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Gelgör'den Ermiþ'e

teþekkür plaketi
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, ilçede düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Festivali'ne verilen katkýlar nedeniyle Kesin Karar
Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu Osmancýk Temsilcisi,
Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan Ermiþ'e teþekkür plaketi verdi. 2’DE

Drone çekimleri için:

0507 679 13 13

Testi taþýyan sahabe
keþfedilmeyi bekliyor
Selman
Erdoðan

Osmancýk'ta Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed'in(s.av.) su testisini taþýyan Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin(r.a.) türbesi gün
yüzüne çýkarýlmayý bekliyor. Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed'in(s.av.) su testisini taþýyan Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin
Çorum'un Osmancýk ilçesinde bulunan ve
1940'lý yýllarda meydana gelen büyük depremde yýkýldýðý belirtilen türbeden geriye
hiçbir þey kalmadý. Türbenin bulunduðu
alan da zaman içerisinde imara açýlarak
konut ve iþ yerleri yapýldý. Ýlçede yaþayan
vatandaþlar, Ýslam'ý yaymak için geldiði için
bölgeye geldiði deðerlendirilen Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin türbesinin yeniden gün
yüzüne çýkartýlmasýný bekliyor. 2’DE

Selim Bilge Ýbriktar

Eyyüp Aydý

Ayhan Yýlmaz Eravcý

Osmancýk Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Kültür
ve Sanat Festivali
etkinliklerinde 44
baþpehlivan ve bin
pehlivanýn katýlýmýyla yapýlan Yaðlý Güreþlerde,
Güreþ Aðalýðýný 1 milyon
29 bin liraya iþ insaný
Selman Erdoðan
aldý. 7’DE

Kumru ve güvercin arasýndaki
yuva mücadelesi kötü bitti 3’TE

Osmancýk'ta yaya geçitleri

kýrmýzýya boyandý
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan "Yayalara öncelik duruþu, hayata
saygý duruþu" sloganýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda
Osmancýk'taki yaya geçitleri kýrmýzý renge boyandý.
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan trafikte yaya önceliði bilincinin oluþturulmasý ve yaya geçitlerinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla 81 ilde "Yayalara öncelik duruþu, hayata saygý duruþu" sloganýyla
baþlatýlan kampanya baþlatýldý. Kampanya kapsamýnda Osmancýk'taki yaya geçitleri kýrmýzýya boyandý, öðrenciler düdük çalarak yaya önceliðine dikkat çekti. 3’TE

Güreþ
aðalýðý
ses
getirdi

Osmancýk'ta cip
ile TIR çarpýþtý
Osmancýk'ta cip ile TIR'ýn
çarpýþtýðý kazada üç kiþi
yaralandý. Kaza, akþam
saatlerinde Osmancýk'ta
meydana geldi. 3’TE

KAYA: BÝLÝNÇLÝ
ÇÝFTÇÝLÝK MODELÝNÝ
KAZANDIRMAYI
HEDEFLÝYORUZ
AK Parti Çorum Milletvekili Av.
Oðuzhan Kaya, Osmancýk Tarým Lisesi
öðrencileri ile bir araya gelerek çeltik
hasadýný sahada inceledi.
Osmancýk Borsa Ýstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarým Bölümü LGS sýnav sonucuna göre merkezi yerleþtirme ile 30 öðrenci alarak 2022-2023 eðitim öðretim yýlýnda ders baþý yaptý. Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya,
Tarým Bölümü öðrencileri ile sahaya inerek çeltik hasadý,
harmaný ve kurutma iþlemlerini inceledi. 8’DE

Osmancýk'ta
davul ve zurnayla
durdurulan
sürücüler þaþýrdý
Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pýrlanta
Pirinç Festivali çerçevesinde yoldan geçen sürücülere pilav daðýtýldý. 3’TE

NEFES KESEN
YARIÞ!
2’DE

MÝLLETVEKÝLÝ KAYA,
MUHTARLARI DÝNLEDÝ 7’DE

GELGÖR'DEN DURMAZ'A
TEÞEKKÜR ZÝYARETÝ 7’DE

BELEDÝYEDE ÝÇME SUYU
ÝSTÝÞARESÝ
8’DE
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Testi taþýyan sahabe
keþfedilmeyi bekliyor
Osmancýk'ta Peygamber
Efendimiz
Hz.
Muhammed'in(s.av.) su testisini taþýyan Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin(r.a.) türbesi gün yüzüne
çýkarýlmayý bekliyor.
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed'in(s.av.) su testisini taþýyan Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin Çorum'un Osmancýk
ilçesinde bulunan ve 1940'lý yýllarda meydana gelen büyük
depremde yýkýldýðý belirtilen
türbeden geriye hiçbir þey kalmadý. Türbenin bulunduðu alan
da zaman içerisinde imara açýlarak konut ve iþ yerleri yapýldý.
Ýlçede yaþayan vatandaþlar, Ýslam'ý yaymak için geldiði için
bölgeye geldiði deðerlendirilen
Sahabe Ýbriktar Hazretleri'nin
türbesinin yeniden gün yüzüne
çýkartýlmasýný bekliyor.
"OSMANLI
ARÞÝVLERÝNDEKÝ
RESMÝ EVRAKLARDA
TÜRBEDEN
BAHSEDÝLÝYOR"
Osmanlý arþivinde padiþah
fermanýnda Osmancýk'ta bulunan türbenin isminin geçtiðini
söyleyen iþ adamý Selim Bilge,
"2000 yýllarýnýn baþýnda Osmanlý arþivlerinde Osmancýk
ile ilgili araþtýrma yaptýðýmda,
ilçemizle ilgili bir padiþah fermanýna rastladým. Bu fermanda, 'Osmancýk kasabasýnda
Resul-i Ekrem'in (SAV) ibriktarýnýn türbesinde Zaviyedar olan
Mustafa öldüðünden, zaviyedarlýðýn kendisine sadaka ve
ihsan olunmasýna dair Seyyyid
Halil Halife'nin arzu üzerine buyuruldu' ifadelerine yer veriliyor. Bu fermanda Osmancýk'ta
bir sahabenin türbesinin olduðu söyleniyor ve bu mezarýn
bulunmasý gerek. Adý da Ýbrik-

