4. sayfada

Lider Belediyespor evinde 7-0 kazandı

“Hep birlikte hareket edip
çözüm odaklı çalışacağız”
Sungurlu Terziler ve
Berberler Esnaf Oda
sı Başkan Adayı Fatih Deryahan, “Hep
birlikte hareket edip
çözüm odaklı çalışacağız” dedi.
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Fiyatı: 1 TL.

B

aşkan Adayı Fatih Deryahan, 8
Ocak’ta yapılacak olan seçimlerde üyelerin desteklerini beklediğini ifade ederek, bilgi, birikim ve
tecrübesi ile çözüm odaklı bir hizmet anlayışı sergileyeceğini söyledi.
Fatih Deryahan, göreve gelmeleri
halinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ederek, “Üyelerimizin sesini hem yerel
hem genel yöneticilere en gür şekilde duyuracağız. Artık değişim ve
birlik olma zamanı.” 3. sayfada

HABER HATTI

0(546) 811 00 10
İlan ve Reklamlarınız için

0(364) 311 79 82 - 311 79 84
Mail: sungurlugazete@gmail.com
Web: www.sungurlugazetesi.net

"ULAŞIM YATIRIMLARI 11,4
MiLYAR LiRAYA ULAŞACAK"
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'da ulaşım yatırımlarına AK Parti iktidarları döneminde 6 milyar 856 milyon lira harcandığını,
devam eden projelerle toplam yatırım tutarının 11
milyar 461 milyon liraya ulaşacağını söyledi.

M

illetvekili Kavuncu, 2021 yılı
sonu itibariyle Çorum geneli
ulaşım, yol durumu hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Kavuncu açıklamasında şunları kaydetti: İlimizde; Aralık 2021 yılı itibariyle ulaşım yatırımlarına AK Parti
iktidarlarımız döneminde bu güne
kadar, toplam 6 milyar 856 milyon TL
harcama yapılmış, devam eden 13
adet ulaşım projelerimizin mali tutarı
olan 4 milyar 605 milyon TL ilavesiyle, ilimize yapılan ulaşım yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar 461
milyon, yani eski parayla 11 katrilyon
461 milyar TL’ye ulaşacaktır.”
Haber 2. sayfada

Tokmak köfte etkinliğinin
dördüncüsü düzenlendi
Merkezi İstanbul’da
bulunan İnegazili
Köyü Kültür ve Hizmet Derneği, 4. Geleneksel Tokmak
Köfte etkinliği düzenledi.

D

ernek merkezinde düzenlenen
etkinlikte Sungurlu’nun meşhur tokmak köftesi yapılarak üyelere ikram edildi. Dernek Başkan
Yardımcısı İbrahim Pekriz tarafından hazırlanan ve pişirilip ikram
edilen köfteleri üyeler afiyetle tüketti. Dernek üyeleri ve misafirler
köftenin lezzetinin gerçekten çok
başarılı ve leziz olduğunu onayladılar. Diğer taraftan İnegazili’nin sevilen ve yakın zamanda vefat eden
isimlerinden İsmail Sancu adına
oğlu Nuri Sancu’da etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Haber 3. sayfada

“Anadolu’da Dini Törenler
ve Tören Mekanları”

5. sayfada
5. sayfada

Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi yeni yerinde
hizmet vermeye başladı
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Kemal
BERK

KARA GÖZLÜM
Kara gözlüm uzun saçlım
Yanağında güller açmış
Ok fırlatan kaştır yayım
Bir buseye nasıl açmış

"Ulaşım yatırımları 11,4
milyar liraya ulaşacak"
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'da ulaşım yatırımlarına AK Parti
iktidarları döneminde 6 milyar 856 milyon lira harcandığını, devam eden projelerle
toplam yatırım tutarının 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacağını söyledi.

