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Bölgenin en büyük kapalý
pazarý neredeyse hazýr
Osmancýk'ta yapýmý devam eden bölgenin en büyük kapalý pazarýnda
çalýþmalar sürüyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. 8’DE
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1 TL

‘SARP KAYALIKLAR
TÜNELLERLE
MAZi OLUYOR’
AK Parti Çorum milletvekili Oðuzhan Kaya, 2 milyar TL'ye
mal olan ve sarp kayalýklar ve uçurum arasýndaki seyahatler
mazide býrakacak olan Kýrkdilim geçiþ projesinin 2023 yýlýnda
hizmete açýlacaðýný açýkladý. 2’DE

Oðuzhan Kaya

OSMANCIK KALESi'NE
‘ASANSÖR' YAPILIYOR
Osmancýk'ta bulunan
Kandiber Kalesi'ne
yapýlmasý planlanan
asansör projesi
onaylandý.

Satýlmýþ
Karatað

MHP'liler
Osmancýk'a geliyor

Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Toplantýsý, Osmancýk'ta yapýldý. 275 metre
yükseklikteki kaleye kolay ulaþým saðlanmasý amacýyla hazýrlanan proje onaydan geçti. Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma
Bölge Kurulu Toplantýsý Osmancýk'ta yapýldý. Toplantýda Kandiber Kalesi'ne yapýlmasý planlanan proje görüþüldü. 8’DE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafýndan organize edilen "Adým Adým 2023 Ýlçe Anlatma ve Aydýnlatma" adlý program Osmancýk'ta yapýlacak. Programa,
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt
Karakaya ile Yozgat Milletvekili Ýbrahim
Ethem Sedef de katýlacak. MHP'nin Adým
Adým 2023 Ýlçe Ýlçe Anlatma ve Aydýnlatma Osmancýk ve Dodurga programý 12
Aðustos Cuma günü saat 18.00'da Saray
Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek.
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ
Karatað, programa tüm Osmancýk halkýný davet etti. 8’DE

Osmancýk Belediyesi
halka aþure ikram etti
Otomobille
motosiklet
çarpýþtý:
Bir yaralý

Osmancýk Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle vatandaþlara aþure ikram etti.
Geçtiðimiz Cuma günü namazýn ardýndan Osmancýk Belediyesi tarafýndan Beylerçelebi Camii önüne stant kuruldu. Muharrem ayý ve Aþure Günü nedeniyle
vatandaþlara aþure ikram edildi. 8’DE

OSMANCIK BELEDiYESiNDEN

ÇANAKKALE GEZiSi

Osmancýk'ta otomobille
çarpýþan motosiklet çarpýþtý,
motosiklet sürücüsü yaralandý. Kaza, akþam saatlerinde
Yeþilçatma Mahallesi, Adnan
Menderes Caddesi Akþemseddin Ýlkokulu önünde
meydana geldi. 3’TE

MÝLLETVEKÝLÝ KAYA, AK PARTÝ
VE MHP'LÝLERLE BULUÞTU 2’DE

Osmancýk Belediyesi, Çanakkale'ye gezi düzenliyor. Osmancýk
Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ün talimatýyla baþlatýlan Çanakkale
gezileri devam ediyor. Geçtiðimiz hafta gezi kapsamýnda ilk kafileler
yola çýktý. Çanakkale Þehitliðini de gezen vatandaþlar, ecdadýn yýllar
önce savaþtýðý topraklarý tanýyor. 3’TE

MÜDÜRE VEDA
YEMEÐÝ
2’DE

KAVÞAKTA ÝKÝ OTOMOBÝL
ÇARPIÞTI
3’TE

TARIM KREDÝ'DE ÝNDÝRÝMLÝ
SATIÞLAR BAÞLIYOR 3’TE
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Kaya, AK Parti ve
MHP'lilerle buluþtu
AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, Osmancýk ilçesinde AK Parti ve MHP üyeleri ile bir araya geldi. Osmancýklýlarý 13 Aðustos'ta Çorum'a
gelecek olan Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
programýna davet eden Kaya,
"Yerli, milli silahlarýmýzý üretiyoruz. ÝHA'larla, SÝHA'larla
dünya harp tarihini deðiþtiriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz ve
ona destek olan Devlet Bahçeli'nin katkýlarý ile dünyaya siyaset öðretiyoruz" dedi.
Saray Düðün Salonunda
düzenlenen programda konu-

þan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, MHP Genel Baþkan Devlet Bahçeli'nin
Cumhur Ýttifakýna verdiði öneme dikkat çekerek, "2023 seçimlerinden zaferle çýkmak
zorundayýz. Çünkü 2023,
100'üncü yýlýn meþalesidir.
Genel Baþkanýmýz Cumhur Ýttifakýna çok önem veriyor.
Cumhurbaþkanýmýzý tekrardan Cumhurbaþkaný seçmekten baþka hedefi ve görüþü
yoktur. Genel Baþkanýmýz,
Recep Tayyip Erdoðan'ý anlayýn, dinleyin, tanýtýnýz diyerek
mesaj verdi. Bu mesajýn bir

manasý vardýr. Bizim tek sevdamýz bayrak ve topraðýmýz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasýdýr. Biz hep
birlikte 2023'ü zaferle çýkmak
zorundayýz" dedi.
"CUMHURBAÞKANIMIZ
VE BAHÇELÝ DÜNYAYA SÝYASETÝ ÖÐRETÝYOR"
Dünyanýn karþý karþýya
kaldýðý gýda krizi tehlikesini
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn çözdüðünü hatýrlatan Kaya, "Cumhurbaþkanýmýz Kocaeli'nde yerli otomobilin çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýnþallah seri üretime geçiyoruz. Bir taraftan Abdülhamid
Han gemisini denize indirdik.
Bir taraftan Karadeniz de bulunan doðalgazý 2023'ün baþlarýnda milletin hizmetine sunacaðýz. Yerli, milli silahlarýmýzý üretiyoruz. ÝHA'larla, SÝHA'larla dünya harp tarihini
deðiþtiriyoruz. Cumhurbaþkanýmýz ve ona destek olan Devlet Bahçeli'nin katkýlarý ile dünyaya siyaset öðretiyoruz. Bir
ay önce Amerika Devlet Baþkaný ile NATO'da Ýngiliz Baþbakanýna ayar verirken, bir taraftan da Ýran'a ve Rusya'ya
ayrý ayrý toplantýlar yapýyoruz.
Dünyanýn beklediði gýda krizini Cumhurbaþkanýmýz çözüyor. Yani öyle lafla laf üretmiyoruz, iþ üretiyoruz. Sadece
Türkiye genelinde yaptýðýmýz
yerli, milli iþler inþallah 2023'te
de bunu ortaya koymamýz gerekiyor "diye konuþtu.
Cumhurbaþkaný
Erdoðan'ýn bir dünya lideri olduðunu dile getiren Kaya; "Cumhurbaþkanýmýzýn kalitesinde kalibresinde dünyada baþka bir lider yoktur. Hepiniz yaþayarak
görüyorsunuz bunu. Cumhurbaþkaný gibi liderler 100 yýlda
bir gelir. Zor yetiþir. 20 yýllýk bir
tecrübe ile her þey ortada" ifadelerini kullandý.
(ÝHA)