Selim Bilge Ýbriktar

tar, Peygamber Efendimizin ibriktarý olarak geçiyor. Rahmetli
babama 'Osmancýk'ta Ýbriktar,
türbesi, mescidi, mezarý var
mýydý' diye sordum. Babam,
'vardý oðlum. Ben hatta seninle
10 yaþlarýna kadar o mescitte
bir iki defa namaz kýldým' dedi.
Ben daha sonra Osmanlý arþivlerinde daha geniþ bir araþtýrma yaptým. Ve çok sayýda Ýbriktar Mescidi, zaviyesi ile ilgili
padiþah fermanlarý, resmi belgelere ulaþtým" dedi.
"MÜLKÝYET DEÐÝÞMÝÞ,
ÖZEL ÞAHISLARA
GEÇMÝÞ"
Külliye tarzýnda olan türbenin 1940'lý yýllardan sonra, belediyeye verildiðini anlatan Bilge, "Dönemin belediyesi de bu
alaný parselleyip satmýþ ve
mescit de zaman içerisinde yýkýlmýþ. Bunu 2003 yýlýnda Osmancýk'ýn Kaymakamý, Belediye Baþkaný, ilçe müftüsü gibi
yeklilere þifahen anlatmýþtým.
Konuyla pek fazla ilgilenen olmadý. Bizimkisi araþtýrma olduðu için edindiðimiz belgeleri arþivledik. Zaman zaman da Osmanlý arþivini hala tarýyoruz.
Mevcut Müftümüz Dr. Eyyup
Aydýn, Osmancýk'a tayin oldu.
Ziyaretimize geldiðinde müftümüze de konuyu anlattým, Osmancýk'ta bir sahabe mezarý
olduðunu, yerinin günümüzde

Eyyüp Aydý

kayýp olduðunu söyledim. Belgeleri kendisiyle paylaþtým,
devlet nezdinde burayý hep beraber bulalým istedim. Müftümüz konuyla alakadar oldu, ilgilendi, gerekli araþtýrmalarý
beraber yaparak yerini bulduk
ama mülkiyet deðiþmiþ, özel
þahýslara geçmiþ. Þu anda iþ
yeri, dükkan olarak geçiyor" diye konuþtu.
"KALBÝMDE
UKDE KALDI"
Türbenin gün yüzüne çýkartýlmasýný istediðini belirten Bilge, "Peygamberimizin ibriktarý
olarak tarihte geçen zatýn mezar yerinin, mescidinin kaldýrýlmasý, yerinin bulunamamasý
hem Osmancýk için hem de
bizler için bir ayýp. Henüz tam
sonuç alýnamasa da inþallah
ileriki zamanlarda mübarek zatýn türbesi bulunur da ziyarete
açýlýr. Osmancýklý olarak bizim
gönlümüz bunu istiyor" þeklinde konuþtu.
Konuyla ilgili 4 yýldýr çalýþma yaptýklarýný anlatan Osmancýk Müftüsü Dr. Eyyup Aydýn da, "Yaptýðýmýz çalýþmalara
olumlu ve olumsuz dönüþler aldýk. Ýlçe müftüsü olarak gayem
dini ve milli kültürel varlýðýmýzýn, deðerlerimizin ortaya çýkmasý. Gelen cevap yazýlarýna
üzülüyorum. Þu anda Türkiye'de arkeoloji ilerledi. Yer altý-

Ayhan Yýlmaz Eravcý

ný görüntüleme sistemleri Türkiye'de çok güzel geliþti. Buna
raðmen Resulullah Efendimizin(s.av.) arkadaþý olan bir sahabenin Osmancýk gibi bir yerde bulunmasý benim gözümde
dini ve milli bir hazine. Birkaç
gün önce de 1930'lu yýllara ait
bir fotoðraf elimize geçti. O fotoðrafta mescidin gerçek hali
görülüyor. Deliller var, ilgilenen
yok. Oradan gelip geçerken
gözlerim doluyor, dualarýmý
okuyor ve baðýþla diyorum. Ýnþallah Sahabe-i Kiramýn o türbesini cennet gibi olan Osmancýk'ta canlandýrabilirsek ki herkesin haberi var, kimsenin mazereti yok bu konuda. Müslüman Türk Milleti olarak bu gibi
deðerlerimize sahip çýkacaðýmýza inanýyorum. Kimse maðdur ve istismar olsun, yanlýþ
þeyler olsun istemiyorum. Allah
bizleri sahabeyle haþýr nesir
cem eylesin. Dualarým o yönde. Tapu kayýtlarý sapasaðlam,
tutanaklar var. Yer tespiti konusunda Ýbriktar zaviyesinin Osmancýk Tapu Dairesinde bilgileri var. Burada Sahabe-i Kiram
var. Birisi burada medfun bulunuyor. Ýnþallah bu sahabenin
kabri var, yeri belli, hiç kimsenin yan çizmeye hakký yok. Bu
bizim dini milli servetimiz. Allah
bu serveti ortaya çýkaracak, bilinçli, þuurlu vatandaþlar nasip
etsin" dedi.

"TÜRBENÝN YAPILMASINI
ARZU EDÝYORUZ"
Ýbriktar hazretlerinin türbesinin yapýlmasýný istediklerini anlatan Osmancýk Kent Konseyi
Baþkaný Ayhan Yýlmaz Eravcý
da "Belgelerden edindiðimiz
bilgilere göre Çorum'da bulunan 3 sahabe Efendilerimizle
birlikte Osmancýk'a da Peygamber Efendimizin(s.av.) dinini teblið etmek üzere bir sahabe efendimizin geldiði burada
medfun olduðuna dair tarihi bilgilere ulaþtýk. Osmancýk Tapu
kayýtlarýnda yer alan bilgilerden
anlaþýlýyor ki Ýbriktar Hazretlerine ait bir camii, bir hamam bir

de türbe var. Türbenin mescidin içinde olduðuna dair bilgiler
edindik. Bu kayýtlarda türbedar,
türbedarýn yakýnlarýnýn gömülü
olduðu mezarlýðýn yeri tarihi
kayýtlarda çýkýyor. Osmanlý
Devleti resmi gazetesinde Ýbriktar Hazretlerinin türbesine
her sene belli bir miktar bütçe
ayrýldýðýndan bahsediyor. Tamiri ve muhasebesi, birinin zaviyeye tayin edilmesi gibi birçok yerde ifade ediliyor. Günümüzde dükkanlarýn olduðu bu
yerlerin Vakýflar aracýlýðýyla
tekrar sahip çýkýlarak bir türbenin yapýlmasýný arzu ediyoruz"
dedi.
(ÝHA)

