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Petrolün varil
fiyatlarýnýn son 6 ayýn en
düþük seviyesini görmesi
sonrasý motorinde bir liralýk
indirim bekleniyor. 2’DE

Çorum Cumhurbaþkanýný
bekliyor
Cumhurbaþkaný
oðan'ýn
Recep Tayyip Erd ziyaret
ý
Çorum'a yapacað rüyor.
için çalýþmalar sü ge
in
Halk açýlýþ ve mit
davet ediliyor.

AK Parti Çorum Teþkilatý, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel
Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
Çorum'a gerçekleþtireceði ziyaret
için çalýþmalarýna hýzla devam
ediyor. Ak Parti Ýl Baþkanlýðý
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Çorum ziyaretinde gerçekleþtireceði
miting ve açýlýþ töreni programýna
katýlým için, Çorum merkez ve
köylerdeki vatandaþlarý tek tek
arayarak KADEÞ Barýþ Meydaný'nda yapacaðý toplu açýlýþ törenine davet ediyor. Öten yandan
Cumhurbaþkaný Erdoðan'a verilecek olan kapsamlý Çorum dosyasýna da son þekli veriliyor. 4’TE

'FÝYATLARI
DÜÞÜRÜN'
TALÝMATI
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami
Ceylan da katýldý. Toplantýda Cumhurbaþkaný Erdoðan, Tarým Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlý kurulmadýðýný belirterek, fiyatlarýn düþürülmesi talimatýný verdi. 5’TE

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan

Hekimlere medikal estetik
uygulamalarý anlatýldý
Çorum Tabip Odasý tarafýndan hekimlere
yönelik Medikal Estetik Uygulama Yöntemleri ve
Komplikasyonlarý hakkýnda bilgilendirme eðitiminde konuþan Tabip Odasý Baþkaný Dr. Öðretim
Üyesi Özgür Koçak, tüm dünyada olduðu gibi
Türkiye'de de medikal estetik uygulamalarýna
ilginin giderek arttýðýný, bununla birlikte bazý
teknik sorunlardan dolayý istenilen sonuçlarýn
alýnamadýðýný söyledi. 5’TE

Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn,
çalýþmalarý yerinde
inceledi.

KOSGEB KOBÝ Geliþtirme Dairesi Baþkaný Mehmet Öðüt, geçtiðimiz günlerde Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal ile bir araya geldi. 5’TE

Güdüret
Karataþ

- YAZISI 2’DE

Cümle Mühendisi

'YA SENDÝKACILIK YAP,
YA MÜDÜRLÜK YAP' 2’DE

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen Yaz
Okullarý Kapanýþ Programýna, Türkiye Gençlik
Vakfý Genel Baþkaný Enes Eminoðlu, AK Parti
Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oðuzhan
Kaya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, öðrenciler ve velileri katýldý. 6’DA

BUHAREVLER'DE
ASFALT YENiLENiYOR

KOBÝ destekleri masada

DÜÐÜM
SALONU -2-

TÜGVA'nýn
Yaz Okullarý'na
görkemli kapanýþ

Park
halindeki
kamyonda
ölü bulundu
Sungurlu'da
kamyonunun
içerisinde kalp krizi
geçiren sürücü ölü
bulundu. 2’DE

Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,
Buharaevler Caddesi'nde
devam eden asfalt yenileme çalýþmalarýný inceleyerek, etkililerde bilgi aldý. Geçen yýl Buharaevler
Caddesi'nin Buharaevler
istikametine giden þeridini yenilediklerini hatýrlatan Baþkan Aþgýn, "Þimdi
de Buharaevler'den Ýlim
Yayma Cemiyeti istikametine giden þeritte yenileme çalýþmamýzý baþlattýk" dedi. 8’DE

'PROMOSYON ANLAÞMALARI
YENÝLENMELÝ'
5’TE

Ruhsatsýz silah,
kaçak sigara ve
içki operasyonu
Çorum'da polis tarafýndan
düzenlenen üç ayrý
operasyonda çok sayýda
kaçak sigara ile ruhsatsýz
silah ve alkollü içki ele
geçirilirken, 6 kiþi gözaltýna
alýndý. 2’DE

KAMYON ÞOFÖRÜ
TUTUKLANDI 8’DE

MÝNÝBÜSÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK
HAYATINI KAYBETTÝ
8’DE

2
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Sürücüler dikkat,
motorine indirim geliyor
Petrolün varil fiyatlarýnýn son 6 ayýn en düþük
seviyesini görmesi sonrasý motorinde bir liralýk
indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarýnda
geçtiðimiz günlerde de büyük indirim olmuþtu.
Rusya-Ukrayna savaþýyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarý da indirim ve
zam haberleriyle deðiþkenlik göstermeye devam ediyor.
100 dolardan 92 dolara gerileyen brent
petrol, son 6 ayýn en
düþük
seviyesini
gördü. Bu geliþme
sonrasý akaryakýta
geçtiðimiz günlerde çifte indirim gelmiþti. Benzinin litresi 2 lira 23 kuruþ, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruþ düþmüþtü.
MOTORÝNE ÝNDÝRÝM GELÝYOR
Brent petrol fiyatlarý ve dövizdeki deðiþikliklerle birlikte vatandaþlar benzin ve motorin fiyatlarýný takibe devam ediyor. Bu kez de motorinde
bir liralýk indirim bekleniyor. Ýstanbul'da motorin
litre fiyatý 23.34 liradan satýlýyor. Benzinin litresi
ise ortalama 20.03 TL'den satýlýyor.
AKARYAKIT FÝYATLARI
NASIL HESAPLANIYOR?
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.
(Haber Merkezi)

DÜÐÜM SALONU -2-

CÜMLE MÜHENDÝSÝ
Herkese Merhaba; her hafta olduðu gibi bu
hafta da gündemde olan konularý ve bu konular
hakkýndaki düþüncelerimi sizlerle paylaþmaya
devam ediyorum. Geçtiðimiz hafta malum yaz
aylarýnýn vazgeçilmezi '' düðünlerimizi'' ve ''düðünlerde sýklýkla karþýlaþtýðýmýz'' bazý davranýþlardan bahsetmiþtik. Bu hafta kaldýðýmýz yerden
hýz kesmeden devam ediyoruz. Yazýnýn ilk kýsmýný merak edenler internet sayfamýzdan da
geçtiðimiz haftanýn köþesine ulaþabilir. Kaçýranlar ve tekrarýný okumak isteyenler için sizleri gazetemizin internet sayfasýna davet ediyor ve diðer köþe yazýlarýmýzý da okumanýzý tavsiye ediyorum.
Sezon açýldý, gelin ve damatlar o büyük geceye þimdiden hazýr. Peki siz davetliler? Siz hazýr mýsýnýz? En sýk sorulan sorulardan biridir '' ne
giysem'' sorusu. Bu soruya bazýlarý çok þýk cevaplar bulurken bazýlarý da çok salaþ gelirler. Hani bazýlarý öyle salaþ kýyafetlerle gelirler ki insan
hani en azýndan biraz çekinir. Gerçi sýcak yaz
günlerinde benim gibi aþýrý terleyen ve sýcaklardan hoþlanmayan insanlar için düðünler biraz
eziyet olabiliyor. O yüzden beni ve benim gibi düþünenleri mümkün olduðunca kýr düðünü etkinliklerine davet ederseniz çok sevinirim efendim.
Bu arada rahat kýyafetle geliyoruz diye de hakkýmýzda þöyle bir intiba oluþmasýn. '' Ben öyle düðün dernek gibi geleneksel eðlenceler için çok
karizmatik bir kiþiliðim - hatýr için geldim yoksa
eðlenmeye gidecektim'' havasý estirenlerden deðilim; düðün sonrasý dedikodularda da en aðýr
yorumlarý almak istemediðim için de mümkün olduðunca salaþ olmamaya dikkat ediyorum; sizle-

re de tavsiye ediyorum efendim.
Hadi biz erkeklerde durum çok zor deðil ama
kadýnlarda ince ve hassas bir çizgi daha var ki
özellikle yaz aylarýnda bu duruma daha çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle özel günlerde tabi ki
herkes güzel görünmek ister ama göze almanýz
gereken en önemli kriter; burada kýzlarýmýza
sesleniyorum; lütfen gelinden daha güzel olmayýn. Çünkü o günün yýldýzý gelindir ve hiçbir gelin
gölgede kalmak istemez. Kýyafet seçiminde
mümkün olduðunca da ''seksi'' kýyafetlerden
uzak durmanýzý tavsiye ederim çünkü gecenin
ilerleyen dakikalarýnda alkol bariyerlerini aþan
erkeklerin özel ilgi alanýna girebilirsiniz. Eðer bir
de ortamda standart pozlar çekmekten sýkýlmýþ
bir fotoðrafçý da varsa iþiniz daha da zorlaþacaktýr. O fotoðrafçýnýn size bir ''manken'' muamelesi
yapmasý egonuzu okþayabilir ama ortaya çýkan
sonuçlar aile eþrafýný çok da memnun etmeyecektir; benden söylemesi.
Son zamanlarda sosyal medyada karþýlaþtýðým þeylerden biri de düðünlerde nikah memurlarýnýn can sýkýntýsýndan ve sürekli ayný þeyleri
söylemekten dolayý yenilik arayýþlarý ve bu arayýþlarýn '' hayat dersi'' niteliðine bürünmüþ özlü
sözleridir. Baþrol artýk gelin ve damat olmaktan
çýkýyor ve nikah memurlarýmýz ezberledikleri
cümlelerle ayak üstü '' Servet-i Fünun '' dönemi
edebiyatýndan örnekler veriyor. Hayýr tam bu esnada eðer davetlilerin çocuklarý da pistteyse çok
enteresan görüntüler çýkýyor. Kameralar açýlýyor
ve bu an ölümsüzleþtirilirken pistin ortasýnda
Mevlâna gibi dönen çocuklar görüyorsunuz. O
konuyu da pek anlamýþ deðilim aslýnda; tamam