M

illetvekili Kavuncu, 2021 yılı sonu itibariyle
Çorum geneli ulaşım, yol durumu hakkında
TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Kavuncu açıklamasında şunları kaydetti:
“150 bin nüfusa sahip 8 ayrı, İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ilçelerimizi, Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolundan,
Çorum merkez Akşemseddin Caddesi’ne bağlayacak
“Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak Projemiz ”in yapım
ihalesi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzce
09.12.2021 tarihinde yapıldı.
8 ilçemizi Çorum’a kesintisiz ve güvenli bir
şekilde bağlayacak olan ve ilimiz açısından son derece
önemli “Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak’’ hizmeti,
Çorum merkeze girişte trafik akışını rahatlatacak, trafik yoğunluğunu azaltacak, Ankara ve Samsun’dan
gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan
akmasını sağlayacak ve sıklıkla yaşanan kazalara de
son verecektir.
Yaklaşık maliyeti 162,441,468.94 TL olan
Farklı Seviyeli Kavşak yapım ihalesi; 4,2 km Bağlantı
Yolları, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşlerini de kapsamaktadır.
Ayrıca ilimizde; 623 km Devlet Yolu, 430 km
İl Yolu olmak üzere toplam 1.053 km yol ağı bulunmaktadır. Yol ağımızda 407 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK), 646 km Sathi Kaplama (SK) olarak hizmet
vermektedir. Çorum İlimizde, daha önceki yıllardan
başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 59 km Bölünmüş Yol (BY) yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında
%512 artışla 301 km BY daha yapılarak toplamda 359
km Bölünmüş Yol ağına ulaşılmıştır. İlimizdeki 1.053
km uzunluğundaki yol ağı %34 oranında Bölünmüş
Yollardan oluşmaktadır.
Çorum ilimizde, Karayolu çalışmaları için
1993-2002 yılları arasında 599 milyon TL harcama yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında bu tutar %944
artışla, 6 milyar 856 milyon TL'ye ulaşmıştır.
Çorum ilimizde, bugün itibari ile devam eden
ulaşım projelerimizin sayısı 13 adettir. Devam eden
ihalelerin il bazında yaklaşık proje tutarı toplam 4 Mil-

Kaşın kara gözün kara
Çektin vurdun ettin yara
Yüreğimden çıkmaz nara
Güller gibi her gün açmış
Genç ömrüme ecel oldun
Pişmiş aşa sular koydun
Sen vurdukça rengin soldum
Senin gönlün bana açmış
Aşık gibi arar durur
Yapma sende bazen gurur
Rüyalarda bulman huzur
Hayallerin bana açmış
Kül'özünün gülmez yüzü
Karalanmış görsen özü
Dilden düşmez senin sözü
Kara sevdan bana açmış
***
Ah Şu Büyükler!
Yetişkinlerini eğitememiş milletler, eğitilecek
olan gençlerin hem ahlakını da geleceğini de
bozarak, işe yaramayan, beceriksiz, elden
avuçtan çıkarılmış, bir neslin doğmasına
neden olurlar. Bu da milletin geleceğini
ipotek altına almak olacaktır.Bu nedenle
önce yetişkinlerin bol bol okumaya,
düşünmeye, okuyup öğrendiklerini kalan
hayatlarında insan gibi yaşamayarak
gençlere örnek olması gerekir. *Gençlik
büyüklerden nasihat beklemiyor.Gençlik
büyüklerden gördüğünü, duyduğunu ve
yaptıklarını yaşantılarında örnek alarak
yaşıyorlarPeki! Büyükler kim? 3 tip büyük
vardır.*Anne babalar çocukları evlerinde
yetiştiriyor,*Okullarda çocukları eğitimciler
yetiştiriyor*Sokakta ve gençlerin yaşadığı
çevrede, yaşça büyük olan kim varsa
Başka büyük var mı?Ne dersiniz?

SUNGURLU
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yar 605 bin TL dir ve çalışmalar aralıksız olarak
devam etmektedir.
İlimizde; Aralık 2021 yılı itibariyle ulaşım
yatırımlarına AK Parti iktidarlarımız döneminde bu
güne kadar, toplam 6 milyar 856 milyon TL harcama
yapılmış, devam eden 13 adet ulaşım projelerimizin
mali tutarı olan 4 milyar 605 milyon TL ilavesiyle, ilimize yapılan ulaşım yatırımlarının toplam tutarı 11
milyar 461 milyon, yani eski parayla 11 katrilyon 461
milyar TL’ye ulaşacaktır.

Yol medeniyettir, gelişmedir kalkınmadır şiarıyla, ilimiz Çorum ve ülkemizin dört bir yanındaki
hizmetleri vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu güne kadar
görev yapan ulaştırma bakanlarımıza, şu anki Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na,
Bölge Müdürümüz Rifat Silov’a emeği geçen herkese,
Çorum’lu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” (Adem İncel)

Yıl:5 / Sayı:1427 - 14 Aralık 2021 Salı
İmtiyaz Sahibi:
Sungurlu Birlik Nak. Gıda Teks.
Turz. San. Tic. Ltd. Şti. adına
Behiç AKKAŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Musa AKKAŞ
Muhabirler:
Recep ŞEYHOĞLU, Bilgehan YENİGÜN
Sayfa Sekreteri:
Adem İNCEL
Yönetim ve Baskı Yeri:
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
Özel İdare İş Hanı No:1 Sungurlu/ÇORUM
Telefon: 0364 311 79 82 Faks: 0364 311 79 84
Gazete Satış Fiyatı (KDV Dahil)
Yıllık Abone (Şehir İçi)
Yurt İçi
Yurt Dışı
Tüzük
Yitik İlanı
Toplantı İlanı
Tam Sayfa Reklam
İsim-Soyisim Tashihi (st/cm)

