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Osmancýk’ta
yolda yürürken
kurþunlandý!

Osmancýk Belediyesinden

çocuklara yüzme kursu
Osmancýk Belediyesi Yüzme Havuzu'nda çocuklara yönelik
yüzme kurslarý baþladý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan ilçeye kazandýrýlan Yüzme Havuzu'nda Halk Eðitim Merkezince çocuklara
yönelik yüzme kursu veriliyor. Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, beraberinde Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay
ile birlikte yüzme havuzunu ziyaret etti. 8’DE

Osmancýk'ta meydana gelen silahlý saldýrýda bir kiþi yaralandý. Olay, Kýzýlýrmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddialara
göre, aralarýnda geçmiþten gelen husumet olduðu iddia
edilen amca çocuklarý arasýnda tartýþma çýktý. 8’DE

Bölgenin en modern er meydaný
Dr. Damla Akman

Osmancýk'ta
Anestezi Uzmaný
göreve baþladý

Osmancýk’a yapýlýyor
Osmancýk Belediyesi
tarafýndan kente kazandýrýlan festival
alanýnda çalýþmalar devam ediyor.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, beraberinde belediye
yöneticileriyle birlikte ilçede yapýmý
devam eden festival alaný inþaatýnda
incelemelerde bulundu. 8’DE

Anestezi ve Reanimasyon Uzmaný
Dr. Damla Akman Osmancýk Devlet Hastanesi'nde görevine baþladý. Dr. Damla
Akman Dokuz Eylül Týp Fakültesi Mezunu
ve Uzmanlýk Eðitimini Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde
Fakültesinde tamamladý. 2’DE
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, bölgenin en büyük
güreþ organizasyonunu yine
bölgenin en modern er meydanýnda
düzenleyeceklerini söyledi.

Osmancýk Belediyesi,

Çanakkale'ye
gezi düzenliyor
Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, belediye tarafýndan Çanakkale gezilerinin düzenleneceðini duyurdu. Belediye Baþkaný Gelgör, "Söz vermiþtik,
yapýyoruz. Çanakkale gezilerimiz baþlýyor. Her vatandaþýmýzýn Çanakkale'yi
görmesi, ecdadýmýzý
yad etmesi en büyük arzumuzdur”
dedi. 2’DE

Yine Çevreyolu yine kaza:

ALTI YARALI!

OSMANCIK'TA KÖYLER
ÝÇME SUYUNA KAVUÞACAK

Osmancýk'a
3,7 milyon lira
ek ödenek

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum çevreyolu Bulvarý Ýlim Yayma
Kavþaðý'nda belediye vidanjörü ile kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. 3’TE

ÝLÇE ESNAFININ
SORUNLARI MASADA 2’DE

Oðuzhan
Kaya

Çevre, Þehircilik
ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý tarafýndan Çorum'un
köy ve ilçelerinde
kullanýlmak üzere
tahsis ettiði 39
milyon liralýk ek
bütçenin detaylarý
belli oldu. Buna
göre Osmancýk'a 3
milyon 785 bin lira
ek ödenek tahsis
edilecek. 2’DE

AKARYAKITA ÇÝFTE
ÝNDÝRÝM!
2’DE

Osmancýk ilçesine
baðlý bazý köylerin içme suyu probleminin
çözümü için adým atýldý. Osmancýk ilçesine
baðlý Aþýkbükü, Yaðsiyen ve bu köyün
Havdan Mahallesi,
Fýndýk Köyü Küçükalan Mahallesi, Ovacýksuyu, Avlaðý, Baltacý Mehmet Paþa ve
Kargý Köyü'nün içme
suyu probleminin çözümü için çalýþma
baþlatýldý. 2’DE

Karslýoðlu ve Arýk veda etti
Osmancýk Ýlçe Müdürü
Haluk Karslýoðlu ve
Bölge Trafik Baþkomseri Ali Arýk, ilçeye veda etti. Atamalarý çýkan
Osmancýk Ýlçe Müdürü
Haluk Karslýoðlu ve
Bölge Trafik Baþkomseri Ali Arýk için Osmancýk Kaymakamlýðý
tarafýndan bir yemek
organize edildi. 7’DE

KANI YERDE KALMAYAN ÞEHÝDÝN AÝLESÝ
SEVÝNÇ GÖZYAÞI DÖKTÜ 3’TE

GENÇLÝK VE SPOR BAKANLIÐI,
BÝN 17 PERSONEL ALACAK 7’DE
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Osmancýk'a 3,7 milyon lira
ek ödenek tahsis edildi
Dr. Damla Akman

Osmancýk'ta
Anestezi Uzmaný
göreve baþladý
Anestezi ve Reanimasyon Uzmaný Dr.
Damla Akman Osmancýk Devlet Hastanesi'nde görevine baþladý.
Dr. Damla Akman Dokuz Eylül Týp Fakültesi Mezunu ve Uzmanlýk Eðitimini Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Fakültesinde tamamladý.
Osmancýk Devlet Hastanesi tarafýndan
yapýlan açýklamada "Anestezi ve Reanimasyon Uzmaný Dr. Damla Akman'a hoþ
geldiniz der, yeni görevinde baþarýlar dileriz" denildi.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediyesi,

Çanakkale'ye
gezi düzenliyor

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý tarafýndan Çorum'un köy ve ilçelerinde kullanýlmak üzere tahsis ettiði 39 milyon liralýk ek bütçenin detaylarý belli oldu. Buna göre Osmancýk'a 3 milyon 785 bin lira ek ödenek tahsis
edilecek.
AK Parti Milletvekili ve Adalet
Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan Kaya, geçtiðimiz günlerde Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný
Murat Kurum'un talimatýyla Çorum
Ýl Özel Ýdaresi'ne 39 milyon liralýk
ek bütçenin tahsis edildiðini duyurmuþtu.
OSMANCIK'A 3,7 MÝLYON
Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ ise bütçenin detaylarýný
paylaþtý. Bektaþ'ýn paylaþtýðý tabloya göre merkez için 9 milyon 149
bin lira, Alaca için 4 milyon 53 bin lira, Bayat için 2 milyon 776 bin lira,
Boðazkale için 725 bin lira, Dodurga için 738 bin lira, Ýskilip için 4 milyon 304 bin lira, Kargý için 3 milyon
451 bin lira, Laçin için 570 bin lira,
Mecitözü için 2 milyon 747 bin lira,
Oðuzlar için 462 bin lira, Ortaköy
için 494 bin lira, Osmancýk için 3
milyon 785 bin lira, Sungurlu için 5
milyon 463 bin lira, Uðurludað için