NEFES
KESEN YARIÞ!
Gelgör'den Ermiþ'e
teþekkür plaketi
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, ilçede düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali'ne verilen katkýlar nedeniyle Kesin Karar
Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu Osmancýk Temsilcisi, Osmancýk FM Temsilcisi
Ýrfan Ermiþ'e teþekkür plaketi verdi.
Osmancýk'ta kaymakamlýk ve belediye tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali
devam ediyor. Festivali kapsamýnda bölgenin
en büyük organizasyonu Osmancýk'ta yapýldý. Yaðlý Güreþler sonunda Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Kesin Karar Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu Osman-

cýk Temsilcisi, Osmancýk FM Temsilcisi Ýrfan
Ermiþ'e teþekkür plaketi verdi.
Baþkan Gelgör, "Ýlçemizde ona yakýn gazeteci var. Ancak Ermiþ kadar Osmancýk için
canla baþla çalýþan bir benzeri yok. Yurt içi ve
yurt dýþýnda Osmancýk ilçemizi tanýtýmýnda
ve yurt dýþýndan gelen misafirlere bir Osmancýklýdan daha çok ilgi alaka gösterdiði için
tekrar tebrik ediyor, kendisini ve mesai arkadaþlarýný taktir ve tebrik ediyoruz. Bu hizmetlerinden dolayý kendisine bir plaket vermeyi
belediyemizce münasip ve taktir gördük" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Osmancýk ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen
at yarýþlarý izleyenlere heyecanlý anlat yaþattý.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yapýlan ve 140 atýn
katýlýmýyla gerçekleþtirilen
yarýþlar dua ile baþladý. Vatandaþlarýn yoðun katýlýmýnýn olduðu yarýþlarda en büyük ilgiyi ise yerli dört nala,
rahvan baþ koþuþu, Arap ve
Ýngiliz atlarý koþularý gördü.
At yarýþlarýnýn en son
2019 yýlýnda pandemiden
önce yapýldýðýný hatýrlatan
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, "Pýrlanta
Pirinç Festivali'nde her yýl at
yarýþlarý oluyor. Bugün burada 20'ye yakýn Ýngiliz olmak üzere toplam 140 atýmýz yarýþacak. Ýlçemize gelen yarýþ severlere ve sporcularýmýzý saygýyla selamlýyorum. Pýrlanta gibi ilçemizin güzel insanlarýna bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi.
Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay ise yoðun bir
programla Pýrlanta Pirinç
Festivali'nin gerçekleþtirildiðini hatýrlatarak, festivale
Osmancýklýlarýn yoðun ilgi
gösterdiðini söyledi.
ÝLHAN'A VE KATKI
VERENLERE
TEÞEKKÜR
Kaymakam Akpay, organizasyonun gerçekleþmesinde Osmancýk Atlý Spor
Kulübü Baþkaný Ömer Faruk Ýlhan'a ve katkýda bulunan herkese teþekkür etti.
Akpay, Türkiye'nin her
bölgesinden 130'a aþkýn
sporcunun etkinliðe katýldýðýný hatýrlattý.
Yarýþlar ödül töreninin
ardýndan sona erdi. (ÝHA)
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Osmancýk'ta yaya geçitleri

kýrmýzýya boyandý
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan "Yayalara öncelik duruþu, hayata saygý duruþu" sloganýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda Osmancýk'taki
yaya geçitleri kýrmýzý renge boyandý.
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan trafikte yaya önceliði bilincinin oluþturulmasý ve yaya geçitlerinin
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla 81 ilde
"Yayalara öncelik duruþu, hayata saygý duruþu"
sloganýyla baþlatýlan kampanya baþlatýldý. Kampanya kapsamýnda Osmancýk'taki yaya geçitleri
kýrmýzýya boyandý, öðrenciler düdük çalarak yaya önceliðine dikkat çekti.
Osmancýk Ýnönüzaferi ilkokulu önünde gerçekleþtirilen etkinliðe, Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, Ýlçe Jandarma Komutaný Nuri
Uyar, Ýlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, öðretmenler
ve öðrenciler katýldý. Programda bir açýklama
yapan Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay,
"Bütün illerimizde ilçelerimizde yaya geçitleriyle
ilgili tören düzenleniyor. Yaya geçitlerinin kullanýlmasýyla ilgili konulan kurallarýn uygulamasý
bugün yapýlýyor. Yaya geçitlerimizin olduðu yerde eðer trafik ýþýklarý yoksa ya da görevli bir memur yoksa bu yaya geçitlerinde öncelik yayalara
verilecektir araçlar tarafýndan. Bakanlýðýmýz bunu "öncelik hayatýn, öncelik yayanýn" diye bir
slogan geliþtirerek bugün itibariyle uygulamaya
koydu. Amaç yayalarýmýzýn vatandaþlarýmýzýn
güvenliðini saðlamak, trafikte yaya geçitlerinde
öncelik her zaman yayalarýn olacaktýr. Bütün sürücü vatandaþlarýmýzýn bu konuyu dikkatle uygulamalarýný istiyoruz. Trafikte çok acý olaylar
yaþanýyor, insanlarýmýzý kaybediyoruz, insanlarýmýzý sakat býrakan üzücü olaylar yaþanýyor.
Çok büyük maddi zararlar meydana geliyor. Bu
nedenle bu üzücü tecrübelerin ýþýðýnda bu kurallarýn konulmasý zaruri olmuþtur. Bu kurallarýn uygulanmasý gerek bugünkü tanýttýðýmýz yaya öncelikli geçitlerin uygulamasý gerekse bütün trafik
kurallarýnýn uygulamasý vatandaþlarýmýzýn can
ve mal güvenliði açýsýndan çok büyük önem arz
etmektedir. Tabi özellikle de öðrencilerimize, çocuklarýmýza gençlerimize bu trafik bilincinin trafik
kültürünün verilmesi gerekmektedir. Bunu da
çok önemsiyoruz. Ýnþallah bu kurallar uygulandýktan sonra üzücü olaylarýmýz yaþanmayacaktýr. Yaya geçitlerini kullanan vatandaþlarýmýzýn
güvenli bir þekilde bu geçitlerden geçmesi sað-

