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MÜSLÜMAN GENCİN YADELLERDEKİ NAŞI
YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

“BiR YERDE TÜRK
VARSA iÇiMiZ RAHAT”
Almanya’da ölen ve
sahipsiz olduğu için
cenazesi günlerce morgda
bekletilen ve yakılmak üzere
olan Afrikalı Müslüman’ın
cenazesine Türkler sahip

Ayrılıkları Bir Gün Sürdü..

Saraykent'teki Kaza Yürekleri Dağladı

Yozgat’ta
meydana gelen
trafik kazasında birer
gün arayla yaşla çift
yaşamını yitirdi. Kaza
da Cemalettin Zencir
olay yerinde yaşamını
yitirirken, aynı
otomobilde bulunan
eşi Gülhanım Zencir
Dinçsoy yaralandı.
>>> 7.

çıktı. Aralarında Yozgatlı STK
temsilcisi Alper Başkurt’un
da yer aldığı Türk grup,
cenazenin defnini dualarla
gerçekleştirdi.
>>> 4. SAYFADA

SÜPER BABAANNE
Yozgat’ta 91 yaşındaki Hatice Arslan, namı diğer Süper Babaanne, 3 hafta korona
virüsten tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. 6 ay önce beli kırılan Hatice
nine, yaşından dolayı ameliyat edilemedi, kemikleri kendi kendine kaynadı
HEMŞİRELERE KURBAN OLURUM
Yaşının çok büyük olduğunu belirten Hatice
nine, “ Yaşım çok büyük. 6 tane çocuğum var.
8 tane de torunum var. Allah daha çok versin.
Konuya komşuma da versin. Hastanedeki
hemşirelere de kurban olurum” dedi. Hastalığı
çok fazla hissetmediğini dile getiren Arslan,
“Hastalığa hiç bilmedim. Bir gece içerisinde
bağırdım. 3 gün hasta yatmışım. Hiç haberim
olmadı. Cenabı Allah ‘dur sen garip adamın
birisin seni hastalandırmam’ dedi. Bu hastalığın
nerden bulaştığını bilemiyorum ki. 3 hafta
hastanede yattım. Hastanede çok güzel
ilgilendiler. Hemşire ve doktorlardan çok
memnunum” şeklinde konuştu.

Çekerek'te atık su tesisleri

için ihale yapıldı

Yozgat’ın Çekerek Belediyesi
gün geçmiyor ki farklı bir projeyle
halkın karşısına çıkıyor. İlçede Sosyal
belediyeciliğin yanı sıra çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor. >>> 2'DE

AMBULANS GELİNCE AĞLADIM
Hastalığı hep duyduğunu ve hiç evden
çıkmadığını anlatan Hatice nine, “Balkona
oturdum. Bende hep sağa sola bakıyordum.
Bu hastalık nasıl hastalık diyordum. Cenabı
Allah’ta dedik ki, sen anandan doğdun doğalı
seni hastalandırmadım. Bir yerine de bir zarar
hissettirmedim. Hiç bir şeyim olmadı. Daha da
bir şey çekmiyorum. Ambulans gelince korkup
ağlamışım” dedi. >>> 3. SAYFADA

ZAFER TÜRK
MUTFAĞINDAN
YÖRESEL
HASSASiYET!

Yozgat’ta
bir restoran
kentin yöresel
lezzetlerinden
biri olan testi
kebabını,
alışılmışın
dışına
çıkararak
paket servis
yerine testi ile
müşterilerinin
hizmetine
sunuyor. 3'TE

BAŞKAN'DAN PERiLERE ZiYARET
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kadınlar
Hentbol 1’nci Lig’inde mücadele eden Aile ve
Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını ziyaret
ederek, sporculara hediye verdi. SPORDA

Umutlu’da
tıraş vakti
Belediyeden 65 yaş üstü vatandaşa yerinde hizmet

Pandemi sürecinde kısıtlı hayatın
evde bıraktığı yaşlıları belediyeler
yalnız bırakmıyor. Umutlu Belediyesi de
sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların saç
tıraşlarını ayaklarına kadar gönderdiği
kuaförle yaptırıyor. >>> 2. SAYFADA

SEN ÇOK YAŞA ABDULLAH AMCA

Yozgat´ın
Sarıkaya
ilçesinde 40 yıldır
esnaflık yapan
Abdullah Karataş,
20 yılda 200 bin
fidanı toprakla
buluşturarak 20
hatıra ormanı
oluşturdu. 5'TE
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Bu Alışkanlık Bizi Mezara Götürür!