‘YA SENDiKACILIK YAP,
YA MÜDÜRLÜK YAP'
Türk Tarým Orman Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Yusuf Bayçelik, Orman Ýþletme Müdürü
Ömer Birkan Kayaalp'in bir sendika yönetiminde
görev almasýna tepki gösterdi.
Konuyla ilgili bir açýklama yayýmlayan Türk
Tarým Orman Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Yusuf Bayçelik, "Geçtiðimiz günlerde yapýlan
seçimlerle bir memur sendikasýna baþkan yardýmcýsý olarak seçilen Çorum Orman Ýþletme
müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Ýþletme Müdürlüðünün yaný sýra sendikacýlýk yapmaya soyundu.
Biz Türk Tarým Orman Sen olarak tüm memurlarýn özgür þekilde demokratik haklarýný kullanmalarýndan yanayýz. Ömer Birkan Kayaalp gibi iþletme müdürleri, sendika yönetiminde olduðu
sürece o iþletmede memurlarýn demokratik haklarýný kullanma þansý yoktur. Sendika olarak kurum amirinin herkese eþit mesafede olmasý gerektiðine inanýyoruz. Sendika yöneticisi olan Orman Ýþletme Müdürünün sendikacýlýk ve müdürlüðü bir arada yapmasý anayasanýn eþitlik ilkesini uygun olmayacaktýr" dedi.
Bayçelik, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Bir memur Orman Ýþletme müdürlüðünde istifa etmeye karar verdiðinde istifa formunu yine
Orman Ýþletme Müdürüne vermektedir. Çorum
Orman Ýþletme Müdürlüðünde istifa eden herkesle görüþerek onlarý istifadan vazgeçiren
Ömer Birkan Kayaalp gibi Ýþletme müdürleri,
sendikacý olmanýn yanýnda iþletme müdürlüðünün gücü ile eþitlikten ve adaletten yoksun bir
tavýr alarak, memurun hakký olan sendika seçme özgürlüðünü gasp etmektedirler. Her hafta
bir gün sendikal faaliyet yaparak, Orman Ýþletme Müdürlüðünün yoðun iþ ve sorunlarýný çözmeye yani Orman Ýþletme Müdürlüðünü yönetmeye kafa yormak yerine, sendika yöneticisi olmasý hasebiyle sendikal faaliyetlere kafa yora-

Yusuf
Bayçelik

Ömer
Birkan
Kayaalp

cak, zaman ayýracak olan Ömer Birkan Kayaalp'in görevini gereðince yerine getiremeyeceði
inancýndayýz. Bu nedenle Sendika yöneticilerinin idareci olmalarýný uygun bulmuyoruz.

Yukarýda bahsi geçen olaylar ýþýðýnda Türk
TARIM Orman-Sen olarak soruyoruz; Çorum
Orman Ýþletme Müdürlüðünde çalýþan bir personelin, sendika yöneticisinin kurum müdürü olduðu bir ortamda baþka sendikaya üye olma
imkâný var mýdýr? Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde çalýþan personeller, makamýn baskýsý
altýnda irade beyan edebilirler mi? Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünde çalýþan personellerin; iþ yeri refahý, huzuru, sendikal ve yasal haklarýný kurum müdürü olan Ömer Birkan Kayaalp
mi düzenleyecek, yoksa sendika yöneticisi vasfýyla Ömer Birkan Kayaalp mi saðlayacak? Çorum Orman iþletme müdürü ya sendika yönetiminden istifa etsin, ya da iþletme müdürlüðünü
býraksýn."
(Haber Merkezi)

Park halindeki kamyonda
ölü bulundu
Ruhsatsýz silah, kaçak
sigara ve içki operasyonu
Çorum'da polis tarafýndan düzenlenen üç ayrý operasyonda çok
sayýda kaçak sigara ile ruhsatsýz
silah ve alkollü içki ele geçirilirken,
6 kiþi gözaltýna alýndý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü ekipleri, kaçakçý-

lara yönelik üç ayrý operasyon düzenledi. Operasyonlarda þahýslarýn
araç ve iþ yerlerinde yapýlan aramalarda 280 bin adet kaçak makaron, 40 þiþe gümrük kaçaðý içki,
292 adet içerisinde kullanýlmasý yasaklanmýþ etkin maddeler bulunan
cinsel içerikli ürün, 1 adet ruhsatsýz
pompalý av tüfeði ve 19
adet fiþek, 2 adet 9x19
mm'lik ruhsatsýz tabanca
ile 2 adet þarjör ve 1 adet
fiþek ele geçirildi. Gözaltýna alýnan 6 kiþi, Türk Ceza Kanunu'nun 5607 ve
6136 sayýlý kanunlarýna
muhalefet etmek suçlarýndan hazýrlanan tahkikat evraký ile adli makamlara sevk edildi.
(ÝHA)

Sungurlu'da kamyonunun içerisinde kalp krizi geçiren sürücü
ölü bulundu.
Olay, Sungurlu-Kýrýkkale karayolundaki bir tesiste meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Samsun istikametine giden Güdüret Karataþ, bir dinlenme tesisinde mola verdi. Karataþ'tan uzun süre haber alamayan ailesi, mola verdiði tesisi arayarak yardým istedi.
Tesiste park halindeki kamyonda Karataþ'ýn hareketsiz yattýðýný gören tesis çalýþanlarý saðlýk ekipleri
ve itfaiye ekiplerine
haber verdi. Ýtfaiye
ekiplerinin kapýsýný
açtýðý kamyona giren
Güdüret Karataþ
ekipler yaptýklarý incelemede Karataþ'ýn
hayatýný kaybettiðini belirledi.
Cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Karataþ'ýn cansýz nedeni Ýlçe Devlet Hastanesi
morguna kaldýrýldý.
(ÝHA)

çocuktur eðlenecektir, müzikle dans edip eþlik
edecektir ama pist biraz tehlikeli bir mekân çocuklar için. Eðlencenin dozunu kaçýran bir abimizin talihsiz bir halay motifine ya da oyun havasý
oynarken kendinden geçen bir ablamýzýn dikkatsiz bir anýna denk gelirse o uçak gibi dönen çocuklarýn baþýna bir þey gelebilir. O yüzden anne
babalardan ricamdýr; mümkün olduðunca çocuklarýnýzý düðünlerde baþýboþ býrakmayýnýz.
Son olarak uyarým siz deðerli büyüklerimize;
düðüne katýlan davetliler arasýnda bekar olanlara lütfen '' sýra sende'' baskýsý uygulamayýn. ''
Darýsý Baþýna'' cümlesi zaten yeterli bir anlam
katýyor duruma. Ben hiçbir insan evladýnýn katýldýðý bir düðünden sonra evlenmek isteyeceðini
de pek zannetmiyorum çünkü insan böyle düðün
davetlerinde biraz daha aydýnlanýyor. Ýncir çekirdeðini doldurmayacak konularda insanlarýn tartýþtýðýný ve günün sonunda yaþanan herhangi bir
durumun gelin haným ve damat beye yansýyacaðýný ve hayatlarýnýn en mutlu günlerini bir kaos
ya da gerilim ortamýna dönüþtürmeye gerek olmadýðýný düþünüyorum. Býrakýn gençler eðlensin; kendi kararlarýný kendileri versin; hayat onlarýn - gelecek onlarýn. Siz sadece bir akþam orada olacaksýnýz ama onlar hayatlarýnýn geri kalanýný birlikte geçirecek. Tanýmadýðýnýz bir insanla
ayný masada oturmanýzýn stres ve gerilimini gelin ya da damada yaþatmayýn; býrakýn onlar da
eðlensinler; siz de eðlenin. Davetiyenin üzerinde
yazan '' en mutlu günümüz'' ibaresini onlara da
yaþatýn. Haftaya yeni bir konuyla tekrar görüþmek üzere. Akrabalarýnýza ve sevdiklerinize çok
iyi bakýn. Hoþça kalýn…