Mehmet
Bektaþ

Oðuzhan
Kaya

ise 890 bin liralýk ödenek ayrýldý.
BEKTAÞ'TAN
TEÞEKKÜR
Mehmet Bektaþ, bütçenin Çorum'a kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Bektaþ, "Sa-

hibi deðil emanetçisi olduðumuz bu
koltuklarda sevdamýz olan Çorum'umuz, Ýlçelerimiz ve Köylerimiz
için devletimizin verdiði imkanlar
dahilinde milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek için ayrýlan ödenekler listededir. Ýlimiz sýnýrlarý içerisin-

de yer alan tüm topraklarýmýzý hizmetlerimizle taçlandýrmaya devam
ediyoruz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum Allah Devletimize
zeval vermesin tüm ilçelerimize ve
vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk'ta köyler içme suyuna kavuþacak
Osmancýk ilçesine baðlý bazý
köylerin içme suyu probleminin çözümü için adým atýldý.
Osmancýk ilçesine baðlý Aþýkbükü, Yaðsiyen ve bu köyün Havdan Mahallesi, Fýndýk Köyü Küçükalan Mahallesi, Ovacýksuyu, Avlaðý, Baltacý Mehmet Paþa ve Kargý Köyü'nün içme suyu probleminin çözümü için çalýþma baþlatýldý.
Osmancýk Ýlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliði Baþkanlýðý tarafýndan, ilçeye baðlý Aþýkbükü köyüne
içme suyu inþaatý ve içme suyu tesisi, GES, dalgýç, AG elektro motopomp ve gerekli diðer malzemeler, Yaðsiyen köyüne içme suyu inþaatý, Yaðsiyen köyü Havdan Ma-

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, belediye tarafýndan Çanakkale gezilerinin
düzenleneceðini duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabýndan bir
açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, "Söz vermiþtik, yapýyoruz. Çanakkale gezilerimiz baþlýyor. Her vatandaþýmýzýn Çanakkale'yi görmesi, ecdadýmýzý yad
etmesi en büyük arzumuzdur.
Gezilerimizde kadýnlara öncelik verdik,
Çanakkale gezileri önce kadýnlarla baþlayacak. Katýlmak isteyen hemþehrilerimiz Osmancýk Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimine
baþvurabilir" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

hallesi'ne içme suyu tesisi AG.
ENH, dalgýç, elektro motopomp ve
diðer malzemeler, Fýndýk köyü Küçük Alan Mahallesi'ne içme suyu
inþaatý, Ovacýksuyu köyüne içme
suyu inþaatý ve içme suyu tesisi,
GES, dalgýç, elektro motopomp ve
diðer malzemeler, Avalýðý köyüne
içme suyu inþaatý, Baltacý Mehmet
Paþa köyüne içme suyu inþaatý,
içme suyu tesisi, dalgýç, AG, elektro motopomp ve diðer malzemeler, Kargý köyü içme suyu tesisine
ise Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattý
ve gerekli diðer malzemelerin alým
ve yapým iþleri 02 Aðustos 2022
Salý günü Kaymakamlýk Toplantý
Salonun'da açýk ihale usulü ile ihale edilecek.
(ÝHA)

Akaryakýta çifte indirim!
Miktar, araç sahiplerine derin bir nefes aldýracak
Brent petrolün son 6 ayýn en düþük seviyesine gerilemesinin ardýndan akaryakýta çifte indirim geldi. Benzinin fiyatý 2 lira 23 kuruþ, motorinin fiyatý ise 1 lira 15 kuruþ düþtü.
Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarý da indirim ve zam haberleriyle deðiþkenlik göstermeye
devam ediyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayýn
en düþük seviyesini gördü.
Bu
geliþme
sonrasý akaryakýta çifte indirim
geldi.
NE KADAR
ÝNDÝRÝM GELDÝ?
Benzinin litresi 2 lira 23 kuruþ, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruþ düþtü.
BENZÝN VE MOTORÝNÝN LÝTRESÝ
KAÇ LÝRA OLDU?
Ýndirimin ardýndan benzinin litresi Ýstanbul'da
20 lira 12 kuruþa, Ankara'da 20 lira 17 kuruþa ve
Ýzmir'de 20 lira 15 kuruþa geriledi.
Motorinin litresi ise Ýstanbul'da 23 lira 39 kuruþa, Ankara'da 23 lira 51 kuruþa, Ýzmir'de ise

23 lira 52 kuruþa düþtü.
AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakýt fiyatlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu Akdeniz piyasasýndaki iþlenmiþ ürün fiyatlarýnýn ortalamasý ile dolar kurundaki deðiþiklikler baz alýnarak rafineriler tarafýndan hesaplanýyor. Bu hesaplanma
sonucunda
daðýtým firmalarýnca
uygulanan
fiyatlar, rekabet ve serbesti
nedeniyle þirketler ve kentlere göre
küçük deðiþiklikler gösterebiliyor.
EPGÝS FÝYAT DEÐÝÞÝMLERÝNÝ
DUYURMAMA KARARI ALMIÞTI
EPDK'nýn fiyatlardaki deðiþimi açýklayan tek
sendika olan EPGÝS hakkýnda suç duyurusunda
bulunmasýnýn ardýndan, sendika dava süreci
sonlanana kadar akaryakýttaki fiyat deðiþimlerini
vatandaþlarla paylaþmayacaðýný açýklamýþtý.
(Haber Merkezi)

Ýlçe esnafýnýn sorunlarý masada
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Recep Gür, Osmancýk
Belediyesini ziyaret etti.
ÇESOB Baþkaný Recep Gür, beraberinde
Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný
Özkan Þanal ile birlikte Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör'ü makamýnda ziyaret

etti. Ziyarette Baþkan Gelgör ile bir süre görüþen Recep Gür, birlikte yapýlabilecek projelerden bahsetti, ilçe esnafýnýn taleplerini aktardý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Gelgör ise esnafýn her zaman
yanlarýnda olduklarýný söyledi.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)
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HABERÝ
ÝZLEMEK ÝÇÝN
KODU OKUTUN

Yine Çevreyolu yine kaza:

ALTI YARALI!
Çorum çevreyolu Bulvarý
Ýlim Yayma Kavþaðý'nda belediye vidanjörü ile kamyonetin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda
6 kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre; çevreyolu Ýlim Yayma Kavþaðý'nda saat 14.00 sýralarýnda

meydana gelen trafik kazasýnda, Ali Osman Bekdemir
yönetimindeki 19 TS 146 plakalý kamyonet ile Mavral Sokak'tan Buhara kavþaðýna
kýrmýzý ýþýk ihlali yaparak geçen Mehmet Þen yönetimindeki 19 TA 063 plakalý belediye'ye ait vidanjör çarpýþtý.

