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Sungurlu Halk Eğitim Merkezinde 
kursiyerler, Hitit motifleriyle sedef 
kakma sanatını birleştirdiler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlü-
ğünün 2020-2021 eğitim öğre-

tim döneminde hayata geçirdiği Kal 
kınma Ajansı Destekli Sedef Kakma 
Sanatı Eğitmen Eğitimi projesinin 
ardından 2021-2022 eğitim öğretim 
dönemi itibariyle açılan kurslarla 
Sedef Kakma Sanatı tüm Sungurlu-
luların hizmetine sunuldu. Anadolu-

’da Selçuklular’dan günümüze kadar 
icra edilen Sedef Kakma Sanatı Sun-
gurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdür-
lüğünce yeniden yorumlanarak sanat 
severlerin beğenisine sunuldu. Böl-
gemizde hüküm sürmüş tarihin en 
eski medeniyetlerinden birisi olan 
Hititlilere ait figürler Sedef Kakma 
Sanatıyla birleştirildi. 2. sayfada

Sağlık Müdürü Zengin 
görevine başladı

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürü ola-
rak atanan Uzman Doktor Er-

man Zengin görevine başladı. Kay- 
makam Fatih Görmüş, İlçe Sağlık 
Müdürü Erman Zengin’i ziyaret 
ederek, yeni görevinde başarılar di-

ledi. Kaymakam Görmüş’e İlçe Em-
niyet Müdürü Hüseyin Çam eşlik 
etti. Sağlık Müdürü Zengin, ziyaret-
tinden dolayı Kaymakam Görmüş’e 
teşekkür etti.  
(Adem İncel) 

HiTiT MOTiFLERiYLE SEDEF  
KAKMA SANATI BiRLEŞTi

İnegazili derneğinin yeni 
başkanı İbrahim Pekriz 

Merkezi İstanbul’da 
bulunan İnegazili 
Köyü Kültür ve Hiz-
met Derneğinin ola-
ğan genel kurulun 
da yapılan seçimde 
İbrahim Pekriz baş-
kanlığa seçildi.

Dernek merkezinde düzenlenen 
olağan genel kurulda saygı du-

ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sının ardından Dernek Başkanı Me 
sut Sagun açılış konuşması yaptı. 
Gündem maddelerinin görüşülmesi 
ile başlayan kongrede faaliyet ra-
porları ve gelir-gider bütçesinin oy 
birliğiyle kabul edilmesinin ardın-
dan seçimlere geçildi. Adayların 
isimlerinin okunmasının ardından 
yapılan seçimde oy çokluğu ile İb-
rahim Pekriz başkanlığa seçildi.  
Haber  3. sayfada

Görmüş, Çocuk Koruma  
Kurulu toplantısına katıldı

Kaymakam Fatih Görmüş  
GAMER toplantısına katıldı3. sayfada

4. sayfada

Kazakistanlı gazeteci  
HİTÜ’de Türkçe öğreniyor

Sungurlu’da mevsimin ilk 
kar yağışı gerçekleşti 

5. sayfada

5. sayfada
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Kemal  
BERK

BELAYA DOYMUŞ
Çiçekten kokuyu aldı sanmıştım 
Paranın kokusu özünü bozmuş 
Gözleri kızaran sever sanmıştım 
Ruhunu satanlar belaya doymuş 
 
Hakikat her zaman birdir bilesin  
Yüreği  azdıran dildir dilesin 
Kötüyü gösteren eldir silesin 
Özünü yitiren belaya doymuş 
 
Yüzleri gülerken kuyu kazanlar  
Soyuna çekenin huyu azanlar 
Yoklultan varlığa suyu yazanlar 
Gözleri aç olan belaya doymuş 
 
Sevgiye hasretiz saygı kalmamış  
Kurt postu giyende kaygı kalmamış  
Sel suyu karışan yaygı kalmamış  
İnsanlıktan çıkan belaya doymuş 
 
Güzeller güzeli gözüne bakmış 
Koltuğu sevenin özünü yakmış 
Mirasın yemenin sözünü almış 
Hırsına yenilen belaya doymuş 
 
Kül'özüne rüzgar eser tersinden  
Sevenin sözleri keser tersinden  
Maddeye tapanlar sever tersinden  
Manayı bilmeyen belaya doymuş 
 

