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Her şeyi vermek zorunda değiliz

Çorum’un sesini duyuralım

Mimar Sinan Mahallesinde Sağlık Merkezi yapılması
için Maliye Bakanlığı’na devredilmesi istenen arsanın
devrine İl Genel Meclisi onay vermedi. Gerekçe
ise Sağlık Merkezi yapılacak arsayı ileride satarız geliriyle yatırım yaparız şeklinde oldu.
Gazetemizin dünkü sayısında “Her şey rant
mı” başlığıyla konuya dikkat çeken habere
değinen İl Genel Meclisi Başkanı Halil
İbrahim Kaya “sağlık ocaklarına hassasiyet gösteriyoruz ama her şeyi de vereceğiz diye bir kaide yok” dedi.
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AK Parti İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, 7
Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenecek olan büyük
miting için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 7 Ağustos Pazar
günü Yenikapı’da düzenlenecek demokrasi
mitingi münasebetiyle yazılı bir
basın
açıklaması
yayınladı.
Bekiroğlu, yayınladığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi:

FETÖ operasyonunda
7 doktor tutuklandı

Yýl: 1 Sayý: 211
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Çorum’da, Fethullahçı
Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması’na
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma
kapsamında gözaltına alınan 8
doktordan 7’si tutuklandı. Sayfa 3’te

Türk-İş demokrasi
nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminin
ardından Çorum’da demokrasi nöbetleri sürüyor. Saat
kulesi meydanındaki demokrasi nöbetine dün gece de
Türk-İş sendikasına
bağalı işçi temsilcileri destek verdi
Sayfa 8’de

Vali Kılıç’tan Rektör
Alkan’a ziyaret

Vali Necmeddin Kılıç,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret
etti. Ziyarette Vali Kılıç’a,
Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü ve İl Milli Eğitim Müdürü
Seyit Ali Büyük de eşlik etti.
Sayfa 8’de

At yarışları 7 Ağustos’ta
Çorum Belediyesi tarafından
geleneksel olarak gerçekleştirilen at yarışları 7 Ağustos
Pazar günü yapılacak.
Sayfa 8’de

‘Saklı cennet turizme kazandırılmalı’

İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Abdullah Meteoğlu, Laçin İlçesi'nde
bulunan Yeşil Gölet'in ‘ormanın içindeki saklı cennet’i andırdığını belirterek, göletin
Sayfa 4’te
turizme kazandırılmasını istedi.

Çorum'a Sporcu Sağlık
Merkezi Kazandırılmalı

İl
Genel
Meclisi'nin
dünkü toplantısında Bayat İl
Genel Meclis Üyesi Ahmet
Tuna ve Merkez İl Genel Meclis
Üyesi Nurettin Karaca tarafından gündem dışı bir önerge
verilerek sporcu sağlık merkezi
kazandırılması konusunda bir
araştırma yapılması talep edildi.
Sayfa 3’te

Çorumgaz’dan milli iradeye destek
60 kadına dikiş
makinesi kursu

Çorum Hazır Elbiseciler
Odası Başkanlığı tarafından
“Kaydol, kaybolma” sloganıyla Çorum’da 60 kadına
Dikiş Makinası Kursu verilecek.
Sayfa 3’te

‘İskilip kaya mezarları
turizme kazandırılmalı’

İl Genel Meclisi'nin
dünkü toplantısında İskilip İl
Genel Meclis Üyesi Yusuf
Kaya, İskilip İl Genel Meclis
Üyesi Üzeyir Esenkaya yazılı
bir araştırma önergesi verdi.
Önergede İskilip’te ki tarihi
kalıntıların da turizme kazandırılması istendi.

Sayfa 4’te

7 CHP’li gençler grup toplantısına katıldı 2

Çakır, adliyeye
sevk edildi

15 Temmuz darbe
soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski
Çorum Valisi Nurullah
Çakır adliyeye sevk edilSayfa 8’de
di.

Sungurlu’da asfaltsız
yol kalmayacak

Sungurlu Belediyesi,
İlçedeki asfalt çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla asfalt
makinesi aldı.

Sayfa 7’de

Uslu, güvenlik
önlemlerini değerlendirdi

Uslu, Meclis TV’ye
15 Temmuz Darbe girişimini ve TBMM’de alınacak yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdi.
Sayfa 8’de
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Yeniden yapılandırma kanunu TBMM'den geçti
Sayfa

2

Vergi ve vergi cezaları, gecikme
faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden yapılandıran
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Vergi ve vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı,
gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus,
seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari
para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve
katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılıyor.
Devletin bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi,
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaştı.
Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil
dairelerince takip edilen vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim,
nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve
RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi,
genel sağlık sigortası prim alacakları ile
bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam,
gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz
ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca belediyelerin idari para
cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken
paylar hariç, beyana dayanan vergilerde
ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce
tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak.

gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık
ücreti alacaklarından vadesi 30
Haziran'dan önce ödenmemiş olanlar,
ilgili kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin
su ve atık su bedeli alacak asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Bu
tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz, cezai faiz, gecikme
faizi ve gecikme zammı gibi fer'ilerden
vazgeçilecek.

YAPILANDIRMALAR
30 HAZİRAN ÖNCESİNİ
KAPSAYACAK

Yargı kararıyla kesinleştiği halde
mükellefe ödemeye yönelik tebligatın
yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce
belirtilen şekilde başvuruda bulunulması
koşuluyla bu alacaklar da bu hükümden
yararlanacak. Bu hüküm kapsamına giren
alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi kanunun
yayımlandığı tarih olacak. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların
ayrıca dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek. Dava açma
süresi geçmemiş olan veya dava açılmış
olup henüz karar verilmemiş olan alacaklar için eğer kişi, davalı alacak aslının
yüzde 50'sini öderse geri kalan yüzde
50'nin terkini yapılacak.

Yapılandırmalar, 30 Haziran da
dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl
tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek.
Bu asıllara uygulanan gecikme faizi,
gecikme zammı ve gecikme cezası yerine
yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek
tutar ödenecek. Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ile İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk
eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci
taksidi kapsam dışı kalacak.

GECİKME ZAMMI YERİNE
ÜFE ESAS ALINACAK

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince
takip edilen alacaklardan, vergilerin
ödenmemiş kısmı ile bunların gecikme
faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE
aylık değişim oranı esas alınacak. Sadece
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE
oranında hesaplanan tutarın belirtilen
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar
dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi
cezaları ve bunların gecikme zamlarından
vazgeçilecek. Bir vergi aslına bağlı
olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının
yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı
yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece
gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas
alınarak hesaplama yapılacak. Bu tutarın
belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si ve bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil edilmeyecek. Askerlik, seçim,
nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK
idari para cezalarının tamamı ile bunların
dışında kalan asli amme alacaklarının
ödenmemiş kısmının tamamı, bunlara
bağlı fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas
alınarak hesaplama yapılacak. Alacağın
sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle,
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme
zammından vazgeçilecek. Vergi veya
gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bu asıllara bağlı faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi
kamu alacaklarında da aynı hüküm uygulanacak.

FAİZ ALACAĞINDAN
VAZGEÇİLECEK

Bazı
Kamu Alacaklarının
Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında
Kanun gereğince ödenmesi gerektiği
halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek. Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para
cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari
para cezalarının yüzde 50'sinin, belirtilen
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek. İdari para cezalarının tamamı
ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı,
Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tahsili

GÜMRÜK CEZALARI

Gümrük vergisi mevzuatında
gümrüklenmiş değere ilişkin idari para
cezalarının yüzde 30'u, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından uygulanan idari para
cezalarının yüzde 50'sinin ödenmesi
halinde de bu cezaların bakiyeleri terkin
edilecek. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler/gümrük vergileri için kesinleşmiş alacaklara ilişkin
hükümler uygulanacak. Bu alacaklar için
düzenlemeden yararlanmak istenmesi
durumunda ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük vergilerine ilişkin açılan davaların yargıdaki aşamaları ödenecek tutarı
etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam
olarak ödenmesi istenecek.v Ödenecek
motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme
süresince fenni muayene izni verilecek.

AÇILAN DAVALARDAN
VAZGEÇİLMESİ GEREKECEK

ÜST YARGIDAYSA EN SON
KARARA BAKILACAK

İhtilaf, ilk derece mahkemesinde
sonuçlanmış ancak üst yargı mercileri
Danıştay veya bölge idare mahkemesinde
devam ediyorsa, en son karara bakılacak.
En son karar terkinse, alacak asıllarının
yüzde 20'sinin ödenmesi halinde geri
kalan yüzde 80'i terkin edilecek. Vergi
aslına bağlı kesilen vergi cezalarının
tamamından vazgeçilecek. Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları yerine getirmelerinin yanı
sıra yıllık gelir veya kurumlar vergilerini,
gelir (stopaj) vergisini, kurumlar (stopaj)
vergisini, katma değer vergisini ve özel
tüketim vergisini zamanında ödemeleri
gerekecek. Bu vergilerin, çok zor durum
olmaksızın bir yılda ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde bu hükümlerden
yararlanılamayacak.

TAHAKKUK İŞLEMLERİ
DEVAM EDİLECEK

Kanuna göre, kanunun kapsadığı
dönemlere ilişkin olarak inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara
yönelik başlayan vergi incelemeleriyle,
takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine
devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin
yüzde 50'si ile bu tutara gecikme faizi
yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava
açma süresinin bitim tarihine kadar
hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda
cezanın yüzde 25'inin; vergi aslının
yüzde 50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75'inin, vergilere düzenlemenin yayımlandığı tarihe
kadar uygulanan gecikme faizinin ve
vergi aslına bağlı cezaların tamamının
tahsilinden vazgeçilecek. Ancak bunun
için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda
bulunularak, ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin
olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi
ziyaı cezalarında, cezanın yüzde 25'ini
belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75'i tahsil edilmeyecek.
Kanunun kapsadığı dönemlere
ilişkin olarak, kanunun yayımlandığı
tarihten önce tamamlandığı halde bu
tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları
üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemlerinin
yapılması ve belirlenen tutarın, belirtilen
süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu
düzenlemelerden
yararlanılacak.
Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için dava açmamaları gereke-

cek. Düzenlemenin yayımlandığı tarih
itibarıyla Vergi Usul Kanunu'nun tarhiyat
öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma
günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza
ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da düzenleme kapsamında
olacak.

EMLAK VERGİSİ
BİLDİRİMİNDE
BULUNMAYANLAR

Vergi Usul Kanunu'na göre kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın
sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen
matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk
ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık
zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının belli bir ödeme planı kapsamında
ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve
vergi cezalarının tamamının tahsilinden
vazgeçilecek. Vergi Usul Kanunu kapsamında kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen
vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir
ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının
tamamı alınmayacak. 2016 yılı ve önceki
vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak
vergisi bildiriminde bulunmayan veya
bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik
tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde
bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine

rine kaydedebilecekler. Gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut
olmayan mallarını fatura düzenlemek ve
her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname
intikal ettirebilmelerine imkan sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, ancak
belge düzenlemeksizin satılan malların
halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan
gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt
ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek. Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir
vergisi veya kurumlar vergisi matrahının
hesabında dikkate alınacak. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükellefleri, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte
işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu
tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile
bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan
işlemlerini, vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden
yüzde 3 oranında vergi hesaplanarak
beyanname verme süresi içinde ödenecek.

ECZANE STOKLARINDAKİ
İLAÇLAR

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan
ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura
düzenleyerek kayıtlarından çıkarabilecek. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların mali-

hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi
şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi,
gecikme zammı ve vergi cezalarının
tamamının tahsili yapılmayacak.

yet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında
hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile
beyan edilerek beyanname verme süresi
içinde 3 taksitle ödenecek.

MATRAH ARTIRIMI

VARLIKLARINI 31 ARALIK
2016'YA KADAR GETİRENLER
TASARRUF EDEBİLECEKLER

Mükellefler, belirlenen şartlar
dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri
hakkında artırımda bulunulan yıllar için
yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat
yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenlemede belirtilen şartlar dahilinde gelir
(stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini
artırmaları halinde, vergiyi ödemeyi
kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme
dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu
ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya
kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve
tarhiyatı da olmayacak.
KDV mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda
bulundukları dönemler için haklarında
KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Matrah veya vergi
artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin, defter ve
belgeleri incelenmeyecek ve artırıma
konu vergilerle ilgili tarhiyat yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve belgeleri
üzerinde daha önce vergi incelemesi
yapılmış olması, ilgili yıllar için mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına engel olmadığı gibi
idarenin artırımda bulunulmayan yıllar
veya dönemler için vergi incelemesi
yapma hakkı saklı kalacak. Matrah veya
vergi artırımında bulunulması düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel oluşturmayacak. İnceleme
yapma hakkına yönelik hükümler saklı
kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve
takdir işlemlerinin kanun yayımlandığı
tarihi izleyen ayın başından itibaren bir
ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Bu
süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma
talepleri dikkate alınmayacak.

DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA
İNTİKAL ETTİRİLEBİLMESİ
SAĞLANACAK

Kanunla, işletmelerde mevcut
olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar da
kayda alınıyor. Gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut
olduğu halde kayıtlarında yer almayan
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların
kendilerince veya bağlı oldukları meslek
kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, öngörülen sürede vergi dairelerine
bir envanter listesiyle bildirerek defterle-

Yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya
kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları
serbestçe
tasarruf
edebilecek.
Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya
işletmelerinden çekebilecek.
Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre,
yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar
Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
Mükellefler, Türkiye'ye getirilen
varlıklarını, dönem kazancının tespitinde
dikkate almaksızın işletmelerine dahil
edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye
tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın
işletmelerinden çekebilecek.
Yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları, yurt dışında bulunan
banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde
kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu hükümden
yararlanılacak.
Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı sermaye
avanslarının, yurt dışında bulunan para,
altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin
yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye
getirilmek suretiyle karşılanması halinde
söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde
hükümlerinden
yararlanılacak.
Mükellefler, Türkiye'de bulunan, ancak
kanuni defter kayıtlarında yer almayan
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni
defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde
söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.
Türkiye'ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya
kurumlar vergisi uygulaması bakımından
gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek. Yurt dışından Türkiye'ye varlık
getirenlerle, adına varlık getirilenler hak-
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kında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere hiçbir şekilde
vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir
araştırma, inceleme, soruşturma veya
kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası
ve idari para cezaları kesilemeyecek.
Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim
tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların
Türkiye getirilmesi, bildirim ve beyanıyla işletmeye dahil edilmelerine ilişkin
hususları, bildirim ve beyanların şekli,
içeriğiyle yapılacağı yere ilişkin usul ve
esasları belirleyecek.

2016 YILI HAZİRAN AYINDAN
ÖNCEKİ BORÇLARA
UYGULANAN CEZA

Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki
aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi
imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı
sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı
payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammının tahsilinden
vazgeçilecek.
Kanunda sıralananların dışında
kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan
gelir testine hiç başvurmayan sigortalılar,
gelir testine başvurarak borçlarının belirlenen seviyeden yeniden hesaplanması ve
bu statüye ilişkin prim borçlarının asıllarının peşin veya vade farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi halinde
vade farkı uygulanmaksızın gecikme
cezası ve gecikme zammı silinecek.
Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı bir
işte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik
destek primi ödemesi gerekenlerden,
2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi halinde de gecikme
cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlarla,
ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön
değerlendirme, araştırma veya tespit
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primiyle
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacaklarının, 30 Haziran 2016
tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin, ilgili kanunlar uyarınca uygulanan idari para
cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası
ve gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

YÜZDE 40'I ÖDENİRSE, YÜZDE
60'INDAN VAZGEÇİLECEK

Alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olmasına rağmen,
ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ödenmesi durumunda
kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek. 30 Haziran 2016'ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için, eksik
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta
primi asıllarıyla bu alacaklara gecikme
cezası ve zammının, belirtilen sürede
ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak. Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ikinci ayın sonuna kadar işverene tebliğ
edilen eksik işçilik tutarları üzerinden
hesaplanan sigorta prim tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri
ve kanun yollarına başvurmamaları şartı
aranacak.

İKİ KERE VADESİNDE
ÖDEMEZSE HAKKINI
KAYBEDECEK

Başvuruda bulunan borçlular,
sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya
da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini
ödeme haklarını kaybedecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular,
Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil
dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise dördüncü aydan başlamak üzere
2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte
ödeyebilecek.
Tutarın, ilk taksit ödeme süresi
içinde tamamen ödenmesi halinde, bu
tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.
İlk taksitin ödeme süresi içinde tamamen
ödenmesi halinde, feri alacaklar yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca

yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle
ödenmek istenmesi halinde, borçluların
başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih
etmeleri gerekecek. Taksitle yapılacak
ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit
için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve
bulunan tutar taksit sayısına bölünmek
suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.
Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih ettikleri
taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha
kısa sürede ödeme yapılması halinde,
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre
düzeltilecek.

36 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri ve
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu
tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor
Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol
Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye'de sportif
alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 2'şer aylık dönemler halinde azami 36
eşit taksitte ödenebilecek. İlk iki taksitin
süresinde tam ödenmemesi, süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi, bir
takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
halinde bu düzenlemeden yararlanma
hakkı kaybedilecek. Düzenlemeden
yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, cezası hesaplanmayacak. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi
gereken tutarlar, belediyelerin genel
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın
aylık dönemler halinde azami 144 eşit
taksitle tahsil edilecek. Bu kapsamda
yapılacak kesinti tutarı, bu idareler adına
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden ayrılan payların aylık tutarının
yüzde 50'sini aşamayacak. 2 yılı aşkın
süredir mücbir sebep halleri devam eden
yerlerdeki mükellefler başvurmaları
halinde mücbir sebep halleri sona erdirilerek mücbir sebep süresince ödemedikleri vergileri, herhangi bir faiz, zam, katsayı uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda
ödeyebilecek.

ÖDEME YAPILDIKÇA
HACİZLER KALDIRILACAK

Bu düzenlemeye göre, ödenecek
alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler,
yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak
ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen
hacizlere konu mallar, borçlunun talebi
halinde tahsil dairesince satılabilecek.
Başvuruda bulunan ve dava açmamaları
veya açılan davalardan vazgeçmeleri
gereken borçluların, bu düzenlemeden
yararlanabilmeleri için belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şartı aranacak. Bakanlar
Kurulu, öngörülen başvuru ve ilk taksit
ödeme sürelerini bir aya kadar, mücbir
sebep hali ilan edilen durumlarda da bir
yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

50 LİRANIN ALTI
ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN
VAZGEÇİLECEK

Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’na ve SGK'ya bağlı
tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi
31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın
altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek. TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun
hasılatından alınacak oda payları ile
borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların
TOBB'a olan aidat borçları, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine
göre ödenmesi gereken aidat borçları da
yapılandırılacak. Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu’na olan
aidat ve katılma payı borçları, avukatların
baro kesenekleriyle staj kredisi borçları,
orman köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel
Müdürlüğü tarafından verilen kredilerin
geri ödemeleri, tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan krediler, organize
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi
yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin il özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan alacaklarının
tahsilinden vazgeçilecek. "Sözleşme"
tanımlanmasının dar yorumlanması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, "Hizmet sözleşmeleri" de
mali sorumluluk maddesine eklendi.
Buna göre partinin teşkilat kademelerinin
yaptıkları hizmet sözleşmeleri de dahil
her türlü sözleşme ve
giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzel
kişiliği hiçbir suretle
sorumlu tutulamayacak.

GÜND
 EM

3

Bekiroğlu, ‘Tüm dünyaya
Sayfa
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Çorum’un sesini duyuralım’

ülkemize karşı yapılan bu saldırılara,
şehit olan onca kardeşlerimize rağmen
kimse dememiştir ki, bu FETÖ teröristtir.
Tam tersi dünya kamuoyu bu oyunun
arkasında olmuştur. Üst akıllar oyunu
kurmuş, FETÖ alçakları ise oynamıştır.
Biz bu oyunları tarumar ettik. Şimdi sıkıştılar, çırpınıyorlar. Bu hain zat ben
ABD’yi seviyorum beni vermeyin diye
yalvarıyor. Bu ve buna çanak tutan kim
varsa bu mazlum halka zulüm eden kim
varsa hidayetinde ağır şekilde cezasız
bırakılmayacaktır.

TÜM DÜNYAYA ÇORUM’UN
SESİNİ DUYURALIM

AK Parti İl Başkanı Av. Rumi
Bekiroğlu, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da
düzenlenecek olan büyük miting için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğinde 7 Ağustos Pazar
günü Yenikapı’da düzenlenecek demokrasi mitingi münasebetiyle yazılı bir basın
açıklaması yayınladı. Bekiroğlu, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HALKIN YANIMIZDA
OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

“15 Temmuz 2016 günü, milli irademiz ve demokrasimize karşı hain
FETÖ tarafından ülkemizin birlik ve
beraberliğine kast eden bu alçakça yapılan girişme karşı dik durduk durmaya da
devam ediyoruz. Milletimiz 79 milyon bir

bütün olarak sokaklara indik. Tanklara,
helikopterlere, uçaklara karşı durduk.
Onlarca şehit verdik ama bu vatanı o
hainlere vermedik. Demokrasimize karşı
yapılan bu hain girişim bertaraf edilmiş
olup, günlerdir meydanlarda nöbet tutan
yaşlısı genci bütün vatandaşlarımıza minnettarız. Bu hain mihraklar gördüler ki
Türkiye Cumhuriyeti halkı hiçbir zaman
demokrasimize karşı kast eden alçaklara
boyun eğmeyecek, Başkomutanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman
yanında olacağımızı öğrendiler.

DÜNYA, BU OYUNUN
ARKASINDA DURDU

Bilinmelidir, bizim bizden başka
dostumuz yoktur. Görüldüğü üzere, ne
Avrupa’dan, ne AB’den, ne ABD’den

CASE Bölge Servis

Toplantısı Çorum’da yapıldı
Çorum CASE Bölge
Sevisi Yetkilisi Zafer Eliaçık tarafından organize edilen CASE
Bölge
Servisler
Toplantısı
Çorum’da gerçekleştirildi.
Çorum
Esnaf
ve
Sanatkarlar Odaları Birliği
(ÇESOB) Toplantı Salonu’nda
düzenlenen toplantıya CASE
Bölge Servis Sorumlusu Yasin
Subaşı, ÇESOB Başkanı Yalçın
Kılıç, ÇESOB Başkan Vekili
Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf
Odası Başkanı Necmettin Uzun
ve Çorum, Amasya, Sivas,
Kastamonu, Tokat, Ankara servis
yetkilileri katıldı.
Toplantıda konuşan CASE
Bölge Servis Sorumlusu Yasin
Subaşı, “Misafirperverliğiniz için
teşekkür ederiz. Bizler bu toplan-

tıdan memnun kaldık. İlerleyen
zamanlarda imkanlarımız dahilinde bu tür toplantıları Çorum’da
gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
CASE Çorum Bayisi’ne bizleri
sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” açıklamalarında
bulundu.
Oto Tamirciler Esnaf
Odası Başkanı Necmettin Uzun
ise, “Bu tür bilgilendirme toplantılarının Çorum esnafına yararı
büyüktür. Bizler sizlere doğru
bilgi ulaştırma çabası içerisindeyiz. Esnafın yararına olan bütün
çalışmalarda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bizler her zaman
esnafımızın
yanındayız.
Katılımcılar bu bilgilendirmeden
ve misafirperverliğimizden memnun kaldı ” dedi.

Tüm Çorumlu hemşerilerimize
sesleniyorum.
Cumhurbaşkanımız,
Başkomutanımız
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta Yenikapı’da taçlandırılacak miting öncesi vatandaşlarımızı davet etmişti. Siyasi partilerden katılım olması gerektiğini söyleyen
Cumhurbaşkanımız’a yanında olduğunu
beyan eden MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli mitinge katılacağını belirtti.
Bizde Çorumlu hemşerilerimize tüm il ve
ilçe kademelerimiz dahil bütün vatandaşlarımızı 7 Ağustos günü saat 17.00 da
Çorum Saat Kulesi Meydanı’nda binlerce
vatandaşımız ile orada olacak ve
Çorum’dan demokrasi nöbetimizi taçlandıracağız. Siyasi parti ayırt etmeksizin,
STK’larımız ile halkımız ile Çorum’da
meydanları
dolduralım.
Cumhurbaşkanımızın Canlı
olarak sesleneceği miting de
tüm dünyaya Çorum’un
sesini duyuralım.”

