Çorum dondu!
Ç

orum soðuk havanýn etkisinde.
Dondurucu soðuklar kentte hayatý olumsuz etkiliyor. Gece saatlerine -13 dereceye kadar düþen
soðuklar nedeniyle kentteki
süs havuzlarý
buz tuttu. 8’DE
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'Kazdýklarý hendeklere
it gibi gömülecekler'
E

ski Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu
Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma Gecesine katýldý. Topçu buradaki açýklamasýnda devletin terörle mücadelede büyük bir
kararlýlýk ortaya koyduðunu belirterek,
"Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler Allah'ýn izniyle" dedi. 2’DE

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Yýl: 1 Sayý: 31

www.kesinkarar.com

'Hayatýmýz zam oldu'
V

ergilerde, cezalarda, elektrikte, tütün ve içeceklerde hayatýn
her alanýnda, yeni yýla zamlarla uyandýk. Bunlarýn yaný sýra
Çorum'da da toplu ulaþým ve su ücretlerinde zamlý tarifeler 1
Ocak'tan itibaren uygulanmaya baþladý. Zamlara
tepki gösteren vatandaþlar "Devletin maaþlara yaptýðý
zamlar bir cebimize giriyor, diðer cebimizden fazlasýyla çýkýyor. Hayatýmýz zam oldu" dedi. 4’DE

Üniversite
adaylarýna
yeni yýl sürprizi!

Y

ÖK, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda (YGS) uygulanan 140 baraj
puanýnýn 150 puana çýkartýlmasý
kararý alýndýðýný
duyurdu. 3’DE

2016'nýn ilk bebeði
Y

eni yýlýn ilk bebeði 00.03'te dünyaya geldi. Ýnci Fatýma'ya Vali çeyrek altýn
taktý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yeni yýlýn ilk
bebeði saat 00.03'de dünyaya geldi. Anne Asuman Akoðlu, ikinci
çocuðunu kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþadý. 2 kilo 940 gram
doðan kýz bebeðine "Ýnci Fatýma" adý verildi. 3’DE

Gençler Sarýkamýþ
þehitleri için yürüyecek
G

ençlik ve Spor
Bakanlýðý öncülüðünde Sarýkamýþ
Harekâtý'nýn 101. Yýlý
nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde eþ
zamanlý olarak baþlatýlan Sarýkamýþ þehitlerini anma yürüyüþü Çorum'da da
Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi organizasyonunda
yapýlacak. 7’DE

Kargý'da sýký denetim
K

argý'da polis
ekipleri tarafýndan tüm araçlar durdurularak
araç sürücüleri alkol kontrolünden
geçirildi. Kargý Ýlçesi Trafik Amirliðine baðlý, polis
ekipleri ilçede etkin denetimlerini
aralýksýz
sürdürüyor. 3’DE

Doðumsal kalp hastalýklarý
ve engelli saðlýðý eðitimi

D

oðumsal Kalp Hastalýklarý" ve "Dünya
Engelliler Günü" etkinlikleri çerçevesinde hizmet içi eðitim gerçekleþtirildi. 4’DE

Çorumlu genç
mucit final
sergisinde

Ç

orumlu genç mucit bilim
olimpiyatlarýnda final sergisine katýldý. Zeynep Yaren
Aktaþ Türkiye ve Yurt dýþýndan yapýlan 1257 proje baþvurusu arasýndan ilk 60 proje
arasýna girerek Eskiþehir de
düzenlenen final sergisine
davet edildi. 6’DA

2015'TE ÇORUM
2
015 yýlýnda
Çorum’da gerçekleþen önemli Kongreler, Seçimler, Açýlýþlar
ve Olaylar. 5’DE

Sayfa

2

GÜNDEM

'Kazdýklarý hendeklere
it gibi gömülecekler'
Eski Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu
Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma
Gecesine katýldý. Topçu buradaki açýklamasýnda devletin terörle mücadelede büyük bir
kararlýlýk ortaya koyduðunu belirterek, "Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler
Allah'ýn izniyle" dedi.
Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma
Gecesi düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'ndaki programa eski Büyük Birlik Partisi
Genel Baþkaný Yalçýn Topçu'nun yaný sýra AK
Parti Ordu milletvekili Metin Gündoðdu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eski Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan, AK
Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Çýrak, Alperen
Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve davetliler katýldý.
Programda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin
baþýndaki belanýn Çanakkale'deki belanýn aynýsý olduðunu dile getiren Topçu, Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun baþýna örülen çorabýn
100 yýl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin baþýna örülmeye çalýþýldýðýna dikkat çekti.
Partizanlýðýn bir kenara býrakýlarak Kuvayi
Milliye ruhunda bir ve beraber olma çaðrýsýnda bulunan Topçu, "Ýçeride ve dýþarýda
kuþatma altýndayýz. Bir ilimizde hendek kazýldý. Dýþarýda dört bir tarafýmýz kuþatma altýna
alýndý. Yüzyýl evvel bu ülke üzerinde ameliyat yapanlarýn her biri tekrar bir araya geldi.
Artýk bütün ümmet için þöyle bir hakikat var.
Onlarýn önünde bizimle birlikte Kabe, arkalarýnda Türkiye ve Allah var. Gün basit, politik,
siyasi, çýkarlarla vakit kaybedilecek zaman
deðildir. Gün Kuvayi Milliye zamanýdýr. Milli
kuvvetlerin ezan dinmesin, bayrak inmesin
demek için bir araya gelme zamanýdýr" dedi.
"TÜRKÝYE BAÞKANLIK
SÝSTEMÝNE GEÇSÝN"
Son günlerde yaþanan baþkanlýk sistemi tartýþmalarýna da deðinen Topçu, "Türkiye baþkanlýk sistemine geçsin. Türkiye'de sadece
siyasi sistem deðil, Türkiye'de aslýnda bütün
kanunlar, kurumlar parça parça olmuþ, çürümüþ bu millete dar geliyor. Onun için bir
kýsmýný resetlemeliyiz ve yeniden formatlamalýyýz. Siyasetimizi de resetlemeliyiz. Partiler kanunu da, seçimi de, köhnemiþ kurumlarý da hepsini resetleyip yeniden formatlamalýyýz. Neye göre. 10 bin yýllýk tarihimiz bin
küsür yýllýk medeniyet deðerlerimize göre.
Herþeyi buna göre dizayn etmeliyiz" diye

Eski Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu
konuþtu.
Ne Rusya'nýn Türkiye'ye racon kesmesi, ne
Türkiye sýnýrlarýnda bölücü, Marksist bir koridor devleti oluþturma çabalarýnýn, nede Diyarbakýr'da, Cizre'de hendeklerin kazýlmasýnýn tesadüf olmadýðýnýn altýný çizen Topçu,"Bizim medeniyet coðrafyamýzý bombalayanlara dikkat edin. Onlarýn adlarý baþkada
olsa, yukarýda bomba atan uçaklarýnýn kanatlarý birbirine deðiyor mu? Kürt'ü, Arap'ý,
Türkmen'i bombalýyor. 100 yýldýr bu coðrafyanýn bir tarafýný Osmanlýdan bu tarafa önce
sinsice Ýslamsýzlaþtýrdýlar. Kavim, kavim
mezhep mezhep böldüler. Þimdi hepsi bir
araya geldi, bomba yaðdýrýyorlar. Tüm bunlarýn tek nedeni var. Cetvelle medeniyet
coðrafyamýzda çizilecek harita yeniden belirlenirken Ankara masada olmasýn. Tek dert
bu" þeklinde konuþtu.
"BUNLARI KAZDIKLARI HENDEKLERE
ÝT GÝBÝ GÖMECEKLER"
Türkiye'nin bütün kurumlarýyla terörle mücadele de kararlý bir tutum sergilediðini anlatan Topçu, "Devletin hem Genelkurmay'ýnda, hem cumhurbaþkanlýðýnda, hem de
baþbakanlýðýnda iki meselede müthiþ kararlýlýk var. Týpký Mustafa Kemal'in iþgal gemilerine bakýp 'geldikleri gibi giderler' dediði gibi
bir kararlýlýk. Birincisi terörle mücadele. Bunlarý kazdýklarý hendeklere it gibi gömecekler
Allah'ýn izniyle. Buradan orada ki kardeþlerimize sesleniyorum Batý onlar için ensar olacak. Hiçbir endiþeye düþmesinler, bunlar o
hendeklere gömüldükten sonra 4-5 ay içerisinde kendilerine yeni evleri yapýlýp teslim
edilecek. Onlarýn uðradýklarý zarar devlet tarafýndan ödenecek. Canlarýný sýkmasýnlar.
Yeter ki bugün ki gösterdikleri tavrý daima

