“Engel fizikte deðil,
zihindedir”

Kýlýçdaroðlu, Çorum'a geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, sivil toplum kuruluþlarý, muhtarlar, sanayici,
iþadamý, iþçi, çiftçi ve gençlerle buluþmak üzere 5 Aðustos 2021 Perþembe günü Çorum'u ziyaret edecek. Perþembe günü saat 11'de Yýldýzpark Düðün Salonu'nda Kýlýçdaroðlu'nun da katýlýmý ile geniþ çaplý
istiþare ve deðerlendirme toplantýsý
düzenleneceðini, toplantýnýn ardýndan bazý kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edileceðini öðrenildi.
4’TE

Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi tarafýndan Laçin'de bulunan Yeþilgöl Tabiat
Parký'nda üyelere yönelik olarak düzenlenen
piknik programýna beraberinde Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, Ýl Genel Meclis
Baþkaný Mehmet Bektaþ, Ýl Sivil Toplum
Halkla Ýliþkiler Ýl Müdürü Mustafa Bayrak ile
katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý,
engellerin engelliler için engel olmadýðýný,
engelliler için en büyük engelin insanlar ve
onlarýn yaptýklarý olduðunu dile getirdi. 7’DE

Çocuklar güvenlik
birimlerine en çok
maðdur olarak geldi

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE

Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarýn karýþtýðý olay sayýsý 450 bin 803
oldu. Bu olaylarda çocuklarýn %37,9'unun
maðdur olarak %25,3'ünün suça sürüklenme, %18,5'inin kabahat iþlediði iddiasýyla,
%13'ünün bilgisine baþvurma amacýyla,
%5'inin kayýp olmasý sebebiyle, güvenlik
birimlerine geldiði tespit edildi.
3’TE

3 AÐUSTOS 2021 SALI

www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com

75 Kuruþ

SIKLIK KAPATILDI
MANGAL VE SEMAVER YASAKLANDI

Çorum Valiliði tarafýndan orman yangýnlarýnýn önlenmesi amacýyla ormanlýk alanlara giriþlerin yasaklanmasý hakkýnda alýnan karar gereðince Sýklýk Tabiat Parkýna giriþler tamamen yasaklandý.

Bahabey Çamlýðý Mesire alaný ve Çomar Barajý Bölgelerinde piknik yapan vatandaþlar semaver ve mangal yakamayacak. Diðer
orman alanlarýna görevliler dýþýnda giriþ yasaklandý.
8’DE

Çorum’da elektrik
kesintileri uygulanýyor
Türkiye, günlerdir orman
yangýnlarýyla mücadele ediyor. Çýkan yangýnlar sebebiyle Türkiye genelinde bazý
bölgelerde elektrik kesintisi
yaþanýyor. Çorum, Manisa,
Ýzmir, Muðla'da elektrik kesintileri baþladý.
2’DE

ÇAY VAR, iÇEN Mi?
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Yangýn felaketinin baþladýðý ilk günden beri hükümet yetkililerinin birbirine tamamen tezat açýklamalarýnýn vatandaþlarý çileden çýkarttýðýný ifade ederek "Bu millet sizi icraat yapýn diye
seçti. Siz boþ laftan baþka bir icraat yapmadýnýz. Ciðerlerimiz yanýyor" dedi.
4’TE

“En baba kamp” yapýldý
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Baþkan Þahiner iktidara yüklendi:

Abdulkadir Þahiner

Kaya, Kýrkdilim
tünellerini inceledi

Çorum Belediyesi tarafýndan "En Baba Kamp" baþlýðýyla Çatak Tabiat Parký'nda gerçekleþtirilen kamp etkinliðine babalar çocuklarýyla birlikte katýldý. Bir gece çadýr kampýnda
kalan babalar ve çocuklarý, doðanýn tadýný çýkartýrken, çeþitli oyunlar, yarýþmalar, doða
yürüyüþlerine katýldý. Belediye Baþkan Aþgýn, kampa katýlanlardan gelen yoðun talep
üzerine daha geniþ kapsamlý kamp etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti.
5’TE

AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya,
Kýrkdilim tünellerinde yapýlan çalýþmalarý
Karayollarý Bölge Müdürü RifatSilov, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Laçin
Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, AK Parti
Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan ve
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Satýlmýþ Karatað ile birlikte yerinde inceledi.
4’TE

Uzunkaya: Ýþsizlik
hat safhada siyaseti
bir kenara býrakalým

Serkan Uzunkaya

DEMÝRÞEYH YOLUNDA
ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR

2’DE

Çorum Belediyesi, Akdeniz
Bölgesinde meydana gelen yangýnlara müdahale
etmek amacýyla bölgeye
HABERÝ
ekip gönderdi. Çorum BeÝZLEMEK
lediyesi bölgedeki yangýn
ÝÇÝN KODU
söndürme çalýþmalarýna iki
OKUTUN
su tankeri, bir arazöz ve
dokuz personelle destek verdi. Ayrýca
orman yangýnýnýn görüldüðü bölgelere
gýda ve hijyen kolisi gönderildi. 3’TE

"Tedbirden
tasarruf olmaz"
Deva Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Orhan Vargeloðlu, AK Parti iktidarýnýn her felakette
olduðu gibi 21 ilde
ayný anda baþlayan
ve giderek artan yangýn felaketlerinde de
sýnýfta kaldýðýný beOrhan Vargeloðlu
lirtti. Vargeloðlu "Bugün hiçbir þey olmamýþ gibi mi yaþayacaðýz? Her þey yolundaymýþ gibi, kimse ölmemiþ gibi mi davranacaðýz? Mutluymuþuz gibi mi güleceðiz? Ýnsan
olan yerlerim çok aðrýyor" dedi. 4’TE

Oðuzhan Kaya

Yeniden Refah Partisi Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Serkan Uzunkaya iþsizliðin hat safhada olduðu bu dönemde siyasi görüþlerimizi bir kenara
býrakýp güzel ilçemiz için ne yapabiliriz, bunun
derdine düþmemiz lazým" dedi.
7’DE

Belediye ekipleri
yangýn bölgesinde

Ömer Güney

BARODAN TEMA'YA
FÝDAN BAÐIÞI 8’DE

GÜNEY 3'ÜNCÜ
KEZ SEÇiLDi

HOÞÇA-KAL

Tohum Daðýtýcýlarý Alt Birliði Genel Kurulu'nda
seçim heyecaný yaþandý. Geçtiðimiz hafta sonu Ankara'da yapýlan, 7 bin 211 üyesi bulunan
birliðin genel kurulunda Çorum Ticaret Borsasý eski baþkanlarýndan Ömer Güney, üçüncü
kez merkez birliði yönetimine seçildi.
2’DE

Yusuf
DEMiRLENK

GÖRME ENGELLÝLER
PÝKNÝKTE BULUÞTU 7’DE

BÝZ BÜYÜDÜK DE KÝRLENDÝ DÜNYA
- YAZISI 2’DE

ÝKÝ GÜNDEM ÝLE
TOPLANIYOR 7’DE
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HOÞÇA-KAL

Çorum'da
elektrik kesintileri
uygulanýyor
Çýkan yangýnlar sebebiyle Türkiye genelinde bazý bölgelerde elektrik kesintisi
yaþanýyor. Çorum, Manisa, Ýzmir, Muðla'da elektrik kesintileri baþladý.
Türkiye, günlerdir orman yangýnlarýyla
mücadele ediyor. Yangýnlar nedeniyle
yüzlerce yerleþim yeri kullanýlamaz hale
geldi, pek çok vatandaþýmýz evlerinden
oldu. Son altý günde 35 ilimizdeki 130
yangýn kontrol altýna alýndý. Yedi noktada
süren yangýnlara ise müdahale devam
ediyor. Yangýndan kaynaklý elektrik kesintileri dün Dodurga, Ýskilip ve Alaca'da
elektrik kesintileri yaþanýrken Oðuzlarda'da bugün sabah 7 ile 13.30 arasý kesinti uygulanacaðý açýklandý.
03.08.2021 tarihinde 07:00-13:30 saatleri arasýnda Oðuzlar Cevizli köyü bölgelerinde planlý elektrik kesintisi öngörülüyor.
(Haber Merkezi)

Elektrik kesintileri
için YEDAÞ'tan
açýklama
Çorum, Samsun, Ordu, Amasya
ve Sinop illerinde yaþanan elektrik kesintilerine iliþkin Yeþilýrmak Elektrik
Daðýtým AÞ'den (YEDAÞ) açýklama
geldi. Kesintilerle ilgili YEDAÞ'tan yapýlan açýklamada "Tüm Türkiye genelinde iletim sistemi kaynaklý elektrik
kesintileri yaþanmaktadýr. Sorunun
çözümü noktasýnda Daðýtým þirketimizin sorumluluk alaný dýþýnda geliþen
bu kesintilerin en kýsa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca kesintilerin
yaþandýðý bölgelere acil müdahale
ekipleriyle ilk müdahaleler yapýlmýþ
olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandýrýlmýþtýr" denildi.
YEDAÞ yetkililerinin yaptýðý açýklamada sorumluluk alanýmýzda olan
beþ ilde çaðrý merkezi ve arýza ekiplerinin hazýr olduðu, oluþabilecek arýzalara karþý tüm tedbirlerin alýndýðý ve
tedarik sürekliliðini en üst seviyeye çýkarmak için çalýþmalar yapýldýðý belirtildi.
(ÝHA)