Müdüre veda yemeði
Osmancýk ilçesinde görev
yaparken baþka illere tayini
çýkan Ýlçe Emniyet Müdürü ve
Bölge Trafik Baþkomiseri için
veda yemeði düzenlendi.
Kýrýkkale'ye tayini çýkan
Emniyet Müdürü Haluk Karslýoðlu ve Ankara'ya tayini çýkan Bölge Trafik Baþkomiseri
Ali Arýk için Asya Tesislerinde
bir veda yemeði düzenlendi.
Veda yemeðine AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay,
Cumhuriyet Savcýsý Muhammed Nimetullah Özer, Jandarma Komutaný Nuri Uyar,
Emniyet Müdür Vekili Ahmet
Dilbaz, emniyet mensuplarý
ve kurum amirleri katýldý.
Yemekte konuþan ilçe
Kaymakamý Ayhan Akpay,
birlikte çalýþmaktan mutluluk
duyduðu Karslýoðlu ve Arýk'a
gittikleri yerlerde baþarýlar diledi. Osmancýk'tan, çok güzel
duygularla ayrýldýklarýný belirten Karslýoðlu ve Arýk'a plaket
verilirken Milletvekili Oðuzhan
Kaya'da bir konuþma yaparak, Emniyet Müdürlüðü'nün
yeni hizmet binasýnda emeði
olan Karslýoðlu'na teþekkür
edip binanýn Cumhurbaþkanlýðý Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý'nda ilk sýrada ihale edile-

ceðini söyledi.
AK Parti
Milletvekili
Oðuzhan Kaya, "Haluk Müdür
her þeyden önce iyi bir polisti
yani iþini iyi yapan, sahada
devletin duruþunu, devletin
gücünü gösteren bir teþkilata
sahipti ve arkadaþlarýnýn yardýmýyla da bugüne kadar çalýþtý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
inþaatýnýn baþlamasýnda kaymakam bey ve müdürümüzle
beraber çalýþtýk belli bir aþamaya geldi. Þimdi Cumhurbaþkanlýðý Strateji ve Bütçe
Baþkanlýðý'nda ilk sýrada ve
ihale edilecek. Bin 700 metrekare bir Emniyet Müdürlüðünü ilçemize kazandýrmýþ olacaðýz. Kendisinin de emekleri
çoktur bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü dikkatli ve titiz
çalýþmasýyla projeye 100

metrekare daha kazandýrmýþtýr" dedi.
Konuþmasýnda "devletin
dini, dili, siyaseti olmaz" diyen
milletvekili Kaya, "Osmancýk
deðiþime, geliþime açýk bir
þehir. Ýnþallah daha güzel bir
þehir olacak. Tüm kurum müdürlerimize de teþekkür ediyorum. Herkes iþini layýkýyla
ve fazlasýyla yapýyor. Ýnþallah
hep beraber daha güzel iþler
yapacaðýz. Adaleti üretim anlayýþýmýzýn temeline koyarak,
çevresini de ahlakla þekillendirerek, hiçbir ayrý gayrýya yol
açmadan bizim anlayýþýmýz
bu. Kim iþini iyi yapýyorsa en
iyi kiþi odur. Yani devletin dini,
dili, siyaset olmaz, devletin dini, dili adalettir, onun için sizden de beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

KAYA: SARP KAYALIKLAR
TÜNELLERLE MAZi OLUYOR
AK Parti Çorum milletvekili
Oðuzhan Kaya, 2 milyar TL'ye
mal olan ve sarp kayalýklar ve
uçurum arasýndaki seyahatler
mazide býrakacak olan Kýrkdilim geçiþ projesinin 2023 yýlýnda hizmete açýlacaðýný açýkladý.
Türkiye'nin en önemli güzergâhlarý arasýnda yer alan ve
Karadeniz Bölgesi'ni Ýç Anadolu'ya baðlayan Kýrkdilim yolunda çalýþmalar hýzla ilerliyor.
2008-2011 yýllarý arasýnda yol
geniþletme çalýþmalarý yapýlan
Kýrkdilim, 3 þeritli hale getirilmiþ ve sürücüler için büyük kolaylýk saðlanmýþtý.
Ancak bir süre sonra yamaçlardan düþen kaya parçalarý
tehlike oluþturmaya baþlamýþ,
zaman zaman yol trafiðe kapatýlmýþtý. Bunun üzerine bölgedeki ulaþým sorunun çözümüne
yönelik tekrar çalýþma baþlatýlarak Kýrkdilim'in tünellerle geçilmesi için proje hazýrlanmýþtý.
Adýný yol üzerinde bulunan 40
virajdan alan Kýrkdilim'de sarp
kayalýklar ile uçurum arasýnda
yer alan yaklaþýk 9 kilometrelik
yolda uzunluklarý bin 389 metre,
bin 149 metre ve bin 553 metre
üç ayrý tünel yapýlýyor.
MAZÝDE KALACAK
Çorum-Laçin Yolu üzerinde
bulunan Kýrkdilim Geçiþi, Ço-

rum'u, Osmancýk, Dodurga,
Laçin ve Kargý ilçelerine baðlayan, ayný zamanda Sinop'tan
baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz'e ulaþan kuzey-güney aksýnýn önemli bir parçasýný oluþturuyor. Karadeniz Bölgesi'nin Ýç
Anadolu'ya açýlan kapýsý olan
Çorum için önem arz eden projenin tamamlanmasýyla ulaþým

daha rahat ve konforlu bir þekilde saðlanacak büyük bölümü sarp kayalýklar ile uçurum
arasýnda geçen seyahatler mazide kalacak.
KAYA, ÇALIÞMALARI
YERÝNDE ÝNCELEDÝ
TBMM Adalet Komisyonu
Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Laçin
ilçesine giderek proje çalýþma-

larýný yerinde inceledi. Laçin
Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez ile birlikte yüklenici firmayý
ziyaret eden milletvekili Oðuzhan Kaya, firma yetkililerinden
bilgi aldýktan sonra çalýþmalarý
yerinde görmek için araçlarla
yapýmý devam eden tünellerde
inceleme de bulundu. Firma
yetkilileri, projede 3 tünelin yaný
sýra 3 adet hemzemin kavþak
ve 2 adet alt geçit bulunduðunu

açýkladý. Yetkililer, projenin tamamlanmasýyla birlikte 10,2 kilometre uzunluðundaki mevcut
güzergahýn 8,6 kilometreye düþeceðini ifade ettiler.
"CUMHURÝYET TARÝHÝNDE
ÇORUM'A TEK KALEMDE
YAPILAN EN BÜYÜK
YATIRIMLARDAN BÝRÝSÝ"
Cumhuriyet tarihinde Çorum'a tek kalemde yapýlan en