göstersinler. Bir diðeri Rusya'nýn bu kadar
gücü varmýþ, ABD'nin böyle istihbaratý varmýþ, Ýngilizin yaman oyunu varmýþ. Medeniyet coðrafyasýnda yapacaklarý her harekette
Ankara öylede olacak böyle de olacak. Savaþ çýkar öylemi çýkarsa çýkar. Medeniyet
coðrafyasýnda ameliyat yapanlar iyi bilin biz
öleceksek Kurtuluþ savaþýnda olduðu gibi
adam gibi ölmeye kararlýyýz. Yüzyýl önce
yaptýðýnýz gibi bizi içimize dürüp harita belirleme gibi bir yaðma size yok" ifadelerini kullandý.
BBP eski genel Baþkan Muhsin Yazýcýoðlu'nun dupduru, naturel bir Anadolu çocuðu
olduðunu anlatan Topçu, "Muhsin Yazýcýoðlu
ile 40 yýllýk süreçte 18 yýllýk bil fiil aktif siyaset yaptýk. Helikopter kazasýnýn ardýndan
Devlet Denetleme Kurumunu þaibeli hava
kazalarýnda harekete geçirdik. Rahmetli arkasýnda bakanlar kurulu býrakmadý. O gün ki
cumhurbaþkanýmýza Devlet Denetleme Kurumu derken bu iþle ilgili ne yapacaðýz demiþti. Bizden sonra malumunuz o kurul rahmetli Turgut Özal'ýn da meselesine baktý.
Hrant Dink'in meselesine de baktý. Toplumda þüpheli olan spekülasyona açýk bütün
meselelerin üzerinde kurul inceleme yaptý.
O kurum iþler hale geldi. Hukukun elinde bu
þaibeli mesele görüþülüyor. Umut edelim ki
korkulan deðildir. Çünkü ben aðabeyimi,
ebedi liderimi, yol arkadaþýmý, baþkanýmý
toplum nezdinde kuvvetli bir kanaat olan
suikast gibi þeylere kýyamam. Ben birileri gibi suikast deyip deyip televizyonlara çýkmak, önüme mikrofonlar tutulsun diye hiç
söylemedim. Ben bir þeyi unutmam ben
baþkanýmýn dirisiyle birlikte ne bir siyaset
nede üzerinden ticaret yaptým. Be hey ahmaklar, be hey alçaklar Muhsin baþkanýn
ölüsü üzerinden mi siyaset yapacaðým. Muhataplarým diyor ki bu bir kaza. Siyasi akýl
olduðunu söyleyenler, bir takým entelektüeller bu iþi kaza olarak görüyor. Ama halk rahmetli ile ilgili suikast kanaatý taþýyor. Bu bir
kaza ise kazanýn saikleri ve sebepleri var Bunu ortaya çýkaralým. Sokaðýn dediði gibi suikast ise faillerini ortaya çýkaralým ki yarýn
baþkasýnýn baþýna bir þey gelmesin. Bunun
üzerinde siyasi sörf yaparlar demiþtim. Bu
meselenin üzerinde þuanda siyasi sörf yapýlýyor. Herkes bunu iþine geldiði þekilde kullanýyor. Muhsin baþkan dupduru, naturel bir
Anadolu çocuðu idi. Cenabý hak Muhsin
baþkanla birlikte bu topraðý vatan yapmak
için topraða düþen þehit kardeþlerimize de
Allah rahmet eylesin" sözleriyle konuþmasýný tamamladý.
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Sýra beklemeden SGK
güvencesi ile diþ tedavisi
Üniversite hastanelerinin
SGK ile anlaþma yapabileceðine dair yürürlüðe konulan
yönetmelik, hastalara devlet
güvencesinde kýsa sürede
tedavi olabilme imkaný sunuyor.
2012 yýlýndan itibaren Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamýnda deðerlendirilen
saðlýk harcamalarý arasýnda
diþ tedavileri de yer almaya
baþladý. Ancak özel diþ hastaneleri ve muayenehaneler
bu anlaþmadan yararlanamazken üniversite hastanelerine SGK güvencesiyle
hastalara hizmet sunma imkaný verildi. Diþ Hekimliði Fakültelerinde uzmanlýklarýný
yapan diþ hekimlerine teorik
bilginin yaný sýra vaka çözümlemelerine olanak saðlayan bu imkanla hastalarýn
ileri tarihli sýra beklemelerine
ek çözüm getirilmiþ oldu.
Böylece, basit diþ tedavilerinde dahi aylarca sýra beklenilmesi gerekirken, ortodonti
tedavilerinde sýraya girmeksizin SGK güvencesiyle tedavi olunabiliyor. Bir diðer
ifadeyle üniversite hastanelerinin SGK ile anlaþma yapabileceðine dair yürürlüðe
konulan yönetmelik, hastalara devlet güvencesinde kýsa
sürede tedavi olabilme imkaný sunuyor. Ve böylece kamu hastanelerinin yoðunluðu vakýf üniversitelerine baðlý hastanelere kaydýrýlarak
daha iyi hizmet sunulmasý
amaçlanýyor. 6 ayda bir aðýz
yapýsýnýn deðiþiklik gösterdiði varsayýldýðýnda tedaviler
için uzun süre beklemek tedavi aþamalarýný zorlaþtýrdýðý
gibi hastanýn da daha stresli
süreçler yaþamasýna neden
oluyor. Ýstanbul Aydýn Üni-

versitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Zaimoðlu konuyu þöyle deðerlendirdi: “Aðýz ve diþ saðlýðý
dünya genelinde devletin
karþýladýðý saðlýk giderleri
arasýnda yer almýyor. Türkiye
bir çok ülkeye göre daha
ýlýmlý bir adým atarak diþ tedavilerini SGK kapsamýna
dahil etmeye baþladý. Ancak
maliyeti ve denetlemeyi zorlaþtýracaðý için henüz diþ alanýndaki tüm özel kurumlarla
anlaþma saðlamýyor. Þimdilik yalnýzca üniversite hastaneleri SGK ile anlaþma saðlayabiliyor. Bu þekilde hem
artan vaka sayýlarýyla öðrencilere sunulan eðitime katký
saðlanýyor, hem de devlet
hastanelerindeki yoðunluðun azaltýlmasýna yardýmcý
olunuyor. Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi olarak özel hastane statü ve konforunda,
tüm týbbi ihtiyaçlara cevap
veren teknolojik donanýma
sahip alt yapýmýzla, SGK fiyatlarý kapsamýnda hastalarýmýza sýra bekletmeden Ýstanbul’da Bahçelievler ve Florya
semtlerindeki yerleþkelerimizde üniversite hastanesi
olmamýzýn da ayrýcalýðýyla
akademisyenlerden oluþan
bir ekip ile haftanýn 7 günü
saðlýk hizmeti veriyoruz.”
Prof. Dr. Ali Zaimoðlu, doðru
bir aðýz ve diþ saðlýðý için 6
ayda bir kontrolü önerirken
yýllar sonrasýna verilen diþ
tedavi randevularýnýn hastanýn tedavi sürecini zorlaþtýrabileceðini, eksik diþ durumlarýnda hastanýn aðzýndaki
kemik seviyesinde kayýplar
yaþanabileceðini belirterek
tedavilere doðru zamanda
baþlanmasýnýn önemine vurgu yaptý.

Mekke'nin Fethi Yazýcýoðlu'nu anma gecesi
Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan Mekke'nin Fethi ve
Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma
Gecesi düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'ndaki programa
eski Büyük Birlik Partisi Genel
Baþkaný Yalçýn Topçu'nun yaný
sýra AK Parti Ordu milletvekili
Metin Gündoðdu, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, eski
Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý
Mehmet Ceylan, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Ahmet
Çýrak, Alperen
Ocaklarý Baþkaný
Fatih Yücel, belediye baþkanlarý, sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve
davetliler katýldý.
Kuran-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan
programda ayrýca
Tasavvuf Musikisi
konseri ve sema
gösterisi sunuldu.

’Ýstenmeyen mesajlara’
135 bin lira ceza

Çorum Alperen Ocaklarý tarafýndan Mekke'nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma Gecesi düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nca, istenmeyen ticari ileti þikayetleri sonucu
ilgililere toplam 135 bin lira idari para
cezasý kesildi.
Elektronik ticarete iliþkin yeni düzenlemenin ardýndan, pazarlama ve tanýtým
amaçlý, istenmeyen mesaj, arama ve
e-posta gibi uygulamalara yönelik þikayetler hýz kesmedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn internet sayfasýnýn yaný sýra e- Devlet Kapýsý'na da entegrasyonu saðlanan "Ticari Elektronik Ýleti Þikayet Sistemi" üzerinden 7 Temmuz 2015'ten bugüne
kadar toplam 143 bin 670 þikayet yapýldý. Þikayet türlerinde ilk sýrayý yaklaþýk yüzde 90 ile SMS alýrken, bunu

yüzde 8 ile sesli arama ve yüzde 2 ile
e-posta yoluyla gönderilen iletilere
iliþkin baþvurular izledi.
Ýþleme alýnan 35 bin 259 baþvurudan
9 bin 610'u Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn il müdürlüklerince sonuçlandýrýldý. En çok baþvuru yapýlan il 60 bin
991 ile Ýstanbul olurken, bunu 21 bin
307 ile Ankara ve 5 bin 390 ile Ýzmir
takip etti.
Ýncelemeler neticesinde il müdürlüklerince kesilen ceza tutarý toplam 135
bin lira olarak gerçekleþti, birçok il
müdürlüðünde ise þikayet edilen gerçek veya tüzel kiþilerden savunmalarý
talep edildi ve idari para cezasý uygulama aþamasýna gelindi.
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Çorum Valisi Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara ziyaret etti

Çorum'da 2016'in ilk bebeði
Yeni yýlýn ilk bebeði 00.03'te dünyaya
geldi. Ýnci Fatýma'ya Vali çeyrek altýn
taktý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yeni yýlýn ilk bebeði saat

00.03'de dünyaya geldi. Anne Asuman Akoðlu, ikinci çocuðunu kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþadý.
2 kilo 940 gram doðan kýz bebeðine
"Ýnci Fatýma" adý verildi.

