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Camiler ve Din
Görevlileri
Haftasý ziyaretleri
Her yýl 1-7 Ekim tarihleri arasýnda kutlanan "Camiler
ve Din Görevlileri Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl
Müftüsü Muharrem Biçer ve beraberindeki heyet,
Vali Mustafa Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti. Vali Çiftçi,
din hizmetlerini ifa etmek için gayret gösteren tüm din
görevlilerinin haftasýný tebrik ettiðini söyledi. 2’DE

GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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‘Kadýnlar iki yýlda bir
mamografi çektirmeli'
Bahabey'de

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Meme Kanseri Farkýndalýk ayý nedeniyle yayýmladýðý açýklamada, Meme
kanserine erken dönemde
taný konmasýnýn, tedavide baþarýya ulaþma ve
sað kalým süresini arttýrdýðýna dikkat çekilerek "4069 yaþ aralýðýnda tüm kadýnlara 2 yýlda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir" denildi.
3’TE

kaldýrýmlar
yenileniyor
Çorum Belediye
Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahabey
Caddesi'nde baþlattýklarý
kaldýrým çalýþmasýný yerinde inceledi. Burada çalýþmayla ilgili bilgiler veren
Baþkan Aþgýn, tüm kenti
Çorum FK'nin renkleri
olan kýrmýzý ve siyah ile
donatmayý amaçladýklarýný
söyledi. 5’TE

'Lirik devinimler'
tuvale yansýdý
Çorum Belediyesinin destekleriyle
hazýrlanan "Lirik Devinimler" isimli resim
sergisi Çorum Sanat Galerisi'nde açýldý.
Serginin açýlýþ törenine Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Vali Yardýmcýsý Dr.
Hakan Kubalý, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Baþkaný
Av. Turan Kalýpcý, davetliler ve çok sayýda
sanatsever katýldý. 2’DE

Bilimin
kalbi
Çorum'da
atýyor
TÜBÝTAK 4007 Çorum Bilim Þenliði baþladý. Atölye çalýþmalarý, söyleþiler, sergi çalýþmalarý, yarýþmalar ve oyunlarýn yer
alacaðý bilim þenliðinin açýlýþý düzenlenen törenle yapýldý. Bilimsel çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, Ticaret ve Sanayi Odasý
Fuar Merkezi'nde 8 Ekim tarihine kadar ziyarete açýk olacak. 6’DA

Ahlatcý: Geleceðimizin teminatý
yarýnýn þampiyonlarý sizlersiniz
TEKNOFEST

Katledilen kadýnýn
davasý baþlýyor

þampiyonlarý ödüllendirildi
TEKNOFEST ve TÜBÝTAK projeleri ile
binlerce proje arasýndan dereceye girerek
Çorum'u gururlandýran þampiyon öðrenciler
ödüllerini aldý. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen ödül törenine
farklý kategorilerde dereceye giren öðrenciler, danýþman öðretmenleri ve okul
müdürleri katýldý. 2’DE

ÇÝFTÇÝLERÝN SORUN VE
TALEPLERÝNÝ DÝNLEDÝ 5’TE

Kortej yürüyüþü için Kadeþ Meydaný'nda toplanan sporcular ile bir araya gelen AK Parti
Çorum Ýl Baikaný Av. Yusuf Ahlatcý "Amatör Spor Haftasý" dolayýsýyla düzenlenen etkinliðe
katýlarak genç sporcular ile sohbet ederek Ahlatcý, "Amacýmýz Çocuk ve gençlerimizi spora
yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alýþkanlýklara karþý korumak, ruhen ve
bedenen saðlýklý nesiller yetiþtirebilmektir" dedi. 4’TE

'SU KESÝNTÝLERÝNÝN
ÖNÜNE GEÇECEÐÝZ'

5’TE

OTOMOBÝLDEN AKÜ VE
ALET ÇANTASI ÇALDI 3’TE

Geçtiðimiz Haziran ayýnda Çorum'da
eniþtesi Emrah Ö. tarafýndan yol ortasýnda
tabancayla vurularak öldürülen Ezgi
Taþkýran Zavar davasý 6 Ekim Perþembe
günü Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
görülecek. 2’DE

“CAMÝLERÝMÝZ ÇOCUKLARLA,
GENÇLERLE DAHA GÜZEL”4’TE

2
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Katledilen kadýnýn davasý baþlýyor
Geçtiðimiz Haziran ayýnda
Çorum'da eniþtesi Emrah Ö.
tarafýndan yol ortasýnda tabancayla vurularak öldürülen Ezgi
Taþkýran Zavar davasý 6 Ekim
Perþembe günü görülecek.
Silahla vurularak öldürülen
Ezgi Taþkýran'ýn zanlýsý Emrah
Ö.'nün yargýlanacaðý dava 6
Ekim 2022 Perþembe günü saat 13.30'da Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülecek.
Zanlýnýn en aðýr cezaya
çarptýrýlmasýný isteyen Ezgi
Taþkýran'ýn yakýnlarý; tüm duyarlý vatandaþlarý davanýn duruþmasýný takip etmeye davet
etti.
(Haber Merkezi)

TEKNOFEST ÞAMPÝYONLARI

ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ
TEKNOFEST ve TÜBÝTAK projeleri ile binlerce proje arasýndan dereceye girerek Çorum'u gururlandýran
þampiyon öðrenciler ödüllerini aldý.
Lise Öðrencileri Ýklim Deðiþikliði Araþtýrma Projesi Yarýþmasý alanýnda Türkiye Birincisi Çorum Bilim ve Sanat
Merkezi, Sanayide Dijital Tekolojiler Temel Seviye kategorisinde Türkiye Ýkincisi 15
Temmuz Þehitleri Fen Lisesi
ve Sanayide Dijital Teknolojiler Ýleri Seviye kategorisinde
Türkiye Ýkincisi olan TOBBOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri ve danýþman öðretmenleri ödüllendirildi.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen
ödül törenine farklý kategorilerde dereceye giren öðrenciler, danýþman öðretmenleri

ve okul müdürleri katýldý.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Abdullah Kodek, "TÜBÝTAK,
TEKNOFEST ve diðer yarýþmalarda her geçen yýla oranla daha çok katýlým saðlýyoruz. "Gelsin bir çocuk uçaða
dokunsun" sloganý ile hayallerinin peþinden koþan öðrencilerimiz, ilimize birincilik

ve ikincilik ödülleri ile dönerek
tüm Çorum'a gurur kaynaðý
oldular. Her ile nasip olmayan üç Türkiye derecesi alan
öðrencilerimize, danýþman
öðretmenlerimize, okul yöneticilerimiz ile maddi ve manevi destek saðlayan herkese
ayrý ayrý teþekkür ediyorum"
diye konuþtu. (Çaðrý Uzun)

Camiler ve Din Görevlileri Haftasý ziyaretleri
Ýl Müftüsü Muharrem Biçer, 2022 yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle ziyaretlerde bulundu.
Her yýl 1-7 Ekim tarihleri arasýnda kutlanan
"Camiler ve Din Görevlileri Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Muharrem Biçer ve
beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamýnda ziyaret etti.
Vali Çiftçi, din hizmetlerini ifa etmek için
gayret gösteren tüm din görevlilerinin haftasýný tebrik ettiðini söyledi.
Ýl Müftüsü Biçer Camiler ve Din Görevlileri
Haftasý'nýn bu yýl ki temasýnýn "Peygamberimiz, Cami ve Ýrþat" olarak belirlendiðini ifade

ederek hafta vesilesiyle gerçekleþtirilecek
programlar hakkýnda Vali Çiftçi'ye bilgi sundu.
Ardýndan Ýl Müftüsü Muharrem Biçer ve
heyeti, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ý makamýnda ziyaret etti.
Din görevlilerinin toplumda önemli bir görev üstlenmiþ olduklarýný ifade eden Baþkan
Aþgýn, din görevlilerinin haftasýný kutlarken,
görevlerinde de baþarýlar diledi.
Ziyaretlerde Ýl Müftü Yardýmcýsý Fatih Kaya, Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ýsmail
Þanal ve Türk Diyanet Vakýf-Sen Çorum Þube Baþkaný Tuygun Hoþnut'ta hazýr bulundu.
(Sümeyra Özdoðan)

