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Gençlerden engelli
bakım merkezine ziyaret

Sungurlu Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, ilçedeki Engelli Bakım Merkezini ziyaret etti.

İnegazili Derneği üyeleri
Anıtkabir’i ziyaret etti
Merkezi İstanbul’da bulunan Sungurlu İnegazili Köyü
Kültür ve Hizmet Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı
münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı,
gönüllü gençlerle birlikte engelli vatan-

daşlara karşı sorumluluklarını hatırlatmak,

onları sevindirmek ve birlikte zaman geçirmek
maksadıyla Engelli Bakım Merkezini ziyaret
ettiklerini söyledi. 2. Sayfada

28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'dan özel bir
otobüsle Ankara’ya gelen üyeler, Anıtkabir’i zi-

yaret ettiler. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
huzurunda saygı duruşunda bulunan dernek üye-
leri daha sonra Anıtkabir yerleşkesini gezdiler. 3’te

Yasin Şahin esnafları ziyaret etti
MHP Sungurlu İlçe

Başkanı Yasin Şahin,

beraberinde

yönetim kurulu

üyeleri ile ilçede

esnaf ziyaretlerinde

bulundu. 4. Sayfada

Milletvekillerine Laçinli
kadınların başarılarını anlattı

AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu ve Parle-mentolararası Birlik

Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, TBMM
Genel Kurulunda yaptığı gündem dışı konuşmada milletvekil-
lerine Laçin Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan 
“ Laçin’de Fırsat Var” isimli Avrupa Birliği projesi kapsa-
mında yapılan Seracılık ve Salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği
ile ilgili bilgi verdi. 5. Sayfada

“Kızılay, Türkiye’nin yüz akı”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasının Kızılay Haftası
olması münasebetiyle Türkiye Kızılay Derneği Çorum
Şubesini ziyaret etti. 5. Sayfada
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ŞİİR KÖŞESİ

BÜLBÜL

Kemal Berk

Şu bülbülün çırpınışı

Gözyaşları bir gül için

Kan kırmızı akan yaşı

Yürek yakan aşkı için

Yaban gülü dağ başında

Savruluyor her rüzgarda

Gören döndü bak şaşkına

Katlanıyor aşkı için

Bülbül ister çalı başı

Güzel ister başa tacı

Parmakta ki tek bir taşı

Sevdalının aşkı için

Bülbül hali bir sen görsen

Ağlayışı sende bilsen

Boynu bükük gülü sevsen

Külözü'nün aşkı için

Sevda İnce

Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, gönüllü gençlerle
birlikte engelli vatandaşlara karşı sorumluluklarını

hatırlatmak, onları sevindirmek ve birlikte zaman geçirmek
maksadıyla Engelli Bakım Merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretin ilk başından son anına kadar gençlerin engellil-
erle bir arkadaş gibi muhabbet ederek ve çeşitli oyunlar oyna-
yarak keyifli vakitler geçirdiklerini belirten Esat Buğdaylı,
“Bakım merkezindeki engellilerimizin bir nebze olsun yüzlerini
güldürmek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek maksadıyla
bu ziyareti gerçekleştirdik.  

Ziyarette bizi yalnız bırakmayan gönüllü gençlerimize,
ilgi ve alakalarından dolayı bakım merkezi yetkililerimize ve en
önemlisi yüzlerinden gülücük eksik olmayan engelli büyükler-
imize ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Engelli Bakım Merkezi yetkilileri de yapılan bu ziyaret-
ten dolayı Gençlik Merkezi yetkililerine ve gençlere teşekkür-
lerini ilettiler.

Gençlerden engelli
bakım merkezine ziyaret
Sungurlu Gençlik

Merkezindeki

gönüllü gençler,

ilçedeki Engelli

Bakım Merkezini

ziyaret etti.

Sungurlu Şehit Aileleri ve Terör Mağdurları 

Derneği Başkanlığına seçilen

Değerli Kardeşim

Murat BAĞIRÖZ ve

yönetim kurulu üyelerini kutlar, 

yeni görevlerinde başarılar dilerim.