BÝZ BÜYÜDÜK DE KÝRLENDÝ DÜNYA

Depremler sel ve su taþkýnlarý çýð fýrtýna
hortum kasýrgalar toprak kaymalarý heyelan yanardað patlamalarý ve yangýnlar doðal afetler
dediðimizde aklýmýza gelenler. Bu tür vakalarda çaresizlik zorluk yetememe acizlik kýsa orta
ve uzun vadede hep kendini göstermiþtir. Sonucu bir veya birden fazla can ve mal kaybý ile
bitmesi ya da kontrol altýna alýnmasýnýn yanýnda toplumu içine çeken korku kaos endiþe tükenmiþlik psikolojisi refleks hýzý ve þahsiyet eðitiminin de göstergesini sergiler.
Elbette her canlý ölümü tadacaktýr. Fakat
ecel gelmiþ ise baþ aðrýsý bahane olsa da tedbir ve takdiri de unutmama sorumluluðumuz olduðunu bilmek gerekmektedir.
Yukarýda saydýðýmýz ve doðal afetler olarak
kabul ettiðimiz her olayýn mutlaka bir tedbiri
vardýr. Bunun için sadece takdir deyip avunmak
tembellik göstergesidir. Bu bir iddia deðil gerçeðin ta kendisi olup doðal afetlerin tamamýna önlem alma çözümü vardýr vee teknolojinin acizliðini bahane edilmesini de kabul etmiyoruz.
Dünyada her þey varlýðýný zýttý ile kendini
gösterir yaþayan canlýlar içerisinde ÝNSAN sahiptir ve sahipliðinin sorumluluðuyla düþünmek
konuþmak inisiyatif almak korumak muhafaza
etmek sahipliðinin gereðini yapma mecburiyeti

vardýr. Nasýl bireysel tedbirler alýyor yaðmurlu
havada þemsiye kullanýyor soðuk için ayrý sýcak için ayrý ayrý ve daha hayatýn her anýnda bireysel tedbirleri alýp uyguluyor isek bunlarý toplumsal tedbirler ile de devam etme sorumluluðumuzun bilinciyle yaþamamýz gerekir. Bana
dokunmayan yýlan bin yaþasýn dediðimizde yýlanlar semirmeye ve üremeye devam ettikçe
mutlaka bir gün bir yerlerde karþýlaþmak an
meselesi.
Bizler tamamý bir çatýnýn altýnda yaþayan
toplumlar uluslar milletleriz ve yaþadýðýmýz evrende tüm canlýlar ile birlikte o canlýlarýn da yaþam haklarýna ve mülküne sahip çýkmak saygý
duymak mecburiyetimiz vardýr.
Eko sistem içerisinde yaratýlmýþ ve yaratýlanlar ile yapýlanmýþ biçimlenmiþ birbirinden
baðýmsýz fakat alakalý hür yaþama hakký evrende yaþayan her canlýnýn hakkýdýr.
Ýnsan sahip olmasýndan dolayý diðer canlýlar üzerinde yaptýrýmlara kullanýmlara deðerlendirmelere sahiplenmelere hakký olsa da bu
tamamý ile vicdanlarýn rahat olmasý halinde geçerlidir. Evet bir hayvana veya bitkiye sahip olabilirsin fakat o hayvanýn veya bitkinin vicdanlarý rahatsýz edecek hiç bir yaptýrým hakkýna sahip olmadýðýnýn bilinciyle hareket etmek zorun-

Yusuf
DEMiRLENK
dasýndýr. Bahçene ektiðin bir sebze bir meyvede dahi kainata sunamayacaðýn bir ikramýn yok
ise ziyanýn zararýn öncesinde israfýndan dolayý
suçlu olduðunu bilmek gerekmektedir.
Bu nefesi aldýðýmýz sürece küresel bölgesel
coðrafi yaþanan doða olaylarýna da hem yaþayýp hem þahit olacaðýz fakat bu doða olaylarý
yine bizim yaþam biçimimizin neticesinden kaynaklandýðýný bilmek gerekir. Yaþamak bir meslektir bir sanattýr ve mesleðinin sanatýnýn ahlaki vicdani deðerleri ne kadar saðlamsa evrende
o kadar saðlam olacaktýr.
Ülkemde yaþanan ve bu vahþete sebep
olan sonucunda ciðerlerimizle birlikte o masum
aðzý olup dili olmayan çaresiz hayvanlarý vahþice katleden zihniyeti kýnýyorum. Sizler kendinizi ne zannediyorsunuz bilmiyorum ama bildiðim çok net bir þey var oda sizlerin insan görünümünde iki ayaklý pislikler olduðunuzdur.
Söylemek bir þey ifade eder mi bilmiyorum
ama sahipliðini yaptýðýmýz evrende bizim sorumsuzluðumuz ihmallerimiz yüzünden telef olan
tüm hayvanattan nebadattan özür diliyorum.

DEMiRÞEYH YOLUNDA
ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR
Çorum Ýl Özel Ýdaresine baðlý ekipler, Sungurlu-Demirþeyh
yolunda çalýþma baþlattý.
Ekipler, zamanla yýpranan ve
daralan yolda eski asfaltý sökerek yolu biraz daha geniþletmek
için çalýþmalara baþladý.
Çalýþmalar sýrasýnda yoldaki
görüþ açýsýný engelleyen keskin
ve tehlikeli virajlar da kaldýrýlacak. Ayrýca týkalý olan köprüler
tekrar açýlacak. Kýþýn gölge yapan ve bu yüzden yolun donarak
bozulmasýna neden olan yolun
kenarýndaki aðaçlarýn da kesileceði de öðrenildi.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Metin
Özsarý da beraberinde Ýl Genel
Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoðlu ve Mehmet Kaplan ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceledi.
Özsarý ve Ýl Genel Meclis
Üyeleri ayrýca Demirþeyh Köyü
Muhtarý Salih Kardaþ, Akdere
Köyü Muhtarý Ali Osman Kýzýlarslan ve þantiye görevlileriyle
de görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. (Bahattin Sümüþ)

ULAÞ TOKGÖZ: ORMANSIZ
BiR YURT, VATAN DEÐiLDiR
CHP Merkez Ýlçe
gýnlarýný üzüntüyle taBaþkaný Ulaþ Tokgöz,
kip ediyoruz. Ülkemizin
Akdeniz ve Ege Bölgeciðerlerinin göz göre
si'nde meydana gelen
göre yok olmasýna seorman yangýnlarýyla ilyirci kalmak bu ülkeye
gili yazýlý bir açýklama
yapýlacak en büyük
yaptý. Orman yangýyla
ihanettir.
mücadele ederken haÜlkemiz, her yýl karyatlarýný kaybedenlere
þý karþýya kaldýðý orAllah'tan rahmet dileman yangýnlarýna bir
yerek sözlerine baþlakez daha hazýrlýksýz
yan Tokgöz, ormanlayakalanmýþ, yetkililerin
rýn milli servetimiz olyangýnýn hýzlýca konduðu gibi yurdumuzun
trol altýna alýnamamahem süsü hem de büsýndaki genel ihmalleri
yük bir gücü olduðunu
ortaya çýkmýþtýr. Her yýl
kaydetti.
yüzlerce orman yangýOrmaný korumanýn
ný ile karþý karþýya kalerozyonu önlemek olmamýza raðmen geduðunu belirten Tokgöz
rekli önlemlerin alýnUlaþ Tokgöz
topraðýmýzý kaybetmek
mamýþ olmasý düþünistemiyorsak ormanlarý
dürücüdür.
da yok etmememiz gerektiðinin altýný çizdi.
Üzülerek görmekteyiz ki memleketin her ta"Ormansýz bir yurt, vatan deðildir" diyen rafý ateþe verilmiþ durumda. Yine üzülerek göCumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa rüyoruz ki iþ bilmez yöneticilerin elinde ülkemiz
Kemal Atatürk'ün ormanlara verdiði deðeri, "Ye- heba oluyor. Ormanlarý koruyacaðýz. Ormanlar
þil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. bizim akciðerimiz ve onlarýn sayesinde nefes
Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör bir insan alýyoruz. Orman yangýnýndan kaynaklý tüm vadahi yeþillikler arasýnda olduðunu anlasýn" söz- tandaþlarýmýzýn zararlarý giderilmeli, yaralarý bileriyle vurguladýðýný kaydeden Ulaþ Tokgöz yap- ran önce sarýlmalýdýr. Yangýnda hayatýný kaybetýðý yazýlý açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
den vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralý
Son bir haftadýr turizm cennetimiz Akdeniz vatandaþlarýmýza da acil þifalar dilerim.
ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen orman yan(Mahmut Emin Söylemez)

Motorine zam
Akaryakýt sektörü yetkililerinden alýnan
bilgiye göre, bu gece yarýsý itibarýyla motorinin litre fiyatýna 5 kuruþ zam geldi. Artýþ
pompa fiyatlarýna yansýyacak. Enerji Petrol Gaz Ýkmal Ýstasyonlarý Ýþveren Sendikasý'ndan (EPGÝS) alýnan bilgiye göre, bu
gece yarýsý itibarýyla motorinin litre fiyatýna
5 kuruþ zam geldi. Artýþ pompa fiyatlarýna
yansýyacak.
(Haber Merkezi)

Ömer Güney

Güney 3'üncü
kez seçildi
Tohum Daðýtýcýlarý Alt Birliði Genel Kurulu'nda seçim heyecaný yaþandý. Ömer Güney
üçüncü kez merkez birlik yönetimine seçildi.
Tohum Daðýtýcýlarý Alt Birliði Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 31 Temmuz-1 Aðustos'ta
Ankara'da yapýldý.
7 bin 211 üyesi bulunan birliðin genel kurulunda Çorum Ticaret Borsasý eski baþkanlarýndan Ömer Güney, üçüncü kez merkez
birliði yönetimine seçildi.
(Haber Merkezi)

Altýndaki düþüþ sürüyor!
Serbest piyasada 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 487,20 lira oldu.
Ýstanbul Kapalýçarþý'da 487 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn (Gr.) 487,20 liradan, 3 bin 210 liradan alýnan
Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 231 liradan, 445 liradan alýnan
22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 137 liradan alýnan
Lira (Tam) Ziynet 3 bin 157 liradan, bin 569 liradan alýnan
Yarým Ziynet bin 579 liradan ve 784 liradan alýnan Çeyrek
Ziynet 789 liradan satýlýyor.
(Haber Merkezi)

3

3 AÐUSTOS 2021 SALI

Kamyon devrildi:

BÝR ÖLÜ

Belediye ekipleri yangýn bölgesinde
HABERÝ
ÝZLEMEK
ÝÇÝN KODU
OKUTUN

Çorum Belediyesi, Akdeniz Bölgesinde meydana gelen yangýnlara müdahale etmek amacýyla bölgeye ekip gönderdi.
Çorum'dan giden ekipler, orman yangýnlarýna müdahale etmek için çalýþmalarýna devam
ediyor. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn
orman yangýnlarýna karþý Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteði vermeye çalýþtýklarýný söyledi.
Yangýnýn baþladýðý ilk andan itibaren Çorum
Belediyesi olarak bölgedeki yangýn söndürme
çalýþmalarýna iki su tankeri, bir arazöz ve dokuz
personelle destek verdiklerini kaydeden Baþkan
Aþgýn, ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düþen
sorumluluðu yerine getireceklerini vurguladý.
34 KÖYÜN SORUMLULUÐU
ÇORUM'A VERÝLDÝ
Çorum Belediyesi orman yangýnýnýn görüldüðü bölgelere gýda ve hijyen kolisi gönderdi.
Belediyeden yapýlan açýklamada yangýn bölgesindeki köyleri ve evleri yanan vatandaþlara
katký olmasý amacýyla 150 hijyen ve 150 gýda
kolisini gönderdiklerini belirtildi.
Kendilerine yangýndan etkilenen 34 köyün
sorumluluðunun verildiðini dile getiren Çorum
Belediyesi "Biz de o köyleri tek tek gezerek gýda yardýmý yapacaðýz" dedi.
MOBÝL ÝKRAM ARACI DA YOLA ÇIKTI
Çorum Belediyesi, hem yangýnlar karþý mücadele eden söndürme ekibine hem de yöre halký için Mobil Ýkram Aracýný yangýn bölgesine gönderdi. Belediyeden yapýlan açýklamada "Yapacaðýmýz çorba, çay, limonata ve su gibi ikramlarla da desteðimizi sürdüreceðiz. Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn bölgeye yardým
sevki konusundaki talimatlarýný yerine getirerek
kýsa süre içerisinde o bölgede yangýnýn yaralarýný sarma konusunda Çorum üzerine düþeni yapacak" diye konuþtu. (Mehmet Halim Coþkun)

Osmancýk'tan Manavgat'a

YARDIM ELi

Osmancýk Belediyesi, Evrenseki Manavgat Yangýn Koordinasyon
Merkezine yardým eli uzattý.
Yangýn bölgesine 20 tonluk su
tankeri ve iki personel gönderen
Osmancýk Belediyesi ekipleri uðurladý. Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör ve Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Cebeci'nin yolcu ettiði
ekipler bölgede bir türlü kontrol altýna alýnamayan yangýn ile mücade-

leye katký saðlayacak.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör "Yaralarýmýzý birlikte
sarmak için ekibimiz yola çýktý.
Yangýn söndürme çalýþmalarýna
katýlmak üzere Evrenseki Manavgat Yangýn Koordinasyon Merkezine 20 tonluk su tankeri ile iki personel gönderdik. Dualarýmýz yangýnla
mücadele eden kahramanlarýmýz
için" dedi. (Abdulkadir Söylemez)

Sekiz bölgede
yangýn sürüyor
Alevler, Bodrum'un son
kalesi Kisebükü'ye ulaþtý
Muðla'nýn Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde baþlayan yangýn Çökertme, Mazý ve Yeniköy
Mahallelerinin
ardýndan
rüzgârýn yön deðiþtirmesi ile
mavi yolculuðun son kalesi olan
Kisebükü'ne ulaþtý. Bodrum
koylarýna kadar inen alevleri Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy
bottan incelemelerde bulunarak
devam eden çalýþmalar hakkýn-

da bilgi aldý. Muðla'da beþ gündür devam eden orman yangýnlarý dolayýsýyla yüzlerce dönüm
ormanlýk alan yandý. Pazar Milas'ta baþlayan yangýn Bodrum'a ulaþtý. Her geçen dakika
büyüyen yangýnda alevler Kissebükü'ne kadar ulaþtý. Yangýnlarý söndürmek için ekiplerin yoðun mücadelesi devam ederken
her taraf kapkara oldu.
(ÝHA)

Günlerdir süren yangýnlar nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaþýyor.
Bakan Pakdemirli pazartesi günü
15.30 itibari ile yangýnlarla ilgili son
güncel verileri paylaþtý. 31 ildeki
129 yangýn kontrol altýna alýndýðýný
açýklayan Pakdemirli; Isparta ve
Denizli'de baþlayan yeni yangýnlarla toplam dört ilin dokuz noktasýnda
ise yangýnlara müdahale edildiði
söyledi.
Türkiy altý gündür pek çok ilde
çýkan yangýnlarla mücadele ediyor.
Büyük ölçüde ormanlýk alan zarar
görürken, birçok vatandaþýmýz da
evlerini terk etmek zorunda kaldý.
DENÝZLÝ'DE TEKRAR
YANGIN BAÞLADI
Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakýn ormanlýk
alanda yeni bir yangýn baþladý. Ýhbar üzerine bölgeye Büyükþehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri
sevk edildi. Buldan ilçesine baðlý
mahallelerde ise orman yangýnýna
müdahale için vatandaþlarý anons
ile çaðrýda bulunuldu. Yoðun dumaný fark eden vatandaþlar alevlerin
yükseldiði alana yardýma koþuyor.
ISPARTA'DAKÝ YANGINA
MÜDAHALE EDÝLÝYOR
Bakan Pakdemirli, Yangýn Koordinasyon Merkezi'nde yaptýðý açýklamalarda Isparta'da da yangýn çýk-

Kargý'da meydana gelen kazada bir kiþi hayatýný kaybetti.
Dün yaþanan kazada devrilen kamyondaki bir kiþi hayatýný kaybetti, yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altýna
alýndý. Arslan Çelik (49) idaresindeki 16 R
5568 plakalý kamyon, Sinop il sýnýrý civarýndaki Gölet köyü mevkiinde devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan Sami Satýlmýþ
(51) hayatýný kaybetti.
(Haber Merkezi)

Çocuklar güvenlik
birimlerine en çok
maðdur olarak geldi
Güvenlik birimlerine 2020 yýlýnda gelen
veya getirilen çocuklarýn karýþtýðý olay sayýsý
450 bin 803 oldu. Bu olaylarda çocuklarýn
%37,9'unun maðdur olarak %25,3'ünün kanunlarda suç olarak tanýmlanan bir fiili iþlediði iddiasýyla (suça sürüklenme), %18,5'inin
kabahat iþlediði iddiasýyla, %13'ünün bilgisine baþvurma amacýyla, %5'inin kayýp (hakkýnda kayýp müracaatý yapýlýp daha sonra
bulunan) olmasý sebebiyle, %0,2'sinin ise bu
nedenlerin dýþýndaki diðer nedenlerden dolayý güvenlik birimlerine geldiði tespit edildi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarýn
karýþtýðý olay sayýsý 450 bin 803 oldu.
Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen
çocuklarýn karýþtýðý olay sayýsý 2020 yýlýnda,
2019 yýlýna göre %11,8 oranýnda azalarak
450 bin 803 oldu. Çocuklarýn %60,7'sinin 1517 yaþ grubunda, %20,2'sinin 12-14 yaþ grubunda, %19'ünün ise 11 yaþ ve altýndaki çocuklar olduðu görüldü. Güvenlik birimlerine
2020 yýlýnda gelen veya getirilen çocuklarýn
%68,7'si erkek, %31,3'ü ise kýz çocuðu oldu.
Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklarýn karýþtýðý olaylarýn 114 bin 38'i suça
sürüklenme nedeni ile gerçekleþti. Bu çocuklarýn %31,4'üne yaralama, %30,5'ine hýrsýzlýk, %5,0'ýna uyuþturucu veya uyarýcý madde
kullanmak, satmak veya satýn almak,
%4,4'üne tehdit, %3,4'üne ise pasaport kanununa muhalefet suçlarý isnat edildi.
Güvenlik birimlerine maðdur olarak gelen
170 bin 961 çocuðun %88,1'ini suç maðduru, %11,7'sini takibi gereken olay maðduru
çocuklar oluþturdu. Suç maðduru çocuklarýn
%54,0'ýnýn erkek, %46,0'ýnýn kýz çocuðu, takibi gereken olay maðduru çocuklarýn
%57,8'inin erkek, %42,2'sinin kýz çocuðu olduðu görüldü.
Güvenlik birimlerine suç maðduru olarak
gelen 150 bin 615 çocuðun %55,3'ü yaralama, %14,5'i aile düzenine karþý suçlar,
%12,2'si cinsel suçlardan maðdur oldu. Ayrýca maðdur çocuklarýn %4,5'i tehdit, %3,0'ý kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma, %2,1'i ise
hýrsýzlýk suçlarýndan maðduriyet yaþadý.
(Mahmut Emin Söylemez)

týðýný belirterek, "Sütçüler mevkiinde 11.30 sularýnda bir yangýn daha
çýktý. Ona da hemen bir uçak, 15
arazöz, 200'ün üzerinde personel
sevk ettik, çalýþmalara baþladýk.
Yerleþim yeri odaklý ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce
helikopter sortisi yapýldý. Tunceli
Hozat'taki yangýn kontrol altýna
alýndý" sözlerine yer verdi.
129 NOKTADA YANGINLAR
KONTROL ALTINDA
Tarým ve Orman Bakaný Bekir
Pakdemirli, devam eden yangýnlarla ilgili güncel tabloyu paylaþtý.
DEVAM EDEN YANGINLAR
Antalya: Manavgat, Gündoðmuþ
Muðla: Marmaris, Köyceðiz, Milas ve Seydikemer
Isparta: Sütçüler
Denizli: Güney
YANGINLARIN KONTROL
ALTINA ALINDIÐI ÝLLER
Adana, Osmaniye, Mersin,
Uþak, Ýzmir, Kayseri, Kahramanmaraþ, Edirne, Kütahya, Balýkesir,
Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Ýstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakýr, Karaman, Manisa, Bingöl,
Kýrklareli, Bilecik, Þanlýurfa, Aydýn,
Bitlis, Çanakkale, Çorum, Samsun
ve Çankýrý'daki yangýnlar kontrol altýna alýndý.
(Haber Merkezi)