‘LiRiK DEViNiMLER'
TUVALE YANSIDI
Çorum Belediyesinin destekleriyle hazýrlanan "Lirik Devinimler" isimli resim sergisi Çorum Sanat Galerisi'nde açýldý.
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým Ve Mimarlýk Fakültesi Resim Bölümü'nde görev
yapan Doç Dr. Muteber Burunsuz'un eserlerinden oluþan sergi, sanatseverlerin beðenisine
sunuldu.
Serginin açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, Vali Yardýmcýsý Dr. Hakan Kubalý, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk, Baro Baþkaný
Av. Turan Kalýpcý, davetliler ve
çok sayýda sanatsever katýldý.
"KÜLTÜRÜN MERKEZÝ
YAPMAK ÝÇÝN AÞKLA
ÇALIÞACAÐIZ"
Serginin açýlýþýnda konuþan
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorum Belediyesi
olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini dile getirerek 2022 yýlý içerisinde
açýlan 7'nci serginin açýldýðýný
ve bu sayýnýn artacaðýný dile getirdi. 4 tane ödülü bulunan, ulusal ve uluslar arasý birçok sergi
açan Doç. Dr. Muteber Burun-

suz'un sergisini açmaktan gurur
duyduðunu vurgulayan Baþkan
Aþgýn, Çorum'u sporun, ticaretin yaný sýra kültürün de merkezi yapmak için aþkla çalýþacaklarýný kaydetti.
Baþkan Aþgýn, "Sadece bu
sergiyi baz alsak, bu ayarda
sergi açabilen altyapýsý, müzesi,
çalýþmalarýyla, sergi alanlarýyla
bu düzeyde olan bazý büyükþehirlerde dahi olmayan gerçekten çok güzel bir altyapý ve bunu da aktif olarak kullanýyoruz.
Sadece bu ay içerisinde burada
3 tane resim sergisi açýlacak.
Yer bulunamadýðý için peþ peþe
dizeceðiz. Muteber Hocamýn
sergisinin ardýndan Samsun ve
Ýstanbul'dan da sergi salonumuzu kullanmaya gelecekler. Galeride bulunan 60 adet eser hak-

kýnda bilgi veren Doç. Dr. Muteber Burunsuz, "Çýkýþ kaynaðý
doða olan eserlerimin bazý tuvallerde soyut olarak görünürken bazý tuvallerde ipuçlarý içermektedir. Sergide bulunan eserler Çorum'da bulunduðum süre
içerisinde yaklaþýk 5 yýlýn özetidir. Sergide desteði bulunan Belediye Baþkanýmýz Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a, Çorum Belediyesi'ne ve desteði olan herkese
çok teþekkür ederim" diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþ kurdelesi kesildi.
Doç. Dr. Muteber Burunsuz'un
hazýrladýðý eserler sanatseverlerin beðenisini topladý. Sergi,
14 Ekim'e kadar sanatseverlerin
ziyaretine açýk olacak.
(Sümeyra Özdoðan)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2021/28005 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, OVAKARAPINAR Köyü, 115 Ada, 5 Parsel arsa
vasýflý 512,14M2 alanlý taþýnmazýn satýþý yapýlacaktýr. Parsel üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Parsel 2 katlý bað evlerinin bulunduðu bir konumdadýr. Cemilbey yoluna 220 m mesafededir. Parselin yolu bulunmaktadýr. Eðimi %1-2 aralýðýndadýr. Önemli Yerlere Mesafesi: Kuþ uçuþu olarak Cemilbey Caddesine 220m mesafede, Karapýnar Köyüne 2000m mesafede, Çorum Ýl Merkezine
(Çan Saati/ saat kulesi) 8150m mesafededir.
Adresi
: Çorum Ýli,Merkez Ýlçesi,Ovakarapýnar Köyü,115 Ada,5 Parsel Merkez/ÇORUM
Yüzölçümü
: 512,14 m2
Arsa Payý
: tam
Ýmar Durumu
: imar planý bulunmamaktadýr.
Kýymeti
: 281.677,00 TL
KDV Oraný
: %8 (28.03.2022 tarih ve 5359 sayýlý Cumhurbaþkanlýðý karararnamesine
istinaden)
Kaydýndaki Þerhler
: haciz þerhi mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 30/11/2022 günü 10:15 - 10:20 arasý
2. Satýþ Günü
: 11/01/2023 günü 10:15 - 10:20 arasý
Satýþ Yeri
: KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ ALAYBEY SOKAK NO: 96/A ADLÝYE SARAYI
EK BÝNASI 2. KAT MEZAT SALONU MERKEZ / ÇORUM Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Adýna tebligat çýkartýlýp bila teblið dönen ilgililerin ve ÝÝK'nun
127 maddesine göre SATIÞ ilanýnýn teblið adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen
tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný Elektronik ortamda yapýlan ilan "elektronik
ortamda ilan yapýlmýþtýr" teblið yerine geçer. Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/28005 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.28/09/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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‘Tüm kadýnlar iki yýlda bir
mamografi çektirmelidir'
Otomobilden akü ve
alet çantasý çaldý
Çorum'da bir otomobilden
akü ve alet çantasý çalan þüpheli yakalandý.
Olay, Çorum Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre bir þahýs, aracýn
sað ön kelebek camýný kýrarak
araç içerisinden bir adet akü ve
bir adet alet takým çantasýný çaldýðý tespit edildi.
Olayýn polise ihbar edilmesinin ardýndan Çorum Emniyet
Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdür-

lüðü Hýrsýzlýk ve Yankesicilik Büro Amirliði Ekiplerince olayý gerçekleþtiren þüpheli þahýs tespit
edilerek, ayný gün çaldýðý malzemeler ile birlikte yakalandý.
Emniyetten yapýlan açýklamada, "Þüpheli þahýs, Çorum
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatlarý doðrultusunda gözaltýna
alýnmýþ olup, yapýlacak olan iþlemlerinin neticesinde adli birimlere sevk edilecektir" denildi.
(Haber Merkezi)

Çorum Saðlýk Müdürlüðü,
tüm kadýnlarýn iki yýlda bir memografi çektirmesi gerektiðini
bildirdi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ekim
ayý Meme Kanseri Farkýndalýk
ayý nedeniyle bir açýklama yayýmladý. Açýklamada, "Meme
kanseri ileri dönemlere gelene
kadar belirti vermeyebilir. Bu
nedenle yukarýdaki belirtiler
taný koymak için yeterli olmadýðýndan en yakýn saðlýk merkezlerine baþvurulmasý gerekmektedir. Meme kanserine
erken dönemde taný konmasý,
tedavide baþarýya ulaþma ve
sað kalým süresini artýrmaktadýr.Bu nedenle 40-69 yaþ aralýðýnda tüm kadýnlara 2 yýlda
bir mamografi çektirmesi önerilmektedir" denildi.
Açýklamada þu ifadelere
yer verildi:
Ülkemizde ve dünyada kadýnlarda en sýk görülen ve ayný zamanda en sýk ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoðalmasý
ile ortaya çýkmaktadýr. 4 Þu-

bat 2021 de Dünya Saðlýk Örgütü artýk meme kanserinin
tüm yeni taný konulan kanserlerin %11.7'si olarak ilk sýraya
yükseldiðini duyurmuþtur.
Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem
tedavileri daha baþarýlý olmakta hem de yaþam kalitesi
önemli ölçüde artmaktadýr. Bu
sebeple, yürütülen toplum tabanlý taramalar yolu ile kadýnlarýmýzýn olasý bir kanser geliþimi durumunda kanser geliþim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çýkmadan önce tespit etmek ve
kadýnlarda meme kanserine