60 kadına dikiş
makinesi kursu

Çorum
Hazır
Elbiseciler
Odası
Başkanlığı tarafından
hazırlanan
Avrupa
Birliği (AB) Kayıtlı
İstihdamın Teşviki 2
Projesi
kapsamında
“Kaydol, kaybolma”
sloganıyla Çorum’da 60
kadına Dikiş Makinası Kursu verilecek.
Kursa 1 Ağustos itibariyle başlayan başvuruların Ağustos ayı süresince devam edeceği belirtilirken, kursiyerler haftada 30 saat olmak üzere
toplamda 688 saat kurs görecekler. Saat 10.00’da
başlayan kurs saat 15.00’de tamamlanmak üzere
planlanırken, kursiyerlere ise günlük 8 Avro ücret
ödenecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati
Şimşek, “Proje kapsamında Çorum’da odamız
üyelerinin sektördeki talep ve şikayetleri doğrultusunda sanayi tipi makina kullanabilen kalifiye eleman eksikliği vurgusundan yola çıkarak belirlenecek usta eğiticilerle sanayi tipi makina kullanabilen kalifiye eleman eksikliğini tamamlamayı
hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda seçilecek 60
kadının meslek sahibi haline getirilmesi amacıyla
toplam 688 saatlik 20 kişilik gruplar halinde 2’şer
aylık 3 ayrı grupta MEB onaylı eğitimler verilip,
eğitimler sertifikalandırılacaktır. Mesleki eğitim
sonrasında bölgede iş bulma olanakları artacak
olan genç kadınlara ayrıca staj ve işbaşı eğitimi
verilecektir. Seçim kriterlerimiz ise; kadınların İŞKUR’a kayıt yaptırmaları, ücret getiren bir işte
çalışıyor olmamaları, mesleki bir becerilerinin
olmaması ve eğitime devam engellerinin olmaması gerekmektedir. Eğitim 1 Eylül 2016 itibarı ile
başlayıp 1 Mart 2017’de son bulacaktır” dedi.

BİLİNÇLENDİRME VE
FARKINDALIK SEMİNERLERİ DE
DÜZENLENECEK

Şans eseri kurtuldular

Ortaköy
Karayolu’nda
meydana gelen trafik kazasında bir
otomobil ile traktör çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre,
Ortaköy yolu üzerinde faaliyet gösteren Recepoğulları Un ve İrmik
Fabrikası’na buğday getiren 19 EK
656 plakalı traktör, sürücüsünün
dikkatsizliği sonucu, dönüş yaptığı
sırada karşı yönden gelen 19 UM
805 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil

şarampole uçtu. Hava yastığı patlayan otomobilde bulunanlar kazayı
yara almadan atlattılar. Römorku
buğday yüklü olan traktör, yolu
kapattı. Ön tekerlekleri fırlayan
traktör başka bir traktör ile çekildi
ve yol trafiğe açıldı.
Kazada hem traktörde, hem
de otomobilde ciddi hasar meydana
geldiği görüldü. Kazada ölen ya da
yaralananın olmaması ise şans olarak değerlendirildi.

Proje kapsamında oda üyelerine de kurumsallaşma eğitimi verileceğini kaydeden Oda
Başkanı Şimşek, “Küçük ölçekteki iş yerlerimize
de kurumsallaşma eğitimi verilerek kayıtlı istihdama yönelim konusunda gelişim elde edilmesini
hedeflemekteyiz. Eğitim süremiz toplam 14 saat
sürüp 2 gün olacaktır. Odamız farkındalık ve bilinçlendirme kapsamında bölgemizde bulunan 10
Meslek ve Ticaret Lisesi’nde eğitim gören toplamda 400 son sınıf öğrencisine farkındalık seminerleri verilecektir. Meslek hayatına atılmaya çalışan
gençlerimizin kayıt dışı istihdamın hem şahıslarına hem de ülkemize zararları konusunda farkındalık yaratılmış olacaktır. İşverenlere kayıt dışı çalıştırılan işçilerin makro ve mikro düzeyde yol açtığı
problemler hakkında bilgi vermek üzere 14 adet
seminer düzenlenecektir. Projemiz kapsamında
okullarda ve il genelinde yapılacak olan bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri hem kayıtlı istihdamın önemi hem de iş gücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu konularını
kapsayacağı için birden fazla özel
amaca dönük hizmet vermiş olacağız” açıklamalarında bulundu.

FETÖ operasyonunda
7 doktor tutuklandı

Çorum’da,
Fethullahçı
Terör
Örgütü/Paralel
Devlet
Yapılanması’na
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında
gözaltına alınan 8 doktordan 7’si tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile il merkezindeki diğer
kamu hastanelerinde görev yapan 8 doktor,
dokuz gün önce polis tarafından gözaltına alın-

dı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan doktorlar S.H.K. (51), M.Z. (43), İ.Ö. (43), H.K.E.
(45), E.Z. (44), D.U. (49), E.K. ( 50) ve N.Z (44)
geniş güvenlik önlemleri altında dün adliyeye
sevk
edildi.
Cumhuriyet
Savcılığı’nda sorgulanan doktorlar 7’si tutuklanarak cezaevine
gönderildi. N.Z. ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi
Eğitim Biriminin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sosyal proje yarışmasında dereceye giren
gençler, CHP Grup Toplantısında “Onur
Konuğu” olarak ağırlandı.
6-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında CHP
Parti Okulu bünyesinde, Türkiye genelinde 72
ilden Gençlik Kolları üyesi toplam 450 gencin
katılımıyla gerçekleştirilen “Gençlik Akran
Eğitimi ve Sosyal Proje Yarışması” tamamlanarak dereceye giren gruplar ödüllendirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Teşkilatı
adına yarışmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi

İl Gençlik Kolları Üyesi Onur Topkül yarışmada
Türkiye genelinde üçüncü oldu.

CHP’li gençler grup
toplantısına katıldı

Grup toplantısının ardından CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında
ziyaret eden Gençlik Kolları üyeleri hazırladıkları sosyal projeleri anlatarak, vatandaşlardan
aldıkları olumlu tepkileri aktardılar.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüşmelerinin ardından heyet, CHP
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse
ile bir araya geldi.

Çelik’ten Alkan’a
veda ziyareti

İl Jandarma ve Garnizon Komutanı
Kıdemli Albay Ahmet Çelik, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a veda ziyaretinde bulundu.
3 yıldır Çorum’da görev yapan İl
Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay
Ahmet Çelik, Jandarma Genel Komutanlığı’na
atanmasının ardından veda ziyaretlerine devam
ediyor. Çelik, geçtiğimiz Çarşamba günü Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Alkan ile bir süre görüşen Çelik,
Çorum’da görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca Çelik, Çorum’a ve üniversiteye yaptığı değerli çalışmalardan dolayı
Rektör Alkan’a teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ise, Çelik’in görevde bulunduğu
süreçte Çorum’a vermiş olduğu değerli katkıları
ve çalışmalarından ötürü teşekkür ederek yeni
görev yerinde başarılarının devamını diledi.
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Kaya: Her şeyi vermek
Sayfa

zorunda değiliz

şeklinde oldu. Gazetemizin dünkü sayısında
“Her şey rant mı” başlığıyla konuya dikkat
çeken habere değinen İl Genel Meclisi Başkanı
Halil İbrahim Kaya “sağlık ocaklarına hassasiyet gösteriyoruz ama her şeyi de vereceğiz diye
bir kaide yok” dedi. Kaya Meclis toplantısında
konuya ilişkin görüşlerini açıklarken şu ifadeleri
kullandı. “Bugün basın ve yayın organlarının bir
tanesinde ‘Her şey rant mı?’ başlıklı bir haber
gördüm. Meclisimiz hiçbir zaman rant peşinde
değildir. Şahısla ilgili bir şey söz konusu değil
haberde. Meclisimizle ilgili bir haber. Dün meclisimizde reddedilen Mimar Sinan’daki menkulümüzü sağlık ocağına devretmememiz nedeniyle yapılmış bir haber. Biz hâlbuki sağlık ocaklarına ve okullara büyük hassasiyet gösteriyoruz.
Ama her şeyimizi de vereceğimiz diye bir kaidemiz yoktur. Bizim de kendimize has gelirlerimiz vardır. Bizim de kendimizi düşünmeye ihtiyacımız var. İleriye dönük gayrimenkullerimizi
değerlendirmemizde bir sakınca yoktur.
Meclisimiz memleketimiz için gerekli her şeyi
yapıyor. Bunu yaparken de dikkat etmemiz
gereken hususlar var. Bu söylemlerin bize
uymadığını belirtmek istiyorum”

‘Saklı
cennet
turizme kazandırılmalı’

Mimar Sinan Mahallesinde Sağlık Merkezi
yapılması için Maliye Bakanlığı’na devredilmesi istenen arsanın devrine İl Genel Meclisi onay
vermedi. Gerekçe ise Sağlık Merkezi yapılacak
arsayı ileride satarız geliriyle yatırım yaparız

İl Genel Meclisi Turizm
Komisyonu Başkanı Abdullah
Meteoğlu, Laçin İlçesi'nde bulunan
Yeşil Gölet'in ‘ormanın içindeki saklı
cennet’i andırdığını belirterek, göletin turizme kazandırılmasını istedi.
İl Genel Meclisi Başkan
lığı'nca geçtiğimiz Haziran ayında
Turizm Komisyonu'na havale edilen
Laçin İlçesi'nde bulunan Laçin
Göleti, Ahmet Dede mevkiindeki
Deliklikaya Şelalesi'nin turizme
kazandırılması ile ilgili dosyanın
sonuçları değerlendirildi.
Turizm Komisyonu Başkanı
Abdullah Meteoğlu, " Çorum’da
henüz çok az kişi tarafından keşfedilen Yeşil Gölet, daha şimdiden
gizemli güzelliğiyle Çorum’un alternatif turizmine hizmet etmek için
güçlü bir potansiyele sahip. Burada
muhteşem bir güzellik yatıyor. Bu
güzelliği herke keşfetmeli" dedi.
Meteoğlu, komisyonun hazırladığı rapor hakkında şu bilgileri
verdi:
"Laçin ilçemiz, ender bulunan doğa turizmin her türlüsüne
müsait bir görüntü arz eder.
Dinlenmek, spor ve av yapmak, sessiz ve temiz bir ortamda iyi vakit
geçirerek sağlam bir ruh yapısı
kazanmak amacı ile Laçin Göleti
Ahmet Dede mevki Deliklikaya
Şelalesi, gerçekten ender güzellikleri
saklayan ve her mevsim farklı görüntüleri insana sunan bir esrara sahiptir.
Gerçek anlamda doğa yürüyüşü ola-

bilecek güzergahların oluşturulması
amacı ile çalışmaların yapılması ilimizin turizm alanında dağcılık
yamaç paraşütçülüğü sporuna cevap
verebilecek doğal turizm mekanıdır.
Çorum’un Laçin İlçesi’nde
bulunan Yeşil Gölet, ‘ormanın içindeki saklı cennet’ gibi sanki…
Çorum’da henüz çok az kişi
tarafından keşfedilen Yeşil Gölet,
daha şimdiden gizemli güzelliğiyle
Çorum’un alternatif turizmine hizmet etmek için güçlü bir potansiyele
sahip. Burada muhteşem bir güzellik
yatıyor. Bu güzelliği herke keşfetmeli.
Şimdiden birçok kişinin piknik amacıyla ziyaret ettiği Yeşil
Gölet’in alternatif turizm için ideal
bir bölge olduğunu kanaatindeyiz.
İl Özel İdaresi’nin katkıları
ile yapılan gölet 12 metre derinliğindedir. Gölet etrafına Çorum Orman
Müdürlüğü ve Laçin Belediyesi tarafından kamelyalar yerleştirildiği
görülmektedir.
Laçin’in üç kilometre batısında bulunan gölet hemen yanı başında
küçük bir de şelale barındırıyor.
Yeşil Şelale göletin batısında
200 -300 metre orman içinde toprak
ve stabilize kıvrım kıvrım yollardan
harika bir orman manzarasını eşliğinde ve bol bol oksijen alarak beş dakikada ulaşılıyor.
Toprak yoldan ayrılarak 100150 metre içeride dik bir patika ile
ulaşıyorsunuz. Sık orman içinde

‘Geri dönüşüm
teşvik edilmeli’
Çorum Merkez İl Genel
Meclis Üyesi Nurettin Karaca ve
İskilip İl Genel Meclis Üyesi
Yusuf Kaya, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla geri dönüşümün
teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.
Nurettin Karaca ve Yusuf
Kaya, İl Genel Meclisi'nin dünkü
toplantısında yazılı bir araştırma
önergesi verdi.
Önergede şu ifadeler yer
aldı:
"İlimiz ve ilçelerimizde

çevreyi kirleten her türlü atık maddelerin geri dönüşümü nasıl sağlanıyor? Geri dönüşümü teşvik
etmek amacıyla ne gibi çalışmalar
yapılmaktadır? Çevre kirliliğine
sebep olan atık maddelerin ücretlendirilmek suretiyle geri dönüşümü düşünülüyor mu? Bu konuların araştırılarak kamuoyunun bilgisine sunulmasını arz ederiz."
Önerge, araştırılmak ve
konuyla ilgili rapor hazırlanmak
üzere
Çevre
ve
Sağlık
Komisyonu'na havale edildi.
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Köy yerleşik alanları görüşüldü
Çorum İl Genel Meclisi'nin
Ağustos ayı olağan toplantıları devam
ediyor.
Meclis, dün saat 11.00'de İl
Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim
Kaya başkanlığında toplanarak gündeme alınan maddeleri görüştü.
Dönemin dördüncü toplantısında ilk olarak; Kargı İlçesi Kavakçayı

şelaleye varıncaya kadar şelale
gözükmüyor sonra bir anda yaklaşık
7-8 metre yüksekten köpük köpük
ve buz gibi akarak taşların ve ağaçların arasından size gülümsüyor ve o
muhteşem güzelliğini bütün cömertliği ile sunuyor.
Komisyon olarak öneri ve
görüşümüz:
Laçin İlçesi'nin çıkışından
sonra yeşil göle kadar olan yol stabilize bu yolun hemen ıslah edilmesi,
Göletle şelale arasındaki
yolun ıslahı ve yoldan şelaleye kadar
olan patikanın daha kullanılabilir
olması,
Şelale etrafına otantik seyir
ve dinlenme noktaları yapılması,
Şelalenin görselliğini artırmak için ormanda çalışma yapılması,

Köyü'nde plan müellifince hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve
açıklama raporunun 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 8. maddesi gereğince görüşülmesi hususu ele alındı. Söz konusu
dosya, araştırılmak ve rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'na havale edildi.