KUTLAMA

Ufuk DOĞAN
Güven Berberi

S.G. 128
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Haber Merkezi

Oğuzhan Atik

Haber Merkezi

'İklim değişikliği
denizleri kuruttu'

Prof. Dr. Şen, "Deniz suyunun sıcak olması,
balıklar için hiç iyi değil ve bundan çok etk-
ilendiler. Şu an sıcaklık çok yüksek olduğu
için balıklar büyüyemiyor." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen,  yaptığı
açıklamada, son yıllarda küresel ısınmaya bağlı mey-
dana gelen iklim değişikliğinin her alanda önemli
değişiklikler yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Yıllardır bu konuda açıklamalar yapıp
uyarılarda bulunduklarını dile getiren Şen, iklim
değişikliğinin gözle görülür sonuçlarının son birkaç
yıldır görülmeye başlandığını ve bu uyarıların ne
manaya geldiğinin yeni yeni, yaşayarak anlaşılmaya
başlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Şen, söz konusu iklim
değişikliğinin deniz suyu sıcaklığında da yaşandığını
anlatarak, "Karadeniz ve Marmara'da deniz suyu
sıcaklıkları çok yüksek. Mevsim normallerinin üz-
erinde sıcaklık yaşanıyor. Kasıma giriyoruz ancak
hala yazı yaşıyoruz. Sonbahara daha yeni yeni giriy-
oruz. Eskiden böyle değildi. İklim değişikliği sadece
ayların sıcaklığını artırmadı. Deniz sularının sıcaklığı
da arttı. Mesela deniz suyu sıcaklığı Karadeniz'de 17,
Marmara'da 18 derece. Bunlar çok yüksek rakamlar.
Bu rakamın 10 derecelerde olması lazım." diye
konuştu.
"Su sıcak, balık yok"

Bunun denizlerdeki balık durumunu
etkilediğini aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Bu durum (deniz suyunun sıcak olması)
balıklar için hiç iyi değil ve bundan çok etkilendiler.
Deniz suyu sıcaklığı balıkların büyümesi için hayati
önemde. Balıkların büyümesi için deniz suyu
sıcaklığının uygun olması lazım. Ancak şu an
sıcaklık çok yüksek olduğu için balıklar
büyüyemiyor. Sadece sorun bu değil. Deniz suyun-
daki yüksek sıcaklık ayrıca denizlerdeki balık
sayısını da azaltıyor. Şu anda denizlerde yaşanan
sorun bu. Karadeniz ve Marmara'da neredeyse pala-
mut ve lüfer hiç yok. Oysa şu an bu iki balığın en çok
olduğu dönem. Boğazlarda biraz var ancak o da daha
fazla olmalıydı bu dönemde. Çıkanlar da ufak. Sıcak
nedeniyle balıklar daha kuzeye kaçıyor."

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Me-
teoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Orhan Şen, söz konusu durumun tüm balıkları
etkilediğinin altını çizerek, "Sadece palamut ve lüfer
değil, hamsi ve istavrit de çok etkilendi bundan.
Denizler adeta bomboş. Balıkçılar denize açılıyor
ancak boş geri geliyorlar. Geçenlerde Şile'ye gittim.
Denize bir kayık açılmış. Geldi, ufak ufak, az sayıda
palamut yakalamış. Tüm balıkçılar aynı şeyi
söylüyor." şeklinde konuştu. 

Ekonomik güven
endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi, ekimde geçen aya
kıyasla yüzde 1,5 azalarak 103'ten 101,4'e ger-

iledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim

ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde

eylüle göre yüzde 1,5 azalarak 103 değerinden
101,4'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş
tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven
endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Ekimde tüketici güven endeksi 67,3, hizmet
sektörü güven endeksi 101,1 ve perakende ticaret sek-
törü güven endeksi 104 değerine geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi
112,2, inşaat sektörü güven endeksi ise 84,2 değerine
yükseldi.

28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'dan özel bir
otobüsle Ankara’ya gelen üyeler, Anıtkabir’i

ziyaret ettiler. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün

huzurunda saygı duruşunda bulunan dernek üye-
leri daha sonra Anıtkabir yerleşkesini gezdiler. 

Dernek Başkanı Ömer Pekesen adına
açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Zeki
Özçelik, 2005 yılında kurulan derneğin her
dönemde gerek yönetimleri gerekse üyeleri ile her
daim Atatürk’e bağlılıklarını gösterdiğini belirtti.
Özçelik, konuşmasına şöyle devam etti: “Üyeleri-
mizin, bireysel olarak da değişik zamanlarda

Atamızı ziyaret ettiklerini biliyoruz. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve bağlılığımızın
göstergesi olarak bu organizasyonunu gerçek-
leştirdik. Bugün derneğimiz üyeleri ile birlikte bu
atmosferi yaşamaktan mutluyuz. Gerek yurtdışın-
da gerek köyümüzde olan ve Anıtkabir ziyareti
etkinliğimize katılmak isteyip de katılamayan üye-
lerimiz için derneğimizin resmi web sitesinden ve
Facebook grubundan yapmış olduğumuz canlı
yayınlar ve fotoğraf paylaşımları ile aynı atmos-
feri onlara da yaşatmaya çalıştık. Organizasyon-
larımıza katılan, destekleyen ve emeği geçen tüm
köylülerime ve dernek üyelerimize ayrı ayrı

teşekkür ediyorum” dedi.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim

Pekriz’in girişimleri ile Avcılar Belediyesinin tah-
sis ettiği otobüsle İstanbul'dan Ankara'ya gelen
dernek üyelerinin Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini
ifade eden Zeki Özçelik, daha sonra Ankara’da
ikamet eden dernek üyesi Salim ve Şahin Özçelik
kardeşlerin sahibi oldukları Özçelikbir Turizmde
köylülerini ağırladıklarını kaydetti.  