baðlý ölüm hýzýný düþürmek
mümkün olabilmektedir.
Ülkemizde toplum tabanlý
kanser taramalarýna tüm illerimizde Kanser Erken Teþhis,
Tarama ve Eðitim Merkezleri
(KETEM) kurularak baþlanmýþ, akabinde bu tarama
programlarýna Aile Saðlýðý
Merkezleri (ASM) ve Saðlýklý
Hayat Merkezleri (SHM) dahil
edilmiþtir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliði
Kalite Standartlarýna uygun
tarama programlarý ile son
teknoloji dijital mamografi cihazlarýmýz yoluyla halkýmýza
ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu
merkezlerimizde halk
eðitimleri,
KKMM
(Kendi Kendine Meme Muayenesi ) eðitimi verilmekte ve broþür daðýtýmý da yapýlmaktadýr.
Ulusal
Kanser
Kontrol Programýmýzda; tarama stratejilerinin yaný sýra korunma
ve önleme programlarý ve halkýn konuya
iliþkin bilinçlendirilmesi çalýþmalarý da etkili
olarak yürütülmektedir.
Kadýnlarýmýz meme kanserinin risk
faktörleri, belirtileri, taný ve tedavi yöntemleri konularýnda bilgilendirilmeli, kanserden
korunacak saðlýklý yaþam koþullarýna yönlendirilmelidir.
KORUNMA
Tüm kanserlerde
olduðu gibi; sebze ve
meyveden zengin, uygun koþullarda hazýrlanmýþ gýdalarýn tüketimi ile saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýnýn
yerleþtirilmesi, fiziksel
aktivitenin artýrýlmasý,
saðlýklý kiloda olma,
sigara ve alkol kullanýmýndan uzak durma
ile meme kanseri riski
azaltýlabilmektedir.
Emzirmenin meme
kanserinden koruduðuna dair çok sayýda
çalýþma bulunduðu
için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yýl
süreyle emzirmeleri
önerilmektedir.
Sedanter/hareketsiz bir yaþam sürmek,
Fazla kilolu ya da þiþman (obez) olmak
(özellikle menapozdan sonra 5kg.dan
fazla kilo almak), sigara içmek, hiç doðum
yapmamýþ
olmak,
Otuz beþ yaþýndan
sonra anne olmak, hiç
bebek emzirmemiþ olmak, menopoz sonrasý iki yýldan uzun süreyle, hormon ilacý
kullanmak (HRT), alkol kullanmak: Özellikle günde 1 bardaktan
(1 bira, 1 bardak þarap, 1 duble sert alkollü içecek) daha fazla
alkol tüketimi riski daha çok arttýrmaktadýr.

BASIN: 1703529

RÝSK
FAKTÖRLERÝ
Kadýn olmak: Kadýnlarda erkeklerden
100 kat daha fazla
meme kanseri görülmektedir. Yaþ almak:
Yaþ arttýkça meme
kanseri riski artmaktadýr (40 yaþ ve üzerinde). Belirligenlere sahip olmak (BRCA1,
BRCA2) ailede meme
kanseri öyküsünün olmasý: Birinci derece
akrabalarda (anne,
kýz kardeþ, kýz çocuk)
meme kanseri görülmesi riski iki kat arttýrmaktadýr. Ancak, meme kanseri olan ka-