Gölet çevresindeki yolların
ve kamelyaların yapılıp gelen misafirlerin ihtiyaçlarına cevap verebilir
sayıda ve nitelikte olması,
Piknik alanlarında temiz su,
wc, lavabo ve çöp toplama alanlarını
oluşturulması,
Yürüyüş ve bisiklet parkurlarının oluşturulup listelere alınması,
Yapılan incelemelerde sonuç
olarak tespit edilen zayıf yönlerin
giderilmesi,
Güçlü yönlerin daha öne
çıkarılması ilimize alternatif turizm
anlamında çok güzel ve muhteşem
bir doğal alanı Çorum halkına ve
gelen misafirlerimizin hizmetine
kazandırılmasının uygun olacağı
kanaatindeyiz."

Sebze ve tahılda
yerli tohum temini
kolaylaştırılmalı
Uğurludağ İl Genel
Meclis Üyesi Ekrem Yıldırım,
Merkez İl Genel Meclis Üyesi
İsmail Vural, tahıl ve sebzeler için
yerli tohum temini konusunda bir
araştırma yapılmasını talep etti.
İl Genel Meclisi'nin
dünkü toplantısında yazılı bir
araştırma önergesi veren Ekrem
Yıldırım ve İsmail Vural, "Çorum
bölgemizde çiftçilikle uğraşan
vatandaşlarımız tahıl ve sebze

tohumlarını nereden karşılamakta, yerli tohum nereden gelmektedir? Verimin azalıp, çoğalmasında tohumun ve iklim şartlarının
etkisi nedir? Araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini takdirlerinize sunuyoruz" dediler.
Söz konusu önerge, araştırılmak ve rapora bağlanmak
üzere Tarım Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda daha sonra; Çorum
Merkez İlçe'ye bağlı Kireçocağı,
Küçükpalabıyık ve Mislerovacığı köylerine ait köy yerleşik alanı ve civarı
sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu'nca hazırlanan raporlar
görüşüldü.
Raporlar
hakkında
Komisyon Başkanı Yurdanur Özzehinli
tarafından meclis üyelerine bilgi verildi.

Çorum'a Sporcu Sağlık
Merkezi Kazandırılmalı

İl Genel Meclisi, Çorum'a
sporcu sağlık merkezi kazandırmak için harekete geçti.
İl Genel Meclisi'nin dünkü
toplantısında Bayat İl Genel
Meclis Üyesi Ahmet Tuna ve
Merkez İl Genel Meclis Üyesi
Nurettin Karaca tarafından gündem dışı bir önerge verilerek sporcu sağlık merkezi kazandırılması
konusunda bir araştırma yapılması
talep edildi.
Önergede şu ifadelere yer
verildi:

"İlimizde her branşta spor
yapan yüzlerce gencimiz ve yetişkinlerimiz faaliyet göstermektedir.
Bu faaliyetleri esnasında sakatlanan, sağlığı bozulan sporcularımız
için sporcu sağlık merkezleri var
mıdır? Varsa ne gibi çalışmalar
yapılıyor? Yoksa mutlaka bir sporcu sağlığı merkezinin yapılması
için gerekli çalışmalar yapılmasını
meclisimizden talep ediyoruz."
Tuna ve Karaca'nın önergesi, araştırılmak üzere Spor
Komisyonu'na havale edildi.

‘İskilip kaya mezarları
turizme kazandırılmalı’

İskilip’te bulunan İskilip
Kalesi ve kaya mezarlarının turizme
kazandırılması, kaleye çıkan tünelin
ise gün ışığına çıkartılması istendi.
İl Genel Meclisi'nin dünkü
toplantısında İskilip İl Genel Meclis
Üyesi Yusuf Kaya, İskilip İl Genel
Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya yazılı bir araştırma önergesi verdi. Önergede şu ifadeler yer aldı: "Tarihi
Roma dönemine dayanan İskilip

Kalesi eteklerinde bulunan kaya
mezarlıklarının turizme kazandırılması ile ilgili neler yapılabilir?
İskilip Ulu Cami yanında İskilip
Kalesi’ne çıkan tünelin gün ışığına
çıkartılması için neler yapılması
gerekir?" Kaya ve Esenkaya'nın
önergesi, araştırılmak, gerekli değerlendirmeler yapılmak ve konu hakkında rapor hazırlanmak üzere
Turizm Komisyonu'na havale edildi.
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Çamiçi, ‘Görme engellilerin hayatı kolaylaştırılmalı’
Sayfa
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Çorum İl Genel Meclisi Aile ve
Engelliler Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi,
görme engellilerin hayatının kolaylaştırılması, onların yaşadığı sorunların çözülmesi
gerektiğini söyledi.
İl Genel Meclisi Başkanlığınca geçtiğimiz Haziran ayında Aile ve Engelliler
Komisyonu’na havale edilen, "Çorum ilinde
görme engellilere yönelik kurum ve kuruluşlarda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Görme engelliler için hazırlanan, uygulanan
projeler nelerdir? İlimizde ki görme engelliler için kurulan dernekler ne gibi faaliyetler
göstermekte? İlimizde görme engelli sanatçılarımız var mıdır? İş adamlarımız, STK’larda
yetkili hemşerilerimiz var mı?" konulu dosyanın sonuçları açıklandı.
İl Genel Meclisi'nin dünkü toplantısında komisyonun hazırladığı rapor hakkında
bilgi veren Komisyon Başkanı Arif Çamiçi,
şunları söyledi:
"Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Çorum
Belediyesi'nin görme engelliler için Halk
Bankası Çorum Şubesi ile ortaklaşa Hasan
Paşa Devlet Hastanesi civarında ATM kurulmuştur. Çorum Belediyesi Yalova Üniversitesi Ulaşım Mühendisliği ortaklaşa çalışarak
görme engelliler için sesli ikaz sistemi kurularak hizmete sunulmuştur. Buhara Kültür
Merkezi'nde görme engelliler zilli toplarla
gol atma sporsal faaliyetler düzenlenmiştir.
Toplu ulaşım duraklarında görme engelliler
için sesli uyarı çalışmaları, akıllı duraklarda
uygulanmaya hazırlanmaktadır. Cadde ve
sokaklarda görme engelliler için bordür-rampalar oluşturulmuştur. Resmi genelge ile de
tüm kamu kurum ve kuruluşlarda tüm engellilerde olduğu gibi görme engellilerin faydalanacağı kabartma-yazı yürüme parkuru sesli
ikazlarla
donatılması
gerekmektedir.
Anayasanın 61. Maddesinde devletin sakat
korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaçla gerekli
teşkilat tesisleri kurar ve kurdurur ifadesi ile
tüm kuruluşların sorumlu olduğunu açıkça

ifade edilmektedir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü'nün Çorum ili görme yetersizliğine sahip bireyler için yapılan uygulamaları
ise şöyledir:
Görme yetersizliğine sahip bireyler
için; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede
Müdürlük bünyesinde bulunan Özel Eğitim
Değerlendirme Kurulu tarafından tanılama
yapılmakta ve gerekli eğitim tedbirleri alınmaktadır.
Alınan Eğitim Tedbirleri: Tam
zamanlı kaynaştırma ya da özel eğitim sınıfı
tedbiri alınmaktadır. Tam zamanlı kaynaştırma tedbiri daha çok az görme yetersizliğine
sahip bireylere önerilirken; özel eğitim sınıfı
görme yetersizliği (total) olan bireylere ilkokul düzeyinde açılan ve eğitim verilen sınıfı
ifade etmektedir. Görme yetersizliği olan
bireylere ortaokul ve lise düzeylerinde sadece tam zamanlı kaynaştırma eğitimi tedbiri
önerilmektedir.
Temel eğitimde görme yetersizliği
(total) 3 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilere özel eğitim sınıfı açılacaktır. Temel eğitimde görme yetersizliği (az gören) 13 öğrenci ve lisede ise görme yetersizliği (total) 2
öğrenci görme yetersizliği (az gören) 11
öğrenci bulunmaktadır. Özel Eğitim
Hizmetler Yönetmeliği gereği ortaokul ve
lise düzeyinde görme yetersizliği bulunan
bireylere özel eğitim sınıfı açılmaktadır.
Ortaokul ve liselerde görme yetersizliği olan
bireylere tam zamanlı kaynaştırma eğitimi
verilmektedir.
Altınokta Körler Derneği'nin tespit
ettiği sorunlar ve çözüm öneriler ise şöyledir;
- Binalardaki asansörlerde butonların
üzerinde rakamların kabartma şeklinde ve
yanlarında braile alfabesi ile yazılmamış
olması ve geldiği katı söyleyen seslendirme
sisteminin olmaması.
- Şehiriçi otobüslerde geldiği durağı
söyleyen seslendirme sistemi olmaması.
- Duraklarda gelen otobüsü söyleyen
bir ses sistemi olmaması. (Sadece bazı durak-

Evlat edinmenin
şartları araştırılacak

Merkez İl Genel Meclis Üyesi
Mustafa Alagöz, çocuk yuvalarından evlat edinme şartlarının araştırılmasını istedi.
İl Genel Meclisi'nin dünkü
toplantısında gündem dışı bir yazılı önerge veren Özzehinli ve
Alagöz, şu ifadelere yer verdiler:
"Çocuğu olmayan ya da
yuvası olmayan çocukları evlan
edinmek isteyen, çocuklarına kardeş yapmayı düşünen pek çok aile
var.
Toplumu aydınlatmak için,
Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü bünyesindeki yuvalarımızdan evlat edinme şartları nelerdir? Nasıl evlat edinilebilir?
Kapsamlı olarak araştırılıp
meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesini
takdirlerinize
sunuyoruz."
Söz konusu önerge, araştırılmak ve rapora bağlanmak üzere
Aile ve Engelliler Komisyonu'na
havale edildi.

Osmancık OSB Araştırılacak
Çorum Merkez İl Genel
Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli,

Organize Sanayi Bölgesi ne aşamadadır? Faaliyete ne zaman geçecektir? Arsa, altyapı işleri ne durumdadır? Kaydedilmiş üye sayısı ne
kadardır? Meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunu
değerli meclis üyelerimizin takdirlerine sunarız."
Önerge, araştırılmak ve rapora bağlanmak üzere Sanayi ve
Ticaret Komisyonu'na havale edildi.
Komisyonun hazırlayacağı
raporun, Eylül dönemi toplantılarında görüşülmesi bekleniyor.

