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1 TL
Osmancýk Ziraat Odasý
Baþkaný Ali Osman Þahiner

Osmancýk'ta
KAZA

TMO BUÐDAY VE ARPA
ALIM FiYATINI ARTIRDI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alým fiyatlarýný ton baþýna buðdayda
400 lira, arpada ise 200 lira artýrýldýðýný duyurdu. Ýlçe Ziraat Odasý
Baþkaný Þahiner, makarnalýk buðdayýn tonunun 7900, Ekmeklik
buðdayýn 7450 ve arpanýn ise 6200 TL olduðunu ifade etti. Þahiner, "Ürününü TMO'ya satanlar da artýþtan yararlanacaktýr. Buðdayda 1000 TL, arpada 500 TL olan primler Temmuz'dan itibaren
ödenecek. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur" dedi. 8’DE

Osmancýk'ta meydana gelen trafik kazasý
görenleri þaþýrttý. Kaza akþam saatlerinde
Çiftlikler Mahallesi Ýstanbul-Samsun D-100
karayolu Osmancýk'a 6 km uzaklýkta ki
Bölge trafik önünde meydana geldi. 8’DE
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Osmancýk'ta
dere yataðý taþtý,
beþ ev tedbir
amaçlý boþaltýldý

SELDEN, DALLARA
TUTUNARAK KURTULDU
Osmancýk'ta salý akþam saatlerinde etkisini gösteren saðanak
yaðýþ dere taþkýnýna
neden oldu. Tarým arazileri sular altýnda kalýrken, taþan dere nedeniyle beþ ev tedbir
amaçlý tahliye edildi. Ýlçede etkisini gösteren
saðanak yaðýþ sonrasý
Belkavak köyünden
gelen dere taþtý. Derenin taþmasý sonucu
Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve
birçok tarým arazisi hasar gördü.
8’DE

Hakim ve savcýlara

veda yemeði
Osmancýk'ta tayinleri çýkan Cumhuriyet Savcýsý ve hakimler için veda
yemeði düzenlendi. Yemeðe Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, bazý daire müdürleri ile davetliler katýldý. 2’DE

LGS’de dereceye giren
öðrenciler ödüllendirildi
Liselere Geçiþ Sýnavý
(LGS) sonuçlarýnýn
açýklamasýnýn
ardýndan Osmancýk'ta
dereceye giren öðrenciler açýkladý. Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýdris
Makineci, öðrencileri
makamýnda kabul
ederek, hem tebrik
etti, hem de çeþitli
hediyeler verdi. 2’DE

IHLAMUR SOKAÐA 130
METRE ASFALT 2’DE

Asgari ücret zammýyla birçok kiþinin de geliri arttý!

Ýþte kalem kalem
deðiþen ücretler
Asgari ücretin net 5.500 liraya çýkarýlmasýyla birçok kiþinin de geliri
arttý. Ýþsizlik maaþýndan yaþlýlýk ve engelli aylýðýna, rapor parasýndan
staj ücretine kadar bütün gelirler asgari ücretle birlikte zamlandý. 3’TE

KIRMIZI ÇÝZGÝLER
YENÝLENDÝ 2’DE

CHP'DEN KURTGÖZE GEÇMÝÞ
OLSUN ZÝYARETÝ
3’TE

BEDELLÝ ASKERLÝK DÜZENLEMESÝ
MECLÝS'TEN GEÇTÝ
7’DE
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Hakim ve savcýlara
veda yemeði
Osmancýk'ta tayinleri çýkan Cumhuriyet Savcýsý ve hakimler için veda
yemeði düzenlendi. Yemeðe Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Baþkaný
Ahmet Gelgör, bazý daire müdürleri ile
davetliler katýldý. Kaymakam Ayhan

Akpay, tayinleri çýkan Cumhuriyet Savcýsý Ýsmet Turgut Gülþen, Hakimler
Rukiye Anuk, Melike Hastürk ve Mehmet Emin Yýldýrým'a yeni görev yerlerinin hayýrlý olmasýný dileyerek, çeþitli
hediyeler verdi.
(Haber Merkezi)

LGS’de dereceye giren
öðrenciler ödüllendirildi

Ihlamur Sokaða
130 metre asfalt
Yaptýðý üst yapý çalýþmalarý ile þehri daha
müreffeh, daha yaþanýlýr bir hale getirmeyi
hedefleyen
Çorum
Belediyesi, ara sokaklarda da bozuk olan
yollarýn asfaltýný yenileyerek konforu artýrmaya yönelik hizmetlerini devam ettiriyor.
Üçtutlar Mahallesi
Ihlamur Sokak'ta asfalt zeminin bozuk olmasý yönüne aldýklarý
þikayetleri deðerlendirdiklerini
belirten
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Ýncelemeler sonucunda 2022
asfalt programýna aldýðýmýz Ihlamur Sokaðýn asfalt yenileme iþlemlerini gerçekleþtirdik. Bu sokaðýmýzda
130 metre uzunluðunda, 5 metre geniþliðinde toplam 119 ton asfalt serimi yaptýk. Þehrimiz genelinde yaptýðýmýz yollarla þehir içi
trafiðini önemli ölçüde
rahatlattýk. Ana caddelerde çok büyük asfalt
problemlerimiz
yok. Ara sokaklar ve
baðlantý yollarý için de
tespit ettiðimiz cadde
ve sokaklarýmýzda gerekli yenileme ve yol
yapým iþlemlerimiz asfalt sezonu boyunca
devam edecek" dedi.
(Gizem Galatalý)

Akaryakýta çifte indirim!
Benzinin litresi 2 lira 13
kuruþ, LPG'nin litresi ise 1 lira 71 kuruþ düþtü.
Motorine 2 gün üst üste
gelen indirimin ardýndan bugün de benzin ve LPG'nin fiyatý düþtü. Benzine 2 lira 13
kuruþ, LPG'ye 1 lira 71 kuruþ
indirim geldi. Böylece benzin
25 lira seviyelerine, oto gaz
ise 10 lira seviyelerine gerile-

di.
Brent petrol ve döviz kurundaki deðiþkenlik akaryakýt
fiyatlarýna yansýmaya devam
ediyor.
Son günlerde üst üste gelen zamlarýn yerini indirimler
almaya baþladý. 29 ve 30
Haziran tarihlerinde motorine
üst üste gelen indirimlerin ardýndan þimdi de benzin ve

LPG'nin fiyatý düþtü. Bu gece
yarýsýndan itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13
kuruþ, LPG'ye ise 1 lira 71
kuruþ indirim geldi.
BENZÝN VE LPG
KAÇ LÝRA OLDU?
Ýndirimin ardýndan benzinin
litresi
Ýstanbul'da
25.17'ye, Ankara ve Ýzmir'de
25.29 TL'ye geriledi. Otogazýn litre fiyatý ise Ýstanbul'da
10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66
TL'ye, Ýzmir'de ise 10.56
TL'ye geriledi. Akaryakýt fiyatlarý bayiler arasýnda küçük
deðiþiklikler gösterebiliyor.
MOTORÝNE ÜST
ÜSTE ÝNDÝRÝM GELDÝ
29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruþ,
30 Haziran tarihinde ise
84 kuruþ indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruþ geriledi.