DÖVÝZDE
SERT DÜÞÜÞ
Euro/TL paritesi yüzde 1,21'lik düþüþle
9,92 liraya düþerken, dolar ise yüzde
1,3'lük düþüþle 8,34 liraya geriledi.
Dolar ve euroda sert düþüþler yaþanýyor. Euro son 3 ayýn en düþük seviyesine
indi. Euro/TL paritesi yüzde 1,21 düþerek
9,93 lira seviyesine geriledi. 10 liranýn altýna düþen parite, en son Mayýs ayýnda bu
seviyelerde bulunmuþtu. Sabah saatlerinde 8,45 seviyesinde seyreden dolar ise
yüzde 1,3 düþerek 8,34 seviyesine kadar
indi.
(Haber Merkezi)
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Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner iktidara yüklendi:

ÇAY VAR, iÇEN Mi?
Orhan Vargeloðlu

"Tedbirden
tasarruf olmaz"
Deva Partisi Çorum Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu, AK Parti iktidarýnýn her felakette olduðu gibi 21 ilde ayný anda baþlayan ve giderek artan yangýn felaketlerinde de sýnýfta kaldýðýný belirtti.
Vargeloðlu "Bugün hiçbir þey olmamýþ gibi mi yaþayacaðýz? Her þey yolundaymýþ gibi, kimse ölmemiþ gibi mi davranacaðýz?
Mutluymuþuz gibi mi güleceðiz? Ýnsan olan
yerlerim çok aðrýyor" dedi.
Vargeloðlu "AK Parti iktidarý her felakette
olduðu gibi 21 ilde ayný anda baþlayan ve giderek artan yangýn felaketlerinde de sýnýfta
kalmýþtýr. Tek adam yönetimin ve liyakatsiz
kadrolarýn her depremde her sel felaketinde
ve son olarak yaþadýðýmýz yangýn felaketinde ülkemizi yüz yüze býraktýðý manzara ortadadýr" ifadesini kullandý.
"BÝTKÝ VE HAYVANLARIN KAYBINI DA
CANLI KAYBI OLARAK GÖRMELÝYÝZ"
Vargeloðlu açýklamasýný þöyle sürdürdü:
Orman yangýnlarýnda her türlü nebatatýn
ve hayvanatýn kaybýný da bir canlý kaybý olarak görmemiz lazým. Bu evrende hep birlikte
yaþýyoruz. Ýnsanýn da hayvanýn da nebatatýn
da birer canlý olduðunu unutmamalýyýz.
Yorgun ve yönetme kabiliyetini kaybetmiþ
hükümet, Merkez Bankasý'nýn 130 milyar dolarýnýn cayýr cayýr yandýðýný seyrettiði gibi ormanlarýn da cayýr cayýr yanmasýný da maalesef seyrediyor. Sadece iktidar yetkilileri durum tespiti yapar gibi, hadise vuku bulduktan
sonra olay yeri inceleme heyeti oluþturup olay
mahallerine gönderiyor. Bakanlarýn asli görevi hadise vuku bulmadan önlemleri almaktýr.
"ÝKTÝDAR HAZIRLIKLI OLSAYDI
KAÇIÞ YOLLARINI PLANLARDI"
Ülkemizin dört bir yanýnda ormanlarýmýz
yanarken iktidar bunu seyrediyor. Tedbirleri
öncesinden alamadýðý gibi, vuku bulan yangýnlarý, söndürme konusunda da son derece
baþarýsýzlýkla süreci yürütüyor. Eðer iktidar
hazýrlý olsaydý, Manavgat Baraj Gölü'nde
maðdur olan Hatice Teyze'nin ifade ettiði gibi
en azýndan kaçýþ yollarýný planlardý.
"ENVANTERÝMÝZDE BÝR UÇAÐIN
OLMAMASI NE KADAR HAZÝN"
Ýktidar mensuplarýnýn keyfi ve rahatý için
13 adet uçaðýmýz envanterimizde var fakat
Tarým ve Orman Bakanlýðý'nýn envanterinde
ülkemizin ormanlarý yanarken söndürmek
için bir adet dahi uçaðýmýz yok. THK iliþkilerin gerilmesi ve kötü yönetimi nedeniyle baþka ülkelerden kiralýk uçak seferberliðine girmekteyiz. Bu ayýp iktidar mensuplarýna yeter.
2010 krizinde iflasýn eþiðindeki Yunanistan'ýn
38 uçaðý varken koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterinde bir tane uçaðýn olmamasý ne kadar hazindir.
Ýklim deðiþikliðiyle mücadele etmek amacýyla Paris Ýklim Anlaþmasý'ný onaylayacaðýz.
Afet mevzuat ve kurumsallaþmasýný yeniden
ele alacaðýz, önceliðimiz risklerin önlenmesi
ve olasý zararlarýn azaltýlmasý olacak. Yanan
orman alanlarýný rehabilite ederek imara açýlamasýný yasaklayacak kanuni düzenlemeler
getireceðiz, Anayasaya bile derç edeceðiz.
Yangýnla mücadele gözetleme ve erken uyarý sistemlerinde en güncel teknolojik imkânlarý kullanacaðýz. Su kaynaklarýnýn olmadýðý
bölgelerde su göletlerinin sayýsýný artýracaðýz, yangýn söndürme filosunda drone ve
sensor teknolojileri yardýmýyla hýzlý söndürme modellerini geliþtireceðiz. Yakýlan- yanan
ormanlarýmýzýn yerlerinde bir zaman sonra
otellerin yükselmesi tesadüf mü? Çýkan-çýkarýlan yangýnlarýn deniz manzaralý olmasý tesadüf mü?
(Abdulkadir Söylemez)

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Akdeniz'de birçok bölgede meydana gelen orman yangýnlarýnda 19 yýldýr iktidarda olan
AK Parti'nin çaresizliðini tüm dünyanýn gördüðünü belirtti.
Yangýn felaketinin baþladýðý ilk günden beri
hükümet yetkililerinin birbirine tamamen tezat
açýklamalarýnýn vatandaþlarý çileden çýkarttýðýný
ifade eden Þahiner "Bu millet sizi icraat yapýn
diye seçti. Siz boþ laftan baþka bir icraat yapmadýnýz. Ciðerlerimiz yanýyor, ormanlarýmýz
gözlerimiz önünde küle dönüyor, vatandaþlarýmýz canýný hiçe sayarak müdahale ediyor ama
devletin yangýna müdahale edecek uçaðý yok.
Bu yönetememenin tescilidir, devlet kendi derdine derman olamýyor demektir" dedi.
"BU GÝDÝÞ GÝDÝÞ DEÐÝL.
ÜLKEMÝZ AKILLA YÖNETÝLMELÝ"
Þahiner her karýþý ormanlarla çevrili bir ülkede orman yangýnlarý için 19 yýllýk iktidarýnda
tedbir almamýþ bir hükümetin öngörüsüz bir yönetim sergilediðini altýný çizerek "Vitesi boþa
alýnmýþ kamyon gibi þuursuzca yol alýyor güzel
ülkem. Bu gidiþ gidiþ deðil. Nerede, ne zaman,

Abdulkadir Þahiner

ne olacak kimse kestiremiyor. Artýk bu ülkenin
akýlla yönetilme zamaný geldi" diye konuþtu.
"ÇAY VAR ÝÇEN MÝ?"
Baþkan Þahiner, Cumhurbaþkaný ve AK
Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn

Kýlýçdaroðlu, Çorum'a geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, 5
Aðustos 2021 Perþembe günü Çorum'u ziyaret edecek.
Kýlýçdaroðlu sivil toplum kuruluþlarý, muhtarlar, sanayici, iþadamý, iþçi, çiftçi ve gençlerle buluþmak üzere Çorum'a geliyor.
CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet
Tahtasýz, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu ve Genel Baþkan Yardýmcýlarýný ziyaret ederek Çorum programýný netleþtirdi.
Tahtasýz, Kýlýçdaroðlu'nun 5
Aðustos Perþembe günü gün boyu
Çorum'da olacaðýný bildirerek, bu
çerçevede sivil toplum kuruluþlarý,
muhtarlar, esnaf odasý baþkanlarý,
esnaf ve gençlerle görüþmeler yapýlacaðýný açýkladý.
Tahtasýz, Perþembe günü saat
11'de Yýldýzpark Düðün Salonu'nda
Kýlýçdaroðlu'nun da katýlýmý ile geniþ
çaplý istiþare ve deðerlendirme toplantýsý düzenleneceðini, toplantýnýn
ardýndan bazý kurum ve kuruluþlarýn
ziyaret edileceðini kaydetti.
Çorumlulara seslenen Kýlýçdaroðlu "Kendi öz kaynaklarýyla ve dinamik giriþimci ruhuyla sanayileþen,
makine, toprak, tarým ve gýda sektörleriyle öne çýkan, barýþýn ve medeniyetin baþkenti Çorum'da ülkemizin
geleceði hakkýnda soru, görüþ ve
önerilerinizi dinlemek, sorunlarýnýzýn

çözümüne ortak bir anlayýþla yol haritasý oluþturmak üzere sizlerle buluþacaðým. Sizi aramýzda görmekten,
fikirlerinizden yararlanmaktan onur
duyacaðým" ifadesini kullandý.
CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz
ise Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu ile birlikte Genel Baþkan Yardýmcýlarý; Bülent Kuþoðlu, Faik Öztrak,
Oðuz Kaan Salýcý ve Erdoðan Toprak ile görüþme yaparak Çorum
programýnýn detaylarýný belirledi.
CHP Ýstanbul Milletvekili, Parti
Meclis Üyesi, eski Spordan Sorumlu
Devlet Bakanlarýndan Erdoðan Toprak ile yapýlan görüþmeye ise Tokat
Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP
Genel Baþkan Baþdanýþmaný ve
Spor Kurulu Baþkaný Kenan Nuhut
da katýldý. (Mahmut Emin Söylemez)

KAYA, KIRKDiLiM TÜNELLERiNi iNCELEDi
AK Parti Çorum
Milletvekili Oðuzhan
Kaya, Kýrkdilim tünellerinde incelemede
HABERÝ
bulundu.
ÝZLEMEK
Kaya, Kýrkdilim tüÝÇÝN KODU
nellerinde
yapýlan çaOKUTUN
lýþmalarý bir heyet ile
birlikte yerine inceleyerek, yetkililerden bilgi aldý.
Milletvekili Oðuzhan Kaya'ya
incelemeler sýrasýnda Karayollarý
Bölge Müdürü Rifat Silov, Osmancýk Kaymakamý Ayhan Akpay, Osmancýk Belediye Baþkaný Ahmet
Gelgör, Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, AK Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ile karayollarý
proje ekibi ve partililer eþlik etti.