Çorum İl Genel Meclisi
Sanayi ve Ticaret Komisyonu,
Osmancık Organize Sanayi Bölgesi
hakkında kapsamlı bir araştırma
yapacak.
Osmancık İl Genel Meclis
Üyesi Celalettin Aksan ve Dodurga
İl Genel Meclis Üyesi Mustafa
Çatar, Osmancık OSB'nin araştırılmasıyla ilgili yazılı önerge verdi.
Önergede şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz Osmancık İlçesi'nde
kurulum aşamasında olan Osmancık

larda var. Bu yaygınlaştırılmalı ve sesleri az
duyulduğu için ses seviyesi yükseltilmeli)
- Otobüslerin tam durağın önünde
durmadıklarından dolayı binmemizin zorlaşması
- Engellilerin otobüslere ücretsiz binmelerinde otobüs şoförlerinin rahatsız olma-
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raporu) hazırlanarak verildiği takdirde kamuya yararlı bir dernek olarak bu kişilere ulaşarak eğitim ve rehabilitasyon konusunda yardımda bulunabilir ve onlar için çeşitli kurslar
açtırmak gibi yararlı çalışmalar yapabiliriz.
- Trafik lambalarının yanında bulunan
sesli sinyalizasyon sistemindeki “kırmızı

Çorum İl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Arif Çamiçi
sından kaynaklanan rencide edici sözler sarf
edilmesi. Bunun düzeltilmesi için eğitim
verilmesi gerekmektedir.
- Sağlık Bakanlığı, İl Nüfus İdaresi,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılımıyla bir komisyon kurularak Çorum ili ve
ilçelerinde yaşayan görme engelliler belirlenerek hayatlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmeleri için bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, rehabilitasyon merkezlerine gitmeleri
için desteklenmeli, eğitim de sıkıntı yaşayanlara olanaklar sağlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında derneğimize belirlenen görme
engelliler ile bir envanter (Nüfus bilgisi, iletişim bilgisi, görme derecesi ile ilgili sağlık

yandı bekleyiniz, yeşil yandı geçebilirsiniz”
gibi konuşma sisteminden çoğu vatandaş
rahatsız olmaktadır. Bu rahatsızlıklardan
kaynaklanan bir çok şikayet tarafımız tarafından gözlemlenmiştir. Hem görenlerin bu sesten rahatsız olmaması ve görme engellilerinde sinyalizasyon sisteminden yararlanabilmesi için konuşmalı sistem yerine sadece
ikaz sesi çıkaran sinyal takılabilir. Bununla
beraber sinyalizasyon sistemi hala her yerde
bulunmamaktadır. Bu sinyalizasyon sistemi
yaygınlaştırılmalıdır.
- Yaya geçiş yerlerinden görme engellilerin takip ederek geçebileceği bir yol izi
olmadığından karşıya rahat geçememektedir-

HİTÜ’ye Yabancı Diller Yüksekokulu
Hitit Üniversitesi’ne üçüncü yüksekokulunu açacak

Hitit Üniversitesi’nin Yabancı Diller
Yüksekokulu kurulmasına ilişkin talebi
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek Resmi
Gazete’de yayınlandı.
Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü’nden konuyla
ilgili yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
“Üniversitemizin
Yabancı Diller
Yüksekokulu kurulmasına
ilişkin teklifinin Bakanlar
Kurulu tarafından kabul
edilerek 03 Ağustos 2016
Tarih ve 29790 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, Üniversitemiz
bünyesindeki yüksekokul sayımız 3’e yükseldi.
Üniversitelerin bulundukları şehir ve
bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamaları inancıyla hareket eden
Üniversitemiz, yeni açılan Yabancı Diller

Yüksekokulu ile birlikte 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3
Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 13
Araştırma ve Uygulama
Merkezi ile belirlemiş
olduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla
ilerlemektedir.
Üniversitemize
bağlı birimlerde yabancı
dil bilgisi yeterli düzeyde
olmayan öğrencilere
yabancı dil bilgi ve becerisinin kazandırılması ile
öğrencilerin akademik ve
bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip etme yeteneğini artırılması amacıyla
kurulan Yabancı Diller
Yüksekokulu bünyesinde alt yapı
çalışmalarının tamamlanması ve bu
yeni eğitim birimimizin en kısa
sürede eğitim-öğretime başlaması
hedeflenmektedir.”

200 TL prime 2000 TL maaş
Çalışanlara ikinci emeklilik imkanı için süreç başladı. 200
lira prim yatıranın, alacağı maaşı 2 bin lirayı bulacak

Çalışanlar, ikinci emeklilik
getirecek sistem ile ekstra
avantajlara ve çifte maaşa
kavuşacak. 200 lira prim yatıranın, alacağı bireysel emeklilik maaşı yaklaşık 2 bin lirayı bulacak.
Çalışanlara ikinci emeklilik
imkanı için süreç başladı.
Meclis'e sevk edilen tasarının
yasalaşmasıyla, 1 Ocak'tan
itibaren 45 yaş altındaki
ücretli çalışanlar Bireysel
Emeklilik Sistemi'ne (BES)
katılacak. Sistemde kalanlar
devlet destekleri sayesinde
avantajlar elde ederken;
emeklilikte devletin verdiği
aylığın yanı sıra ikinci bir
maaşa kavuşacak. Bu maaş,
çalışırken yatırılan prime
göre değişecek. Örneğin; 18
yaşında sisteme giren ve
aylık 200 lira prim(yüzde 25
katkı sayesinde 50 lira da
devlet ödeme yapıyor) yatıran
bir kişi, 56 yaşında emekli
olduğunda bin 989 lira maaş

alabilecek. Bu kişinin toplam
birikimi 385 bin 658 liraya
ulaşmış olacak. 18 yaşında
sisteme giren ve aylık 100
lira prim (yüzde 25 katkı
sayesinde 25 lira da devlet
ödeme yapacak) yatıran kişi
ise, 56 yaşında emekli olduğunda 10 yıl boyunca bin 200
lira maaş alabilecek. Bu kişinin toplam birikimi 95 bin
liraya ulaşmış olacak.

EN AZ 49 TL
YATACAK

Sistem hayata geçtiğinde
bireysel emeklilik için çalışanın prime esas kazançlarından yüzde 3 oranında kesinti
yapılacak. Mevcut maaşlara
göre; asgari ücretliler için bu
rakam aylık 49 lira olacak.
Çalışan isterse tutarın artırılmasını isteyebilecek. Çalışan,
otomatik katılıma ilişkin
emeklilik sözleşmesindeki
tutardan daha yüksek bir

tutarda kesinti yapılmasını
işverenden talep edecek.

3'LÜ DESTEK

Devletin sisteme desteği
sadece yüzde 25 devlet katkısı ile sınırlı kalmayacak.
Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme
girişte bir defaya mahsus
olmak üzere, bin TL ilave
devlet katkısı sağlanacak.
Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık,
yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin
yüzde 5'i karşılığı ek devlet
katkısı ödemesi yapılacak.

ler.

- Çoğu bankamatikte görme engelliler
için sesli yönlendirme sistemi yok. Bu sistemin bütün bankamatiklere uygulanması
gerekmektedir.
- İlimizde bulunan çeşitli kurum ve
kuruluşlarda dilekçe yazmamız gerektiğinde
kendimiz yazamamaktayız ve çalışan personel bize yardım etmemektedir. Çalışanların
bu konuda bize yardımcı olmalı için bir çalışma yapılmalı ya da bize yardımcı olmak için
bir görevli bulunmalıdır.
- Kaldırımlardaki yol izlerinin önlerinde ağaç, çöp, pano gibi çeşitli engeller vardır. Bu engeller ya kaldırılmalı ya da yol izleri tekrardan düzenlenmelidir. Ayrıca bu yol
izleri çeşitli kurum ve kuruluşları işaret edecek şekilde yönlendirilmelidir.
- Yola inen rampaların önüne ve kaldırımlara araç park edilmektedir. (Özellikle
Hasan Paşa Kütüphanesinin ora da araçlardan dolayı kaldırımlarda yürüyecek alan kalmamıştır.)
- Eczacılar odasının desteği ile görme
engelli hastalarımızın ilaçlarını rahat kullanmaları amaçlı ilaç üzerine okuyan elde kullanılabilir cihazlar ya da telefonlara yüklenebilir program oluşturulup engellilere dağıtılmalıdır.
- Parklarda kamelya ve bankalara
oturmak için ulaşımımızı kolaylaştıracak yol
izleri olmalıdır.
- Lokantalar, mağazalar, seyyar satıcılar v.b. tarafından yol izlerinin üzerine engel
teşkil edebilecek herhangi bir şey konulmamalıdır. Gerekirse zabıtalar tarafından denetlenmelidir.
Dernek İl Özel İdaresi'nden yardım
talep etmekte, derneğin bir yıllık kira bedelinin karşılanmasını, dernekte yardımcı olması
için bulunan elemanın maaşının karşılanmasını, evrakların dijital ortama aktarmak ve
işlemlerimizi yürütebilmemiz için bir bilgisayar laboratuarı ve evrakları tarayarak bilgisayarda okunmasını sağlayacak olan eye-pal’ın
temin edilmesi istenilmektedir."

Vatandaş, iki haftada 10,8
milyar dolarlık döviz sattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişiminin ardından geçen iki haftada yabancı
para mevduatının yüzde 6,2 düşüşle 163,3 milyar
dolara gerilemesi dikkati çekerken, bu durum
vatandaşların söz konusu dönemde 10,8 milyar
dolarlık döviz sattığını ortaya koydu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka
İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, FETÖ darbe
girişiminin ardından 15-29 Temmuz döneminde
mevduat bankaları ve katılım bankalarında toplam
yabancı para (YP) mevduatının dolar bazında sert
düşüş kaydettiği görüldü. YP mevduat iki haftalık
dönemde yüzde 6,2 azalışla 174 milyar 120 milyon dolardan 163 milyar 295 milyon dolara geriledi. Böylece yabancı para mevduatı iki haftalık
süreçte 10 milyar 825 milyon dolar azaldı.
Öte yandan, bankacılık sektörü toplam
kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Temmuz ile biten
haftada 2 milyar 749 milyon 945 bin lira azaldı.
Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi
1 trilyon 548 milyar 511 milyon 196 bin liradan 1
trilyon 545 milyar 761 milyon 251 bin liraya indi.
Toplam kredi hacmi, 29 Temmuz haftasında bir
önceki haftaya kıyasla yüzde 0,18 azalırken, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 10,54 yükseldi.
Verilen kredilerin 1 trilyon 509 milyar 980 milyon
413 bin lirası mali olmayan kesime, 35 milyar 780
milyon 838 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

MEVDUAT BANKALARINDAKİ
TÜKETİCİ KREDİLERİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 artışla 300 milyar 722 milyon 722 bin liraya, kredi kartı harcama
tutarı da yüzde 1,63 yükselişle 95 milyar 452 milyon 49 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde taksitli ticari krediler ise yüzde 0,11 azalışla 191 milyar 711
milyon 660 bin liraya geriledi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 139 milyar 357 milyon 897 bin lirası konut, 5 milyar 671 milyon 47
bin lirası taşıt, 155 milyar 693 milyon 778 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 4,85, taksitli ticari krediler yüzde 4,36
ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 7,38 arttı.
Kredi kartı harcama tutarının 43 milyar 340 milyon 968 bin lirası taksitli, 52 milyar 111 milyon 81
bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ
TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta
(bankalararası dahil) 29 Temmuz ile biten haftada
20 milyar 290 milyon 584 bin lira düşüş görüldü.
Söz konusu haftada 1 trilyon 335 milyar 183 milyon 830 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü
toplam mevduatı, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 10,26 yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,42 azalarak 775 milyar 846 milyon 883 bin liraya, YP cinsinden mevduat da yüzde 2,69 gerileyerek 492 milyar 825
milyon 425 bin liraya indi.
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM
AĞAÇ YAŞKEN
EĞİLİR

Bilindiği gibi çocuklarımızı
prensipli yaşamaya alıştırmak,
okul öncesinden başlar. Bununla
beraber iş zihniyeti aşılamak da
telkin ile olur. Daha küçücükken
alıştırmak lazımdır.
Ülkemizin insanlarına daha
çocukken iş zihniyetini açık
örneklerle verirsek, hem aileler
hem de ülkemiz gerçek anlamda
kalkınır.
Bugün hangi çocuğa soracak olsak, ileride sürdüreceği
mesleği konusunda hiçbir ideali
yok. Beğendiği bir meslek dalı
olsa bile, "Hangi üniversiteyi tutturabilirsem orayı okurum." zihniye-tindeler. En başarılı olacağı
mesleğini belirleyip, o doğrultuda
çalışmalarını sürdürmek yerine
icabında en hoşlanmadığı mesleğin sahibi oluyor ve istemeye istemeye boş kalmamak için sürdürüyor çalışmalarını. Tabi isteksiz
çalışmaktan da ne kadar yararlı iş
çıkacak?
Oysa bizim prensibimiz,
çocuklarımızı prensipli yetiştirmekle beraber, iş hususunun her
yönünü de, ideal olan şekilde işlemektir.
Örneğin yukarıda sözünü
ettiğimiz meslekler hususunda
çocuklarımıza, daha okul öncesinden mesleklerini seçmelerine yardımcı olabiliriz.
En çok sevip, ilgi duydukları meslekte ilerlemeleri için, kendilerini desteklemeli, küçücükten
o yönde çalışmalar yapacak ortamı temine çalışmalıyız. Hem
çocuğumuz, hem ailesi, hem de
ülkemiz için en ideal olan bu
uygulamaya tüm ailelerin mutlak
surette özen göstermeleri gerekiyor. Bugün bu uygulama zor gibi
görünse de, ülkemizde başarılı
çalışmalarla kalkınmayı temin
etmemiz için, en uygun olandır.
Çocuklarımızı bu arada
zaman tasarrufuna da alıştıracağımız gibi, mesleklerinde kesinlik
temin edildiği için, okul tatillerinde dahi meslekî çalışmalar yapıp,
kendilerini geliştirecekleri şüphesizdir. Ve zamanla daha başarılı
çalışmalarla, buluşlar kaydedecek
derecede mesleklerini geliştirip,
ilerleteceklerdir.