Bu gezinin geleneksel hale getirilerek
her yıl yapılmasını talep eden dernek üyeleri,
derneğin iletişim ve sosyal medyada büyük emeği
olan Ali Hakan Algaç’a da teşekkürlerini ilettiler. 

İnegazili Derneği üyeleri
Anıtkabir’i ziyaret etti

Merkezi İstanbul’da

bulunan Sungurlu

İnegazili Köyü

Kültür ve Hizmet

Derneği üyeleri,

Cumhuriyet Bayramı

münasebetiyle

Anıtkabir’i ziyaret

ettiler.
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İnsan doğduğu andan itibaren gereksinimleri olacaktır.
İnsanın ihtiyaçlarının bir kısmı başkaları tarafından karşı-

lanırken, bir kısmı da kendi gayret ve çabalarıyla ihtiyaçlarını
karşılar. 

İnsan ana rahminde belirdiği andan itibaren çocuğun
her türlü ihtiyaçları anne tarafından karşılanır. Beslenmesi,
boşaltımı, solunumu anne tarafında karşılanır. Yani kişi baş-
kasına ait olur.

Bunun yanı sıra kişi yaşantısı boyunca başkalarının
önceden öğrendikleri ve halka mal olmuş olaylara da kişi
hazıra konmuş olur. Bunlar kişinin kültürel, sosyal, toplumsal,
faaliyetlerdir. Çünkü kişi hazır bilgilere konmuş oluyor.

Oysa bazı olaylar vardır ki kişi, yaşantını devam et-
tirmek için kendi gayret ve çaba göstererek yaptığı
davranışlardır. 

İnsanın bir meslek edinmesi, eşi ve çocuklarıyla il-
gilenip ihtiyaçlarını karşılaması, arkadaşına küsmesi,
öğretmeninin sözünü dinlemesi, bir olay sırasında fedakârlık
göstermesi, birlikte oyun oynanması, eğlenceler düzenlen-
mesi vb.

Yani kişinin canının istediği şekilde hareket etmesi o
kişinin bireysel davranışları içerisine girmektedir.

Çocuğun bir başkasına ait olması ve birey olma yo-
lunda gelişebilmesi için, çocuğu yetiştiren anneler, babalar,
öğretmenleri ve çevremizde bulunan büyükler ve sözüm ona
tecrübeli kişilerin yanlış davranışları, birey olma yolunda
büyük engeller koyarak, çocuğun bir başkasının dediklerini
yapan karakteristik yapısı bozuk bir insan olarak yetişmesine
neden olur.

Diyelim ki öğretmen okulda çocuğa bir ödev verdiyse,
bir sonraki gün öğretmen o ödevi kontrol etmek isteyecektir.

Çocuk okuldan eve gelir gelmez anneler babalar, gel
bakalım evladım öğretmenin verdiği ödevi yaptın mı,
yapmadıysan gel beraber yapalım demek gibi yanlış bir
uygulamaları ortaya çıkıyor. Anneler ÖĞRETMENCİLİK
OYUNUNA BAŞLAMIŞ demektir.

Gel bakalım ödevlerini beraber yapalım diyen anne,
aslında çocuğa ne demek istiyor?
*Çocuğum sen bu ödevi yapamazsın
*Çocuğum sen zihinsel ve ruhsal olarak bu ödev sana ağır
gelir.
*Çocuğum senin yeateneklerin gelişmemiştir.
*Çocuğum sen, senden üstün kişilerden yardım almak
zorundasın
*Çocuğum sen kendi başına ayaklarının üstünde duramazsın
*Çocuğum sen karar verme yetisine sahip değilsin
*Çocuğum sen sorunları tek başınıza çözemezsin
*Çocuğum sen toplumda söz hakkına sahip olamazsın
*Çocuğum senden lider olmaz

Bakın anne ve babaların çocuklarına yardım olsun
diye başladıkları iş, aslında çocuğa ileride ne kadar anlamlı
engeller ortaya çıkarabileceğini ifade ettik.