Meydana gelen kazada, iki
araçta bulunan toplam 6 kiþi
yaralandý.
Yapýlan ihbar üzerine kaza yerine çok sayýda ambulans, polis ve itfaiye ekibi
sevk edildi. Ýlk müdahaleleri
olay yerinde yapýlan yaralýlar, ambulanslar ile Hitit Üni-

versitesi Erol Olçok Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere
kaldýrýldý.

KAZA GÜVENLÝK
KAMERASINDA
Güvenlik kamerasý görüntülerinde, diðer araçlar
kavþak içerisinde beklediði
sýrada yola çýkan kamyonetin sol tarafýna vidanjörün
hýzla çarptýðý görülüyor.
'KAMYONETTEN YOLA
SAVRULAN ÞAHIS
ÖLÜMDEN DÖNDÜ'
Çarpýþmanýn etkisiyle vidanjör kamyoneti sürüklemeye baþlýyor. Kazanýn ardýndan kamyonetin camýndan
yola fýrlayýn þahýs ölümden
dönüyor. O anlar saniye saniye kavþaktaki Kent Güvenliði Yönetim Sistemi kameralarý tarafýndan kaydedildi.
Kaza ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturmanýn devam
ettiði öðrenildi.
(ÝHA)

Ýl Baþkaný Tahtasýz'dan
yangýnzedelere ziyaret

Kaný yerde kalmayan þehidin
ailesi sevinç gözyaþý döktü
Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu'nun Þehit Emre Dokumacý'nýn kanýnýn yerde kalmadýðýný duyurmasýnýn ardýndan
gözyaþlarýna boðulan þehidin
halasý Leyla Yalçýn, "Benim
bugün bayramým. Benim bugün düðünüm. Bugün yavrumun, oðlumun düðünü, bayramý bugün" dedi.
Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesi kýrsalýnda, güvenlik güçleri ile teröristler arasýnda çýkan
çatýþmada aðýr yaralanýp, kaldýrýldýðý hastanede þehit olan
Jandarma Astsubay Kýdemli
Çavuþ Emre Dokumacý'nýn
(32) kanýnýn yerde kalmadýðýný
duyurarak, "Ruhun þad, Makamýn ali olsun. Allah bizi, þehitlerimize mahcup etmesin"
açýklamasýný yaptý. Þehidin intikamýnýn alýndýðýný duyan ailesi gözyaþlarýna boðuldu.
Çorum'un Ýskilip ilçesinde
yaþayan þehidin halasý Leyla
Yalçýn, gözyaþlarýna boðularak, "Benim bugün bayramým.
Benim bugün düðünüm. Bugün yavrumun, oðlumun düðünü, bayramý bugün. Gururla
büyüttüm. Ben onu seve seve

Þehidin halasý
Leyla Yalçýn

büyüttüm. Ýçiþleri Bakanýmýzý
yüz yüze görüþmek, onunla
konuþmak istiyorum. Bir ekmeði üçe dörde böldüm. Onu
diðer yavrularýmdan hiç ayýrt
etmedim" dedi.
"OÐLUM YERÝNDE
RAHAT UYUSUN"
Baba Hüseyin Dokumacý
ise, oðlunun intikamý alýndýðý
için sevinçli olduðunu ifade
ederek, "Þehidimiz yerinde rahat uyusun. Oðlum yerinde ra-

Murat Yalçýn

hat uyusun. Þehidimizin intikamý alýndý. Allah intikamýný
alanlardan razý olsun" diye konuþtu.
Yeðeni Murat Yalçýn ise,
"Ýçiþleri Bakanýmýz açýkladý.
Emre'yi þehit eden þerefsizlerin öldürüldüðü haberini aldýk.
Allah devletimize, milletimize,
güvenlik güçlerimize zeval
vermesin. Haberden çok mutlu olduk. Allah þehitlerimize
mahcup etmesin" þeklinde konuþtu.
(ÝHA)

Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Dodurga Ýlçesi'nin Mehmet Dede Tekke
Köyü'nde çýkan, bir kiþinin
hayatýný kaybettiði, bir kiþinin de yaralandýðý yangýn
olayýnýn ardýndan köy halkýna baþsaðlýðý ve geçmiþ
olsun ziyaretinde bulundu.
2 evin tamamen yanarak kül olduðu yangýn, köyde büyük bir acý ve üzüntüye neden oldu.
Beraberinde CHP Dodurga Ýlçe Baþkaný Mustafa Biçer, Ýl Genel Meclis
Üyesi Sadettin Akgül ve
bazý parti yöneticileriyle birlikte Mehmet Dede Tekke
Köyü'nü ziyaret eden Tahtasýz, olayda hayatýný kaybeden yaþlý kadýnýn yakýnlarýnýn acýsýný paylaþarak
baþsaðlýðý diledi. Yaralý kadýna da geçmiþ olsun dileklerini ileten Tahtasýz,
olay hakkýnda bilgi alarak inceleme yaptý.
Dodurga ilçesine baðlý Mehmet Dede Tekke
Köyü'nde gece saatlerinde çýkan yangýn sonucu
91 yaþýndaki Ayþe Ünal isimli kadýn hayatýný
kaybetmiþ, dumandan etkilenen kýzý Sultan
Kunduz ise yaralanmýþ ve hastanede tedavi altýna alýnmýþtý.
Yangýn kýsa sürede büyüyerek Hüseyin ve