Ceylan, yangýn bölgesini inceledi
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan yangýn felaketinin yaþandýðý Muðla'nýn Marmaris ve Bodrum ilçelerine gitti. Parti genel merkezi tarafýndan yangýn bölgesine giden bakanlarla

yangýn bölgesindeki vatandaþlara miting yaparmýþ gibi çay daðýtmasýnýn tam bir akýl tutulmasý yarattýðýný belirtti.
Þahiner, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn daha
öncede sel felaketi yaþanan bölgede çay daðýtýmý yaptýðýný hatýrlatarak "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, gittiði mitinglerde vatandaþlara çay
daðýtýyor ama caný yanmýþ, evi yýkýlmýþ, hayvanlarý telef olmuþ, ormanlarý tedbirsizlik yüzünden, yani beceriksiz bir yönetim anlayýþýna
sahip bir parti yüzünden küle dönmüþ ülkemde,
yaralarý sarmak yerine otobüsten çay daðýtýmý
yapmasý hoþ olmadý.
O çaylarý alýp kabul edenlerde de suç var.
Yangýnla mücadele edenlere, cebinden bedelini ödeyerek su ve ayran daðýtan o genç bu yolda þehit oldu. O çaylarý alanlar ve daðýtanlar
bunu hatýrladýnýz mý?" dedi.
Bu yaralarýn bir an önce sarýlarak vatandaþlarýn uðradýðý zararýn derhal giderilmesi gerektiðini söyleyen Baþkan Þahiner "Allah masumlarý korusun, Masum ve felaketzedeleri esirgesin. Tez zamanda bu yangýn belasýný sona erdirsin, inþallah" ifadelerini kullandý.
(Mehmet Halim Coþkun)

birlikte inceleme yapmak için bölgeye gönderilen heyette yer alan Milletvekili Ceylan,
Genel Baþkan Yardýmcýsý Çiðdem Karaarslan, Milletvekilleri ve Muðla Ýl Baþkaný Kadem Mete ile birlikte yangýndan etkilenen

Marmaris - Turgutlu köyünde vatandaþlarla
bir araya geldi. Ziyaretin ardýndan bir açýklama yapan Milletvekili Ceylan bazý noktalarda hâlâ kontrol altýna alýnamayan yangýnlarý söndürmek için devletin tüm
imkânlarýný seferber ettiðini söyledi.
"KÝMSE MAÐDUR EDÝLMEYECEK"
Milletvekili Ceylan yangýnlara þu anda
13 uçak, dokuz ÝHA, 45 helikopter, bir insansýz helikopter, 708 arazöz ve su tankeri,
120 iþ makinasý ile yaklaþýk beþ bin personelin müdahale ettiðini açýkladý.
"Vatandaþlarýmýz müsterih olsunlar.
Devletimiz, tüm imkânlarýyla vatandaþýnýn
yanýndadýr, emrindedir ve destekçisidir" diyen Ceylan, hiçbir vatandaþý maðdur etmeyecek þekilde yaralarýn en kýsa sürede sarýlacaðýný dile getirdi.
(Furkan Kalkan)

Çorum'u beþ ilçesi ve baðlý köylerine baðlayan Kýrkdilim Tünellerinde yapým çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülüyor olmasýnýn kendilerini sevindirdiðini belirten Milletvekili Kaya þu anda hummalý bir
çalýþmanýn yürütüldüðü T3 tünelini
araçla geçtiðini ve çalýþmalarý yakýndan görme fýrsatý bulduðunu
vurgulayarak "T3 tünelimizde kazý
ve betonlama çalýþmasý bitiyor. Diðer tünellerimizde ise kazý çalýþmalarý bitti, betonlama çalýþmalarýnda yüzde 35'ler seviyesindeyiz.
Ýnþallah Kýrkdilim tünelleri ve baðlantý yollarýný zamanýnda bitirip halkýmýzýn hizmetine açacaðýz" dedi.
Kaya, yapýlan çalýþmalarýn aksatýlmadan sürdürülmesi konusunda Karayollarý Genel Müdürü, Bölge Müdürü ve tüm emeði geçenlere de teþekkür etti. (Haber Merkezi)
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“EN BABA KAMP” YAPILDI
Çorum
Belediyesi
"En Baba Kamp" baþlýðýyla babalarla çocuklarýna yönelik doða kampý
HABERÝ
düzenledi.
ÝZLEMEK
Çatak Tabiat ParÝÇÝN KODU ký'nda gerçekleþtirilen
OKUTUN
kamp etkinliðine babalar
çocuklarýyla birlikte katýldý.
Bir gece çadýr kampýnda kalan babalar ve çocuklarý, doðanýn tadýný çýkartýrken, çeþitli oyun, etkinlik ve aktivitelerle hem hoþ zaman geçirdi hem
de doyasýya eðlendi.
"Doðanýn ve ormanýn önemini idrak etmeye en çok ihtiyaç duyduðumuz bir dönemde yavrularýmýzý doða
kampýna götürmek suretiyle onlarýn
doðayla, aðaçla buluþmasýný saðladýk" diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn "Ciðerlerimiz yanýyor.
Hainler ormanlarýmýza kast ediyor. Bir
yandan bu yangýnlara müdahale noktasýnda elimizden geleni yapýyor diðer
yandan da yarýnlarýn ormanlarýný oluþturacak, koruyacak olan yavrularýmýz
nezdinde ormanýn ve doðanýn önemini anlatacak bir doða kampý etkinliði
gerçekleþtirdik. Bu kampýmýza minik
yavrularýmýz babalarýyla katýlarak bir
gece çadýrda kaldý. Kamp etkinliðimizde çocuklarýmýza ve babalara yönelik
oyun ve aktiviteler, yarýþmalar, doða
yürüyüþleri ve çadýr kampý etkinliklerimiz oldu. Bu süreçte yavrularýmýz eðlenirken doðayla da bütünleþti" dedi.
Aþgýn, kampa katýlanlardan gelen
yoðun talep üzerine daha geniþ kapsamlý kamp etkinlikleri düzenleyecekleri sözünü verdi. Baþkan Aþgýn ve
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat,
kampa katýlanlarý yalnýz býrakmadý.
ÇOCUKLAR ÝÇÝN
UNUTULMAZ BÝR ANI
Hayatýnda ilk defa kampta kalan
çocuklar, duygularýný ifade ederken

çok eðlendiklerini ve bunun muhteþem bir duygu olduðunu belirtti.
Babasýyla birlikte "En Baba Kamp"
etkinliðine gelen ve kampta çok eðlendiðini ifade eden Dilferah Aybir, "Voleybol oynadýk, çeþitli yarýþmalar yaptýk,
kamp ateþi baþýnda sohbet edip þarkýlar söyledik. Ben, teknolojiden ve pandemi koþullarýndaki sýkýcý monotonluktan bu kadar ayrýldýðým, bu kadar güzel zaman geçirdiðim bir günü uzun
zamandýr hatýrlamýyorum. Tekrarý olmasýný çok çok istiyorum. Çok eðlendim, çok mutluyum. Belediye Baþkanýmýza ve belediyemize bu etkinlik için
çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
Kamp Etkinliðini Çorum Belediyesi
Gençlik ve Spor Ýþleri Müdürlüðünün
sosyal medya hesaplarýnda görüp
baþvurduklarýný belirten Yüksel Basar
da oðluyla birlikte unutulmaz bir etkinlik yaþadýklarýný belirtti.
Basar "Ýlk gün gelip çadýrlarýmýzý
kurduktan sonra etkinliklere katýldýk.
Çocuklara ve babalara yönelik güzel
yarýþmalar oldu. Parkurumuz vardý,
dart yarýþýmýz, frizbi ve halat çekme
yarýþlarý oldu. Hem çocuklar hem de
biz bu etkinliklerden çok keyif aldýk.
Bol oksijenli doðal bir ortamda faydalý
bir etkinlik yaptýk. Akþam kamp ateþimizi yaktýk, etrafýnda güzel zamanlar
geçirdik. Belediyemiz bizlere fidan hediye etti. Bizler de çocuklarýmýzla çeþitli yerlere onlarý diktik. Ormanlar çocuklarýmýza kalacak" ifadesini kullandý. Yüksel Basar, bu etkinliðin çocuklar için unutulmaz bir aný olarak kalacaðýný da sözlerine ekledi.
Çocuklarla beraber doðayla iç içe
olduklarý bir etkinliði düzenlediði için
Çorum Belediyesine teþekkür eden
doða programlarýna sýk sýk katýlan Ýl
Kültür Turizm Müdür Vekili Osman Keser, daha geniþ çaplý bir organizasyonla bu kamp etkinliklerinin devam
etmesi temennisinde bulundu.