Anne ve babalar çocukların dinlenmesi ve yemeklerini
yedikten sonra onlara bu gün öğretmenlerine hangi soruyu
sordun ve karşılığında nasıl cevaplar aldıklarını, alınan
cevapların çocuk için yeterli olup olmadığı gibi bir sohbetle
çocuklar ders başı yapılabilir.
*Yarın için yeni sorular hazırlayıp hazırlamadığı
vurgulanmalı
*Çocuğum önemli olan soruyu hazırlayabilmektir. 
*Soru hazırlamasını bilen çocuklar, o konuya hâkim
olduklarından cevaplarını çok rahat verebilecektirler
*Bu durumda çocuklar kendine güven duyacaklar ve
ayaklarının üstünde durmayı başaracaklardır.
*Sorunları rahatça çözümleyebilen, arkadaşlarına örnek olan
lider konumunda bir kişi olarak ortaya çıkacaklardır.
*Çocukta karar verebilme, düşünmek gerçekleştirebilme,,
kendi kendine yetebilme,saygınlık kazanma,,
*Basamakları birer birer ve çok zorlanmadan yükselen bir
insan olacaktır.
Şimdi size soruyorum ey anne, babalar, öğretmenler ve çevre-
deki büyükler

ÇOCUĞUNUZ BAŞKASINA MI AİT OLSUN,
YOKSA ÇOCUĞUNUZ YETİŞMİŞ GÜÇLÜ BİR BİREY
Mİ OLSUN

Bu çocuklar sadece anne babaya ait değil. Bu
çocuklar Türk Milletinin bir bireyi olarak yaşamalıdır.

Kemal’eren
Kemal Berk

Yetişen Nesil Güçlü 
Bir Birey Olmalıdır

Sevda İnce

Oğuzhan Atik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı
Yasin Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile ilçede

esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, hayırlı işler
temennisinde bulundu.

Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen
MHP İlçe Başkanı Şahin, Sungurlu ekonomisini
güçlendirmek adına ilçe esnafının her zaman yanın-
da olduklarını söyledi.

Ziyaretlerinin esnaflar tarafından memnu-
niyetle karşılandığını ifade eden Şahin, “Tüm
kapıları Liderimiz Devlet Bahçeli’nin selamıyla
açıyoruz. Esnafımız çok misafirperver, bizleri çok
güzel kar-şılayıp ağırladılar. Allah onlardan razı
olsun.  Esna-fımız ve vatandaşımız ziyaretlerden çok
memnun. Kapılarının çalınarak, hatırlarının
sorulması onları çok memnun ediyor. Ziyaretlerim-
ize devam edeceğiz. Gidilmedik kapı, sıkılmadık el
kalmayacak. Liderimizin selamını herkese
ulaştıracağız.” diye konuştu. 

Ziyaretlerde esnafa yardımcı olmayı da
ihmal etmeyen Şahin, bazen döner bıçağını eline
alırken, bazen de manav ve berbere yardım etti.

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten
esnaflar, Yasin Şahin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yasin Şahin esnafları ziyaret etti
MHP Sungurlu

İlçe Başkanı

Yasin Şahin,

beraberinde

yönetim kurulu

üyeleri ile ilçede

esnaf ziyaret-

lerinde bulundu.

TIR'ın yedek lastiğinde 5 bin
paket kaçak sigara bulundu

Çorum’da, polis, bir TIR'ın
yedek lastiklerine saklanmış 5
bin 30 paket kaçak sigara ele
geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir ihbarı

değerlendirerek, 35 yaşındaki F.A. yönetimindeki TIR'ı
takibe aldı. Bir süre izlenen 19 FN 392 plakalı TIR, kent
merkezinde durduruldu. Yapılan aramada, aracın yedek
lastiğinde gizlenen 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçir-
ildi. TIR sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili
soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parle-

mentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye
İlksen Ceritoğlu Kurt, TBMM Genel Kurulunda
yaptığı gündem dışı konuşmada milletvekillerine

Laçin Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan
“ Laçin’de Fırsat Var” isimli Avrupa Birliği pro-
jesi kapsamında yapılan Seracılık ve Salma
(Doğal) tavuk yetiştiriciliği  ile ilgili bilgi verdi.