dýnlarýn çoðunluðunda (yaklaþýk 10 kiþiden 8'inde) ailede
meme kanseri öyküsü olmadýðýný belirtmek önemlidir. Kiþinin bir memesinde kanser
olmasý: Bu durum diðer memede ve ayný memenin diðer
bölgelerinde kanser görülme
riskini arttýrmaktadýr. Yoðun
meme dokusuna sahip olmak.
Memede iyi huylu oluþumlarýn
(fibroadenom gibi) olmasý. Erken adet (menarþ) görmeye
baþlamak. Geç menapozagirmek. Göðüs kafesi bölgesine
radyoterapi almýþ olmak.
MEME KANSERÝNÝN
BELÝRTÝLERÝ
Memelerin normalde nasýl
göründüðünü bilmek, meme
saðlýðýnýn önemli bir parçasýdýr. Kadýnlar yirmi yaþýndan
baþlayarak, her ay düzenli
olarak kendi memelerini muayene ettiklerinde, memelerinde oluþabilecek en ufak deðiþikliði erkenden fark edebileceklerdir.Meme kanserini
olabildiðince erken yakalamak, baþarýlý bir tedavi þansý
sunar. Ancak neyin aranacaðýný bilmek, düzenli mamografilerin ve diðer tarama testlerinin yapýlmasýnýn yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çýkmadan çok önce, meme kanserinin erken evrelerde bulunmasýnýsaðlar.ülkemizde 40-69
yaþ arasýndaki kadýnlara, herhangi bir yakýnmalarý olmadan önce, her iki yýlda bir kez
ve ücretsiz olarak mamografi
ile tarama yapýlmaktadýr.
Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Bu nedenle yukarýdaki belirtiler taný koymak için
yeterli olmadýðýndan en yakýn
saðlýk merkezlerine baþvurulmasý gerekmektedir. Meme
kanserine erken dönemde taný konmasý, tedavide baþarýya
ulaþma ve sað kalým süresini
artýrmaktadýr.Bu nedenle 4069 yaþ aralýðýnda tüm kadýnlara 2 yýlda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Kadýnlara tarama merkezlerimizde
özellikle erken taný için aþaðýdaki yöntemler öðretilmekte
ve uygulanmaktadýr. KKMM
kadýnýn evinde tek baþýna rahatlýkla her an uygulayabileceði bir muayene yöntemidir.
KKMM'ni etkili bir þekilde yapabilmek için bu konuda eðitim almak ve öðrenilenleri her
ay düzenli olarak yapmak gerekmektedir. KKMM eðitimi almak için merkezlerimize baþvurulmasý yeterlidir. Kadýnlar
20 yaþýndan sonra her ay
kendi kendine meme muayenesi yapmalýdýr. Bu muayene
sýrasýnda ayna karþýsýna geçilerek her iki memenin görüntüsünün simetrik olup olmadýðýna bakýlýr. Meme baþý ve
derisinde çökme veya çekilme, deride kýzarýklýk ve ödem
varlýðý incelenir. Bu muayene
ile özellikle deriye ve meme
baþýna yakýn tümörler kadýnýn
kendisi tarafýndan erken evrede fark edilebilir. Kendini düzenli olarak muayene eden bir
kadýn, yeni geliþen bir kitleyi,
meme derisi veya meme baþýndaki çekintiyi veya renk deðiþikliðini, asimetrik görünümü
ayýrt edebilir. Kanser þüphesi
uyandýran kitleler diðer meme
dokusundan daha sert yapýda
(ceviz sertliðinde), sýnýrlarý net
ayýrt edilemeyen, hareketi kýsýtlý ve genellikle aðrýsýzdýrlar.
Memesinde bir kitle veya her
zamankinden farklý bir görünüm fark eden kadýn, hemen
doktoruna baþvurmalýdýr.
TEDAVÝ
Meme kanseri tek bir hastalýk olmakla birlikte, her bir
hastanýn kanseri pek çok farklý özellikler gösterebilmekte ve
tedaviler de her bir kadýnýn
kendi meme kanserinin özelliklerine göre, yani kiþiye özel
belirlenmektedir. Tedavi kararýnda hastalýðýn yeri, evresi,
hastanýn yaþý ve diðer saðlýk
sorunlarýnýn var olup olmamasý gibi birden fazla faktör etkilidir. Meme kanseri tedavisi,
özellikle hastalýk erken teþhis
edildiðinde, %90 veya daha
yüksek hayatta kalma olasýlýklarýna ulaþarak oldukça etkili
olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ýþýn tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklý tedavi seçenekleri uygulanmaktadýr."
(Sümeyra Özdoðan)
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Ahlatcý: Geleceðimizin teminatý
yarýnýn þampiyonlarý sizlersiniz
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, her cak en güzel araç spordur. Son zamanlarda hýz
spor dalýnda ilk aþamasý amatörlük olduðunu ve verdiðimiz tesisleþme ile birlikte bugünün amaamatör olmadan profesyonel olunamayacaðýný törlerini yarýnýn profesyonellerine dönüþtürmeyi
söyledi.
amaçlýyoruz" diye konuþtu.
"Amatör Spor Haftasý" dolayýsýyla düzenleÇorum'da sporun hak ettiði yeri alacaðý ve
nen etkinliðe katýlarak genç sporcular ile sohbet her hanede spor yapan kiþi sayýsýnýn artacaðýna
eden Ahlatcý, "Amacýmýz Çocuk ve gençlerimizi inancýnýn tam olduðunu vurgulayan Ahlatcý, "Bu
spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençleri- ülkenin ay-yýldýzlý bayraðýný uluslararasý arenamizi kötü alýþkanlýklara karþý korumak, ruhen ve da dalgalandýracak geleceðin þampiyon sporcubedenen saðlýklý nesiller yetiþtirebilmektir" dedi. larýnýn yetiþtirilmesi için hiçbir fedakarlýktan kaKortej yürüyüþü için Kadeþ Meydaný'nda top- çýnmayacaðýz" þeklinde konuþtu.
lanan sporcular ile bir araya gelen Baþkan AhlatAhlatcý, ülke olarak en fazla birlik ve berabercý, her yaþta insanýn spor yapabileceði þekilde liðe ihtiyaç duyulduðu bu günlerde spor sayesindüzenli fiziksel aktivitelerin oluþturulmasý, spo- de kurulan kaynaþma, dostluk ve arkadaþlýklarýn
run tabana yayýlmasý ve yeni bireylerin spora geleceðe umutla bakýlmasýna vesile olacaðýna
kazandýrýlmasý için farkýndalýk oluþturulmasý ge- inancýnýn tam olduðunu ifade etti. (Fatih Yýldýrým)
rektiðini kaydetti.
Çorum'a yapýlan spor yatýrýmlarý ile
gençleri spor yapmaya yönlendirmeye
çalýþtýklarýna vurgu yapan Ahlatcý,
'Amatör Spor Haftasý etkinlikleri çerçevesinde insanlarýn spora kazandýrýlmasý,
özellikle çocuklarýmýzýn spora baþlamalarýný saðlamak en önemli hedeflerimizdir. Ayrýca gençlerimizin de zararlý alýþkanlýklardan uzak tutulmasýný saðlayaSatýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Seydim Köyü, Köyiçi
Mevki, Cilt: 20, Sayfa: 1895, Ada: 223, Parsel: 1 adresinde, 273,05 m²
alanýnda Ev Ahýr ve Samanlýk vasfýnda kayýtlýdýr. Taþýnmaz üzerinde; en
az 45 - 50 yýl önce inþa edilmiþ bulunan mesken ve müþtemilat þeklinde
yapýlar mevcuttur. Mesken kýsmý 82,00 m² alanýndadýr. Temeli çamur
harçlý taþ duvar, karkasý ahþap iskedos, duvarlarý çamur harçlý kerpiçten
yapýldýr. Ekonomik deðerini büyük oranda kaybetmiþ, halihazýrda boþ ve
kullanýlmamakta olan Ýçi - dýþý çamur harçla sývalý ve badanalý, kapý ve
pencereleri (camlarý kýrýk) ahþap olan yapýnýn tavaný ahþap, zemini beton
kaplýdýr. Kýsmen göçük olan çatýsý ahþap, üzeri oluklu kiremitle örtülü olduðu tespit edilen, elektrik, su ve kanalizasyonbaðlantýsý olan yapýnýn yýpranma oraný % 70'dir. Ahýr kýsmý 30,00 m² alanýnda, tek katlý, meskene
AK Parti
Milletvekili
güneyden bitiþiktir. Sývasýz olan duvarlarý tuðladan, yarý yýðma kagir olaAhmet Sami
rak inþa edilmiþtir. Çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kiremitle örtülüdür.Ekonomik
Ceylan
ömrünü büyük oranda tamamlamýþtýr. Yapý Yýpranma Oraný % 75'dir. Samanlýk 31,00 m² alanýnda, tek katlý, meskene doðudan bitiþiktir. Karkasý
ahþap iskedos, sývasýz olan ara duvarlarý taþ ve tuðladan inþa edilmiþtir.
Çatýsý ahþap, üzeri oluklu kiremitle örtülüdür.Ekonomik ömrünü büyük
oranda tamamlamýþ yapý yýpranma oraný % 80'dir. Kömürlük 24,00 m² alanýnda, tek katlý, sývasýz olan duvarlarý tuðladan, yarý yýðma kagir olarak inþa edilmiþtir. Çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kiremitle örtülüdür. Yapý Yýpranma
oraný % 65'dir.
Yüzölçümü
: 948,09 m2
Ýmar Durumu
: Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
kalmaktadýr.
Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Camiler ve
Kýymeti
: 82.446,00 TL
Din Görevlileri Haftasý nedeniyle yayýnKDV Oraný
: %18
ladýðý mesajýnda, "Camiler mihrabýyla
Kaydýndaki
Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
ibadeti, minber ve kürsüsüyle okulu tem1. Satýþ Günü
: 23/11/2022 günü 14:00 - 14:05 arasý
sil eden mekteplerdir" dedi.
2. Satýþ Günü
: 19/12/2022 günü 14:00 - 14:05 arasý
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Ahmet Sami Ceylan, 1-7 Ekim Camiler
ve Din Görevlileri Haftasý'ný kutladý. Ca2 NO'LU TAÞINMAZIN
miler ve din görevlilerinin Türkiye'nin birÖzellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Seydim/Yunusemre Mah., Kabalik ve beraberliðinde büyük önemi olduöz mevkii, 196 ada, 39 nolu parselde kayýtlý 3.570,02m² alanýnda Tarla vasðunu vurgulayan Ceylan, "1-7 Ekim Cafýnda kayýtlýdýr. Köy yerleþim alanýna 1,9 km. mesafededir. Zeminde batýmiler ve Din Görevlileri Haftasý'ný en içsýnda yer alan 196 ada 40 nolu parselle bir bütün olarak kullanýlmaktadýr.
ten duygularýmla kutluyor, tüm din görevTaþýnmazýn toprak bünyesi killi-týnlý ve toprak yapýsý hafif taþlýdýr. Topogralilerimize meslek yaþamlarýnda baþarýlar
fik
bakýmdan dalgalý bir zemine sahiptir. Üzerinde deðer artýrýcý aðaç yada
diliyorum. Birlik ve beraberliðimizde büyapý
mevcut deðildir.
yük rolü olan Camilerimize ve Din GöYüzölçümü
: 3.570,02 m2
revlilerimiz, samimiyet, sevgi ve kardeþÝmar Durumu
: Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
lik baðlarýnýn kuvvetlenmesinde büyük
kalmaktadýr.
rol oynamaktadýr" diye konuþtu.
Din görevlilerinin toplumu doðru yol
Kýymeti
: 28.560,16 TL
yönlendirerek imanlý bir nesil yetiþtirmek
KDV Oraný
: %8
için çaba sarf ettiðini dile getiren MilletKaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
vekili Ceylan, "Din görevlilerimiz; Sade1. Satýþ Günü
: 23/11/2022 günü 14:15 - 14:20 arasý
ce ezan okumak ve namaz kýldýrmakla
2. Satýþ Günü
: 19/12/2022 günü 14:15 - 14:20 arasý
yetinmeyip toplumda din ve sosyal hizSatýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
met gönüllüleri olarak çalýþarak, çevre3 NO'LU TAÞINMAZIN
sindeki insanlarýn derdiyle dertlenip, topÖzellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Seydim/Yunusemre
lumu doðru yola yönlendirerek, milletimiMah., Kabaöz mevkii, 196 ada, 40 nolu parselde kayýtlý 18.662,93m² alaze imanlý bir nesil yetiþtirmek için de elinnýnda Tarla vasfýnda kayýtlýdýr. Köy yerleþim alanýna 1,9 km. mesafededir.
den gelen gayretleri göstermektedir" ifaZeminde doðusunda yer alan 196 ada 39 nolu parselle bir bütün olarak kuldelerini kullandý.
lanýlmaktadýr. Taþýnmazýn batýsýnda hazine, doðusunda 196 ada 39 nolu
Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Camiler mihrabýyla ibadeti, minber
parsel ile komþudur. Toprak bünyesi killi-týnlý ve toprak yapýsý hafif taþlýdýr.
ve kürsüsüyle okulu temsil eden mektepTopografik bakýmdan dalgalý bir zemine sahiptir. Üzerinde deðer artýrýcý
lerdir. Camilerde dini görevleri icra için
aðaç yada yapý mevcut deðildir.
bulunan din görevlileri günün her saatinYüzölçümü
: 18.662,93 m2
de halkla bir arada olup, iletiþim kuran ve
Ýmar Durumu
: Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
onlarý iyi ve güzele yönlendiren, toplumkalmaktadýr.
sal dayanýþmaya, milli birlik ve beraberliKýymeti
:
149.303,44 TL
ðin saðlanmasýna katkýlarý büyük olan
KDV
Oraný
:
%8
insanlardýr. Bu yönüyle din görevlileri birKaydýndaki
Þerhler
:
Tapu kaydýndaki gibidir.
leþtirici, bütünleþtirici ve barýþtýrýcý yö1.
Satýþ
Günü
:
23/11/2022
günü 14:30 - 14:35 arasý
nüyle de öne çýkmaktadýr.
2.
Satýþ
Günü
:
19/12/2022
günü 14:30 - 14:35 arasý
Bu duygu ve düþüncelerimle 1-7
Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Din Görevliler Haftasýnýn Milletimize Ha4 NO'LU TAÞINMAZIN
yýrlý olmasýný dilerken, ibadethanelerimiÖzellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Seydim/Yunusemre Mah., Boszin ve mabetlerimizin inþa edilerek ayaktanlýk mevkii, 215 ada, 84 nolu parselde kayýtlý 948,09m² alanýnda ?Bahta kalmasýnda katkýsý olan herkese teçe? vasfýnda kayýtlýdýr. Köy yerleþim alanýna 1 km. mesafededir. Toprak
þekkür ediyorum. Tüm Camii ve Din göbünyesi killi-týnlý ve toprak yapýsý taþsýzdýr. Topografik bakýmdan düz bir zerevlilerimizin haftasýný kutlar saðlýk ve
mutluluklar dilerim."
(Haber Merkezi)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2020/34 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Ceylan: Camilerimiz
çocuklarla, gençlerle
daha güzel