*** 
Sevdasını Demeye  

 
Sessizliğin içinde, inletirken kasırga 
Acıyla kıvranıyor, gözlerimin önünde  
Heyecandan şaşırmış, açık kalan ağzında 
Kelimeler dizilmiş, sevdasını demeye 
       Oynaşırken yıldızlar, uzaklardan el sallar 
       Yağmur gibi sevdası, gelip gönlüme akar 
       Çiçeğin sevgi dili, közleri beni yakar  
       Kızarırken yüzleri, sevdasını demeye 
Şelaleden aşağı, duyguları  bırakmış 
Kaşı gözü oynarken, el ayağı dolaşmış 
Kendinden gecer halde, sokak sokak dolaşmış 
Beden dili konuşur, sevdasını demeye  
       Kalbin dilini soran, bana şaşkın bakıyor  
       Çiceği alana bak, alev alev yanıyor  
       Eli dili dursada, verene göz kırpıyor  
Mutluluk hayal değil, gerçek sevdim demeye

Hitit motifleriyle sedef  
kakma sanatı birleşti
Sungurlu Halk Eğitim Mer 
kezinde kursiyerler, Hitit 
motifleriyle sedef kakma 
sanatını birleştirdiler. 

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2020-2021 
eğitim öğretim döneminde hayata geçirdiği Kal-

kınma Ajansı Destekli Sedef Kakma Sanatı Eğitmen 
Eğitimi projesinin ardından 2021-2022 eğitim öğre-
tim dönemi itibariyle açılan kurslarla Sedef Kakma 
Sanatı tüm Sungurluluların hizmetine sunuldu.  

Anadolu’da Selçuklular’dan günümüze 
kadar icra edilen Sedef Kakma Sanatı Sungurlu Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yeniden yorumlana-
rak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.  

Bölgemizde hüküm sürmüş tarihin en eski 
medeniyetlerinden birisi olan Hititlilere ait figürler 
Sedef Kakma Sanatıyla birleştirildi.  

Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklama 
da, “Sungurlu Halk Eğitimi olarak hedefimiz Sungur-
lu’nun Sedef Kakma Sanatıyla anılan bir merkez ha-
line gelmesini sağlamak.  

Sedef Kakma Sanatına ilgi duyan tüm halkı-
mızı Halk Eğitimi Merkezimizde açılan kurslarımıza 
bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.  
(Adem İncel)

Apartman dairesinde yangın çıktı 
Sungurlu’da bir apartman dairesinin mutfağında 

çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.  
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Mev-

lana Apartmanında bulunan dairenin mutfak kısmında 
yangın çıktı. Ev sahiplerinin daire de bulunmadığı sı-
rada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye 

ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale etti. Yangından maddi hasar mey-
dana geldi. (Musa Akkaş) 
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Arap 
ÇATAROĞLU

acataroglu1919@hotmail.com

ÖZ KARDEŞ, ÜVEY KARDEŞ
Herkes, kendi anlayışına uygun olarak doğru bildiğini 

yapar. Bulunduğu makamın gücünü olması gereken şekilde değil, 
kendi çıkarına hizmet edecek şekilde değerlendirebilir. Elbette onun 
yaptıkları doğrudur, inançlarının gereğini yapmıştır. Bal tutan par-
mağını yalamıştır. Zaman içinde unutulur gider. 

Bütün sülalesine resmi kurumlarda müdürlükler veren va-
tandaş ilginç bir savunma yapmıştı. Onun anlayışına göre kendisi 
yerden göğe kadar haklıydı. Dini inançlarına göre onu yaradan “ak-
rabalarını koruyup ve kollamasını” emretmiş. Bir süre sonra unu-
tuldu. Kim olduğunu anımsayan kaç kişi kaldı? 

Onun akrabaları görevlerinin başında vatana, millete hiz-
met etmek için birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. 

Her dönemde ‘hamili kart yakinimdir’ kartını taşıyanlar ka-
zançlı çıktı. Onlar el üstünde tutuldu. 

Bir üniversitede görev yapan rektör, yetkisini kullanıp aka-
demik eğitimin kalitesini artırmak için nitelikli elemanları görevlen-
dirdi. Yeni atamalarla kadro güçlendi. 

Bazı makamlar vardır. Elde edebilmek için yıllarca çaba 
gösterilir. İnanılmaz servetler harcanır. Elbette hizmet aşkı, parayla 
pulla ölçülmez. 

Bu günlerde çoktan unutulmuş bir haber var. Bir belediye 
başkanı kardeşini müdür olarak atamış. Anladığım kadarıyla ataması 
yapılan kişi kesinlikle üvey kardeş değildir. Yapılan çalışma haber 
konusu olunca savunma niteliğinde açıklama hemen geldi. Kardeşi 
hizmet için gelmiş. Yapacağı iş karşılığında para almayacakmış. 

Sonuç olarak belediye başkanları siyasi partilerin adayları 
olarak seçime girer. Seçimle göreve gelenler hizmetlerini yapmaya 
başlar.  Bizde bir gelenek vardır. İstisnalar kuralı bozmaz; ancak her 
belediye başkanı oy vermeyenler tarafından eleştirilir. Onun taraf-
tarları, kendi partisi tarafından kesinlikle savunulur. 