:1.00 TL
:300.00 TL
:400.00 TL
:200 EURO
:200.00 TL
:15.00 TL
:100.00 TL
:300.00 TL
:20.40 TL

Sungurlu Gazetesi ve eklerinde yayınlanan yazı, haber ve
fotoğrafların her türlü telif hakkı Sungurlu Birlik Ltd. Şti.’ne aittir.
İzin alınmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.
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“Hep birlikte hareket edip
çözüm odaklı çalışacağız”
Sungurlu Terziler ve
Berberler Esnaf Odası
Başkan Adayı Fatih
Deryahan, “Hep birlikte hareket edip
çözüm odaklı çalışacağız” dedi.

B

aşkan Adayı Fatih Deryahan, 8 Ocak’ta
yapılacak olan seçimlerde üyelerin desteklerini beklediğini ifade ederek, bilgi, birikim ve tecrübesi ile çözüm odaklı bir
hizmet anlayışı sergileyeceğini söyledi.

Fatih Deryahan, göreve gelmeleri
halinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ederek, “Üyelerimizin
sesini hem yerel hem genel yöneticilere en
gür şekilde duyuracağız. Artık değişim ve
birlik olma zamanı. Amacımız hep birlikte
hareket edip çözüm odaklı çalışmaktır.”
dedi.
Deryahan, “Saygı değer dostlarım.
Bildiğiniz üzere 8 Ocak’ta yapılacak olan
Terziler ve Berberler Esnaf Odası Genel Kurulunda Başkanlığına aday oldum. Her daim
üyesinin yanında olan esnaf kardeşlerimizin
yanında olan, esnaf kardeşlerimizin sorunlarını kendi sorunları gibi benimseyen, bu
sorunlarınıza her zaman çözüm yolunda
çaba sarf edecek bir kardeşiniz olmak için
bu yola çıktım. Rabbim yar ve yardımcınız
olsun.” diye konuştu. (Adem İncel)

Arap
ÇATAROĞLU
acataroglu1919@hotmail.com

TARİHE VERDİĞİMİZ DEĞER
Cahil ya da alim olmak sonucu değiştirmiyor.

Tokmak köfte etkinliğinin
dördüncüsü düzenlendi

İnternet ortamında yer alan haberler doğru ise Göbeklitepe karlar altında kalmış. Binlerce yıl öncesinden günümüze
kadar toprak altında kalmış tarihi eserler kendi kaderine terk
edilmiş. Kazmayı küreği alıp define çıkarmaya gidenler bir engelle karşılaşmaz gibi görünüyor. Bugün yanıtlanamayan sorular karşılığını bulacak. Bilim insanları başka soruları
gündeme getirecek.
Tek dileğim internet ortamında yer alan haber asılsız
çıksın.
Hattusa’yı gezerken şehir hakkında bilgi veren görevli
bir hayli dertliydi. Binbir emekle yer altından çıkarılan “taş parçalarının” üzerine şafak elli yazılmış. Boya kullanılsa yine normal karşılanacak. Askerliğinin bitmesine gün sayan delikanlı
elindeki çakıyı kullanmış.
Çorum Kalesi tel örgülerle koruma altına alınmış. Yasaklar getirildiğine göre birilerinin bu engeli aşması gerekir. Tel
örgüleri aşıp duygu ve düşüncelerini yazmış. Yazdıklarına bakılırsa ağzına asla küfür almayan çok kibar biri uzmanlığını
dile getirmiş.
Kalenin kapısı kilitli. Surların çevresi tel örgülerle
çevrilmiş. Birileri bir yerlerden bir define haritası çıkarırsa
neler olmaz? Bir küp altın bulmanın hesabını yapanlar gece
gündüz çalışıp Çorum Kalesi’nin yerinde bir ceviz büyüklüğünde taş bırakmaz. Yer altından kazılacak tüneller sokakları köstebek yuvasına çevirebilir.

OTOMOBİL UÇAR GİDER

Merkezi İstanbul’da bulunan İnegazili Köyü Kültür ve Hizmet Derneği, 4.
Geleneksel Tokmak Köfte
etkinliği düzenledi.