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

Liselere Geçiþ Sýnavý
(LGS) sonuçlarýnýn açýklamasýnýn ardýndan Osmancýk'ta dereceye giren öðrenciler açýkladý.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, öðrencileri makamýnda kabul ederek, hem tebrik
etti, hem de çeþitli hediyeler verdi.
LGS 2022'de ilçe birincisi Atatürk Ortaokulu
öðrencisi Gülizar Balcý,
ilçe ikincisi Meliha Rýfat
Göbel Ortaokulu öðrencisi Ýsmail Erdursun, ilçe
üçüncüsü Atatürk Ortaokulu öðrencisi Efe Hýzarbaþ oldu.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Makineci, öðrencileri tebrik ederek, eðitim
hayatlarýnda baþarýnýn
artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
(Haber Merkezi)

Kýrmýzý
çizgiler
yenilendi

Ýçiþleri Bakanlýðý öncülüðünde
baþlatýlan ve yurt geneli uygulanan yaya güvenliðini önceleyen
"Yayalar Kýrmýzý Çizgimizdir" uygulamasý 2021 yýlýnda hayata
geçmiþti. Eskiyen kýrmýzý çizgiler
Çorum Belediyesi tarafýndan yenilendi. Yaya güvenliðinin öncelenmesi konusunda farkýndalýk
oluþturmak için2021 yýlýnda 81 il-

de eþ zamanlý yapýlan yaya geçitlerinin kýrmýzýya boyanmasýnýn
üzerinden geçen sürede kýrmýzý
çizgilerin kullanýma baðlý olarak
solmasýnýn üzerine Çorum Belediyesi harekete geçti. Belediye
Ulaþým Hizmetleri yol çizgi boya
ekibi trafiðin en az olduðu gece
saatlerinde kýrmýzý çizgileri yeniledi.
(Abdulkadir Söylemez)
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Asgari ücret zammýyla birçok kiþinin de geliri arttý!

Ýþte kalem kalem
deðiþen ücretler
Asgari ücretin net 5.500 liraya
çýkarýlmasýyla birçok kiþinin de geliri arttý.
Ýþsizlik maaþýndan yaþlýlýk ve
engelli aylýðýna, rapor parasýndan
staj ücretine kadar bütün gelirler
asgari ücretle birlikte zamlandý. Buna göre; en düþük iþsizlik maaþý
2.558 lira, en yüksek iþsizlik maaþý
5.176 lira, en düþük engelli aylýðý
1.124 lira, en yüksek engelli aylýðý
1.687 lira, yaþlýlýk aylýðý ise 1.684 lira oldu. Ýþte kalem kalem asgari ücret zammýyla birlikte deðiþen ücretler.
Yaklaþýk 7 milyon asgari ücretli
çalýþan baþta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç sona erdi. Cumhurbaþkaný Erdoðan asgari ücretin
yüzde 30 zamla 5 bin 500 liraya çýkarýldýðýný duyurdu.

GENEL SAÐLIK
SÝGORTASI PRÝMLERÝ
GSS prim tutarý, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranýnda uygulanýyor. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altýnda olan kiþilerin primlerini
devlet karþýlýyor. Asgari ücret zammýyla GSS primi 150 liradan 195 liraya çýktý.
65 YAÞ AYLIÐI
Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaþ
aylýðý 1.296 liradan 1.684 liraya çýktý.
ENGELLÝ AYLIÐI
Asgari ücretle yükselen bir diðer
ücret ise engelli aylýklarý. Buna göre,
yüzde 40-69 oranlarýnda engelliliði
bulunanlarýn aylýklarý 865 liradan
1.124 liraya, yüzde 70 ve üzerinde
engellilik oraný olanlarýn ise 1.298 liradan 1.687 liraya çýktý. Engelli yakýný
aylýðý da 865 liradan 1.124 lira oldu.

gorta primleri, staj ücretleri, rapor
ücretleri ve bireysel emeklilik kesintileri de deðiþti.

ÝÞVERENE DESTEK
SÜRECEK
Asgari ücrete zam yapýlýrken iþveren de unutulmadý. Buna göre,
asgari ücretten gelir ve damga vergisi alýnmama uygulamasý devam
edecek. Ýþ verenlere, iþçi baþýna
100 TL destek verilecek.

ASGARÝ ÜCRETÝN
ÝÞVERENE MALÝYETÝ
Asgari ücretin iþverene maliyeti
de merak edilenler arasýnda. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani
iþveren sigorta primi ve iþsizlik sigortasý primi hariç 6 bin 471 lira
ödemek zorunda. Ýþverenin ödemek zorunda olduðu SGK Primi
1.003 lira, iþsizlik sigortasý primi ise
129 lira. Tüm bunlarýn toplamýyla
asgari ücretin iþverene maliyeti 7
bin 603 liraya çýkýyor.

ÝÞSÝZLÝK MAAÞI
Çalýþanýn ortalama brüt kazancýnýn yüzde 40'ý kadar iþsizlik maaþý ödeniyor. En fazla iþsizlik ödeneði ise aylýk brüt asgari ücretin
yüzde 80'ine denk geliyor. Asgari
ücret zammýyla en düþük iþsizlik
maaþý 1.986 liradan 2.558 liraya,
en yüksek iþsizlik maaþý da 3.972
liradan 5.176 liraya yükseldi.

RAPOR PARASI
Asgari ücretle birlikte deðiþen bir
baþka kalem ise rapor ücretleri. Bu
yýl için ayakta tedavi edilen hastalarýn ücreti günlük 111 liradan 144 liraya, yatarak tedavi edilen hastalarýn
ücretleri 83 liradan 108 liraya çýktý.

ÝÞÇÝDEN YAPILAN
KESÝNTÝ 969 LÝRA
Yeni asgari ücrette iþçiden yapýlan kesinti 969 lira oldu. Buna göre,
iþçiden SGK Primi için 905 lira, iþsizlik sigortasý için 64 lira kesinti yapýlacak.

DÝÐER ÜCRETLER DE
DEÐÝÞTÝ
Asgari ücret zammý ile sadece
çalýþan maaþlarý deðil iþsizlik maaþý, askerlik ve doðum borçlanmasý, GSS primleri, 65 yaþ üstü aylýklarý, engelli aylýðý, isteðe baðlý si-

ASKERLÝK VE
DOÐUM BORÇLANMASI
Asgari ücret zammýyla askerlik
ve doðum borçlanmasýnda en düþük prim 53 liradan 69 liraya, en
yüksek prim ise 400 liradan 517 liraya yükseldi.

STAJ ÜCRETÝ
Staj yapan öðrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyor. Asgari ücret zammýyla en düþük staj ücreti 1.276 liradan 1.650 liraya çýktý.
(Haber Merkezi)

Tiryakilere kötü haber!