Varlýk Barýþý
uygulamasýnýn
ayrýntýlarý belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan tebliðde
yeni Varlýk Barýþý düzenlemesinin ayrýntýlarý
aktarýldý. Resmi Gazete'de Bazý Varlýklarýn
Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýnda Genel
Teblið yayýmlandý. Hazine ve Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, geçtiðimiz haftalarda yasalaþan Varlýk Barýþý uygulamasýnýn iþleyiþine açýklýk getirdi.
Geçtiðimiz haftalarda TBMM'de yasalaþan Varlýk Barýþý düzenlemesi ile yurt dýþý ve
yurt içi varlýklarýn bildirim ve beyanla kayda
alýnmasý imkaný getirilmiþti. Düzenlemeden
yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi.
31 MART 2023'E KADAR
BEYANDA BULUNULACAK
Buna göre gerçek ve tüzel kiþiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere
paralel olarak yurt dýþý ve yurt içi Varlýk Barýþý uygulamasýndan 31 Mart 2023'e kadar
Türkiye'deki banka veya aracý kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Sözcü'de yer alan habere
göre, bu varlýklara iliþkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.
Bildirimler, yetkili kýlýnmýþ vekiller veya kanuni temsilciler tarafýndan da yapýlabilecek.
Tebliðe göre bankalar, kendilerine bildirilen varlýklara iliþkin olarak bu varlýklarýn deðeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar
yapýlan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022
tarihi ila 31 Aralýk 2022 tarihi arasýnda yapýlan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapýlan bildirimler için yüzde 3
oranýnda vergiyi peþin olarak tahsil edecek.
Ayrýca bildirimi izleyen ayýn on beþinci günü
akþamýna kadar vergi sorumlusu sýfatýyla
baðlý bulunduklarý vergi dairesine ödenecek.
Buna göre, 2022 Aðustos ayýnda 5 milyon TL karþýlýðý döviz bildiriminde bulunan
gerçek bir kiþinin, ayný ay içerisinde bildirdiði tutarý 2,5 milyon TL'ye düþürmek ya da
7,5 milyon TL'ye çýkarmak istemesi halinde
ilk bildirimine iliþkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecek.
VERGÝ ORANI YÜZDE 0
Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere iliþkin yapýlan düzeltme talepleri dikkate alýnmayacak. 31 Mart 2023 tarihine kadar yapýlan bildirimlerin bu tarihten sonra
düzeltilmesi mümkün olmayacak.
Yurt dýþýnda bulunan ve madde kapsamýnda bildirime konu edilen varlýklarýn, Türkiye'deki banka ya da aracý kurumlardaki
hesaplara transfer edildiði veya yurt dýþýndan getirilerek bu hesaplara yatýrýldýðý tarihten itibaren en az bir yýl süreyle bu hesaplarda tutulmasý halinde, bildirilen varlýklarýn deðeri üzerinden madde kapsamýnda uygulanmasý gereken vergi oraný yüzde 0 olarak dikkate alýnacak.
Bildirime konu varlýklarýn; bildirimin yapýldýðý tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye
getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, varlýklarýn
defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere
kaydedilmesi ve bu kýymetler için pasifte
özel fon hesabý açýlmasý, bu fon hesabýnýn
ve varlýklarýn 2 yýldan önce iþletmeden çekilmemesi ve fon hesabýnýn sermayeye ilave
dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlmamasý
halinde beyana konu tutarlara iliþkin hiçbir
suretle vergi incelemesi ve tarhiyatý yapýlmayacak.
(Haber Merkezi)
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Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'a yapacaðý ziyaret için çalýþmalar sürüyor.

HALK TEK TEK ARANIYOR,
AÇILIÞA DAVET EDiLiYOR
AK Parti Çorum Teþkilatý, Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çorum'a gerçekleþtireceði ziyaret için

çalýþmalarýna hýzla devam ediyor.
Cumhurbaþkaný ve AK Parti
Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13 Aðustos Cumartesi gü-

nü Çorum'a gelecek. AK Parti'nin
Çorum'daki yöneticileri de Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn ziyareti için
hazýrlýklarýný sürdürüyor.

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan

AK Parti Ýl Binasýnda AK Parti
Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet
Sami Ceylan, Ýl Baþkaný Av. Yusuf
Ahlatcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný
Meryem Demir ve Gençlik Kollarý
Baþkaný Muhammed Fatih Temur'un oluþturduðu ekiplerle Çorum merkez ve köylerdeki vatandaþlar tek tek aranarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
KADEÞ Barýþ Meydaný'nda yapacaðý toplu açýlýþ törenine davet
ediliyor.
AK Parti Milletvekili ve MKYK
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Ýl baþkanýmýza, merkez ilçe baþkanýmýza, il kadýn kollarý baþkanýmýza, il
gençlik kollarý Baþkanýmýza yönetimlerine ve her zaman gece gündüz demeden davamýz uðruna
koþturan mahalle teþkilatlarýmýza
teþekkür ediyorum" dedi.
(Çaðrý Uzun)

Yasin Doðan

Erenler: Seçilmiþ muhtara 'Çevreyolunda
kimse saygýsýzlýk yapamaz tek çözüm þehrin
dýþýna alýnmasý'
Genç Parti Çorum Ýl Baþkaný
Engin Erenler, geçtiðimiz günlerde çevre yolunda meydana gelen kaza sonrasýnda DEVA Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Necati
Burak Peker ile Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir arasýnda geçen tartýþmaya dikkat
çekti, tepki gösterdi.
Genç Parti Çorum Ýl Baþkaný
Engin Erenler, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette yaþanan kazayla ilgili bilgi aldýktan sonra
Muhtar Özdemir'in yanýnda olduklarýný belirten Erenler, "Çorum
halký tarafýndan seçilerek göreve
gelmiþ muhtarýmýza kimse saygýsýzlýk edemez. Kendisine geçmiþ
olsun dileklerimizi iletir ve Genç
Parti olarak her zaman yanýnda
olduðumuzu belirtiriz" dedi. Ulukavak Mahallesi'nin sorunlarý ile

ilgili Muhtar Özdemir ile istiþarede de bulunan Erenler, "Mahallede bulunan bir dernek baþkanýnýn sürekli kendisine prim yapma
derdinde olduðunu ifade ederek,
'yapýlan eylem ve etkinliklerde siyasi partileri karýþtýrmýyoruz' söyleminin akabinde vekillerle fotoðraf paylaþmasýný asla kabul etmiyoruz" diye konuþtu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir
ise, Genç Parti temsilcilerine
desteklerinden dolayý ayrýca teþekkür etti.
Ziyarette Genç Parti Ýl Baþkaný Engin Erenler'e Merkez Ýlçe
Baþkaný Çaðdaþ Can, Kadýn
Kollarý Baþkaný Diclehan Büyükgök ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Kadir Akbalda eþlik etti.
(Çaðrý Uzun)

Kýlýçdaroðlu: Ýktidar olduðumuzda
çiftçiye ''kýrmýzý mazot'' vereceðiz
CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu,
"Ýnþallah sizlerin oylarý ile iktidar olduðumuzda, çiftçiye 'kýrmýzý mazot' vereceðiz. Mazotun ÖTV'si, KDV'si olmayacak" dedi.
Son dönemlerde adý cumhurbaþkaný adayý olarak geçen CHP Genel
Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin Edirne'de düzenlediði grup toplantýsýnda gündemdeki konulara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Ayçiçeði tarlalarýnda çiftçilerin sorunlarýný dinlediklerini ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Ýnþallah, sizlerin oylarý ile
iktidar olduðumuzda, çiftçiye 'kýrmýzý
mazot' vereceðiz. Mazotun ÖTV'si,
KDV'si olmayacak. Yata veriyorsun
ÖTV'siz, KDV'siz; çiftçiye veriyorsun
mazotu ÖTV dahil, KDV dahil. Eðer
destek verilecekse ÖTV'yi, KDV'yi
kaldýracaksýn, o mazotu baþkasý kullanmasýn diye kýrmýzý yapacaksýn,
kýrmýzý mazot uygulayacaksýn. Avrupa'da var zaten bu. Yani biz kendi ülkemizde, kendi çiftçimiz için bir þey
daha düþünüyoruz" dedi.
Kýlýçdaroðlu'nun açýklamasýndan
satýrbaþlarý;