D

ernek merkezinde düzenlenen etkinlikte
Sungurlu’nun meşhur tokmak köftesi yapılarak üyelere ikram edildi. Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Pekriz tarafından hazırlanan ve
pişirilip ikram edilen köfteleri üyeler afiyetle tüketti. Dernek üyeleri ve misafirler köftenin lezzetinin gerçekten çok başarılı ve leziz olduğunu
onayladılar.
Diğer taraftan İnegazili’nin sevilen ve
yakın zamanda vefat eden isimlerinden İsmail
Sancu adına oğlu Nuri Sancu’da etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Dernek Başkanı Mesut Sagun, 19 Ara-
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lıkta dernek genel kurul toplantısının yapılacağını duyurarak, üyelerden toplantıya eksiksiz katılmalarını rica etti.
İnegazili köylüleri Pazar gününü birlikte geçirmenin memnuniyetini dile getirirken,

Başkan Sagun tüm katılımcılara teşekkürlerini
iletti.
Düzenlenen etkinlikte İnegazili köyü
dernek üyeleri ve çorap sektörünün önde gelen
isimleri bir araya geldi. (Recep Şeyhoğlu)

Çok değil, otuz - kırk yıl öncesinde özel otomobiller
yok denecek kadar azdı. Yaz aylarında “Alamancı” olarak bildiğimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin getirdiği yabancı plakalı araçlara imrenerek bakıyorduk. Onlar, ülkemizde üretilen
araçlardan daha fazla gösterişliydi.
Araba satın almak için hatırı sayılır bir servet ödemek
gerekiyordu. Para bulmak yeterli olmuyordu. Yurtdışında çalışan işçilerden permi bulacaksın; onun istediği parayı vereceksin. Yerli montaj araç almak istersen sıraya gireceksin. Eşe
dosta haber bırakıp otomobilini satmak isteyeni araştıracaksın.
Gavur icadı “tomafiller” insanların rüyalarına girdi.
Şarkılara konu oldu. Gün geldi, Afrika çekirgeleri gibi çoğaldı.
Mahalle araları, sokaklar, caddeler onlarla dolup taştı.
Biz onları çok sevdik. Alladık pulladık. Özenle yıkadık.
Gelin kızlar gibi süsledik. Yakınlarımızdan, kendimizden çok
parayla satın aldıklarımıza değer verdik. Mal canın yongasıdır
sözünü galiba biz çok yanlış yorumladık.
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Lider Belediyespor
evinde 7-0 kazandı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
: 2021/827419
1-İdarenin
a) Adı
: CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
: Çiftlikköyü Mah. Sungurlu Kırıkkale Yolu 10. Km 40/1 19300 Çiftlikköyü
SUNGURLU/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 03643110919 - 03643110921
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
: 2 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Mutfağı
ç) Süresi/teslim tarihi
: Taraflarca Sözleşmenin imzalanmasına ve onayına müteakip, ,İdarenin talebi
doğrultusunda siparişe istinaden peyder pey periyotlar halinde, İhale Konusu
Gıda Maddesi Ürünleri 01.07.2022 tarihine kadar teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşme İmzalandıktan Sonraki Günler İçinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Genel Bütçe Birimi)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge
veya belgeler (TSE veya CE ) ihale tarihinde ihale evrakları ile birlikte sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
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ungurlu Belediyespor sahasında karşılaştığı, İskilipgücü’nü 7-0 gibi farklı bir skorla
yenerek liderliğini sürdürdü.
Bu sezon Çorum 1.
Amatör Futbol Ligi’nde mücadele
eden temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, bu hafta kendi saha ve
seyircisi önünde İskilipgücü ile
karşılaştı. İlk yarı temsilcimizin 30 üstünlüğü sona erdi. İkinci yarıya skor üstünlüğü ile çıkan
Belediyespor, 4 gol daha buldu ve
maçı 7-0 kazandı.
Bu sonuçla Belediyespor
15 puanla liderliği korurken, İskilipgücü 0 puanla son sırada bulunuyor. Belediyespor, gelecek hafta
deplasmanda Ulukavakspor ile
karşılaşacak. (Adem İncel)

“Avukatlar her
gün kendilerini
güncellemeli”