Yeni yýlýn ilk dakikalarýnda Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
gerçekleþtirilen doðum ile SerkanAsuman Akoðlu çiftinin ikinci çocuklarý dünyaya geldi. 2 kilo 940
gram aðýrlýðýndaki kýz bebeðin adý
"Ýnci Fatýma" oldu.
Saat 00.03'de dünyaya gelen Ýnci
Fatýma'nýn babasý Serkan Akoðlu
ve yakýnlarý, doðum haberini duyunca büyük sevinç yaþadý. Servise kaldýrýlan anne ve minik bebeðini ilk olarak gece yarýsý hastaneye
gelen Çorum Valisi Ahmet Kara ve
eþi Mesude Kara ziyaret etti.
Serkan-Asuman Akoðlu çiftini tebrik eden Vali Kara, "Ýnci Fatýma yeni
yýlla beraber geldi. 2016'nýn ilk bebeði oldu. Memleketimize inþallah
barýþ, kardeþlik hakim olsun. Bu
çocuklar da büyüdükleri zaman
hem refah, hem kardeþlik, hem de
huzur içinde yaþasýnlar" dedi.
Vali Kara'nýn eþi Mesude Kara da
Ýnci Fatýma'yý severek altýn hediye
etti.

Üniversite adaylarýna yeni yýl sürprizi!

YÖK 2016 YGS'de
baraj puaný arttý!
YÖK, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda
(YGS) uygulanan 140 baraj puanýnýn 150
puana çýkartýlmasý kararý alýndýðýný duyurdu.
Yükseköðretim Kurulu (YÖK), Ön Lisans,
Açýköðretim Ön Lisans ve Lisans programlarý ile özel yetenekle öðrenci alan lisans programlara giriþte kullanýlan YGS
baraj puanýný yükseltme kararý aldý.
YÖK, 24.12.2015 tarihinde gerçekleþtirilen
Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda ön lisans, açýköðretim ön lisans ve lisans programlarý ile özel yetenekle öðrenci alan lisans programlarýna giriþte kullanýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda
(YGS) uygulanan 140 baraj puanýnýn 150
puana çýkartýlmasý kararý alýndýðýný duyurdu.
YGS baþvurularý 6 Ocak'ta baþlýyor!
Üniversite sýnavýnýn ilk basamaðý olan
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ile
Sýnavsýz Geçiþ baþvurularý 6 Ocak 2016

günü baþlýyor.
(ÖSYM) 2016 YGS-LYS Sýnav takvimini
yayýnladý.
Takvimde ilk defa sýnav sonuçlarýnýn açýklanacaðý tarihler de yayýnlandý.Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) 13 Mart
2016?da yapýlacak, sonuçlar 25 Mart
2016?da açýklanacak. YGS baþvurularý, 620 Ocak 2016?da alýnacak.
Üniversiteye giriþte birinci basamak 2016
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS 2016)
ile üniversiteye giriþte ikinci basamak
2016 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS
2016) baþvuru ve sýnav tarihleri açýklandý.

YGS 2016 SINAV TARÝHLERÝ:

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi
: 13 Mart 2016
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Sonuç Açýklanma Tarihi: 25 Mart 2016
LYS baþvurularý ise 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasýnda yapýlacak. LYS sonuçlarý da
18 Temmuz 2016?da açýklanacak.

Kargý'da sýký denetim
Kargý'da polis ekipleri tarafýndan
tüm araçlar durdurularak araç sürücüleri alkol kontrolünden geçirildi.
Kargý Ýlçesi Trafik Amirliðine baðlý,
polis ekipleri ilçede etkin denetimlerini aralýksýz sürdürüyor.
Ekipler ilçede farklý bölgelerde uygulama noktalarý oluþturdu. Yeni
yýla girerken ilçede yapýlan denetimlerle, vatandaþlarýn can ve mal
güvenliði için eksi derecedeki soðuk havaya aldýrmadan, polis
ekipleri tarafýndan tüm araçlar
durdurularak araç sürücüleri alkol
kontrolünden geçirtiliyor.
Asayiþ uygulamasý da yapan polisler, kimlik kontrolünün ardýndan, araçlarý da arýyorlar.
Polis ekiplerinin yapmýþ olduklarý
denetimlerden memnun kaldýklarýný belirten vatandaþlar ise "Polislerimiz bizlerin can ve mal güvenliði için soðuk havaya aldýrmadan
denetim yapýyor. Polislerimize
yaptýklarý bu uygulamadan dolayý
teþekkür ediyoruz" dediler.
Denetimler sonrasý polis memurlarý tarafýndan sürücülere, trafik
kurallarý ile ilgili broþürler daðýtýldý. Ýlçede denetimlerin sabaha kadar aralýksýz devam edeceði belirtildi.
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'Hayatýmýz zam oldu'

Vergilerde, cezalarda, elektrikte, tütün ve içeceklerde hayatýn her alanýnda, yeni yýla zamlarla uyandýk.
Bunlarýn yaný sýra Çorum'da da toplu ulaþým ve su ücretlerinde zamlý
tarifeler 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya baþladý. Zamlara tepki
gösteren vatandaþlar "Devletin maaþlara yaptýðý zamlar bir cebimize
giriyor, diðer cebimizden fazlasýyla
çýkýyor. Hayatýmýz zam oldu" dedi.
Su ve otobüse zam!
Çorum Belediyesi su ve þehir içi
ulaþým ücretlerinde 2016 yýlý tarifelerini Aralýk ayýn toplantýsýnda belirlemiþti. Tarife komisyonunu belirlediði ve Belediye Meclis toplantýsýnda kabul edilen zamlý fiyatlar 1
Ocak'tan itibaren yürürlüðe girdi.
Yeni tarifeye göre, meskenlerde 015 ton arasý kullanýmda 1 ton su ücreti 1 lira 73 kuruþtan 2 lira 10 kuruþa yükseldi. 16-30 ton arasý kullanýlan su ücreti ise 2 lira 21 kuruþtan 2
lira 70 kuruþa çýktý.
Toplu ulaþým ücretleri de zamdan
nasibini aldý. Zamdan sonra; þehir
içi tam akýllý kart kontörü 1 lira 45
kuruþtan 1 lira 65 kuruþa, þehir içi
öðrenci akýllý kart kontörü 1 liradan
1 lira 20 kuruþa, tek biniþlik jeton

Necdet Filizli isimli bir vatandaþta "Hayatýmýz zam oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

ise ücreti ise 1 lira 80 kuruþtan 2 liraya yükseldi. Bunlarýn yaný sýra
imar gelirler, inþat gelirleri, ruhsat,
harç ve ilan ücretleri, otopark gelirleri, oto terminal ücretleri, zabýta ve
itfaiye müdürlüðü gelirleri gibi çok
sayýda kalemde artýþ yapýldý. Zamlý
tarifelere Çorum halkýndan tepki
geldi. Su ve þehir içi ulaþýma yapýlan zamlarla ilgili Çorum halkýnýn

nabzýný tuttuk. Vatandaþlar "Devletin
maaþlara yaptýðý zamlar bir cebimizden giriyor, diðer cebimizden fazlasýyla çýkýyor" dedi. Necdet Filizli
isimli bir vatandaþta "Hayatýmýz zam
oldu" diyerek tepkisini
dile getirdi. Vatandaþlar
zamlarýn bütçeyi zorlayacaðýný söylüyor.

Bakanlýk hileli gýdalarý açýkladý
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, taklit veya taðþiþ yapýldýðý kesinleþen ürünlerle içeriðinde ilaç etken
maddesi tespit edilen ürünleri kamuoyuna açýkladý.
Bakanlýk, taklit veya taðþiþ yapýldýðý
kesinleþen, aralarýnda et, süt ürünleri ile içeriðinde ilaç etken maddesi
tespit edilen takviye edici gýda, bitkisel yað, alkolsüz içecek, bitkisel
çay, baharat, çikolata ve kahvenin
yer aldýðý 57 parti ürünü kamuoyu
ile paylaþtý..
Taklit ve taðþiþ yaptýðý belirlenen iþletmeler ve ürünlerinin parti numaralarý, Bakanlýðýn internet sitesinde
açýklandý. Buna göre, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamýnda geçen
yýl 724 bin 379 resmi kontrol gerçekleþtirildi.
Birinci grupta taklit veya taðþiþ yapýldýðý kesinleþen ürünlerle ilgili firmalara 14 bin 649'ar lira idari para
cezasý uygulanmasýna karar verildi.
Ýkinci grupta ise laboratuvar analizleri sonucunda saðlýðý tehlikeye düþürebilecek þekilde içeriðinde ilaç
etken maddesi tespit edilen ürünler
açýklandý. Bu ürünler, masraflarý sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatýlacak ve ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek. Ayrýca söz
konusu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkýnda cumhuriyet

savcýlýðýna suç duyurusunda bulunuldu.
SÜT ÜRÜNLERÝNE BÝTKÝSEL
YAÐ, NÝÞASTA VE JELATÝN
KATMIÞLAR
Kontroller sonucunda süt ve süt
ürünlerinde taklit ve taðþiþ yaptýðý
kesinleþen 10 gýda iþletmesi ve bu
iþletmelerin ürettiði 7'si yoðurt, 4'ü
tulum peyniri, 1'i tereyaðý olmak
üzere bu ürünlere ait bilgilerin yer
aldýðý duyuruya göre, süt ürünlerinde bitkisel yað, niþasta ve jelatin
tespit edildi.
SUCUKTA TÜKÜRÜK BEZÝ EDÝLDÝ
Duyuruda et ve et ürünlerinde laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve
taðþiþ yaptýðý kesinleþen 13 gýda iþletmesi ve bu iþletmelerin ürettiði, aralarýnda lahmacun içi harcý,
köfte, kýyma, dana sucuðun da
bulunduðu ürünlere ait bilgilere
de yer verildi. Köftede kanatlý eti,
sakatat ve soya, dana sucukta
tükürük bezi tespit edildiði aktarýldý.
BÝTKÝSEL KARIÞIMLI MACUNDA ÝLAÇ ETKEN MADDESÝ
SÝLDENAFÝL BULUNDU
Bakanlýðýn duyurusunda takviye
edici gýdalar ve benzer ürünlerde
de kiþilerin hayatýný ve saðlýðýný
tehlikeye düþürecek þekilde bozulmuþ, deðiþtirilmiþ gýdalarý üre-

ten veya satan 5 gýda iþletmesi ve
bu iþletmelerin ürettiði ürünlere ait
bilgilere de yer verildi. Bitkisel karýþýmlý macun ve ginsengli cinsel
saðlýk setinin içinde sýklýkla ilaç etkin maddesi "Sildenafil"e rastlandýðý
bildirildi.
Bitkisel yaðlarda taklit ve taðþiþ
yaptýðý kesinleþen 20 gýda iþletmesi
ve bu iþletmelerin ürettiði içinde olmamasý gereken yað asitlerinin bulunduðu ürünlere ait bilgiler paylaþýldý.
Gýdalarda taklit, taðþiþ yapýldýðý veya ilaç etken maddesi bulunduðu
tespit edilen ürün, firma ve markalarýn bulunduðu listeye "www.tarim.gov.tr" adresinden ulaþýlabiliyor.

