ÇALAN
ZANLI TUTUKLANDI
2’DE

'OSMANCIK'IN HER ZAMAN
YANINDAYIZ'
3’TE

Kardeþler Kasap-Þarküteri

Osmancýk'ta açýldý
Osmancýk ilçesinde Þenay Aybüke Yalçýn Ortaokulu karþýsýnda
Kardeþler Kasap, Þarküteri düzenlenen törenle açýldý. Et, tavuk,
kavurma, pastýrma, sucuk gibi et ve et ürünlerinin yer aldýðý maðazada,
günlük ev yapýmý yoðurt, süt, bal ve þarküteri ürünleri de toptan ve
perakende þekilde satýlýyor. 7’DE

ÜÇ ARAÇ BÝRBÝRÝNE GÝRDÝ,
FACÝADAN DÖNÜLDÜ 3’TE

JANDARMA, GÖZ
AÇTIRMIYOR 3’TE
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Takdir toplayan hareket
Osmancýk'ta D-100 karayolunda bulunan para dolu
çanta jandarmaya teslim
edildi. Çanta gerçek sahibine ulaþtýrýlmak üzere iade
edildi.
Edinilen bilgilere göre Osmancýk'a baðlý Gecek köyü
mevkii D-100 Karayolu üzerinde bir bayan çantasý olduðunu fark eden Hakký Korkmazer ve Ýlhami Þahin çantanýn içinde para ve ziynet
eþyasý olduðunu görünce hiç
düþünmeden jandarmaya
teslim ettiler. Jandarma ekipleri çanta içerisinde inceleme
yaptý. Yapýlan araþtýrma sonucu jandarma ekipleri kimliði belirlenen çantanýn sahibine ulaþtý. Bulunan çanta sahibine ulaþtýrýlmak üzere bir

yakýnýna teslim edildi.
BULDUKLARI PARA
DOLU ÇANTAYI
JANDARMAYA
TESLÝM ETTÝLER
Her gün 10 binden fazla
aracýn geçtiði D-100 Karayo-

lu üzerinde bulduklarý para
dolu çantayý jandarma ekiplerine teslim eden Gecek köyü
sakinlerinden Hakký Korkmazer; "Saat 23.30 sýralarýnda
arkadaþýmla birlikte benzinliðe geldik. Benzinlikten eve
dönüþümüzde saat 24.00 sý-

ralarýnda yolda bir çanta ile
karþýlaþtýk. Arkadaþýma çanta düþmüþ dedim. Arkadaþým
aracýný durdurdu, çantayý aldýk. Baktýðýmýzda içinde para
ve ziynet eþyasý olduðunu
görünce jandarmaya gelip
çantayý teslim ettik. "dedi.
Çantayý bulanlardan Ýlhami Þahin ise, içerisinde para
ve kimliklerin olduðu çantayý
Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna teslim ettiklerini
belirterek "Jandarma komutanlýðýndan çantanýn sahibini
aradýlar. Ýçersin de bulunanlar teyit edildi bizde para dolu çantayý teslim ettik" þeklinde konuþtu.
Karayolu'nda
bulunan
çanta sahibinin dayýsý Osmancýk Jandarma Komutanlýðý'na gelerek, gerekli iþlemlerin ardýndan çantayý teslim
aldý. Çantanýn yeðenine ait
olduðunu belirten Abdullah
bey, "Ýstanbul'dan Giresun'a
giden yeðenim yolculuk esnasýnda Osmancýk'ta çantasýný düþürmüþ. Arkadaþlar
da yol kenarýnda bulduklarý
çantayý jandarmaya getirmiþler. Bizde ayný yoldan memlekete gittiðimiz için çantasýný aldýk kendisine ileteceðiz.
Jandarma ekiplerine ve iyi niyetli davranýþlarýndan dolayý
çantayý bulan arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz" þeklinde
konuþtu.
(ÝHA)

Caminin musluklarýný
çalan zanlý tutuklandý
Çorum'da bir caminin þadýrvanýndan musluk çalan zanlý,
musluklarla birlikte Osmancýk'ta
yakalandý.
Edinilen bilgiye göre, Çepni
Mahallesi Fen Lisesi Sokak üzerinde bulunan bir caminin þadýrvanýnda bulunan 24 adet musluk
çalýndý. Camii görevlileri tarafýndan yapýlan ihbar üzerine harekete geçen Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro Amirliði ekipleri kýsa
sürede olayýn failini belirlediler.
Osmancýk ilçesinde çalýntý mus-

luklar ile birlikte yakalanan zanlý
gözaltýna alýnarak Çorum'a getirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nde
hazýrlanan tahkikat evraklarý ile
'Mabetten hýrsýzlýk ve mala zarar
verme' suçundan adliyeye sevkedilen zanlý çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak Çorum L tipi kapalý ceza infaz kurumuna gönderildi.
Zanlýnýn ikametinde ele geçirilen 24 adet musluðun camii görevlisine teslim edildiði öðrenildi.
(ÝHA)

Osmancýk'ýn güvercinlerine
çocuklarý gibi bakýyorlar
Osmancýk'ta güvercin sevdalýlarý hafta sonlarý bir araya
gelerek, sohbetlerini bu kuþ türü üzerine yapýyor. Daha çok
oyunuyla ön planda olan güvercinleri tercih eden kuþçular
Çorum Çýplaðý, Ankara ve Mardin taklacý ýrklarýný da kendileri
yetiþtiriyor.
Osmancýk'ta 20'den fazla
güvercin sevdalýsý olduðunu
belirten kuþçular, çok küçük
yaþlarda bu tutkularýnýn baþladýðýný dile getirdiler. Günün en
az 1-2 saatini güvercinlere ayýran kuþ tutkunlarý, güvercinlerini evlerinin yakýnýnda veya bahçesinde korunaklý ve temiz kafeslerde bakýyor. Kuþ tutkunlarý
güvercinlerin türüne ve yaþýna
göre kafeslerini de ayýrýyor. Belirli günlerde bir araya gelen
kuþçular, birbirlerinin kuþlarýnýn
uçuþunu izliyor, varsa hastalýklarýna beraber çare arýyor.
"43 YILDIR
GÜVERCÝNLERÝNE
ÇOCUK GÝBÝ BAKIYOR"
Osmancýk'ta 13 yaþýndan
beri güvercin yetiþtiren 56 yaþýndaki Mehmet Karakelle,
"Kuþlarla ilgilenmek çok güzel
bir duygu, ben emekliyim ve
güvercinlerle vakit geçiriyorum.

na huzur ve dinginlik kattýðýný
dile getiren Sefa Çýplak, "Ýyi bir
kuþ beslemek için iyi imkanlar
olmasý gerekiyor. Besleyeceðiniz yerin güzel olmasý lazým.
Onlara vakit harcýyor olabilmeniz lazým, temizliði yemesi, içmesi, hastalýklarý olsun. Öncelikle sevmek lazým zaten sonra
iyisi de kötüsü de zamanla anlaþýlýyor" diye konuþtu.