14 ARALIK 2021 SALI

Epidural Doğumla
doğum ağrısı sona erdi
Çorum Özel Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Uzm. Dr. Nur Doğancı ve Uzm. Dr. Vedat Çakırtekin Epidural
(Ağrısız) Doğumla ilgili bilgi verdi.
Çorum Özel Hastanesi’nde başarı ile Epidural (Ağrısız)
Doğum uygulandığını belirten Uzm. Dr. Doğancı ve Uzm. Dr. Çakırtekin , doğum ağrısının Epidural Doğumla sona erdiğini ifade ettiler. Uzm. Dr. Doğancı ve Uzm. Dr. Çakırtekin Epidural (Ağrısız)
Doğumla ilgili şunları söyledi; Doğum ağrısı, kendine has özellikleri
olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle çok şiddetlidir. Pek çok kadın
için yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Doğum sancısı annenin gereksiz
yere acı çekmesine, fizyolojik stres oluşturmasına ve annenin yorgun
düşmesine neden olur.
Epidural "ağrısız doğum" adıyla bilinen yöntem; doğum
eyleminde veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir. Genel anesteziden farkı anne adayının işlem esnasında uyanık
olması ve etrafında olup bitenleri tümüyle algılamasıdır. Normal
doğum için en çok tercih edilen, en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem Epidural "ağrısız doğum" tekniğidir.
AĞRISIZ DOĞUM NASIL YAPILIR?
• Epidural anestezi çok ince bir kateter yardımıyla belden
epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik
maddeler verilmesi şeklinde uygulanır. Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez. Öncelikle anestezi doktoru anne adayına yapacağı işlemi kısaca anlatır,
varsa sorularını cevaplandırır. • Anestezi doktoru anne adayı yan
yatar veya oturur pozisyondayken muayene neticesinde uygulanacak
bölgeyi belirler. Cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulur. Bu
epidural iğnesinin girilmesi esnasında oluşacak ağrı hissini azaltmayı
hedefler.
Epidural sahaya ucu künt bir iğne yardımıyla kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. Buradan ihtiyaç duyuldukça önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaç verilebilir.
Bazı durumlarda anestezi doktoru bu ilaçları belli aralıklarla kendisi
vermeyi tercih edebilir. •Normal doğumda, kateter yerleştirilip ilaç
verildikten yaklaşık 15 dakika sonra anne adayı kasılmaları hissetmesine rağmen ağrı duymamaya başlar. Doğum uzadığında veya ilacın etkisi azalıp hasta ağrı duymaya başladığında ise ek dozlar
verilebilir. Sırta yerleştirilen bu katater hastanın istemine bağlı olarak
ya doğumdan hemen sonra veya 24 – 48 saat içinde çekilir. •Anestezi amaçlı epidural kateter takılması işlemi hastalar açısından son
derecede kolay acısız ve rahat bir uygulamadır.
AĞRISIZ DOĞUMUN AVANTAJLARI NELERDİR?
• Epidural anestezi ağrısız normal doğum için mükemmel
bir yöntemdir. • Etkin bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini
sağlar, uygun dozda ve zamanda uygulandığında doğumu hızlandırır.
• Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. • Epidural analjezi sizi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez. • Psikolojik rahatlama, kas
spazmını çözmesiyle normal doğum şansınızı artırır. • Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz. • Tecrübeli uzmanların yaptığı
epidural sonrası baş ağrısı çok nadirdir (% 1 civarı). • Doğum kesisi
(epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri
esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir. • Sezeryan gerektiğinde takılan kataterden verilen ilaç dozu artırılarak genel anestezi verilmeden uyanık bir şekilde sezeryan yapılabilir. • Normal
doğumda altın standart: Epidural Analjezidir.
AĞRISIZ DOĞUM NE ZAMAN UYGULANIR?
Rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra rahim ağzı
yaklaşık % 60-70 incelip, açıklığı 4 cm’e ulaşınca yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeğe başlayınca uygulanır. Daha önce
uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir. Geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur hem de ağrılar daha
sık geleceğinden anne adayı işlem süresince hareketsiz kalamaz ve
epidural uygulanması zorlaşabilir.

Y

argıtay 2nci Hukuk Dairesi
Başkanı Ömer Uğur Gençcan, avukatlığın ciddi ve zor bir
meslek haline geldiğini belirterek,
“Artık her gün kendilerini güncellemek zorundalar” dedi.
Gençcan, Çorum Barosu
tarafından düzenlenen “Aile Hukuk Uygulamaları” konulu meslek
içi eğitim seminerinde konuştu.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Çorum Barosu Başkanı
Av. Kenan Yaşar, Baro yönetim
kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer
avukatların hazır bulunduğu seminerde konuşan Yargıtay 2'nci
Hukuk Dairesi Başkanı Ömer
Uğur Gençcan, “Artık google avukatlığı dönemi bitmiştir. ‘Ben kitap
okumuyorum, zaten her şey var’
diyerek işi geçiştiremezsin. Hukuk
öyle hızlı akıyor ki. Artık avukatlar
da her gün kendilerini güncellemek zorunda” dedi. Gençcan, konuşmasının devamında “aile
hukuku uygulamalı” ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.(Musa Akkaş)