K.K: 02

Doðumsal kalp hastalýklarý
ve engelli saðlýðý eðitimi
"Doðumsal Kalp Hastalýklarý" ve "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri
çerçevesinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý
Olmayan Hastalýklar
Programlar ve Kanser
Þube Müdürlüðü koordinasyonunda, "Doðumsal Kalp Hastalýklarý ve Engelli Saðlýðý" konularýnda hizmet içi
eðitim gerçekleþtirildi.
Çorum Merkez Toplum
Saðlýðý Merkezi'ndeki
eðitim, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik
Durumlar birim sorumlusu Ebe Nurhan
Yurtel'in sunumuyla verildi.
Doðumsal Kalp Hastalýklarý ve Engelli
Saðlýðý konusuyla ilgili ayrýntýlý bilgilerin
paylaþýldýðý etkinlikte, doðumsal kalp

hastalýklarý ve engelliliði önlenmede alýnacak önlemlere deðinilirken, saðlýk
personelinde ve toplumda bilgi ve bilinç oluþturmanýn önemine vurgu yapýldý.

Sayfa

5

2015'TE ÇORUM

2 OCAK 2016 CUMARTESÝ

Kongreler, Seçimler, Açýlýþlar, Olaylar
26 Ocak
Ak Parti'de Rumi
Bekiroðlu Dönemi
AK Parti Ýl Baþkanlýðýnýn 5.
Olaðan Kongresi Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kongreye tek aday olarak giren Rumi Bekiroðlu,
yeni il baþkaný seçildi.

26 Ocak
Mhp'de Üç Adaylý
Kongre Yarýþý

Milliyetçi Hareket Partisi'nde
de kongre heyecaný yaþandý.
Bekir Çetin, Bekir Özsaçmacý
ve Ahmet Kurtbaþ il baþkan
adayý olarak delegelerin karþýsýna çýktý. Üç adaylý seçimin
galibi Bekir Çetin oldu.

7 Aralýk
Chp Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza
Suludere Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Kongresi yapýldý.
Kongrede mevcut baþkan Ali
Ruza Suludere ile Mehmet
Tahtasýz baþkanlýk için yarýþtý. Seçimlerde Ali Rýza Suludere 3 oy farkla CHP'ni yeni merkez ilçe baþkaný
oldu. Merkez ilçe kongresine parti içi eleþtiriler
damga vurdu.

20 Mayýs
Baþbakan Davutoðlu
Çorum'da

20 Kasým
Kýlýçdaroðlu'nun Þehit
Evini Ziyareti

2015 yýlýnda Çorum'a en çok gelen parti lideri
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu oldu. Kýlýçdaroðlu'nun akýlda kalan ziyaretlerinden birisi
de Güney Köy'deki þehit evine yaptýðý ziyaretler
oldu. Kýlýçdaroðlu ayný köye iki defa gitti. Ýlk ziyaretinde Kýlýçdaroðlu'na tepki gösteren bazý köylüler, ikincisinde CHP liderinden özür dilediler.

Son olarak Baþbakan Ahmet
Davutoðlu seçim çalýþmalarý
kapsamýnda Çorum'a geldi.
Ak Parti Çorum mitinginde
halka hitap eden Davutoðlu
Çorum'a demiryolu ilçelere
de doðalgaz sözü verdi.

27 Ekim
CHP ve Uslu'nun Afiþ Gerginliði

Çorum'da seçim döneminin akýllarda kalan olaylarýndan birisi de
CHP ile Ak Parti
Milletvekili Salim
uslu arasýndaki
afiþ gerginliði oldu. Tartýþmalar
Salim Uslu'nun
CHP binasýna
posterini asmasýyla baþladý. Afiþi
indirmeyen Salim
Uslu'ya karþý
CHP'de misilleme
yaptý.

5 Ekim
Ýskilip'in Doðalgazý Ýçin Ýlk Temel Atýldý

Ýskilip ilçesine doðalgaz getirilmesi için ilk temel
atýldý. Temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'da katýldý.

12 Mart
Þeker Ýþçilerinden Kadro Eylemi

7 Haziran Seçimleri

7 Haziran'da Türkiye
sandýk baþýna gitti. 13 yýl
aradan sonra ilk kez sandýktan tek baþýna iktidar
çýkmadý. Seçimlerin yapýldýðý ilk günden itibaren erken seçim tartýþmalarý da baþlamýþtý.

20 Nisan
Hitit Üniversitesinde
Rektörlük Seçimi

8 Ekim
Bakan Veysel Eroðlu Çorum'da

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Çorum'da yatýrým bedeli 365 milyon lira olan 31 tesisin açýlýþ ve
temel atma töreni Bakan Veysel Eroðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Hitit Üniversitesinde rektörlük seçimi yapýldý. Seçimlerin
tek adayý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dý. Ýsmi YÖK
tarafýndan Cumhurbaþkanýna
sunulan Alkan yeniden Hitit
Üniversitesi rektörlüðü görevine atandý.

7 Þubat
Çorum Ziraat Odasý
Kongresi Yapýldý

Çorum Ziraat Odasý'nda kongre heyecaný sona erdi. Ýki
adayýn yarýþtýðý seçimin galibi Mehmet Sayan oldu.

28 Þubat
Ak Parti'de Temayül

2015 seçim yýlý oldu. Önce 7 haziran seçimleri ardýndan 1 kasým
seçim çalýþmalarý
için sahaya inen
adaylar ve siyasiler yoðun bir yýl
geçirdi. Seçimlerle ilgili neler yaþanmýþ þimdi onlara bir göz atacaðýz. Ak Parti ile baþlýyoruz. 7 Haziran öncesinde Çorum'da Ak Parti'den 39 kiþi
adaylýk baþvurusu yaptý. Adaylar bekleyen zorlu
süreç teþkilat temayül yoklamasý ile baþladý.

Çorum Þeker Fabrikasý'nda çalýþan mevsimlik
iþçiler, sýnavla kadrolu iþçi
alýnacak olmasý üzerine
tepkilerini dile getirmek
için eylem yaptý. Eyleme
katýlan iþçi çocuklarý da,
babalarý için devletten
kadro istedi.

6 Aðustos
Stad Yerine Konut Alaný Tartýþmalarý

Çorum'da Çimento Fabrikasý altýndaki aðaçlandýrma alanýnýn imara açýlmasýyla ilgili tartýþmalar
Çorum'un uzun süre gündemini meþgul etti. Tartýþmalar, Çorum Belediye Meclisi'nce stadyum
yerinin konut alaný iþaretlenmesiyle baþladý. Kamuoyu tepkisi sonucu deðiþtirmeyince projeye
karþý davalar açýldý.

21 Aðustos
Salim Uslu'nun Tepki Çeken Tweet'i

Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Tokat'ta
katýldýðý þehit cenazesinin ardýndan sosyal medyada yaptýðý paylaþým uzun süre eleþtirildi. Uslu
cenaze törenini organize edenlere teþekkür etmiþti.

1 Kasým Seçimleri

Türkiye, 7 Haziran seçimlerinden 5 ay sonra bir
kez daha sandýk baþýna gitti. AK Parti, 7 Haziran'da kaybettiði 9 puaný yeniden kazanarak oyunu yüzde 49.48'e yükseltti ve sandýktan tek baþýna iktidar olarak çýktý.

Olaylar...

1 Kasým
Ak Parti Seçim
Zaferini Kutladý

1 Kasým seçimlerinin sonuçlanmasýnýn ardýndan Ak
Parti'deki coþku sokaða taþtý. Partililer
konvoy ve halaylarla seçim zaferini
kutladý.

Açýlýþlar...

2 Eylül

Çorum'da Cemaat Okullarýna Operasyon
Paralel yapý iddialarý
da, bu yýl yine çok
konuþulan konular
arasýndaydý. Çorum'da da Fethullah
Gülen ile baðlantýlý
olduðu öne sürülen
eðitim kurumlarýna
yönelik operasyon
yapýldý.

25 Mayýs
Emniyet Müdürü Jet Hýzýyla Deðiþti
8 Eylül
Çorum Þehitlerine Sahip Çýktý

Çorum'un emniyet müdürü deðiþti. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý görevden alýndý yerine
atanan Murat Kolcu atandý.

Bir dönem artan terör olaylarýna Çorum'dan dan
da tepkiler çýð gibi büyüdü. Terör saldýrýlarý, Çorum'da geniþ katýlýmlý bir yürütüþ ile terör protesto edildi. 'Hepimiz Mehmediz Platformu' tarafýndan düzenlenen Þehitlere Saygý Yürüyüþü'nde
teröre lanet yaðdý.