Buna hobi mi? hastalýk mý? deyim artýk bilemiyorum. Sabah
uçurum saati vardýr, indiklerinde yemleriz. Sularý önünde akþam hava serinleyince bir daha
uçururuz, akþam bir daha yemleriz. Altýný temizlemesi var, temiz olacak. Hastalýðýný biz anlýyoruz, bakýyoruz ne hastalýðý
olduðuna. Ýshal olursa ona göre ilaç, kusma varsa ona göre
ilaç veriyoruz. Veterinerden ve
bazen internetten temin ediyoruz" þeklinde konuþtu.
Güvercin beslemenin zorluklarýnýn olduðu belirten Karakelle, "Kuþumu atmaca aldý,
düþürdü. Düþürdüðü yerden
gittim aldým. Atmaca karnýnýn

altýný yýrtmýþ, ben oraya krem
sürdüm, yað sürdüm ve ince
pamuk ip ile dikiþ attým. Hayvan iyileþti. 2 senedir elimde
yavrusunu alýyorum. Bir çocuða nasýl bakarsan güvercinlerde öyle ilgi istiyor" dedi.
"GÜVERCÝNLER
ÝNSANA HUZUR VE
DÝNGÝNLÝK VERÝYOR"
Çocukluktan beri birlikte güvercin besleyen iki arkadaþ, 10
yýldýr bu tutkunun peþinde ilerliyor. 24 yaþýndaki hastane personeli Oktay Þenol ve Harita
Mühendisi Sefa Çýplak evlerinin
yakýnýnda güvercin besliyor.
Güvercinlerle uðraþmanýn insa-

"GÜVERCÝNDE DE
BAÞKENT ANKARA
DURUMUNDA"
Yöreye göre farklý farklý kuþlar olduðunu dile getiren Çýplak,
"Biz Mardin taklacýsý besliyoruz. Mardin taklacýsý zaman zaman Ankara'ya evrildi. Þu anda
baþkent Ankara olduðu gibi güvercinde de baþkent Ankara
durumunda. Ege bölgesinde
farklý kuþlar besleniyor, dönek,
dolapçý diye tabir ediliyor. Adana tarafýnda Adana güvercinleri, Mersin bölgesinde filo halinde uçuruyorlar. Doðu tarafýnda
Van'da yüksek uçumlu kuþlar
var " ifadelerini kullandý.
"KENDÝ
TOPRAKLARIMIZIN
TÜRÜ ÇORUM ÇIPLAÐI"
Anadolu'nun yerli ýrklarýn-

Çorum Belediyesinden Osmancýk'a bin ton asfalt
Çorum Belediyesi ilçelere
asfalt desteðini devam ettiriyor. Belediye, 2022 asfalt sezonunda Osmancýk ilçesine
de destek verecek.
Çorum Belediyesi, altyapý
ilçelerden gelen asfalt taleplerini karþýlýyor. Çorum Belediyesi, Alaca, Mecitözü, Dodur-

ga, Ortaköy, Oðuzlar ve Boðazkale'den sonra Osmancýk'a da bin ton asfalt dökecek.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ve beraberindeki heyet Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn'a ziyarette bulunarak,
çalýþmalar hakkýnda istiþare-

lerde bulundu. Baþkan Aþgýn,
Osmancýk'a asfalt desteði sözü verdi.
"CUMHUR ÝTTÝFAKI'NIN
EN GÜZEL ÖRNEÐÝ
ÇORUM'DA"
Sosyal medya hesabýndan
paylaþýmda bulunan Baþkan

Aþgýn, "Osmancýk Belediye
Baþkanýmýz Ahmet Gelgör'ü
Belediyemizde misafir ettik. Ýlçemizde yapacaðýmýz çalýþmalarý istiþare ettik. Osmancýk'ta 1.000 ton asfalt serimine en kýsa sürede baþlýyoruz.
Hayýrlý olsun" dedi.
(Çaðrý Uzun)

dan olan Çorum çýplaðý türünün bu adý almasýnýn nedeninin, ayaklarýnýn paçasýz olmasýndan kaynaklandýðýný belirten Sefa Çýplak "Çorum'da bizim kendi topraklarýmýzda yetiþen Çorum güvercinleri var,
Çorum taklacýlarý. Onlar da taklacý ama onlarýn bizim beslediklerimiz gibi paçalarý yok. Onlarý çýplað diye tabir ediyoruz.
Yani paçasýz güvercinler, Çorum Çýplaðý olarak tabir ediliyor." dedi.
Oktay Þenol ise "Genelde
beyaz takka dediðimiz arka tepe hayvanlardýr. Özellik olarak
bizim taklacý güvercinlerimize
göre daha uzun uçarlar. Yere
pek fazla sper yapmazlar ama
taklalarý iyidir. Metrajlý oynayan
kuþlar deðillerdir ama bu yörede tutulan kuþlar" þeklinde konuþtu.
"GÜVERCÝN
BESLEMEK
BÝR TUTKUDUR"
Çorum çýplaðý'nýn diðer
kuþlara göre zahmetli olduðu
için daha çok oyunuyla ön
planda olan kuþlarýn tercih
edildiðini söyleyen Oktay Þenol, "Güvercin beslemek aslýnda bir tutku deðil, hastalýktýr bir
nevi. Ýnsan birden býrakamaz,
birden sevmeden baþlayamaz
bu iþe." dedi.
Kostümü, sesi ve oyunuyla
ön planda olan güvercinlerin
yöreye göre farklýlýk gösterdiðini belirten Þenol, "Biz öncelik
olarak oyun kuþuna önem veriyoruz. Mardin taklacýsý, Ankara
taklacýsý olarak besliyoruz. Genellikle kostüm tarzý kuþlarý çok
fazla beslemiyoruz. Bizim için
önemli olan oyun oynamasý"
ifadelerini kullandý.

"KUÞ MUHABBET
DEMEKTÝR"
Osmancýk'taki kuþçularýn
birlik olmasý için yarýþma düzenlemek istediklerini belirten
Þenol, "Osmancýk'ta kuþçular
olarak geçen yýl kupa düzenlemeye çalýþmýþtýk. Kupamýzýn
baþkaný Sefa, yardýmcýsý da
ben olacaktým. Bazý nedenlerden dolayý gerçekleþtiremedik.
Ama hafta sonu yakýn kuþçu
arkadaþlarýmýzla toplanýyor,
semaverimizi yakýyoruz. Kuþ
muhabbet demektir. Kuþun olduðu zaman muhabbet yapabiliyorsun, belli bir çevre ediniyorsun" dedi.
HER SABAH SAAT
05.30'DA KALKIYOR
Ayný kuþlarý, tek soydan yetiþtiren ve 10 yaþýndan bu yana
güvercin besleyen Mutlu Koltukçu da "Genellikle 7-8 senedir ayný kuþlarý besliyorum,
aralarýna baþka kuþ katmýyorum. Ayný kuþlarýmý tek soydan
yetiþtirmeye devam ediyorum.
Her sabah 05-06 gibi kalkarým.
Hayvanlarý hiç sýcakta uçurmam serinlikte uçururum. Akþam 18.00-19.00 saatleri aralýðýnda uçururum. Hayvanlarý sýcak hava da uçurup yormam"
diye konuþtu.
17 yaþýnda öðrenci olan Erdinç Kalabalýk ise "Kuþlarla
günde en az 1,5-2 saat vakit
geçiriyorum. Kuþlarla ilgilenmek bana çok iyi geliyor sinirimi, stresimi yorgunluðumu atýyorum onlarýn yanýndayken"
dedi.
Öte yandan, güvercin besleyen kuþ tutkunlarý ve çevrelerindeki insanlar bu durumu
'hastalýk' olarak nitelendiriyorlar.
(ÝHA)
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OSMANCIK'IN GÜVENLiÐi iÇiN