büyük yatýrýmlardan birisi olan
Kýrkdilim projesinde inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini anlatan Kaya, "Maliyeti bugün itibariyle yaklaþýk 2 milyar
lirayý bulan Kýrkdilim geçiþ projesi 3 tünelden oluþuyor. Laçin
bölgesinden baþladýðýmýzda,
Laçin'e yakýn olan T3 tüneli, ortada bulunan ve þu an içinde
bulunduðumuz T2 tüneli, ilerisindeki T1 tüneli. T3 Tünelindeki kazýlarý, ýþýk göründüleri tamamlandý. Betonlama ve demirleme iþlemleri de bitti. Yine
içinde bulunduðumuz T2 tünelinde ýþýk göründüler tamamlandý. Betonlamanýn yüzde 95
oranýnda son aþamasýna doðru geliyoruz. Ýnþallah T1 tünelinin sað tüpünde bir aya kadar,
sol tüpünde ise Kasým ayýnda
ýþýk görüldüyü yapacaðýz.
Ocak, Þubat aylarýnda da asfaltlama çalýþmalarýna baþlayarak, 2023'de bu tüneli açmýþ
olacaðýz. Bu hizmetin Çorum'umuza gelmesi için bizlere
her zaman destek olan Cumhurbaþkanýmýza teþekkür ediyorum. Yine Ulaþtýrma Bakanýmýza ve bu çalýþmayý yürüten
firma yetkililerimize teþekkür
ediyorum. Ýnþallah 2023 Haziran'dan önce tünelimizi hemþerilerimizin hizmetine sunacaðýz
diyorum" dedi.
(ÝHA)
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OSMANCIK BELEDiYESiNDEN

ÇANAKKALE GEZiSi

"GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDECEK"
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Çanakkale gezimize katýlan hemþehrilerimize teþekkür ediyorum. Her Türk evladý ömründe bir defa da olsa muhakkak Çanakkale Þehitliðini ziyaret etmeli.
Halkýmýza söz verdiðimiz gibi Çanakkale gezilerimiz baþladý. Ýlk kafilemizi dualarla yolcu ettik. Þehitlerimize
saygýyla. Çanakkale gezilerimiz devam edecek" þeklinde konuþtu.
(Fatih Yýldýrým)

Otomobille motosiklet
çarpýþtý: Bir yaralý

Kargý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca VEFA
(Yaþlý Evde Bakým) projesi kapsamýnda
temizlik görevlisi alacaðýný duyurdu.
Kargý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'na
personel alacak. Kargý Kaymakamlýðý
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca VEFA (Yaþlý Evde Bakým) projesi
kapsamýnda temizlik görevlisi alacaðýný
duyurdu.Baþvurular
10.08.202216.08.2022 tarihleri arasýnda þahsen
Kargý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna yapýlacak.
Baþvuran kiþilerin alýmý noter kurasý ile
yapýlacak ve kura çekimi 18 Aðustos
2022 Perþembe günü saat 14.00'de Kaymakamlýk Toplantý salonunda gerçekleþtirilecek.
(Sümeyra Özdoðan)

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn talimatýnýn
ardýndan Tarým Kredi marketlerinde indirimli
ürün satýþý baþlýyor. 15 Aðustos'tan itibaren
makarna, yumurta, un, süt, salça ve pirinç
baþta olmak üzere 30'un üzerinde üründe
indirimli satýþ uygulanacak. Cumhurbaþkaný
Recep
Tayyip
Erdoðan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsýnda, Tarým
Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin
kâr
amaçlý kurulmadýðýný belirterek,
fiyatlarýn düþürülmesi talimatý
vermiþti. Erdoðan, dün de Ankara'da DSÝ'nin
açýlýþýnda
konuyla ilgili önemli açýklamalarda
bulundu.
"BÜYÜKBAÞ ETÝNDE YÜZDE 30
ÝLA 35 ARASI ÝNDÝRÝM OLACAK"
Erdoðan, temel gýda ve temizlik ürünlerinin fiyatta baþa baþ satýlacaðýný belirttikten
sonra kýrmýzý et fiyatlarýyla ilgili de güzel bir
haber verdi. Cumhurbaþkaný, "Bu sabah Tarým Kredi Kooperatifi Baþkanýyla konuþtum,
Bakaným da konuþtu, Büyükbaþ hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onlarýn da satýþýna baþlayacaðýz" dedi.

Osmancýk Belediyesi, Çanakkale'ye gezi düzenliyor.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ün talimatýyla baþlatýlan
Çanakkale gezileri devam ediyor.
Geçtiðimiz hafta gezi kapsamýnda ilk
kafileler yola çýktý. Çanakkale Þehitliðini de gezen vatandaþlar, ecdadýn
yýllar önce savaþtýðý topraklarý tanýyor.

Kargý
Kaymakamlýðýna
temizlik görevlisi
alýnacak

Tarým Kredi
marketlerinde
indirimli satýþlar
baþlýyor

Osmancýk'ta
otomobille
çarpýþan motosiklet çarpýþtý,
motosiklet sürücüsü yaralandý.
Kaza, akþam saatlerinde
Yeþilçatma Mahallesi, Adnan
Menderes Caddesi Akþemseddin Ýlkokulu önünde meydana geldi. Kazada motosiklet
otomobille çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandý. Çevredekilerin ihbarýyla olay yerine saðlýk ve polis ekipleri sevk
edildi.
Olay yerinde yapýlan ilk
müdahalenin ardýndan yaralý
sürücü Osmancýk Devlet hastanesine kaldýrýldý.
Polis kazayla ilgili inceleme
baþlattý.
(Haber Merkezi)

ÝNDÝRÝME GÝRECEK
ÜRÜNLER BELLÝ OLDU
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýklamalarýnýn ardýndan indirime girecek ürünlerin listesi de belli oldu. Konuyla ilgili açýklamada
bulunan Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþçi, "Tarým Kredi Kooperatifi zincir marketlerinde yapacaðýmýz indirim, çok yakýnda gerçekleþecek. 3 ya da 5 gün içinde fiyat indirimlerini uygulamaya baþlayacaðýz. Tüm
ürünlerde neredeyse baþa baþ yani kar marjý çok düþük tutacak þekilde fiyat belirleniyor.
Çünkü bu zincir marketlerde kâr marjý düþük
biliyorsunuz ki. Ama belli ürünler var ki bunlar zaruri olan ürünler; un, yað, þeker, et gibi... Onlarda hatýrý sayýlýr bir indirime gidiyoruz." dedi.
ET ÜRÜNLERÝNDE ÝNDÝRÝMLER
AYRICA DUYURULACAK
Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafýndan temin edilecek ürünler, kasap reyonu
bulunan Tarým Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan
marketlerde ise gerekli hazýrlýk çalýþmalarýnýn yapýlmasýnýn ardýndan paketli olarak en
kýsa sürede indirimli þekilde satýþa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin
duyurusu ayrýca yapýlacak. (Haber Merkezi)

Bankalarýn
emeklilere yönelik
promosyonlarýyla
ilgili emsal karar
Bankalarýn emeklilere yönelik promosyon yarýþý iyi hýzlandý. Hatta bir banka, promosyon miktarýný 7 bin 500 TL'ye kadar çýkardý. Ancak bazý emekliler, daha önce aldýklarý promosyonlar nedeniyle bankalarýn
hesaplarýna bloke uygulamalarý yüzünden
yeni promosyonlarýný alamadý. Yargýtay'dan
ise bu durumun yasal olmadýðý yönünde emsal bir karar çýktý.
Türkiye'de emekli maaþlarýnýn yükselmesinin ardýndan bankalar arasýndaki promosyon yarýþý da hýzlandý. Emeklilerin kendi
bankalarýndan maaþ almasýný isteyen banka
yöneticileri, promosyon miktarýný 7 bin 500
TL'ye kadar çýkardý. Herkesin merakla takip
ettiði bu yarýþla ilgili dikkat çeken yeni geliþmeler yaþandý.