Osmancýk'ta cip
ile TIR çarpýþtý
Osmancýk'ta cip ile TIR'ýn çarpýþtýðý kazada üç kiþi yaralandý.
Kaza, akþam saatlerinde Osmancýk'ta
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41
YS 236 plakalý cip, Ovacýksuyu Köyü yol
ayrýmý kavþaðýnda dönüþ yapan TIR'a
çarptý.
Kazada araçlarda hasar oluþurken cipte bulunan üç kiþi yaralandý. Çevredekilerin
ihbarýyla olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri geldi.
Olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin
ardýndan yaralýlar, Ambulansla Osmancýk
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.
(Haber Merkezi)

lanacaktýr. Dolayýsýyla da yaya geçitlerinin kullanýmýnda yayalara öncelik verilmesi büyük önem
arz etmektedir. Bu kurallarýn uygulanmasý sonucu inþallah üzücü olaylar yaþanmayacaktýr. Bu
vesile ile bütün sürücü vatandaþlarýmýza, yayalarýmýza bu kurallarýn hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. Ýnþallah güzel bir uygulama ile ilçemizde ve ülkemizde bu trafik kültürü trafik bilinci
yerleþecektir. Emeði geçen bütün emniyet personeli arkadaþlarýmýza jandarma personeli arka-

daþlarýmýza belediyeden trafikte görevli arkadaþlara yaptýklarý görevden dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
Akpay'ýn konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerle birlikte sürücülere broþür daðýtýldý.
Etkinlik sýrasýnda Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay sürücülerle sohbet edip, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanýmalarýný, vatandaþlardan da karþýdan karþýya geçiþlerde yaya geçitlerini kullanmalarýný istedi. (Fatih Yýldýrým)

Osmancýk'ta davul ve zurnayla
durdurulan sürücüler þaþýrdý
Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yoldan geçen sürücülere pilav daðýtýldý.
Polis ekipleri, D-100 karayolundan geçen
araçlarý durdurdu. Normal bir uygulama gibi görünen etkinlikte davul zurna eþliðinde pilav ikram edilen sürücüler þaþkýnlýk yaþadý. Renkli
görüntülere sahne olan etkinlikte Ýlçe Kaymakamý Ayhan Akpay ve Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör pilav ikram ettikleri sürücüleri trafik kurallarýna uymalarý konusunda da uyardý.
Etkinlikte ayrýca "Ayýkla pirincin taþýný" yarýþmasý düzenlendi. Arafat tepesinde gerçekleþtirilen yarýþma yoðun ilgi gördü. Yarýþmada Ýstanbul yolu üzerinde durdurulan araçlarda seyahat
yolculara Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör yarýþma hakkýnda bilgi vererek yarýþmaya davet etti.
Özel tepsilere konan pirinçler içerisine, pirince benzer 10'ar adet taþ atýldý. Yarýþmaya katýlan kadýnlar pirincin taþýný ayýklamak için birbiriyle kýyasýya yarýþtý. Taþlarý ilk olarak bulan ve
birinci olan yarýþmacýya 5 kilogram, diðer yarýþmacýlara 1'er kilogram Osmancýk pirinci hediye
edildi.
(ÝHA)

Kumru ve güvercin
arasýndaki yuva
mücadelesi kötü bitti
Kumru ve güvercin arasýnda dört günlük
süren yuva mücadelesinin sonu hüzünlü bitti. Güvercin yumurtasý, çýkan kapýþmada yuvayla birlikte yere düþerek kýrýldý.
Osmancýk Koyun Baba Mahallesi Baltacý
Mehmet Paþa Caddesi'nde bir evin balkonuna son iki yýldýr kumrular yuva yaparak yavrularýný büyütüyordu. 2022 bahar mevsiminde Eylül ayýna kadar yuvaya gelen kumrular
çifter çifter yumurta býrakýrken þimdiye kadar
6 kumru yavrusu yuvadan uçup gitti. Son çift
yumurtadan çýkan kumru yavrularý ise henüz
kanatlanýp uçmadan yuvalarýna güvercin çifti
gelmeye baþladý.
Yavrularýný beslemek için yuvaya gelen
kumru çifti, güvercin çifti ile karþýlaþýnca aralarýnda kapýþma baþladý. Kumrular ve güvercinler arasýnda yuva mücadelesi 4 gün sürdü. Bu süre zarfýnda kumrular yuvalarýnda
güvercin olmadýðý zaman yavrularýný beslemeye devam etti. Kumrularýn yuvasýna yuva
yapan güvercin ise yavrulara zarar vermeden
üçüncü günün ardýndan yuvaya bir adet yumurta býraktý.
Kumru yavrularýnýn ve yumurtasýnýn bulunduðu yuvaya güvercinler, kumru çiftini
yaklaþtýrmayýnca aralarýndaki kapýþma sertleþti. Güvercin ve kumru birbirlerine kanat
darbeleri ile karþýlýk verince 2 kumru yavrusunun ve 1 güvercin yumurtasýnýn bulunduðu
yuva 4'üncü gün balkonda sert zemine düþtü. Düþme sonucu güvercin yumurtasýnýn kýrýldýðý, kumru yavrularýnýn ise balkonda olduðu görüldü.
Kumru yavrularý yeniden daðýlan yuvaya
konulurken, güvercin bir iki defa daha yuvaya gelmeye baþladý. Yuvada yumurtasýný göremeyen güvercin çifti balkondan uzaklaþarak gitti, bir daha geri gelmedikleri görüldü.
Kumru çifti ise yavrularýný beslemek üzere yerine konulan yuvaya yeniden gelmeye
baþladý. Beslenmeye devam eden yavrulardan biri anne ve babasýnýn cesaretlendirmesiyle yuvadan uçup gitti. Güvercin ve kumrular arasýndaki kapýþmada zayýf kalan kumru
yavrusu ise beslenmeye devam ediyor. (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...