40 KAMERA DAHA EKLENDi
Osmancýk'ta Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)
güçlendiriliyor. Bu kapsamda
sisteme 10 farklý noktada 40
kamera ilave edildi.
Osmancýk'ta 21 noktada
61 kamera ile Emniyet Güçlerine büyük kolaylýk saðlayan
KGYS'ye 10 noktada 40 kamera daha ilave edildi.
Kamera eklenen noktalar
ise þöyle:
"Adliye çevresi, Ýmam Hatip Ortaokulu çevresi, Yeni Kapalý Pazar çevresi, Osmancýk
Þehir Satadý çevresi, Yeni
Köprü ve Kýzýlýrmak Sahili,
Yüksek Öðrenim Öðrenci
Yurtlarý çevresi, Fen Lisesi
çevresi, Sarýalan Zeytin Yolu,

Þenyurt Mahallesi Zübeyde
Haným Caddesi ve Çorum
Caddesi."

KGYS NEDÝR?
Emniyet Genel Müdürlüðünün internet sitesinde yer
alan tanýmlamaya göre Kent
Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS); Kamu düzeni ve güvenliði ile kiþilerin can ve mal
emniyetinin korunmasý, suç
iþlenmesinin önlenmesi, trafik
güvenliði ve kontrolünün saðlanmasý amacýyla meydan,
karayollarý, cadde, sokak ve
park gibi kamuya açýk alanlarda kurulan görüntüleme ve
plaka tanýma sistemleridir.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

'Osmancýk'ýn her
zaman yanýndayýz'
Üç araç birbirine girdi,
FACÝADAN DÖNÜLDÜ
Osmancýk'ta D-100 karayolunda üç aracýn birbirlerine
çarpmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda faciadan dönüldü.

Kaza, gece saatlerinde D100 karayolundaki ýþýklý kavþakta meydana geldi. Kavþakta üç otomobil birbirleri ile
çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle

araçlardan birisi bir iþ yerinin
önüne savruldu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan
kiþiler yaralandý. Çevredekilerin ihbarýyla kaza yerine polis ekipleri ve 112 acil servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralýlar, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazaya karýþan araçlar
kullanýlamaz hale geldi.
Öte yandan kaza nedeniyle polis yolu trafiðe kapattý. Hurdaya dönen araçlarýn
olay yerinden kaldýrýlmasýnýn
ardýndan trafik normal akýþýna döndü.
Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi)

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü görevine atanan
hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'yý ziyaret etti.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað ile birlikte Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) Genel Müdürlüðü görevine atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'yý ziyaret etti. Ziyarette hayýrlý olsun dileklerini ileten Baþkan Gelgör, yeni görevinde Lüfti Akça'ya baþarýlar diledi.
Gelgör, "DSÝ Genel Müdürümüz Sayýn Prof. Dr.
Lütfi Akça'yý MHP Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Satýlmýþ
Karatað ile birlikte ziyaret ederek çalýþmalarýmýz
hakkýnda bilgi verdik. Ýlçemizdeki çalýþmalara ve
projelere desteklerinden dolayý Sayýn Genel Müdürümüze teþekkürlerimi sunarým" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Lütfi Akça ise her zaman Osmancýk'ýn yanýnda olduðunu söyledi.
(Gizem Galatalý)

Jandarma, baz istasyonu
farelerine göz açtýrmýyor
Çorum'da merkez ilçe, Alaca, Oðuzlar ve Osmancýk ilçelerinde meydana
gelen hýrsýzlýk olaylarý aydýnlatýldý. Yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan 17
þüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca 2020-2021-2022

yýllarý arasýnda meydana gelen baz istasyonlarý ve diðer hýrsýzlýk olaylarýnýn
aydýnlatýlmasýna yönelik çalýþma baþlatýldý. Jandarmanýn Dedektifleri (JASAT)
ve Kaçakçýlýk Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekiplerince
uzun süreli yapýlan teknik ve fiziki takibin

ardýndan operasyon düzenlendi.
17 HIRSIZLIK OLAYI
AYDINLATILDI
Operasyonlarda merkez ilçe, Alaca,
Oðuzlar ve Osmancýk ilçelerinde meydana gelen 10 baz istasyonundan hýrsýzlýk, kent merkezindeki 3 iþ yerinden
hýrsýzlýk, 2 kablo hýrsýzlýðý, 1 otodan hýrsýzlýk ve 1 evden hýrsýzlýk olayý olmak
üzere toplam 17 faili meçhul olay aydýnlatýlýrken, 17 þüpheli de yakalandý.
Gözaltýna alýnan zanlýlardan 10'u ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýlýrken, haklarýnda düzenlenen soruþturma
evrakýyla birlikte adli makamlara sevk
edilen 7 þüpheliden 2'si tutuklandý, 5'i
ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest
býrakýldý. Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan açýklamada, "Çorum Ýl
Jandarma Komutanlýðý olarak 183 yýldýr
vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý maksadýyla icra edilen
özverili çalýþmalara önümüzdeki dönem
içerisinde de aralýksýz devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
(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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‘SICAK YAZ GÜNLERiNDE
SU iÇMEYi iHMAL ETMEYiN'
Sýcak yaz günlerinde vücudun normalden daha fazla sývý kaybettiðine dikkat çeken Üroloji Uzmaný Op. Dr.
Evren Iþýk, “Saðlýðýnýz için kaybettiðiniz suyu mutlaka
yerine koymalýsýnýz. Gün içinde yeterli miktarda su içmeyi sakýn unutmayýn’’ uyarýsýnda bulundu.
Op. Dr. Evren Iþýk, suyun oksijenle beraber insan
yaþamýnýn ana yakýtý olduðunu belirterek, ''Oksijen ve
su olmadan yaþamamýz mümkün deðil. Özellikle yaz
aylarýnda vücut normalden çok daha fazla sývý kaybeder. Bu durum hayati tehlikeye yol açabilecek kadar ciddi olabilir. O nedenle yeterli ve dengeli þekilde su içmek
hem saðlýðý korumak hem de yaz aylarýný daha rahat
atlatmak açýsýndan çok önemlidir” dedi.
''GÜNDE 10 BARDAK SU KAYBEDÝYORUZ''
Gün içerisinde 10 bardaða yakýn su kaybettiðimizi,
bu miktarýn yaz aylarýnda arttýðýný dile getiren Op. Dr.
Evren Iþýk, “Sadece kaybettiðimiz miktarý yerine koymak için 10 bardak suyu mutlaka içmeli, çok efor sarf
edip su kaybettiðimiz günlerde bu miktarý artýrmalýyýz.
Özellikle aktif olarak spor yapanlar bu konuda daha dikkatli olmalý” þeklinde konuþtu.
''KAFEÝNÝN ÝDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKÝSÝ VAR''
Birçok kiþinin gün içinde tükettiði çay, kahve gibi içe-

cekleri su yerine koyduðunu ifade eden Dr. Iþýk, diðer
içeceklerin yarardan çok zarar getirebileceði konusunda uyarýlarda bulundu. Iþýk, ''Gün içinde çok çaykahve içiyorum, suyun yerine geçmez mi diye soran
çok hastam var. Hayýr, çok az bir miktarda sývý ihtiyacýný karþýlasa da bu içecekler su yerine geçmez.
Aksine kafeinin idrar söktürücü etkisi olduðundan
vücuttan su kaybettirir'' ifadelerini kullandý

Kahvenin faydalarý
saymakla bitmiyor!