Sigaraya 2 TL
ZAM geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Baþkaný
Özgür Aybaþ, JTÝ grubu sigaralara paket
baþýna 2 TL zam geldiðini duyurdu. Söz konusu fiyat deðiþikliði yarýndan itibaren geçerli olacak. Grubun sattýðý en ucuz sigara
27.50 lira, en pahalý sigara ise 30 lira oldu.
Asgari ücretin arttýðý ilk günde sigaraya
zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu
Baþkaný Özgür Aybaþ, fiyat artýþýný sosyal
medyadan paylaþtý.
FÝYAT 2 TL ARTTI
Aybaþ, Japan Tobacco International
(JTÝ) grubu sigaralarýna paket baþýna 2 TL
zam geldiðini duyurdu. Fiyat artýþý yarýndan
itibaren geçerli olacak.
EN UCUZ SÝGARA 27.50 LÝRA
Paylaþýmýna "Sigara zammý hayýrlý olsun 2 TL zam geldi" notunu düþen Aybaþ,
yeni fiyatlarý da paylaþtý. Buna göre, grubun
sattýðý en ucuz sigara 27 lira 50 kuruþa, en
pahalý sigara ise 30 liraya yükseldi.
(Haber Merkezi)

"Ýnsanlýða karþý
iþlenmiþ suçlarda
zamanaþýmý olmaz"
CHP'den Kurtgöze
geçmiþ olsun ziyareti
CHP Tokat Ýl Baþkaný Çaðdaþ
Kurtgöz aniden rahatsýzlanarak
hastaneye kaldýrdý. Yapýlan tetkiklerde midesinin delindiði anlaþýlan Kurtgöz, acil olarak ameliyata alýndý. Zorlu geçen ameliyatýn ardýndan Kurtgöz, hastanede
gözetim altýnda tutuluyor.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba, Balýkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Sivas Milletvekili ve PM Üyesi Ulaþ Karasu,
Muðla Milletvekili Mürsel Alban,
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz,
Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Sivas Ýl Baþkaný Yýlmaz Coþkun ve Amasya Ýl Baþkaný Turgay
Sevindi, hastanede tedavi gören
Tokat Ýl Baþkaný Çaðdaþ Kurtgöz'ü ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti.
AÐBABA VE
MÝLLETVEKÝLLERÝNDEN
GÜNDEME DAÝR AÇIKLAMA
CHP Tokat Ýl Baþkaný Çaðdaþ
Kurtgöz'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan; CHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Veli Aðbaba ve beraberindekiler, Tokat Ýl Baþkanlýðýný
ziyaret ederek gündeme dair basýn açýklamasýnda bulundu.
ZÝLE BELEDÝYESÝNE
ZÝYARET
Tokat'ý ziyaret eden CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba ve beraberindeki milletvekilleri ve parti yöneticileri, Zile Belediye Baþkaný Þükrü Sargýn'ý, ardýndan da Zile Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Aðbaba ve beraberindekiler,
parti çalýþmalarýný ve gündemi
deðerlendirdi. (Gizem Galatalý)

Eðitim-Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Selim Bozkurt,
insanlýða karþý iþlenmiþ suçlarda zamanaþýmý olamayacaðýný belirterek, "Sivas Katliamý, Türkiye siyasi tarihinde
bir utanç, milletin bilincinde
kapanmaz bir yara olarak yer
etti" dedi.
Sivas Olaylarýnýn 29. Yýlý
nedeniyle bir açýklama yapan
Selim Bozkurt, "Cumhuriyetin
kazanýmlarý, Atatürk ilke ve
devrimleri için tehdit oluþturan
emperyalist güçler, gerici giriþimler ve etnik ayrýmcýlýklar,
halkýmýzýn Cumhuriyet deðerleriyle bütünleþmiþ olmasý sayesinde hiçbir zaman amaçlarýna ulaþamayacaktýr. Toplumsal barýþý tehdit eden saldýrý
ve katliamlar, bu güzel coðrafyada barýþ ve kardeþlik içinde
yaþama isteðini asla kýramayacaktýr" ifadesini kullandý.
Selim Bozkurt'un konuyla
ilgili açýklamasý þu þekilde:
"TÜRKÝYE SÝYASÝ
TARÝHÝNDE BÝR UTANÇ,
MÝLLETÝN BÝLÝNCÝNDE
KAPANMAZ BÝR YARA"
Tarihe "insanlýk suçu" olarak geçen Sivas katliamýnýn
üzerinden 29 yýl geçti. 2 Temmuz 1993'te, Madýmak Oteli'nde 33 aydýn, sanatçý, yazar
ve 2 otel çalýþaný gencimiz yakýlarak katledildi.
35 insanýmýzýn yaþamýna
kýyan, bu cumhuriyet karþýtý
gerici eylemi bir kez daha þiddetle kýnýyoruz.
Sivas Katliamý, Türkiye siyasi tarihinde bir utanç, mille-

tin bilincinde kapanmaz bir
yara olarak yer etti.
12 Eylül faþizminin Kahramanmaraþ'ta, Çorum'da örgütlediði karanlýk organizasyonlar, 2 Temmuz 1993'te bu
kez Sivas'ta denenmiþti.
Madýmak'ta kalan aydýnlara karþý faþist güruhu organize edenler, günler öncesinden
gazetelerde aydýnlarý yobazlara hedef gösterenler, iftira
atanlar, kolluk kuvveti olmalarýndan ötürü güvenliði saðlamakla yükümlü olmalarýna
raðmen olay yerine bilerek
geç gidenler, tekbir getirerek
benzin bidonu ve meþale taþýyan kalabalýk kadar cana susamýþtý. Madýmak'ý dumana,
Türkiye'yi yasa boðdular.
Aradan geçen 29 yýlda katliamýn sorumlularý baþtan savma bir þekilde yargýlanmýþ,
göz önünde olan bazý insanlar
cezalandýrýlmýþ ancak katliamda yöneticilerin ve siyasi
iradenin rolü sorgulanmamýþtýr. Bazý demokratik kitle örgütlerinin "insanlýk suçunda
zaman aþýmý olmaz" talebiyle
açtýðý davada, "zamanaþýmý
kararý" verilmesini dönemin
Baþbakaný Tayyip Erdoðan,
"Milletimiz için, ülkemiz için
hayýrlý olsun" diye deðerlendirmiþ ve açýkça taraf olduðunu ilan etmiþtir.
Ellerini kollarýný sallaya
sallaya gezen katiller, AKP'nin
güdümündeki devlet eliyle
ödüllendirilmiþ, Sivas davasýnda katliamcýlarý savunanlar
milletvekili, bakan olmuþlardýr.
Unutulmamalýdýr ki, insanlýða

Selim
Bozkurt

karþý iþlenmiþ suçlarda zamanaþýmý olmaz.
Geçmiþteki bu acý derslere
raðmen bugün hala, farklý
inanç grubundaki yurttaþlara,
muhaliflere, laikliðin savunucularýna tehditler yükseltilmekte, mezhepçilik, tekleþtirme, öteki gördüðünü sindirme
ve ezme, bir devlet politikasý
haline getirilmektedir.
Eðitim-Ýþ olarak diyoruz ki:
Cumhuriyetin kazanýmlarý,
Atatürk ilke ve devrimleri için
tehdit oluþturan emperyalist
güçler, gerici giriþimler ve etnik ayrýmcýlýklar, halkýmýzýn
Cumhuriyet deðerleriyle bütünleþmiþ olmasý sayesinde
hiçbir zaman amaçlarýna ulaþamayacaktýr.
Toplumsal barýþý tehdit
eden saldýrý ve katliamlar, bu
güzel coðrafyada barýþ ve
kardeþlik içinde yaþama isteðini asla kýramayacaktýr.
Sivas katliamýnda yaþamýný yitiren aydýnlarýmýzý, sanatçýlarýmýzý unutmadýk, unutturmayacaðýz!
(Abdulkadir Söylemez)

Ýhracat, 23,4 milyar dolarla tüm
zamanlarýn haziran ayý rekorunu kýrdý
Dýþ ticaret rakamlarýný
açýklayan Ticaret Bakaný
Mehmet Muþ, ihracatýn haziran ayýnda yüzde 18,5 artýþla
23,4 milyar dolara çýktýðýný
söyledi. Bakan Muþ, "Bu rakam, tüm zamanlarýn en yüksek aylýk ihracat rakamýdýr!"
ifadelerini kullandý.
Ticaret Bakaný Mehmet
Muþ, haziran ayýna iliþkin dýþ

ticaret rakamlarýný açýkladý.
Bakan Muþ, "Haziran ayý dýþ
ticaret rakamlarýmýzý Erzurum'da açýkladýk. Haziran
ayýnda ihracatýmýz, geçtiðimiz
yýlýn ayný ayýna göre %18,5
artýþla 23,4 milyar $ olmuþtur.
Bu rakam, tüm zamanlarýn en
yüksek aylýk ihracat rakamýdýr! Hayýrlý olsun.." ifadelerini
kullandý.