Çorum’un Laçin ilçesi’nde hazırlanan “

Laçin’de Fırsat Var” isimli Avrupa Birliği projesi
kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ver-
mek istediğini belirten Ceritoğlu, 3200 nüfuslu
Laçin ilçesi’nde yaşayan kadınlara ilk olarak proje
kapsamında Avrupa Birliği’nde alınan fonlar ile
Seracılık ve Salma (Doğal) tavuk yetiştiriciliği
konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Laçinli Kadın girişimcilerin aldıkları
eğitim ile yapacakları işi iyice öğrendiklerini ifade
eden Ceritoğlu, “ Bu eğitimi alan kadınlarımız,
ninelerimiz, teyzelerimiz şimdi bir kooperatif kur-
dular. Bu kooperatif sayesinde hem ilimizde hem
de il dışına bulunan işyerlerine, marketler zin-
cirine seralarda yetiştirdikleri sebzeleri ve ürettik-
leri doğal gezen tavuk yumurtalarını pazarlamaya
başladılar” dedi.

Ceritoğlu, konuşmasının sonunda ilk
önce evlerine daha sonra Türkiye ekonomisine
yaptıkları katkının sevincini ve mutluluğunu
kadınların gözlerinde gördüğü için bu projeye
verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade
etti.
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Sevda İnce

Hüsamettin 
Sarıyüce

Ne zamandan böyle durursun

Yutar seni bir gün yer Anadolu’m

Zannetme ki gül gülistan kalırsın

Çekersin ah ile zor Anadolu’m.

Türlü çiçek açan bahar ayın var

Enginine akan berrak suyun var

Huzur dolu hanen şehir köyün var

Özü pak yiğidin var Anadolu’m.

Papatya çiğdemle donanmış dağlar

Lale sümbül ile süslenmiş bağlar

Diyarı gurbette bir garip ağlar

Ne halde hatırın sor Anadolu’m.

Çıkıp seyretsem dağlar başını

Dindiremem gözden akan yaşımı

Anlatamam sana olan aşkımı 

Ayrılık hasreti zor Anadolu’m.

Söylemem yaram dedim çok derin

Tükendi özümde dermanım ferim

Yıllar yılı sadık bir dost ararım

Sarıyüce’nin derdini bilene soram.

ANADOLUM

'Gelecekte her şey cep
telefonuna bağlı olacak'

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Başkanı ve
Üst Yöneticisi (CEO) Göran Marby, gelecekte internet

kullanımının cep telefonu cihazlarından olacağını belirterek,
"Araba tekerlekleri cep telefonları tarafından kontrol edilecek ve
her şey cep telefonlarına bağlı olacak." dedi.

Göran Marby, yaptığı açıklamada, dünyadaki internet
kullanıcılarına servis sunduklarını ifade etti.

İnternetin küresel olduğunu belirten Marby, "Bu yüzden
internet insanların hayatına nüfus etmiş durumda." dedi. Marby,
bugün dijitali ve buna benzer teknolojilerin konu-şulduğunu 10 yıl
önceki teknolojinin bugün ile aynı olmadığını kaydetti.

ICANN gibi bir organizasyonun daha önce hiç bulun-
madığını belirten Marby, "Bizim herhangi bir şeyle benzer-liğimiz
yok. Biz karşılaştırılamayız. Çünkü internet insan yaşamının her
tarafında." dedi.

Marby, "Biz bu küçük dünyanın daha güzel olması için
katkıda bulunuyoruz. Çünkü internetin dünyayı daha iyi yaşa-
nılacak hale getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"İnternetini korumalı ve geliştirmelisin"
İnternetin öngörülebilirlilik yarattığını, öngörülebi-

lirliğin yatırımı, yatırımında fırsatları yarattığının altını çizen
Marby, şunları kaydetti:

"İnternet benzersiz bir şey. Sen bir internete sahipsin, ben
de... Eğer öngörü yapmak istiyorsan internetini korumalı ve
geliştirmelisin. İnternetin 5 sene sonra nerede olacağını bilmiyo-
rum. Akıllı telefonların hızı interneti değiştirdi. Bu kısım teknoloji
çok değişti. Mesela Facebook, Snapchat, Instagram gibi birçok şey
çok hızlı oldu. İnternetin altında yatan bizim temsil ettiğimiz in-
ternet değişmedi aynı."

Marby, gelecekte internet kullanımının cep telefonu
cihazlarından olacağını belirterek, "Tekerlekler cep telefonları
tarafından kontrol edilecek ve her şey cep telefonlarına bağlı ola-
cak." açıklamasında bulundu. 

Haber Merkezi

Milletvekillerine Laçinli
kadınların başarılarını anlattı

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite
Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Akyol

ve Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şube Başkanı
Sedat Canbolat’ın bulunduğu ziyarette, Başkan
Yardımcısı Mustafa Ceylan, Yönetim Kurulu
Üyesi Birol Bekir Özkan, Kadın Komisyonu
Başkanı Fatma Paşaoğlu ve üniversite öğrencil-
erinden oluşan Kızılay Kulübü üyeleri de hazır bu-
lundu.