''AÞIRI SU TÜKETÝMÝ DE
SAÐLIÐI BOZUYOR''
Su tüketim miktarýnýn kiþiden kiþiye farklýlýk
gösterdiðini söyleyen Op. Dr. Evren Iþýk, aþýrýya
kaçmanýn da saðlýða ciddi zararlar verebileceðini de belirterek, ''Vücuda ihtiyaç duyduðundan çok daha fazla su girdiðinde ‘su toksikasyonu' dediðimiz sýkýntýlý bir durum ortaya çýkar. Su
fazlalýðý nedeniyle kanýn içindeki bazý elementler ve minerallerin oraný çok azalýr. Bu da
önemli saðlýk sorunlarýna yol
açabilir. O nedenle su ne az ne
de çok, kararýnda tüketilmeli''
diye konuþtu. (Haber Merkezi)

'Yorgunluk, enerji kaybý ve moral bozukluðu
tükenmiþlik sendromunun sebebi olabilir'
Tükenmiþlik sendromu hakkýnda açýklamalarda bulunan Uzm. Dr. Güven Kýzýlkale, "Yorgunluk, enerji kaybý ve moral bozukluðu tükenmiþlik sendromunun sebebi olabilir" dedi.
Medicana Bahçelievler Psikiyatri uzmaný Dr.
Güven Kýzýlkale, tükenmiþlik sendromuna iliþkin
bilgiler verdi. Dr. Kýzýlkale, tükenmiþlik sendro-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:06
05:04
12:48
16:47
20:22
22:11

munda görülen genel belirtileri þöyle aktardý: “Kiþinin hayatýna anlamlý katkýsý olacak þekilde katýlýmýný saðlayan enerjinin tükenmesi olarak tanýmlayabiliriz. Fiziksel veya zihinsel yorgunluk,
yetersizlik hissi, enerji kaybý, irritabilitede artýþ,
moral bozukluðu tükenmiþlik sendromunun sebepleri olabilir" dedi.
"UYKU BOZUKLUKLARI
TÜKENMÝÞLÝÐE YOL AÇABÝLÝR"
Uzm. Dr. Kýzýlkale, birçok faktörün tükenmiþlik sendromuna yol açabileceðini belirterek, uykusuzluðun da bu listeye girdiðini kaydetti. Uzm.
Dr. Kýzýlkale, “Tükenme pek çok fiziksel ve ruhsal bozuklukla iliþkilidir. Depresyon ve kaygý bozukluklarý, kas iskelet sistemi hastalýklarý, kardiyovasküler hastalýklar, yeni koroner arter hastalýðý vakalarý, yeni baþlayan tip 2 diyabet ve uyku
bozukluklarý bunlardan ilk akla gelenler olarak
sayýlabilir. Tükenmiþliði deðerlendirirken iþ yaþa-

mýndaki koþullarýn yaný sýra, ev yaþamý ile ilgili
beklentiler, olumlu ve olumsuz yaþam olaylarýnýn
da ele alýnmasý duruma daha da iyi ýþýk tutacaktýr" ifadelerini kullandý. Herkesi memnun etmeye
çalýþmanýn da tükenmiþlik sendromunun sebeplerinden olabileceðini aktaran Uzm. Dr. Kýzýlkale,
sendromundan çýkýþ yollarýný þöyle sýraladý:
“Stresle baþa çýkma tekniklerinin öðrenilmesi,
iletiþim becerilerinin iyileþtirilmesi, öz-bakým becerilerini iyileþtirmeye yönelik düzenlemeler, egzersiz programlarý gibi düzenlemeler ile tükenmiþlikten çýkýþ için ilk adým atýlmýþ olur. Herkesi
memnun etmek zorunda olmadýðýnýzý bilmek,
sorumluluk ve sýnýrlarýnýzýn farkýnda olmak, gereksiz yük altýna girmemek, hobiler ve sosyal
iliþkiler geliþtirmek, rutin iþyeri alýþkanlýklarýný býrakmak, iþ çýkýþý fiziksel boþaltým saðlayan egzersiz yapmak, evinizde rahatlama olanaklarý
oluþturmaya çalýþmak ve aile desteði tükenmiþlikten çýkýþ için çok önemlidir". (Haber Merkezi)

TARiHTE BUGÜN
1920- Doðuda Milli Aþireti ayaklanmasý çýktý.
1928- Yeni Türk alfabesini hazýrlamak amacýyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantýsýný Ankara'da yaptý.
1939- Ankara Havagazý Þirketi devletleþtirildi.
1944- Zirai Donatým Kurumu Kanunu
TBMM'de kabul edildi.
1945- Türkiye, Birleþmiþ Milletler Antlaþmasý'ný imzaladý.
1951- Mithat Paþa'nýn 24 Haziran'da Aksu
vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaþkaný Celâl Bayar'ýn da katýldýðý törenle, Ýstanbul'da Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi.
1992- Susa Katliamý Silvan'ýn Susa köyünde camide ibadet eden Müslümanlar bir grup
eþkiya tarafýndan cami dýþýna çýkarýlýp hunharca katledildi.Olayda on kiþi þehit edildi.
1994- Türkiye, Liberal Demokrat Parti kuruldu.
2006- Türkiye'nin ilk yargýç-savcý derneði
YARSAV kuruldu.
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YIL: 5 / SAYI: 2136

Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

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

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

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

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

'Yaz sýcaklarý saç ekimine engel deðil'
Hava sýcaklýklarýnýn artmasý saç ekimi yaptýrmak isteyen hastalarý düþündürüyor. Saç Ekim
Uzmaný Nihat Tüney, terleme sonucu oluþacak
enfeksiyon riskinden çekinilmemesi gerektiðini
belirterek, “Hastalar yaz mevsiminde terleme olduðundan enfeksiyondan korkar. Fakat durum
bilinenin aksinedir. Saç ekimi iþlemi günümüzde
mikro cerrahi yöntemlerle yapýlýr. Bu
sebeple saç ektiren kiþilerin kafasýnda herhangi bir dikiþ ya
da kesik durumu söz konusu deðildir” dedi.
Havalarýn ýsýnmasý
saç ekimiyle ilgili sorularý da beraberinde getirdi. Yaz tatilini kiþisel bakýma ayýranlar, güneþle
ilgili tedirginlik yaþýyor.
Güneþ
ýþýnlarýnýn
ekilen saça ya da cilde
zarar verip vermdði tartýþýlýyor. Saç ekimi düþünenler
arttý ama yaz güneþinin ortaya çýkmasý birçok kiþiyi tedirgin
ediyor.
"ENFEKSÝYON RÝSKÝ DÜÞÜKTÜR"
Konuyla ilgili bilgi veren Saç Ekim Uzmaný
Nihat Tüney , “Saç ekimi yaptýrmak için dört
mevsim uygundur. Genelde saç ektiren kiþiler,
yaz mevsiminde terleme olduðundan enfeksiyondan korkar. Fakat durum bilinenin aksinedir.
Saç ekimi iþlemi günümüzde mikro cerrahi yöntemlerle yapýlýr. Bu sebeple saç ektiren kiþilerin
kafasýnda herhangi bir dikiþ ya da kesik durumu
söz konusu deðildir. Dolayýsýyla iyileþme hýzlý
olacaktýr ve buna baðlý olarak da enfeksiyon riski daha düþüktür” dedi.