EN FAZLA ÝHRACAT
ALMANYA'YA YAPILDI
Açýklanan verilere göre en
fazla ihracat yapýlan ülkeler
sýrasýyla Almanya, ABD ve
Irak oldu.
En fazla ihracat yapýlan fasýllar ise motorlu kara taþýtlarý,
kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sýralandý.
(Haber Merkezi)
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Çorum’da haftaya bakýþ

Abdulkadir SÖYLEMEZ

Gazetemizde geçtiðimiz hafta boyunca yer
alan ve Çorum’un gündemini belirleyen
haberlerimizi sizler için derledik...

30 HAZÝRAN 2022

1 TEMMUZ 2022

2 TEMMUZ 2022

1 TEMMUZ 2022

29 HAZÝRAN 2022

27 HAZÝRAN 2022
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Çorum’da haftaya bakýþ
29 HAZÝRAN 2022

1 TEMMUZ 2022

27 HAZÝRAN 2022

30 HAZÝRAN 2022
1 TEMMUZ 2022

6

3 TEMMUZ 2022 PAZAR

Gýda zehirlenmeleri sýcaklýklarýn
yükselmesiyle birlikte yazýn artýyor
Sýcak ve nemli havalarda
su tüketimine dikkat!
Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmaný Diyetisyen Buket
Toptan, yaz ayýnýn gelmesiyle birlikte hava sýcaklýklarýnýn artýþý nedeniyle su ihtiyacýnýn da artýðýna dikkat çekerek, Yaz aylarýnda terleyerek attýðýmýz su, mutlaka
tekrar alýnmalý" dedi. Yaz aylarýnda insanlarýn sýcak havadan dolayý terleyerek çok fazla sývý kaybettiklerini ifade eden Toptan, vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Vücuttaki sývý kaybýný geri kazanýlmasý gerektiðini ifade eden Toptan, “Hidrasyon yani sývý dengesi vücut için
her zaman önemli ancak yaz aylarýnda veya nemli havalarda ter yoluyla mineral ve sývý kaybý oluþturmaktadýr.
Vücuttaki sývý kaybýný korumak adýna geri kazanmamýz
gerekiyor. Eðer kazanmazsak vücuttaki sývý kaybý artmýþ
oluyor. Bunun bazý belirtileri vardýr. Ýdrar renginin koyu
olmasý, daha az idrara çýkma, baþ aðrýsý, yorgunluk gibi
belirtileri var. Ýdrar daha berraksa daha az sývýya daha
koyu ise daha çok sývý tüketmemiz gerektiðini göstermektedir. Vücut dengesi için sabah kalktýðýnýzda idrar
renginizi kontrol edebilirisiniz. Su ile birlikte ayran, maden suyu ve süt ile birlikte destek saðlayabilirsiniz. Suyun kanýtlanmýþ bazý faydalarý vardýr. Cilt esnekliðini
saðlar sindirime yardýmcý olur, kabýzlýðý önler, baþ aðrýsý, böbrek taþýný ve aðýz kuruluðunu önler, enerji seviyelerini önemli derecede etkiler” dedi.
SU ÝÇMEKTE ZORLANANLARA ÖNERÝ
Su içmekte zorlanan vatandaþlara da öneriler sunan
Toptan, “Su içmekte zorlananlar için birkaç öneri de bulunabiliriz. Buz kalýplarýna mevsim sebze ve meyvelerini
su ile dondurup daha sonra ya maden suyu ile ya da su
ile tüketilebilir. Bu þeklide elektrolit dengesini saðlamýþ
olabilirsiniz. Yine yaz aylarýnda tüketilmesi en uygun
olan maden suyunu tüketebilirsiniz bu da sizin terle birlikte kaybettiðiniz suyu ve elektroliti yerine koymanýzý
saðlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta
sodyum miktarýnýn düþük olmasý. Sodyum miktarý yüksek olur vücut ödem tutabilir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarý kilonuz çarpý 35 milim þeklinde hesaplayabilirsiniz” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:10
05:07
12:49
16:48
20:22
22:10

TARiHTE BUGÜN
1932- Türkiye ile Fransa arasýnda Antakya’da askeri antlaþma imzalandý. Antlaþma
uyarýnca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da
Hatay’a girdi.
1939- Liman iþletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Denizyollarý'na baðlandý.
1967- Galatasaray ve Milli Takým kalecisi
Turgay Þeren bir jübileyle futbolu býraktý.
1969- Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.
1988- Ýstanbul’da Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü açýldý.
1993- Sivas'ta Pir Sultan Abdal Þenlikleri sýrasýnda Madýmak Oteli'nin yakýlmasý ve dolayýsýyla þehirde bulunan 33 yazar, ozan ve aydýnýn ve iki otel çalýþanýnýn yanarak hayatlarýný kaybetmesi.
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Ýmtiyaz Sahibi: Mahmut

Emin SÖYLEMEZ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr

Ömer Faruk SÖYLEMEZ

Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz
Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum

Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:

Ali Ceylani KOLAÇ

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

kep:
mahmutemin.soylemez@hs01.kep.tr

web: www.kesinkarar.com
e-posta: haber@kesinkarar.com

Baský:
Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
Saracalar Mh. 57. Cd. No: 21/A
Akyurt/ANKARA
Tel: 0312 351 83 10

Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým
Adres: Osmancýk Cad.
Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46
ÇORUM

Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
7 TL
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) 100 TL
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
40 TL
Kongre Ýlanlarý
200 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
700 TL
Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm)
350 TL
Tam sayfa reklam
1.250 TL
Yarým sayfa reklam
700 TL
Çeyrek sayfa reklam
400 TL

ABONE FÝYATLARI
Yýllýk: 300 TL 6 Aylýk : 175 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 250 TL
Yurt Dýþý Yýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 125 EURO
Organize Sanayi Yýllýk: 350 TL Organize Sanayi 6 Aylýk: 200 TL