Belediye hizmetlerini yerine getirebilmek için aile boyu ça-
lışanları eleştirmek doğru değildir! Hizmet aşkı, aşkların en güzeli-
dir. 
 

*** 
 

İSYAN 
 
Bitmeyen hakaretler 
 

Ne zaman birine sinirlenmiş olsak, önce ses tonumuz yük-
selir. Sonra meydan okumalar, hakaretler başlar. Devamında küfür-
ler, yumruklar gelir. Ara sıra bıçakların, silahların çekildiği bile 
olabilir. Kavgaları başlatanlar, şan ve şöhretlerine leke sürmemek 
için gerekeni yapar. 

Birine hakaret etmek için ortada mutlaka geçerli bir nede-
nin olması gerekmez. Çevremizdeki birçok insanın ağzından haka-
ret, küfür eksik olmaz. Hakaretler her zaman başkasına yapılmaz. 
Baba, kendi çocuğun yaptıklarını beğenmezse ona ‘eşek sıpası’ diye 
hakaret etmeye başlar. Yeri gelir kendi çocuğuna benim sıpa diyebi-
lir. 

Sıpanın da bir annesinin babasının olduğunu akıl edemez! 
Benim eşekliğim, eşek adam, eşeğin sıpası günlük yaşan-

tımızda hakaret niteliğini kaybetmiş kavramlardır. Bu insanların bi-
rilerine sinirlendiğini, kavga 
etmek için sudan nedenler 
aradığını düşünelim. Onun 
ağzından çıkacak hakaretleri 
yazmaya gerek yok. 

Eşek, merkep, kü-
heylan, karakaçan bu hayva-
nın adları arasında yer alır. 
Evcilleştirildiği günden günü-
müze kadar karın tokluğuna 
ağır yükler taşıdı. Ağır bedel-
ler ödedi. Teknolojinin geli-
şimi, köyde yaşayan 
insanların azalmasıyla bir-
likte nesli tükenmekte olan 
canlılar arasında yer aldı. 
Bazı yörelerde, Avrupa ülke-
lerin eşek sütü üretim çiftlik-
leri kurulmaya başlamış. 

Tarih boyunca in-
sanlara hiç zarar vermemiş, 
en ağır yükleri taşımış bir 
canlıya insanlar neden bu 
kadar çok hakaret eder? 
Adem oğullarına, kendi ço-
cuklarına hakaret etmek için 
neden bu canlıya vermiş ol-
duğu adı kullandığını bilenler 
bilmeyenlere anlatsın!

İnegazili derneğinin yeni 
başkanı İbrahim Pekriz 

Merkezi İstanbul’da bulunan İnegazili Köyü Kültür ve Hizmet Derneğinin ola-
ğan genel kurulunda yapılan seçimde İbrahim Pekriz başkanlığa seçildi.

Dernek merkezinde düzenlenen olağan genel 
kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından Dernek Başkanı Mesut 
Sagun açılış konuşması yaptı. Bu genel kurulda 
başkan adayı olmayacağını belirten Mesut 
Sagun, görevde bulunduğu süre içerisinde derne-
ğin daha iyi yerlere gelmesi için yönetim kurulu 
üyeleriyle özverili şekilde bir çalışma sergiledik-
lerini söyledi.  

Gündem maddelerinin görüşülmesi ile 
başlayan kongrede faaliyet raporları ve gelir-
gider bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin 
ardından seçimlere geçildi. Adayların isimlerinin 
okunmasının ardından yapılan seçimde oy çok-
luğu ile İbrahim Pekriz başkanlığa seçildi. Daha 
sonra yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu 
komisyonu üyeleri seçildi. 

Derneğin Başkanı seçilen İbrahim Pek-
riz, yaptığı konuşmada, “Bu gün itibari ile gör-
evim süresince derneğimizi hiçbir zaman 
siyasete bulaştırmayacağım, tüm siyasi partilere 
eşit mesafede olacağım. Derneğimizi tam bir ta-
rafsızlık ilkesi içerisinde siyasetin hep dışında tu-
tacağım. Derneğimizi daha iyi yerlere getirmek, 
birlik ve beraberliği daha üst noktalara taşımak 
için yönetim olarak büyük çaba harcayacağım. 
Yapılan kongrenin hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum” dedi. 