"OPERASYON SONRASI
ÝLK 15 GÜNE DÝKKAT"
Ultraviyole ýþýnlarýnýn normal saçý bile olumsuz etkilerken ekilen saça da zarar verebileceðinin altýný çizen Tüney, “Dolayýsýyla yaz aylarýnda
saç ektiren kiþilerin uymasý gereken bazý kurallar vardýr. Sýcaklarda özellikle operasyon sonrasý ilk 15 günlük süreçte mutlaka doktorunun
tavsiye ettiði bakým prosedürünü uygulamasý gerekir” diye konuþtu.
"BÝR AY DENÝZ VE HAVUZDAN
UZAK DURULMALI"
Tüney, “Operasyondan sonra
yaklaþýk bir ay kadar hastalarýn
deniz ve havuzdan uzak durmasýný istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayýný
aldýktan sonra sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir hatta
tatile bile çýkabilir. Ancak sýcaktan
ve terleyebileceði ortamlardan kaçýnmasý gerekir” þeklinde konuþtu.
"GÜNEÞTEN DOÐRU
FAYDALANMALIYIZ"
Güneþin vücut için tüm vitaminlerin kaynaðý
olduðunu hatýrlatan Tüney, “Fakat doðru saatlerde yararlanýlmadýðýnda faydasý kadar zararýnýn
da bulunduðunu unutmamalýyýz.
Doðrudan güneþlenmenin saça etkileri þunlardýr: Saç tellerini kurutur, saçlarý zayýflatýr, saç
kýrýklarýný artýrýr, boyalý saçlarda pigment kaybýna yol açar, normal saçlarda rengi etkiler. Saç
ekimi için en uygun zaman kiþinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazýr hissettiði
zamandýr. Yýlýn 12 ayý saç ekimi yapýlabilir” þeklinde bilgi verdi.
(Haber Merkezi)

Beslenme ve Diyet Uzmaný Uzm. Diyetisyen Veysel Cigerli, dengeli kahve tüketiminin saðlýða faydasý olduðunu söyledi. Cigerli, kahvenin karaciðer ve kalp
hastalýklarýna, diþ ve cilt saðlýðýna faydalarýný anlattý.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Veysel
Cigerli, kahvenin strese iyi geldiðini belirterek, "Vücuttaki serbest radikallerin sebep olduðu hücresel hasarlarla mücadele
eden antioksidanlarýn kahve tohumu ekstrelerinde bulunur. Oksidatif stresin sebep
olduðu hastalýklara karþý antioksidan
özelliði sayesinde vücuda yardýmcý olabileceði düþünülmektedir" dedi.
Yapýlan araþtýrmalara göre günde 3
bardak kahve tüketen bireylerde karaciðer kanseri riskinin daha az olduðunun
belirlendiðine dikkat çeken Cigerli, "kahvedeki kafeinin karaciðer fibrözü, sirozu
ve karaciðer kanserinin geliþiminde rol oynayan dönüþtürücü büyüme faktörü beta1 (TGF-beta1) oluþumunu baskýlamasýndan kaynaklanabileceði ancak bu konuda
klinik çalýþmalarýn detaylý olarak yapýlmasý gerektiði vurgulanmýþtýr" diye konuþtu.
Kahvenin antimikrobiyal etkisi olduðunu belirten Cigerli, "Kahvenin içerdiði kafeinin candida albicansa karþý fungustatik
etki gösterdiði ve biyofilm oluþumunu engellediði ilk kez belirlenmiþtir. Kahve ekstresi ise, diþ çürümesine sebep olan
streptococcus mutansa karþý engelleyici
etkiye sahiptir. Kahvenin yapýsýndaki kafein jel veya krem þeklinde cilt bakým
ürünlerinde yer almaktadýr. Kafein cilt
üzerine uygulandýðýnda kan damarlarýný
geniþleterek daha zinde ve küçük kýrýþýklýklarý azaltan bir cilt elde edilebilmektedir.
Kahve çekirdeðinde bulunan zar (silverskin) kýsmýndan hazýrlanan sulu ekstrenin
içerdiði fenolik bileþikler ve diðer biyoaktifler, kaya etken maddeler nedeniyle yaþlýlýðý hýzlandýran oksidatif ajanlara karþý
cildi koruduðu ortaya konmuþtur ve bu sebeple cilt saðlýðýnda yaþlanma karþýtý olarak kullanýlabileceði fikri de desteklenmektedir" þeklinde konuþtu.
Kahvenin þeker hastalýðý riskini de
azalttýðýna dikkat çeken Cigerli "10 binden fazla erkek veya kadýn Finli ya da
Hollandalý bireyler üzerinde yapýlan saha
çalýþmalarýnda, kahve içenlerin içmeyenlere oranla yüzde 50'den daha az Tip-2
diabetes mellitus riski taþýdýðý ortaya konmuþtur. Ayrýca 1 milyon katýlýmcýyla ve 45
bin tip 2 diyabet vakasýyla yapýlan çalýþmaya dayanan araþtýrmada kahve tüketimi ile diyabet riski arasýnda güçlü bir ters
korelasyon görüldüðü, kahvenin insülin
direnci ve bozulmuþ glikoz toleransý üzerine de olumlu etkileri olduðu bilinmektedir" diye konuþtu.
KALP SAÐLIÐINI KORUYOR,
TOKLUK HÝSSÝNÝ ARTIRIYOR,
YORGUNLUÐU GÝDERÝYOR
Kahvenin kalp saðlýðýna da iyi geldiðini
anlatan Ciðerli, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Kardiyovasküler mortalite, koroner
kalp hastalýðý ve inme konusunda yararlý
etkileri olduðu fakat yüksek alým miktarlarýnda daha az etkili olduðu çalýþmalarda
belirtilmiþtir. Kafein ve klorojenik asit gibi
kahve bileþenleri termojenez mekanizmalarýný indüklemekte ve günlük 3-4 bardak
kahve tüketimi günlük alýnan enerji miktarýný düþürmektedir. Ayrýca yapýlan rastgele plasebo kontrollü çalýþmalarda günde
524 miligram kahve tüketiminin 151 miligram ve daha az tüketenlere göre kiloyu ve
yað kütlesini azalttýðý, tokluk hissini arttýrdýðý da belirlenmiþtir. Kahvenin merkezi
sinir sistemi üzerinde uyarýcý etkisi olduðu, yorgunluðu giderici ve aðrý kesici etkinliðini arttýrabildiði belirlenmiþtir."
Kahvenin yapýsýndaki kafein karaciðerde metabolize olduðunu ifade eden
Cigerli, "Bu sebeple karaciðer üzerinde
çalýþmalar yoðundur. Örneðin, kahve tüketimi yaðlý karaciðer infiltrasyonunu
ayarlayabilmektedir. Kahvenin karaciðer
trigliseriti ile etkileþime girdiði ortaya konmuþtur. Yapýlan epidemiyolojik ve klinik
çalýþmalar; yaþ, cinsiyet ve diðer faktörler
deðerlendirilerek kahve tüketiminin metabolik sendrom ile ters iliþkili olduðunu
göstermektedir. Hayvan modellerinde ise
non-alkolik karaciðer yaðlanmasýyla da
kafein alýmý arasýnda zýt bir baðlantý olduðu ortaya konmuþtur. Ancak kullanýlan
kahvenin hazýrlanýþý, miktarý, içimi sýrasýnda þeker kullanýmý gibi faktörler bu deneysel sonuçlarý deðiþtirebilmektedir. Bu
amaçla klinik çalýþmalarýn daha da artmasý gerekmektedir. Amerikan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmanlarý Kongresi'nde,
hamilelikte günde 200 miligramýn altýnda
ýlýmlý bir kafein tüketiminin bebek ve anne
için risk oluþturmadýðý rapor edilmektedir"
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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OSMANCIKLI GENÇ,
TÜRKiYE ÞAMPiYONU
Antalya Asil Fight Kulübü lisansýyla mücadele eden Osmancýklý sporcu Sudenaz Tekin,
67 kiloda Muay Thai Gençler
Türkiye Þampiyonu oldu.
Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafýndan düzenlenen
Gençler Türkiye Þampiyonasý
10-16 Haziran tarihleri arasýnda
Antalya'da yapýldý. Þampiyonada 950 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Antalya Asil Fight Kulübü lisansýyla mücadele eden Osmancýklý sporcu Sudenaz Tekin
tüm rakiplerini yenerek altýn madalya kazandý. Osmancýk Çampýnar Köyü nüfusuna kayýtlý
sporcumuz Malezya'da yapýlacak olan Muay Thai Gençler
Dünya Þampiyonasý'nda milli takým formasýyla Türkiye'yi temsil
edecek.
(Haber Merkezi)