29 EYLÜL 2022
30 EYLÜL 2022

30 EYLÜL 2022

28 EYLÜL 2022
26 EYLÜL 2022
27 EYLÜL 2022

29 EYLÜL 2022

27 EYLÜL 2022
29 EYLÜL 2022
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Kalp krizi yaþý düþtü
Dünyada her yýl 18,5 milyon kiþi
kalp-damar hastalýklarýna baðlý olarak
yaþamýný yitirirken, ülkemiz en fazla tütün tüketilen ve dolayýsýyla en fazla ölümün yaþandýðý ülkeler arasýnda baþý
çekiyor. Yýlda yaklaþýk 300 bin kiþi kalpdamar hastalýklarý nedeniyle hayatýný
kaybediyor, 2 milyon kiþi ise kalp yetmezliði ile mücadele ediyor.
29 Eylül tarihi, Dünya Kalp Federasyonu tarafýndan 20 yýlý aþkýn süredir,
kalp saðlýðý konusunda farklý noktalara

dikkat çekmek amacýyla kutlanýyor. Türkiye'de kalp-damar hastalýklarýnýn en
baþlýca ölüm nedeni olduðunu belirten
Medicana International Ýzmir Hastanesi
Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Cevad Þekuri, dünyada her yýl 18,5 milyon kiþinin
kalp-damar hastalýklarýna baðlý hayatýný
kaybettiðini, ülkemizde ise yýllýk yaklaþýk 300 bin kiþinin kalp damar rahatsýzlýklarý nedeniyle öldüðünü belirtti.
Kalp-damar hastalýklarý için riski artýran belli baþlý durumlarýn mevcut oldu-

ðunu söyleyen Prof. Dr. Þekuri, “Bunlar
aslýnda hepimizin aþina olduðu obezite,
þeker hastalýðý, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliði, hareketsiz yaþam tarzý
ve tütün kullanýmý gibi, deðiþtirilebilir ve
geri dönüþtürülebilir faktörler. Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneðinin 4 temel önerisi var. Bunlardan ilki hareket
etmek, kalp saðlýðýný gözeterek beslenmek, tütün kullanmamak, kan deðerleri
ve kilo kontrolü yapmak” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

KALP ÖLÜMLERiNiN ÜÇTE
1'i ERKEN DÖNEMDE
29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle deðerlendirmelerde bulunan Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalýklarýna baðlý ölümlerin üçte birinin beklenmedik derecede erken
yani premature denilen türde olduðunu belirtti.
Kalp damar hastalýklarý dünyada ve Türkiye'de ölüme neden olan hastalýklar arasýnda ön
sýrada yer alýyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü do-

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:06
06:30
12:35
15:52
18:29
19:48

TARiHTE BUGÜN
1923- Son iþgal birlikleri Ýstanbul'dan ayrýldý.
1924- Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladý.
1948- Basýn Birliði basýnda 50 yýlýný dolduran 96 yazar için bir jübile düzenledi.
1957- ODTÜ'nün temeli atýldý.
1969- Yargýtay, 6 öðrenci örgütünü siyasetle uðraþtýklarý gerekçesiyle kapattý.
1969- Doðan Avcýoðlu liderliðinde Devrim
gazetesini yayýmlanmaya baþladý.
1970- Ankara'da, Merkezi Antlaþma Örgütü (CENTO) binasýna bomba atýldý.
1974- Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoðlu ve arkadaþlarý beraat ettiler.
1975- ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kýsmen kaldýrdý.
1978- Milliyetçi Hareket Partisi sýkýyönetim ilan edilmesini istedi.
1980- Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)avukatlarýndan Ahmet Veziroðlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüðü, Veziroðlu'nun Emniyet binasýndan atlayarak intihar ettiðini iddia etti.
1984- 12 Eylül 1980 sonrasý ilk grev Tuzla'da iki tersanede baþladý.
1989- TRT 3 ve GAP TV resmen yayýna
baþladý.
1992- Ege Denizi’ndeki tatbikatlar sýrasýnda, ABD’ye ait uçak gemisinden atýlan iki
füze Muavenet Muhribi’ne isabet etti; olayda
gemi komutanýyla birlikte 5 denizci öldü.
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Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
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Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
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layýsýyla bilgilendirmelerde bulunan Altýnbaþ
Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi, Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalýklarýna baðlý ölümler ile ilgili, “Bu ölümlerin üçte biri beklenmedik derecede erken yani premature denilen türde gerçekleþiyor. Fakat ayný zamanda bu kadar tehlikeli ve öngörülemeyen kalp
damar hastalýklarýný yüzde 80 oranýnda yaþam
þekli deðiþikliði ile önleyebiliriz” dedi.
"DAHA AZ
FOSÝL YAKIT
KULLAN,
DAHA FAZLA
YÜRÜ"
Prof. Dr. Özlem
Esen, kalp damar
hastalýklarýna baðlý
ölümlerin yüzde 75'inden fazlasýnýn düþük ve
orta gelirli ülkelerde meydana geldiðine iþaret ederek, hava kirliliðinin de kalp hastalýklarýnýn
yüzde 25'inden sorumlu olduðu söyledi.
Prof. Dr. Özlem Esen, “Fosil yakýtlarýn daha az
kullanýlmasý gibi uzun vadeli önlemler alýnabilir.
Günlük yaþamda ise daha hýzlý aksiyon almak
için yürüme ve bisiklet kullanýmý mutlaka arttýrýlmalý. Böylece herkes gezegeni ve kalp saðlýðýný
korumak için katkýda bulunmuþ olacak” dedi.
"STRES, KALP KRÝZÝNÝ 2 KAT ARTIRIYOR"
Psikolojik stresin de kalp krizi riskini 2 kat arttýrdýðýna deðinen Prof. Dr. Esen, ruh saðlýðý konusunun pandemi döneminde dikkat çekmeye