Kızılay Haftası’nı kutlayarak 149 yıllık
köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kızılay’ın,
dünyanın her yerine yardım eli uzatan, profesy-
onel bir koordinasyona sahip yüz akı kuru-
luşlarımızdan biri olduğunu ifade eden Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  ülkemiz ve dünyada
yaşanan her dramın ardından yaraları saranın hep
Kızılay olduğunu vurguladı. 

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
bunlara ek olarak şu açıklamalarda bulundu: 

“Kızılay ile kurumsal anlamda yakın bir
hukukumuz var. Birlikte pek çok kurumsal
çalışmaya imza attığımız Kızılay’ın varlığını her
alanda hissediyoruz. Üniversite olarak, Kızılay ile
her türlü profesyonel iş birliğine hazırız. Gücümüz
yettiğince Kızılay’a destek vermeye devam
edeceğiz. Çorum’da gerçekleştirilen çalışmalarda
emeği geçen Kızılay yöneticilerini ve gönüllü-
lerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyo-
rum.”

Kızılay Derneği Şube Başkanı Sedat
Canbolat ise Üniversite ile olan ilişkilerini daha
ileri boyuta taşımayı amaçladıklarını söyleyerek
“Kızılay’ın üniversitemizin kardeş Sivil Toplum
Kuruluşu (STK) olmasını arzu ediyoruz.” diye
konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesini
ziyaretinin ardından Rektör Prof. Dr. Alkan,
Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi’ne de zi-

yarette bulunarak merkezdeki çalışmalarla ilgili
bilgiler aldı.

Kızılay’ın Çorum’daki faaliyetleri ile il-
gili bilgiler veren Canbolat, “Bugüne kadar pek
çok çalışmamızı sizden aldığımız destek ve güçle
gerçekleştirdik” diyerek kan bağışında Çorum’un
iyi bir seviyede olduğunu da belirtti. Canbolat, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rek-
töre teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Kızılay Kan Merkeziyle yapılan protokol kapsa-
mında Üniversitenin eğitim birimlerinde bil-
inçlendirme toplantılarının yapıldığını ve belli
birimlerde kan bağışı yapıldığını da hatırlatarak
“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hitit
Üniversitesi olarak bu duyarlılık çerçevesinde iş
birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.” diye
konuştu.

“Kızılay, Türkiye’nin yüz akı”
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.

Reha Metin Alkan,
29 Ekim-4 Kasım
tarihleri arasının

Kızılay Haftası
olması münase-
betiyle Türkiye

Kızılay Derneği
Çorum Şubesini 

ziyaret etti.
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Demir İpekyolu'nda
ilk tren kalkıyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa
inşa ettiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının
açılışı için Bakü'nün Alat limanında tören
düzenlenecek.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek bir proje
olarak nitelendirilen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir-

yolunda ilk katar hareket edecek.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu
ulaşımını sağlayacak, BTK'nın, Bakü'ünün Alat lima-
nındaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katılacak.

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine
göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun,
76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'-
dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Pro-
jenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76
kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan
sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi
Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bu-
lunuyor.

Yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük
taşınabilecek

BTK için Gürcistan kısmındaysa 105 kilometre
yeni demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray ye-
nilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu
hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e
kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün olacak. Çin'-
den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üz-
erinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, ordan da
Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi
öngörülüyor.

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 mi-
lyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar
3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması
planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa
ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlan-
tısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma
potansiyeli ortaya çıkacak.

7 bin kilometre kısalacak
BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma kori-

dorlarına önemli bir alternatif oluşturacağı, projenin
ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-
Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi
öngürülüyor.

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tama-
mı Rusya üzerinden geçiyor. BTK'nın devreye alın-
masıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. 

Böylece Çin ile Avrupa arasındaki yük
trafiğinin önemli bir kısmının Rusya'dan bu güzergaha
kayacağı tahmin ediliyor. BTK güzergahında ürünler
Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek. 

Haber Merkezi

Haber Merkezi

Haber Merkezi

‘Plaka Tanıma Sistemi’ devreye giriyor
Gümrük ve Ticaret

Bakanı Tüfenkci,

"Plaka Tanıma

Sistemi,

17 kapımızda 

1 Kasım itibariyle

hayata geçmiş

olacak." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
yaptığı açıklamada, Türkiye'ye kara gümrük

kapılarından gelen ve giden tüm araçların plaka-
larının sisteme otomatik olarak kaydedilmesini
sağlayacak bir proje geliştirdiklerini söyledi. 