8 Eylül
Çorum'da HDP Binasýný Bastýlar

26 Ocak
Çaðrý Merkezini Bakan Elvan Açtý
30 Mart
Chp'de Ön Seçim Heyecaný Sona Erdi

CHP'de ise adaylarýn belirlenmesinde daha demokratik bir süreç yaþandý ve aday sýralamasý ön
seçimle belirlendi. Çorum'da partili üyeler aday
sýralamasýný belirlemek için sandýk baþýna gitti ve
9 adaylý yarýþtan Tufan Köse birinci çýktý.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bir süre önce hizmet vermeye baþlayan Türk Telekom Çaðrý
Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþý, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan yaptý.

Çorum'da terör
olaylarý protesto
edildi. Sokaða çýkan binlerce kiþi
terörü lanetledi.
Protesto gösterilerine katýlan bir
grup ise HDP binasýna yürürdü.
Grup, parti tabelasýný indirip Türk
Bayraðý astý.

13 Mayýs
MHP Genel Baþkaný
Bahçeli Çorum'da

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Devlet Bahçelide
Çorum'a geldi. Bahçeli abide
meydanýnda düzenlene mitingde Çorumlularla buluþtu.

Kargý ilçesinde saðanak yaðmur nedeniyle ilçeye
baðlý Akkaya ve Maksutlu köylerinde sel meydana geldi.

16 Ekim
"3. Çorum Tanýtým Günleri"

Ankara'da Çorum Tanýtým Günlerinin bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirildi. Çorumlu Dernekler Federasyonu öncülüðünde organize edilen tanýtým
günleri Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti.

Karar Gazetesi Yayýn Hayatýna Baþladý

Kýlýçdaroðlu Çorum
Halkýyla Buluþtu

Hem 7 Haziran, hem de 1
Kasým seçim sürecinde
parti liderleri de Çorum'da
halkýn karþýsýna çýktý. Siyasi partilerin miting programlarý kapsamýnda Çorum'a gelen ilk genel baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu oldu.

9 Haziran
Kargý'da Sel Felaketi

20 Temmuz
Suruç Patlamasý
8 Mayýs
Hübtuam Açýldý

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Hitit
Üniversitesi tarafýndan kurulan Bilim, Teknik, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin açýlýþ törenine
katýldý.

26 Aðustos
Kargý Hes Törenle Açýldý

Kargý ilçesinde yapýmý tamamlanan Hidroelektrik
Santrali düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþa Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'da katýldý.

Suruç'ta meydana gelen patlama uzun süre ülkenin gündemini meþgul etti. Terör saldýrýsý Çorum'da da hayatý olumsuz etkiledi. Ýlk defa Hitit
Festivali'ndeki konser ve eðlenceler iptal edildi.

Teröre Karþý Sessiz Eylem
Çorum'da, çok
sayýda sivil toplum kuruluþu
üyesi, terör
olaylarýný el ele
tutuþup aðýzlarýný bantlayarak
protesto etti.

2015 yýlý Çorum'daki basýn sektöründe de önemli
geliþmelerin yaþandýðý bir yýl oldu. Çorum'da
günlük yayýn yapan 7 gazeteden 4'ü yazýlý basýn
faaliyetine son verdi. Basýn alanýndaki oluþan eksiklik üzerine de Çorum'un yeni gazetesi olan,
Karar Gazetesi yayýn hayatýna baþladý.
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Yeni yýla zamlarla girdik
Türkiye yeni yýla zamlarla girdi. A'dan Z'ye
hayatýn her alanýnda zam var. Sigara, vergiler ve harçlar, trafik cezalarý ve elektrik fiyatlarý da yeni yýlla birlikte zamlandý.
Maliye Bakanlýðý'nýn aralarýndan alkollü, kolalý içecekler ile tütün ürünlerinin de bulunduðu bazý mallara uyguladýðý Katma Deðer
Vergisi (KDV) oraný, Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) oran ve tutarlarý ile Tütün Fonu tutarlarý artýrýldý.
Alkol fiyatlarýnýn 2 litresi için alýnan asgari
maktu vergi tutarý da 23 lira artýrýldý. Sigara
ve tütün ürünlerinde ise hem asgari maktu
vergi hem de maktu vergi tutarlarý artýrýldý.
CEP TELEFONLARIDA ZAMLANDI
Cep telefonlarýndan ilk satýþta alýnan vergi
tutarý da 120 liradan 160 liraya çýktý. Enerji
piyasasý düzenleme kurumu da elektrik fiyatlarýný yüzde 6,8 oranýnda artýrdý.
KOLALI GAZOZLARA YÜZDE
25 KDV ORANI UYGULANACAK
Bugünden itibaren uygulamaya konulan yeni oranlara göre; kolalý gazozlara yüzde 25
KDV oraný uygulanacak. Malttan üretilen biralara yüzde 63 KDV ile asgari 1,03 lira
maktu vergi tutarý ilave edilecek. Diðer alkollü içeceklerde ise alkol derecesi ve kaplarýn muhtevasýna göre maktu vergi tutarla-

rý 5,57 lira ile 150,71 lira arasýnda deðiþiyor.
Tütün içeren purolar ile uçlarý açýk purolar,
sigarillolar, içiler tütün (herhangi bir oranda
tütün yerine geçen maddeleri içersin-içermesin), enfiye veya çiðnemeye mahsus tütünün vergi oraný yüzde 40, asgari maktu
vergi tutarý 0,2210 lira, maktu vergi tutarý
ise 0,2468 oldu.
Yeni Yýlla Birlikte Elektrik Fiyatlarýna Zam
Geldi. EPDK elektrik fiyatlarýna yeni yýldan
geçerli olmak kaydý ile yüzde 6,8 oranýnda
zam yaptý. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarýný yüzde 6,8
oranýnda artýrdý. Yeni yýlda Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) nedeniyle sigara ve alkole
zam gelecek. Seçim öncesi ekim ayýnda hazýrlanan bütçe tasarýsýna göre Maliye Bakanlýðý 2016'da alkollü içkilerde yüzde 7.5,
tütün mamullerinde yüzde 3 vergi artýþý
bekliyor. Hükümetin son birkaç yýldýr yýlýn
ilk gününde sigara ve içki vergilerinde otomatik artýþa gidiyor. Bir diðer vergi artýþý
beklenen ürün grubu da benzin ve motorin.
YENÝ YILDA ZAMLI FÝYAT
Elektrik perakende satýþ fiyatlarýndaki artýþ 1
Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Bütçede öngörülen vergi artýþlarýnýn yaný sý-

ra baþta asgari ücrete verilecek devlet desteði olmak üzere çeþitli vaatlerin de vergilere yansýmasýnýn olmasý bekleniyor.
ENFLASYONA GÖRE ZAM
Ayrýca, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK)
enflasyon rakamlarýna göre, 2016'da diðer
bazý vergiler ile harç ve cezalar da zamlanacak. TÜÝK'in Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi
(YÝ-ÜFE), ekim ayý sonunda 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 5.58 artýþ gösterdi. Vergi, harç ve ceza tutarlarýnýn da bu yýl bu hesaba göre artmasý öngörülüyor. Bu kapsamda yeni yýlda 1-3 yaþ grubunda yer
alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 591 lira olan
motorlu taþýtlar vergisi, yýlbaþýnda 623.98 liraya çýkacak. Ayný yaþ grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasýndaki otomobillerin vergisi de 945 liradan
997.73 liraya yükselecek. 4001 cm3'ün üzerindekilerin ise 22 bin 716.59 liraya çýkacak.
Damga vergisindeki maktu tutarlarýn yeniden deðerleme oraný kadar arttýrýlmasý durumunda da yýllýk gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 47.83 lira olacak.
Bu miktar, makbuz senetlerinde 16.68 lira
olarak uygulanacak.
PASAPORT HARCI 163 LÝRA
Harçlarýn da ayný oranda zam görmesiyle
1 yýllýk pasaport harcý yeni yýlda 154.70
liradan 163.33 liraya çýkacak. B sýnýfý
sürücü belgesi harcý da yeni yýlda 403
lira olacak. Vergi, harç ve cezalarýn yeniden deðerleme oranýnda artýrýlmasý
durumunda fatura, gider pusulasý gibi
belgelerin verilmemesi ve alýnmamasýnýn cezasý 211.16 liraya çýkacak.
TRAFÝK CEZASINA YENÝ TARÝFE
Yýlbaþýndan itibaren trafik cezalarý da
yeniden deðerleme oranýnda artýrýlacak. Buna göre, kýrmýzý ýþýkta geçmenin 189 lira olan cezasý, yeni yýlda
199.55 liraya yükselecek. Ayrýca alkollü araç kullananlar yeni yýlda ilk yakalamada 844.64 lira, ikinci yakalamada
ise 1058.97 lira ödemek zorunda kalacak. Hýz sýnýrýný yüzde 30'a kadar aþan
sürücüler 199.55 lira, yüzde 30'un üzerinde aþanlar ise 412.82 lira ceza ödeyecek. Yeni yýlda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasaðýný ihlal edenler 92.91 liralýk ceza ile karþý karþýya
kalacak.