Dünya Saðlýk Örgütü’ne göre her yýl 600
milyon kiþi besin zehirlenmelerinden etkileniyor. Diyetisyen Gültaç Dayý Çamýr, yaz aylarýnda sýcaklýðýn artmasý ile birlikte besin
zehirlenmesi vakalarýnýn artýðýný söyledi.
Besinler aracýlýðý ile insan organizmasýna
taþýnan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddeler besin zehirlenmelerine neden olabiliyor. Artan sýcaklýklarýn etkisiyle
birlikte yaz aylarýnda görülen besin zehirlenmesi vakalarý ciddi oranda artýyor. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç
Dayý Çamýr, besin zehirlenmelerine sebep
olan dört bakteri çeþidi olduðunu söylüyor.
Bunlardan ilki, en çok görülen bakteri çeþidinin “stafilokok”. Bu bakterinin et, süt, süt
ürünlerinde ve iyi yýkanmamýþ malzemelerden yapýlan salatalarda ortaya çýktýðýný ifade
eden Gültaç Dayý Çamýr, bakterili besin alýndýktan iki veya üç saat sonra zehirlenme belirtilerin baþladýðýný ve vücutta kusma reaksiyonunun görüldüðünü söyledi.
BAKTERÝLER ÖLÜMCÜL ZEHÝRLENMELERE NEDEN OLABÝLÝYOR
Et, süt ve salatanýn neden olduðu besin
zehirlenmelerinde en çok görülen bir diðer
bakteri türünün “shigella” olduðunu söyleyen
Diyetisyen Gültaç Dayý Çamýr, bu bakterinin
neden olduðu zehirlenmelerde belirtilerin ortaya çýkma süresinin bir veya iki gün olduðunu belirtti. Gültaç Dayý Çamýr, “Bu bakteri
bulantý, kusma, ateþ, kramplar, karýn aðrýlarý
ve dýþkýda kan þeklindeki belirtiler ile görülür” diyor. En ciddi ve ölümcül besin zehirlenmesine neden olan bakterilerden biri de
“clostridium botilinum”. Bu bakteri konservelerde, ette, sebze ve meyvede bulunabiliyor.
Gültaç Dayý Çamýr, “Bu bakteri felç yapabilir,
solunumu engelleyebilir ve ölümle sonuçlanabilir” dedi.
ET TÜKETÝMÝNDE DÝKKAT
EDÝLMESÝ GEREKENLER
Öncelikle fiyatý düþük diye nasýl ve nerden geldiði belli olmayan ayný zamanda da

nasýl muhafaza edildiði bilinmeyen, denetlenmemiþ ve de açýk bir þekilde tezgahlarda
satýlan ürünlerin kesinlikle satýn alýnmamasý
gerektiðini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayý
Çamýr, et tüketecek kiþilerin etleri standartlara uygun þekilde iþletilen þarküterilerden almasý gerektiðini belirtti. Güvenilir markalarýn
paketli ürünlerinin de alýnabileceðini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayý, “Paketli ürün
alýrken de paketin hasar görmediðinden
emin olun. Mutlaka etiket okuma alýþkanlýðý
edinin. Üzerinde yazýlý olan üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol edin. Hayvanlardan
geçebilecek hastalýklar nedeniyle sütü kesinlikle çið tüketmeyin” ifadesini kullandý.
BESÝNLERÝ KORUMA ÖNERÝLERÝ
Besinlerin bozulmasýný önlemek için en
pratik yöntemin buzdolabýnda veya dondurucuda saklamak olduðunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayý Çamýr, piþmiþ besinlerin
hemen tüketilmeyecek ise iki saat içinde
buzdolabýna konulmasý gerektiðini söyledi.
Buzdolabýnda olan ve tüketilmesi için çýkarýlacak yemeðin, yetmiþ derece üzerinde ýsýtýlmasý gerektiðini söyleyen Gültaç Dayý Çamýr, ayný yemeðin tekrar tekrar ýsýtýlmamasý
gerektiðini söyledi. Çamýr, “Dondurucudan
çýkardýðýnýz besinleri çözüldükten sonra tekrar buzluða koymayýn. Piþmiþ yiyeceklerle
çið yiyeceklerin birbirine temasýndan kaçý-

nýn. Kiþisel hijyeninize dikkat edin. Besin hazýrlýðýný yapan bireylerin ellerini mutlaka sabunla en az iki dakika yýkamalarý besin zehirlenmelerini önlemek açýsýndan önemlidir.
Ayrýca elinde kesikler veya açýk yaralar bulunan kiþilerin kesinlikle besin hazýrlýðý yapmamalarý, zorunlu durumlarda ise bu yaralarýn
hiçbir koþulda besinlerle temas etmeyecek
þekilde sararak mutlaka eldiven kullanmalarý gerekmektedir” açýklamasýný yaptý.
SEBZE VE MEYVELER ÝYÝCE
YIKANDIKTAN SONRA TÜKETÝLMELÝ
Özellikle kiþilerin çið et, yumurta veya kümes hayvanlarý gibi besinleri hazýrladýktan
sonra ellerini mutlaka iyice yýkamasý gerektiðini söyleyen Çamýr, bu tür riskli besinler ile
piþirilmeden tüketilecek sebze ve meyveleri
hazýrlarken ayrý doðrama tahtasý ve býçaklarýn kullanýlmasý gerektiðini söyledi. Çamýr
sözlerine þöyle devam etti: “Sebze ve meyveler iyice yýkandýktan sonra tüketilmelidir.
Besinlerinizin iyi piþtiðinden emin olun. Yeterli süre ve sýcaklýkta piþmeyen yiyecekler
zararlý bakterilerin sindirim sistemine taþýnmasýna yol açabilir. Ýshal ve kusma durumunda mutlaka dinlenmeli ve temiz su, ayran, maden suyu, þekersiz çay ile sývý alýmýnýzý artýrmalýsýnýz. Ýshaliniz varsa; pirinç lapasý, yoðurt, muz, þeftali, haþlanmýþ patates
tüketmelisiniz.”
(Haber Merkezi)

UZMANI UYARDI: Kurban
kesiminde KKKA'ya dikkat
Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim
Dalý'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi'nin (KKKA) hayvan kanýndan ve
vücut sývýsýndan da bulaþtýðýný belirterek, kurban bayramýnda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýn vücut sývýlarý kan ve dokularýyla korunmasýz temas etmemesi önerisinde bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri
Bölümü Enfeksiyon Hastalýklarý
Anabilim Dalý'ndan Doç. Dr. Seyit
Ali Büyüktuna, yaklaþan kurban
bayramý öncesinde Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi(KKKA) hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Büyüktuna yaptýðý açýklamada;
inek, koyun ve keçi gibi memeli
hayvanlarýn virüsün taþýnabildiðini
fakat hastalýk belirtisi göstermedikleri için vatandaþlarýn dikkat etmesi
gerektiðini söyledi. Kurban olarak
kesilen hayvanlarýn virüs taþýyýp taþýmadýðýnýn bilinmediðine dikkat
çeken Doç. Dr. Büyüktuna, önlem
olarak eldiven takýlmasý gerektiðini
söyledi.