Seçim sonrası İbrahim Pekriz başkanlı-
ğındaki dernek yönetimi ise şu isimlerden oluştu; 
Sami Kökten, Ramazan Özçelik, İsa Pala, Mus-
tafa Sümer, Erol Orakçı, Mesut Sagun, Hasan 
Yorulmaz, Bekir Ocak, Yunus Sancu, Yalçın Yo-
rulmaz. (Recep Şeyhoğlu) 

Görmüş, Çocuk Koruma  
Kurulu toplantısına katıldı
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum 

Valisi Mustafa Çiftçi’nin yönettiği 5395 Sa-
yılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca yapılan 
Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplan-
tısı’na katıldı. 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

kapsamında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 
toplantısı Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde ger-
çekleştirilirken, toplantıya Belediye Başkanı Halil 
İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Er-
dinç, İlçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı 
J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü 

Mehmet Gülser ile ilgili kurumların yöneticileri 
katıldı. 

Toplantıda Çocuk Koruma Kanunu kap-
samında 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 
yılında yapılacak hizmetler hakkında kurul üye-
lerince görüş ve öneriler alındı. (Musa Akkaş) 
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Doç. Dr. Şenel’den  
“El Egzaması” Uyarısı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Engin Şenel, yeni tip koro-

navirüs salgını sürecinde aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımına 
bağlı olarak özellikle el egzamalı hasta sayısında artış gözlemlen-
diğini belirterek, “El egzaması problemi yaşayan vatandaşımız sağ-
lık probleminin ilerlemesini beklemeden uzmana danışmaya özen 
göstermelidirler. Aksi halde hem hastalığın kliniği ağırlaşabilir hem 
de tedavi uzayabilir” dedi. 

Doç. Dr. Şenel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sabun, 
deterjan ve diğer dezenfektan özellikli maddelerle uzun süreli te-
masın, cildin doğal koruyucu tabakasının kaybına yol açtığını, aşırı 
su ile temasla bu kaybın daha artabildiğini söyledi. 

Kolonya gibi alkol bazlı ürünlerin cildi kuruttuğunu ve bu 
nedenle dış etkenlere ve tahriş edici maddelere açık hale getirdiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Şenel, “Temas yani kontakt dermatit çok yay-
gın bir dermatolojik problemdir, dünyadaki tüm erişkin nüfusun 
yaklaşık beşte birini hayatının bir döneminde etkilemektedir. Bizim 
günlük dermatoloji pratiğimizde de sık gördüğümüz dermatolojik 
hastalıkların başında gelmekte. Ancak son günlerde el ekzemalı 
hastalarımızın sayısında artış gözlemledik” diye konuştu. 

El egzamasının,  ellerde kızarıklık, kuruluk, kepeklenme 
ve bazen de sulantı ve kabarıklıklar ile ortaya çıkabildiğine işaret 
eden Doç. Dr. Şenel, “En sık, aşırı su teması, sabun, deterjan ve 
diğer temizlik malzemeleri ve eldiven temasıyla oluşabilmektedir. 
Bu tür ürünleri aşırıya kaçmadan gerektiği kadar kullanmak ve el-
lerimizi sık nemlendirmek önemlidir” ifadesini kullandı. 

Doç. Dr. Şenel, kolonyanın, günümüz şartlarında aşırıya 
kaçmadan nemlendirici takviyesi ile kullanılabileceğini, ancak el-
lerin temizliğinde sabun yerine derinin pH’ına uygun kokusuz ve 
renksiz bir temizleyici kullanılmasının daha doğru olabileceğini 
kaydederek, şöyle devam etti: 

“Elimizi sık yıkamamızın zorunlu hale geldiği bu salgın 
döneminde, sıcak ve soğuk su yerine ılık su ile elleri yıkamak daha 
doğru olacaktır. İş sırasında yüzük ve varsa diğer takı ve aksesuar-
ların çıkarılması tahriş edici maddelerin bunların altında birikimini 
ve deri ile temasının uzamasını önler. Nemlendirici kullanımı deri-
nin kaybettiği nemin geri kazanması için elzemdir. Bunlar aynı za-
manda bariyer görevi görür ve tahriş edici etkenlerin deriye 
kolaylıkla nüfuz etmesini önler.  

Temizlik ve bulaşık işlerinde mümkünse çamaşır ve bula-
şık makinası kullanılmalıdır. Eldiven kullanımı sürekli teması ön-
lemek için önemlidir ancak bunda da pudralı ve lateks 
eldivenlerden kaçınılmalı, kullanılabilecek vinil ya da nitril eldive-
nin içine de mümkünse pamuklu astar ya da pamuklu eldiven gi-
yilmesi uygun olacaktır.” 

Tedavide ilk yapılması gereken şeyin temasın önlenmesi 
olduğunu anlatan Doç. Dr. Şenel, “Ciltte tahrişe neden olacak mad-
deler ile temasın kesilmesi sonrası tedavide nemlendirici, steroidli 
ve bazen antibiyotikli kremler, kaşıntı önleyici antihistaminikler ve 
gerekirse daha ileri tedaviler kullanılmaktadır” dedi. 
 