Kardeþler Kasap-Þarküteri

Osmancýk'ta açýldý

Osmancýk'ta
Kardeþler Kasap,
Þarküteri dualarla
açýldý
Osmancýk ilçesinde Þenay Aybüke Yalçýn Ortaokulu
karþýsýnda Kardeþler Kasap, Þarküteri düzenlenen törenle açýldý. Et, tavuk, kavurma, pastýrma, sucuk gibi et
ve et ürünlerinin yer
aldýðý maðazada,
günlük ev yapýmý
yoðurt, süt, bal ve
þarküteri ürünleri
de toptan ve perakende þekilde satýlýyor.
Ýþ yeri sahibi
Ramazan Ýnal, açýlýþa özel hafta sonlarý indirimler yaptýklarýný belirterek
tüm Osmancýklýlarý
maðazalarýna davet etti.
Ýnal
ayrýca,
0538 966 43 24 nolu numaradan kendilerine ulaþýlabileceðini söyledi. (Sümeyra Özdoðan)

Oda baþkanlarýndan teþekkür ziyareti Aile destek programý baþvurularý
27 Haziran'da baþlýyor

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði genel kurulunda Erdoðan Çerikci ile birlikte oda baþkanlarý, teþekkür ziyaretlerine
baþladý.
Baþkan Adayý Erdoðan Çerikci, Çorum Aþcýlar ve Lokantacýlar
Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak,
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Çorum Dikiciler ve
Kunduracýlar Odasý Baþkaný
Cumhur Palabýyýk ile birlikte Ýskilip'e gitti. Ýlk olarak Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top'u ziyaret eden oda
baþkanlarý, kendilerine gösterdiði
ilgi alaka ve desteklerinden dolayý
teþekkür ettiler.
Ardýndan da Ýskilip Bakkallar
ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný
Osman Top ile birlikte Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ü ziyaret
eden oda baþkanlarý, kendisine
bir adet hediye tablo takdim ettiler.
Çerikci ve beraberindeki oda
baþkanlarý daha sonra da Dodurga'ya geçtiler.
Dodurga Esnaf Odasý Baþkaný Cafer Türkoðlu'nu ziyaret eden baþkanlar, ardýndan da
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a makamýnda ziyarette bulundular. Oldukça sýcak ve

Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakaný Derya Yanýk, Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan
açýklanan ve 4 milyon hanenin
yararlanacaðý Aile Desteði
Programý'na baþvurularýn 27
Haziran'da baþlayacaðýný aktardý. Bakan Yanýk paketin
toplam maliyetinin 15 milyar lira olduðunu ve þu ana kadarki en büyük sosyal yardým olacaðýný söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakaný Derya Yanýk, ihtiyaç sahibi
aileler için yapýlan yardýmlara
iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Bakan Yanýk, doðal gaz
desteði, anaokulu desteði ve
Türkiye Aile Desteði Programý
hakkýnda bilgiler verdi.

samimi bir þekilde karþýlanan oda baþkanlarý
Dodurga Belediye Baþkaný Aydýn'a da günün
anlam ve önemine binaen bir tablo hediye etti.
(Haber Merkezi)

yýlda 4 milyon hanenin yararlanmasýný hedefliyoruz. Bunun
baþvurularýný da 27 Haziran'da
almaya baþlayacaðýz. Türkiye
Aile Destek Programý, Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan açýklanan 15 milyar TL'lik
paket. Þu ana kadarki en büyük sosyal yardým programý
olacak" ifadelerini kullandý.
DOÐAL GAZ DESTEÐÝ
Bakan Yanýk ihtiyaç sahibi
ailelere yapýlan doðal gaz desteði için de "Yardýmlarýmýz
450-1.150 lira arasýnda deðiþiyor." dedi.

ANAOKULLARI DESTEÐÝ
Sosyal yardýma muhtaç
olan ailelerin, çocuklarýný anaokulu ya da kreþe giderken
maddi açýdan zorlandýklarýný
tespit ettiklerini söyleyen Bakan Yanýk, "Anaokulu desteðimiz eðitime ulaþýmý kolaylaþtýracak. Ailelerimizin yapacaklarý tek þey, çocuklarýný okula
kaydettirmek olacak. Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacý olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangýn bölgesinde de ihtiyacý olanlara ulaþýyoruz'' þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

''2021 YILINDA 97,8 MÝLYAR LÝRA YARDIM YAPILDI''
Türkiye Aile Desteði Programý hakkýnda konuþan Bakan
Yanýk, "2021'de 97,8 milyar lira yardým yapýldý. Sosyal yardýmlarýn daha geniþ alana
ulaþmasý amaçlanýyor. Türkiye
Aile Desteði Programý'ndan