"VÝRÜS TAÞIYAN HAYVANLARDA
BULGUYA RASTLANAMIYOR"
Doç. Dr. Büyüktuna, hayvan ticareti nedeniyle virüsün hiç görülmediði bölgelere taþýndýðýna dikkat
çekip "Kýrým Kongo Kanamalý Hastalýðýnýn önemli bir epistemolojik
özelliði var. Özellikle yasal ve yasadýþý hayvan ticaretinde hastalýðýn

görülmediði bölgelerde görülmesine neden olabiliyor.
Malum önümüzde Kurban bayramý var. Biz bu dönemlerde temkinli oluyoruz çünkü memeli hayvanlarda virüs taþýnabiliyor. Ýnek,
koyun, keçi gibi hayvanlarda virüs
olmasýna raðmen klinik bulgu vermeyebiliyor. Ancak virüse sahip

olan hayvanlarýn vücut sývýlarý kan
ve dokularýyla korunmasýz temas
risk oluþturabiliyor. Temel önerimiz
bulaþta bu tip hayvanlarda virüs olsa da hastalýk belirtisi göstermediði
için kan yada dokularýyla temas
ederken koruma önlemi olarak eldivenle çalýþmalarýný öneririz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)

'KOLTUK ALTI TERLEMESi
ÖZGÜVENi ETKiLiYOR'
Yaz mevsiminin gelmesiyle aþýrý terleme þikayeti olanlar için sýkýntýlý günlerin baþladýðýný hatýrlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan Aydoðdu, kiþinin yalnýzca sosyal yaþamýný deðil, özgüvenini de
olumsuz etkileyen bu sorunun ‘botoks’ uygulamasýyla tedavi edilebildiðini söyledi.
Hava sýcaklýðýnýn artmasýyla
birlikte aþýrý terleme problemi olanlarýn þikayetleri de arttý.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Oðuzhan
Aydoðdu, özellikle koltuk altý terlemesinin kiþiyi zor durumda býrakabildiðini belirterek, “Koltuk altý, ter
bezlerinin yoðun olarak çalýþtýðý bir
bölge.
Aþýrý terleme sorunu, hem görünüm hem de koku bakýmýndan

rahatsýzlýk verici olabiliyor. Bu sorun kiþinin yalnýzca sosyal yaþamýný deðil, psikolojisini de olumsuz
etkileyebiliyor, özgüvenini kaybetmesine yol açabiliyor" dedi.

BOTOKS ÝLE ETKÝLÝ SONUÇ
Koltuk altý terleme sorununun
çok basit bir yöntemle çözülebileceðini dile getiren Op. Dr. Oðuzhan Aydoðdu, aþýrý terden þikayetçi olanlara botoks uygulamasýný
önerdi.
Aydoðdu, “Aþýrý terleme tedavisinde botoks ile oldukça verimli ve
etkili sonuçlar elde ediyoruz.” Botoksun aktif olarak çalýþan ter bezlerine uygulandýðýný söyleyen Dr.
Aydoðdu, “Botoks bu ter bezlerinin
aktivitesini azaltýyor. Böylece aþýrý
terleme sorunu ortadan kalkýyor"
dedi.

''AVUÇ ÝÇLERÝNE
UYGULANABÝLÝYOR''
Botoksun minik
uçlu botoks enjektörü
ile koltuk altýna enjekte edildiðini anlatan
Op. Dr. Oðuzhan Aydoðdu, uygulamanýn etkisinin 1 yýla yakýn sürdüðünü belirterek, ''Koltuk altý botoks uygulamasý, konforlu bir iþlem. Hasta uygulamanýn hemen ardýndan günlük yaþamýna dönebiliyor, sonrasýnda bir kez kontrole gelmesi
yeterli oluyor. 1 yýla yakýn süre
terleme konusunda þikâyeti olmuyor. Botoks, koltuk altý ter bezlerinin yaný sýra avuç içleri, ayak altlarý gibi ter bezlerinin çok çalýþtýðý
bölgelere de güvenle uygulanabiliyor'' diye konuþtu. (Haber Merkezi)
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Bedelli askerlik düzenlemesi

Meclis'ten geçti

Gazetecilerden Gür'e
hayýrlý olsun ziyareti
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði (HGYD) yönetici ve üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkanlýðýna yeniden seçilerek güven tazeleyen Recep Gür'e hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve yönetimi, Mayýs ayýnda yapýlan genel kurulla birlikte yeniden Birlik Baþkaný seçilen
Recep Gür ve ekibini kutlayarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Demirci, ÇESOB'un büyük bir sivil
toplum kuruluþu olduðunu, çalýþma ve faaliyetlerinin tüm esnaf kesimini ilgilendirdiðini belirterek, Birliðin aldýðý kararlarý ve
çalýþmalarýný önemsediklerini kaydetti.
Baþkan Gür ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Demirci ve
yönetimine teþekkür etti, baþarýlar diledi.
(Gizem Galatalý)

HGYD'den Uzun'a iade-i ziyaret
Çorum Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satýcýlarý, Tornacýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Necmettin Uzun'u ziyaret ederek, göreve yeniden seçilmesi nedeniyle
hayýrlý olsun temennilerini iletti.
Uzun, geçtiðimiz günlerde
HGYD'nin yeni yönetimini ziyaret
etmiþ ve baþarý dileklerini paylaþmýþtý. Uzun'a iade-i ziyarette bulunan gazeteciler, odanýn faaliyetleri, mevcut durumu ve geleceðe yönelik projeleri hakkýnda
bir süre sohbet etti.
Necmettin Uzun, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Demirci ve yönetimine teþekkür etti.
(Gizem Galatalý)

Yýldýzeli Canlý Hayvan Pazarý hizmete girdi
Doðu Anadolu Projesi (DAP) Bölge
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý, Ýller Bankasý ve Yýldýzeli Belediyesince finanse
edilerek yapýmý tamamlanan 5 bin hayvan kapasiteli Yýldýzeli Canlý Hayvan
Pazarý; Kurban Bayramý öncesi hizmete açýldý.
Yýldýzeli Belediye Baþkaný Mehmet
Sabit Karakaþ, AK Parti Yýldýzeli Ýlçe
Baþkaný Zahit Doðan ve Belediye Meclis üyeleri sabahýn ilk saatlerinde pazara gelen vatandaþlarý karþýladý, görüþ
ve önerilerini dinledi.
Pazara gelenlere çorban ikramýna
bulunan Ýlçe Belediye Baþkaný Karakaþ; "Söz verdiðimiz projelerimiz arasýnda yer alan canlý hayvan pazarý projemizi tamamlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Projemize baþlarken hayvan ticaretiyle uðraþan vatandaþlarýmýzýn
öneri ve taleplerini alarak projemizin yapýmýný tamamladýk. Allah'ýn izniyle ilçemize yakýþýr, bu modern canlý hayvan

pazarýmýz bölgemize uzun yýllar hizmet
verecektir. Rabbim çýktýðýmýz bu hizmet
yolunda, bizleri halkýmýza karþý mahcup
býrakmasýn. Ýlçemize ve bölgemize hayýrlý olsun" dedi.
BÖLGEYE HÝTAP EDÝYOR
Yaklaþýk olarak 30 dönümlük alan

üzerine, toplam inþaat alaný 2 bin 400
metrekare olan 3 adet yarý açýk padok
alaný, 2 bin metrekare açýk satýþ alaný
ile 600 metrekare alana sahip sosyal tesis ve donatý alanlarý da bulunan Yýldýzeli Hayvan Pazarý, Amasya, Yozgat,
Tokat ve Çorum gibi illerle birlikte bölgeye de hitap edecek.
(ÝHA)