Fatma Gökdemir çiftinin yaþadýðý eve de sýçramýþtý. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangýnda bazý vatandaþlar ise alevlerin arasýndan kurtarýlmýþtý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, "Olaydan
dolayý büyük üzüntü duyduk. Allah daha büyük
felaketlerden korusun. Yapabileceðimiz, yardýmcý olabileceðimiz herhangi bir durum olursa gönül kapýmýz, hizmet kapýmýz sizlere sonuna kadar açýk" dedi.
(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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Uzmanýndan çaðrý: Kovid-19 salgýnýna karþý

TEDBiRiMiZi ALALIM
Kalp ritim bozukluðu
felce yol açabiliyor
Kalpteki ritim bozukluðunun devamlýlýk göstermesi durumunda felç kalma riskinin artýrdýðýný belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Halil Tanrýverdi, “Kalp
ritim bozukluðu her yaþta gözükebilir” dedi.
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin baþarýlý
doktorlarýndan Prof. Dr. Halil Tanrýverdi, kalpteki ritim bozukluðu hakkýnda merak edilenleri yanýtladý. Kalp ritim bozukluklarýnýn farklý farklý nedenlerinin olduðunu ve ona göre tedavi yöntemi
uyguladýklarýný belirten Prof. Dr. Halil Tanrýverdi,
“Ýki çeþit kalp ritim bozukluklarý vardýr. Birincisi
kalbin normalde attýðý hýzýn daha üstünde atmasý durumudur. Hastalarýmýz bu durumu çarpýntý olarak hisseder. Ýkincisi ise kalbin ara ara
düzensiz bir þekilde atmýþ olmasýdýr. Bunlarýn
tedavi uygulamalarý ise farklý þekildedir. Her
saðlýklý bireylerde de görebildiðimiz ritim bozukluðu vardýr” ifadelerini kullandý.
"BEYNÝN PIHTI ATIP
FELÇ KALMA RÝSKÝ VARDIR"
Kalp ritim bozukluklarýnýn ileri aþamasýnda
felç kalmaya dahi yol açabileceðini söyleyen Dr.
Tanrýverdi, “Kalp ritim bozukluklarýnýn ortaya
çýkmasýnýn altýnda yatan farklý sebepleri vardýr.
Kalp ile ilgili problem olabildiði gibi, tiroid fonksiyon bozukluðu, kansýzlýk gibi rahatsýzlýklarda
kalp ritim bozukluklarýnýn olmasýna sebep olur.
Bunlarýn tedavisinde çeþitli basamakta ilaçlarýmýz var. Öncelikle bu ilaçlarýmýzý kullanmalýyýz,
hastalarýmýza eðer ilaçlarýmýz yeterli gelmiyorsa anjiyo iþlemini uygularýz. Bu ritim bozukluklarý endiþe verici olmayan kalp ritim bozukluklarýdýr. Ýkincisi ise kalpteki ritim sayýsýnýn düzensiz
bir þekilde atmasýdýr. Hýzlý ya da yavaþ atma
durumudur. Bu ritim bozukluklarý orta derecede
kalp ritim bozukluklarýdýr endiþe açýsýndan.
Eðer kalp ritim bozukluklarý sürekli devam ediyorsa, kalpte pýhtý oluþup beynin pýhtý atýp felç
kalma riski vardýr. Hastalarýmýza önerilerimiz
ise bu þikayetlerimiz varsa uzman bir hekime
baþvurulmalýdýr” dedi.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:54
05:35
12:51
16:43
19:58
21:31

TARiHTE BUGÜN
1919- Erzurum Kongresi bitti.
1936- Yaþar Erkan, Berlin Olimpiyatlarý'nda
grekoromen güreþte 61 kilo þampiyonu oldu.
1964- Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý savaþ
uçaklarý Kýbrýs'ta Rum mevzilerini bombaladý.
1982- Ankara Esenboða Havalimaný'na iki
ASALA militanýnýn düzenlediði saldýrýda Ankara emniyet müdür yardýmcýsýnýn yaný sýra 7
kiþi yaþamýný yitirdi, 72 kiþi yaralandý.
1982- Artin Penik, ASALA terörünü protesto
etmek için kendisini Taksim Meydaný'nda yaktý.
1989- Milli Piyango Ýdaresi 'Kazý-Kazan'
oyununu baþlattý.
1998- Trabzon'un Köprübaþý ilçesinin Beþköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 vatandaþ öldü.
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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
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Halk Saðlýðý ve Ýç Hastalýlarý
Uzmaný Dr. M. Emin Dinççað, korona virüs (Kovid-19) vakalarýndaki
artýþa dikkat çekerek, “Anlaþýldý ki,
bu hastalýk uzun bir süre daha dünyayý etkileyecek, ölümlere neden
olacak. O halde ciddiye almalýyýz”
dedi.
Kovid-19 salgýnýnýn halen dünya çapýnda etkisini sürdürdüðünü
ve yaþamý olumsuz etkilemeye devam ettiðini belirten Dr. M. Emin
Dinççað, “Dünyanýn gördüðü en
ciddi bulaþýcý hastalýklardan biri
olan bu enfeksiyon uzun sürede insanlýðýn yaþamýný etkilemeye devam edecek gibi de görünmektedir.
Milyonlarca insanýn ölümüne neden olan pandemi halen ne kadar
insanýn hayatýný etkileyeceði konusunda da kimse bir þey söyleyememektedir” diye konuþtu.
"TEDBÝRLERE UYMAK
ZORUNDAYIZ"
Tedbirlere uyulmasý çaðrýsýnda
bulunan Dr. Dinççað þöyle devam
etti: “Salgýn biliminde (epidemiyolojide) salgýnlarýn önlenmesinde 3 temel ilke vardýr: Birincisi kiþiye yönelik tedbirlerdir. Kiþilerin kendi tedbirlerini almasý, bugün maske, mesafe ve hijyen diye hepimizin ezberlediði kurallara harfiyen uyulmalýdýr.
Bizi bu salgýndan bu kurallar koruyacaktýr. Yine aþýlanmak, hastalýða
karþý vücut baðýþýklýðýný saðlayacak tek ilaç olan aþýyý ihmal etmemek belki de yaþamda kalmanýn en
önemli kurallarýndan biridir. Ýkincisi