MUHAMMED’ÜL EMİN

PEYGAMBERLİK VAZİFESİ,
EMİR VE İRADE BUYRULUYOR
Hz.Muhammed(SAV) günlerinin çoğunu, hatta bazı
gecelerini dağlarda geçiriyordu. Bu sırada
Mekke'den iki fersah mesafede olan Hira Dağı'nda
Sine Mağarası'nda hususi ibadet yapmaya başladı.
Burası düşünmek ve kendisini ibadete vermek için
çok elverişliydi.

Hz.Muhammed(SAV) Ramazan ayı gelince yiyeceğini aldı, yola çıktı
ve Hira Dağı'ndaki Sine Mağara'sına çekildi.
Şimdi her zamankinden daha rahat düşünebiliyor, halkın inanışlarını ve yaşayışını muhakeme ediyor, kafasındaki bilgileri karıştırıyor, karşılaştırıyor, hangisinin doğru olduğunu, hangisinin doğru olmadığını araştırıyordu. Hakikati ne Arapların söylediklerinde, ne Hristiyanlann anlattıklarında, ne de Yahudilerin rivayetlerinde bulmak mümkündü.
Hz.Muhammed(SAV) hakikati doğrudan doğruya tabiatı araştırarak,
varlıkları inceleyerek bulacaktı. Evet şu kendini saran tabiat aleminde,
güneşi, ayı ve yıldızlarıyla dünyayı kaplayan gökyüzünde, gündüz kızgın
alevler altında yanan ve gece ay ışığı altında, gümüş gibi parlayan engin
çölde, heybetli ve yüksek dağlarda, birbirini kovalayan hadiselerde olmalıydı. Lâkin bu bir sırdı, bu sini nasıl çözmeliydi? Ancak bütün varlıkların
üstünde olan bütün varlıklara hükmeden bir varlık ona yol gösterebilir,
meşale tutabilir ve hakikate götürebilirdi.
Bu dünyayı, güneşi, ayı, yıldızlan boşlukta durduran, onlara son
derece mükemmel ve sarsılmaz bir nizam veren, türlü mahlûkları yaratan, kendini dünyaya getiren ve bu derece engin düşüncelere dalmak
kabiliyetini ihsan eden kimdi? Muhakkak ki hakimi mutlak, sırrını gösterecekti. İşte Hz.Muhammed(SAV) o büyük varlığı, en büyük ve tek varlığı
arıyordu.
İnsanların yaptıkları her şey ve büyük evler, saraylar hep yıkılıyordu.
Varlıklar içinde aşman ve nihayet hüviyetini ve mahiyetini kaybetmeyen
hiçbir şey yoktu. Bir gün şu dağlar yıkılmayacak, şu güneş ve şu ay kararmayacak, şu yıldızlar düşmeyecek miydi? Hiçbir şeyin ebedi olmasına
imkân göremiyordu, fakat muhakkak ki, ebedi olan bir varlık vardı. O,
neredeydi ve nasıldı?
Evleri, elbiseleri, eşyayı, aletleri insanlar yapıyorlardı. Ya bu dağlan,
çölleri, Suriye ve Yemen'e gittiği zamanlarda gördüğü engin denizleri,
kayalar veya kumlar arasından fışkıran suları, ağaçları, otlan, hayvanları
ve insanları yaratan bir varlık yok muydu? Muhakkak ki vardı. Arapların
taptıkları putlar değildi, o halde kimdi?
Hz.Muhammed(SAV) onu arıyordu.
Bazen mağaradan çıkıyor, yamaçtan tuzla iniyor, o kadar kendinden
geçtiği oluyordu ki, yemeyi ve içmeyi unutuyordu, uyku ile uyanıklık arasında, uzun saatler geçiriyordu.
Hz.Muhammed(SAV) yeniden hilâli görünce Ramazan'ın bittiğini
anlıyor, evine dönüyordu. Kocasını zayıflamış ve yorgun gören
Hatice(R.Anha), ona sonsuz bir şefkat gösteriyor, yeniden kuvvet kazanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyordu. Onun anlattıklarım dikkatle
dinliyor, hak veriyor, gayesine ulaşmasına dua ediyordu.
Hatice'ye(R.Anha) arkadaşları:
Hz.Muhammed(SAV) seni ihmal etmeye başladı dediler.
Muhterem kadın onlara şu cevabı verdi:
- İş sizin bildiğiniz gibi değil. O beni ne ihmal eder, ne de unutur.
Muhammed(SAV) bütün insanların en iyisidir.
Hz.Muhammed(SAV) evinde de çok zamanını inziva ile geçiriyor,
düşünüyor, hatırlıyor, gördüklerini ve duyduklarım tekrar tekrar inceliyor,
engin duygularla dışarı çıktığı vakit, ıssız yerlere gidiyor, dolaşıyor, dağlarda, yamaçlarda, vadilerde, hurmaların gölgelerinde tabiatın seslerini
dinliyordu. Aradığı bir ses vardı, onu bekliyordu. Bazen karanlık başlıyor
farkında olmuyordu, bazen de vücudunu ateş kaplıyordu.
Ramazan geldiği zaman Hz.Muhammed(SAV) suyunu ve yiyeceğini
beraberine alıyor, yeniden Hira Dağı'ndaki mağaraya çekiliyor, ibadete
dalıyordu. Yiyeceği ve suyu bittiği zaman bile farkın da olmuyor, derin bir
vecd içinde bulunuyordu. Fakat bu bir uyku değil, herkesin bildiği gibi bir
hal de değildi. Vücudu dinlenirken bile, kafası uyanıktı, uykuda mı yoksa
uyanık mı olduğu kestirilemez bir durumdaydı.
O yıl Ramazan, Kasım ayında başladı. Havalar serindi. Hz.
Muhammed(SAV) Hira Dağı'ndaki mağarasına gitti, orada bir müddet
kaldı. Sonra eve geliyor, tekrar mağaraya dönüyordu.

Faydalı Bilgiler: Acı Yonga

Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
www.ozdengazetesi.com.tr

Acı yonga bitkisi, ateş ve kurt düşürmede etkili olan kırmızı çiçekli bir
ağaçtır. Orta ve Güney Amerika’nın
Antil adalarında yetişen ve gelişen bu
ağaç türü acı ağaç veya acı tahta olarak da bilinmektedir. Antil adalarında
yetişen 15 m yükseklikteki acı yongalarçıkardıkları kırmızı çiçekleri ile
hoş bir görüntü sergilemektedir.
Ağacın en büyük özelliği ise acı ağaç
özleri sayesinde hiçbir sinek ve haşere’tin yaklaşamamasıdır. Bitkisel bir
böcek, sinek ve sivrisinek ilacıdır.

Acı Yonganın Faydaları

l

Acı yonga bitkisinin faydaları

saymakla bitmez
l Acı yonga kaynatılıp bal ile
karıştırılarak her gün düzenli şekilde
bir fincan içilirse mide ve bağırsak
hareketlerini yavaşlatarak iştah açıcı
etki gösterir.
l Acı yonga bitkisini aynı şekilde
bal ile karıştırılıp içilmeye devam
edilirse vücuda kuvvet verici etki
gösterir.
l Acı yonga kaynatılıp bal ile
karıştırılarak yemekten sonra her
övün bir çay bardağı içilirse sinirim
sisteminin çalışmasına yardımcı olur.
l Acı ağaç özleri vücuda sürülerek,
sinek ve haşere gibi zararlı kan emici
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“Sağlam insan,
gayret verici olur.”
Abdulkadir DURU

ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

HÜRMET
KAZANMAK BAŞKA,
SAYGI
KAZANMAK BAŞKADIR!..

Bu biçimde oluşumuz, insan olduğumuzu gösteriyor. Biçimimize göre olmak şart mıdır? Bu konuda anlaşabilmemiz için, kendimize gelmemiz gerek.
Hele kendimizi anımızla yaşamaktan önce, kendimize gelmek lâzım ki, anlaşabilelim!..
Yine konuşalım. Bu biçimde olmamız, insan
olmamıza yeterli mi, değil mi? Eveeet!.
Dünyalarımızı; bu soruya kesin cevap bulamadığımız
için, gereği gibi yaşayamıyoruz. Hemen aynaya bakıp
biçimimizi görür görmez; "ben insanım" deyip aldanmayalım. Yahut bir muhatabımızı gördüğümüz
zaman, bu karşımdaki insandır deyip kalmayalım.
Aldanmalar bu noktalardan başlıyor işte.
Biçimi insan olanın, kendisi de insandır. Ancak bir
şartla bunu konu ediyoruz. Biçimi insan olanın kendisi de insandır ama, günde kaç dakika insandır, onu
inceleyelim.
Kişiliği yolunda olmayanın yahut kişiliğin biliminden haberi olmayanın o gördüğümüz biçimi, en
azından gölgedir. Günde bir veya bir kaç dakika
ancak biçimi gibi insan olabilir. Bu mesele çok enteresandır.
İnsan biçiminin içinde başka bir insanın gölgesi olabilir. Kendisine gelip kişilik değerlerinde olduğu
kaç dakika ise, o kadar insandır. Biçimi bir şey ifade
etmez. Şimdi gelelim bizim gerçekten insan olmak
yani kişi olabilmek için şöyle bir dikkatimizi derleyip
toplayalım. Kendimizden neler istiyoruz? Kendimizi
iyi takip ettik mi? Mutlaka kendimizi kabul ettirmek
için adeta azimlenmiş gibiyiz.
Biraz daha dikkat edersek, kendimizi saygı ile
kabul ettirmek isteğindeyiz. Kendimizden bunu istiyoruz. Hatta kendimizi saygı ile kabul ettirmenin
diğer faktörlerini de istiyoruz. Bu gibi istekler bizim
yapısal olan kişilik isteklerimizdir. Bu isteklerimizi
başka yerlerden; parayla, pulla, istirhamla falan
temin edemeyiz.
Esas gerçek değerler, kişilik değerleridir. Üst
olmak, hâkimiyet kurmak istiyoruz. Adaletli olmak,
dopdoğru olmak istiyoruz. Bunlar şerefli olmanın
basamaklarıdır. Kim, kimler saygı ile kabul edilmiş
ise, onlar gerçek şeref sahibi olmuşturlar. Demek ki
insan, kişiliğini gerçekleştirdikçe; saygı kazanabiliyor. Madde çokluğu, mevki, diploma falan başkadır.
O gibi vasıflar, hürmete lâyıktır. Hürmet kazanmak
başka, saygı kazanmak başkadır.
Bir sanatkâr yahut bir âlim, bulunduğu dalda
çok büyük maharetler kazanır. Kişisel değerlerini
kazanamamış ise, o büyük maharetlerinin hürmetini
bulur, görür. Kişisel değerlerini bulamamış ise, saygı
bulamaz. Yani bir sanatkâra sanatından dolayı hürmet edilir. Kişilik değerlerini gerçekleştirememiş ise,
mesleğine hürmet edilir; kendisine saygı duyulmaz.
Demek ki mevki kazanmış bir kişi, kişisel değerlerini de gerçekleştirmiş olursa, mevkisi için hürmet
edildiği kadar, kişiliğine de saygı duyulur ve gösterilir. Kişiliği hiç ise, saygı bulamaz. Kendini anıyla
yaşayanlar için, kişisel değerlerini gerçekleştirmesi
muhakkaktır.
Öyleyse kendimizi anımızla yaşamak şarttır.
Kendini Anınla Yaşa!..

hayvanlardan korur.
l Acı yonga kaynatılıp bal ile
karıştırılarak aç karnına bir çay bardağı içilirse bağırsak parazitlerini
düzenler.
l Acı yonga bitkisi, aynı şekilde
bal ile karıştırılıp bir çay bardağı içilmeye devam edilirse metabolizmayı
güçlendirir.
l Ateş düşürücü ve bağırsaktaki
kurtları düşürücü etkisi de
bulunmaktadır.