ÝLK DOÐA KAMPINI YAPTILAR
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen En Baba Kamp programýna
katýlan babalar ve çocuklarýn çoðu, ilk
kez böyle bir kamp yaptýklarýný söyledi.
Babasýyla birlikte kamp etkinliðine
katýlan Mustafa Düdükçü, bunun ilk
kampý olduðunu söyledi. Düdükçü,
"Ýlk baþta kampa geldiðimizde biraz
tedirgindik nasýl olacak diye. Gelince
tedirgin olmama gerektiðini fark ettim.
Çok güzeldi kamp etkinliði. Belediyemizin ikram araçlarý vardý, çok güzel
ikramlarda bulundular. Biz, çok eðlendik. Bu kamplarýn devamýný istiyoruz"
þeklinde konuþtu.
Oðluyla birlikte ilk kez bir doða
kampýna katýldýklarýný belirten Ýbrahim
Iþýk, "Burada hedef kitle olan çocuklar
için gerçekten çok çok güzel oldu. Bu
etkinlik sayesinde doðayý tanýdýlar,
çok eðlendiler. Çorum Belediyesine
bu etkinlik için çok teþekkür ediyo-

rum" diye konuþtu.
EÐLENCELÝ
YARIÞMALAR YAPILDI
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen "En Baba Kamp" etkinliðine
katýlan baba ve çocuklar düzenlenen
parkur, dart atma, halat çekme, frizbi
ve sapan atma yarýþlarýnda kýyasýya
performans sergileyerek ter döktü. Yarýþmalar esnasýnda ortaya birbirinden
güzel kareler çýktý.
DOÐA YÜRÜYÜÞÜ YAPILDI
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn "Kampýn en önemli amaçlarýndan biri de çocuklarýn doðayý tanýmasý. Kamp etkinliðimizin ikinci gününde
yavrularýmýz babalarýyla birlikte rehberler eþliðinde Çatak Tabiat Parkýmýz
içerisinde belirlenen rotasyonlarda doða yürüyüþü yaprak doðayý tanýma fýrsatý buldular. Bizim için önemli olan da

yavrularýmýzýn doðayý tanýmasý, hissedebilmesi ve doða sevgisiyle bir neslin
yetiþmesi" dedi.
BELEDÝYE, ÇOCUKLARA
500 FÝDAN DAÐITTI
Çorum Belediyesi orman yangýnlarý sonrasý fidan dikmenin önemine
vurgu yapmak amacýyla Çocuk Þenliði ve En Baba Kamp programlarýna
katýlan çocuklara fidan hediye etti.
Türkiye'nin birçok farklý noktasýnda
çýkan orman yangýnlarýnýn tüm ülkede
büyük bir üzüntüye neden olduðunu
belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum Belediyesi olarak
yaptýklarý etkinliklere katýlanlara fidan
daðýtýmý yaptýklarýný söyledi.
MÝLLET BAHÇESÝNDEKÝ
ETÝNLÝKTE DE FÝDAN
HEDÝYE EDÝLDÝ
Millet Bahçesi içinde her cumartesi gerçekleþtirdikleri Çocuk Þenliði ve
hafta sonu Çatak'ta gerçekleþtirdikleri
"En Baba Kamp" programýna katýlan
çocuklara 500 adet fidan daðýttýklarýný
kaydeden Baþkan Aþgýn "En Baba
Kamp" programýmýza katýlan babalar
ve çocuklarý bu fidanlarý toprakla buluþturdu. Çocuk Þenliðimize katýlan
çocuklarýmýza da hediye ettiðimiz fidanlar inþallah en kýsa sürede toprakla buluþacak. Ciðerlerimiz hainler tarafýndan yakýlýyorken biz Çorum'dan
onlara güçlü bir cevap verdik. Bu fidanlarý yarýn ormana dönüþecek ve
ülkemize nefes olacak" dedi.
(Mehmet Halim Coþkun)

Ýki gündem ile toplanýyor
Belediye Meclisi
aðustos ayý olaðan
toplantýsý bugün gerçekleþtirecek.
Saat 14'te Turgut
Özal Konferans Salonu'nda baþlayacak
toplantýda belediye
meclisinde gayrimenkul iþlemleri ile ilgili
belediye baþkanýna
yetki verilmesi ile dört
adet ilave imar planý
ve imar planý deðiþikliði talebinin Ýmar Komisyonuna havalesi
karara baðlanacak.
(Haber Merkezi)

Silov: Elektrik direkleri
çalýþmalarý engelliyor
Karayollarý 7.Bölge Müdürü Rifat
Silov, Çorum-Laçin arasýndaki yol
yapým çalýþmalarýnda kaldýrýlamayan
elektrik direklerinin çalýþmalarý engellediðini açýkladý.
Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü,
Çorum-Laçin arasýndaki çalýþmalarý
engellediði gerekçesi ile yolda kalan
17 elektrik direðinin kaldýrýlmasýný talep etti.

Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda konuþan Karayollarý 7.Bölge
Müdürü Rifat Silov "Laçin-Çorum
arasý yol çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yolda çalýþmalarýmýz devam
edebilmesi için 17 elektrik direðinin
kaldýrýlmasý için resmi yazý gönderdik
ama henüz deplase edilmemiþ olduðundan yol yapým çalýþmalarýna engel olmaktadýr" dedi. (Haber Merkezi)

Rifat Silov

Aþgýn ve Ýsbir
Þapinuva'yý deðerlendirdi
Çorum Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn ve Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir bir
araya gelerek Ortaköy ilçesinde
yapýlacak hizmetler ve Þapinuva Örenyerine yapýlacak güzelleþtirme çalýþmalarýný deðerlendirdi.
Ortaköy Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir yapmýþ olduðu açýklamada, "Ortaköy ilçemize yapýlacak hizmetler ile Þapinuva
Örenyerine yapýlacak güzelleþtirme çalýþmalarýný deðerlendirmek amacýyla Çorum Belediye

Baþkanýmýz Halil Ýbrahim Aþgýn
ile bir araya geldik ve kendisinden desteklerini talep ettik. Sað
olsun baþkanýmýz bizlere yapýlacak çalýþmalarda destek vereceðini, Çorum'un ve Ortaköy'ün
geliþip
güzelleþmesi
için
imkânlarýmýzý hep birlikte kullanarak ülke, il ve ilçe turizmine
katkýlar saðlayacaklarýný belirtti.
Baþkanýmýz Halil Ýbrahim Aþgýn'a ilçem için vermiþ olduðu
desteklerden dolayý teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Karayollarý Bölge Müdüründen
kavþak incelemesi
Karayollarý Bölge Müdürü Rifat Silov, Osmancýk
OSB'ye yapýlacak kavþakta ve Sarpunkavak Kavþaðý'nda incelemelerde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe
Kaymakamý Ayhan Akpay, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Peker, Ýl YKÜ'leri Osman Aktý, Abdullah Gömeç, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Þerif Okudan, Ýlçe Teþkilatý ve MHP Ýlçe Baþkaný
Satýlmýþ Karatað ile birlikte Osmancýk OSB'ye yapýlacak
kavþakta ve Sarpunkavak Kavþaðýnda incelemelerde
bulunan Karayollarý Bölge Müdürü Rifat Silov çalýþmalar
hakkýnda bilgiler aldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

LAHANA
LAHANA
FAYDALARI
HASTALIKLARA
ÇARE OLUYOR
Lahana, yemeði yada sarmasý yapýlabilen, çið olarak salatalara ilave edilebilen bir sebzedir. Saðlýk açýsýndan da
oldukça faydalýdýr. Zayýflamak, kilo vermek isteyen kiþiler de lahana suyu içerek zayýflamaya çalýþýr.

Þahiner Ankara'da Çorumlular ile buluþtu

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:50
05:32
12:51
16:44
20:01
21:36

TARiHTE BUGÜN
1914- Birleþik krallýk, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun sipariþ ettiði Sultan Osman I ve Reþadiye isimli 2 zýrhlýya el koydu.Hükümetin geri
istediði 4 milyon poundluk ücret iade edilmedi.
1924- Üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazýsý bulunan ve Türkiye'nin ilk madeni parasý
olma özelliði taþýyan bronz 10 kuruþluk paralar tedavüle çýktý.
1948- Türkiye Serbest Güreþ Milli Takýmý,
Londra Olimpiyatlarý'nda birinci oldu.
1960- Aralarýnda Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ragýp Gümüþpala'nýn da bulunduðu
235 general ve amiral, emekliye sevk edildi.
Genelkurmay baþkanlýðýna Cevdet Sunay getirildi.
1977- Liranýn deðeri Mark karþýsýnda %4.5
oranýnda düþürüldü. Mark’ýn alýþ fiyatý 730 kuruþtan 763 kuruþa, satýþ fiyatý da 778 kuruþa
yükseltildi.
1995- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin
hazýrlattýðý 'Doðu Raporu' açýklandý. Raporu,
TOBB Baþkanlýk Danýþmaný Prof.Dr. Doðu Ergil hazýrlamýþtý.
2002- AB'ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla, savaþ ve yakýn savaþ tehdidi halleri dýþýnda idam cezasý kaldýrýldý.
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AK Parti Çorum Milletvekili
Oðuzhan Kaya, beraberindeki
heyetle birlikte Oðuzlar'daki ulaþým altyapýsýný inceledi.
Karayollarý 7. Bölge Müdürü
Rýfat Silov, Osmancýk Belediye
Baþkaný Ahmet Gelgör, AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Þerif
Okudan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve bazý yetkililerle birlikte inceleme yapan Milletvekili
Kaya, Oðuzlar Belediye Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ve AK Parti

Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali
Ekmekci'den ilçenin ulaþým aðý
ile ilgili talepleri ve sorunlarý hakkýnda bilgi aldý.
Oðuzlar'ýn engebeli yapýsýndan dolayý ulaþým konusunda
sorun teþkil eden bir bölge olduðunu dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Ýlçemiz engebeli bir arazi yapýsýna
sahip ve ulaþým aðlarý genellikle
tek taraflý. Obruk Barajý ile Çorum'un ve bölgenin turizmde par-

layan yýldýzý olma yolunda ilerliyor ancak ilerde karþýlaþabileceði olasý riskleri de göz ardý etmemek ve þimdiden önlem almamýz
gerekmektedir. Ýlçemize gelerek
ulaþým aðlarýmýzý inceleyen AK
Parti Milletvekilimiz Sayýn Oðuzhan Kaya ve Karayollarý 7. Bölge
Müdürümüz Sayýn Rýfat Silov'a
ilgilerinden ve desteklerinden dolayý ilçemiz adýna teþekkür ederiz" þeklinde açýklamalarda bulundu. (Mehmet Halim Coþkun)

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
ayhan.aykanat@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
6 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
30 TL
Kongre Ýlanlarý
120 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
500 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
300 TL
Tam sayfa reklam
1.100 TL
Yarým sayfa reklam
600 TL
Çeyrek sayfa reklam
350 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL

LAHANA ÝLE KANSERE
KARÞI KORUNUN!
Kanser çaðýmýzýn korkulan hastalýklarýndan biridir. Kansere karþý korunma
yöntemleri yada kansere karþý koruyucu
bitkiler herkes tarafýndan araþtýrýlmaktadýr. Lahana da bu bitkilerden biridir. Antikanser özelliði sayesinde kansere karþý koruyucu etkisi vardýr. Kolon kanseri,
mesane kanseri, rahim kanseri, prostat
kanseri, baðýrsak kanseri ve meme kanseri gibi kanser türlerine karþý koruma
saðlar.
OBEZÝTEYE KARÞI KORUR!
Zayýflamak, kilo vermek birçok kiþinin derdidir. Kilo vermeye çalýþýrken çeþitli diyet listeleri hazýrlanarak yenilen
her þeye çok dikkat edilir. Lahana, ýspanak, brokoli gibi kalorisi düþük yiyecekler mutlaka diyet listesinde bulunmasý
gereken besinlerdir. Lahana kilo verdirmesinin yanýnda obeziteye karþý da koruma saðlar. 100 gram lahana yaklaþýk
25 kaloridir.
CÝLT HASTALIKLARINA VE
YAÞLANMAYA KARÞI LAHANA!
Cildinin güzelleþmesini, güzel görünmeyi isteyen kiþiler mutlaka bu þifalý
sebzeyi tüketmelidir. Cilt bozukluklarýný
yok eder. Egzama, zona gibi cilt hastalýklarýna iyi gelerek ciltte oluþan yaralara
da fayda saðlar. Ayný zamanda yaþlanma karþýtý bir sebzedir. Erken yaþlanmayý önler, daha genç görünmeye yardým eder. Kýrýþýk oluþumunu azaltýr.
Saðlýklý bir cilde kavuþmanýzý saðlar.
Ciltteki sivilcelere de iyi gelir.

AYKANAT

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Baský: HAMDÝOÐULLARI
BASIN YAYIN A.Þ.
Zübeyde Haným Mah. Elif Sok
No: 7/246-247 Altýndað / Ankara
Tel: 0554 960 62 24
wwww.gazetebaski.com

Oðuzlar'ýn ulaþým alt yapýsý incelendi

YIL: 5 / SAYI: 1811

Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
Çorumlu Dernekler Federasyonu
ve Hitit Dernekler
Federasyonu öncülüðünde Ankara'da düzenlenen
kahvaltý programýna katýldý.
Çorum ve Sungurlunun sorunlarýnýn konuþulduðu
programýn verimli
geçtiðini söyleyen
Baþkan Þahiner
"Bizleri yalnýz býrakmayan Yenimahalle Belediye
Baþkanýmýz Sayýn
Fethi Yaþar'a ve
ev sahipliklerinden
dolayý Federasyon
Baþkanlarýmýz Sayýn Hayri Çaðýr'a,
Sayýn Ýlker Çelik'e
ve yönetimlerine
ayrýca ilgilerinden
dolayý tüm hemþehrilerime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.
(Furkan Kalkan)

LAHANA FAYDALARI
NELERDÝR?
- Harika bir C vitamini kaynaðýdýr.
- Kolesterolü düzenlemeye yardým
eder.
- Sindirim sistemini rahatlatarak hazýmsýzlýðý giderir. Kabýzlýðý önler.
- Mide aðrýlarýna iyi gelir, özellikle ülsere karþý fayda saðlar.
- Baþ aðrýlarýna iyi gelir.
- Sarýlýk rahatsýzlýðýna karþý da yarar
saðlar.
- Ýskorbüt hastalýðýna karþý fayda
saðlar.
- Gut hastalýðý olan kiþiler de rahatlýkla bu þifalý sebzeyi tüketebilir.
- Kalp hastalýklarýna yakalanma riskini azaltýr.
- Göz bozukluklarýna iyi gelir. Göz
saðlýðýný korur.
- Sinir sistemine fayda saðlar.
- Ýdrar söktürücü etkisi vardýr.
- Depresyona karþý iyi gelir.
- Cinsel isteði arttýrýcý etkisi vardýr.
Ayný zamanda cinsel gücü de arttýrýr.
- Diyabet yani þeker hastalýðýna yakalanma riskini azaltýr.
- Kaný temizleyici özelliði vardýr.
- Selülitlere karþý da fayda saðlayarak selülit oluþumunu engeller.
- Kemikleri korur, güçlendirir. Ayný
zamanda osteoporoz yani kemik erimesine karþý da faydalý bir besindir. Romatizmaya da þifa saðlar. Artrit rahatsýzlýðýna karþý korur.

Doðurganlýk hýzýmýz 1,57
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre
Çorum'da toplam doðurganlýk hýzý 1,57 oldu.
TÜÝK birçok parametrede þehirlere göre verileri paylaþtý. Doðurganlýk hýzý alanýnda bu yýlýn te-

masý, üreme saðlýðýna ve tüm insan haklarýna öncelik verilmesi oldu. Bu kapsamda Türkiye, nüfus
büyüklüðüne göre sýralamada 235 ülke arasýnda
19. sýrada yer aldý. Samsun'da toplam doðurganlýk
hýzý 1,50 çocuk oldu. Tokat'ta toplam doðurganlýk
hýzý 1,46 çocuk, Çorum'da toplam doðurganlýk hýzý
1,57 çocuk ve Amasya'da toplam doðurganlýk hýzý
1,47 çocuk oldu.
705 KONUT SATILDI
Türkiye genelinde haziran ayýnda 134 bin 731
konut satýldý. Samsun'da, 2021 haziran ayýnda 2
bin 135 konut satýldý. Tokat'ta, 2021 haziran ayýnda 538 konut satýldý. Çorum'da 2021 haziran ayýnda 705 konut satýldý. Amasya'da 2021 haziran
ayýnda 390 konut satýldý.
(Furkan Kalkan)

KIÞ HASTALIKLARINA
KARÞI KORUR!
Kýþýn birçok kiþi hastalýklara yakalanmaktan korkar. Özellikle bünyesi zayýf olan kiþiler grip, nezle gibi kýþ hastalýklarýndan bir türlü kurtulamaz. Bu þifalý
sebze baðýþýklýk sistemini güçlendirerek
hastalýklara karþý koruma kalkaný oluþturur. Enfeksiyonlara yakalanma riskini
azaltýr. Öksürük ve soðuk algýnlýðýna
karþý koruyucu özelliði vardýr. Balgam
söktürücü olarak da fayda saðlar. Ses
kýsýklýðýna iyi gelir.
LAHANA ÝLE
KONSANTRASYONUNU ARTTIR!
Lahana beyne oldukça faydalý bir
sebzedir. Beyni korur. Ýçerdiði K vitamini
ve antosiyaninler sayesinde konsantrasyonu ve öðrenmeyi arttýrýr. Konsantrasyon eksikliði yada öðrenme güçlüðü
yaþayan kiþiler mutlaka bu þifalý sebzeden tüketmelidir. Çaðýmýzýn korkulan
hastalýklarý arasýnda olan alzheimer
hastalýðýna karþý da koruma saðlar.
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Görme engelliler
piknikte buluþtu

Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi, Laçin'de Yeþil Göl mesire alanýnda üyeleri için dayanýþma ve kaynaþma pikniði düzenledi.
Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube
Baþkaný Þaban Kabakcý, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günlerden geçtiðimiz þu
günlerde görme engellilerin ve ailelerin birlik beraberlik içinde bir nebze de olsa nefes
almasý amacýyla Laçin Yeþil Göl mesire ala-

nýnda piknik düzenlediklerini açýkladý.
Kabakcý, 200'e yakýn dernek üyeleri ve
ailelerinin yaný sýra protokol mensuplarýnýn
da katýldýðý, canlý müzik ve yemek ikramýnýn
yapýldýðý etkinliðe destek veren Çorum Belediyesine, Laçin Belediyesine ve Aile Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne teþekkür etti.
Pikniðe Laçin Kaymakamý Pýnar Uz, Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, Ýl Sivil Toplumla Ýliþkiler Müdürü Mustafa Bay-

rak, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve yönetim kurulu, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve yönetim kurulu, AK Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Emre Turan, Laçin AK Parti Ýlçe
Baþkaný Selami Gaffar, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, Zihinsel Özürlüler Federasyon Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Hüsülüoðullarý ile Altý Nokta Körler Derneði
Üyeleri aileleriyle birlikte katýldý.
(Mahmut Emin Söylemez)

Uzunkaya: Ýþsizlik
hat safhada siyaseti
bir kenara býrakalým

"Engel fizikte deðil, zihindedir"
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Altý
Nokta Körler Derneði tarafýndan düzenlenen
piknik programýna katýlarak, dernek üyeleri ve
aileleri ile bir araya geldi.
Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi tarafýndan Laçin'de bulunan Yeþilgöl Tabiat Parký'nda üyelere yönelik olarak bir piknik programý
düzenlendi.
Programa AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý'nýn yaný sýra Laçin Belediye Baþkaný Ýdris Görükmez, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mehmet Bektaþ, AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Selami Gaffar,
AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Emre Turan, Ýl Sivil Toplum Halkla Ýliþkiler Ýl Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Hüsüllüoðllarý
ile Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Þaban Kabakçý ve çok sayýda dernek üyesi ile aileleri katýldý.
Programa katýlan engelliler ve aileleriyle yakýndan ilgilenen AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý tüm kamelyalarý dolaþarak hem hal-hatýr sordu hem de sorunlarýný dinledi.
Engelliliðin fizikte deðil, zihinde olduðuna dikkat çeken Yusuf Ahlatcý özellikle de görme engelli vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýrmanýn
toplumsal bir mesele olduðuna vurgu yaptý. Gör-

me engelli vatandaþlarýn sorunlarýna kalýcý çözümler üretmek, toplumsal yaþama katýlýmlarýný
saðlamanýn herkesin görevi olduðunu ifade
eden Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Engellerin engelliler için engel olmadýðýný, engelliler için en büyük engelin insanlar ve onlarýn yaptýklarý olduðunu dile getirerek, AK Parti iktidarý döneminde en-