“Cilt probleminden şüphelenen vatandaşlarımız, rahatlıkla mua-
yene olabilmektedir” 
 

“Ülkemiz, dünya ülkeleri içinde alanında uzmanlaşmış 
doktorlara ulaşabilme imkanının en yüksek ve en rahat olduğu ül-
kelerden biridir” diyen Doç. Dr. Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Herhangi bir cilt probleminden şüphelenen vatandaşları-
mız, uzman hekimlerden rahatlıkla randevu sırasını alabilmekte ve 
muayene olabilmektedir. Aynı zamanda sorunlarını aile hekimlerine 
de danışabilirler. Aile hekimliği uzmanlığı eğitiminde dermatoloji 
rotasyonu da müfredatta artık mevcuttur. Aile hekimi uzmanları da 
bu sayede artık dermatolojik nosyona sahip olmuşlardır. Bütün bu 
imkanların sunulduğu vatandaşımız da sağlık probleminin ilerle-
mesini beklemeden uzmana danışmaya özen göstermelidirler. Aksi 
halde hem hastalığın kliniği ağırlaşabilir hem de tedavi uzayabilir.”

Belediyespor 5-0 kazandı 

Bu sezon 1. Amatör Küme’de namağ-
lup lider durumda olan temsilcimiz 
Sungurlu Belediyespor, deplasmanda 
karşılaştığı Ulukavakspor’u 5-0 
yendi.  

Temsilcimiz bu sonuçla puanını 18’e çıkardı 
ve liderliğini korudu. Belediyespor, deplas-

manda Ulukavakspor’a konuk oldu. İlk yarıyı 
Cuma Donar, Oktay Orkal (2) ve İsmail Gül’ün 
golleriyle 4-0 üstün tamamladı.  

İkinci yarıya da skor avantajıyla başla-

yan temsilcimiz Ramazan Topçu’nun golüyle 
karşılaşmayı 5-0 kazandı. Temsilcimiz namağlup 
lider durumda.  

Belediyspor, önümüzde ki maçta Eti Li-
sesi Gençlikspor’u kendi evinde konuk edecek.  
(Adem İncel) 

Derbiyi Çorum Belediyespor kazandı
Voleybol Erkekler 2. Ligi'n 
deki temsilcimiz Sungurlu Be-
lediyespor, kendi sahasında 
Çorum Belediyespor’u ağır-
ladı. Karşılaşmayı Çorum Be-
lediye 3-0 kazandı. 
 

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan 
maçın sonuna kadar üstün bir oyun ortaya 

koyan Çorum Belediyespor, karşılaşmayı 3-0 
kazanmasını bildi. Bu sonucun ardından temsil-
cimiz Sungurlu Belediyespor 9 puanda kalırken, 
Çorum Belediyespor ise puanını 21’e çıkardı ve 
lider durumda.  

Temsilcimiz gelecek hafta 17 puanla 3. 
sırada bulunan Ziraat Bankkart ile Ankara Beş-
tepe Voleybol Salonunda karşılaşacak.  
(Musa Akkaş) 

Kaymakam Fatih Görmüş  
GAMER toplantısına katıldı
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum 

Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında dü-
zenlenen İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordi-
nasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendir 
me ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordi-

nasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlen-
dirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali 
Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında 112 GAMER 
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yar-
dımcısı Murat Çağrı Erdinç, İlçe kaymakamları, 

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, 
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile ilgili ku-
rumların yöneticileri katıldı. 

Toplantıda 2021 yılında yapılan çalışma-
lar ve 2022 yılında yapılacak hizmetler hakkında 
kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı. 
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Kazakistanlı gazeteci  
HİTÜ’de Türkçe öğreniyor
Kazakistan’da ulusal bir kanalda muhabirlik yapan Altınay Amanbayeva, 
Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi. Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören 
Amanbayeva, çok kısa sürede Türkçe konuşmayı öğrendi.

Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafın-

dan açılan Türkçe dil kurslarına, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri’nden katılan öğrenci sayısı her yıl 
artarken, bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler ara-
sında Kazakistan’ın ilk özel televizyon kanalı 
KTK TV muhabirlerinden Amanbayeva da bulu-
nuyor. 

Amanbayeva, yaptığı açıklamada, Ka-
zakistan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde çok 
iyi seviyeye ulaştığını, iki ülke halkları arasında 
daha güçlü diyaloglar kurulmaya başlandığını be-
lirterek, dolayısıyla medyada iki ülke ilişkilerini 
en iyi şekilde yansıtmak için Türkçe bilmenin 
büyük önem arz ettiğini söyledi. 