AHMET
SARGIN
Acil önlem alınmazsa önümüzdeki
20-30 yıl içerisinde bir
yılda tütünden ölenlerin oranı 2 katına
çıkacaktır. Yılda 5,4
milyon kişi sigara kullanımının neden olduğu sağlık sorunları
yüzünden ölmektedir.
Türkiye'ye de her altı
dakikada bir kişi, günde 275, yılda ise en
az 100 bin kişi tütüne

bağlı hastalıklar nedeniyle ölmektedir.
Günümüzde önlenebilen ölüm nedenleri arasında en önemli
olan tütün: kullanıcıların yaklaşık yarısını öldürmektedir.
Dünyada bir milyardan fazla insan tütün
ürünlerini kullanmakla
ve tütün kullanımı her
yıl 5 milyondan fazla
insanın ölümüne neden olmaktadır. Böyle
devam ederse 2030
yılına kadar yılda 8
milyondan fazla insanın ölümüne yol açacaktır.
Sigaraya başlama
yaşı son yıllarda maalesef daha küçük yaşlara inmiştir. Önceki
yıllarda sigara içmeye
çoğunlukla 18 yaşından sonra başlanırken

günümüzde 14- 19
yaşı arası gençlerin
yüzde kırkının bağımlı
hale geldiği görülüyor.
Sigara dumanı
evlerde dahil olmak
üzere tüm kapalı ortamlarda başlıca hava
kirliliği nedenidir. Kapalı ortamda sigara
dumanına maruz kalmanın sigara içmeyen
insanlarda kalp krizi
ve kanser gibi ciddi
sağlık sorunlarına yol
açtığını ve bu konuda
hiçbir güvenli aralığın
olmadığını ortaya koymaktadır.
Sigara dumanı çocuklarda ani bebek
ölümleri, orta kulak
ve solunum sistemi
enfeksiyonları ile devam eden öksürüğün
görülme sıklığını artırmaktadır. Sigara

dumanına maruz kalmak, akciğer kanseri
riskini yüzde otuz artırmaktadır. Bu kadar
zararlı ve tehlikeli bir
ürüne karşı kapsamlı
ve etkin bir mücadele
insani bir vazife olsa
gerekir...
Sigara içmeyi
önemsiz ve küçük
görmek, sigara üreten
patronların ve beynelmilel güçlerin işine
geliyor. Sigarayı bir
ekmek- rızık kapısı
gibi düşünmek, onu
küçümsemek ve sigara içmek mekruhtur
diye geçiştirmek bizi
oyalar, sigara patronlarının ekmeğine de
sağ sürer.
Tütün kullanımı
akciğer, gırtlak, böbrek, mesane, mide,
bağırsak, ağız boşlu-

ğu ve yemek borusu
kanserlerinin yanı
sıra lösemi, koroner
kalp rahatsızlığı, felç,
düşük prematüre doğum, doğum anormallikleri ve kısırlık gibi
rahatsızlıklara yol açtığı tespit edilmiştir.
Bu hastalıklar ise
insanların acılar çekmesine ve üretken
yıllarının boşa geçmesine sebep olmaktadır. Ayrıca tütün
kullanımı, ücret kaybı,
azalan verimliliğe ve
sağlık giderlerinin artmasına yol açtığından
ailelere ve ülkelere
ekonomik zarar vermektedir.
Tütün kullanımı genelde (yanlış olarak)
kişisel bir seçim gibi
gösterilmektedir. Bu
algının temelinde çoğu

kullanıcının tütünün
zararlarının farkında
olması ve kullanmayı
bırakmak istemesi,
fakat bunu nikotin
bağımlılığından dolayı
zor bulması yatıyor.
Bunlara ilaveten
dünya çapında çok
güçlü olan tütün endüstrisi tütün kullanımını sürdürmek ve
hatta artırmak adına
her yıl milyarlarca
dolarını çok yetenekli
pazarlamacı ve lobicilere harcamaktadırlar.
Sonuçta tehlike arz
eden konu insan sağlığıdır.
Sigara içmek para
ve zaman israfına neden olur. Sigara sağlığa zararlıdır. Parasını
el (dış güçler), dumanını yel alır...Sigara
israftır, İsraf etmek

ve kendine zarar vermek ise dinimizde
haram kılınmıştır.
Alkol, uyuşturucu
bağımlılığı neyse, tütün de aynı oranda
tehlikeli bir maddedir.
İnsan sağlığını felç
eden, insanı ağır ağır
ölüme götüren bir
madde ile mücadele
etmek herkesin görevidir.
İnsan sağlığı hiçe
sayılarak ekmek kazanılmaz, kazanılan
bu ekmekten de fayda gelmez. Sigara
yasağına özellikle
uyulmalı, uymayanlar
uyarılmalı. Çevreyi kirletmekte ısrar
edenler cezalandırılmalıdır. Sigarayla ve
kötü alışkanlıklarla
mücadele etmek dini
ve insani bir görevidir.