Zamlý burs ödemeleri ne zaman yapýlacak?
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Sinan Aksu, üniversite öðrencilerinin 400 liraya çýkartýlan kredi ve
burslarýnýn 6-10 Ocak 2016 tarihleri arasýnda ödeneceðini bildirdi.
KYK'nýn bugün ikisi Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nde olmak üzere, 81 il ve
170 ilçede toplam 594 yurtta 453 bin 232
yatak kapasitesiyle hizmet verdiðini,
2018 yýlý sonu itibariyle bu kapasitenin
700 bine çýkartýlmasýnýn hedeflendiðini
ifade etti.
2002 yýlýnda 451 bin öðrenciye sadece
öðrenim kredisi veren kurumun, son 13
yýlda bu sayýyý 3 kattan fazla arttýrarak 1
milyon 500 bin öðrenciye burs veya öðrenim kredisi verir hale geldiðini belirten
Aksu, "2002 yýlýnda ödenen öðrenim kredisi miktarý aylýk 45 lira iken, Ocak
2016'da yüzde 788'lik bir artýþla aylýk 400 lira olacak" dedi.
330 lira olan burs-kredi miktarýnýn, hükümetin eylem planýnda yer aldýðý þekliyle 400 liraya yükseltildiðini anlatan Sinan Aksu, kredi ve burs ödemelerinin 6-10 Ocak günleri
arasýnda yapýlacaðýný söyledi.
Kredi ve burslarýn, ocak itibarýyla öðrencilerin hesaplarýnda olacaðýný vurgulayan Aksu,
þu bilgileri verdi:
"TC numarasýnýn son rakamý '0' olan öðrencilerin ödemeleri 6 Ocak'ta, son rakamý '2'
olanlar 7 Ocak'ta, son rakamý '4' olanlar 8
Ocak'ta, son rakamý '6' olanlar 9 Ocak'ta,

son rakamý '8' olanlarýn ödemeleri de 10
Ocak'ta hesaplarýnda olacak. Öðrenciler,
kendilerine verilen þifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarýnýn yatýrýlacaðý Ziraat
Bankasý þubelerini de öðrenebilirler. Ayrýca
öðrencilerimiz bankamatik kartlarýný da bankadan temin edecekler."
Þehit kardeþlerine öncelik verilecek
Bu yýl kredi veya burslara müracaat eden
öðrenci sayýsýnýn 851 bine çýktýðýný, bunlardan 150 binine karþýlýksýz burs verdiklerini
ifade eden Aksu, baþvuru yapan diðer tüm
öðrencilere de kredi imkaný saðlandýðýnýn
altýný çizdi.

Kredilerin geri ödemelerinin normal faiz
üzerinden deðil reel fiyat endeksi ile hesaplandýðýný dile getiren Aksu, "Öðrenciye devlet burada büyük bir imkan saðlýyor. Ödemeler okul bittikten 2 yýl sonra
baþlatýlýyor. Öðrenciler iþe baþlayana kadar kredi ödemelerini erteleyebiliyor ve
krediyi kaç
yýlda aldýysa
o kadar yýlda
geri ödeyebiliyor" dedi.
Bu yýlki yeniliklerden birinin de þehitlerin kardeþleri için yapýlan düzenleme olduðunu bildiren
Aksu, "Bu yýldan itibaren þehit çocuklarýnýn
yaný sýra yükseköðrenim gören
kardeþlerine de
burslar için öncelik verdik. Þehitlerimizin yükseköðrenim gören kaç kardeþi
varsa, onlara
burslarda öncelik verilecek" bilgisini paylaþtý.
Beslenme yardýmýnda yüzde
12'lik artýþ
Yurtlarda barýnan öðrencilerin beslenme
yardýmlarýnýn
da 240 liradan
yüzde 12'lik artýþla 270 liraya
yükseltildiðini
belirten Aksu,
ailelerinden
uzakta olan
yurtlarda barýnan öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý
yönünde destek
vermeye devam edeceklerini söyledi.

Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý sergide projeleri gezerken Çorumlu
öðrenci Zeynep Yaren Aktaþ'ýn proje standýna özel ilgi gösterdi.

Çorumlu genç
mucit final sergisinde
Çorumlu genç mucit bilim
olimpiyatlarýnda final sergisine katýldý. Zeynep Yaren
Aktaþ Türkiye ve Yurt dýþýndan yapýlan 1257 proje baþvurusu arasýndan ilk 60 proje arasýna girerek Eskiþehir
de düzenlenen final sergisine davet edildi.
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi öðrencisi Zeynep Yaren
Aktaþ 2. Türk Dünyasý Bilim
Olimpiyatýna Türkiye ve Yurt
dýþýndan yapýlan 1257 proje
baþvurusu arasýndan ilk 60
proje arasýna girerek Eskiþehir de düzenlenen final sergisine davet edildi. Olimpiyatlara yurt içinden 60 proje
ve yurt dýþýndan 40 proje katýldý. Final sergisinin açýlýþý
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý tarafýndan yapýldý. Milli
Eðitim Bakaný Nabi Avcý sergide projeleri gezerken Çorumlu öðrenci Zeynep Yaren
Aktaþ'ýn proje standýna özel
ilgi gösterdi.

Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürü Sadýk Efe, merkezde öðrencilere yönelik
proje ve olimpiyat çalýþmalarý yaparak genç beyinleri
düþünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak
ettiklerini araþtýrmaya teþvik
ettiklerini belirti.
Sadýk Efe "Bilimin insanlýðýn
refah ve geliþmesi açýsýndan
önemi ilk kez 17. Yüzyýl baþlarýnda Ýngiliz düþünürü
Francis Bacon tarafýndan dile getirilmiþtir. "Bilgi güç kaynaðýdýr" diyen Bacon'ý sonraki yüzyýllardaki geliþmeler
doðrulamýþtýr. Bu nedenle
Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi bilimsel düþünmeyi ve
Proje hazýrlamayý bilen, kendini bilimsel olarak ifade
eden, fikirlerini somut delillere dayandýran, merak
eden ve bunlarý araþtýran,
her konuda özgüveni tam ve
ahlaklý nesiller yetiþtirmek
için çalýþmaktadýr" dedi.
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Maaþlara yansýyacak
artýþ belli oldu

Asgari ücretteki
yüzde 30 artýþ tüm çalýþanlarýn gelirine yansýyacak.
Maaþlar, asgari geçim indirimi
ile çocuk sayýsýna göre
33-56 lira arasýnda
artacak.

Gençler Sarýkamýþ
þehitleri için yürüyecek
Gençlik ve Spor Bakanlýðý öncülüðünde Sarýkamýþ Harekâtý'nýn 101. Yýlý nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde eþ zamanlý
olarak baþlatýlan Sarýkamýþ þehitlerini
anma yürüyüþü Çorum'da da Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi organizasyonunda yapýlacak.
Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nden yapýlan açýklamada, Sarýkamýþ
þehitleri için düzenlenen anma yürüyüþü 3 Ocak Pazar günü saat 10.00'da,
Çorum Piri Baba Parký önünden baþlayarak, Çorum Þehitlik Anýtý önünde sona erecek.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn düzenlemiþ olduðu, 101. yýlýnda, "Vefakar
Gençlik, Cefakar Ecdadýný Unutmayacak" sloganýyla düzenleyeceði, "Sarýkamýþ Þehitlerini Anma programlarýnda

binlerce genç, ecdada gösterdiði büyük fedakarlýk için yürüyecek.
Sarýkamýþ þehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüþe katýlmak isteyenlerin
faaliyetin yapýlacaðý yer olan Piri Baba
Parký giriþ kapýsý önünde 03 Ocak Pazar
saat 09:30'da hazýr bulunmalarý istendi.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, "gençlerimize tarihimizin ve kültürel mirasýmýzýn milli ve
manevi deðerlerimizin, daha etkin þekilde tanýtýlmasý, manevi iklimin toplumun bireyleri tarafýndan yaþanabilmesi
için Sarýkamýþ'ta yapýlacak olan yürüyüþle, ayný gün ve ayný saatte olmak
üzere 81 ilde olduðu gibi ilimizde de
Sarýkamýþ Þehitlerini Anma yürüyüþü
yapýlacaðýný, Sarýkamýþ Þehitlerini anma yürüyüþüne tüm halkýmýzý bekliyoruz" dedi.

'Taleplerimizin takipçisi olacaðýz'
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý 2015 yýlýnýn son günü yaptýðý
deðerlendirmede, "2015 yýlý, hem kamu
görevlileri, hem milletimiz hem de insanlýk için önemli geliþmelerin yaþandýðý bir
yýl oldu" dedi.
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý yýpranma payý ve ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýnýn takipçisi
olacaklarýný belirterek "Saðlýk ve sosyal
hizmet çalýþanlarý açýsýndan birçok talebimizin hayata geçtiði, bazý taleplerimizin
de gelecek yýla taþýndýðý bir yýlý hep beraber yaþadýk. Bu arada, yýpranma payý,
kreþ açýlmasý ve lisans tamamlama konularýnda almýþ olduðumuz sözler, çalýþmalarýmýzý bu sözlerin tutulmasý ve gereðinin yerine getirilmesine yoðunlaþmamýzý
saðladý. Kreþ konusunda genelge yayýnlandý, yeni yapýlacak saðlýk kuruluþlarýna
kreþ zorunluluðu getirildi. Lisans tamamlama, (uygulama eksikleriyle) hayata geçti. Yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi, saðlýðýn üst öðrenimi olmasýna karþýn kapsam dýþý kalan bölümlerin de lisans tamamlamaya dahil edilmesi için çalýþmalarýmýz sürecek. Saðlýk çalýþanlarýnýn yýl-