Kavþakta iki
otomobil çarpýþtý
Osmancýk'ta kavþakta iki otomobil çarpýþtý. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Mevlana Sokak ile Lojmanlar Sokaðýn kesiþtiði kavþakta
meydana geldi.
Ýki otomobil kontrolsüz kavþaða girince
çarpýþtý. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza yerine trafik polis ekipleri sevk edildi.
(Haber Merkezi)

DAHA ÖNCE ALDIKLARI
PROMOSYON NEDENÝYLE
YENÝSÝNÝ ALAMADILAR
Emeklilerin maaþlarýný baþka bankaya
taþýmak istediklerinde daha önce aldýklarý
promosyon nedeniyle hesaplarýna banka tarafýndan bloke konulduðu ve bu nedenle taþýyamadýklarý tespit edilmiþti.
BLOKE KOYMAK YASAL DEÐÝL
Sadece 2 bankanýn yaptýðý bu blokenin
yasal olmadýðý ortaya çýktý. Yargýtay Hukuk
Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi
ilgilendiren çok kritik bir karara imza attý.
Yargýtay, emekli maaþlarýna bloke konulamayacaðýna karar verdi.
EMEKLÝ MAAÞI 2 ÝSTÝSNA
DIÞINDA HACZEDÝLEMEZ
Kararda, emekli maaþ ve ödeneklerinin,
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacaklarý ile nafaka borçlarý dýþýnda haczedilemeyeceði belirtildi.
(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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D vitamini kullanýmý
diþlerde çürük
oluþumunu engelliyor
Pandemi ile hayatýmýzda daha da önemli
bir konuma yerleþen D vitamini kullanýmýnýn
diþ çürüklerinin engellenmesinde de önemli
bir yere sahip olduðunu söyleyen Doç. Dr. Fatýma Betül Baþtürk, diþlerde çürük oluþumunun nasýl engellenebileceðini anlattý.
Diþ çürüðü oluþumu, kiþinin beslenme tarzýndan tükürüðünün kalitesine kadar pek çok
deðiþkene baðlý olduðuna deðinen Ýstanbul
Geliþim Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Fatýma Betül Baþtürk,
D vitamini kullanýmý ile aðýz saðlýðýnýn korumanýn yollarýný anlattý.
Ýnsan saðlýðý için oldukça önemli olan D vitamini birçok saðlýk sorunuyla mücadelede de
etkin rol almakta. D vitamini deðerlerinin düþük olduðu kiþilerde aðýz bakýmý da yeterli deðilse çeþitli diþ eti ve diþ rahatsýzlýklarý meydana geldiðini ifade eden Doç. Dr. Fatýma Betül Baþtürk, hamilelerde de D vitamini eksikliðinin, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapým yetersizliðine baðlý olarak çürüðe yatkýnlýðý artýrdýðýný vurguladý.
Doç. Dr. Fatýma Betül Baþtürk, “Son yýllardaki Covid-19 salgýnýyla beraber, D vitamininin adýný daha çok duymaya baþladýk. D vitamini, yaðda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliði sýk görülmektedir. D vitamini
eksikliði yaþayan anne adaylarý hemen ümitsizliðe kapýlmamalýdýr. Yaþamýn ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde
olmasý çürük riskini yüzde 47 oranýnda azaltmaktadýr” dedi.
Son olarak 13 yaþ sonrasýnda D vitaminin
eksikliðine baðlý olarak diþ eti ve implant çevresi hastalýklarýnýn görülme sýklýðý arttýðýný
belirten Baþtürk, düzenli aralýklarla D vitamini
deðerlerinin ölçülmesi gerektiðine ve gerek
görüldüðü takdirde doktor kontrolünde takviye alýnmasýnýn önemli olduðunun altýný çizdi.
(Haber Merkezi)

Yaz mevsiminde en çok
görülen cilt hastalýklarý
Yaz aylarýnda cilt hastalýklarýnda artýþ olduðuna dikkat çeken uzmanlar, güneþ yanýklarý, mantar enfeksiyonlarý, isilikler, güneþ alerjileri, derin kýrýþýklýklar, erken cilt yaþlanmasý, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozlarý ve cilt kanseri gibi birçok hastalýða karþý
uyarýlarda bulundu.
Güneþin yüzünü gösterdiði yaz dönemine
girerken deri hastalýklarýna yakalanmamak için altýn tavsiyelerde bulunan Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Oðuz Küçükçakýr, en önemlisinin koruyucu krem kullanmak olduðunu söyledi. Kontrollü bir þekilde eski hayatýmýza geri dönüþlerin
yaþandýðýný belirten Dr. Küçükçakýr, yaz aylarýnda
cilt hastalýklarýnýn artýþ gösterdiðini ifade etti. Dr.
Küçükçakýr, "Yaz aylarýnda artýþ gösteren cilt hastalýklarýnýn baþýnda güneþ yanýklarý, mantar enfeksiyonlarý, isilikler, güneþ alerjileri, derin kýrýþýklýklar,
erken cilt yaþlanmasý, cilt lekeleri, kanser öncesi
deri keratozlarý ve cilt kanseri görülmektedir. Güneþ yanýklarýndan korunmak için öncelikle bahar
mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dýþ ortama çýkmadan 15 dakika önce, dermatoloðun cilt
yapýnýza uygun önereceði güneþ koruyucuyu tüm
güneþ gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dýþ ortamdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir.
Bunun yanýnda fiziksel olarak açýk renkli kýyafetler,
þapka ve güneþ gözlüðü takmalý ve güneþ ýþýnlarýnýn en dik açýyla yeryüzüne ulaþtýðý 11.00 ile 16.00
arasýnda mümkün olduðunca dýþ ortamda bulunulmamalýdýr. Özellikle çocukluk çaðýnda oluþan güneþ yanýklarý, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttýran en önemli tetikleyici olduðunu unutmamak gerekiyor” dedi.
Ortam ýsýsýnýn artmasý sonucu ter bezlerinin
salgýlarýnda artýþ ve bunun sonucunda özellikle
çocuklarda ve yine eriþkinlerde de özellikle boyun,
koltuk altý ve kasýk bölgesi gibi bölgelerde yanma
ve acýma hissi ile baþlayan kýzarýklýk, tahriþ ve su-