baþladýðýný söyledi. Bütüncül saðlýk anlayýþýnýn
artýk ayrýlmaz bir parçasý olduðunu savunan
Prof. Dr. Esen, “Stresle baþa çýkabilmek için
baþvurulan sigara, alkol ve ekran baðýmlýlýðý gibi zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak kalp hastalýklarýndan korunmada anahtar rol
oynuyor. Egzersiz meditasyon
gibi saðlýklý alýþkanlýklar kazanmak ve sürdürmek çok
önemli hale geldi” þeklinde konuþtu.
KALP
'DUYABÝLEN VE
HÝSSEDEBÝLEN'
BÝR ORGAN
Prof. Dr. Özlem
Esen, kalbin ‘duyabilen ve hissedebilen' bir organ olmasý
nedeniyle insan hayatýnda çok özel bir yeri
olduðunu da söyledi. Yaþamýn baþý ve sonunu kalp
hareketlerinin belirlediðini hatýrlatan Prof. Dr. Özlem Esen, kalbin tüm insanlýðý birleþtiren ortak bir öge olduðuna iþaret etti. Bu yýl kalp hastalýklarýna yasaklarýn olduðu klasik bakýþ açýsýndan ziyade
farklý bir pencereden bakýlacaðýný ifade eden
Esen, “Buradan hareketle Dünya Kalp Federasyonu 2022 yýlýnda tüm dünyada üç ana baþlýk
benimseyerek ‘kalbini kullan' temasýnda farkýndalýk oluþturmaya çalýþacak. Ýnsanlýk, doða ve
sen baþlýklarý altýnda farklý düþünme, doðru kararlar verme, cesaretle davranýp baþkalarýna
yardým etmek de bu çerçevede öneriler arasýnda bulunuyor” dedi.
(Haber Merkezi)

'Sigara, kalbin en
büyük düþmanýdýr'
Türkiye Sigarayla Savaþ
Derneði Genel Baþkaný Doç.
Dr. Mustafa Aydýn, sigara kullanýmýnýn kalp krizi riskini artýrdýðýný belirterek “Sadece içmek
deðil, sigara dumanýna maruz
kalmak bile kalp saðlýðýný ciddi
biçimde tehdit etmektedir. Þunu önemle belirmeliyim ki sigara, kalbin en büyük düþmanýdýr” dedi.
Dünya Kalp Günü sebebiyle önemli açýklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaþ
Derneði Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Aydýn, kalp saðlýðýný ciddi
biçimde tehdit eden en büyük
unsurlarýn baþýnda tütün ve tütün mamulleri olduðunu belirtti.
Kalp ve damar hastalýklarýnýn yüzde 80 oranýnda, kiþinin
kötü yaþam biçiminden kaynaklý olduðunu vurgulayan
Doç. Dr. Aydýn, “Sigara kullanýmý, bu kötü yaþam biçiminin
baþýnda gelmektedir. Sigara
içen insanlarýn kalp krizi geçirme ihtimali, sigara içmeyen insanlara göre beþ kat daha fazladýr. Günde sadece 1 adet sigara içmek bile kalp damar
hastalýklarý riskini artýrýyor. Bu
sebeple ‘Ben az içiyorum bir
þey olmaz' deyip geçmeyin”
dedi.
"SÝGARANIN, DAMAR
TIKANIKLIÐI GÝBÝ
ÖLÜMCÜL BÝRÇOK
SONUCU VAR"
Sigara kullanýmý ile koroner
kalp hastalýklarý arasýndaki iliþkiye dikkat çeken Doç. Dr.
Mustafa Aydýn, koroner kalp
hastalýklarýna yakalanma riskinin sigara içenlerde daha büyük risk oluþturduðunu belirtti.

Sigaranýn insan saðlýðý üzerine
olumsuz etkilerinin araþtýrýlmaya baþlandýðý 1950'li yýllardan
günümüze elde edilen sonuçlarý deðerlendiren Aydýn “Çok
uzun yýllar sigaranýn sadece
akciðer üzerine olumsuz etkilerini konuþtuk. Ancak þu bir gerçek ki sigara, kalp üzerinde de
doðrudan ve çok ciddi etkiler
oluþturmaktadýr. Sigaranýn damar sertliði, damar týkanýklýðý
gibi ölümcül birçok sonucu var”
ifadelerini kullandý.
"BIRAKMAK ÝÇÝN
HALA GEÇ DEÐÝL"
Çok uzun yýllar sigara içen
insanlarýn sigarayý býrakamayacaklarýna ve býraksalar bile
bunun bir faydasý olmayacaðýna dair yaygýn bir kanýya sahip
olduklarýný belirten Doç. Dr.
Mustafa Aydýn, “Bu düþünce

çok yanlýþ. Sigarayý býraktýðýnýz andan itibaren vücut yavaþ
yavaþ kendini toparlamaya
baþlýyor. Örnek vermek gerekirse, sigarayý býraktýktan 20
dakika sonra kan basýncý ve
dolaþým normale dönüyor ve 8
saat sonra kandaki oksijen düzeyi normale döndüðünde kalp
krizi geçirme riski düþüyor. 24
saat sonra ise insan bedeni
karbon monoksitten tamamen
arýnýyor. Bu sebeple þunu belirtmek istiyorum ki hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bir
an evvel sigarayý býrakýn. Býrakmak için hala geç kalmýþ
sayýlmazsýnýz. Biz, Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði olarak
sigarayý býrakma konusunda
kararlý olan herkese bilgi vermeye ve aydýnlatmaya hazýrýz”
diyerek sözlerini tamamladý.
(Haber Merkezi)