lardýr talep ettiði yýpranma payý konusunda önce sözünü aldýk, sonra da toplu
sözleþmede bilim kurulu oluþturulmasýný
ve çalýþmaya baþlanmasýný saðladýk. En
temel taleplerimizden birisi de ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. 2016
yýlýnýn yýpranma payýnýn hayata geçtiði,
ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý bir
yýl olmasýný diliyoruz. 2016'da bütün taleplerimizin takipçisi olmayý sürdüreceðiz" dedi.
2015 ülkemizde ve dünyada birçok olayýn yaþandýðý yýl olduðunu belirten Lafcý,
"Bölgemizde hesap
peþinde olan güçler,
bazen Irak, bazen de
Suriye üzerinden sahneye çýktý. Bu güçlerin
içimizdeki uzantýlarý
da hiç boþ durmadý.
Ýstikrar ve büyümemizi sabote etmek için
ellerinden geleni yaptý. Ancak, bütün bu
kaos planlarý 1 Kasým'da milletin basiret
Armuda günlük beslenmenizde yer verdiðinizde bu lif
duvarýna çarparak
bakýmýndan oldukça zengin olan meyve, göðüs kanseri,
kalp hastalýðý ve tip 2 diyabet hastalýlarý riskini azaltaparçalandý.
caktýr. C ve K vitaminlerinin yaný sýra armutta B2, B3, B6
Saðlýk-Sen olarak
vitaminleri ve bakýr da bulunur. Anne adaylarý ya da
geçmiþte olduðu gibi
emziren anneler için önemli olan folik asit bakýmýndan
bundan sonra da milarmut önemli bir kaynaktýr. Potasyum içerdiðinden doletimizin yanýnda, iralayý armut yüksek tansiyonu engellemeye yardýmcý olur.
desinin arkasýnda olArmutta bulunan bor maddesi vücudun kalsiyumu tutmaya devam edecemasý için gereklidir. Dolayýsýyla armudu kemik erimesiðiz. Özelde saðlýk ve
ne karþý bir önlem olarak kabul edebiliriz.
Armutta bulunan hidroksisinnamik asit,
sosyal hizmet çalýþanmide ve akciðer kanserini önlemeye yarlarýnýn, genelde ise
dýmcý olabilir. Yiyecek alerjisi olan pek çok
maðdurlarýn ve mazkiþinin güvenebileceði, alerjiye yol açma
lumlarýn yardýmcýsý
riski son derece düþük olan
olmaya devam edemeyvelerden biri de arceðiz. 2016'nýn, ülkemuttur. Armut kabuðunmizde ve dünyada,
da bulunan kuersetin
mazlumlarýn gözyaþýmaddesi, kansere ve
nýn dindiði, yardým
damarlarýn hasar
görmesine karþý
çýðlýklarýnýn karþýlýk
engelleyici bir
bulduðu, savaþýn ve
rol oynar. Arkatliamlarýn sona erdimudun daði, sevgi, barýþ ve
marlarý koruhoþgörünün hakim olmasý, kalbi de
duðu bir yýl olmasýný
korumasý anladiliyoruz" ifadelerine
mýna gelir.
yer verdi.

Meyvelerden
gelen güzelikler
Armut

Net asgari ücretin bin 300 TL'ye yükseltilmesi, sadece asgari ücretlileri
deðil tüm çalýþanlarý etkileyecek. Memur ve iþçi olarak çalýþan herkesin
ücretlerine ilave olarak ödenen 90.11
lira tutarýndaki Asgari Geçim Ýndirimi
(AGÝ), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren aylýk 123.43 liraya yükselecek.
Böylece, tüm çalýþanlarýn maaþlarýnda normal artýþlarýn yaný sýra AGÝ'den
dolayý en az 33 lira 32 kuruþ artýþ yaþanacak. Çocuk sayýsýna göre bu tutar daha da artacak. 2015 yýlýnda
hem çalýþanlar hem de emekliler bazý iyileþtirmeler yaþadý. Ýki genel seçim nedeniyle asgari ücretliler normalde 2016 yýlýnda yüzde 12-15 aralýðýnda artýþ alabilecek iken, net yüzde 30 oranýnda artýþ elde ettiler. SSK
ve Bað-Kur emeklileri 2016 yýlýndan
baþlamak üzere 100 lira seyyanen
zam aldýlar. Aylýðý bin liranýn altýndaki
SSK ve Bað- Kur'lular ayrýca 2015'in
temmuz ayýnda 100 lira daha ilave
artýþtan yararlandýlar. Bin lira ile bin
100 lira arasýnda olan emekli aylýklarý
da bin 100 liraya tamamlandý. Memur emeklileri da 2015'in eylül ayýndan itibaren 100 lira seyyanen artýþtan yararlandýlar. Memurlar ise
2015'te yapýlan toplu sözleþmede
yüzde 6+5 oranýnda artýþ elde ettiler.
Net asgari ücretin bin 300 liraya çýkacak olmasý, Asgari Geçim Ýndirimi
yoluyla tüm çalýþanlara yansýyacak.
Çünkü, kaldýrýlan vergi iadesinin yerine 1 Ocak 2008'den itibaren yürürlüðe giren AGÝ, her yýl asgari ücrete
göre tespit ediliyor.
2 ÇOCUKLU ÝÞÇÝ AYDA
24.69 TL FAZLA PARA ALACAK
Asgari ücret görüþmelerinde asgari
ücretin vergi dýþý býrakýlmasý konusundaki pazarlýk bu yýl da devam etti.
Hükümetin bu konudaki kararýný
önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. AGÝ'de artýþ yapýlýrsa, örneðin halen 4 çocuklular için geçerli
olan sýfýr verginin 2 çocuða indirilmesi söz konusu olabilecek. Böylece, eþi çalýþmayan 2 çocuklu bir iþçi
ya da memurun eline ayda 24.69 lira
daha fazla para geçebilecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda
yer alan iþçi ve iþveren temsilcileri
bu sene ortak açýklama yaparak gelir
vergisi dilimindeki artýþ dolayýsýyla
yýlýn ilerleyen aylarýnda ücretlerde
yaþanan aþýnmayý önlemek için hükümetten önlem almasýný istediler.
Hükümetin kararýnýn da önümüzdeki
günlerde belli olmasý gerekiyor. Çalýþma Bakaný Süleyman Soylu da önceki gün Baþbakan Davutoðlu'nun
talimat verdiðini, vergi dilimi konusunda Maliye Bakanlýðý ile çalýþacaklarýný söylemiþti.
ÜCRETLERDE GENEL
ARTIÞ BEKLENÝYOR
Asgari ücretteki yüzde 30'luk artýþýn
genel ücret seviyesinde de bir artýþ
saðlamasý bekleniyor. Örneðin,
2015'in ikinci yarýsýnda net asgari ücret bin lira iken ücreti bin 100-bin
200 lira olanlarýn ücretinin bin 300 liranýn üzerine çýkarýlmasý kaçýnýlmaz
olacak. Özel sektörün de genel maaþ
dengesini korumak için mecburen
artýþ yapmasýnýn gerekeceði belirtiliyor.