mine sahiptir. Taþýnmazýn yola cephesi mevcut deðildir. Keþif tarihi itibariyle üzerinde muhtelif yaþ ve kuturda uzun zamandýr bakýmsýz býrakýlmýþ 30
adet meyve aðacý ile 20 adet kavak aðacý olduðu bulunmaktadýr.
Yüzölçümü
: 948,09 m2
Ýmar Durumu
: Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
kalmaktadýr.
Kýymeti
: 30.792,70 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü
: 23/11/2022 günü 14:45 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 19/12/2022 günü 14:45 - 14:50 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Seydim/Seyitmurat
Mah., Darlýk mevkii, 293 ada, 2 nolu parselde kayýtlý 10.367,99m² alanýnda
Tarla vasfýnda kayýtlýdýr. Köy yerleþim alanýna 3,9 km. mesafededir. Taþýnmazýn toprak bünyesi killi-týnlý ve toprak yapýsý hafif taþlýdýr. Topografik bakýmdan oldukça dalgalý bir zemine sahiptir. Üzerinde deðer artýrýcý aðaç yada yapý mevcut deðildir.
Yüzölçümü
: 10.367,99 m2
Ýmar Durumu
: Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda
kalmaktadýr.
Kýymeti
: 82.943,92 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: Tapu kaydýndaki gibidir. Ýsmail Köksal hissesi
üzerinde Seydim Tarým Kredi Kooperatifinin ipoteði mevcut olup 02/09/2022 tarihi itibariyle borcunun bulunmadýðý bildirilmiþtir. Ýpotekle yükümlü olarak satýlacaktýr.
1. Satýþ Günü
: 23/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 19/12/2022 günü 15:00 - 15:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin
edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. %o 5,69 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ
bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk
olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/34 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 04/10/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e
karþýlýk gelmektedir.
BASIN: 1703971
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Çiftçilerin sorun ve
taleplerini dinledi
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile görüþerek çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Yusuf Ahlatcý, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret etti. Ziyarette çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Baþkan Ahlatcý, "Ziraat Odasý
Baþkanýmýz Mehmet Sayan'ý ziyarette bulunarak tarým ve hayvancýlýðýmýza iliþkin istiþarelerde bulunup kendilerini dinleyerek,
kýymetli düþüncelerini aldýk. Baþkanýmýza
misafirperverliðinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
(Fatih Yýldýrým)

Ýþçilerin yemek ücreti 17
liradan 55 liraya çýkarýldý
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin ile Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün
Atalay ve Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut
Arslan bir araya geldi. Yapýlan toplantýnýn ardýndan Kamu Toplu Sözleþmesi Ek Protokolü imzalandý. Buna göre; iþçilerin günlük yemek ücreti 17 liradan net 55 liraya çýkartýldý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat Bilgin ile Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün
Atalay ve Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut
Arslan arasýnda Kamu Toplu Sözleþmesi Ek
Protokolü imzalandý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Bakan Bilgin ile
Atalay ve Arslan arasýnda imzalanan Kamu
Toplu Sözleþmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarýnda çalýþan iþçilerin günlük yemek
ücretinin 17 liradan net 55 liraya çýkartýldýðý
bildirildi.
(Haber Merkezi)

'SU KESiNTiLERiNiN
ÖNÜNE GEÇECEÐiZ'

Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim
Aþgýn, belediye tarafýndan þehrin farklý noktalarýnda devam eden asfalt ve altyapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Aþgýn, Cumhuriyet Caddesi'nde yaptýklarý çalýþmayla içme suyu kesintilerinin büyük oranda önüne geçileceðini kaydetti.
Çorum Belediyesinin Özgürevler Sokak'ta
asfalt, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ise içme suyu ve yaðmur suyu altyapý çalýþmalarý devam ediyor. Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da belediye yöneticileriyle
birlikte ilk olarak Özgürevler Sokak'ta devam
eden asfalt çalýþmasýný inceledi. Burada belediye personelinden bilgiler alan Baþkan Aþgýn,
son durumla ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
CUMHURÝYET CADDESÝ'NDE ÝÇME
VE YAÐMUR SUYU ÇALIÞMASI
Daha sonra Gülabibey Mahallesi Muhtarý
Hasan Belli ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde
devam eden içme ve yaðmur suyu altyapý çalýþmalarýný inceleyen Aþgýn, yine personeller görüþerek çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Baþkan Aþgýn, "Birbirine paralel olarak döþediðimiz iki adet
içme suyu hattý ile böylece büyük kesintilerin
önüne geçmiþ olacaðýz" dedi.
(Çaðrý Uzun)

T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ
2018/40825 ESAS
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Bahabey Caddesi'nde
kaldýrýmlar yenileniyor
Çorum Belediyesi, Bahabey Caddesi'nde kaldýrým çalýþmasý baþlattý.
Çorum Belediye Baþkaný
Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahabey Caddesi'nde
baþlattýklarý kaldýrým çalýþmasýný yerinde inceledi. Burada
çalýþmayla ilgili bilgiler veren
Baþkan Aþgýn, tüm kenti Çorum FK'nin renkleri olan kýrmýzý ve siyah ile donatmayý
amaçladýklarýný söyledi.
Baþkan Aþgýn, "Migros ile
Özdoðanlar kavþaðý arasýndaki 360 metrelik kýsýmda çalýþmalarýmýza baþladýk. Devamýnda yolun her iki tarafýný
da en kýsa sürede yenileyerek hizmete sunacaðýz." dedi.
"ÇORUMSPOR'UN
RENKLERÝ
ÇOK YAKIÞTI"
Baþkan Aþgýn, þunlarý
söyledi:
"Bahabey Caddesi'ndeyiz. Burasý modern güzel bir
cadde. Bu caddedeki kaldýrým ve tretuvarla ilgili yýllardýr
bir çalýþma yapýlmamýþ. Büyük bir kararlýlýkla deðiþimi
baþlattýk. 360 metre olan kýsýmda çalýþmalar yapýyoruz.
Burada ilk kez yeni kaldýrým
taþlarýmýzý kullanýyoruz ve
Çorum FK renkleriyle þehri-

mizi donatacaðýz. Aldýðýmýz
ilk tepkiler çok olumlu. Bu
renkler þehrimize çok yakýþacak. Ýnþallah birkaç gün içerisinde gidiþ istikametini tamamlamýþ olacaðýz. Sonra
da ayný istikamette çalýþmalarýmýz devam edecek.
"ÇORUM'U AÞKLA
ÝLMEK ÝLMEK
DOKUYORUZ"
Çorum'un bütün mahalle-

lerinde çalýþmalarýn devam
ettiðini vurgulayan Baþkan
Aþgýn, "Ýlmek ilmek aþkla Çorum'u dokuyoruz. Bütün mahallelerimizde þantiyelerimiz,
çalýþmalarýmýz var. Aþkla çalýþýyoruz ve þehrimizi güzelleþtiriyoruz. Asfaltsa asfalt,
altyapýysa altyapý, üst yapýysa üst yapý hepsini yapýyoruz. Þehrimizi imar etmeye
devam edeceðiz" diye konuþtu.
(Çaðrý Uzun)