lantýlý kabarcýklar þeklinde isilik oluþtuðunu belirten Küçükçakýr, þunlarý söyledi:
“Engellemek için bu bölgelerin nemli kalmasýný
engellemek, dermatoloðunuzun önerdiði cilt yapýnýza uygun vücut yýkama jelleri veya
sabunlarý ile her gün duþ almak
ve banyo sonrasý önerilen
cilt yapýnýza uygun nemlendirici kremi sürmek
temel yapýlmasý gereken önlemlerdir.
Piþiðin derecesine
göre veya üzerinde
geliþebilen ikincil
enfeksiyonlar durumunda bazen medikal
tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artmasý
sonucu deri ve týrnak mantar
enfeksiyonlarýnda yaz aylarýnda artýþ
oldukça göze çarpýcý olmaktadýr. Öncelikle ayak
parmak aralarýnda, kasýk, koltuk altý, boyun bölgelerinde sýkça gözlenen kaþýntýlý/ bazen de kaþýntýsýz kýzarýklýk, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler þeklinde olmakta ve bazen de týrnak tutulumuna neden olarak týrnaklarda kalýnlaþma, sararma- kararma ve bozulmalara neden olmaktadýr.
Yine cildin kuru kalmasýný saðlamak kilit noktadýr
ve dermatoloðunuzun gerekli gördüðü tropikal veya sistemik tedaviye ivedilikle baþlamak en önemli noktadýr.”
Güneþ ýþýnlarýnýn tetiklediði en ciddi cilt hastalýklarýnýn kanser öncesi deri keratozlarý, güneþ lekeleri ve en nihayetinde melanom ve melanom dýþý cilt kanserleri olduðunu ifade eden Küçükçakýr,
“Korunmada temel prensip UV ýþýnlarýna maruziyeti azami düzeyle engellemek, güneþ yanýklarýndan korunmak ve cildinize uygun güneþ koruyucuyu kullanmaktýr. Ayrýca günde en az 2 litre su içilmelidir. Sigara ve alkol kullanýlmamalýdýr. Dermatoloðunuzun önerdiði yüz temizleme ürünleri ve
nemlendirici kremler düzenli olarak yaz aylarý boyunca kullanýlmalýdýr. Kýþ aylarýndan kalan derideki ölü tabakalar ve siyah noktalar için uzman kontrolünde hafif peeling uygulamasý yapýlabilir" dedi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:06
05:42
12:50
16:39
19:48
21:18

TARiHTE BUGÜN
1925- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pullarý tedavüle çýkarýldý.
1934- Türkiye Selüloz ve Kaðýt Fabrikalarý
Genel Müdürlüðü (SEKA) kuruldu. Paþabahçe Cam Fabrikasý'nýn temeli atýldý.
1974- Türkiye, Ýngiltere ve Yunanistan Cenevre'de Kýbrýs'la ilgili toplanmýþtý. Cenevre
Konferansý görüþmeleri çýkmaza girince, Türkiye Kýbrýs'ta ikinci bir askeri harekat baþlattý.
1974- Murataða, Sandallar ve Atlýlar Katliamý
1974- ANKA Ajansý muhabiri Gazeteci
Adem Yavuz, Rumlar tarafýndan tutsak edildi
ve gözleri baðlýyken ateþ edilerek, yaralandý.
Yavuz, 26 Aðustos'ta Adana Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi hastanesinde öldü.
2001- Adalet ve Kalkýnma Partisi kuruldu.
2007- Gazeteci Emin Çölaþan'ýn Hürriyet
Gazetesi'ndeki köþe yazarlýðýna son verildi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

YIL: 5 / SAYI: 2183

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.
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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

Uzmanýndan uyarý: Yoðun stres sonrasý
kalp krizi vakalarýný çok görebiliyoruz
Beslenme þekli ve stresin
kalp saðlýðýna etkileri üzerine konuþan Prof. Dr. Mehmet Mustafa
Can, “Kalbi korumak için Akdeniz
tipi beslenmeyi öneriyoruz. Özellikle þehir yaþamýnda stresle yaþayan insanlar çok daha risk altýnda gözüküyor. Yoðun stresli bir
durum sonrasý kalp krizi vakalarýný çok görebiliyoruz. Bunlar gelip
geçici oluyor ama hasta o sýrada
kalp krizi geçirmiþ oluyor” dedi.
Düzensiz beslenme, hareketsiz yaþam, stres faktörleri gibi
birçok etken kalp saðlýðýna doðrudan etkide bulunuyor. Uzmanlar ise sýcak havalarda beslenme
þekli ve kalp saðlýðýna dikkat
edilmesi konusunda uyarýyor.
Sultangazi Haseki Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nin Kardiyoloji Kliniði Ýdari ve Eðitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Mustafa
Can da þehir yaþamý, yoðun iþ
temposu ve yaðlý, tuzlu beslenmenin kalp saðlýðýný olumsuz etkilediðine dikkat etti. Prof. Dr.
Can, vatandaþlara tavsiyelerde
bulunurken, stresin birçok kalp
rahatsýzlýðýný tetikleyebildiðini
vurguladý.
Tüketilen besinlerin kalp saðlýðýna etkisi üzerine deðerlendirmelerde bulunan Sultangazi Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Kardiyoloji Kliniði Ýdari
ve Eðitim Sorumlusu Prof. Dr.
Mehmet Mustafa Can, “Yaz döneminde sýcaklýklarýn artmasýyla,
insanlarýn yaz moduna girmesiyle beraber yeme içme alýþkanlýklarýmýzda deðiþiklikler oluyor. Bol
alkol tüketimi, susuz kalma, çok
yoðun çalýþma ve fast food tarzý
yemeklere kayma gibi insanlar
yeme alýþkanlýklarýný deðiþtirince
ister istemez bu vücudumuza
yansýyor. Özellikle tansiyon yükselmeleri, sýcak çarpmalarý, dilatasyona baðlý çarpýntý ataklarý,
kalp krizinin riskinin artmasý,
stresli yaþam bunlarý tetikliyor.

Fast food tarzý yemeklerin vücudumuzun sindirim sistemine zararlarýný hepimiz biliyoruz. Çok
sýk yemeler, bu ürünlere çok yüklenmeler sindirim sistemi bozukluklarýna yol açabiliyor. Bununla
beraber damarsal yaðlanmayý da
artýrýyor. Biz kalbi korumak için
Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz, yaðlý, tuzlu beslenmeyi, karbonhidrat tüketimini önermiyoruz.
Yaz aylarýyla beraber aþýrý
karbonhidrat, tuz tüketimi ya da
susuz kalma kalp hastalýklarýný
tetikleyen nedenler. Hem kalp
hastalarýmýzýn hastalýklarýný tetikleyebiliyor hem de saðlýklý insanlarýmýzda yeni kalp hastalýklarýna yol açabiliyor. Onun için
yaz döneminde suyu bol tüketmelerini, beslenirken sýk ve az yiyip Akdeniz tarzý beslenmelerini
fast food tarzý ürünlere aþýrý yüklenmemelerini istiyoruz. En çok
kalp krizleriyle karþýlaþýyoruz, bu
sýklýðýmýz hiçbir zaman deðiþmedi. Ýkinci sýklýkta tansiyon ataklarýyla gelen hastalarýmýz oluyor.
Yaz döneminde susuz kaldýklarý
için biraz çarpýntý sýklýðý artýyor”
dedi.
Stresin oluþturduðu olumsuz
etkilere iliþkin konuþan Prof. Dr.
Can, "Yoðun stresli bir durum
sonrasý biz kalp krizi vakalarýný
çok görebiliyoruz. Ciddi bir üzülme, stres sonrasý kalpte boðumlanma diye tanýmladýðýmýz bir
hastalýk oluyor. Bunlar gelip geçici oluyor ama hasta o sýrada kalp
krizi geçirmiþ oluyor. Pandemi
bitmedi ama yaz dönemi bir rahatlama oldu, insanlar artýk eski
sýký tedbirleri uygulamýyorlar. Bu
konularda da dikkat edelim.
Streslerimiz hayatýmýzýn her döneminde olacaktýr. Bunlarla baþ
etmek önemli, bunlarýn kalýcý olmadýðýný, gelip geçici olduðunu
bilmemiz gerekiyor. Saðlýðýmýza
bu konuda çok dikkat etmemiz,