'Kalp ritim bozukluðunun
en sýk belirtisi çarpýntýdýr'
Kalp ritim bozukluðuna iliþkin bilgiler veren
Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Mustafa Adem
Tatlýsu, çarpýntý þikayetinin kardiyoloji poliklinik baþvurularýnýn önemli bir kýsmýný oluþturduðunun altýný çizdi. Doç. Dr. Tatlýsu, "Ritim
bozukluðunun en sýk belirtisi çarpýntýdýr. Bunun yaný sýra kalp vuruþlarýnýn düzensiz hissedilmesi, baþ dönmesi, göz kararmasý, baygýnlýk hissi ya da bayýlma görülebilir" dedi.
Medicana Ataþehir Hastanesi Kardiyoloji
Uzmaný Doç. Dr. Mustafa Adem Tatlýsu, kalp
ritim bozukluðuna iliþkin bilgiler verdi. Doç. Dr.
Tatlýsu, çarpýntý þikayetinin kardiyoloji poliklinik baþvurularýnýn önemli bir kýsmýný oluþturduðunun altýný çizerek, "Ritim bozukluðunun
en sýk belirtisi çarpýntýdýr. Bunun yaný sýra
kalp vuruþlarýnýn düzensiz hissedilmesi, baþ
dönmesi, göz kararmasý, baygýnlýk hissi ya da
bayýlma görülebilir" ifadelerini kullandý.
Doç. Dr. Tatlýsu, "Kardiyak ablasyon, kalp
ritim bozukluðuna neden olan odaðýn bulunmasý ve sonrasýnda radyofrekans (RF) enerji
verilerek veya dondurularak bu hastalýklý yapýnýn ortadan kaldýrýlmasý iþlemidir. Kardiyak
ablasyon günümüz teknolojisinde bazý kalp ritim bozukluklarýnda kullanýlmaktadýr. Kardiyak ablasyon iþlemi ile kalp ritim bozukluðunun kaynaklandýðý dokular ortadan kaldýrýlarak hastalarýn saðlýðýna kavuþmasý saðlanýyor” dedi.
"ERKEN TANI TEDAVÝDE
BAÞARI ORANINI ARTIRIYOR"
Saðlýklý bir kalpte düzenli elektrik sinyalleri sayesinde kalp atýþ hýzýnýn dakikada 60 ila
100 atýþ arasýnda olduðunu hatýrlatan Doç.
Dr. Tatlýsu, "Dolayýsýyla, kalbin sabit bir ritimde attýðý söylenebilir. Ritim bozukluðunda ise
bu elektrik sinyalleri normalden daha hýzlý ve
düzensizdir. Bu durum, kalbin üst iki odasýnýn
(kulakçýk) titremesine neden olur. Bu da kalbin performans ve etkinliðini düþüren bir unsurdur. Rahatsýzlýðýn ilerleyen evrelerinde felç
gibi çok ciddi saðlýk sorunlarý görülebilir. Ýþlem
baþarýsý ritim bozukluðunun türüne göre deðiþmekte olup ritim bozukluklarýnda erken tanýda yüzde 50-70 baþarý varken hastalýðýn
ilerleyen döneminde baþarý yüzde 30-40'lara
kadar düþebilmektedir. Erken taný tedavi baþarýsýný etkiliyor" açýklamalarýnda bulundu.
Kardiyak ablasyon iþleminde radyasyon
kullanýlmakla birlikte üç boyutlu haritalama sistemi kullanýlarak hiç radyasyon kullanýlmadan
da ablasyon iþlemi yapýlabildiðini aktaran Doç.
Dr. Tatlýsu, sözlerine þöyle devam etti: "Bu karar hastanýn çarpýntýsýnýn þekline ve hastanýn
kiþisel (Gebelerde veya kanser hastalarýnda
üç boyutlu ablasyon sistemi tercih edilir) özelliklerine göre deðiþiklik göstermektedir."
"HASTALAR KISA SÜREDE
TABURCU OLUYOR"
Kardiyak ablasyonun çoðu kiþinin bildiði
koroner angiografi iþlemine benzer bir þekilde
kasýk bölgesine lokal anestezi verilerek ve genellikle de bilinç açýk bir þekilde genel anestezi duyulmadan yapýldýðýna dikkat çeken Doç.
Dr. Tatlýsu, "Bazen kalp ritim bozukluðunun
þekline ve iþlemin uzunluðuna göre nadiren
de genel anestezi altýnda yapýlmaktadýr. Ýþlem
genellikle bir saat ile üç saat arasýnda deðiþmekle birlikte daha kýsa veya daha uzun sürebilmektedir. Kardiyak ablasyon, genel itibari
ile güvenli bir iþlemdir. Genellikle hastalarýmýz
kardiyak ablasyondan bir gün sonra taburcu
edilmektedirler" dedi.
Doç. Dr. Tatlýsu, "Kardiyak ablasyon iþlemi
kalp hýzýnýn aniden 160-200/dakikaya çýktýðý
taþikardilerde (kalbin karýncýðýnda meydana
gelen çarpýntý türü) günde 10 binden fazla ekstra atýmlar kalbi yorabildiðinden tedavi mutlaka
denenmelidir. Fazla adým atýmlarýnda, 40 yaþ
üzerinde kalp ritminde hýzlanma ve düzensizlik görülür. Bu ve benzeri hastalýklarda ölümcül
olabilen ventriküler taþikardilerde (Kalbin karýncýðýndan kaynaklanan ölümcül bir ritim bozukluðu) kardiyak ablasyon yapýlabilmektedir”
ifadelerini kullandý.
(Haber Merkezi)
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GÜREÞ AÐALIÐI
SES GETiRDi
Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinde 44 baþpehlivan ve bin pehlivanýn katýlýmýyla
yapýlan Yaðlý Güreþlerde, Güreþ Aðalýðýný 1 milyon
29 bin liraya iþ insaný Selman Erdoðan aldý.
Güreþ Aðasý Selman Erdoðan'ýn festival etkinliklerine yapmýþ olduðu 1 milyon 29 bin liralýk rekor
baðýþ Türkiye'deki büyük Güreþ Aðalýðý ihalelerini
akýllara getirdi.
670. Tarihi Elmalý Yaðlý Güreþlerinde 11 milyon
777 bin liraya aðalýk ihalesini Çetin Madencilik Sahibi Hakan Çetin kazandý. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý
Güreþleri'nde ise daha önce 13 yýl aðalýk yapan ve

ebedi altýn kamer sahibi Seyfettin Selim, 4 milyon
22 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yýl yapýlacak Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin de aðasý oldu.
Geleneksel Osmancýk Yaðlý Güreþleri çerçevesinde yapýlan güreþ aðalýðý ihalesine 5 kiþi katýldý.
200 bin lira ile baþlayan güreþ aðalýðý ihalesi 1 milyon 29 bin liraya iþ insaný Selman Erdoðan'da kaldý.
Toprak Gayrimenkul ve Erdoðanlar Yapý sahiplerinden Selma Erdoðan'ýn güreþ aðalýðý için ödediði rakam, Elmalý ve Kýrkpýnar'dan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü Güreþ Aðalýðý ihalesi oldu.
(Haber Merkezi)

Milletvekili Kaya,
muhtarlarý dinledi

AK Parti Çorum Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya, Osmancýk'taki muhtarlarla bir araya
geldi.
Osmancýk Özel Ýdare Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya, Osmancýk Kaymakamý
Ayhan Akpay, AK Parti Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Ýl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar
katýldý.
Toplantýda muhtarlarýn talepleri dinlenerek köylerimizde
yapýlmasý gereken iþ ve iþlemler görüþüldü.
Milletvekili Kaya, "Ýlçe Kaymakamýmýz Ayhan Akpay, Ýl
Genel Meclis Üyelerimiz Mehmet Yücel, Mehmet Turan, Selim Dölcü ile birlikte köy muhtarlarýmýzla bir araya geldik.
Köylerimizin sorunlarý, kýymetli
muhtarlarýmýzýn taleplerini dinledik; çözüm yollarý hakkýnda
istiþarelerde bulunduk" dedi.
(Sümeyra Özdoðan)