"Özellikle kýrsalda çalýþan kadýnlar ve gençler, sizin sosyal güvenlik
primlerinizi de devlet ödeyecek. Yani
sizler emeklilik hakkýný kazanacaksýnýz. Erkekler deðil, onlar kendileri
ödeyecek. Ama kadýnlarýn ve gençlerin kýrsalda kalmalarý lazým, üretmeleri lazým. Onlarýn sosyal güvenlik
haklarýna kavuþmasý lazým. Kýrsalda
kaldýðý zaman periþan olmamasý lazým. Onlarýn sosyal güvenlik primlerini bir þekliyle devletin ödemesi lazým.
Bunu hedefliyoruz.
"DEVLET, SOSYAL DEVLET
OLMAK ZORUNDADIR"
Ben Erzurum'a gittim. Erzurum'da
mesela sadece Orta Doðu ve Kafkaslarýn et ihtiyacý, yani et borsasý 30 milyar dolar. 30 milyar dolarla siz o bölgeyi tamamen Orta Doðu'nun ve Kafkaslar'ýn en büyük besici merkezi haline getirebilirsiniz. Erzurum, Aðrý,
Bingöl, Tunceli. O bölgeyi yaptýðýnýz
zaman hem göç olmaz hem insanlar
kazanýr hem bölgede sizin saygýnlýðýnýz olur. Gidip kapý kapý dolaþýp dolar
mý alacaðýz, para mý alacaðýz, birisi

bize yardým mý edecek; bunlardan da
kurtulmuþ olursunuz. Buna benzer
pek çok düþüncemiz var. Devletin
akýlla yönetilmesi lazým, bilgiyle yönetilmesi lazým, birikimle yönetilmesi
lazým, liyakatle yönetilmesi lazým.
Devlet hepimizin devletidir. Devlet,
sosyal devlet olmak zorundadýr.
"O PARALARIN TAMAMINI
MÝLLETE VERECEÐÝM"
Türkiye bütün bunlarýn hepsini
aþabilir. Gelir elde edebilir, Türkiye
zenginleþebilir. Bütün bunlarýn hepsini yaptýðýmýz zaman emin olun, her
evde huzur, bereket olur. Yani her evde insanlar huzur içinde çalýþýr. Benim sizlere bir sözüm var. Havadan
para kazanlara ben imkan vermeyeceðim. Bunu size de medyanýn karþýsýnda iktidar sahiplerine de söylüyorum. Allah nasip eder, iktidar olursak
Millet Ýttifaký olarak; havadan para kazandým, masaya oturayým, elimde
viski kadehi, parayý yatýrayým bankaya, dünyanýn faizini elde edeyim, dolar garantisi verilmiþ, faiz garantisi verilmiþ, kar garantisi verilmiþ. Bir de sý-

Kemal
Kýlýçdaroðlu

fýr, vergisiz. Ben bunlara izin vermem.
Kimse kusura bakmasýn. Alýn teri mi
döktün kardeþim? Yok. Otur oraya,
keyfine bak. Paraný yatýr. Oradan faiz
geliri elde et. Üstelik dolar garantisi
olsun. Üstelik elde ettiðin faizden ayrýca vergi ödeme. Peki çiftçinin günahý ne? Esnafýn günahý ne? Sanayicinin günahý ne? Bunlar çalýþýyorlar.
Riski üstleniyorlar. Öbür adamýn hiçbir riski yok. Dünyanýn parasýný kazanýyor. O paralarýn tamamýný alacaðým, bu millete vereceðim. Hiç endiþeniz olmasýn."
(Haber Merkezi)

Zafer Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Yasin
Doðan, çevreyolunda yaþanan kazalarla ilgili tek ve en etkili çözümün yolun þehir dýþýna çýkarýlmasý gerektiðini söyledi.
Son günlerde Ýlim Yayma kavþaðýnda
yaþanan kazalarýn ardýndan Pazar gecesi
Ýskilip kavþaðýndaki kazada anne ve 7 aylýk bebeðinin hayatýný kaybetmesinin vatandaþlarý derin bir üzüntüye boðduðunu
bildiren Doðan, "Önlem alýnmasý için daha
kaç kiþinin ölmesi gerekiyor" dedi.
Basýn mensuplarýnýn dahi yaþanan kazalara yetiþemediðini aktaran Merkez Ýlçe
Baþkaný Doðan, bölge halkýnýn artýk kavþaktan geçerken ölüm korkusu yaþadýðýný
kaydetti.
Sadece birkaç hafta içerisinde yaþanan
kazalarda 4 kiþinin öldüðünü, 10 kiþinin de
yaralandýðýna dikkat çeken Doðan, tüm
yetkilileri göreve çaðýrarak "Çorum çevreyolundaki kazalarýn artýk önüne geçilemiyor. Kýsa bir süre önce Ýlim Yayma Cemiyeti kavþaðýnda yaþanan kazada iki canýmýzý kaybettik. Birkaç gün önceki kazada 6
kiþi yaralandý. Pazar günü meydana gelen
kazalarda da gündüz 3 kiþi daha yararlanýrken gece ise bir anne ve 7 aylýk bebeði
hayatýný kaybetti. Baba da yaralý olarak
kurtuldu. Çevreyolu daha kaç kiþinin canýný yakacak? Tekrar tekrar söylüyoruz þehrin ortasýnda çevreyolu olmaz. Bununla ilgili yeni projeler yapýlmalý, çevreyolunu
þehrin dýþýna taþýmalýyýz. Çevreyolu yapýlana kadar burada gereken önlemler derhal alýnmalýdýr.
Bu soruna çözüm bulun artýk. Baþka
canlar yanmasýn. Çevreyolunda herkes
ölüm korkusuyla ve endiþeyle kavþaklardan geçer hale geldi.
Defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceðiz. Tedbir almadýðýnýz, çözüm
bulmadýðýnýz her gün orada olan kazalardan sizler sorumlusunuz. Þehir içinde kalan çevre yoluna alt geçitler, üst geçitler
yapýlmasý veya çevre yolunun þehir dýþýna
çýkarýlmasý gibi bir çok alternatif var iken,
hiç birini yapmadan boþ ve bir türlü gerçekleþmeyen vaatler vererek bu sorunu
çözemezsiniz.
Milletvekillerinden, belediye baþkanýna,
validen karayollarý bölge müdürüne kadar
bir kez daha sesleniyoruz; Çevre yolundaki sorunu acilen çözün. Daha fazla ailenin
caný yanmasýn" dedi.
(Haber Merkezi)
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Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ýn da katýldýðý
MKYK toplantýsýnda Tarým Kredi Kooperatiflerine talimat verdi.

'FiYATLARI DÜÞÜRÜN' TALiMATI
Ahmet Saatcý

‘Promosyon
anlaþmalarý
yenilenmeli’
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý banka promosyonu ile ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Enflasyon karþýsýnda eriyen banka promosyonun yeniden revize
edilmesi zorunluluktur" dedi.
Yüksek enflasyonun promosyon güncellemesini zorunlu hale getirdiðini belirten Saatcý, "2022 Ocak ayýnda 5 yýllýk olarak yapýlan banka promosyon anlaþmasý o günün
þartlarýnda en yük sek olarak alýnan promosyonlardan bir tanesiydi. Çok kurum bize verilen promosyon miktarýnýn altýnda rakamlara imza atmýþtý. O günün þartlarýnda
en yüksek banka promosyonu teklifini veren banka yetkililerine teþekkür ediyorum.
Ancak ülkemizde yaþanan yüksek enflasyon rakamlarý karþýsýnda, bankalarla yapýlan promosyon anlaþmalarý enflasyon karþýsýnda erimiþ, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý maðdur olmuþtur. Bilindiði üzere
enflasyonda yaþanan artýþla birlikte kamu
çalýþanlarýnýn maaþlarýna da zamlar yapýlmýþtýr. Buna paralel olarak, yüksek enflasyona karþý bankalarla yapýlan promosyon
anlaþmalarýnýn da yenilenmesi elzem hale
gelmiþtir. Yeni promosyonlar 4 yýllýk 35-40
bin liraya kadar çýkarken eski promosyonlar
çok cüzi miktarlarda kalmýþtýr. Bankalarýn
kârý hýzla artarken çalýþanlarýn promosyonlarý pula dönmüþ durumda. Bankalarýn kârý
artarken çalýþanlarýn emeðinin deðersizleþmesi kabul edilemez" diye konuþtu.
Devlet ve kurum yetkililerini konuya iliþkin yeni bir düzenleme yapmak üzere göreve davet eden Saatcý, "Bankalarla yapýlan
promosyon anlaþmalarýnýn iptal edilerek,
günümüz þartlarýna uygun hale getirilmesi
zorunlu hale gelmiþtir. Ýlgili tüm kurumlarý,
fedakar çalýþanlarý için sorumluluk almaya
davet ediyorum. Yetkili sendika olarak fedakar çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarý için konunun takipçisi olmaya devam edeceðiz"
ifadelerini kullandý.
(Sümeyra Özdoðan)