çevreye yönelik tedbirlerdir. Toplu
mekanlarda hijyen kurallarýna uyulmasý, havalandýrma, kiþilerin belli
mesafelerde bulunmasý, hasta kiþilerin toplumdan izole edilmeleri,
Covid-19 enfeksiyonunun yayýlmamasý için zorunlu olan tedbirlerdendir. Bu tedbirlerin alýnmasý hastalýðýn yayýlmasýný önleyecektir. Burada insanlara çok önemli görevler
düþmektedir. Hastalýk belirtileri taþýyanlarýn (boðaz aðrýsý, ateþ, eklem aðrýlarý, halsizlik, burun akýntýsý
olanlarýn kesinlikle evden çýkmamalarý ) uygundur. Sonbahar mevsimi yaklaþtýðýnda hastanelerin yoðunlaþmasýný, yoðun bakýmda hasta sayýsýnýn ve ölümlerin artmasýný

istemiyorsak vatandaþ olarak bu
tedbirlere uymak zorundayýz. Elbette saðlýk otoritelerinin alacaðý
tedbirler vardýr ancak salgýnda bizlerde sorumluluk üstlenerek üzerimize düþen görevleri yerine getirmeliyiz.”
"EN ÖNEMLÝ SÝLAHIMIZ AÞI"
“Covid-19 bugün en çok bilinen,
medyada en çok yer alan bir saðlýk
sorunu olmuþtur” diyen Dinççað,
“Dünyayý ölümleriyle, ekonomik yýkýmýyla en çok etkileyen bu hastalýðý silinmesi ve zararlarýnýn ortadan
kaldýrýlabilmesi için aþý olmalýyýz.
Her türlü dedikodudan uzak, her
türlü bilgi kirliliðinden arýnarak, gü-

nümüzde en geçerli ilaç olan, hastalýktan korunmak için en güvenilir
koruyucu aþýdýr. Vücut baðýþýklýðýmýzý güçlendiren, hastalýða karþý
antikor adý verilen savunma hücrelerini oluþturan aþý, ölümleri önleyen, hastanýn yoðun bakýma düþmesini erteleyen en önemli silahýmýzdýr. Zira aþýsýz olanlar kendilerini riske attýðý gibi etrafýndakilerin de
hasta olmasýna sebep olarak
önemli bir vebal altýndadýrlar. Aþýlarýmýzý ve hatýrlatma dozunu yaptýrarak Kovid-19 salgýnýna karþý tedbirimizi alalým. Bize düþen halk
saðlýðý açýsýndan en önemli tedbirlerden biri de budur” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

Uzmanýndan yüz
felcine karþý öneriler
Yaz aylarýnda sýklýkla yaþanan yüz felci vakalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Nöroloji
Uzmaný Dr. Gülten Özdemir, “Yüz felci geçirmemek için özellikle yaz aylarýnda direkt klimanýn
önünde uzun süre durulmamasý, terli terli çok
soðuk su ya da dondurma yenilmemesi, araç
kullanýrken camlarýn karþýlýklý açýk býrakýlmamasý, ya da karþýlýklý açýk olan kapý ve pencere arasýnda kalýnmamasý öneriliyor” diye konuþtu.
Yüz felci, “fasiyal sinir” olarak adlandýrýlan
yüz sinirinin deðiþik nedenlere baðlý etkilenmesi
sonucu tek taraflý yüzün mimik kaybý olarak ifade ediliyor. Fasiyal sinir yüzün mimik hareketlerinin yapýlmasýnýn yaný sýra konuþma, yemek
yeme, su içme, gülme, aðlama hareketlerinde
görevi olan kaslarýn çalýþmasýný ve ayrýca göz
yaþý bezi, tükürük bezlerinin çalýþmasýný ve dilin
bir kýsmýnýn tat duyusunu saðlýyor. Yüz felçleri
hakkýnda açýklamalarda bulunan Nöroloji Uzmaný Dr. Gülten Özdemir, temelde iki yüz felci çeþidi olduðunu söyleyerek, “Bunlar; periferik yüz
felci ve santral yüz felcidir. Toplumda en sýk bilineni bell palsi denen periferik fasiyal paralizidir”
þeklinde konuþtu.
Fasiyal sinir çekirdeðinin beyin sapýnda yer
aldýðýný söyleyen Dr. Özdemir þu ifadeleri kullandý:
“Beyin sapýnda bulunan bu fasiyal çekirdeðin
üst kýsmýnda olan; yani beyinle beyin sapý arasýnda etkilenmelerde santral yüz felci ortaya çýkar. Beyinle beyin sapý arasýndaki yüz felci nedenleri nöroloji tarafýndan incelenir ve tedavi
edilir. Çekirdekte ve yüze gelene kadar devam
eden sinir trasesi boyunca olan etkilenmelerde
geliþen duruma ise periferik yüz felci denir. Her
iki yüz felcinin meydana gelme nedeni ve klinik
bulgularý birbirinden farklýdýr. Santral yüz felci
nedenleri daha çok beyin damar týkanýklýklarý,
beyin kanamalarý, beyindeki bir enfeksiyon veya
beyin tümörleridir. Periferik yüz felci ise yüzün
bir tarafýndaki kaslarý yöneten sinirin felç olmasý
ile o taraftaki kaslarýn kuvvetsizliðine baðlý olarak ayný taraftaki kaþýný kaldýramama, gözünü
kapatamama, aðýz köþesinin saðlam yüz tarafýna doðru kaymasý ve tüm bu nedenlerle asimetrik yüz görünümüne neden
olarak yüz ifadesinde
ve mimik hareketlerde
bozulma olmasýdýr. Ayrýca tek gözde ve aðýzda kuruluk, bazý hastalarda tat duyusu bozukluðu ve nadiren
seslerin aþýrý duyulmasý (hiperakuzi) de eklenebilir. Periferik yüz
felci belirtileri saatler
içinde ortaya çýkabilir, felç
baþlamadan önce özellikle
ayný taraf kulak arkasýna
yayýlan aðrý þikayetleri
de var olabilir. Bell palsinin nedeni genellikle
ortaya konamaz ise de
soðuk algýnlýðý ve viral etkenler
en çok suçlanmaktadýr.”