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, ÇEPNÝ Mahallesi 4060 Ada, 7 Parsel'de kayýtlý
666,30M23 alanlý arsa vasýflý taþýnmazýn 6097/66630 hissesinin satýþý yapýlacaktýr. Taþýnmaz
boþ arsa vasfýnda olup, çevre yoluna 940M, Erol Olçok Eðitim Araþtýrma hastanesine 980M mesafededir.
Adresi
: Çorum Ýli Merkez Ýlçesi Çepni Mahallesi 4060 Ada 7 Parsel Çorum (numarataj uygulanmamýþtýr)
Yüzölçümü
: 666,30 m2
Arsa Payý
: 6097/66630
Ýmar Durumu
: TAKS: 0,40, KAKS: 1,20 ( A-3) AYRIK NÝZAM 3 KAT KONUT PARSELÝDÝR.
Kýymeti
: 121.940,00 TL
KDV Oraný
: %8
Kaydýndaki Þerhler
: haciz þehleri mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 29/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 26/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: KARAKEÇÝLÝ MAH. ALAYBEY SOK NO: 96/A ÇORUM ADALET SARAYI
EK HÝZMET BÝNASINDAKÝ 2. KAT MEZAT SALONU MERKEZ / ÇORUM -Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve
satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli
olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Adýna tebligat çýkartýlýp bila teblið dönen ilgililerin ve
ÝÝK'nun 127 maddesine göre SATIÞ ilanýnýn teblið adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný Elektronik ortamda yapýlan ilan "elektronik ortamda ilan yapýlmýþtýr" teblið yerine geçer.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/40825 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.04/10/2022
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1704493
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Bilimin kalbi Çorum'da atýyor
Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen "Geçmiþin Bilim ve
Teknolojisini Geleceðin Bilim ve
Teknolojisine Taþýyoruz" konulu
TÜBÝTAK 4007 Çorum Bilim
Þenliði baþladý.
Atölye çalýþmalarý, söyleþiler,
sergi çalýþmalarý, yarýþmalar ve

oyunlarýn yer alacaðý bilim þenliðinin açýlýþý düzenlenen törenle
yapýldý.
Bilimsel çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, Ticaret ve Sanayi Odasý
Fuar Merkezi'nde 8 Ekim tarihine
kadar ziyarete açýk olacak.
Bilim þenliðinde TEKNO-

FEST'in ödüllü ekibi ÇOROBOT
da yerini aldý. Ýzmit Körfez Pisti'nde yapýlan yarýþmada 12.
olan elektrikli araç projesi ve
TEKNOFEST 2022 finallerinde
Türkiye ikincisi olan robot projesi
de bilim þenliðinde tanýtýlýyor.
(Zahide Yasemin Eðrigözlü)

YiTiK
Çorum Nüfus Müdürlüðü’nden aldýðým
nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýbrahim SÜMÜÞ
(Abidin Oðlu, 1940 Çorum D.lu)

SPOR MALZEMESÝ ALIMI
BUGÜN
Imsak
Gunes
Ögle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

05:11
06:34
12:33
15:47
18:23
19:41

TARiHTE BUGÜN
1907- Ýstanbul'da ilk otomobil Beyoðlu'nda görüldü.
1908- Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun denetimindeki Bosna-Hersek'i ilhak etti.
1917- Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlýðý'ndan istifa ettiðini Enver Paþa'ya bildirdi.
1923- Þükrü Naili Paþa komutasýndaki
Türk birlikleri Ýstanbul'a girdi
1923- Damat Ferit Paþa, Fransa'nýn Nis
kentinde öldü.
1923- Ýstanbul'un kurtuluþu.
1926- Kayseri'de ilk uçak fabrikasý kuruldu.
1963- ABD baþkaný John Fitzgerald Kennedy'nin eþi Jacqueline Kennedy Ýstanbul'a
geldi.
1964- Birinci Antalya Altýn Portakal Film
Þenliði baþladý.
1971- 6. Akdeniz Oyunlarý, Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay tarafýndan Ýzmir'de törenle
açýldý.
1986- TV'nin ikinci kanalý çeþitli eðlence
programlarýyla resmen açýldý.
1990- Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP)
parti meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok,
kendisine kargoyla gönderilen bombalý bir
paketin patlamasý sonucu yaþamýný yitirdi.
Üçok 71 yaþýndaydý.
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YIL: 5 / SAYI: 2236

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:
0364 224 29 65 - 0364 666 02 78

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

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Spor Malzemesi 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
: 2022/1028153
1-Ýdarenin
a) Adý
: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
b) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810/1453 - 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
: Spor Malzemesi Alýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý
: Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüðüne baðlý Spor Tesislerinde kullanýlmak üzere 62 kalem spor malzemesi alýmý.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer
: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüðü; Çepni Mahallesi Fen Lisesi
Caddesi Öðretmen Lisesi Sokak Þehit Abdullah Tayyip
Olçok Spor Salonu Merkez/ÇORUM
ç) Süresi/teslim tarihi
: Alýnacak olan malzemeler, sözleþme imzalanmasýný
takip eden günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüðüne teslim edilecektir.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden
itibaren iþe baþlanacaktýr
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2022 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri
: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Turgut Özal Ýþ
(e-tekliflerin açýlacaðý adres)
Merkezi 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. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarýna iliþkin bilgiler ile teknik
þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý:
Ýhale konusu olan spor malzemelerden 7.7 - 7.8 - 7.9 - 7.10 - 7.23 - 7.26 - 7.27 - 7.28 - 7.29 - 7.30
- 7.31 - 7.32 - 7.33 - 7.34 - 7.35 - 7.36 - 7.37 - 7.38 - 7.39 - 7.40 - 7.42-7.47-7.61-7.62 Maddelerde yazýlý olan ürünlerin olduðu kataloglarý yeterlik tablosunda ürün kodlarýyla beyan edeceklerdir.Bu
katologlar en avantajlý teklifi veren 1. ve 2. Firmalardan tevsýk evraklarýyla birlikte istenecektir.
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 % 1 (yüzde bir) 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: 1703628

KUÞKONMAZ
Kuþkonmaz,
sarý
renkli çiçekler açan,
150 cm boylanabilen,
Haziran-Temmuz aylarýnda çiçek açan otsu
bir bitkidir. Sulak, kumlu
ver orman bölgelerinde yetiþir. Dallarý
tavus kuþunun kuyruðuna benzer.
Yapraklarý küçük ve zarýmsýdýr. Meyveleri kýrmýzý ve siyah renklidir. Kuþkonmaz birçok hastalýðýn þifasýnda
kullanýlýr.
KUÞKONMAZIN FAYDALARI
- Sinirleri kuvvetlendirir.
- Zihinsel ve beyinsel yorgunluðu
alýr.
- Ýyi bir idrar söktürücüdür.
- Vücuttaki ödem þiþkinliklerini giderir.
- Kalbe kuvvet verir.
- Kaný temizler kandaki þeker oranýný temizler.
- Egzama ve sivilce de faydalýdýr.
- Hazmý kolaylaþtýrýr.
- Vitamin bakýmýndan zengindir.
Ayrýca saðlýklý bir kardiyovasküler
sistem için gerekli olan folik asidi bulundurur. Bitkinin suyu ile balý karýþtýrýp günlük tüketirseniz kalp saðlýðýnýzý
düzene sokar ve kalbi güçlendirir.
Bitkisel mineral açýsýndan da zengin olan kuþkonmaz, baðýrsak florasý
için çok faydalýdýr. Günlük olarak bu
bitki tüketirseniz zararlý bakterileri temizler onun yerine yararlý bakterileri
arttýrýr.
Özellikle kuþkonmaz içerisinde alkali deðeri yüksek olup, kas dokularýný temizleyici, kan asiditesinin azalmasýna yardýmcý olur. Bunun yanýnda
böbrek taþlarýnýn eritilmesinde de yararý bulunur.
Fazla tüketimi sakýncalýdýr.
KUÞKONMAZIN KULLANIMI
Kökü, tomurcuklarý ve gövdesi kullanýlýr. Kaynatýþýp suyu ile çorba yapýlýp içilirse el ve ayaklardaki þiþlikleri
giderir.