Emekli Orgeneral
Þaltu'yu ziyaret etti
Hain FETÖ giriþimi sýrasýnda
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný olan emekli Orgeneral Ýhsan Uyar, Alaca belediye
Baþkaný Halil Ýbrahim Þaltu'yu makamýnda ziyaret etti.
Emekli
Orgeneral
Ýhsan
Uyar'ýn eþi Fatma Uyar ile birlikte
gerçekleþtirdiði ziyarette Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Arslan da hazýr
bulundu.
(Haber Merkezi)
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gellilerin hayatý kolaylaþtýracak birçok hizmetin
yapýldýðýný söyledi.
Ahlatcý, böyle bir etkinliði düzenleyerek engellilerin bir nebze de olsa gülümsemelerine olanak saðlayan Altý Nokta Körler Derneði Çorum
Þubesi baþkaný ve yöneticileriyle emeði geçenlere de teþekkür etti. (Mehmet Halim Coþkun)

Yeniden Refah Partisi Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Serkan Uzunkaya iþsizliðin hat
safhada olduðu bu dönemde siyasi görüþlerimizi bir kenara býrakýp güzel ilçemiz
için ne yapabiliriz,
bunun derdine düþmemiz lazým" dedi.
Zaman aleyhimize iþliyor diyen
Uzunkaya "Bu gidiþ
nereye diye soran
binlerce hemþerilerimizin sesini duyurSerkan Uzunkaya
mak adýna duygularýmýzý ve görüþlerimizi sizlerle paylaþmak
istiyoruz. Evet Türkiyemizde ekonomik sýkýntýlar olduðu herkesin malumu. Bu tür
ekonomik sýkýntý en çokta Sungurlu gibi ilçeler etkilenmekte. Tabiri caizse Türkiye de
rüzgâr esse Sungurlu'ya kasýrga olarak
yansýr. Neden böyle diyoruz? Çünkü Sungurlumuzda iþsizlik ve geçim sýkýntýsý hat
safhada. Biz bu muameleyi hak etmiyoruz.
Dayanýlamaz ve neredeyse içinden çýkýlamaz bir hal almýþ durumda. Tam bir kangren. Her yýl yüzlerce hemþerimiz iþsizlik
geçim sýkýntýsý gibi sebeplerden dolayý ilçemizden göçmek zorunda kalýyor. Bu göçün doðal olarak ilçemize olumsuz yansýmalarý oluyor. Azalan nüfusla birlikte esnaflarýmýzda iþ yapamaz duruma geliyor. Allah
korusun ya kredi bataklýðýna saplanýyor
veyahut daha fazla zarar etmemek için gözü gibi koruduðu ekmek teknesini kapatmak zorunda kalýyor" dedi.
Uzunkaya, "Mesela ilk etapta bütün siyasi parti temsilcileri, oda baþkanlarý, belediye baþkaný ve ilçe encümenleri, iþ adamlarý v.s. hiçbir siyasi menfaat çýkar hesabý
yapmadan samimi bir þekilde ayda bir iki
ayda bir bir araya gelip toplantýlar yapýp
Sungurlumuzun kalkýnmasý için neler yapýlabilir diye istiþareler yapabiliriz. Ýstiþarelerden çýkan kararlarýn hayata geçmesi, uygulanmasý içinde herkes taþýn altýna elini deðil
gövdesini koyabilmeli. Rasulullah (s.a.v)
efendimiz istiþare edin, istiþarede rahmet
vardýr buyuruyor. Ayrý dünya görüþlerine sahip olabiliriz ama bu durum ortak derdimizin
Sungurlu'nun maddi ve manevi kalkýnmasý
olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Ortak derdimizle dertlenip bu birlikteliði saðlayabilirsek
Allah'ýn izniyle Sungurlumuz da ne iþsizlik
kalýr nede geçim sýkýntýsý. En azýndan Sungurlumuz açýsýndan, gençlerimiz de geleceðe güvenle bakar. Bu anlamda biz yeniden
Refah Partisi Sungurlu Ýlçe Teþkilatý olarak
bütün siyasi partileri, oda baþkanlarýný, iþ
adamlarýmýzý ortak derdimizle dertlenip bir
araya gelmeye, toplantýlar, müzakereler, istiþareler yapmaya, inisiyatif almaya davet
ediyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)
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Barodan TEMA'ya

FiDAN

BAÐIÞI
Çorum Barosu TEMA Vakfý'na fidan
baðýþýnda bulundu.
Yangýnla mücadele kapsamýnda TEMA
Vakfý'na fidan baðýþýnda bulunduklarýný
açýklayan Baro Baþkaný Kenan Yaþar Çorum Barosu'na kayýtlý bütün avukatlar ve
idari personel için TEMA Vakfý'na 1'er fidan baðýþladýklarýný bildirdi.
Yaþar açýklamasýnda "Çorum Barosu
olarak baromuza kayýtlý her avukat, stajyer
avukat ve baro personelimiz için 1'er fidan
Tema Vakfý'na baðýþta bulunulmuþtur.
Tüm meslektaþlarýmýzý ve hemþehrilerimizi yaþamý ve umudu yeþertme konusunda
katký saðlamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)

Müdür Çevik
kalbine yenildi

Ülke genelinde baþlayan orman yangýnlarýna karþý tedbir amaçlý Sýklýk Tabiat Parkýna
giriþler tamamen yasaklandý. Bahabey Çamlýðý Mesire alaný ve Çomar Barajý Bölgelerin-

de piknik yapan vatandaþlar semaver ve
mangal yakamayacak. Çorum Valiliði tarafýndan orman yangýnlarýnýn önlenmesi amacýyla ormanlýk alanlara giriþlerin yasaklanmasý

hakkýnda alýnan karar gereðince ayrýca Çorum il sýnýrlarýnda bulunan tüm ormanlýk
alanlara yetkililer dýþýnda girilmesinin yasak
olduðu duyuruldu. (Abdulkadir Söylemez)

Dünya þampiyonasýnda ülkemizi temsil edecekler
Sungurlulu güreþçiler Mert Ýlbars, Tansel
Can Örtücü ve Samet Yaldýran Dünya Þampiyonasýnda Türkiye'yi temsil edecek.
Güreþ Milli Takým Antrenörü Çelebi Bayýr
"Gençler grekoromen güreþ Dünya þampiyonasýnda ülkemizi temsil edecek olan Sungurlu'nun
aslanlarý Mert Ýlbars, Samet Yaldýran ve Tansel
Can Örtücü ile birlikte dünya þampiyonasý son
hazýrlýk kampý için Ýstanbul'a yola çýktýk. Rabbim milli takýmýmýzý temsil edecek olan tüm
sporcularýmýzýn yar ve yardýmcýsý olsun . Bizlere takým halinde þampiyon olmayý nasip etsin
inþallah" dedi.
(Haber Merkezi)

Muðla'ya baðlý
Milas ilçesinin Kazýklý Ortaokulu'nda
müdür olan Çorumlu
Ali Çelik yaþamýný yitirdi. Aniden fenalaþarak hastaneye kaldýrýlan Çelik hayata
veda etti. Merhumun
cenazesi Didim Akköy'de topraða verildi. Milas Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ali Ali Çelik
Vurgun sosyal medyadan "acý kaybýmýz" baþlýðýyla yayýnladýðý
taziye mesajýnda "Ýlçemiz Kazýlý Ýlkokulu ve
Ortaokulu Müdürü mesai arkadaþým merhum Ali Çelik'i kaybetmenin derin üzüntüsü
içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet,
ailesine, sevenlerine ve camiamýza baþsaðlýðý dilerim" dedi.
(Haber Merkezi)

Karaaslan’a
veda töreni

Atila ve Onat ailelerinin mutlu günü

Fen Edebiyat FakültesÝ Tarih Bölümü öðretim üyesi Dr. Nermin Atila hayatýný Harita
Mühendisi Murat Onat ile birleþtirdi.
Melahat ve Yusuf Atila çiftinin kýzý Nermin
Atila ile Nezahat ve Ömer çiftinin oðlu Murat
Onat evlendi. Cumartesi günü Yýldýzpark'ta
gerçekleþtirilen düðün törenine AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katýldý.
Ahlatcý ve Ceylan'ýn nikah þahitliðini yaptýðý törende Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Metin Akkuþ ve federasyon
üyeleri de düðüne katýlarak çifte plaket verdi.
(Mahmut Emin Söylemez)

Osmancýk'ta görev yapan ve ilçeden ayrýlacak olan Uzman Dr. Buðra Karaaslan için veda
töreni düzenlendi.
Osmancýk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uzman Dr. Buðra Karaaslan'a Osmancýk'taki hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi
verildi. Osmancýk Devlet Hastanesi'nden yapýlan açýklamada "Birlikte çalýþtýðýmýz sürede mesai arkadaþlýðýnýza, dostluðunuza ve özverili
çalýþmalarýnýza teþekkür eder, bundan sonraki
yaþamýnýzda aileniz ve tüm sevdikleriniz ile birlikte mutluluklar dileriz" denildi. (Haber Merkezi)

SOKAKTA
MÜZiK VAR

Çorum Belediyesi, Çorum halkýna müzik dolu akþamlar yaþatmak istiyor.
Çorum Belediyesi þehrin sosyal ve kültürel
hayatýna renk katmak amacý ile projeler hayata
geçiriyor. Temmuz ayý boyunca her hafta sosyal
tesislerde müzik ve çocuk þenlikleri gibi etkinlikler gerçekleþtiren Çorum Belediyesi bu hafta da
Gazi Caddesi'nde gerçekleþtireceði müzik etkinlikleri ile Çorum'un yaz akþamlarýný þenlendirmeyi hedefliyor.
Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya
göre, "Sokakta Müzik Var" etkinliði 5-6 Aðustos
tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasýnda Gazi
Caddesi'nde gerçekleþecek.
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn iki
gün sürecek "Sokakta Müzik Var" etkinliklerine
Çorum halkýný davet etti. (Abdulkadir Söylemez)