AKÞENER: EN DÜÞÜK EMEKLi MAAÞINI
ASGARi ÜCRET SEViYESiNE GETiRECEÐiZ
ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener, "2,5 yýldýr o esnaf
dükkanlarýnýn içinde ne dertler,
ne acýlar, neler gördük neler"
diyerek emeklilere de bir vaatte
bulundu. Akþener, "En düþük
emekli maaþý asgari ücret kadar olmalý. Onlar yapmýyor kardeþim, biz yapacaðýz inþallah
el ele vereceðiz, biz yapacaðýz" ifadelerini kullandý.
"ESNAF
DÜKKANLARINDA
NE DERTLER,
NE ACILAR GÖRDÜK"
20 Ocak 2020'den bu yana
il ve ilçelerde esnafý arkadaþlarýyla ziyaret ettiðini söyleyen
Akþener, "2,5 yýldýr o esnaf
dükkanlarýnýn içinde ne dertler,
ne acýlar, neler gördük neler. O
esnaf dükkanlarý içerisinde
gördüklerimizi
kamuoyuyla
paylaþtýk. Aldýk o dertleri, çözümlerini ürettik ve dedik ki, bizi yöneten aðalara, aha da biz

çalýþtýk, bu milli maldýr alýn kullanýn, gerçekleþtirin, milletimiz,
vatandaþýmýzýn dertleri çözülsün. Bazýlarýný aldýlar, yüzde
20-30 yaptýlar. Bazýlarýnýn kulaðýnýn üstüne, bazýlarý için kulaklarýnýn üstüne yattýlar. Þimdi
Türkiye'de bir tuhaflýk oldu
uzun bir zamandýr. Siyaset Tekirdaðlýlar bilir ki, siyaset çözüm üzerinden yapýlýr. Bu dükkanlarýn sahipleri için biliriz ki
müþteri velinimettir. Çok uzun
bir zamandýr seçmen, siyasetçi
için velinimet olmaktan çýktý.
Yani seni dinlemiyorlar kardeþim. Senin derdini duymuyorlar
kardeþim. Ama seçime giderken seni þucu, bucu deyip itham edip ve komþuyu komþuya, kardeþi, kardeþe düþürüp
ceketimi assam þapkamý assam oy alýrým hesabýyla çýkan
sensin, kazýðý yiyen sensin.
Dolayýsýyla yapmaya çalýþtýðýmýz þey þudur. Bakmaya çalýþtýðýmýz þey þudur. O dükkan

sahiplerinin
müþterilerine,
'Benden niye alýþveriþ etmiyorsun' diye hain terörist dediðini
duydunuz mu? Ama sayýn Erdoðan'ýn, Sayýn Erdoðan'ýn alkýþçýsý deðilseniz terörist olursunuz, hain de olursunuz. Dolayýsýyla, o dükkan sahiplerinin
sattýðý malla, verdiði hizmetle
ilgili nasýl müþterisi velinimetiyse seçmenle siyasetçinin velinimetidir" diye konuþtu.
"EN DÜÞÜK EMEKLÝ
MAAÞI, ASGARÝ ÜCRET
KADAR OLMALI"
Türkiye'nin her yerinden
gençlerin kendisine 86 puanla
atanamadýklarýný, 62 puan alan
arkadaþlarýnýn atandýðýný anlattýðýný söyleyen Akþener,
"Çünkü onun akrabasý vardý,
dayýsý vardý. Atanamayan öðretmenler var. Neden atamýyorsunuz kardeþim, neden atamýyorsunuz? Korumalý kura 200
milyarýn üzerinde para ayýrdý-

nýz dolar yükselmesin, Türk parasý deðer kaybetmesin diye
emeklinin, çiftçinin, kadýnýn cebinden, bu gençlerin cebinden
aldýnýz. Bakýn biz bunu unuttuk. Bize bunu unutturdular. Size þimdi emekli maaþý en düþüðü söyleye söyleye 2 bin 500
lira oldu. Biz de halbuki demiþtik ki ya bir þey söylüyoruz,
yapsalar bile yarýsýný yapmýyorlar. Dedik ki bir emeklinin en
düþük emeklinin maaþý asgari
ücret kadar olmalý. Asgari üc-

rette þu anda iþte o bugünkü
zamlara uygun hale getirilmeli.
Dolayýsýyla en düþük emekli
maaþý asgari ücret kadar olmalý.Onlar yapmýyor kardeþim, biz
yapacaðýz inþallah el ele vereceðiz, biz yapacaðýz" ifadelerini kullandý.
"ÇÝFTÇÝ GÜBRE ATAMADI"
Akþener, nisanda çiftçinin
gübre atamadýðýný belirterek,
þu deðerlendirmede bulundu:
"Türkiye'nin hiçbir yerinde

atamadý. Pahalý çünkü ama ne
oldu biliyor musunuz? Telekom'dan 24 milyar lirayý aldýlar,
Hariri'nin cebine koydular. Bizimkinin aile arkadaþý, aile dostu Sayýn Erdoðan dedi ki Hariri'yi üzmektense emekli üzerim,
çiftçiyi üzerim, genci üzerim, ev
kadýnýný üzerim, atanamayan
öðretmeni üzerim. Þimdi önce
sandýða gidilecek çiftçi gidecek. Diyecek ki gübre atamadým, ilaç alamadým. Hariri'nin
cebine 24 milyar lira koydular,
gidip oyunu atacak. Her gün
zam geliyor, gidiyorum müþteri
alamýyor, insanlar alamýyor. Ýnsanlarýn alým gücü düþtü ama
haldýr haldýr zam geliyor. Sonuç itibariyle sizi düþünmeyen,
sizi adam yerine koymayan bu
iktidar için, bu zihniyet için sandýkta helal oylarýnýzla hepsini
emekliye birlikte sevk edeceðiz. El ele verin bu harami düzeni birlikte emekliye sevk edeceðiz."
(Haber Merkezi)

BUGÜN

ÇORUM HAVA TAHMiNi

YAÞAM
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

26 HAZÝRAN 2022 PAZAR

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

1 TL

AÇELYA

ÞAHÝN

0364 221 33 83
0364 611 41 62
0364 234 73 00
BAHÇELIEVLER MH. BUHARAEVLER MH. MIMAR SINAN MAH.
BAHABEY CAD.
5. CD.-YUNUS
5.CAD.NO1/C CUMA
CARMEN PAST. YANI MARKET-BÝM ARASI PAZARI KARÞISI

Osmancýk'ýn projesini
DOKAP destekleyecek
Gelgör, içme suyu projeleriyle ilgili talepleri DSÝ’ye iletti

Baþkan Gelgör, içme
suyu için DSi'de
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Devlet Su Ýþleri'nin (DSÝ) yatýrýmlarýný görüþmek üzere genel müdürlüðü ziyaret etti.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, beraberinde MHP'li Boðazkale Belediye Baþkaný Mesut Ocaklý ve MHP Ýlçe
Baþkaný Satýlmýþ Karatað ile birlikte DSÝ 5.
Bölge Müdürlüðünü ziyaret etti. Ziyaret
programý kapsamýnda DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Alp ve Bölge Müdür Yardýmcýsý
Tolga Gökhan Diri ile görüþen Baþkan Gelgör, Kýzýlýrmak Islah Projesi ve Osmancýk