KUÞ ÜZÜMÜ
FAYDALARI

Vücudun kollajen ihtiyacýný karþýlar, deri için protein protein saðlar, esnek görüntü verir ve pürüzsüz ve saðlýklý tutmak adýna vücut için gerekli bir
besin kaynaðýdýr. Özellikle kuþ üzümü
UV ýþýnlarýndan meydana gelen deri
hasarlarýna karþý korumak ve nötralize etmek için oldukça yararlýdýr. Güneþ yanýklarýndan kaynaklanan yaþlanma etkisini azaltmak için birebir bir
besin kaynaðýdýr. Varisi önler. Anti
bakteriyel özellikleri vardýr. Romatoid
artriti kolaylaþtýrýr. Kanser risklerini
azaltýr. Ýçeriðinde ise vücut için B9 vitamini, C vitamini, K vitamini, antosiyanidinler ve lif içermektedir.
SÝYAH ÜZÜM YAÐI
Siyah frenk üzümü yaðý, siyah
frenk üzümü bitkisinin tohumlarýnýn
ezilmesi ile elde edilir. Siyah frenk
üzümü yaðý, yüksek GLA seviyeleri
(gama linolenik asit) ve otoimmün bozukluklar, saç ve týrnak sorunlarý yardýmcý olabilir. Bu siyah üzüm yaðý C
vitamini ve PMS ihtiva bulundurmaktadýr.
LDL kötü kolesterol düzeylerini balýk yaðýndan çok siyah frenk üzümü
yaðý düþüktürmektedir. Siyah frenk
üzümü yaðý katký ve prostaglandin
üretimini düzenler. Romatoid artrit
hastalarý için sabah tutukluðu, aðrý
azalmasý ve rahatlama etkisi verebilir
. Linoleik asit ( omega 3 ) ve gama linolenik asit ( GLA ) bakýmýndan zengindir. Bu madde dolaþým sistemi
fonksiyonlarýný düzenlemeye yardýmcý olur. Prostaglandin olarak bilinen
hormon benzeri maddelerin vücudun
üretimi destekler. GLA enerji süreçleri
ile vücut yardýmcý ve beyin, kemik iliði, kas ve hücre zarlarýnýn bir yapýsal
bileþenidir.
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Lider Çorum FK zor günler geçiren rakibine
neredeyse pozisyon bile vermeden kazanmayý bildi.
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ÇORUM FK

zorlanmadý
lara göndererek bu maç2'nci Lig Beyaz
STAT: Sivas Muhsin Yazýcýoðlu Stadyumu
taki ilk golü atarken takýGrupta 8'nci hafta
HAKEMLER: Barkýn Kara, Ramazan Ufuk
mýnýn son iki golünü atan
maçlarý
oynandý.
Avdaþ, Onur Gülter
isim oldu.
Temsilcimiz Çorum
SÝVAS BELEDÝYESPOR: Uður Bulut, EmÝlk yarý bu 1-0 sona
FK, Sivas'ta saat
re Adiloðlu (Dk. 83 Tarýk Kurt), Oðuzhan Bozererken temsilcimiz ilk
14.30'da baþlayan
kurt (Dk. 67 Barýþ Bozdilki), Ozan Kýlýçoðlu,
yarýda rakibine neredeymaçta Sivas BelediBerkay Yýldýz (Dk. 46 Ahmet Özer), Ömer Ýnan,
se ceza sahasýna girme
yespor ile karþý karþýEgehan Gök (Dk. 83 Arda Keser), Tufan Kelleþansý bile vermezken sýkya geldi. Güzel bir
ci, Taha Demirtaþ, Emre Bayram, Safa Yýldýrým
lýkla da rakip oyuncularýn
havada oynanan maÇORUM FK: Emre Öztürk, Salih Zafer Kurfaulüne maruz kaldý.
çý yaklaþýk 100 kadar
þunlu, Enes Nalbantoðlu, Ferhat Yazgan, SerÇorum FK taraftarý
kan Yavuz, Erdi Yokuþlu, Erkan Kaþ, Ali Akkuþ
ÝKÝNCÝ YARI
da izledi.
(Dk. 73 Atakan Akkaynak), Berat Ali Genç (Dk.
TEMPO DÜÞÜKTÜ
Ligin alt sýralarýn66 Taha Aydýnlý), Sinan Kurumuþ
Ýlk yarýda topa sahip
da yer alan rakibine
SARI KARTLAR: Dk. 36 Oðuzhan Bozkurt,
olan, pozisyon bulan Çokarþý golcüleri MehDk. 51 Safa Yýldýrým, Dk. 88 Arda Keser, Dk.
rum FK yakaladýðý skor
met Akyüz, Burak
90+2 Ozan Kýlýçoðlu (Sivas Belediyespor), Dk.
76 Ferhat Yazgan (Çorum FK)
avantajý ile 2'nci yarýda
Çalýk ve Suat KaGOLLER: Dk. 22 Berat Ali Genç, Dk. 77
topu rakibe daha çok veya'nýn yaný sýra kaleMurat Yýldýrým (Çorum FK)
rerek üstüne çekmeye
cisi
Bayram
Olçalýþtý. 75'inci dakikaya
gun'dan da yoksun
çýkan Mert Nobre'nin öðrenci- fer iþbirliði ile gole iki kez çok kadar düþük tempoda giden
yaklaþtý. Murat'ýn kullandýðý kö- maçta her iki takým da ciddi
leri maça iyi baþladý.
þe atýþlarýnda Salih iki kez çok tehlike yaratamadý.
iyi yükseldi ancak Salih'in iki
ÝLK TEHLÝKE
kafa vuruþu da gol olmadý.
KAPTAN TAKIMINI
BERAT ALÝ'DEN
RAHATLATTI
Ýlk 15 dakikada üç önemli
GOL YÝNE
Dakikalar 77'yi gösterdiðinpozisyon yakalayan Kýrmýzý-SiBERAT'TAN GELDÝ
de rakip alanda Atakan ile kayahlýlar ilk olarak Berat Ali ile
Bu dakikaya kadar rakibinin zanýlan topta Enes Nalbantoðlu
önemli fýrsattan faydanalamadý. Atýlan pas ile kaleci ile karþý kendi kalesine gelmesine mü- ceza sahasýnda top ile buluþtu.
karþýya kalan Berat Ali'nin pla- sade etmeyen Kýrmýzý-Siyahlý- Enes boþtaki kaptanýný gördü
sesini kaleci tahmin etti ve gol lar baskýsýný artýrdýðý dakikada ve Murat da düzgün bir vuruþ
aradýðý golü buldu. Yine Murat ile fileleri havalandýrarak takýolmasýný engelledi.
ile kullanýlan köþe atýþýnda ce- mýna rahat bir nefes aldýrdý. Ýyiza sahasý sol çaprazdan sert ce rahatlayan Çorum FK maçýn
MURAT-SALÝH ÝÞBÝRLÝÐÝ
bir þut atan Ferhat'ýn topu Be- geri kalanýnda da gol yemedi
TEHLÝKE YARATTI
Çorum FK'li oyuncular özel- rat Ali'ye doðru gitti. Berat Ali ve deplasmanda üç puan ile
lik ile Murat Yýldýrým - Salih Za- de ufak bir dokunuþ ile topu að- döndü. (Abdulkadir Söylemez)