sporumuzu düzenli yapmamýz,
vücudumuzu zinde tutmamýz gerektiðini hepimizin bilmesi gerekiyor. Depresyondan tutun da kalp
krizi tetiklemelerine, tansiyon düzensizliklerine ruh hali bozukluklarýna kadar türlü hastalýklarla
karþý karþýya kalýrýz. Halkýmýza,
vatandaþlarýmýza bu konuda çok
dikkat edilmesi gerektiðini özellikle söylemek istiyorum. Özellikle þehir yaþamýnda bu stresle yaþayan insanlar çok daha risk altýnda gözüküyor. Metropol þehirlerindeki yoðun nüfus kalabalýðý,
belli spor alanlarýnýn olmamasý,
iþ yoðunluðu, insanlarýn kendine
vakit ayýramamasýndan dolayý
insanlarýmýzdaki stres faktörü
köydeki yaþama göre çok çok
fazla" ifadelerini kullandý.
Kalp saðlýðýný korumak için
önerilerde bulunan Prof. Dr. Can,
vatandaþlarýn spor yapmayý ihmal etmemesi gerektiðine dikkat
çekerek þöyle konuþtu: "En çok
kalp dostu olarak önereceðimiz
þey; yürüyüþ, haftanýn belli günlerini insanlarýn kendine ayýrmasý, en az 3 veya 4 günü yarým saat ya da 1 saatlik bir yürüyüþ
yapmasý çok iyi gelecektir. Akdeniz tipi beslenme dediðimiz özellikle yeþil aðýrlýklý, suyun bol olduðu, haþlanmýþ etin olduðu,
yaðlý besinlerin, karbonhidratýn
az olduðu bir diyet öneriyoruz.
Bunlar hem vücudu yormayacaktýr hem hastayý saðlýklý ve
zinde tutacaktýr. Yeþil aðýrlýklý,
balýk tarzý, beyaz et tarzý besinler
saðlýðýmýzý koruyacaktýr. Ýlla 'kýrmýzý etten uzak duracaksýnýz' diye bir yaklaþýmýmýz yok fakat ölçülü bir þekilde tüketilebilir, haþlama tarzýnda yiyebilirsiniz. Izgara tarzýnda yiyebilirsiniz ama haftanýn belli günlerinde abartmadan vücudu yormadan yenebilir.
Hamur aðýrlýklý ürünler, karbonhidratlardan da uzak durmanýzý
tavsiye ederim." (Haber Merkezi)

Travmatik
olaylar psikolojik
dayanýklýlýðý
artýrýyor
Ruhsal yaralanma olarak da bilinen
travmanýn, örseleyici olaylar sonrasýnda
meydana geldiðini söyleyen Dr. Öðr.
Üyesi Erkal Erzincan yaþanan travmatik
olaylarýn, kiþilerin psikolojik dayanýklýlýðýný artýrdýðýný belirtti.
Yoðun bir þekilde çaresizlik hissetme, dehþet ve utanma gibi duygulara
yol açan travmatik olaylar, kiþinin bedensel ve ruhsal bütünlüðüne de zarar
veriyor. Her insanýn yaþamý boyunca en
az bir kere travmatik olay yaþadýðýna
deðinen Ýstanbul Geliþim Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Dr. Öðr. Üyesi Erkal
Erzincan, Travma Sonrasý Stres Bozukluðunun (TSSB) kronik bir hastalýk olduðunu vurguladý. Dr.Erzincan,“24 ülkeden toplamda 68 bin 894 yetiþkin katýlýmcý ile yürütülen bir çalýþmada katýlýmcýlarýn yüzde 70'inden fazlasýnýn en az
bir travmatik olaya; yüzde 30,5'inin ise
dört veya daha fazla travmatik olaya
maruz kaldýðý bildirilmiþtir. Travmatik
olaylarýn bu kadar yaygýn olmasýna karþýn her travmatik olay sonrasýnda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu geliþmemektedir. Sanýlanýn aksine travmatik
olay sonrasýnda en çok ortaya çýkan
ruhsal bozukluk da Travma Sonrasý
Stres Bozukluðu deðil, majör depresif
bozukluktur ve yine sanýlanýn aksine
travmatik olay karþýsýnda en çok görülen durum ruhsal bir bozukluðun ortaya
çýkmasý deðil, psikolojik dayanýklýlýk ile
saðlýklýlýðýn devamýdýr” dedi.
Travmatik olaylarýn tahmin edilenden
daha yaygýn olduðunu belirten Erzincan,
ilgili koruyucu ruh saðlýðý uygulamalarýnýn yapýlmasý özellikle günümüzdeki gibi riskin fazla olduðu dönemlerde oldukça hayati olduðunu da vurguladý.
BUNLARDAN BÝRÝNÝ
YAÞADIYSANIZ, TRAVMATÝK
OLAY GEÇÝRMÝÞ OLABÝLÝRSÝNÝZ
Dr. Öðr. Üyesi Erkal Erzincan, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders'a (DMS) göre aþaðýda yer
alan maddelerden en az birini, kiþi kendinde fark ediyorsa daha önce travmatik
bir olay geçirmiþ olunabileceðini ifade
etti. O maddeler ise þu þekilde;
1- Doðrudan örseleyici olay(lar) yaþama.
2- Baþkalarýnýn baþýna gelen
olay(lar)ý, doðrudan doðruya görme
(bunlara tanýklýk etme).
3- Bir aile yakýnýnýn ya da yakýn bir
arkadaþýnýn baþýna örseleyici olay(lar)
geldiðini öðrenme. Aile bireyinin ya da
arkadaþýnýn gerçek ölümü ya da ölüm
ihtimali kaba güçle ya da kaza sonucu
olmuþ olmalýdýr.
4- Örseleyici olay(lar)ýn sevimsiz ayrýntýlarýyla, yineleyici bir biçimde ya da
aþýrý bir düzeyde karþý karþýya kalma
(Örneðin insan kalýntýlarýný toplayan ilk
kiþiler, çocuk sömürüsünün ayrýntýlarýyla
yeniden karþýlaþan polis memurlarý).
"RUSYA-UKRAYNA SAVAÞI
ÝNSANLIK ÜZERÝNDE RUHSAL
TRAVMAYA SEBEP OLDU"
Son dönemde yaþanan savaþ durumu sadece Rusya ve Ukrayna'yý etkilememiþ, dünyanýn dört bir yanýndan insanlarý etkilediðini ifade eden Erzincan,
“Ayný zamanda bu savaþ, insanlarý ‘Metaverse' rüyasýndan uyandýrarak gerçek
dünyanýn tehlikelerle dolu bir yer olduðunu hatýrlattý. Rusya'nýn nükleer silah
kullanýmý ile ilgili tehditleri ve üçüncü
dünya savaþýnýn baþlayabileceði yönündeki senaryolar tüm insanlýðý kaygýlandýrdý. Ek olarak savaþ ile ilgili görüntüler,
sosyal medya aracýlýðý ile çok hýzlý ve
kontrolsüz þekilde yayýldý. Bu süreç baþta Ukrayna'daki halk olmak üzere dünya
genelinde pek çok insanýn ruhsal travma ile tekrar tanýþmasýna yol açtý” dedi.
(Haber Merkezi)
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Taner Ýsbir, Ortaköy
için Ankara’da