AĞRISIZ DOĞUM KİMLERE UYGULANMAZ?
Bu anestezi şeklinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar çok azdır ve çoğu durumda başarıyla uygulanabilir. Bu anestezi şekli aktif kanaması, sıvı kaybı, aşırı kanama ya da diğer
nedenlere bağlı tansiyonu düşük olan, kullanılacak anestezi maddelerine alerjisi olan, iğnenin batırılacağı bölgede enfeksiyonu, yanığı,
nörolojik hastalık şüphesi olan, Kafa içi basıncı artmış olan (Beyin
tümörü, kanaması vb) hastalıklarda, Pıhtılaşmayı önleyici tedavi
alanlarda, Trombosit sayısı 100.000 altında olan anne adaylarında
Akli dengesi bozuk olan veya uygulamayı reddeden anne adaylarında uygulanmaz.
AĞRISIZ DOĞUM UYGULAMASINDAKİ
RİSKLER NELERDİR?
Epidural anestezinin yan etki ve riskleri, tecrübeli bir
uzman hekim tarafından uygulandığında, zannedilenin aksine son
derece azdır. • En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu
önlemek için işlem öncesi sıvı yüklenir ve yakından tansiyon takibi
yapılır. • Özellikle hamilelikte çok aşırı kilo almış hastalarda, yine
beldeki çeşitli sorunlarda teknik olarak epidural anestezi uygulaması
zorlaşabilir.
• Baş ağrısı; genellikle işlem sırasında hareket edildiğinde
daha sık görülür. Çok sıvı ve kafein içeren içecekler alınarak, sırt
üstü yatak istirahatı ile geçer. Tedavi edilmese bile 7-15 gün içinde
kendiliğinden, iz bırakmadan geçer. • Bazı hastalar da hafif alerjik
reaksiyonlar görülebilir. Bölgesel, geçici kaşıntı kendiliğinden veya
basit bir ilaç yardımıyla birkaç saatte geçer.
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“Hititler’den Günümüze Anadolu’da
Dini Törenler ve Tören Mekanları”

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü öncülüğünde “Hitit
ler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve
Tören Mekanları Sempozyumu” düzenlendi.

H

itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen ve Üniversitenin kurumsal
YouTube ve Twitter hesaplarından canlı yayınlanan sempozyumun açılış programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, akademisyenler ve öğrencilerimiz katıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Başkanı Prof. Dr. İlknur Taş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, toplumların inanç sistemlerinin en iyi tespitinin, ilah olarak kabul
edilen varlıklar ve belirli kurallar içerisinde düzenlenen dini törenlerin incelenmesiyle mümkün
olduğunu söyledi.
Dini törenlerin kapsamının, en eski çağlardan itibaren tapınma, eylem, şenlik gibi etkinlikleri içerdiğini, dini ritüellerin gerçekleştirildiği
mekanların mimarisinin de toplumların kültürel
kimliğiyle ilgili ipuçları verdiğini anlatan Prof.
Dr. Taş, “Dini törenlerin gerçekleştirildiği mekanların analizleri ve çözümlenmesi bu açıdan önemlidir” ifadesini kullandı.

Tanrı’ya ulaşma yolunda yapılan törenler ve ritüellerin, her ne kadar kültürden kültüre
farklılık gösterse de aslında pek çok ortak noktaları bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Taş, “Her
ne kadar sempozyumun kronolojisini Hititler’den
başlatmış olsak da Anadolu’da neolitik çağlardan
bu yana din olarak adlandıramasak da köklü bir
tapı geleneğinin olduğunu son yıllarda yapılan
araştırmalar bize göstermektedir” dedi.
Prof. Dr. Taş, iki gün sürecek ve çeşitli
disiplinlerden bilim insanları ve araştırmacıların
çalışmalarını sunacağı sempozyumda, “Hititler’den günümüze zaman dizinsel bir düzen
içinde dinsel törenler ve törenle mekanları” hakkında yeni görüşler ve bilgilerin aktarılacağını
vurgulayarak, “Bu sempozyumda tarih, arkeoloji,
antropoloji ve mimarlığın yanı sıra müzikoloji,
halkbilim, edebiyat, teoloji, psikoloji ve felsefe
gibi farklı disiplinleri temsil eden bilim insanlarını aynı platformda buluşturmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.
Prof. Dr. Baykam: “Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmak en önemli görevlerimizden biri”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan
Baykam da Hitit Üniversitesi olarak birçok
alanda, diğer üniversiteler ve akademisyenlerle
işbirliği içinde olmaya özen gösterdikleri etkinliklerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
“Hitit Üniversitesi’nin ismini aldığı Hitit
medeniyeti başta olmak üzere, önemli dönemlere
ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel zenginliklerimizi bilimsel platformlarda ortaya koymak, tanıtmak en önemli görevlerimizden biri” diyen
Prof. Dr. Baykam, şöyle konuştu: “Bunu misyon