Yýllýk izinlerle
ilgili yeni karar
Yýllýk izinlerini biriktirenler dikkat! Yýllýk izinlerinde yapýlan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kamuda çalýþan çok sayýda
personeli ilgilendiriyor. Kullanýlmayan yýllýk
izinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapýldý.
Resmi Gazete'de yayýmlanan kararla büyük ölçekli bilgi iþlem birimlerindeki sözleþmeli biliþim personelinin, çalýþtýðý dönem içerisindeki kullanmadýðý yýllýk izinlerle ilgili düzenleme yapýldý. Buna göre personele, devam
eden sözleþme döneminde, eski izinleri kullanma hakký verildi.
Kamuda çalýþan çok sayýda personeli ilgilendiren yýllýk izin kararý yürürlüðe girdi. Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, büyük
ölçekli bilgi iþlem birimlerinde çalýþan sözleþmeli biliþim personeline, kullanmadýðý izinleri
kullanma hakký verildi. Alýnan karara göre Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personeller, kullanýlmayan izinlerini bir sonraki sözleþme dönemine aktarabilecek...
Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Büyük Ölçekli Bilgi Ýþlem Birimlerinde Sözleþmeli Biliþim Personeli
Ýstihdamýna Ýliþkin Esas ve Usuller Hakkýnda
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
(Haber Merkezi)

AK Parti Merkez Karar
Yürütme Kurulu (MKYK)
Toplantýsý gerçekleþtirildi.
Toplantýya AK Parti Çorum
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan da katýldý.
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaþkaný ve
AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
toplantýya AK Parti Çorum
Milletvekili ve MKYK Üyesi
Ahmet Sami Ceylan da katýldý.
Parti çalýþmalarýnýn ele
alýndýðý, 2023 seçimlerinin
yol haritasýnýn konuþulduðu
toplantýda Cumhurbaþkaný
ve AK Parti Genel Baþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, milletvekilleriyle fikir alýþveriþinde bulundu.
TALÝMAT GELDÝ
Toplantýda Cumhurbaþkaný Erdoðan, Tarým Kredi
Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlý kurulmadýðýný belirterek, fiyatlarýn düþürülmesi talimatýný verdi.
Cumhurbaþkaný Recep

Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda
dün
toplanan
MKYK'da, Tarým ve Orman
Bakaný Vahit Kiriþçi sunum
yaptý. Kiriþçi,tarýmsal desteklemelerle ilgili yeni bir
paketin hazýrlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiðini ifade etti. Ayrýca tarýmsal sulamalarla ilgili sýkýntýlara da deðinen Kiriþçi, Güneydoðu'da, özellikle de
Þanlýurfa'daki elektrik ke-

sintilerinin maðduriyet yarattýðýný ifade etti.
"VATANDAÞ
MAÐDUR OLMASIN"
Bunun üzerine Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez toplantýya çaðýrýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn elektrik kesintilerinin
nedeninin araþtýrýlmasýný isteyerek, "Vatandaþ maðdur
olmasýn, uzun süreli elektrik
kesintileri olmamasý için gerekli önlemleri alýn" talimatý
verdiði öðrenildi.
'KOOPERATÝFLER
KAR AMAÇLI DEÐÝL,
FÝYATLARI ÝNDÝRÝN"
Erdoðan, yurttaþlarýn
enflasyona ezdirilmeyeceðini belirtirken, bunun için
Tarým Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarýný düþürmesini
istedi. Özellikle et fiyatlarýnda yapýlmasý gerektiðini belirten Erdoðan, Kiriþçi'ye,
"Tarým kredi kooperatifleri

Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan

AK Parti
Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan

kar amaçlý kurulmadý, fiyatlarý düþürün, vatandaþ daha uygun fiyata alabilsin"
dediði öðrenildi.
VATANDAÞLARLA
BULUÞMAYA DEVAM
Erdoðan ayrýca, enflas-

yonla mücadeleye dönük
önlemlerini devam edeceðini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarýný, il
mitingleri ve toplu açýlýþlarda vatandaþla buluþmaya
devam edeceklerini de ifade etti.
(Çaðrý Uzun)

KOBi destekleri masada
KOSGEB KOBÝ Geliþtirme Dairesi Baþkaný
Mehmet Öðüt, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (TSO) ziyaret etti. Ziyarette KOBÝ destekleri masaya yatýrýldý.
KOSGEB KOBÝ Geliþtirme Dairesi Baþkaný
Mehmet Öðüt, geçtiðimiz günlerde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile bir araya geldi.
Ziyarette KOSGEB'in Çorum'daki yöneticileri de
Mehmet Öðüt'e eþlik etti.
Ziyarette Çorum'daki KOBÝ'lere saðlanan
destekler masaya yatýrýlýrken, gelecek alýnabilecek tedbirler ve verilebilecek desteklerle ilgili istiþarelerde bulunuldu.
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, nazik ziyareti nedeniyle KOSGEB
KOBÝ Geliþtirme Dairesi Baþkaný Mehmet
Öðüt'e teþekkür etti.
(Fatih Yýldýrým)

HEKÝMLERE MEDÝKAL ESTETÝK
UYGULAMALARI ANLATILDI
Çorum Tabip Odasý tarafýndan hekimlere yönelik Medikal
Estetik Uygulama Yöntemleri ve
Komplikasyonlarý hakkýnda bilgilendirme eðitimi düzenlendi.
7-8 Aðustos 2022 tarihlerinde Çorum'da ilk defa gerçekleþtirilen eðitim programý, Alin
Biotech firmasýnýn desteðiyle
yapýldý.
Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Öðretim Üyesi Özgür Koçak,
tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de medikal estetik uygulamalarýna ilginin giderek
arttýðýný, bununla birlikte bazý
teknik sorunlardan dolayý iste-

nilen sonuçlarýn alýnamadýðýný
söyledi.
Koçak, hemen her hekimin
uygulama yöntemi hakkýnda
bilgi sahibi olmasý gerektiðini
ifade etti. Yaþanabilecek sorunlarla baþ edebilmek için
yöntemin bilinmesinin þart olduðunu vurgulayan Koçak, katýlýmcýlara teþekkür etti.
Eðitim, Çorum'da görev yapan Plastik Cerrahi Uzmaný
Op. Dr. Ýstemihan Öztürk ve
Samsun'da görev yapan Medikal Estetik Doktoru Uzman Dr.
Nihal Ergen tarafýndan verildi.
Eðitime destek olan Alin

Biotech Yönetim Kurulu Baþkaný Volkan Bayýr da "Çorum'un
bir firmasý olarak her zaman
týbba hizmet ettiklerini, ürün
yelpazelerinin çok geniþ olduðunu, Çorum halkýna ve doktorlarýna her zaman yardýma
hazýrýz" diye konuþtu.
Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Öðretim Üyesi Özgür Koçak,
baþta Plastik Cerrahi Uzmaný
Op. Dr. Ýstemihan Öztürk ve
Asistaný Özgenur Ölgün ile
Medikal Estetik doktoru Nihal
Ergen'e saðladýklarý destek nedeniyle Teþekkür Belgesi takdim etti.
(Haber Merkezi)
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HiBiSKUS

TÜGVA'nýn Yaz Okullarý'na
görkemli kapanýþ

YiTiK
Adýma kayýtlý 21.07.2018 tarihli A seri
8651 baþlangýç 8700 bitiþ numaralý 1 (bir)
cilt Gider Pusulasý kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Anýl DUYURGAN
Vergi Dairesi: Çorum
Vergi No: 33761205254

BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

04:00
05:39
12:51
16:41
19:53
21:25

TARiHTE BUGÜN
1915- Anafartalar Zaferi ve Conk Bayýrý Muharebesi: Albay Mustafa Kemal'in komutasýndaki Türk askerlerinin taarruzuyla Ýngiliz ve
Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi saðlandý.
1920- I. Dünya Savaþý: Osmanlý Padiþahý
VI. Mehmet'in temsilcileri, Osmanlý Devleti'nin
müttefikler arasýnda paylaþýmýný öngören
Sevr Antlaþmasýný imzaladýlar.
1920- Sevr Anlaþmasý hükümleri uyarýnca,
Anadolu ve Rumeli topraklarý düþmanlarca
paylaþýlmaya baþlandý.
1951- Denizcilik Bankasý Kuruluþ Kanunu
kabul edildi. 500 milyon sermayeli kuruluþun
1 Mart 1952 günü faaliyete geçeceði açýklandý.
1994- Türkiye'nin ilk uydusu Türksat 1B,
Fransýz Guyanasý'ndaki Kourou Üssü'nden
fýrlatýldý. Böylece Türkiye, uzayda uydusu
olan 18 ülke arasýna girdi.
2001- Enerji, Sanayi ve Maden Kamu
Emekçileri Sendikasý kuruldu.
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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

Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan hayata geçirilen ortaokullar
yaz okulu, görkemli bir törenle sona erdi. TÜGVA Genel Baþkaný
Enes Eminoðlu'nun da katýldýðý
programa yüzlerce öðrenci katýldý.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen kapanýþ programýna,
Türkiye Gençlik Vakfý Genel Baþkaný Enes Eminoðlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu
ve Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, öðrenciler ve velileri katýldý.
Programda konuþan TÜGVA
Genel Baþkaný Enes Eminoðlu,
"Ýstanbul'dan Kars'a, Edirne'den
Hakkari'ye 81 ilde 120 bin öðrenci
ile rekor bir katýlýmla yaz okuluna
imza atmýþ olduk. Geçen hafta
Cumhurbaþkanýmýza bu rakamý
ifade ederken bizzat kendisi 'Bu
bir devrimdir.' dedi. Elhamdülillah.
Çünkü Türkiye sathýnda bir hareketlilik, coþku, heyecan, bir motivasyonu hep birlikte yaþýyoruz.
Emeði geçenlerden Rabb'im razý
olsun" dedi.
"TÜRKÝYE'NÝN 81
ÝLÝNDE ALLAH'I BÝLEN,
KUR'AN'I BÝLEN
BÝR NESÝL YETÝÞÝYOR"
Eminoðlu sözlerine þöyle devam etti:
"Birileri genç kuþaða, özellikle
gençlerimize 'z kuþaðý, y kuþaðý, x
kuþaðý' yaftasýný vurmaya çalýþýyor ama elhamdülillah burada Allah'ý bilen, Kur'an'ý bilen bir nesil

yetiþiyor. Bu nesil, zafer kuþaðý
dediðimiz, Ayasofya kuþaðý dediðimiz, fetih kuþaðý dediðimiz, Türkiye'nin 81 ilinde Allah'ý bilen,
Kur'an'ý bilen bir nesil yetiþiyor. Ýnþallah bu nesil Ayasofya'nýn diriliþine nasýl vesile olduysa Mescid-i
Aksa'nýn da özgürlüðe kavuþmasýnýn habercisi olacaktýr. Buna yürekten inanýyoruz."
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine de deðinen Eminoðlu, "Son
20 yýlda Türkiye'de yüzde 1015'te olan yerli ve milli sanayi bugün yüzde 80'lere gelmiþ durumda. Sayýn Cumhurbaþkaný'mýzýn
önderliðinde, liderliðinde bugün
ÝHA'larý, SÝHA'larý, kendi otomobilimizi, yerli uçaðýmýzla, milli gemimizle her anlamda kendisini geliþtirmiþ, bölgesel güç olmaktan çýkmýþ ve küresel güç olma yolunda
ilerleyen Türkiye'den bahsediyoruz. Buradaki kardeþlerimiz robotik kodlamadan yazýlýma birçok
alanda kendisini geliþtirip Türkiye'nin geleceðine hep birlikte in-

þallah imza atacaklar. Biz gençlerle mutluyuz, gençlerimizi seviyoruz. Yola gençlerle çýktýk ve inþallah yolumuzu gençlerle tamamlayacaðýz" ifadesini kullandý.
Yaz Okulu kapanýþ programýna katýlýmlarýndan dolayý TÜGVA
yöneticilerine ve kent protokolüne
teþekkürlerini sunan Enes Kayabaþý, "Bu sene 5 tane Okulumuzda yaz okulumuzu tamamladýk.
Ýsimleriyle müstesna olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Mimar
Sinan Ortaokulu, Necip Fazýl Kýsakürek Ortaokulu, Necmettin Erbakan Ýmam Hatip Ortaokulu ve
19 Mayýs Ýlkokulunda gençlerimizi
aðýrladýk. Gücünü geçmiþten
alan, geleceðe emin adýmlarla
ilerleyen, bu topraklarýn hamuru
ile yoðrulmuþ, milli ve manevi deðerlerimize sýký sýkýya baðlý bir
gençlik hayal ediyoruz" diye konuþtu.
Kapanýþ töreninde çeþitli okullardan öðrenci gruplarý dinletiler
sundu. (Çaðrý Uzun)

Yazýn hamileler için mide
bulantýsýna karþý öneriler
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum
Uzmaný Op. Dr. Meral Sönmezer,
yaz aylarýnda hamile kadýnlarýn yaþayabileceði sorunlara dikkat çekti,
alýnabilecek önlemleri sýraladý.
Konuyla ilgili bilgiler veren Meral Sönmezer, "Hyperemezis Gravidarum" olarak bilinen ve hamilelikte ortaya çýkan aþýrý bulantý ve
kusma isteði, anne adaylarý için bu
dönemin en zor etkilerinden biridir.
Bu sorun çoðunlukla gebelikteki ilk
3 aylýk dönemde görülmektedir.
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte,
hamileliðe baðlý olarak yükselen
hormonlarýn aþýrý tepkiye neden
olduðu ve hastalýðýn ortaya
çýkmasýnda
duygusal faktörlerin rol oynadýðý düþünülm e k t e d i r.
Anne adayýnýn beslenme planýný olum-

Kadýn
Hastalýklarý ve
Doðum Uzmaný
Op. Dr. Meral
Sönmezer

suz etkileyen mide bulantýsý hissi
ve kusma durumuna baðlý kilo
kaybýnýn yaþanmasý, belirli bir süre
için yatarak tedaviyi de gerektirebilir. Sýcaklarla birlikte gelen iþtahsýzlýk ve uzun süre aç mide de bu
bulantýlarý tetikleyebilir" dedi. Sönmezer, önerilerini þöyle sýraladý:
"Yeni uyandýðýnýz saatlerde mide bulantýnýz dayanýlmaz oluyorsa
yataktan kalkmadan hemen önce
hafif demli bir çay tüketebilirsiniz.
Tuzlu kraker gibi yiyecekleri,
uyku aralarýndaki ve uyandýktan
sonraki mide bulantýsýný bastýrmak
için tüketmek iyi gelebilir.
Sabahlarý dikkat etmeniz gereken bir diðer konu ise aniden
yataktan
kalkmamaktýr.
Önce bir süre oturup sonra tamamen ayaða
kalkmayý deneyebilirsiniz.
Gün içerisinde
kraker, peksimet,
beyaz leblebi gibi

yaðsýz ve tuzlu ara öðünler tüketmek de midenizi rahatlatabilir.
Tatlý veya meyve mide bulantýsýna neden olmuyorsa bu yiyecekleri beslenmenize biraz daha sýk
dahil edebilirsiniz. Özellikle yaz
meyveleri ferahlatýcý ve lezzetli bir
seçenek olacaktýr.
Mümkün olduðunca stresten
uzak durmaya çalýþmalýsýnýz çünkü stres de mide bulantýsýnda
önemli bir faktördür.
Mide bulantýsýný tetikleyen sigara, aðýr yemek, parfüm gibi etkenlerden uzak durmalýsýnýz.
Özellikle mutfak kokularý ve aðýr
parfümler rahatsýzlýðýnýzý artýrabilir.
Uzun süre aç kalmak da mide
bulantýsýna neden olabilir. Doðru
olan beslenmeyi gün içine yaymak
ve kýsa aralýklarla yemek yemektir.
Öðün aralarýnda yeterince sývý
tüketmelisiniz. Yaz hamileliði süresince doktor kontrolünde sývý alýmýný artýrmanýz faydalý olacaktýr."
(Haber Merkezi)