Minik pehlivanlara

malzeme desteði
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
spora ve sporcuya verdiði desteklere devam
ediyor.
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
minik pehlivanlara spor malzemesi desteði
saðladý. Baþkan Ýsbir, güreþ müsabakalarýnda ilçesini temsil eden minik pehlivanlarý
makamýnda misafir ederek kendilerine spor
malzemesi armaðan etti.
Ýsbir "Çocuklarýmýz ve gençlerimiz bizlerin geleceði, aydýnlýk yarýnlarýmýzýn teminatýdýr. Gençlerimizin sportif ve kültürel yönden geliþimi ve ahlaki olarak geliþimini saðlamak amacýyla Belediye Baþkanlýðýmýzca
birçok proje gerçekleþtirdik. Bugün de ilçemizi ata sporumuz güreþ sporunda temsil
eden minik pehlivanlarýmýzý misafir ediyoruz. Kendilerine moral vermek. Destek olmak amacýyla Ayakkabý, seremoni eþofmaný, antrenman eþofmaný, antrenman yeleði,
güreþ mayosu, mont ve birçok hediye takdim ettik. Ýnþallah çocuklarýmýz antrenmanlarýný yeni malzemeleri ile yaparak, eksiklik
hissetmeyecek ve önümüzdeki yýllar içinde
de ilçemizi ve ülkemizi birincilik kürsülerinde
temsil edecekler. Kendilerine spor hayatlarýnda baþarýlar diliyor, göstermiþ olduklarý
baþarýlardan dolayý tüm sporcularýmýza ve
Güreþ Antrenörümüz Mustafa Koçak'a ilçe
halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ankara'da ziyaretlerine
devam ediyor. Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy'de hayata geçirilecek projeler için Ankara'da ziyaretlerde bulunuyor, yetkililerle görüþerek sorun ve talepleri
iletiyor. Ziyaretlerle ilgili bir açýklama yapan Baþkan Ýsbir, "Ýlçemizde
gerçekleþtirilecek olan hizmet ve
projeler için birçok kamu kurum ve

kuruluþu ile yakýn temas halindeyiz.
Yapacaðýmýz çalýþmalara destek
bulmak amacýyla TCDD Genel Müdür Yardýmcýmýz Hemþerimiz Ýsmail Çaðlar ve Liman ve Feribot Yönetimi Daire Baþkanýmýz Hemþerimiz
Ýbrahim Çelik'i makamlarýnda ziyaret ettik. Kendilerine Ýlçemize vermiþ olduklarý desteklerden dolayý ilçe halkým adýna teþekkür ediyorum" dedi.
(Haber Merkezi)

Hacý
Bektaþ'ta
aþure
buluþmasý
Akþener'den emekli
maaþý çýkýþý

ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener,
Aksaray'da esnafla bir araya gelip önemli
açýklamalarda bulundu. Emekli maaþlarýyla
ilgili de dikkat çeken bir çýkýþ yapan Akþener, ''Ey emekliler, söyleye söyleye 3 bin
500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaþý
alanlar vardý. Sizden öðrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediðimiz þuydu;
en
düþük
emekli maaþý, asgari ücret kadar olmalýdýr" dedi.
Her hafta baþka
bir ilde esnaf ziyareti yapan ÝYÝ Parti
Genel Baþkaný Meral Akþener, bu kez de Aksaray'da kendisini
bekleyen vatandaþlara seslendi. Yaklaþýk 2
senedir il il gezdiðini belirten Akþener, "Burada bir amacým var. Çok uzun bir zamandýr
sizin dertlerinizin konuþulmadýðý, buna karþýlýk þuculuk-buculuk üzerinden siyasetçilerin birbirlerine laf çaptýrdýðý ama sizin derdiniz konuþulmadýðý için de her birinizin çýrak
çýktýðý bir sistem var bu ülkede." dedi.
"EN DÜÞÜK EMEKLÝ MAAÞI
ASGARÝ ÜCRET KADAR OLMALI"
Ekonomiye ve hayat pahalýlýðýna deðinen Akþener, emeklileri sevindirecek bir vaatte de bulundu.
ÝYÝ Parti lideri, "Emekli maaþý… Söyleye
söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler bin 500 lira emekli maaþý alanlar vardý. Bizim dediðimiz þuydu en düþük emekli maaþý asgari
ücret kadar olmalýdýr. Bunu bu arkadaþlar
yaptý yaptý yapmadý biz yapacaðýz az kaldý.
Hani treniniz ne oldu kara tren, ne oldu havaalaný, ne oldu çökülen çiftlikler. Mülakat
denilen o sistemi ortadan kaldýracaðýz netlikle söylüyorum. 24 milyar TL sizin cebinizden, Türk Telekom'dan alýndý Hariri'nin cebine koydular. Erdoðan'ýn aile dostu."
"SÝYASETÇÝLERÝN ÝNSANLARIN
SESÝNÝ DUYUP ÇÖZÜM
ÜRETMESÝ GEREKÝYOR"
Akþener, ister iktidar olsun, ister muhalefet, siyasetçilerin görevinin vatandaþý dinlemek olduðunu ifade etti. Siyasetçilerin görevinin vatandaþlarýn sorunlarýna çözüm üretmek olduðunu anlatan Akþener, þunlarý kaydetti: "Siyasetçiler bu çözümlerin üzerinden
rekabet etmektir. Benim gibi her siyasetçinin
buraya gelip karþýnýzda resmi tanzim durmasýný saðlamaktýr. Siz olmazsanýz siyaset
de olmaz, siz olmazsanýz hiçbir þey olmaz.
O nedenle esnaf için müþterisi velinimet olduðundan bu dükkanlara girdim. O dükkanlarýn içerisinde, 'Bu akþam ne piþireceðim?'
diye düþünen kadýnlarý gördüm. Atanamayan gençlerin gözyaþlarýný gördüm. Ýnsanlarýn, ev hanýmlarýnýn, çiftçilerin konuþtuðunu
gördüm. Siyasetçilerin esnaflarýn içerisindeki insanlarýn sesini duyup ona çözüm üretmesi gerekiyor."
(Haber Merkezi)

Muharrem Ayý dolayýsýyla Hacý
Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý
Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði tarafýndan
"Aþure" etkinliði düzenlendi.
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür
Vakfý bahçesinde gerçekleþtirilen
Aþure Gününe katýlým yoðun olurken, birlik ve beraberlik mesajlarý
verildi.
Etkinliðe; AK Parti MKYK Üyesi
ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ulaþ Tokgöz, CHP Ýl ve
Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazý siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri, köy
ve mahalle muhtarlarý ile vatandaþlar katýldý.
Kerbela Þehitleri için yapýlan
saygý duruþunun ardýndan Hacý
Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý
Þube Baþkaný Dede Nurettin Aksoy'un selamlama ve duasý ile baþlayan programda, protokol konuþmalarý, semah gösterisi yer aldý.
Ayrýca, Kadeþ Halkoyunlarý Gençlik
ve Spor Kulübü Derneði Korosu,