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yeni
yerinde hizmet vermeye başladı

2

011 yılından bu yana Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi yeni adresinde hizmet vermeye başladı.
Çorum’un ilk ve tek ruh sağlığı merkezi olan
merkezde toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik
çalışmalar yürütülüyor.
Kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilerek, toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri

kazandırma çalışmalarının yanı sıra hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması, izlenmesi ve ruhsal bozukluklar
alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenleniyor.
Daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için yeni yerine taşınan Toplum Ruh Sağlığı
Merkezi’nde 1 psikiyatri uzmanı, 3 hemşire, 1
psikolog, 1 sosyal çalışmacıdan oluşan danışman ekibi ile birlikte; 1 tıbbi sekreter, 1 güvenlik
görevlisi, 1 arşiv memuru ve 2 yardımcı personel
tarafından hizmet verilmekte. (Musa Akkaş)

olarak ediniyoruz. Bu amaçla çeşitli etkinliklerle
tarihe ışık tutmaya gayret ediyoruz. Bir toplumun
kültürel kodlarını en iyi şekilde onların inanç sistemlerini inceleyerek tespit edebiliriz. Dini törenler ve ritüeller geçmişten günümüze sadece ibadet
amacıyla değil aslında sosyal ve kültürel etkinliklere de vesile olmaktaydı. Tüm bu törenler, her
toplumun yaşadığı coğrafya ve kültürel kimliğiyle ilişkili olarak farklı mekanlar ve mimari yapılar içinde gerçekleştirilmekteydi. Geçmişte
Anadolu’da gerçekleşen dini törenlerin, nasıl ve
nerelerde yapıldığının incelenmesi ve tören pratiklerinin içerdiği özelliklerin, sembollerin çözümlenmesi gerçekten önemli, bu anlamda.”
Sempozyumda, Hitit medeniyetinden
başlanarak Helenistik, Roma, Bizans, ardından
Osmanlı dönemi ve günümüze değin konuya ilişkin bilgiler ortaya konularak akademik platformda tartışılacağını kaydeden Prof. Dr.
Baykam, “Etkinliği düzenleyen Tarih Bölümü hocalarımıza, çevrimiçi katkı sağlayacak tüm katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyor, verimli
toplantı olmasını diliyorum” dedi.
Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Özer
Şenödeyici başkanlığında düzenlenen açılış oturumuyla devam etti.
İki gün süren sempozyumda, “dini semboller”, “dini törenlerde kullanılan müzik, müzik
aletleri ve müzisyenler”, “törenlerde yer alan
resmi görevliler”, “törenlerin gerçekleştirildiği
mekânlar”, “dini törenleri içeren yazılı kaynaklar”, “birleştirici coğrafya ve jeokültürel bellek
esasında Hitit dini törenleri” ile “Geleneksel Anadolu dini törenlerine yansımaları” gibi konularda
sunumlar yapıldı.
(Bilgehan Yenigün)
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Çorum FK: 2 - Niğde Anadolu FK: 0
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta maçında konuk olduğu Niğde Anadolu FK’yı 2-0 yenerek 5 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 40.dakikada Hasan Küçcük, 89.dakikada da Mehmet Gürkan Öztürk attı.

“Söylesem tesiri yok,
sussam gönül razı değil”

2

.Lig Kırmızı Grup’ta ‘rota kupa’
parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta
maçında, deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 2-0 gibi net bir skorla
yenerek galibiyet özlemini dindirirken, şampiyonluk umutlarını tazeledi.
Niğde’de oynanan maç,
Çorum FK’nın bariz üstünlüğü altında geçti. Kırmızı siyahlı ekip,
oyunu domine eden taraf olurken,
40.dakikada, bir duran topta, Hasan
Küçük’ün kafa golüyle ilk yarıyı 10 önde kapattı.
İkinci yarıda da kontrolü
elinde tutan Çorum FK, sezonun
genelinde olduğu gibi son vuruşlarda yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir
türlü farkı artıramadı. 89.dakikada,
Serkan’ın ortasında, Mehmet Gürkan farkı ikiye çıkartıp Çorum
FK’yı rahatlatan golü atarken, kar-