Genç
kulübe
Genç yedek kulübesi ile
dikkat çeken Kýrmýzý-Siyahlýlarda bu hafta yedek kulübesinde neredeyse tüm oyuncular gençlerden oluþtu.
Geride kalan haftalarda
yaþadýðý sakatlýklar ile yedek
kulübesindeki oyuncu sayýsý
da azalan Kýrmýzý-Siyahlýlarda bu hafta Sivas Belediyespor maçýnda sekiz oyuncu
yer aldý.
Sakatlýklarý bulunan Burak Çalýk, Suat Kaya, Mehmet Akyüz, Atakan Can-

göz'ün yaný sýra kýrmýzý kart
cezalýsý durumundaki Bayram Olgun ile birlikte yedek
kulübesi de neredeyse tamamen genç oyunculardan
oluþtu.
Geçtiðimiz haftalarda yedek kulübesinde olan Berat
Ali bu hafta ilk 11'de maça
baþlarken yedek kulübesinde

oyuncu sayýsý azaldý.
Kulübe yer alan sekiz
oyuncudan yalnýzca Berkay
Deðirmencioðlu 23 yaþ üzerindeki isim oldu. Berkay haricindeki yedi isimden en büyüðü
23 yaþýndaki Atakan Akkaynak
olurken diðer oyuncularýn yaþ
aralýðý 17-19 arasýnda deðiþti.
(Abdulkadir Söylemez)

ÇORUM FK’YE
BAÞARILAR
DÝLER...
TFF

2. LiG BEYAZ GRUP
TAKIMLAR

MAÇTAN DAKÝKALAR
3' Defansýn arkasýna kaçan
Berat Ali top ile buluþtu. Rakip
oyuncularýn baskýsýna raðmen
þut atmayý baþaran Berat Ali'nin
plase vuruþunu kaleci çeldi.
11' Murat Yýldýrým ceza sahasý sol çaprazdan yakýn direðe

sert bir þut çýkardý. Þutu kaleci
güçlükle kornere çeldi.
12' Murat'ýn kullandýðý köþe
vuruþunda Salih Zafer iyi yükseldi. Salih'in kafa vuruþu az
farkla auta gitti.
16' Murat ile kullanýlan bir di-

ðer köþe vuruþunda yine Salih
iyi yükseldi ancak top bu kez de
direðe çarparak auta gitti.
22' GOOOL … Köþe atýþýnda doðan karambolde ceza sahasý sol çaprazda Ferhat Yazgan kaleye sert bir þut attý. Kalabalýðýn arasýndan kaleye doðru giden topa çizgiye çok yakýn
bir noktada Berat Ali dokundu
ve top aðlara gitti: 0-1
55' Sað kanattan gelen Çorum FK altý pas içinde Berat
Ali'yi top ile buluþturmak istedi
ancak Sivas defansý araya girdi.
74' Ceza yayý üzerinden kaleyi düþünen Sinan'ýn cýlýz þutu
defansa çarptý.
77' GOOOL … Sol kanattan
Atakan'ýn kaptýðý topta ceza sahasýna yapýlan ortada Enes top
ile buluþtu. Enes'in pasýnda ceza
sahasýnda Murat uygun pozisyonda uzak direðe güzel bir vuruþ yaptý farký 2'ye çýkardý: 0-2
(Abdulkadir Söylemez)
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ÇORUM FK
ÞANLIURFASPOR
BÝTEXEN DÜZCE
ESENLER EROK
24 ERZÝNCAN
MENEMEN FK
BATMAN PETROL
SOMASPOR
HES ÝLAÇ AFYON
AMED SPORTÝF
TARSUS ÝDMAN Y.
ANKARASPOR
ARNAVUTKÖY BEL.
ISPARTA 32
ÝNEGÖLSPOR
BURSASPOR
NAZÝLLÝ BELEDÝYE
SÝVAS BELEDÝYE
BAYBURT ÖZEL ÝD.
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HAFTANIN SONUÇLARI
SÝVAS BELEDÝYESPOR-ÇORUM FK
BAYBURT ÖZEL ÝDARE-SOMASPOR
ANKARASPOR-BURSASPOR
BITEXEN DÜZCESPOR-ISPARTA 32 SPOR
ÝNEGÖLSPOR-ÞANLIURFASPOR
ESENLER EROK-HES ÝLAÇ AFYONSPOR
TARSUS ÝDMAN YURDU-NAZÝLLÝ BELEDÝYE
ANAGOLD 24ERZÝNCAN-ARNAVUTKÖY BEL.
AMED SPORTÝF-BATMAN PETROLSPOR

: 0-2
: 0-3
: 1-1
: 1-0
: 1-2
: 5-1
: ......
: ......
: ......

HAFTANIN MAÇLARI
09.10.2022 PAZAR
ÇORUM FK-AMED SPORTÝF FAALÝYETLER
SOMASPOR-ÝNEGÖLSPOR
EÞÝN GROUP NAZÝLLÝ-BAYBURT ÖZEL ÝD.
ARNAVUTKÖY BEL.-BITEXEN DÜZCESPOR
BURSASPOR-TARSUS ÝDMAN YURDU
BATMAN PETROLSPOR-ESENLER EROKSPOR
ISPARTA 32 SPOR-MENEMEN FK
ÞANLIURFASPOR-ANAGOLD 24ERZÝNCAN
HES ÝLAÇ AFYONSPOR-ANKARASPOR

BUGÜN
ELÝF
GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE
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www.kesinkarar.com / haber@kesinkarar.com
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Haberin devamý yedinci sayfada...

SEÇÝL
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GAZÝ CADDESÝ.
GÜLABÝBEY MAH. BAHÇELÝEVLER M.
NO: 11/B - ÇORUM CEMÝLBEY CAD- DUMLUPINAR 5.S.
BELEDÝYESÝ KARÞISI GÖÐÜS HST.KARÞISI ELÝTPARK KARÞISI

Sürprize
yer yok
Çorum
Çorum FK
FK dün
dün Sivas'ta
Sivas'ta ligin
ligin alt
alt sýralarýnda
sýralarýnda
yer
yer alan
alan Sivas
Sivas Belediyespor
Belediyespor ile
ile karþý
karþý karþýya
karþýya
geldi.
geldi. Ýlk
Ýlk yarýda
yarýda birçok
birçok kez
kez gol
gol fýrsatý
fýrsatý yakalayan
yakalayan
ve
ve rakibini
rakibini kendi
kendi ceza
ceza sahasýna
sahasýna bile
bile sokmayan
sokmayan
Mert
Mert Nobre'nin
Nobre'nin öðrencileri
öðrencileri Berat
Berat Ali
Ali ile
ile bulduðu
bulduðu
gol
gol ile
ile ilk
ilk yarýyý
yarýyý önde
önde bitirirken
bitirirken 2'nci
2'nci yarýda
yarýda
oyunu
oyunu rölantiye
rölantiye aldý.
aldý. 77'nci
77'nci dakikaya
dakikaya kadar
kadar
kendi
kendi de
de pozisyon
pozisyon bulmakta
bulmakta zorlanan
zorlanan Çorum
Çorum FK
FK
rakibine
rakibine de
de pozisyon
pozisyon vermedi.
vermedi. Oyunun
Oyunun son
son
bölümünde
bölümünde sahneye
sahneye çýkan
çýkan kaptan
kaptan Murat
Murat takýmýný
takýmýný
rahatlatan
rahatlatan golü
golü atarak
atarak takýmýný
takýmýný deplasmandan
deplasmandan
üç
üç puan
puan ile
ile döndürdü.
döndürdü. Böylelikle
Böylelikle Çorum
Çorum FK
FK
talihsiz
talihsiz Afyonspor
Afyonspor maðlubiyetinden
maðlubiyetinden sonra
sonra
çýktýðý
çýktýðý iki
iki maçý
maçý da
da kazanarak
kazanarak yeni
yeni bir
bir
seri
seri baþlattý.
baþlattý.

ÇORUM HAVA TAHMiNi
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