Umutlu’da
tıraş vakti
Belediyeden 65 yaş üstü vatandaşa yerinde hizmet

Çekerek'te atık su tesisleri

için ihale yapıldı

Yozgat’ın Çekerek Belediyesi
gün geçmiyor ki farklı bir projeyle
halkın karşısına çıkıyor. İlçede Sosyal
belediyeciliğin yanı sıra çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Son olarak
Çekerek atık su artıma tesislerinin
ihalesini yaptı. Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır yaptığı açıklamada;
“Bugün İhalesi yapılan Atıksu Arıtma
Tesisi Projemize 8 Firma Katılmış olup,

Qort=2142 m3/gün kapasiteli Atıksu
Arıtma Tesisi ve 4.572 m kanalizasyon ve
terfi hattı, 41 adet muayene bacası ve 2
adet paket tip terfi merkezi inşaatı 2 Yılda
tamamlanarak Çekerek Barajına Artık
Kanalizasyon Akmayacak!
Yıllarca Şehir Kanalizasyonu
tarafından kirletilen Çekerek Barajı için
göreve geldiğimiz günden beri yapmış
olduğumuz çalışmamızı bugün itibariyle
ihale ederek bir sözümüzü daha yerine
getirmenin gururunu yaşıyoruz.
İnşallah yapımına da başladığımızda,
ilçemizin en büyük eksikliğini de
gidermiş olacağız.
Çekerek Balıkçılığı bu vesileyle
canlanacak ve ilçemiz Balıkçılık
alanında Ülkemizin cazibe merkezi
haline gelecektir.Bu projemizin
gerçekleşmesinde başta Hemşehrimiz,
Gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Sayın Fuat Oktay Beyefendi olmak
üzere Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Tarık YILMAZ

Pandemi sürecinde kısıtlı hayatın evde
bıraktığı yaşlıları belediyeler yalnız bırakmıyor.
Umutlu Belediyesi de sokağa çıkamayan yaşlı
vatandaşların saç tıraşlarını ayaklarına kadar
gönderdiği kuaförle yaptırıyor.Akdağmadeni
İlçesi Umutlu Beldesi’nde covid-19 tedbirleri
kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaiş ve üstü
vatandaşların saç tıraşlarını yaptırıyor.
Belediye Başkanı İlhan Koçak; “Covid-19
tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan
büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak
belediyemizin en temel görevidir ilkesinden yola
çıkarak hizmeti 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın

operasyonu: 3 gözaltı
Yozgat’ta düzenlenen tarihi
eser operasyonunda 70 sikke ele
geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına
alındı.
Yozgat'ta düzenlenen tarihi
eser operasyonunda 70 sikke ele
geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına
alındı. Yozgat İl Jandarma ekipleri,

organize sanayi bölgesinde eski
eser satışı yapacağı ihbarını aldı.
Ekipler düzenlenen operasyonda
tarihi eser niteliği taşıyan 70 sikke
ele geçirilirken Ö.A., Ç.A. ve B.B.
gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri
sürüyor. İHA
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Yozgat'ta tarihi eser

ayağına getirdik” dedi.
GÖNÜLLÜ KUAFÖR
Başkan Koçak, belde de kuaförlük eğitimi alan
genci görevlendirerek yaşlı vatandaşların tıraş
ihtiyaçlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Koçak; “Belediyemiz, kasabamızın kuaförlük
eğitimi almış bir gencini görevlendirerek hizmeti
talep eden büyüklerimizin istekleri doğrultusunda
saç sakal tıraşını yaptırmaktadır. Bütün tıraş
malzemeleri dezenfekte edilip hijyen kurallarına
uygun hale getirilmiştir. Kuaför önlükleri tek
kullanımlıktır. Siz evde kalın, sağlıkla kalın. Her
şey Umutlu için.” Tarık YILMAZ
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Bir garip öldü diyeler- Almanya’dan!
lar