Baþkan Gelgör'den Sadir
Durmaz'a teþekkür ziyareti
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Milliyetçi Hareket Partisi (MHO) Genel
Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz'a teþekkür
ziyaretinde bulundu.
Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Pýrlanta Pirinç Festivali'ne verdiði destek
nedeniyle MHP Genel Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz'ý
MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Baþkan Gelgör, "Pýrlanta Pirinç Festivalimize ve toplu açýlýþ törenimize katýlarak yanýmýzda olan, ilçemizin her projesine destek
veren Sayýn Genel Baþkan Yardýmcýmýza teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Öte yandan Baþkan Gelgör, Kayseri Yeþilhisar Belediye Baþkaný Sayýn Halit Taþyapan
ve Mahalli Ýdareler ve Ýþverenleri Sendikasý
(MÝS) Genel Sekreteri Sayýn Mehmet Oruçöz'i de ziyaret etti.
(Çaðrý Uzun)
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Kaya: Bilinçli çiftçilik modelini
kazandýrmayý hedefliyoruz

AK Parti Çorum Milletvekili Avk.
Oðuzhan Kaya, Osmancýk Tarým Lisesi öðrencileri ile bir araya gelerek çeltik hasadýný sahada inceledi.
Osmancýk Borsa Ýstanbul Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Tarým Bölümü LGS sýnav sonucuna göre merkezi yerleþtirme ile 30 öðrenci alarak
2022-2023 eðitim öðretim yýlýnda ders
baþý yaptý. Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Tarým Bölümü öðrencileri
ile sahaya inerek çeltik hasadý, harmaný ve kurutma iþlemlerini inceledi.
Milletvekili Kaya, inceleme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, bilinçli çiftçi-

lik modelini kazandýrmayý hedeflediklerini belirterek; "Bu yýl açtýðýmýz Tarým Lisesi öðrencilerimizle birlikte çeltik hasadýný, harmanýný ve kurutma iþlemlerini
sahada inceledik. Ýlçemize tarým lisesini kazandýrarak tarýmsal alanda eðitim ve araþtýrma
faaliyetleri ile bölgemizin ve ülkemizin kalkýnmasýna model olacak, özgüveni yüksek bireyler yetiþtirip tarýmý daha modern, topraðýmýzý daha verimli kullanan bilinçli çiftçilik modelini vatandaþlarýmýza kazandýrmayý hedefliyoruz" dedi.
(ÝHA)

Mahalle muhtarlarýndan Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'e festival teþekkürü

'Her þeyi birlikte
baþarýyoruz'
Osmancýk'taki mahalle muhtarlarý Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör'e teþekkür ziyaretinde bulundu.
Osmancýk'ta kaymakamlýk ve
belediye tarafýndan düzenlenen
Pýrlanta Pirinç Festivali, ilçeye
adeta renk kattý. Festivalin tamamlanmasýnýn ardýndan Osmancýk'taki mahallelerin muhtarlarý, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör'ü makamýnda ziyaret etti.
Mahalle muhtarlarý, festival için

Baþkan Gelgör'e teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Gelgör ise
ziyaretle ilgili sosyal medya hesabýndan þunlarý söyledi:
"Mahalle muhtarlarýmýz; 2022
Pirinç Festivalinin mükemmel organizasyonundan, güzel etkinliklerle tamamlanmasýndan ve Ýlçe
esnafýna saðladýðý katkýdan dolayý
hem de festival içerisinde açýlýþýný
yapmýþ olduðumuz büyük yatýrýmlardan dolayý teþekküre geldiler.

Muhtarlarýmýza hem etkinliklerimize göstermiþ olduklarý ilgi ve
alakadan hem de manevi katkýlarýndan dolayý teþekkürlerimi sunuyorum.
Birlik ve beraberlik içerisinde
gerçekleþtireceðimiz her çalýþma
ilçemize büyük katký verecektir.
Biz Osmancýk halký olarak birlikte
güçlüyüz, her þeyi birlikte baþarýyoruz, ilçemizi birlikte geleceðe taþýyoruz. Birlik ve beraberliðimiz
daim olsun." (Sümeyra Özdoðan)

Belediyede içme
suyu istiþaresi
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 5. Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu ve DSÝ yöneticileri, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti.
DSÝ 5. Bölge Müdürü Ýbrahim Yaroðlu ve DSÝ
Ýl Müdürü Murat Kabakçý, Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette DSÝ'nin Osmancýk'ta yaptýðý çalýþmalar masaya yatýrýldý.

Galericiler istiþare
toplantýsý yaptý
Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf
Odasý'nda oda baþkanlarý ve galericiler bir
araya gelerek, istiþare toplantýsý yaptý.
Galericilerin yaþadýðý sorunlarýn görüþüldüðü toplantýda galericiler de taleplerini dile
getirdiler. Sanayi sitesi içerisine yapýlmasý
planlanan galericiler sitenin yer ve konum
olarak uygun olmadýðýný ifade eden galericiler, Osmancýk'ýn Karadeniz bölgesinde hemen hemen otomobil sektörünün en önemli

pazarlarýndan birisi olduðunu ilçeye yakýþýr
dýþarýdan gelecek misafirlerin ailesi ile dahi
gelebileceði merkezi bir konuma galericiler
sitesi yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdiler.
Osmancýk Sanayi Sitesi içerisinde deðil
Osmancýða hitap eden daha merkezi konumda ve görsellikte bir proje istediklerini
belirten galericiler, daha iyi bir hizmet için
daha iyisine layýk olduklarýný ifade etti.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör,
"DSÝ 5. Bölge Müdürümüz Sayýn Ýbrahim Yaroðlu ve Çorum DSÝ Ýl Müdürümüz Murat Kabakçý
ile Osmancýk'ta yapýlacak DSÝ çalýþmalarý hakkýnda istiþarede bulunduk. DSÝ Genel Müdürümüz Sayýn Prof. Dr. Lütfi Akça'nýn nezdinde Sayýn Müdürlerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