Yüz felcinin düþünüldüðünden daha yaygýn
görülen bir bozukluk olduðunu belirten Beykent
Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Uzmaný Dr.
Gülten Özdemir, “Sadece deðiþen çok sayýda
etiyolojiye sahiptir. En yaygýn yüz felci nedenleri; bell palsi ve travma iken, tümörler ve konjenital anomaliler ise nadir nedenleri arasýndadýr”
dedi.
"CEREYENDA KALMAYIN"
“Periferik yüz felcinin kýþ aylarýnda soðuk havalarýn etkisiyle arttýðý daha çok viral enfeksiyonlarýn neden olduðunu bildiren çalýþmalar vardýr” diyen Dr. Özdemir, “Sýcak yaz günlerinde ise
açýlan klimanýn ve araba ile seyahat ederken
açýlan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoðunlaþan soðuk havanýn ya da açýk iki cam, kapý arasýnda cereyanda kalmanýn yüz felcine neden olduðu biliniyor” ifadelerini kullandý.
YÜZ FELCÝNÝN TEDAVÝSÝ
Yüz felcinin tedavisi hakkýnda bilgilendiren
Dr. Özdemir, “Yüz felci tedavisi, yaklaþýk bir aylýk zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon þüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon
þüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de baþlanarak yüz felci tedavi edilmektedir. Gece yatarken yapay gözyaþý damlalarý ve göz bandý
kullanmak kornea hasarýný önlemede yaralýdýr.
Ýlaç tedavisi ile birlikte felçli tarafa masaj, sýcak
uygulamasý, yüz kaslarýný çalýþtýracak egzersizler ve ayný tarafla sakýz çiðnemenin hastalarda
rahatlamaya yol açmaktadýr” dedi.
Yüz felci geçirmemek için özellikte yaz aylarýnda direkt klimanýn önünde uzun süre durulmamasý gerektiðinin altýný çizen Dr. Özdemir, “Terli
terli çok soðuk su ya da dondurma yenilmemesi,
araç kullanýrken camlarýn karþýlýklý açýk býrakýlmamasý, ya da karþýlýklý açýk olan kapý ve pencere arasýnda kalýnmamasý, kýþ aylarýnda soðuk
havalarda atký, kaþkol bere kullanýlmasý, bere ve
atkýnýn özellikle kulaklarý ve alýný tam kapatmasý
önerilmektedir” diye konuþtu. (Haber Merkezi)

Çocuðunuz 3 yaþýnda ve
konuþamýyorsa dikkat!
Bebeklerde nörolojik geliþimin dikkatle gözlemlenmesi gerektiðini belirten Çocuk Nöroloji
Uzmaný Prof. Dr. Ebru Kolsal, konuþma gecikmesi olan çocuklarýn iþitme açýsýndan da deðerlendirilmesi gerektiðini vurguladý.
Çocuklarýn fiziksel geliþimleri kadar nörolojik geliþimleri de önem taþýyor. Bebeklerin büyüme periyotlarýnda kilo alýmý ve boy uzamalarý düzenli olarak takip edilirken bazen nörolojik
geliþimlerinin göz ardý edilebildiðini söyleyen
Ýstanbul Geliþim Üniversitesi (ÝGÜ), Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Çocuk Geliþimi Bölümü'nden
Çocuk Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Ebru Kolsal ;
“Çocuðun baþ kontrolünün geliþmesi, doðru
zamanda oturmaya baþlamasý, ellerini kullanmasý ve yürümeye baþlamasý kadar nörolojik
geliþimin baþka önemli bir parçasý olan dil geliþimi büyük önem taþýyan etmenler arasýnda.
Çocuklarýn bu konuda yakýndan takip edilmesi,
yaþýndan beklenenin altýnda konuþma geliþimi
olduðu fark edildiðinde hýzlýca uzmana danýþýlýp, altta yatan sebebin tespit edilmesi gerekiyor” diye konuþtu.
DÝL GELÝÞÝMÝ, 3 AYLIKKEN
AGULAMAYLA BAÞLIYOR
Prof. Dr. Ebru Kolsal “Dil geliþiminin 3 aylýk
dönemde agulamayla baþlayýp sonrasýnda düzenli sýralý cümle kurmaya kadar ilerliyor. 9 aylýk bir çocuk baba, mama gibi hece tekrarlarý
yapmalýyken, 1,5 yaþýndaki bir çocuðun en az
6-8 tane anlamlý kelime kullanmasý gerekir. Ýki
yaþýna geldiðinde 2 kelimeli cümleler, üç yaþýnda 3 kelimeli cümleler kurabilmelidir. diyerek, genellikle konuþma geriliði olan çocuklarýn
aile bireylerinden birine benzetilerek “Amcasý
da 5 yaþýnda konuþtu” gibi yorumlar yapýldýðýný fakat dil geliþiminin diðer geliþmelerde olduðu gibi normal sýnýrlar içinde seyretmesi gerektiðini vurguladý.
OTÝSTÝK SPEKTRUM BOZUKLUÐUNDA
ÝLK FARK EDÝLEN KONUÞMA
GERÝLÝÐÝ OLUYOR
Dr. Kolsal, “Dil geliþiminde geriliði olduðu
fark edilen çocuklarýn ayrýntýlý olarak deðerlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka iþitme becerisi açýsýndan iþitme testi yapýlýp, nörogeliþimsel becerileri irdelenmelidir. Genellikle otistik spektrum bozukluðunda ilk fark edilen bulgulardan
biri konuþma geriliði oluyor. Bu nedenle erken
taný ile rehabilitasyonu mümkün olan otistik
spektrum bozukluðu açýsýndan hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danýþmak gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandýrdý. (Haber Merkezi)
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Türkiye’nin en çok
döviz bulunduran ili
Yozgat oldu

Karslýoðlu ve Arýk veda etti
Osmancýk Ýlçe Müdürü Haluk Karslýoðlu ve
Bölge Trafik Baþkomseri
Ali Arýk, ilçeye veda etti.
Atamalarý çýkan Osmancýk Ýlçe Müdürü Haluk Karslýoðlu ve Bölge
Trafik Baþkomseri Ali
Arýk için Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan bir
yemek organize edildi.
Yemeðe, AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oðuzhan
Kaya, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ile
davetliler katýldý.
Yemek sonrasý ilçeye
verdikleri hizmetten dolayý teþekkür edildi ve
yeni görev yerlerinin hayýrlý olmasýný dilendi.
(Haber Merkezi)