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bendeler garip olmasın
Firkat oduna yanmasın
Hocam kimseler
olmasın
Şöyle garip bencileyin
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra
duyalar
Soğuk su ile yuya-

Şöyle garip bencileyin
***
Koca Yunus’un dizelerinden daha doğrusu
yüreğinden dökülen
mana yüklü kelimeler.
Gurbetin yüreğimize Çamlığın sisi misali
çöktüğü günümüz
dünyasında gurbette
garip kalmak ve garip
ölmek arasında çok da
bir fark yok bizim için.
O yüzdendir bir tanıdık çehre, bir tanıdık
isim, bir tanıdık ses
ararız gurbet ellerde.
Gurbeti vatan bilmiş
çocuklarının hikayesi
bu günkü konumuz.
Gurbet şehri Yozgat’tan elinde bavulu
yıllar önce yaban elleri
mesken tutmuş ailenin

çocukları bu gün yadellerde sadece mahzun kalmış garipleri
değil mahzun ve sahipsiz kalmış bedenleri
de yalnız ve kimsesiz
bırakmıyor.
Onlardan sadece
bir tanesinin hikayesi,
Almanya’dan.
Afrikalı Müslüman
bir genç: Hasan!
Sahipsiz geldiği Almanya’da sahipsiz
teslim ediyor ruhunu
Allah’a.
Öyle bir kader ki
sahipsizin bedeni de
sahipsiz kalıyor!
Günlerce morgda bekleyen cenaze
yakılmak üzere iken
Günzburg Camii Dernek Başkanı Yılmaz
Kum, Ulm DİTİB Camii
başkanı Hasan Yıldız

ve Almanya Yozgat
Dernekleri Federasyonu (AYDER) Genel
Başkanı Alper Başkurt
harekete geçiyor.
Cenazenin yıkanmasından defnine kadar her şeyi İslam’a
uygun gerçekleştiriyorlar.
Cenazesi yakılmaktan ve sahipsizlikten
kurtulan gencin cenaze namazını kıldıran
DİTİB Günzburg Cami
imamının şu sözleri
oldukça dikkate değer:
“Eğer Türkler varsa
içimiz rahat, onlar
gerekeni en iyi şekilde
yapar.”
Türk ne anlama gelir
diyenlere:
Sahipsizlerin sahibi,
Kimsesizlerin kimsesi,

Mazlumların yareni,
Ölmüşlerin rahmete
ulaşmasına vesile.
Cenazeye omuz veren,
defnine vesile olan
hemşerimiz Almanya
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Başkanı
Alper Başkurt’un şu
açıklaması oldukça
manidar:
- Annemi bir kaç hafta
önce kaybettim. Pandemi dolayısıyla öz
annemin cenazesinde
memleketim Yozgat’ta
bulunamadım ama
bakın Allah'ın işine ki
daha önce yüzünü bile
görmediğim, kıtalar
ötesindeki bir annenin evladını yıkayıp
gömmek bize nasip
oldu. Ben annemin
cenazesini göremedim,
bir anne de oğlunun

cenazesini göremedi.
Allah rahmet eylesin
Hasan. Allah razı olsun
Hasan'ı garip koymayanlar."
Bu sözler, gurbette sahipsiz olmanın, yadellerde çaresiz kalmanın, kimsesize kimse
olmanın manasını da
ortaya koyuyor.
Alper Bey’i yakından tanıma fırsatını
bulan bir basın mensubu olarak yüreğindeki
insan sevgisine, mana
yüklü dünyasına şahitlik etmekten mutluluk
duyduğumu ayrıca
belirtmek istiyorum.
Keza Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Veysel
Filiz de keza öylesine. Aydıncıklı kimsesiz gencin cenazesini

memleketi Aydıncık’a
(geçtiğimiz yıl) ulaştırarak öylesine önemli
bir işe, hayra imza
atmıştı ki.
Onun da bir açıklaması var Afrikalı
Hasan’la ilgili: Gencimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
hemşericilik yapan bir
federasyon değildir.
Köklerini Bozok köylerinden alan bir inanç
medeniyetinin Avrupa’daki vicdan ve merhamet temsilcisidir.
Biz yine aynı inanç ve
merhamet ile dinimizin
ve medeniyetimizin
temsilcisi olmaya devam edeceğiz.
Türk olmak, Yozgatlı
olmak işte böyle bir
şey.