Herhangi bir güvenlik sıkıntısı ya da risk
analizinde bu araçların tahlil edilmesini amaç-
ladıklarını anlatan Tüfenkci, "Giriş-çıkışları
kolaylaştırmayı, aynı zamanda güvenliği sağla-
yacak bilgi analizlerini oluşturabilmeyi hedefliy-
oruz." diye konuştu.

Tüfenkci, sistemin sadece Türkiye'deki
plakalar veya Latin harfli karakterler içeren
yabancı ülke plakaları için hazırlanmadığına işaret
ederek, Arapça karakter taşıyan plakalar için de
özel bir Arapça-Latince çeviri sistemi düzen-
lendiğini, dolayısıyla bu ülkelerden gelen araçlara

ait pek çok farklı plakanın sorunsuz olarak tanım-
lanabileceğini bildirdi.

Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20
sınır kapısında "Plaka Tanıma Sistemi"ni hayata
geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam
etti:

"Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla
hayata geçmiş olacak. Halen inşaat halindeki Sarp,
Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında kurulum
için inşaat çalışmalarının tamamlanması bek-
lenecek ve buralarda da inşaat biter bitmez sistem-
ler devreye alınacak." 

"Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak"
Tüfenkci, manuel olarak müdahale

imkanı kalmayacağından bu yolla yapılması
mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurgu-

layarak, şunları kaydetti:

"Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kon-
trollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke
güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede
etkinliğin artırılması sağlanacak. Plakaların
otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem
personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların
daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün
olacak."

İçişleri Bakanlığının sistemiyle entegre
çalışacak uygulama sayesinde özellikle ihbarlı
araçların tespiti, takibi ve kontrolüyle risk analiz-
lerinin daha etkin yapılabileceğine işaret eden
Tüfenkci, Türk firmalarınca geliştirilen sistemin
yerli yazılımı destekleme ve kaçakçılığı önleme
açısından önemli olduğunu bildirdi.

‘Hareketsiz yaşam tarzı 
inmeyi tetikliyor’

Prof. Dr. Giray, 
"Düzensiz yaşam, 
yoğun sigara, alkol
kullanımı, kolesterolü
arttıracak beslenme,
bizim gibi et ve yağ 
tüketiminin fazla 
olduğu bölgelerde
inme yükünün de 

çok fazla arttığını 
görüyoruz." dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji

Yoğun Bakım ve İnme Merkezi Sorumlusu Prof.
Dr. Semih Giray, düzensiz yaşam, yoğun sigara ve
alkol kullanımı, kolesterolü artıracak beslenme
biçimi, et ve yağ tüketiminin fazla olduğu bölgeler
ile hareketsiz yaşamın inme riskini artırdığını
söyledi.

Giray, 29 Ekim Dünya İnme Günü dola-
yısıyla yaptığı açıklamada, akut önmenin önemli
hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

İnmenin kişileri engelli bırakma riski
açısından birinci sırada yer aldığını belirten Giray,
"Ölüm nedenleri arasında ise üçüncü sırada yer
almaktadır. Akut inme yaşanma sıklığı 6 dakikada
birdir." dedi.

Giray, ani gelişen akut inmede hızlı hare-
ket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgi-
leri verdi:

"Kolda ve bacakta tutmama, uyuşma,
görme kaybı, konuşmada bozulma, dengesizlik,
bayılma ve bilincin hızla kaybolması gibi klinik
bulguları var. Bunlardan birini görüyorsak hızlıca
hastayı acil servislere ve ilgili tedavinin yapıldığı
hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Bu açıdan ilk
6 saat çok önemli. 

Özellikle ilk 4,5 saatte damar açıcı te-
daviyi uyguladığımız zaman hastaların yaklaşık
yarısında büyük bir iyileşme sağlıyoruz. Diğer
yarısında damardan açılan tedaviye yanıt vermey-
ince anjiyo ile tıkalı damarları açıyoruz. Bu tedavi
çok büyük yarar sağlıyor. Özürlülükte azalma
oluyor. Ölüm riskini ciddi derecede azaltıyor ve
hasta kısa sürede tekrar evine, ailesine, çocuk-
larına kavuşabiliyor."

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya
Milletvekili Deniz Baykal'ın da aynı rahatsızlığı
geçirdiğini anımsatan Giray, bunun akut inmenin
Türkiye'de ve dünyada ne kadar sık görül-

düğünün, hastaların hızlıca tedavinin yapıldığı
merkezlere götürülmesi gerektiğinin kanıtı oldu-
ğunu belirtti.

Giray, hastalığın belirtilerinin fark edil-
mesi ve kişinin 112 Acil Servis ekiplerinin koor-
dinasyonunda inme merkezlerine taşınmasının
önemine işerat ederek, bunun hem tedavi açı-
sından, hem de hastalığın ülke üzerindeki eko-
nomik yükünün azaltılması açısından çok önemli
olduğunu ifade etti.