Bedelli askerlik düzenlemesini
de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaþtý. Yasayla, yoklama kaçaðý
ve bakaya durumunda olanlara
bedelli askerlik imkaný getiriliyor.
Düzenleme 550 bin kiþiyi kapsýyor. Mevcut durumda bedelli askerlik bedeli 56 bin 500 lira. Ancak
düzenlemeden yararlanacaklarýn
ödeyecekleri bedel yoklama kaçaðý ve bakaya olarak geçirdikleri süre dikkate alýnarak yeniden hesaplanacak.
Bedelli askerlik düzenlemesini
de içeren Askeri Ceza Kanunu ve
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaþtý.
Kanuna göre, firar ve izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak hakkýnda ön inceleme yapýlanýn bulunamamasý nedeniyle ifade almayý
imkansýz hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alýnmayacak.
Yükümlü erbaþ ve erlerden askeri araçlarý kullanmakla görevlendirilenler, araç kazasý nedeniyle
harp malzemesine zarar vermek
suçundan kast veya aðýr kusur nedeniyle mahkum olmalarý durumu
hariç, aracýn kullanýmý nedeniyle
meydana gelen zararý tazminle
sorumlu olmayacak.
Genelkurmay Baþkanýnýn yaþ
haddi, birer yýllýk süre ile 72 yaþýna
kadar Cumhurbaþkanýnca uzatýlabilecek.
BEDELLÝ VE
DÖVÝZLE ASKERLÝK
Kanunla yoklama kaçaðý, saklý
veya bakaya olup bedelli askerlik
hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan saðlanacak.
Buna göre, "askerliðe elveriþli"
kararý verilmiþ olanlar bedelli askerlikten yararlandýrýlacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapýldýðý
gün geçerli olan memur aylýk katsayýsý dikkate alýnarak belirlenecek. Seçim sonrasýnda bedelli askerlikten yararlanma hakký elde
edip de vazgeçenlere yeni bir hak
verilmeyecek.
Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine baþlayanlar;
müracaat tarihine kadar yoklama
kaçaðý, saklý veya bakaya olanlardan, bedelli askerliðe müracaat
edip de seçim öncesi vazgeçenler
veya müracaat tarihinden itibaren
iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.
BAKAYALAR DÝÐER
YÜKÜMLÜLERDEN DAHA
FAZLA BEDEL ÖDEYEREK
YARARLANACAK
Kanunla yoklama kaçaðý, saklý
veya bakaya olan yükümlülerin,
diðer yükümlülerden daha fazla
bedel ödeyerek bedelli askerlikten
sürekli faydalandýrýlmasý amaçlanýyor.
Müracaat tarihine kadar yoklama kaçaðý, saklý veya bakaya
olanlar hakkýnda, yoklama kaçaðý,
saklý veya bakaya kalýnan tarihten
müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayý için ödenecek tutara
ilave ek bedel alýnacak.
Ek bedel, 3500 gösterge rakamýnýn ödemenin yapýldýðý gün geçerli olan memur aylýk katsayýsý ile
geçerli mazeretler hariç yoklama
kaçaðý, saklý ve bakaya kaldýklarý
toplam sürenin her ayýnýn çarpýmý
sonucu bulunacak.
Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabýnda, 1 ila 30 gün bir
ay kabul edilecek. Bir ayý aþan
günler müteakip aya eklenerek
hesaplanacak.
Dövizle askerlik kapsamýndan
çýkarýlanlardan; ödemeleri gereken yabancý ülke parasýný ödemedikleri veya herhangi bir takvim yýlýnda toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulunduklarý için dövizle askerlik kapsamýndan çýkarýlanlar, yurt dýþý temsilciliklere veya askerlik þubelerine
31 Aralýk 2025'e kadar müracaat
etmeleri ve 40.000 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile
çarpýmý sonucu bulunacak tutarý,
müracaat tarihinde Merkez Bankasýnca tespit edilen döviz alýþ kuruna göre euro veya karþýlýðý kadar konvertibl yabancý ülke parasýný müracaat tarihinden itibaren 10
iþ günü içinde ayrýca ödemeleri
halinde; önceden ödemiþ olduklarý
tutar, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarý müracaat tarihinden itibaren 10 iþ günü içinde
ödemeleri halinde askerlik hizme-

tini yerine getirmiþ sayýlacak.
Önceden ödediði döviz tutarý,
müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eþit veya
bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiþ sayýlacak. Ancak bunlarýn fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.
Bu düzenleme kapsamýndaki
döviz ödemeleri, yurt dýþýnda yurt
dýþý temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasýnca tahsil edilerek
bütçeye gelir kaydedilecek.
ASTSUBAYLARIN KADEMELERÝNE DÜZENLEME
Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibaký saðlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci
kademesinden göreve baþlatýlacak. Görevde olan ve emekli personele de bir kademe intibaký saðlanacak.
Kanun yürürlüðe girdiðinde en
az 2 yýl ve daha uzun süreli yükseköðrenimini tamamlamýþ olan astsubaylarýn bulunduklarý derece ve
kademeye bir kademe ilave edilecek.
Lise ve dengi okul mezunlarýndan, düzenleme yürürlüðe girdiði
tarihten sonra en az 2 yýl süreli
yükseköðretim bitirenler için bulunduklarý derece ve kademeye bir
kademe ilave edilerek intibaklarý
yapýlacak.
Bu kapsamda ilave kademe
verilen astsubaylarýn sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri verilen ilave kademe miktarý kadar fazla olacak.
Emekli olduklarý tarihteki öðrenim durumlarý esas alýnmak suretiyle en az 2 yýl ve daha uzun süreli yükseköðrenim tamamlamýþ
astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya
vazife malullüðü aylýðý ile dul ve
yetim aylýðý alanlar için de uygulanacak.
Bu düzenleme uyarýnca yapýlacak intibak ve buna baðlý ödemeler 3 ay içinde sonuçlandýrýlacak.
Bu kapsamda emeklilik keseneði
veya kurum karþýlýðý veya sigorta
primi çalýþan ve iþveren paylarýnda oluþacak fark tutarý; gecikme
cezasý, gecikme zammý veya faiz
uygulanmaksýzýn, düzenleme yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 3 ay
içinde ilgili kurumlar tarafýndan
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek.
Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte maaþ derecelerinin üçüncü
kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamýnda yapýlan intibaklarla bir üst maaþ derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecekler.
Bu düzenlemenin uygulanmasý
nedeniyle geriye yönelik herhangi
bir ödeme yapýlmayacak.
Milli Savunma Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþan kamu görevlileri ile
Askeralma Kanunu kapsamýnda
askerlik hizmetini yerine getiren
yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaþ ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete iliþkin idari
iþlem ve eylemlerden doðan uyuþmazlýklarýn çözümünde ilgilinin görev yaptýðý yerin idari yargý yetkisi
yönünden baðlý olduðu bölge idare
mahkemesinin bulunduðu yerdeki
idare mahkemesi yetkili olacak.
Uzman erbaþlýktan astsubaylýða geçmek için gerekli baþvuru
þartlarýna sahip ve 1 Ocak
2019'dan bu düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihe kadarki dönemde icra edilen harekat veya yurt
dýþý operasyon görevleri nedeniyle baþvuruda bulunamayan veya
seçme sýnavýna katýlamayan uzman erbaþlardan istekli olanlar,
hizmet yýlý hariç belirtilen diðer
þartlarý taþýmalarý kaydýyla kullanamadýklarý sýnav haklarýný, hala
sýnav hakký bulunanlar son sýnav
hakkýnýn bitimi tarihinden, sýnav
hakký bitmiþ olanlarsa bu maddenin yürürlük tarihinden sonra yapýlacak ilk seçme sýnavýndan
baþlamak ve sýnava giremedikleri
süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.
Görüþmelerin ardýndan yapýlan
oylamada, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza
Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun
Teklifi, kabul edilerek yasalaþtý.
Genel Kurulda daha sonra
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'nin
görüþmelerine geçildi.
(Haber Merkezi)
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Osmancýk'a 2 milyonluk yatýrým
Osmancýk'a içme suyu ve tarýmsal sulama için 2
milyonluk yatýrým ödeneði ayrýldý.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðý ile Osmancýk'ta içme suyuna 1.005.000.00 TL, tarýmsal sulamaya da