TOPLU SÖZLEÞMEDEN EMEKLÝ
üzere, enflasyon oranýnda artýþtan
MEMUR DA YARARLANACAK
yararlanacaklar.
Emekli memur aylýklarýnda yapýlan
2-100 lira seyyanen zam alacaklar.
artýþlar da toplu sözleþmeyle belirle3- Çalýþmaya devam eden emeklilerniyor. Dolayýsýyla, memurlara yapýlan den yapýlan yüzde 10'luk Sosyal Güartýþlarýn aynýsý emekli memur aylýkvenlik Destek Primi kesintisi kaldýrýlalarýna da aynen yansýtýlacak. Onlar
cak. Üçlü artýþla aralýkta bin lira aylýk
da önce enflasyon farký, ardýndan da alan bir Bað-Kur'lunun eline geçecek
yüzde 6 oranýnda artýþtan yararlanapara ocakta yaklaþýk 240 lira artacak.
caklar.
EN DÜÞÜK ÝÞÇÝ EMEKLÝ
AYLIÐI 138 TL ARTACAK
Ýþçi emeklilerinin aylýklarý
normalde sadece enflasyon
oranýnda artýyor. Gayri Safi
Yurtiçi Hasýla'daki (GSYH) artýþtan yararlanamadýklarý için
iþçi emeklilerinin aylýklarýnýn
alým gücü zamanla azalýyor.
Önceki yýllardan farklý olarak
bu sene enflasyona ilave
olarak seyyanen zam alacaklar. Eðer aralýk ayýnda enflasyonda gerileme olmazsa iþçi
emeklileri ocak ayýnda en az
yüzde 3.49 oranýnda artacak.
13:00 Haberler
Pazartesi günü açýklanacak
13:30 2015’te Çorum – Yeni
aralýk ayý enflasyonu son 12
14:45 Yýlbaþý Röportajlarý – Yeni
yýlýn 3'ünde azaldý, 9'unda
16:00 Haberler
arttý. Artan yýllardaki ortala16:30 Önce Saðlýk
ma artýþ yüzde 0,40 olarak
18:00 Haberler
gerçekleþti. Eðer bu sene
aralýk ayýnda da bu oranda
19:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yýlbaþý Özel)
bir artýþ olursa iþçi emeklile20:30 Haberler
rine ocak ayýnda yapýlacak
21:00 2015’te Çorum – Yeni
zam yüzde 4.04'e ulaþacak.
23:00 Haberler
Ýþçi emeklilerinin 100 liralýk
23:30 Yýlbaþý Röportajlarý – Yeni
seyyanen zammý ise maaþla01:00 Haberler
rýna, enflasyon farký hesaplandýktan sonra ilave edilecek.
1.238 TL'YE YÜKSELECEK
Eðer seyyanen zam önce ilave edilip sonra enflasyon
* Bizonlar Geçen Yüzyýlýn Sonlarýna Kadar
farký hesaplanmýþ olsa 4 lira
Amerika’nýn Geniþ Otlaklýklarýnda Büyük
daha fazla artýþ yapýlmasý
Sürüler Halinde Yaþarlardý. Çok Avlandýklasöz konusu olacaktý. En dürýndan Kýsa Zamanda Nesilleri Hemen Heþük emekli iþçi aylýðý enflasmen Tükendi. Bugün De Nesli Tükenmesin
yon artýþý ve seyyanen zam
Diye Özel Parklarda Yetiþtirilip Korunmaktaile birlikte 138 lira artarak bin
dýr.
100 liradan bin 238 liraya
* Dünya Savaþý Sýrasýnda 16,000,000 Asker
yükselecek.
45,000,000 Sivil Toplam 61,000,000 Ýnsan
MEMURA ÖNCE
Hayatýný Kaybetti.
ENFLASYON FARKI
* Sevgililer Günün Kökeni, Roma Katolik
SONRA % 6 ZAM
Kilisesi'nin Ýnanýþýna Dayanan Bu Gün, VaMemur sendikalarý ile hükülentine Ýsmindeki Bir Din Adamýnýn Adýna
met arasýnda bu yýl gerçekÝlan Edilen Bir Bayram Günü Olarak Ortaya
leþtirilen toplu sözleþme göÇýkmýþtýr.
rüþmelerinde 2016'nýn ilk ya* Lösemi, Kan Hücrelerinin Özellikle De Akrýsýnda yüzde 6, ikinci yarýyuvarlarýn Normalin Üzerinde Çoðalmasý
sýnda yüzde 5, 2017 yýlýnda
Ýle Kendini Gösteren Bir Kanser Türüdür.
ise yüzde 3+3 oranýnda artýþ
* Tulum Peyniri Kýl Keçisi Tulumlara Basýlan
yapýlmasý kararlaþtýrýldý. MePeynirdir, %75-80 Nem Oranýna Sahip Mamur maaþlarýna, 2015 yýlýnýn
ðaralarda Ýki-üç Ay Bekletiliyor.
ikinci yarýsýnda enflasyon
yüzde 3'ü aþarsa, enflasyon
farký ödenecek. Ka sým ayý
itibarýyla yýlýn ikinci yarýsýnda
enflasyon yüzde 3.49 olarak
gerçekleþtiði için aralýk ayý
enflasyonu sýfýr düzeyinde
02/01/1924 Cuma günü hafta tatili olarak
kalýr veya düþmezse, memur
kabul edildi.
maaþlarýna ocak ayýnda ön02/01/1924 Ýstanbul Ýstiklal Mahkemesi'nde
celikle yüzde 0.49 oranýnda
yargýlanan gazeteciler beraat etti. Gazetecienflasyon farký verilecek. Bu
enflasyon farkýnýn üzerine de
ler ve Ýstanbul Barosu Baþkaný Lütfi Fikri
yüzde 6 oranýnda artýþ yapýBey Hýyanet-i Vataniye Kanunu'na aykýrý
lacak
davranmakla suþlanýyorlardý. Gazeteciler
BAÐ-KUR EMEKLÝSÝNE
beraat ederken Lütfi Fikri Bey 5 yýl kürek
ÜÇLÜ ZAM
hapsine mahkum oldu.
Emekli olduktan sonra çalýþ02/01/1975 Türkiye Radyolarý TRT1, TRT2
maya devam eden Bað- Kur
ve TRT3 adýyla, üç kanaldan yayýn yapmaemeklileri ocakta üç ayrý arya baþladý.
týþtan yararlanacaklar.
02/01/1985 Amerika Birleþik Devletleri, Bir1- En az yüzde 3.49 olmak

BUGÜN

Bunlarý Biliyor Musunuz?

Tarihte Bugün

leþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim
ve Kültür Örgütü) resmen ayrýldý.
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Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü

Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý

Burak Han DEMÝR

AYKANAT

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik

2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL

ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C

NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN

ERAY
213 72 74
Ýnönü Cd.26/E

GÖKMEN
777 04 77
8. Tarakçý Sk.No:18

DEVA
213 74 99
Bahçelievler Mh. 5.Sok

UYSAL
213 70 87
Gazi Cd.7/A

YARIN
ELÝF
224 57 42
Gazi Cd.11/B

ÝPEKLÝ LOZAN
225 03 49
Bahabey Cd.No:136

‘Yeni yýlda esnafýn
kepenkleri açýk kalsýn’

Çorum dondu!
Çorum soðuk havanýn etkisinde.
Dondurucu soðuklar kentte hayatý olumsuz etkiliyor. Gece saatlerine -13 dereceye kadar düþen
soðuklar nedeniyle kentteki süs

havuzlarý buz tuttu.
Dondurucu soðuklar hayatý
olumsuz etkiliyor
Türkiye Sibirya soðuklarýnýn etkisine girerken, Çorum'da da so-

ðuk hava etkisini gösterdi. Son
yýllarýn en soðuk günlerinin yaþandýðý kentte adeta hayat durdu. 10 derece birden düþen hava sýcaklýðý, yaþamý olumsuz et-

kiledi.
Çorum'da parklarda ve çeþitli
yerlerindeki süs havuzlarý da
dondu. Havuzlarýn üzerinde kalýn
buz tabakalarý oluþtu. Öte yandan gece açýk býrakýlan Çorum Parktaki
süs havuzu da akarken dondu.
Meteoroloji tahminlerine göre soðuk
havalar etkisini önümüzdeki günlerde de
sürdürecek.

TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yeni yýlýn ülkemize huzur ve refah getirmesini, esnaf ve sanatkarýmýza da,
sorunlarýnýn azaldýðý ekonominin canlanmasý için kepenklerin açýk kaldýðý, tezgahlarýn çalýþtýðý bir yýl olmasýný diledi.
"YARALARIN SARILMASI ÝLK ARZUMUZ"
2016 yýlýnýn Esnaf ve Sanatkarlarýn sorunlarýnýn giderildiði,
iþsizliðin azaldýðý, yatýrýmlarýn çoðaldýðý ve bol kazançlý bir yýl
olmasýný isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "2016 yýlýnda esnafýn kepenklerinin huzur içinde açýk kalmasý en büyük dileðimizdir. Doðu ve Güney doðu esnafýmýzýn yaralarýnýn sarýlmasý, sýkýntýlarýn atlatýlmasý için krediye ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasý, baþta kadýn ve gençler olmak üzere giriþimciliðiteþvik edecek reformlarýn yapýldýðý, daha huzurlu ve sorunlarýn giderildiði bir ülke temennisinde bulunuyorum. Yani
bu yýl ülkemizin atýlým yýlý olsun istiyoruz" dedi.
"ÜLKEMÝZÝN HUZUR VE ÝSTÝKRARININ
EN BÜYÜK DESTEKÇÝSÝYÝZ"
Palandöken, yeni yýl mesajýnda þunlarý dile getirdi, "Bir yýlý
daha geride býrakmaya sayýlý saatler kaldý. Ülkemizde ve
dünyada 2015 yýlýnda acý, tatlý olaylar yaþadýk. Þimdi ise yeni yýla esnaf için ayakta kalma mücadelesinin yanýnda tezgahlarýn çalýþmasý için ucuz elektrik kullanýmý, stopaj yükünün kaldýrýlmasý, Bað-Kur primlerinde destek, Perakende Yasasý'nýn ikincil düzenlemelerin çýkarýlmasý gibi beklentiler
içinde girmekteyiz. Her zaman olduðu gibi yeni yýlda da esnaf ve sanatkarlar olarak ülkemizin huzur ve istikrarýnýn en
büyük destekçisi olmaya devam edeceðiz. Refahýn arttýðý bir
yýl olmasý arzusundayýz. Çünkü 2016 yýlýný atýlým yapýlan bir
yýl olarak hatýrlamak istiyoruz" diye konuþtu.

Abdulkadir DURU

Peynir için bir dönem kapandý
Peynirde bulunan tuz oraný ve içindeki maddeler konusunda düzenleme yapýldý ve dün itibarýyla yürürlüðe resmen girmiþ oldu.
Peynirdeki tuz ve yað oraný ile yafta bilgilerine ait yeni standartlarý belirleyen tertip etmenin uygulamaya girmesi pozitif karþýlandý. Peynir imalatý ve perakende satýþ yapan iþ
yerleri uygulama dahilinde hazýrlýklarýný bitirdi.
Yeni düzenleme neyi kapsýyor?
Uygulamayla peynir imalatýnda, türüne göre deðiþmek
üzere, kuru madde oranýnýn yüzde 3 ile 7,5’i arasýnda
tuz kullanýlabilecek.
Tertip etme gereði, yaftalarda "köy peyniri", "ananesel
peynir", "natürel peynir" ile "çiftlik peyneri" gibi nitelemelere yer verilmeyecek ve en az 120 gün müddetle olgunlaþtýrýlarak üretilen kaþar peynirindeyse "daha önceki" ifadesi
kullanýlabilecek.

KADIN’IN
TOPLUMDAKÝ
YERÝ

Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
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.
.
.
.

Ýçerik

10.TL

Kadýn, eðitimcidir.
Dünyada her varlýða su nasýlda, kiþi bakýmýndan insan toplumlarýnda kadýn, öyledir.
Oysa bu dünyada en üzücü hadise, kadýnlar hiçbir toplumda
yerini bulamamýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir.
KADINI ÝSTÝSMAR ETTÝRMEYE YER VERMÝYORUZ. Haysiyetli,
günün ticaret yöntemleri içinde ayaklar altýna alýnan kadýn'ýn,
doðasýna yaraþýr bir onu mevkiine getirilmesinin yollarýný bulacaksýnýz bu kitapta.
Susayan insanýn, yudum yudum su içer gibi, benliðinin
gereksinimini alacaðý esasler taþýyor bu eser.
Bu eserde; görünmeyen, fakat kavranýlan bir kurtuluþ iþareti
vardýr.