Kullanım Şekli

Acı ağacın 2 ile 10 cm
kalınlığında yan ve gövde

dalları kesilerek kurutulur ve böylece
muhafaza edilir. 1 lt su içine 5 ile 10
gram kurutulmuş ağaç yongası konulur. Bu şekilde 5-6 saat bekletilir
daha sonra süzülür. Her gün aralıklarla 3 bardak içilir. Fazla içildiğinde
mide bulantısı ve baş dönmesi gibi
yan etki gösterebilir. Bu durumlarda
nane çayları içilmelidir.

Kırkambar

Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
Gazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)
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Çorumgaz’dan
Sungurlu’da asfaltsız
milli iradeye destek
Sayfa

yol kalmayacak

Çorum’da Fethullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği
darbe girişimine karşı tepkiler sürüyor.
15 Temmuz gecesinin ardından vatandaşlar tuttukları demokrasi
nöbetleriyle meydanları boş bırakmazken, iş dünyası da milli iradeye
sahip çıkmaya devam ediyor.
Türkiye’nin önde gelen doğalgaz
dağıtım şirketlerinden olan Çorumgaz, çalışanları darbe girişiminin
yapıldığı ilk günden itibaren demokrasi nöbetlerine destek veriyor.
Hürriyet meydanında düzenlenen
demokrasi mitingine katılan Ahlatcı
Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ahlatcı, Çorumgaz Genel
Müdürü Kasım Kahraman ve şirket
çalışanları vatandaşlarla birlikte
demokrasi nöbeti tuttu. Ayrıca Gazi
caddesinde stand açan Çorumgaz,
vatandaşlara gece boyunca ay yıldızlı tişört dağıttı.
Ahlatcı Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı,
darbe girişiminden bugüne kadar
Türk halkının, iş dünyası 11 milyar
dolarlık dövizini Türk lirasına çevirdiğine işaret ederek, “İş dünyası ve
yastık altı dediğimiz ekonomi darbeye karşı 11 milyar dolar bozdurarak
cevap verdi. 14 Eylül’de 3.6 lira olan
dolar bugün hala 3 lira seviyelerinde” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin
ardından büyük görevler düştüğünü
dile getiren Ahlatcı, “Ülkemiz için
bütün işadamları olarak 15
Temmuz’a kadar vatanımız milletimiz için nasıl çalışıyorsak 15
Temmuz’dan sonra en az iki katı
çalışmalıyız. Herşey vatan için gerisi
teferruat” ifadelerini kullandı.
Çorumgaz’ın bin 750 personelinin bulunduğunu ve personelin
tamamının darbe girişiminin yapıldığı ilk geceden itibaren meydanlarda
olduklarını açıklayan Ahlatcı, pazar
akşamına kadar yine meydanlarda ve
vatan hainlerine karşı bekleme de

olacaklarının altını çizdi. Darbe girişiminde bulunanlar ve küçük yaştaki
çocukları tecavüz edenlerin mutlaka
idam cezası ile cezalandırılmasını
isteyen Ahlatcı, Anayasa’nın bir tarafında idam cezası durmasını istedi.
Türkiye’nin
Avrupa
Birliği’ne ihtiyacının olmadığını dile
getiren Ahlatcı, “Bu saatten sonra
İngiltere’nin beğenmeyip çıktığı AB
birliğine girme ihtiyacımız yok.
İdam cezası için bizi Avrupa
Birliğine almayacaklarsa bundan
dolayı memnunuz. İdam cezası mutlaka ama mutlaka olmalı. Avrupa
Birliği’ne girme işini referandum
yoluyla bütün dünyaya Türk halkının
oyunu göstermeliyiz. Bizim Avrupa
Birliği’ne hiç ihtiyacımız yok” diye
konuştu.

“TÜRKİYE, BÖLGESİNDE
HUZURUN VE
SEMBOLÜN
GÖSTERGESİ”

Çorumgaz Genel Müdürü
Kasım Kahraman ise, jopolotik açıdan bakıldığında Türkiye’nin bölgesinde huzur ve istikrarın sembolü
olduğunu söyledi. Bazı güçlerin bu
istikrara ve huzura kast ettiklerini
vurgulayan Kahraman, ülkenin cesur
evlatlarının 15 Temmuz gecesi
sokaklara inerek milletin huzuruna
kast edenlere fırsat vermediğinin
altını çizdi.
15 Temmuzdan bugüne kadar
237 kişinin şehit olurken, 2 bin
500’ün üzerinde kişinin yaralandığını hatırlatan Kahraman, “Bu yaralıların bir kısmı çok ciddi manada ağır
yaralıdır. Gazi kardeşlerimiz bu
ülkenin huzurunun temsilcisi oldular. Biz bugün ki huzurumuzu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.
Tüm dünyaya Türk milletinin cesaretini darbeye karşı direncini gösterdiler. Ülkenin huzuruna, birliğine ve
beraberliğine kast edenleri şiddetle
lanetliyoruz” dedi.

Boğazkale’de yangın

Sungurlu Belediyesi, İlçedeki asfalt
çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla asfalt makinesi aldı. Başkan Şahiner,
Sungurlu’da asfaltsız yolun kalmayacağını söyledi.
Sungurlu Belediye binası önünde yeni
alınan asfalt makinesi için kurban kesildi.
Törene Sungurlu Belediye başkanı Abdulkadir
Şahiner, belediye başkan yardımcıları, MHP
Sungurlu İlçe Başkanı Adnan Barak, Belediye
Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
"Geldiğimiz gün itibariyle çamurlu hiç bir sokak
bırakmayacağımıza dair bir söz verdik. Planımız
2017 idi ama aciliyetten dolayı 2016 yılında
asfalt şantiyemizi ve aracımızı Belediye’ye
kazandırdık" dedi.
Asfaltını imatından dökümüne kadar her
şeyini Sungurlu Belediyesi olarak biz yağacağız
diyen Şahiner, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Birlik
ve beraberlik içerisinde daha iyi hizmetlere imza
atacağız. Mühim olan şu ki memlekette hizmet-

İngiltere Merkez Bankası
faiz oranını indirdi

İngiltere
Merkez
Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın 2009 yılının
mart ayından beri yüzde 0,50
oranında tuttuğu politika faiz
oranını yüzde 0,25'e çekme
kararı aldığı belirtildi. Banka
ayrıca 375 milyar sterlin seviyesinde olan varlık alım programını ise 435 milyar sterline
yükselttiğini duyurdu.
Boğazkale’de ahşap bir
evde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre,
Boğazkale
ilçesine
bağlı
Karakeçili köyünde Ali Ertuğrul’a
ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, ihbar üzeri-

ne olay yerine gelen Sungurlu
Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına
müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik
çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can
kaybı yaşanmadı. Yangında, ahşap
ev kullanılamaz hale geldi.

te geri durmayacağız. Belediye olarak taşın altına her zaman elimizi koyacağız. Bu memleket
bizden hizmet bekliyor, bu memleket bizden
daha güzel şeyler bekliyor. İnşallah bizde bunları sizlerle beraber yerine getireceğiz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Çorum
Hazır
Elbiseciler Odası Başkanı
Necati
Şimşek,
15
Temmuzda ülkemizde
yaşanan darbe girişimini
kınadı.
Şimşek
yaptığı
yazılı
açıklamada,
“Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Birlik ve
Beraberliğini tehdit eden
15 Temmuz darbe girişimi
karşısında durarak bu
alçak girişimi nefretle
kınıyoruz” ifadelerine yer
verdi.

FAİZ ORANINI
YÜZDE 0,25'E DÜŞTÜ

YÜZDE 2 SEVİYE
HEDEFLENİYOR

Açıklamada para politikası adımlarının yüzde 2 seviyesindeki enflasyon oranına
ulaşılabilmesi, büyümenin ve
istihdamın devam ettirilmesi
amacıyla atıldığı vurgulandı.

VARLIK ALIMI DA
YÜKSELTİLDİ

Para Politikası Kurulu
toplantısında oluşturulan para
politikası paketi kapsamında
faiz oranının düşürülmesine ek
olarak, (18 ay boyunca) 10
milyar sterlin seviyesinde şirket tahvilinin satın alınmasına
ve devlet tahvili alımlarının ise
60 milyar sterlin seviyesinde
artırılmasına karar verildiği
belirtildi. Bu kararla bankanın

varlım alım programı toplamda
435 milyar sterline yükselmiş
oldu.

BORÇ MALİYETİ
AZALTILACAK

Tutanaklarında, "Faiz
indirim kararı hane halkı için
ve işletmeler için borçlanma
maliyetini azaltacak. Fakat
bazı bankaların ve konut kuruluşlarının mevduat oranlarını
artırması zor olabilir" ifadeleri
kullanıldı.
İngiltere
Merkez
Bankası ayrıca 2016 yılı için
büyüme tahminini yüzde
2,0'de bıraktığını duyurdu. Öte
yandan banka 2017 büyüme
tahminini yüzde 2,3'ten yüzde
0,8'e, 2018 büyüme tahminini
yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e indirdiğini açıkladı.

6 OYLA ALINDI

Bankanın tutanaklarında politika faiz kararının oy
birliğiyle, varlık alım programını genişletme kararının ise
3'e karşı 6 oyla alındığı belirtildi.

temel mal grubunun katkısı 0,10 puan azalmıştır. Enerji grubunun katkısında ise belirgin bir değişim olmadı.

KAYDA DEĞER DEĞİŞİM YOK

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre
ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde Temmuz ayında kayda
değer bir değişim gözlenmedi. Bu dönemde
ana eğilim temel mal grubunda gerilemiş,
hizmet grubunda ise yükseldi.

KİRA ARTIŞ HIZI BİR
MİKTAR YAVAŞLADI

Temmuz ayında hizmet fiyatları
yüzde 1,07 oranında artarken grup yıllık
enflasyonu 0,30 puan yükselerek yüzde

İmsak

03:51

Güneş

05:34

Öğle

12:53

İkindi

16:43

Akşam

19:59

Yatsı

21:32

8,55 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon,
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükselmiş, diğer alt gruplarda ise yataya yakın
seyretti. Aylık gelişmelere bakıldığında,
haberleşme grubundaki güçlü fiyat artışında
internet ücretlerindeki yükseliş öne çıkarken
ulaştırma grubunda şehirlerarası otobüs ve
uçak bilet fiyatlarındaki artışların belirleyici
olduğu görüldü. Diğer hizmetler grubunda
fiyatlar paket tur kaynaklı yükseldi, lokantaotel grubunda ise gıda fiyatlarına bağlı olarak yılın en yüksek aylık fiyat artışı kaydedildi. Kiraların aylık artış hızı Temmuz
ayında bir miktar yavaşladı.

BEYAZ EŞYALAR UCUZLADI

Temel mal grubu yıllık enflasyonu
Temmuz ayında 0,31 puan azalarak yüzde

05 Temmuz 1583 Humphrey Gilbert,
Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: bugünkü Newfoundland.
05 Temmuz 1634 IV. Murad içki yasağı
ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.
05 Temmuz 1858 ABD ve Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
05 Temmuz 1882 Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.
05 Temmuz 1884 New York limanının
girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı
konuldu.
05 Temmuz 1897 Edison ilk reklam filmini üretti.
05 Temmuz 1912 Padişah Sultan Reşat,
Meclis-i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs
1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi
toplanamadı.
05 Temmuz 1914 Cleveland, Ohio'da ilk
elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.
05 Temmuz 1921 Gazi Mustafa Kemal,
Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
05 Temmuz 1925 Mustafa Kemal ile
Latife Hanım boşandı.
05 Temmuz 1940 II. Dünya Savaşı:
Letonya, Sovyetler Birliği himayesine
girdi.
05 Temmuz 1945 Fransa'nın Cezayir
katliamı. 45 bin Cezayirli katledildi.
05 Temmuz 1949 Ekvador'da deprem:
50 köy yıkıldı, 6.000'den fazla kişi öldü.
05 Temmuz 1959 Kütahya Cezaevi'nde
isyan çıktı. Polisler gaz bombası atarak
isyanı bastırdı.
05 Temmuz 1960 Burkina Faso, (eski
adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
05 Temmuz 1962 Nelson Mandela
hapse girdi (1990'da serbest kalacak).
05 Temmuz 1968 Bolu Çimento
Fabrikası kuruldu.
05 Temmuz 1969 İstanbul Silahtarağa
Demirdöküm Fabrikası'nda işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64
polis ve 14 işçi yaralandı.
05 Temmuz 1971 Türkiye, Çin Halk
Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.
05 Temmuz 1971 Yazar Sevgi Soysal
tutuklandı.
05 Temmuz 1978 Tüm Öğretmenler
Birleşme ve Dayanışma Derneği, TÖBDER, son 5 yılda dernek üyesi 37 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.
05 Temmuz 1989 Nikaragua'da genel
seçimler yapıldı; Sandinista Ulusal
Kurtuluş Cephesi çoğunluğu kazandı.