Hareketsiz yaşamın etkisi
İnmeyi arttıran etkenlere işaret eden

Giray, "Düzensiz yaşam, yoğun sigara, alkol
kullanımı, kolesterolü artıracak beslenme, bizim
gibi et tüketiminin fazla olduğu, yağ tüketiminin
fazla olduğu bölgeler ile hareketsiz yaşamın ön
planda olduğu bölgelerde inme yükünün de çok
fazla arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.



Bayat şehir stadyumunda oy-
nanan karşılaşmanın ilk yarısı

golsüz sona erdi.
İkinciye yarıya daha atak

başlayan Belediyespor, 59.dakikada
hazırlık maçlarının gözde ismi
Taha’nın attığı golle öne geçti.

Karşılaşmada skoru koruyan
Sungurlu Belediyespor, sahadan 1-0
galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2’de 2 yapan fut-
bol takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni sezonda 1. Amatör kü-
mede mücadele eden Belediyespor
sezon öncesi iddialı bir kadro oluş-
turmuştu.

Grupta diğer sonuçlar şu şekilde;
Osmancık Belediyespor 2 - 1

Alaca Belediye Gençlikspor 
Çorum İl Özel İdare Genç-

likspor 1 - 1 İskilipspor
İskilipgücüspor 1-1 Çorum

Çimentospor
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İğneli
yorum

Kemal BERK

Her fırsatta birbirlerini sevdiklerini iddia edenler, sıra hizmet etmeye
gelince, asla bedelsiz hizmette bulunmazlar. 

Sevdiklerine bedelsiz hizmet edenleri göreyim. 
Yemin ederim elini öpeceğim...SUNGURLUGAZETESiGAZETESi

Oğuzhan Atik Sevda İnce

Sevda İnce

Bu sezon Türkiye 2. Voleybol Ligi 3. Grupta
mücadele veren Belediyespor, Mahmut

Atalay Spor Salonunda ağırladığı Samsun tem-
silcisini rahat geçti.

Sezonun ikinci maçına kendi seyircisi
önünde çıkan Belediyespor, ilk seti 26-24 kay-
betti.

Taraftarının desteğini arkasına alan
Belediyespor, rakibine başka set vermeyerek, 1.

Seti 25-22, 2. Seti 25-23 ve 3. Seti 25-16 alarak
salondan 3-1 galip ayrıldı.

Sezonun ilk maçında deplasmanda
Gümüşhane Telekom’u 3-0 yenen voleybol
takımı grupta 2. sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor grubun 3. ma-
çında deplasmanda Ordu Anadolu İHL ile önü-
müzdeki Pazar günü saat 15.00’da karşılaşacak.

Voleybol takımı 2'de 2 yaptı

Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı  kendi sahasında

karşılaştığı Bafra Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Futbol takımı liderlik koltuğunda

Sungurlu Belediyespor Futbol Takımı deplas-
manda karşılaştığı Bayat Belediye Gençlikspor'u
1-0 mağlup etti.

Engin Çetin Balkan Şampiyonu

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen
3.Uluslararası Gençler Balkan Güreş

Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
sporcularından Engin Çetin serbest stil 55
kiloda şampiyon oldu. 60 kiloda Türkiye’yi
temsil eden Musa Şahin ise üçüncülüğü elde
etti.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü güreşçileri Engin Çetin ve Musa
Şahin, Balkan Şampiyonası’nda derece
yaptı. Engin Çetin şampiyon olurken, Musa
Şahin üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Ulus-
lararası Gençler Balkan Güreş Şampiyonası
Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı. 9 ülkenin
katılımıyla düzenlenen şampiyonada Çorum
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden iki

güreşçi milli mayoyu giydi. Aynı zamanda
Güreş Federasyonu’nun Grekoromenden So-
rumlu Asbaşkanı olan Çorum Belediyespor
Kulüp Başkanı Zeki Gül’ün de izlediği
şampiyonada, Engin Çetin serbest stil 55
kiloda Cumartesi günü mindere çıktı.

Elemelerdeki tüm rakiplerini
yenen Çetin, finale yükseldi. Engin Çetin, fi-
nalde Makedon sporcu Mınır Rechapı ile
karşılaştı. Makedon sporcuyu da yenen
Engin Çetin Balkan şampiyonluğunu
kazandı.

Musa Şahin ise serbest stil 60
kiloda Cuma günü mindere çıktı. Madalya
maçını kazanan Şahin, Balkan üçüncü-
lüğünü elde etti ve Türkiye’ye bronz madal-
ya kazandırdı.