995.000.00 TL ödenek ayrýlarak toplam 2 milyonluk
yatýrým yapýlacak. Çorum ve ilçelerine Çorum Ýl Özel
Ýdaresi aracýlýðýyla 20 milyonluk TL'lik altyapý ve üstyapý yatýrýmý yapýlacak. Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2022

yýlý kredi daðýlým tablosu açýklandý. Tabloya göre
Çorum ve ilçelerine Ýl Özel Ýdare yoluyla 20 milyonluk yatýrým yapýlacak. Çorum Merkez ve ilçelerinde
Ýçme Suyu için 3.505.000,00 TL, Tarýmsal Sulama

için 1.375.000,00 TL, Asfalt Yol Yapýmý için
14.120.000,00 TL, Parke Taþý için 700.000,00 TL,
Sanat Yapýlarý için 300.000,00 TL toplamda
20.000.000,00 TL kredi ayrýldý.
(Haber Merkezi)

TMO BUÐDAY VE ARPA
ALIM FiYATINI ARTIRDI
Osmancýk Ziraat Odasý
Baþkaný Ali Osman Þahiner,
TMO'nun buðday ve arpa
alým fiyatlarýný artýrdýðýný bildirdi.
Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) alým fiyatlarýný ton baþýna buðdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artýrýldýðýný
duyurdu. Ýlçe Ziraat Odasý
Baþkaný Þahiner, makarnalýk
buðdayýn tonunun 7900, Ekmeklik buðdayýn 7450 ve arpanýn ise 6200 TL olduðunu
ifade etti. Þahiner, "Ürününü
TMO'ya satanlar da artýþtan
yararlanacaktýr. Buðdayda
1000 TL, arpada 500 TL olan
primler Temmuz'dan itibaren
ödenecek. Tüm çiftçilerimize
önemle duyurulur" dedi.
TMO'dan yapýlan açýklama ise þu þekilde:
Ülkemizde mayýs ayý ortasýnda lokal olarak baþlayan
hububat hasadý bugün itibarýyla yaklaþýk yüzde 20'ler
seviyesindedir. Hasat, yaðýþ
rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaþýk 2-3 haf-

Osmancýk'ta kaza
Osmancýk'ta meydana gelen
trafik kazasý görenleri þaþýrttý.
Mustafa Ulusoy'un haberine
göre kaza Akþam saatlerinde
Çiftlikler Mahallesi Ýstanbul -Samsun D-100 karayolu Osmancýk'a
6 km uzaklýkta ki Bölge trafik
önünde meydana geldi.
Otomobille minibüs çarpýþtý.
Otomobil çarpýþmanýn etkisiyle

orta refüje çýktý. Meydana gelen
trafik kazasýnda yaralanan olmadý. Görenleri þaþkýna çeviren kazada görenler Allah Korudu, verilmiþ bir sadakalarý varmýþ dediler.
Kazaya karýþan araçlar çekici
yardýmýyla orta refüjden kurtarýldý. Kýsa süreliðine kapanan yol
tekrar normal seyrine döndü.
(Haber Merkezi)

Osmancýk Ziraat Odasý
Baþkaný Ali Osman Þahiner

ta ötelenmiþtir. Hasat edilen
ürünlerin büyük bir kýsmýnýn
hâlen üretici elinde olduðu ve
ticarete konu edilmediði gözlenmektedir.
Bakanlýðýmýz ve Toprak
Mahsulleri Ofisimiz tarafýndan iç ve dýþ piyasa geliþme-

leri yakýndan takip edilmekte
olup TMO alým fiyatlarýnýn
ton baþýna buðdayda 400
TL, arpada ise 200 TL artýrýlmasýna ve "Hububat Alým
Primlerinin" temmuz ayýndan
itibaren ödenmesine karar
verilmiþtir. Bu kapsamda ha-

ziran ayýnda TMO'ya ürün
teslim eden üreticilerimizin
primleri temmuzda, temmuz
ve aðustos aylarýnda ürün
teslim eden üreticilerimizin
prim ödemeleri ise takip
eden ay içinde ödenecektir.
(Haber Merkezi)

SELDEN, DALLARA
TUTUNARAK KURTULDU

Osmancýk'ta dere yataðý taþtý,
beþ ev tedbir amaçlý boþaltýldý

Osmancýk'ta salý akþam saatlerinde etkisini gösteren saðanak yaðýþ dere taþkýnýna neden oldu.
Tarým arazileri sular altýnda
kalýrken, taþan dere nedeniyle
beþ ev tedbir amaçlý tahliye
edildi.
Ýlçede etkisini gösteren saðanak yaðýþ sonrasý Belkavak
köyünden gelen dere taþtý.
Derenin taþmasý sonucu
Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarým arazisi hasar gördü.
Bölgeye belediye ve polis ekipleri
sevk edilirken derede ýslah çalýþmasý
baþlatýldý. Taþkýn haberini alan Osmancýk Kaymakam Vekili, Kargý Kaymakamý
Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçý bölgeye gelerek incelemede bulunurken taþkýndan etkilenen vatandaþlara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.
Tedbir amaçlý evlerinden
tahliye edilen vatandaþlar güvenlik güçleri tarafýndan Öðretmenevi'ne yönlendirildi.
"AÐAÇLARDAN TUTUNMASAK KURTULMA
ÞANSIMIZ YOKTU"
Tarým arazilerinin, sebze

bahçelerinin, ahýr ve samanlýklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüðünü belirten mahalle sakinlerinden
Fatma Seyrek "Evin önündeyken baktým sel geliyor. Tavuklarý, hayvanlarý

ahýra týkayým derken sel sularý göðüs
kafesime kadar çýktý. Canýmý zor kurtardým, çok korktum. Ahýra su girmesin
diye yonca dayadýk kapýsýna. Sel sularý samanlýða doldu, samanlarý götürdü.
800 lira vermiþtik samanlara yarýsý gitti.
2 dönüme yakýn yonca ekiliydi o gitti. 34 tavuðumuz sel sularýna gitti.
Kapýda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabý gibi eþyalarýmýz sele
sürüldü gitti. Sel beni de yýkacak götürecekti. Aðaçlardan tutunmasak kurtulma þansýmýz yoktu. Mahalle sakinleri
dere yataklarýnýn iyileþtirilmesini talep
ederek "Biz dere yataðýnýn açýlmasýný
istiyoruz. Dere yataðýndan yol olmaz.
Biz baþvurduk. Burasý dere yataðý çaya
inmesi lazým. Hepimiz maðduruz çiftçiler olarak" dedi.
(ÝHA)