ZAFER TÜRK
MUTFAĞINDAN
YÖRESEL
HASSASİYET!

Yozgat’ta bir restoran kentin yöresel
lezzetlerinden biri olan testi kebabını, alışılmışın
dışına çıkararak paket servis yerine testi ile
müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Yozgat'ta bir restoran kentin yöresel
lezzetlerinden biri olan testi kebabını, alışılmışın
dışına çıkararak paket servis yerine testi ile
müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Yozgat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında
kapatılan lokanta ve restoranlar paket servis
hizmetine devam ediyor. Bu kapsamda bir restoran,
Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan ve bin bir
zahmetle hazırlanan testi kebabını müşterilerine testi
içerisinde sunuyor.
Kuzu etinden yapılan ve meşe kömürüyle yaklaşık
2 saat pişirilen testi kebabı, Yozgat fotoğraflarının
bulunduğu özel kutular içine konularak kırılmak üzere
servis araçlarıyla 30 dakikada müşterilere ulaştırılıyor.
İşletme ayrıca şehir dışındaki müşterilerine de testi
kebabı gönderebiliyor.
Paket servis yerine testi içerisinde kebabı gören
müşteriler ise memnuniyetlerini dile getirerek testiyi
kırıp yemeği yemenin mutluluğunu yaşıyor.
Pandemi öncesi günde 100'ün üzerinde satılan
testi kebabı şimdiler de 50-60 adet satılıyor.
“Pandemi testi kebabı satışlarını da etkiledi”
Testi kebabını orijinal haliyle müşterilere
ulaştırmanın memnuniyetini duyduklarını söyleyen
İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici, “Pandemi
sürecinde restoranımız kapalı. Bu süreç içerisinde
değerli müşterilerimize istemiş oldukları ürünleri
motorize ve kapsamlı bir şekilde 30 dakika içerisinde
gönderiyoruz. Yöresel yemeğimiz olan testi kebabını
da 4 kişi ve üzerine testi içerisinde müşterilerimize
gönderiyoruz. Ve müşterilerimiz bu testiyi kırarak
yiyorlar. Müşterilerimiz, kebabı testi içerisinde
gönderdiğimizde bize geri telefon açarak teşekkür
ediyorlar. Çok memnun olduklarını iletiyorlar.
Önceden günlük 100'ün üzerinde testi kebabı
yapılıyordu pandemi süreciyle bu sayı 60'a kadar
indi” dedi.
Müşterilerden Galip Ertürk ise sipariş verdikleri
kebabın testi içerisinde gelmesine mutlu olduklarını
belirterek, “Restoranlarımızın hızlı paket servisleri
bize pandemi günlerini aratmayacak. Bu günlerin
bitmesini eski zamanlara dönmeyi istiyoruz. Lokanta
ve restoranlarımız ellerinden geleni yapıyorlar biz
de bu lezzetlerden mahrum kalmıyoruz. Biz testi
kebabını paketler içerisinde bekledik ama onlar
orijinal haliyle testi içerisinde getirdiler. Onlara
teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. İHA