Emine Özten eþliðinde müzik dinletisi gerçekleþtirdi.
Toplumun tüm renklerini içine
alan etkinlikte yapýlan konuþmalarda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.
CEYLAN: ZOR BÝR
COÐRAFYADAYIZ, ALLAH
BÝRLÝÐÝMÝZÝ BOZMASIN
AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da birlik
ve beraberlik mesajý verdi.
Ceylan konuþmasýnda, "Kardeþliðin ve birlik ve beraberliðin en
yüksek seviyede yaþadýðýmýz Mu-

harrem Ayýnýzý tebrik ediyorum. Bugün burada Çorum Alevi Kültür
Merkezi Derneði'mizin yapmýþ olduðu lokma gününde beraberiz inþallah. 780 bin kilometrekare bu
güzel vatanýmýzda gerçekten çok
zor bir coðrafyadayýz. Herkesin bu
güzel vatan üzerinde deðiþik emelleri oyunlarý olan bir coðrafyadayýz.
Biz þunu diyoruz, Çorum'da Allahu
Teala bu mübarek günlerin yüzü
suyu hürmetine, birliðimizi beraberliðimizi bozmak isteyenlere fýrsat
vermesin. Bu güzel Çorum'da kardeþliðimizi bozmak isteyene fýrsat
vermesin" ifadesini kullandý.

Oðuzlar'da yol çalýþmasý
Oðuzlar'da ilçenin farklý güzergahlarýnda belediye ekipleri tarafýndan asfalt düzeltme çalýþmasý yapýlýyor. Ýlçenin dört bir yanýnda çalýþmalarýn aralýksýz sürdüðünü ifade eden Oðuzlar
Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Ýlçemizde
tüm ekiplerimizle ilçe halkýmýza hizmet etmeye

devam ediyoruz. Hasan Özoðlu Caddesi, Okul
Yolu ve Erencik Köprüsünde ilçemizin yollarýnda
düzenleme çalýþmalarý yapýlmaya devam ediyoruz. Sahadaki tüm personellerimize kolay gelsin
dileklerimizi iletiyor Ýlçemize hayýrlý olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)

TAHTASIZ:
ADALETTEN YANAYIZ
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ise, Kerbela'nýn sadece Ýslam
Tarihi'nin deðil insanlýk tarihinin de
en büyük trajedilerinden birisi olduðunu vurguladý.
Bu olaydan çýkartýlacak sonucun mutlak adalet ve kardeþlik olmasý gerektiðini belirten Tahtasýz,
"Hz. Hüseyin Kerbela'da þüphesiz
adaleti temsil ediyordu. Elbette ki
bizler Hz. Hüseyin'in Kerbela'da
temsil ettiði adaletten yanayýz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
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MHP'liler
Osmancýk'a geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafýndan organize edilen "Adým Adým 2023 Ýlçe
Anlatma ve Aydýnlatma" adlý program Osmancýk'ta yapýlacak. Programa, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya ile Yozgat Milletvekili Ýbrahim Ethem Sedef de katýlacak. MHP'nin Adým
Adým 2023 Ýlçe Ýlçe
Anlatma ve Aydýnlatma Osmancýk ve
Dodurga programý
12 Aðustos Cuma
günü saat 18.00'da Saray Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek. MHP Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Satýlmýþ Karatað, programa tüm
Osmancýk halkýný davet etti.
Program için tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný belirten Karatað, "Partimizin
'Adým Adým 2023 Ýlçe Ýlçe Anlatma ve Aydýnlatma programý kapsamýnda 81 ilde vatandaþlarýmýzla bir araya geliyoruz. Çorum ilçelerindeki programlarýmýz 12, 13 ve
14 Aðustos tarihlerinde olacak. 12 Aðustos'ta Osmancýk'ta Dodurga ilçemiz ile
birlikte toplantýmýzý gerçekleþtireceðiz.
Programda MHP Genel Baþkan Yardýmcýmýz Mevlüt Karakaya ile Yozgat Milletvekilimiz Ýbrahim Ethem Sedef ve MDK Üyelerimiz Sayýn Cemil Yavuz Aksu ile Kürþat
Türker Ercan da bizlerle olacak. Bu önemli programa tüm halkýmýzý davet ediyorum" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
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OSMANCIK KALESi'NE
‘ASANSÖR' YAPILIYOR
Osmancýk'ta bulunan Kandiber
Kalesi'ne yapýlmasý planlanan
asansör projesi onaylandý.
Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Toplantýsý, Osmancýk'ta yapýldý.
275 metre yükseklikteki kaleye
kolay ulaþým saðlanmasý amacýyla
hazýrlanan proje onaydan geçti. Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Toplantýsý Osmancýk'ta
yapýldý. Toplantýda Kandiber Kalesi'ne yapýlmasý planlanan proje görüþüldü.
KURUL ÜYELERÝ
KALEYÝ ÝNCELEDÝ
Öte yandan toplantýnýn ardýndan
kurul üyeleri Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay ve Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör ile birlikte
kalede incelemelerde bulundu. Ahmet Gelgör, "Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Toplantýsý
ilçemizde yapýldý. Osmancýk Kalesi
Asansör Projesi onaylandý. Ýlçemize
hayýrlý olsun. Baþta Kurul Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Akif Iþýk olmak
üzere tüm kurul üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum. Osmancýk Kaymakamýmýz Sayýn Ayhan Akpay ile
birlikte ilçemizdeki Kültür Varlýklarý
hakkýnda kurul üyelerimizle incelemelerde bulunduk. Ýmaret Cami
Çevre Düzenleme Projemiz, Baltacý
Mehmet Paþa Çeþmesinin restorasyonu, tarihi hamamýn kamulaþtýrýlmasý, Koyunbaba Köprüsünün
aydýnlatýlmasý çalýþmalarý sürüyor"
diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk Belediyesi
halka aþure ikram etti
Bölgenin en büyük kapalý
pazarý neredeyse hazýr
Osmancýk'ta yapýmý devam eden bölgenin en büyük kapalý
pazarýnda çalýþmalar
sürüyor.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Son durumla ilgili
bilgiler veren Gelgör,
"Kapalý pazar yerimiz
nerdeyse hazýr. Kapalý Pazar Yerinde çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Çatýnýn
ardýndan zemin betonu tamamlanmak üzere. Tüm altyapýmýz hazýr. Kýsa süre içerisinde Osmancýk, bölgenin en modern pazar
yerine kavuþacak" ifadelerini kullandý.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk Belediyesi, Muharrem
ayý nedeniyle vatandaþlara aþure ikram etti.
Geçtiðimiz Cuma günü namazýn
ardýndan Osmancýk
Belediyesi tarafýndan Beylerçelebi
Camii önüne stant
kuruldu. Muharrem
ayý ve Aþure Günü
nedeniyle vatandaþlara aþure ikram
edildi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Bereketin, birlik ve beraberliðin, kardeþliðin
simgesi Aþure Günü mübarek olsun.
Aþure günü vesilesiyle vatandaþlarýmýza aþure ikramýnda bulunduk"
dedi. (Çaðrý Uzun)