BDKK'nýn açýkladýðý son verilerde Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu.
Banka hesaplarýnda en çok döviz bulunduran il Yozgat olurken Yozgat'ý Aksaray,
Nevþehir, Kýrþehir, Gümüþhane izledi. Listede Ýstanbul ve Ankara'nýn olmamasý ise
dikkat çekti.
Türkiye'nin 81 ilinde yapýlan çalýþma
sonlandý. Çalýþma sonucunda bankalarda
tutulan döviz miktarlarý belli oldu. Mevduat
bankalarýnda toplam mevduatta en fazla
paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat
oldu. Yozgat'ýn ardýndan 2. Aksaray olurken bu illeri Nevþehir, Kýrþehir, Gümüþhane izledi.
Yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü
17,93'den tamamladý. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükseliþle baþlamasýnýn ardýndan 17.96'dan iþlem görüyor.
Ýþte en fazla döviz bulunduran iller; 1Yozgat, 2- Aksaray, 3- Kýrþehir, 4- Kýrþehir,
5- Gümüþhane, 6- Tunceli, 7 - Uþak, 8Bayburt, 9- Bingöl, 10- Sivas, 11- Isparta,
12- Kütahya.
(Haber Merkezi)

Gençlik ve Spor
Bakanlýðý, bin 17
personel alacak

Sarý: Buzaðý desteði üreme
etkinliði parametreleri deðiþti
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, 2021
yýlý buzaðý desteklemesinde destekleme þartlarý
olan üreme parametresi kriterlerinin deðiþtiðini
duyurdu.
MAÐDURÝYETLER GÝDERÝLDÝ
Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, desteklemeye iliþkin esaslar kapsamýnda yaptýðý
açýklamasýnda, "2021 yýlý buzaðý desteklemesinde destekleme kriterlerinden olan üreme parametresi kriterleri, çiftçilerimizin maðduriyetlerinin giderilmesi için sayýn bakanýmýzýn gayretleri
ve Cumhurbaþkanýmýzýn onayý ile Resmi Gazetenin 4 Aðustos 2022 tarih ve Hayvancýlýk Desteklemeleri Uygulama Tebliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 2022/17 sayýlý teblið ile deðiþtirilmiþtir. Ýlk buzaðýlama yaþý 510-810 günden 510960 güne, bir önceki buzaðýlama arasýndaki süre 235-450 günden 235-600 gün olacak þekilde
güncellenmiþtir. Buna göre üreme parametrelerindeki süre 5 ay uzatýlarak bu süre zarfýnda doðan buzaðýlar için de üreticilerimizin desteklemelerden faydalanmasý saðlanmýþ ve geçmiþ
yýllarda oluþan maðduriyetleri giderilmiþtir" dedi.
(Haber Merkezi)

Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu, bakanlýk taþra teþkilatlarýnda
istihdam edilmek üzere 767 sürekli temizlik
iþçisi, 144 engelli sürekli temizlik iþçisi, 106
eski hükümlü olmak üzere toplamda bin 17 sürekli iþçi alacaklarýný açýkladý. Söz konusu alýmlar için baþvurular 8-12 Aðustos tarihleri
arasýnda yapýlacak.
Gençlik ve Spor Bakaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu, Instagram hesabýndan yaptýðý canlý yayýnla bakanlýk
bünyesindeki istihdam konusunda açýklamalarda bulundu. Kasapoðlu, 767 sürekli temizlik iþçisi, 144 engelli sürekli temizlik iþçisi,
106 eski hükümlü sürekli temizlik iþçisi alacaklarýný duyurdu.
BAÞVURULAR 8-12 AÐUSTOS
TARÝHLERÝ ARASINDA
Baþvurular, 8-12 Aðustos tarihlerinde
"esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden
gerçekleþtirilebilecek. Ayrýca hizmet noktalarýndan ve Alo 170 hattý üzerinden de baþvurular yapýlabilecek. Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) tarafýndan kura çekimi yapýlmak üzere
gönderilen listede yer alan adaylarýn, kura
çekimi 31 Aðustos Çarþamba günü gerçekleþtirilecek.
SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve
Spor Bakanlýðý internet sitesinde yayýmlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleþtirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura
çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrasý sözlü sýnava girmeye
hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca belirlenecek tarihlerde sözlü sýnava
alýnacak. Sözlü sýnav yeri ve tarihleri
"www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
(Haber Merkezi)

60 milyon
516 bin 754 TL
hesaplara yatýrýlýyor
Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþçi, tarýmsal destek ödemeleriyle ilgili güzel haberi verdi. Bakan Kiriþçi, ödeme kapsamýnda 60 milyon 516 bin 754 TL'nin hesaplara
yatýrýlacaðýný dile getirdi.
Gýda sorununun dünya genelinde ciddi
bir boyut almasýnýn ardýndan Türkiye de tarýma yönelik desteklerini artýrdý. Bu destekler arasýnda en önemlilerinden biri olarak
'tarýmsal destek ödemeler'i görülüyor.
BAKAN KÝRÝÞÇÝ
GÜZEL HABERÝ VERDÝ
Tarým ve Orman Bakaný Vahit Kiriþçi,
destek ödemeleriyle ilgili güzel haberi verdi. Sosyal medya hesabýndan açýklamada
bulunan Kiriþçi, "60 milyon 516 bin 754
TL'lik tarýmsal destek ödemelerini bugün
çiftçilerimizin hesaplarýna aktarýyoruz. Hayýrlý ve bereketli olsun" dedi. (Haber Merkezi)