Ýçme Suyu projeleriyle ilgili bilgiler aldý.
Baþkan Gelgör, ziyaretle ilgili, "Boðazkale Belediye Baþkanýmýz Mesut Ocaklý ve
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanýmýz Satýlmýþ
Karatað ile birlikte DSÝ 5. Bölge Müdürümüz Murat Alp ve Bölge Müdür Yardýmcýsý
Gökhan Tolga Diri'ye ziyarette bulunduk.
Kýzýlýrmak Islah Projesi ve derelerin Islahý
baþta olmak üzere ilçemizde devam eden
çalýþmalar ve yapýlacak projeler hakkýnda
istiþarede bulunduk. Müdürlerimize ilgi ve
alakalarýndan dolayý teþekkürlerimi sunarým" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Ortaköy Seyirtepe

Osmancýk Tevfik Ýleri Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan hazýrlanan okçuluk
ve müzik sýnýf projeleri Doðu
Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (DOKAP) tarafýndan desteklenecek.
Çorum'daki kamu kurumlarý
ve sivil toplum kuruluþlarýnca
hazýrlanan Doðu Karadeniz
Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi
Baþkanlýðý'nca 6 milyon destek
saðlanacak olan 6 proje için
protokol imzalandý.
Çorum Valiliði'nde düzenlenen imza töreninde konuþan
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,
2020 yýlýnda Resmi Gazete'de
yayýnlanan Cumhurbaþkanlýðý
kararnamesi ile Çorum'un DOKAP bünyesine dahil edildiðini
hatýrlatarak "11 ilimiz DOKAP
projelerinden, desteklerden
faydalanýyor. Çorum Valiliði, Ýl
Özel Ýdaresi, Osmancýk Kaymakamlýðý, Ýl Tarým ve Orman
Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýskilip Ziraat Odasý ile
DOKAP arasýnda protokol imzalanacak. Protokol çerçevesinde kurumlara DOKAP'tan
destekler saðlanacak. Ýmzalayacaðýmýz 6 protokol ile beraber ilimize 6 milyon TL'lik bir
kaynak aktarýlmýþ olacak. Bu
kaynaðýn ilimize, kurumlarýmýza hayýrlý olmasýný temenni
ediyorum" dedi.
DOKAP Baþkaný Hakan
Gültekin ise 2020 yýlýndan sonra Çorum ve Amasya'nýn DO-

Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve kaymakamlýklarla hazýrladýðýmýz 6
projenin imza törenini yapýyoruz. Çalýþan üreten bir Türkiye
var.
Cumhurbaþkanýmýzýn
özellikle bütçenin aktarýlmasýnda, kaynaklarýn temininde bakanlarýmýzýn, milletvekillerimizin takipleri var. Herkesin bir
katkýsý var. Bu bütçeler kolay
oluþmuyor" dedi.
KAP'a girmesiyle birlikte proje
bazlý desteklerin bu iki ilde de
baþladýðýný hatýrlattý.
Bu doðrultuda tarým, hayvancýlýk, turizm ve diðer alanlarda birçok projeye destek
verdiklerini kaydeden Gültekin,
"Her yýl projelere bir dönem
destek veriyorduk ama bu dönem ikinci destek için ilgili çalýþmalar yapýyoruz. Cumhurbaþkanýmýz ve ilgili bakanlarýmýzla görüþmeler yapýldý. Hem
ek bütçemizle ilgili hem var
olan projelerin iyileþtirilmesi ile
ilgili çalýþmalar sürüyor. Bu
doðrultuda Tarým ve Orman Ýl

OKÇULUK VE MÜZÝK
SINIFI AÇILACAK
Osmancýk Tevfik Ýleri Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda okula okçuluk ve müzik sýnýfý yapýlmasý planlanýyor. Valilikte düzenlenen imza
törenine Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci de
katýldý.
Törende protokolü imzalayan Akpay ve Makineci, projenin hayýrlara vesile olmasýný diledi.
(Çaðrý Uzun)

AYDINLATILACAK

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, YEDAÞ Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora ile Ortaköy Ýlçesinde gerçekleþtirilen Projeler hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundu.
Baþkan Ýsbir, YEDAÞ Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora'yý makamýnda ziyaret ederek, ilçede gerçekleþtirilen ve devam eden projeler hakkýnda görüþtü. Görüþmenin
son derece verimli geçtiðini belirten Baþkan Ýsbir, "Ýlçemizin taleplerini kendilerine ilettik. Seyirtepe
Dinlenme Alanýna elektrik hattý çekilmesi için talebimizi yineledik ve
kendisinden de bu konuda destek
bulduk. Ýnþallah kýsa süre içerisinde bu projemizi de gerçekleþtirmiþ
olacaðýz. Gösterdiði ilgi ve alakadan dolayý YEDAÞ Genel Müdürümüz Hasan Yasir Bora'ya ilçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Çorum'u Osmancýk'a baðlayacak
kavþak için ÖDENEK DESTEÐÝ

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, Ulaþtýrma ve
Altyapý Bakaný Adil Karaismailoðlu ile bir araya geldi. Ziyarette Çorum'u Osmancýk baþta
olmak üzere 8 ilçeyi baðlayacak kavþak için
ödenek müjdesi verildi.
Bakan Karaismailoðlu ile yapýlan görüþmenin ardýndan milletvekilleri Ceylan ve Kaya, ortak bir basýn açýklamasý yaptý. Görüþmede
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý'nýn Çorum'da
devam eden projelerinin son durumunun deðerlendirildiði bildirilen Milletvekilleri açýklamasýnda, Çorum merkez ve ilçelerinde devam
eden 8 milyarlýk 12 projenin ve yeni yapýlacak
olan projelerin görüþüldüðü aktarýldý.
"KIRKDÝLÝM TÜNELÝ
GELECEK SENE AÇILACAK"
Çorum'a ulaþým konusunda tarihin en büyük bedelli yatýrýmý olan Kýrkdilim tünelleri ile
ilgili çalýþmalarýn da hummalý bir þekilde devam ettiði ifade edilen açýklamada, Kýrkdilim
tünellerini üstlenen müteahhit firmanýn çalýþmalarýna hýz verdiði ve hedeflendiði gibi tünel-

lerin 2023 yýlýnda tamamlanarak ulaþýma açýlacaðý vurgulandý.

"8 ÝLÇEYÝ ÇORUM'A BAÐLAYACAK
KAVÞAÐIN YAPIMINA BAÞLANDI"
Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn karayolu aðý noktasýnda önemli projelerinden birinin de Çorum
çevreyoluna yapýlacak olan kavþak olduðuna
vurgu yapýlan açýklamada, "Bir yanda Ýskilip,
Bayat, Uðurludað, diðer tarafta Osmancýk,
Kargý, Laçin, Dodurga ve Oðuzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Çorum'a baðlayacak olan kavþaðýn ihalesi gerçekleþtirildi. Bir
süre önce de yer teslimi yapýlarak çalýþmalara
start verildi. Çorum'un hem þehir içi trafiðine
düzen getirecek, hem de ilçeler arasýnda ulaþýmý kolaylaþtýracak kavþak için 8 milyon TL
ödenek gönderildi. Planlandýðý gibi çalýþmalar
devam ediyor ve yine planlandýðý gibi tamamlanacak" ifadelerine yer verildi.
Bakan Karaismailoðlu ile yapýlan görüþmeden son derece memnun ayrýldýklarýný aktaran
milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Bakan Karaismailoðlu'na Çorum'a gösterdiði yakýn ilgi ve
verdiði destekten dolayý teþekkür etti. (ÝHA)