HÝBÝSKUSUN,
HÝBÝSKUS ÇAYININ
FAYDALARI
NELERDÝR?
HÝBÝSKUS ÇAYI
NASIL DEMLENÝR?
Hibiskus otu, çöl ikliminde yetiþen
ve oldukça hoþ çiçeklere sahip olan
bir bitkidir. Hibiskusun suyu tutmasý
nedeniyle, özellikle çöllerdeki bedevi
topluluklar tarafýndan su ihtiyacýný gidermek için sýkça kullanýldýðý bilinmektedir. Halk tarafýndan yapraklarý
güle benzetildiði için Hibiskus bitkisine Mekke Gülü yada Nar Çiçeði de
denmektedir.
Bu yazýmýzda hibiskus faydalarý,
hibiskus çayý nasýl yapýlýr, hibiskus
çayýnýn faydalarý, hibiskus nasýl kullanýlýr, hibiskus çayý nasýl demlenir
ve yan etkileri gibi konular hakkýnda
bilgiler bulabilirsiniz.
HÝBÝSKUS FAYDALARI
Hibiskus bitkisinde yüksek oranda bulunan magnezyum ve malik asit
nedeniyle, hibiskusun güçlü bir laksatif olduðu bilinmektedir. Þiþkinlik
ve baðýrsaklarda oluþan gazýn alýnmasýnda önemli etkileri bulunmaktadýr. Hibiskusun faydalarý hakkýnda
bilgi vermek gerekirse;
Hibiskusun kan þekeri üzerinde
olumlu bir etkisi bulunmaktadýr. Ayrýca yüksek tansiyon sorunu yaþayanlara da hibiskus ve hibiskus çayý tavsiye edilmektedir.
Hibiskus bitki çayýnýn bir baþka
özelliði de hem antiseptik hem de
antibakteriyel olmasýdýr. Soðuk algýnlýðýnda ve ateþ düþürmek için yararlanýlabilinir.
Bitkisel bir kür olarak da kullanýlabilen hibiskus, kötü kolesterolün düþürülmesinde, grip, öksürük ve soðuk algýnlýðý gibi sorunlarýn giderilmesine, boðaz ve solunum yollarý rahatsýzlýklarýnýn iyileþtirilmesinde de
kullanýlmaktadýr.
Hibiskus, böbrek iltihabýna iyi gelmekte ve kireçlenmeyi önlemektedir.
Ayrýca akciðer kanseri riski olanlarýnda hibiskus kullanýmýný ihmal etmemesi önerilmektedir. Hibiskus ayrýca
bir demir deposu olup yüksek oranda
C vitamini içermektedir.
HÝBÝSKUS ÇAYI NASIL
DEMLENÝR? HÝBÝSKUS
ÇAYININ FAYDALARI
NELERDÝR?

Hibiskus çayý ülkemizde Mekke
çiçeði olarak da bilinmektedir. Ayný siyah çayýn yapýlýþý gibi demlenip tüketilebilir. Ancak günde 2 bardaktan fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.
HÝBÝSKUS ÇAYININ FAYDALARI
Hibiskus bitkisi gibi hibiskus çayý
da tansiyon üzerinde önemli yararlar
saðlamaktadýr. Yüksek tansiyonu düþüren hibiskus çayý, diyabette yüksek kan basýncýný dengelemek için
de kullanýlmaktadýr.
Baðýþýklýk sistemini güçlendirici
bir etkisi olan hibiskus çayýnýn, mide
kanserine karþý korumayý saðladýðý
da bilinmektedir. Ayrýca kalp ve karaciðer hastalýklarýnda da tüketilmesi
tavsiye edilmektedir. Hibiskus bitkisi
de güçlü bir antioksidan olma özelliði
ile dikkati çeker.
HÝBÝSKUS VE HÝBÝSKUS
ÇAYI YAN ETKÝLERÝ
Anemi hastalýðý tedavisi görenlerde hibiskus kürü kullanýlmamalýdýr.
Demir emilimini engellediði için hastalýðýn tedavisini önleyebilir. Bu nedenle anemi tedavisi görüyorsanýz
hibiskus bitkisini kullanmayýnýz.
Hibiskus bitkisinin yapraklarýnda
anthocyanin bulunduðu için guatr ve
tiroid þikayeti olanlarýn kullanmamasý
gerekir. Anthocyanin'ler guatra neden
oluyor.Ayrýca günde 2 bardaktan fazla
içilmemesi tavsiye edilmektedir. Hibiskus bitkisini güvendiðiniz bir aktardan
satýn alýnýz. Taze olup olmadýðýna dilinizle kontrol edip bakýn eðer ekþi bir
tat hissetmiyorsanýz bu ürün son kullanma tarihini doldurmuþ olabilir.
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TEK ÇALIÞTILAR
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
mücadele edecek olan Çorum
Futbol Kulübü, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.
TFF 2. Lig'de heyecan 28
Aðustos'ta baþlayacak. Çorum
FK de yeni sezon hazýrlýklarýný
devam ediyor. 28 Aðustos'ta
deplasmanda Þanlýurfaspor ile
oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna devam eden kýrmýzý-siyahlýlar, dün yaptýðý antrenmanla
çalýþmalarýný sürdürdü. Kulüp
Tesisleri'nde Teknik Direktör
Mert Nobre nezaretinde yapýlan antrenmanda kondisyon ve
taktik çalýþýldý.
Çorum FK, yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý
hazýrlýklarla devam edecek.
(Abdulkadir Söylemez)

2022 YILI KAÇAK TESPÝT CÝHAZI VE
HAT TESPÝT SÝSTEMLERÝ ALIMI
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
2022 Yýlý Kaçak Tespit Cihazý ve Hat Tespit Sistemleri Alýmý mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN
: 2022/784860
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1451 - 3642125571
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanýlarak indirilebileceði
internet sayfasý
2-Ýhale konusu mal alýmýn
a) Adý
: 2022 Yýlý Kaçak Tespit Cihazý ve Hat Tespit Sistemleri
Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü'ne
baðlý Su Teknisyenliði Amirliði bünyesinde kullanýlmak için, içme suyu hatlarýnda ve þube yolu baðlantýlarýnda meydana gelen fiziki su kayýp ve kaçaklarýnýn
bulunup önlenmesi için Kaçak Tespit Cihazý ve Hat
Tespit Sistemleri Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü Depolarý
ç) Süresi/teslim tarihi
: Ýhale konusu Malzemeler sözleþmenin imzalanmasýný
takip eden günden itibaren 60(Altmýþ) takvim günü içerisinde tamamý teslim edilecektir
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden
itibaren iþe baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.08.2022 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý / Turgut Özal Ýþhaný /
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sokak
No: 4/310 Kat :4 / ÇORUM
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranlarýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgelere iliþkin bilgiler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgelere iliþkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine iliþkin bilgiler.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
Ýstekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktýr.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren aþaðýdaki belge veya belgelerden birini sunmasý yeterli
kabul edilecektir.
1) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat
Yeterlilik Belgesi,
4) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler,
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Teklif fiyatý ihale komisyonu tarafýndan aþýrý düþük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BASIN: 1672769

Dövizde yeni düzenleme
Yurt dýþýnda bulunan dövizin Türkiye'ye getirilerek hesaplara yatýrýldýðý tarihten itibaren en az bir yýl süreyle bu
hesaplarda tutulmasý halinde,
vergi oraný sýfýra indirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlýðý (Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý)'ndan bazý varlýklarýn ekonomiye kazandýrýlmasý hakkýnda teblið Resmi Gazete'de
yayýnlandý. Buna göre, yurt
dýþýnda bulunan dövizin Türkiye'ye getirilerek hesaplara
yatýrýldýðý tarihten itibaren en
az bir yýl süreyle bu hesaplarda tutulmasý halinde, vergi
oraný sýfýra indirildi.
Yeni karar, "Gerçek ve tüzel kiþilerin yurt dýþýnda bulunan para, altýn, Döviz, menkul kýymet ve diðer sermaye
piyasasý araçlarýnýn yurda
getirilerek milli ekonomiye kazandýrýlmasýna ve bu varlýkla-

rýn gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerince kanuni defter
kayýtlarýna alýnmasýna, Yurt
içinde bulunan ancak gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayýtlarýnda
yer almayan para, altýn, döviz, menkul kýymet ve diðer
sermaye piyasasý araçlarý ile
taþýnmazlarýn vergi dairesine

beyan edilerek kanuni defter
kayýtlarýna alýnmasýna, Yurt
içinde bulunan madde kapsamýndaki varlýklarýn gelir ve
kurumlar vergisi mükellefiyeti
bulunmayanlarca beyan edilmesine, Maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer hususlara, yönelik açýklamalarý kapsamaktadýr." (Haber Merkezi)