Kazakistan’da, halkın Türkiye’ye ilgisi-

nin arttığına işaret eden Amanbayeva, bu ilginin 
oluşmasında Türk dizilerinin de önemli rol oyna-
dığını belirterek, “Büyük ilgiyle izlediğimiz Türk 
dizileri benim Türkiye’ye olan merakımı daha da 
artırdı” ifadesini kullandı. 
 
“Amacım, Türkiye ve Kazakistan’daki gelişmeleri 
medyada etkili şekilde yansıtmak” 
 

“Aynı soydan geliyor olmamıza rağmen 
Türkiye’deki kardeşlerimizin konuşmasını anla-
yamıyordum” diyen Amanbayeva, şöyle konuştu: 
“Daha önce, Ankara ve İstanbul’da Türkçe kurs-
larına katılan arkadaşlarım vardı ama başarılı ola-
mamıştı. Bu şehirlerde açılan kurslara katılanlar 
arasında Rusça ve İngilizce konuşabilen insanla-

rın çok fazla olduğunu öğrenmiştim. Bir arkada-
şımın tavsiyesine uyarak İstanbul veya Ankara’yı 
değil, Türkçe öğrenmek için Çorum’a gelmeyi 
tercih ettim ve çok kısa zamanda, 3 ay gibi kısa 
sürede Türkçe konuşmaya başladım.” 

Türkçeyi, habercilik alanında kullanabi-
leceği düzeyde öğrendikten sonra, yine Türki-
ye’de gazetecilik alanında master yapıp, 
Kazakistan’a geri dönmeyi planladığını anlatan 
Amanbeyeva, “Ülkemde gazetecilik alanında ça-
lışmalarıma devam etmek istiyorum. Amacım 
Türkiye ve Kazakistan’daki gelişmeleri medya 
üzerinden çok etkin şekilde yansıtılmasını sağla-
mak ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlen-
dirmek” diye konuştu. 
(Bilgehan Yenigün)

Sungurlu’da mevsimin 
ilk kar yağışı gerçekleşti 
Sungurlu’da mevsimin ilk kar yağışı Pazar 

günü akşam gerçekleşti. Kar yağışı vatan-
daşların yüzünü güldürdü. Birkaç gündür etkili 
olan yağmurun ardından ilçeye kar yağdı.  

Yağış dolayısıyla evlerin çatıları, yerler, ağaçlar 
ve araçlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek 
kesimlerde etkisini sürdürdü.  
(Adem İncel) 

Kavuncu’dan Prof. Dr. 
Sezikli’ye teşekkür

AK Parti Çorum Milletvekili 
Erol Kavuncu, Hitit Üni-

versitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 2,5 yıl başarıyla 
görev yaptıktan sonra görevin-
den ayrılan Başhekim Prof. Dr. 
Mesut Sezikli’ye teşekkür etti.  

Prof. Dr. Mesut Se-
zikli’nin görev süresi içerisinde 
mesai mefhumu gözetmeksizin 
başarıyla görev yaptığının altını 
çizen Milletvekili Erol Kavuncu, 
Sezikli’nin çalışmalarından öv-
güyle bahsetti.  

Kavuncu Sezikli’nin 
ayrılmasının ardından yaptığı 
açıklamasında şunları ifade etti; 
“Geçtiğimiz günlerde görev sü-
resinin dolmasıyla Hitit Üniver-
sitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim-
liği görevinden ayrılan; 2,5 yıl 
süreyle mesai mefhumu gözet-
meksizin başarılı çalışmalara im-
zasını atan kıymetli hemşehrimiz 
Prof. Dr. Mesut Sezikli’ ye bu 
güne kadarki hizmetlerinden do-
layı teşekkür ediyorum.   

Bütün dünyayı etkisi 
altına alan, ülke olarak da ola-
ğan-üstü bir dönemden geçtiği-
miz pandemi/salgın süreci dahil, 
Başhekimlik görevini fedakârca 
ifa eden hocamız hastanemizin 
yükünü omuzlayarak başarılı bir 
şekilde yönetmiştir. Böylesi 
zorlu bir dönemde salgını yönet-

mekle kalmayıp; ekibiyle birlikte 
hastanemize bir yandan yeni üni-
teler ve cihazlar kazandırmış, 
diğer taraftan mevcutların kap-
asitenin geliştirilmesini sağla-
mıştır.  