şılaşma kırmızı siyahlı ekibin 20’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
5 hafta aradan sonra 6.maçında galibiyet sevinci yaşayan
Çorum FK, puanını 31’e yükseltirken, son sıradaki Niğde Anadolu
FK 5 puanda kaldı.
STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı
HAKEMLER: Yusuf Ziya
Gündüz ***, Süleyman Yavaşoğlu
***, Şafak Nalbantoğlu ***
4.HAKEM: Emre Kaan
Çalışkan
NİĞDE ANADOLU FK:
Enes *, Aykut *, Alperen * (Dk. 69
Adem *), Ümit *, Ferhat *, Atalay
Güler * (Dk. 65 Atalay Yıldırım *),
Cumhur * (Dk.69 Muhammet *),
Emre *(Dk. 46 Recep *), Hüseyin *
(Dk. 14 Tayfun *), Yılmaz Can *,
Polat *

YEDEKLER: Ali Eren,
Mustafa
TEKNİK DİREKTÖR:
Ceyhun Müderrisoğlu
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Serkan ***, İsmet ** (Dk.
79 Berkay *), Salih Zafer ***,
Emre *** Hasan ***, Halil İbrahim
* (Dk. 65 Kerem *), Seçkin ** (Dk.
79 Muhsin *), Batuhan ** (Dk.62
Mehmet Gürkan ***), Murat ***,
Burak **
YEDEKLER: Erdi, Mertcan, , Atakan, Mikail, Sabrican,
Sefa Akın
TEKNİK DİREKTÖR:
Ahmet Yıldırım
GOLLER: Dk. 40 Hasan,
Dk. 89 Mehmet Gürkan (Çorum
FK)
SARI KARTLAR: Alperen (Niğde Anadolu FK), Emre
(Çorum FK) (Haber Merkezi)

Uğurcan Dünya beşincisi
oldu.

P

ortekiz’in Vila Nova kentinde
düzenlenen Masa Tenisi Dünya
Şampiyonası’nda, 15 yaş altı kategorisinde Türkiye’yi temsil eden
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü sporcusu Uğurcan Dursun,
beşinci oldu.
Çorum Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü’nün masa tenisi
milli sporcularından Uğurcan Dursun, Portekiz’de düzenlenen Dünya

Şampiyonası’nda, beşinci olarak
büyük bir başarıya imza attı.
Portekiz’in Vila Nova
kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa
Tenisi Dünya Şampiyonası’nda,
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü antrenörü Mahmutcan Öztuna nezaretinde Türkiye’yi temsil
eden Uğurcan Dursun, 15 yaş altı
tek erkekler kategorisinde beşinci

Dursun’un,
madalyayı
şanssız bir şekilde kaçırmasına rağmen, bir kez daha ileriye dönük
umut verici bir performans sergilediği belirtildi. 15 yaş altı kategorisinde, Japon sporcu Sora Matsus
hima Dünya şampiyonluğunu kazanırken, Polonyalı raket Milosz Redzimski ikinciliği elde etti.
Singapur’dan Yong Izaac
Quek ve Fransız raket Felix Lebrun
üçüncülüğü, Uğurcan Dursun, İspanya’dan Daniel Berzosa, Belçika’dan
Tom
Closset
ve
Almanya’dan Lieyton Ullmann ise
beşinciliği paylaştılar.
Dünya masa tenisinde, gelecek vadeden sporcular arasında
gösterilen ve daha önce birçok kez
uluslararası gelişim kamplarına katılan Uğurcan Dursun, Dünya Masa
Tenisi Federasyonu olimpik bursunu kazanan ilk ve tek Türk sporcu
olarak da dikkat çekiyor.
(Haber Merkezi)

Ç

orum FK Başkanı Fatih Özcan, İnegölspor’la
oynadıkları seyircisiz maçla ilgili olarak toplamda 21 bin lira para cezasına çarptırılmalarına
sitem etti.
Başkan Özcan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sitemini Fuzuli’nin
“Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” sözleriyle ifade ederken, “O yüzden sadece kendime kızıyor ve sadece kendime üzülüyorum. Seyircisiz
maçta 21 bin lira para cezası!” ifadelerini kullandı.

Çorum FK, Ankaraspor maçında yaşanan
saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama
cezasına çarptırılmış ve bu yüzden 1-0 yenildiği
İnegölspor maçını seyircisiz oynamıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, seyircisiz oynanan
maçta “stadyuma usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 13 bin lira, taraftarlarının neden olduğu “saha
olayları” nedeniyle de 8 bin lira olmak üzere toplamda 21 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.
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