Patronun bordro oyunu
Yargýtay’dan döndü
Daha düþük SSK primi yatýrmak için bazý
iþverenlerin baþvurduðu bordro oyunu Yargýtay'a takýldý.
Bir inþaat þantiyesinde çalýþan iþçi, iþ bitimi sebebiyle kapý önüne konulunca soluðu Ýþ
Mahkemesi'nde aldý. Firmaya ait inþaat þantiyelerinde iþ makinesi operatörü olarak çalýþýrken son þantiyeden iþ bitimi nedeniyle gönderildiðini, yeniden iþe çaðýrýlmadýðýný, iþçilik
alacaklarýnýn ödenmediðini ileri sürdü.
Kýdem ve ihbar tazminatlarý ile yýllýk ücretli izin, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve
fazla çalýþma ücreti alacaklarýnýn davalýdan
tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalý
patron ise iddialarý reddetti. Mahkeme, davanýn kýsmen kabulüne hükmetti. Davalý iþveren
istinaf yoluna baþvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararýný ortadan kaldýrdý. Kararý davacý temyiz edince
dava dosyasý Yargýtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
"DEÐER VERME ÝMKANI
BULUNMAMAKTADIR"
Emsal nitelikteki kararda, iþverenlerin bordro üzerinde oynama yapamayacaðýna dikkat
çekildi. Kararda þöyle denildi: "Tazminat ve
alacaklarýn hesabýna esas ücretin hatalý belirlendiði, iþverence imzasýz ücret bordrolarýnýn
banka ödemeleri ile uyumlu hale getirilerek

temel ücretin bölünmek suretiyle iþçilik alacaklarýnýn ödendiði þeklinde bir uygulama geliþtirildiði ortadadýr. Davacý, açýkça imzasýz
belgelere ya da ücret bordrolarýna delil olarak
dayanýlmasýna itiraz etmektedir. Bankaya yatan tutar ile uyumlu hale getirilmek için hazýrlanan imzasýz ücret bordrolarýna, imzasýz personel cari kartýna ya da bu belgelerde yazan
tahakkuk ya da avans miktarlarýna deðer verme imkaný bulunmamaktadýr.
Buna karþýn, Bölge Adliye Mahkemesince
imzasýz ücret bordrolarýna deðer verecek þekilde 'bordro net' ve 'ödenecek tutar' þeklinde
bir ayrýma gidilmesi doðru olmamýþtýr. Þu halde; fazla çalýþma ücreti alacaðý bakýmýndan
varsa sadece kabul edilen ücrete göre ödenmesi gereken aylýk tutarý aþan miktarda bankaya yatan tutarýn mahsubu yerine denetime
elveriþli þekilde de gösterilmeyen ve imzasýz
ücret bordrolara deðer verir þekilde yapýlan
bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanýlgýlý
deðerlendirmeye dayalý olup bozmayý gerektirmiþtir. Ayný þekilde; somut uyuþmazlýkta, yýllýk ücretli izin kullandýrdýðýný ispatla yükümlü
olan iþveren tarafýndan dosyaya imzalý yýllýk
ücretli izin cetveli ya da eþdeðerde bir belge
sunulmamýþ olup yýllýk ücretli izin tahakkuku
bulunan ücret bordrolarý da imzasýzdýr. Bu husus da bozmayý gerektirmiþtir."
(ÝHA)
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BUHAREVLER'DE
ASFALT YENiLENiYOR
Belediye Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn,
çalýþmalarý yerinde
inceledi.

Çorum Belediyesi, Buharaevler Caddesi'nde asfaltý
yeniliyor. Baþkan Aþgýn, çalýþmalarý yerinde inceledi.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Buharaevler Caddesi'nde devam eden asfalt yenileme çalýþmalarýný inceleyerek, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir ve Fen Ýþleri Müdürü
Seyit Ünaldý'dan ilgili bilgiler
aldý.
Þehirde ihtiyaç duyulan
tüm bölgelerde asfalt ve altyapý çalýþmalarýna büyük bir
hýzla devam ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, "Her yýl olduðu gibi bu yýlda yoðun bir

çalýþma sezonu gerçekleþtiriyoruz. Ekiplerimiz þehrimizin
dört bir yanýnda asfalt, yeraltý, park ve yeþil alan gibi çalýþmalarýný sürdürüyor" dedi.
Geçen yýl Buharaevler
Caddesi'nin Buharaevler istikametine giden þeridini yenilediklerini hatýrlatan Baþkan
Aþgýn, "Þimdi de Buharaevler'den Ýlim Yayma Cemiyeti
istikametine giden þeritte yenileme çalýþmamýzý baþlattýk.
675 metre uzunluða, 14 metre geniþliðe sahip yolumuzu
kýsa sürede yeni görünümüne kavuþturacak, hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz. Hayýrlý olsun" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Minibüsün altýnda kalan
çocuk hayatýný kaybetti
Sungurlu'da manevra yapan minibüsün altýnda kalan
2 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti.
Olay, Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, H.N. aralarýnda yeðeni Ý.N.'nin de bulunduðu akrabalarýný minibüsle evlerine býraktý. Minibüs sürücüsü, 2 yaþýndaki yeðenini fark etmeyerek hareket etti.
Aracýn hareket etmesi ile küçük çocuk minibüsün altýnda
kalarak yaralandý. Sürücü, yaralanan yeðenini hemen
Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Aðýr yaralanan çocuk, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak
hayatýný kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme baþlattý. (ÝHA)

Kamyon þoförü tutuklandý
Çorum'da anne ve bir yaþýndaki
bebeðinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasýndaki kamyon þoförü tutuklandý.
Kaza, Ýskilip kavþaðýnda meydana geldi. Ýddialara göre, Sinan D.
yönetimindeki 27 AGR 230 plakalý
bir kargo þirketine ait kamyon, Fatih
Benli'nin kullandýðý 06 FB 0849 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Kazada
otomobil sürücüsü Fatih Benli ve
otomobilde bulunan eþi Dudu Benli
yararlanýrken, kýzý Ayþe Zümra
Benli olay yerinde hayatýný kaybetti.
Kazada yaralanan Fatih ile eþi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrýldý. Anne yapý-

lan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Fatih Benli'nin merkeze
baðlý Düvenci Beldesi'nde imam
olarak görev yaptýðý öðrenildi.
Hayatýný kaybeden anne ve bebeði ayný tabutta son yolculuðuna
uðurlandý. Anne ve bebeðinin cenazesi sabah saatlerinde hastane
morgundan alýnarak merkeze baðlý
Üyük köyüne götürüldü. Burada öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.
Kamyon þoförü S.D, emniyetteki
iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan sevk edildiði Çorum Adalet Sarayý'nda çýkarýldýðý hakimlikçe tutuklandý.
(Haber Merkezi)

Oðuzlar Belediyesinden 'þeffaf belediyecilik' örneði
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan 3,5 yýllýk süreçte yapýlan hizmetler, "þeffaf belediyecilik"
kapsamýnda ilçenin farklý noktalarýna asýlan
pankartlarla duyuruldu.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Oðuzlar Belediye Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Ýlçemizin
çehresini deðiþtiren sayýsýz hizmeti ilçe halkýmýza sunduk. Alt yapýdan yol yapýmýna, sosyal belediyecilik hizmetlerinden ilçede istihdama yönelik projelere 7'den 70'e her kesime hitap eden
hizmetler sunduk. Bu hizmetleri sunarken belediyemizin kýsýtlý bütçesinden ve ilgili kurumlarýn,
bakanlýklarýn destekleri ile iþbirliði içinde ilçemizin geliþimini saðladýk. Bu hizmetleri sunabilmemizi saðlayan baþta gönül belediyeciliðinin mimarý Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'a, ilgili bakanlýklara ve kurumlara, AK
Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti Ýl Baþkanlýðýmýza, AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýmýza desteklerinden dolayý teþekkür ederiz. Gönül belediyeciliði ile ilçemize hizmet edip geliþmesini
saðlamak için durmadan, yorulmadan çalýþýyoruz" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)

Türk Kýzýlayý’ndan
Muharrem ayý Aþuresi
Türk Kýzýlayý, Hürriyet Meydaný'nda Muharrem ayý nedeniyle vatandaþlara aþure ikram etti.
Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi tarafýndan Muharrem ayý münasebetiyle Çorum halkýna aþure ikram etti. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Av. Hüseyin Kýlýç, kendilerine
madde ve manevi destek veren Kýzýlay gönüllüleri ve vatandaþlara teþekkür etti.
"ÇORUM'DA 500 KÝÞÝYE
AÞURE DAÐITTIK"
Kýzýlay olarak insanlarýn yalnýzca zor anlarýnda deðil, güzel günlerinde de yanlarýnda bulunmayý ilke
edindiklerini belirten Türk Kýzýlay Ýl
Müdürü Tuðrul Yýldýrým ise Türk
halkýnýn yeni hicri yýlýný ve Muharrem ayýndaki Aþure Günü'nü kutladý. Aþure gününün paylaþma anlamý taþýdýðýný ifade eden Yýldýrým,

Çorum'da 500 kiþilik aþure daðýttýklarýný söyledi.
"BUGÜN ORTAK PAYDADA
BULUÞMA GÜNÜDÜR"
Muharrem ayýnýn Ýslam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduðunu belirten Türk Kýzýlayý Ýl Müdürü Yýldýrým, "Bugün ortak paydada
buluþma günüdür.
Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin. Bundan önce
olduðu gibi bundan sonra da Kýzýlay olarak milli günlerde olduðu gibi, dini günleri de vatandaþlarýmýzla
birlikte yaþamaya devam edeceðiz"
diye konuþtu.
Kýzýlay'ýn Türkiye genelindeki
þubeleri ise Muharrem ayýnýn bereketini yaþatmak adýna kendi bölgelerinde düzenledikleri etkinliklerde
vatandaþlara aþure ikram etti.
(Sümeyra Özdoðan)