Mesai sonrası polikli-
nik uygulaması, ek tedavi ünite-
lerinin devreye alınması, hekim 
ve tüm sağlık çalışanlarımızın fe-
dakarca görev yapması için kur-
duğu etkili iletişimiyle sağlık 
hizmetlerinin aksatılmadan su-
nulmasını sağlamıştır. Ayrıca 
hastanemizdeki başarılı tedavi ve 
başarılı ameliyatlarla Ço-
rum’umuzun adının ilklerle anıl-
masına vesile olmuştur.  
Devletimizin etkili ve verimli 
sağlık politikası, verilen hizmet 
kalitesinin artması, yeni uygula-
malarla sağlık hizmetlerinin hız-
lanması ve hastanenin gelişim 
gösteren yeni atılımları halkı-
mızca da memnuniyet ve takdirle 
karşılanmıştır.   

Mesut Hocamızın bun-
dan sonraki görevinde de ülke-
mize vatandaşlarımıza hizmet 
lerine başarılı bir şekilde devam 
edeceğine inancımız tamdır. Kıy-
metli hocamıza hizmetleri için 
tekrar teşekkür ediyor, bundan 
sonraki çalışmalarında nice mu-
vaffakiyetler temenni ediyo-
rum.” 
(Bilgehan Yenigün)
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Çorumspor FK: 3 - Adıyamanspor FK: 0

2.Lig Kırmızı Grup’ta “Rota ku-
pa” parolasıyla şampiyonluk mü-

cadelesi veren Çorum FK, 18. hafta 
maçında konuk ettiği Adıyaman 
FK’yı 3 golle uğurlayarak 3 puanı 3-
0’lık skorla aldı.  

Çorum Şehir Stadyumu’n 
da oynanan ve Kocaeli bölgesi ha-
kemlerinden Ömer Tolga Güldi-
bi’nin yönettiği maça tutuk başlayan 
Çorum FK, kilidi 28.dakikada ka-
zandığı penaltıyı Seçkin Getbay’la 
gole çevirerek açtı. İlk yarıyı 1-0 
önde kapatan Çorum FK, ikinci ya-
rıda, özellikle kaptan Umut’un 
oyuna girmesinden sonra daha etkili 
olmaya başladı.  

Nitekim, 65.dakikada ceza 
sahası dışından şık bir vuruşla topu 
ağlara gönderen Umut Kaya farkı 
ikiye çıkartıp Çorum FK’yı rahat-
lattı. 77.dakikada, savunmadan çı-
karken kaptırılan topun cezasını şık 
bir golle keserek maçın skorunu 3-0 
olarak belirledi. Çorum FK, son haf-
taların formda takımı Adıyaman FK 
karşısında aldığı kritik galibiyetle 
puanını 34’e yükselterek 4.sıraya 
yerleşirken, Adıyaman FK 13 puanla 
düşme hattında kaldı. 

MAÇTAN DAKİKALAR…  
 

DAKİKA 4: Adıyaman 
atağında, savunmanın arasına atılan 
ve Serkan’ı geçen topa hareketlenen 
Doğan Can, yayın solundan içeri 
girdi, gol vuruşunu yaptı ancak açıyı 
iyi daraltan kaleci Hasan Hüseyin 
gole izin vermedi.  

DAKİKA 8: Adıyaman 
atağında, soldan Oğuzhan bekletme-
den ortaladı, kaleci Hasan Hüse-
yin’in boşa çıktığı topa zor 
pozisyonda umut vurdu, az farkla 
yandan aut.  

DAKİKA 12: Çorum FK 
etkili geldi. Halil İbrahim’in pasında, 
Murat ceza sahasına girdi, altı pasın 
sağ köşesinden uzak direğe vuru-
şunu yaptı, kaleci Özal’ın çeldiği top 
az farkla yandan kornere gitti.  

DAKİKA 16: Çorum FK 
yine etkili geldi. Salih Zafer’in uzun 
topunu Mehmet Gürkan ceza yayı 
üzerinde indirdi, Halil İbrahim bek-
letmeden vuruşunu yaptı, kaleci 
Özal gole izin vermedi.  

DAKİKA 28: GOL: 
Çorum FK golü buldu. Sağdan ceza 
sahasına giren Seçkin, Ogün’ün mü-
dahalesiyle yerde kalınca hakem 
penaltı noktasını gösterdi. Atışı kul-
lanmak üzere topun başına geçen 
Seçkin, yerden kalecinin sağına bir 
vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.  

DAKİKA 53: Çorum FK 
ikinci gole çok yaklaştı. Soldan, Bu-
rak’ın pasında Seçkin ceza sahasında 
gol vuruşunu yaptı, savunmaya çar-
pan top yan filede kaldı, korner.  

DAKİKA 57: Adıyaman 
FK köşe vuruşu kullandı, arka di-
rekte Cengizhan’ın kafayla kaleye 
gönderdiği top, az farkla yandan auta 
gitti.  