VEFAT EDENLER

ZEHRA KARATAŞ
Kuşsaray Köyü' nden gelme, Eski Muhtar
Hüseyin KARATAŞ' ın eşi, Emekli Öğretmen
Şeref KARATAŞ' ın annesi; Zehra KARATAŞ
vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

FAHRETTİN YILMAZTÜRK
Türkler Köyü' nden gelme, Emekli Öğretmen
Nurettin YILMAZTÜRK' ün oğlu, Öğretmen
Yurdagül YILMAZTÜRK' ün eşi, Viessmann
Servisi sahibi Ferdi ve Fatih YILMAZTÜRK' ün
babası, Emlakçı Hayrettin ve Hasan
YILMAZTÜRK' ün kardeşi, Emekli Öğretmen;
Fahrettin YILMAZTÜRK vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.

Enflasyonun artmasının sebebi belli oldu

Merkez Bankası, işlenmemiş gıda ve
tütün fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak
tüketici enflasyonunda belirgin artış gerçekleştiğini duyurdu.
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankası (TCMB), Temmuz ayı 'Aylık Fiyat
Gelişmesi Raporu'nu açıkladı. Temmuz
ayında tüketici fiyatları yüzde 1,16 oranında
artmış ve yıllık tüketici enflasyonu 1,15
puan artarak yüzde 8,79 oldu. Bu dönemde
H ve I endekslerinin yıllık değişim oranları
yatay seyrederek yüzde 8,56 ve 8,70 olarak
gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici
enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir
önceki aya göre gıda ve alkol-tütün gruplarının katkılarında sırasıyla 0,71 ve 0,35
puanlık artışlar gözlendi. Bu dönemde, hizmet grubunun katkısı 0,12 puan artarken

NAMAZ SAATLERİ

Tarihte Bugün

Şimşek, darbe girişimini kınadı

İngiltere
Merkez
Bankası (BOE), faiz oranında
7 yıllık aranın ardından indirime gitti. Politika faiz oranı
yüzde 0,50'den yüzde 0,25
seviyesine çekildi. Varlık alımı
da arttırıldı.
İngiltere
Merkez
Bankası (BOE) tarafından
politika
faizinin
yüzde
0,50'den yüzde 0,25 seviyesine
çekilerek varlık alım programının da 435 milyar sterline yükseltildiği açıklandı.
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8,82 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyondaki
düşüşü dayanıklı mallar sürükledi. Öte yandan, yıllık enflasyon giyim grubunda yükseldi, giyim ve dayanıklı dışı mal grubunda
ise yatay seyretti. Döviz kurlarının Temmuz
ayının ikinci yarısına kadar nispeten istikrarlı bir seyir izlemesi, mobilya dışında
kalan dayanıklı mal fiyatlarında olumlu bir
görünüm oluşturdu. Temmuz ayında beyaz
eşya fiyatları gerilerken otomobil fiyatları
yatay seyretti, diğer elektrikli/elektriksiz
alet fiyatları ise ılımlı seyrini sürdürdü. Bu
dönemde giyim fiyatları aylık bazda mevsim ortalamalarının bir miktar altında bir
düşüş kaydetti. Giyim ve dayanıklı dışı
temel mal grubunda ise ilaç fiyatlarındaki
yükselişin bu ay da sürmesiyle aylık fiyat
artışı güçlü seyretti.
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Vali Kılıç’tan Rektör Alkan’a ziyaret

Vali Necmeddin Kılıç, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.
Ziyarette Vali Kılıç’a, Belediye Başkanı
Muzaffer Külcü ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit
Ali Büyük de eşlik etti.
Ziyarette Vali Necmeddin Kılıç ile bir süre
görüşen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, milletin 15 Temmuz darbe sürecinin
ardından birbirine kenetlenerek bir olduğunu
belirtti. Hitit Üniversitesi’nin de tüm mensupları
ile milletin iradesine saygı duyduklarını ve
demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut
halinde olduklarını dile getiren Alkan, Vali Kılıç’a
yapımı devam eden Kuzey Kampusu hakkında
maketler eşliğinde bilgiler verdi. Kampusun en

son teknoloji ile donatılarak modern tasarıma
sahip olacağını ifade eden Alkan, binalarımızın en
kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

“HİTİT, ÇORUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Vali Necmeddin Kılıç ise, milletin demokrasiyi canı pahasına koruduğunu ve elinde tuttuğunu söyledi. Üniversitelerin şehirlerin büyümesinde
ve gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini ve bu
noktada da Hitit Üniversitesi’nin Çorum için
büyük önem arz ettiğini ifade Vali Kılıç, ilin ve
üniversitenin daha da gelişip büyümesi için
Çorum’un tüm dinamikleriyle el ele vererek çalışmalarını ifade etti.

At yarışları 7 Ağustos’ta

En Düşük

Tarih

05 Ağustos Cuma
06 Ağustos Cumartesi
07 Ağustos Pazar
08 Ağustos Pazartesi
09 Ağustos Salı

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
16
15
16
16
15

32
32
31
32
32

Hadise

PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU

AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Meclis
TV’ye 15 Temmuz Darbe girişimini ve
TBMM’de alınacak yeni güvenlik
önlemlerini değerlendirdi.
Uslu, Meclis TV’ye yaptığı
değerlendirmede, “TBMM Başkanlık
Divanı toplantısında 15 Temmuz gecesinde yaşananları, sığınaklarda, giriş
kapılarında, Meclis Genel Kurul salonunda ve Meclis TV’nin yayınları konusunda alınacak önlemleri değerlendirdik. Önlemleri alırken de halkın
Meclisini Kışlaya çevirmemeye özen
gösteriyoruz. Ana giriş kapılarımıza
roadblocker ve yeni Mantar çalışmaları
başladı. Giriş kapılarındaki önlemlerin
artırılması, polis sayısının artırılması ile
polislerin kullandığı silahların teknolo-

jik olarak yenilenmesi yönünde görüş
birliğine varıldı. Sığınakların daha
verimli hale getirilmesi için de çalışmalar başlatıldı” ifadelerini kullandı.
Uslu, 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında da bilgiler vererek,
“Başkanımız İsmail Kahraman ve Siyasi
Partilerimizin
Grup
Başkanvekillerimizin darbeci teröristlere karşı Genel Kuruldaki açıklamalarının televizyon kanallarından canlı
yayınlanmasını hazmedemeyen vatan
hainleri Adalet Bakanımız Bekir
Bozdağ’ın kürsüde olduğu anda Gazi
Meclisimizi bombalamaya başladılar.
Art arda gelen bombalar üzerine TBMM
Başkanımız İsmail Kahraman görevli
Polislerin dışında herkesin sığınağa
inmesi talimatını vermiştir. Teröristler

Türk-İş demokrasi nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum’da demokrasi
nöbetleri sürüyor. Saat kulesi meydanındaki demokrasi nöbetine
dün gece de Türk-İş sendikasına bağalı işçi temsilcileri destek verdi
amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bugün,
olağanüstü ve
gayri meşru bir
durumla karşı
karşıya bulunan
ülkemizde
Lazıyla,
Kürtüyle, Çerkeziyle herkes bilmelidir ki,
demokrasiden
taviz, istikbal ve
istiklalden
kopuş demektir. Her sorununun çözüm yolu
demokrasiyi işaret etmekte iken, böylesine bir
kalkışma hareketi Türkiye’nin gücünü kırmaya
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Uslu, güvenlik önlemlerini değerlendirdi

Çorum Belediyesi tarafından
geleneksel olarak gerçekleştirilen at yarışları 7 Ağustos
Pazar günü yapılacak.
Belediye Spor İşleri
Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel At
Yarışlarının Pazar günü saat
13.30’da Merkez Bayat
Mahallesi’ndeki Yakacık Çayırı’nda yapılacağını söyleyen
Belediye Başkan Yardımcısı
Zeki Gül, 20’ye yakın şehirden binicilerin yarışlara davet
edildiğini söyledi.
At yarışlarının çok heyecanlı
geçeceğine inandıklarını söyleyen Gül, tüm Çorum halkını
at yarışlarına davet etti.

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman ve Türkİş’e bağlı sendika başkanları ile sendika yöneticileri Türk bayraklarıyla, Hürriyet Parkı önündeki demokrasi nöbetine katılarak darbe girişimini protesto etti.
Sendika temsilcileri adına sahnede bir konuşma
yapan Türk-İş İl temsilcisi PANKOBİRLİK
başkan aday Sefer Kahraman, “15 Temmuz
2016 tarihe kara bir gün olarak geçecektir”
dedi.
Kardeşi kardeşe vurdurarak demokrasiyi askıya
alma, millet iradesini yok sayma teşebbüslerinin, ülkemize vurulacak darbelerin en büyüğü
olduğunu ifade eden Kahraman, “Bölgesinde
güçlü, ekonomik sosyal ve siyasi kalkışım içinde bir Türkiye’de çarkların dönmesini hazmedemeyenler dış destekli içten kuşatma girişimleriyle önce terör, ardından darbe hareketleriyle
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yöneliktir. Şu bilinmelidir ki Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyecek güce
ve kudrete sahiptir ve bu tür saldırılara boyun
eğmeyecektir. Tarihi sorumluluğumuz bizlere
bu zorlu günlerde demokrasiye, ülkeye ve millete sahip çıkmayı hatırlatmaktadır. Bu itibarla
geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote edecek her türlü müdahaleye
milletçe mesafeli durmak tarihi bir sorumluluktur” dedi. Milletimizin sağduyusuyla ülkemizin
bu kalkışmadan yarınlara daha güçlenerek çıkacağını ifade eden Kahraman herkesi vatanına
sahip çıkmaya davet etti. Kahraman “Ülkemizin
birliğine, dirliğine, bütünlüğüne
karşı ayaklananları şiddetle kınıyor, darbelere sonsuza kadar
Hayır! Diyoruz” şeklinde konuştu.

korku vererek Gazi Meclisi terk etmemizi istediler. Milletvekillerinin dik
durarak TBMM’yi terk etmemeleri üzerine bombalarla Milletvekillerini Şehit
ederek emellerine ulaşmaya çalıştılar.
TBMM Ana Binaya isabet eden bombalamanın yapıldığı esnada TBMM
Başkanı, Bakan ve Milletvekillerimiz
sığınakta olmasa idi hainler emellerine
ulaşmaları için büyük prim verilmiş olacaktı. Halkımız meydanlarda tank’a
uçağa karşı durarak mücadelesini verirken TBMM Başkanımız, Bakanlarımız
ile her partiden Milletvekillerimizin bir
kısmı da yoğun hava saldırısına rağmen
Gazi Meclisi terk etmeyerek gerek
Genel Kurul salonunda gerekse sığınakta birlikte hareket ederek mücadeleyi
sürdürmüşlerdir” şeklinde konuştu.

Kosova’dan destek

Kosova Mamuşa Belediye
Başkanı Arif Bütüç ve beraberindeki
heyet TBMM Başkanı
İsmail Kahraman ve AK Parti
Çorum Milletvekili, TBMM İdare
Amiri Salim Uslu’ya geçmiş olsun
ziyaretinde
bulundu.
Kosova
Mamuşa Belediye Başkanı Arif
Bütüç ve beraberindeki heyet
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve
AK Parti Çorum Milletvekili,
TBMM İdare Amiri Salim Uslu’ya
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
15 Temmuz FETÖ Terör
Örgütü tarafından uygulanmak istenen darbe girişiminde yaşananlardan

dolayı geçmiş olsun ziyaretinde
bulunan Kosova Mamuşa Belediye
Başkanı Arif Bütüç ve beraberindeki
heyet, “Kosova halkı olarak dualarımız ve desteklerimiz Anavatanımız
Türkiye ile birlikte. Türkiye güçlü bir
ülke ve daha da güçlenecek. Tüm
Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.
Ziyarette Çorum Milletvekili
ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu,
15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde yapılan çalışmaları ve yaşananlarla ilgili de bilgiler
verdi.

Çakır, adliyeye
sevk edildi

15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski
Çorum Valisi Nurullah Çakır adliyeye sevk edildi.
Darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski
Çorum Valisi Nurullah Çakır ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu’nun da bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ndeki sorguları
tamamlanan aralarında eski
İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu’nun da bulunduğu 11
mülki ve idari amir, sağlık
kontrolü için Bayrampaşa
Devlet Hastanesi’ne getirildi.

VATANDAŞLAR
BÜYÜK TEPKİ
GÖSTERDİ

Bu sırada bazı vatandaşların zanlılara tepki gösterdiği görüldü. 11 zanlı,
sağlık kontrolünün ardından
İstanbul Adliyesi’ne götürülerek savcıya ifade verecek.