Obruk köyünde sorun dinledi
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz,
Dodurga Ýlçesi'nin Mehmet Dede Obruk Köyü'nü ziyaret etti.
Beraberinde CHP Dodurga Ýlçe Baþkaný
Mustafa Biçer, Ýl Genel Meclis Üyesi Sadettin
Akgül ve bazý parti yöneticileriyle birlikte
Mehmet Dede Obruk Köyü'nü ziyaret eden
Tahtasýz, vatandaþlarýn sorun ve talepleri
hakkýnda bilgi aldý.
Partinin kýrsal alana yönelik plan ve projeleri hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Tahtasýz, bölgede yapýlmasý gereken çalýþmalarý
deðerlendirdi.
CHP heyetine yoðun ilgi gösteren köy halký ise sorunlarýný ve çözüm önerilerini dile getirme imkaný buldu.
(Haber Merkezi)
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Bölgenin en modern er meydaný

Osmancýk’a yapýlýyor
Osmancýk’ta yolda
yürürken kurþunlandý!
Osmancýk'ta
meydana gelen silahlý saldýrýda bir
kiþi yaralandý.
Olay, Kýzýlýrmak
Mahallesi'nde
meydana geldi. Ýddialara göre, aralarýnda geçmiþten
gelen husumet olduðu iddia edilen
amca
çocuklarý
arasýnda tartýþma
çýktý. Tartýþmanýn
büyümesi üzerine
K.K. ortamdan ayrýlarak uzaklaþtýðý sýrada, amcasýnýn oðlu K.K.
(35) yanýndaki arkadaþý C.D.
(25) ile birlikte peþinden gitti.
K.K. çay bahçelerinden ayrýlarak Adnan Menderes Caddesine çýktýðý sýrada, peþinden koþarak gelen amcaoðlu K.K. ve arkadaþý C.D. üzerlerinde taþýdýklarý ruhsatsýz tabancalar ile caddede yürümeye devam eden
K.K.'yi kurþun yaðmuruna tuttular. Açýlan ateþ sonucu bacaðýna
6 mermi isabet eden K.K. yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine
çok sayýda polis ve ekibi sevk
edildi. Silahlý saldýrýnýn gerçek-

Osmancýk Belediyesi tarafýndan kente kazandýrýlan festival alanýnda çalýþmalar devam
ediyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, beraberinde belediye yöneticileriyle birlikte
ilçede yapýmý devam eden festival alaný inþaatýnda incelemelerde bulundu.
"EN MODERN ER MEYDANI"
Bölgenin en büyük güreþ organizasyonunu
yine bölgenin en modern er meydanýnda düzenleyeceklerini belirten Baþkan Gelgör, "Festival
Alanýnda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Güreþ
sahamýzýn çim bölümü tamamlandý. Pehlivanlar
için soyunma odalarý ve izleyiciler için tribün çalýþmalarý devam ediyor. Bu yýl bölgenin en büyük güreþ organizasyonunu yine bölgenin en
büyük ve en modern er meydanýnda gerçekleþtireceðiz. Üretken belediyecilik var, Osmancýk'ta
hayat var" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

leþtirildiði yerde Cumhuriyet savcýsý ve Emniyet Olay Yeri ekiplerince, yapýlan incelemede 14
mermi kovaný ve 1 adet tabanca
kýlýfý bulundu. Seken kurþunlardan bazýlarý ise caddedeki araçlara isabet etti. Olayýn ardýndan
cadde bir süre trafiðe kapatýldý.
Osmancýk Devlet Hastanesi'nde
yapýlan müdahalenin ardýndan,
yaralý Çorum Erol Olçok Eðitim
ve araþtýrma sevk edildi. Silahlý
saldýrýyý gerçekleþtiren K.K. ve
arkadaþý C.D. ifadeleri alýnmak
üzere Polis Merkezine alýndýlar.
Olayla ilgili çok yönlü soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.
(ÝHA)

Osmancýk Belediyesinden

çocuklara yüzme kursu
Osmancýk
Belediyesi
Yüzme Havuzu'nda çocuklara yönelik yüzme kurslarý
baþladý.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan ilçeye kazandýrýlan
Yüzme Havuzu'nda Halk
Eðitim Merkezince çocuklara yönelik yüzme kursu veriliyor. Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, beraberinde Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay ile birlikte yüzme havuzunu ziyaret etti. Kurs alan çocuklarla
görüþen Gelgör ve Akpay,
eðitmenlerle görüþtü, bilgiler
aldý.
"YÜZME BÝLMEYEN
KALMASIN DÝYE"
Baþkan Gelgör, "Kapalý
Yüzme Havuzumuzda çocuklarýmýza yönelik yüzme
kurslarý baþladý. Osmancýk
Kaymakamýmýz Sayýn Ayhan
Akpay ile birlikte yüzme kursumuzu ziyaret ederek çocuklarýmýzla sohbet ettik. Ýlçemizde yüzme bilmeyen kalmasýn diye havuzumuz yüzme kurslarýyla da hizmette olacak" þeklinde konuþtu.
Kaymakam Akpay ise "Ýlçemizde Yüzme Bilmeyen Kalmasýn Projesi kapsamýnda, Kayma-

GELGÖR ve ÖZYILMAZ
ailelerinin mutlu günü

kamlýðýmýz ve Belediye Baþkanlýðýmýz destekleri ile Halk Eðitim Merkezi tarafýndan yüzme
kursu açýldý. Kursa katýlan tüm öðrencilerimize
baþarýlar diler, emeði geçenleri tebrik ederiz" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör'ün oðlu Yunus
Emre Gelgör ile Seda Özyýlmaz
dünya evine girdi.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör ve Þaduman
Gelgör'ün oðullarý Yunus Emre
Gelgör ile Merhum Yener Özyýlmaz ve Havva Özyýlmaz'ýn kýzlarý Seda Özyýlmaz, Osmancýk'ta düzenlenen bir tören ile
dünya evine girdi.
Düðün törenine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan
Kaya, Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, Çevre Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakaný Danýþmaný Zeki Gül, DSÝ 5.
Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Recep Cýplak, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, ilçe kaymakamlarý, belediye baþkanlarý, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
Koyunbaba Mahallesi Arafat
Tepesi Osman Bey Cafe'de kýna gecesi ile baþlayan düðün
merasimi Saray Düðün Salonu'nda yemek, ayný gün saat
18.00'de erkek evinin önünden
hareket edilerek gelin alma töreni ile devam etti. Genç çiftler
ayný gün Saray Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen ve yoðun katýlýmýn olduðu düðün töreni ile dünya evine girdi.
(Haber Merkezi)