DAKİKA 65: GOL! Fark 
ikiye çıktı. Mehmet Gürkan’ın pa-
sında, Umut ceza yayı içerisinden 
harika bir plase ile köşeyi gördü: 2-
0.  

DAKİKA 67: Çorum FK 
atağı hızlı gelişti. Burak ceza yayının 
soyundan içeri girecekken, Emin’in 
sert müdahalesiyle yerde kaldı. 
Hakem, Emin’e direkt kırmızı kart 
çıkarttı ve Adıyaman ekibi 10 kişi 
kaldı.  

DAKİKA 74: Çorum FK 
üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza saha-
sının sağ çaprazında, kaleciyi de 

geçen Halil İbrahim, pasını Burak’a 
çıkarttı, Burak penaltı noktası civa-
rından gol vuruşunu yaptı ancak son 
anda kaleci Özal araya girdi. Özal’a 
çarpıp yükseklik kazanan topu altı 
pas içerisinden savunma uzaklaş-
tırdı.  

DAKİKA 75: Ani gelişen 
Adıyaman atağında, Muhammet sol-
dan ceza sahasına girdi ancak kaleci 
Hasan Hüseyin gole izin vermedi.  

DAKİKA 77: GOL! 
Çorum FK farkı üçe çıkarttı. Adıya-
man hücuma çıkarken topu kapan 
Mehmet Gürkan, ceza sahasına 
girdi, sağ çaprazdan şık bir vuruşla 
skoru 3-0 olarak belirledi. 
 

STAT: Çorum Şehir  
HAKEMLER: Ömer Tolga 

Güldibi **, Burak Celep ***, İlke 
Akman ***  

4.HAKEM: Semih Kurt  
ÇORUM FK: Hasan Hüse-

yin ***, Serkan **, İsmet ** (Dk. 84 
Berkay *), Salih Zafer ***, Emre 
***, Hasan **, Halil İbrahim ** 
(Dk. 84 Kürşat *), Seçkin *** (Dk. 
62 Umut ***), Mehmet Gürkan ***, 
Murat ** (Dk. 84 Muhsin *), Burak 
** (Dk. 77 Batuhan *)  

YEDEKLER: Erdi, Mert-
can, Atakan, Mikail, Sefa Akın  

TEKNİK DİREKTÖR: 
Ahmet Yıldırım  

ADIYAMAN FK: Özal *, 
Umut * (Dk. 46 Muhammet), Cen-
gizhan ** (Dk. 66 Abdülkadir *), 
Emin *, Evren *, Doğan Can ** (Dk. 
80 Göktan *), Osman *, Oğuzhan * 
(Dk. 70 Seydi *), Mustafa *, Hakan 
*, Ogün * (Dk. 80 Kerem *)  

YEDEKLER: Türker, 
Emir, Ahmet Kaan, Taylan, Hüseyin  

TEKNİK DİREKTÖR: 
Cüneyt Dumlupınar  

GOLLER: Dk. 28 (penaltı-
dan) Seçkin, Dk. 65 Umut, Dk. 77 
Mehmet Gürkan  

KIRMIZI KART: Dk. 67 
Emin (Adıyaman FK) 

 SARI KARTLAR: Seçkin 
(Çorum FK), Özal, Oğuzhan, Mu-
hammet (Adıyaman) 
(Haber Merkezi)

Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 18.hafta maçında konuk ettiği Adıyaman FK’yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek iç saha galibiyet 
özlemine son verdi. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 28.dakikada penaltıdan Seçkin Getbay, 65.dakikada Umut Kaya, 77.daki-
kada da Mehmet Gürkan Öztürk attı. Emin Altunay’ın 67.dakikada kırmızı kart görmesi üzerine konuk takım maçı 10 kişi ile tamamladı.

Eyüp Koçak’tan bronz

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bad-
mintoncusu Eyüp Koçak, 13 Yaş altı Türkiye 

Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Badminton Fed-
erasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer 
alan 13 Yaş altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da 
yapıldı.  

39 ilden, 131 kulüp ve 443 sporcunun 
katıldığı şampiyonada mücadele eden Çorum 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 
Eyüp Koçak, tek erkekler kategorisinde Türkiye 
üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi 
oldu.  

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

sporcularından Eyüp Koçak-Hüseyin Özdemir ve 
Tunç İlk-Haşim Kağan Töremiş de çift erkeklerde 
çeyrek final oynama başarısı göstererek 
şampiyonası ilk 8’de tamamladılar.  

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda 
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Antrenörü Barış Boyar, kendilerine her zaman 
destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 
Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İs-
mail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir 
Solak’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampi-
yonası’nda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü sporcusu Eyüp Koçak, tek erkeklerde üçüncü oldu. 
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