SÜPER BABAANNE

Yozgat’ta 91 yaşındaki Hatice Arslan, namı diğer Süper
Babaanne, 3 hafta korona virüsten tedavi gördüğü hastaneden
yürüyerek çıktı. 6 ay önce beli kırılan Hatice nine, yaşından dolayı
ameliyat edilemedi, kemikleri kendi kendine kaynadı. Bunun
üzerine bir de korona virüse yakalanan süper babaanne, hastalığı
yenerek hastaneden yürüyerek taburcu oldu.
Hastalığın kendisine nereden bulaştığını bilmediğini dile getiren
Hatice nine, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını belirterek,
“Allah doktorlardan hemşirelerden razı olsun. Bana çok güzel
baktılar” dedi.
HEMŞİRELERE KURBAN OLURUM
Yaşının çok büyük olduğunu belirten Hatice nine, “ Yaşım çok
büyük. 6 tane çocuğum var. 8 tane de torunum var. Allah daha çok
versin. Konuya komşuma da versin. Hastanedeki hemşirelere de
kurban olurum” dedi. Hastalığı çok fazla hissetmediğini dile getiren
Arslan, “Hastalığa hiç bilmedim. Bir gece içerisinde bağırdım. 3
gün hasta yatmışım. Hiç haberim olmadı. Cenabı Allah ‘dur sen
garip adamın birisin seni hastalandırmam’ dedi. Bu hastalığın
nerden bulaştığını bilemiyorum ki. 3 hafta hastanede yattım.
Hastanede çok güzel ilgilendiler. Hemşire ve doktorlardan çok
memnunum” şeklinde konuştu.
AMBULANS GELİNCE AĞLADIM
Hastalığı hep duyduğunu ve hiç evden çıkmadığını anlatan Hatice
nine, “Balkona oturdum. Bende hep sağa sola bakıyordum. Bu
hastalık nasıl hastalık diyordum. Cenabı Allah’ta dedik ki, sen
anandan doğdun doğalı seni hastalandırmadım. Bir yerine de
bir zarar hissettirmedim. Hiç bir şeyim olmadı. Daha da bir şey
çekmiyorum. Ambulans gelince korkup ağlamışım” dedi
MASKE TAKIN
Hatice nine, özellikle maske takmayanlara uyarılarda bulundu.
Hastanede yatmanın zor bir durum olduğunu anlatan Hatice nine,
“Hastanede olmak çok zor. Maske takmayanlar taksınlar. Hem
kendilerine zarar gelmez hem sevap işlerler” diye konuştu.
BELİMİ KIRDIM
Ramazan ayında düşüp belini kırdığını anımsatan Hatice nine, “Ben
birde düştüm. Ramazan ayının 15’inde düştüm. Orucunu tutma
ihtiyarsın dediler. Bende orucumu tutarım dedim. Orucu tuttum.
Yemeğimi hazırladım. Yusuf dizisine bakarken birden bire düştüm.
Ağlaya ağlayı durdum. Komşunun bir tanesi telefon etti. Belim 3
yerden kırılmış. Komşuya yıkıldım dedim.

SÜPER BABAANNE

Ben kalkamıyorum dedim. O da Yakup’u aramış. Kapıyı
açamıyorum gelme dedim. Öylelikle gelip aldı beni. Hastaneye
götürmüşler beni” ifadelerini kullandı.
HER ŞEYİ YERİM
Hastalıkları yenmesinde bünyesinin sağlam olmasının etkili
olduğunu ifade eden Hatice nine, “Allah ne veriyorsa yerim.
Allah’ta bana kuvvet verirdi. Şimdiki rahatlıkta ne var ki. Ben
rahat olmazsam bilmem. Allah’a çok şükür ben çok sağlamım.
Arkadaşlarım, canlarım ciğerlerim, kuzularım. Maskenizi takın.
Kapıya çıkıyorsanız da maskeyi ağzınıza takın. Takınmaya devam
edin” şeklinde konuştu.
91 YAŞINDA ATLATTI
Hatice ninenin torunu Görkem Arslan Muş, babaannesinin
bünyesinin sağlam olduğunu ve 91 yaşında hastalığı atlattığını
söyledi. Babaannesinin tek başına yaşadığını kaydeden Muş,
“Babaannem 91 yaşında. Kendisi tek başına yaşıyor. Bizim
tahminimiz ziyaretine gelen akrabalarından dolayı bir korona virüs
vakasına tanık olduk.
3 hafta kadar hastanede yattı. Buradaki doktor ve
hemşirelerimizin iyi bakımı ve babaannemin bağışıklık sisteminin
güçlü olması sayesinde 91 yaşında koronayı atlattı.
İlk 3 gün kadar soğuk algınlığı belirtileri ile başladı. Sürekli mide
bulantısı, iştahsızlık ve soğuk algınlığı oldu. Belirtilerin hepsini
gösterdi. İlk başta karıştırıldı. Soğuk algınlığı mı korona virüs mü
netleşmedi. Daha da artınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yapılan testler sonucunda pozitif olduğu belirlendi. Yaş dolayısıyla
direk hastaneye yatırıldı” dedi.
HAYAT DOLU
“Babaannem gayet hayat dolu, neşeli ve yaşamayı seven bir
insan” diyen Muş, “Yemek ayrımı yapmaz. Her türlü yiyeceği yiyen
ve yemeyi içmeyi seven biri. Bağışıklık sistemi de bu yüzden güzel.
Bağışıklık sistemi de onun biran önce ayağa kalkmasına neden
oldu. O yüzden de şuanda aramızda. Allah onu bize bağışladı.
Ramazan ayında babaannem düştü ve kalça kemiğini kırdı. 3 yerden
kırığı vardı. Yaş nedeniyle ve risklerden dolayı ameliyata alınamadı.
Orada da iyi bakım sayesinde ayağa kalktı. Kırık çok riskliydi.
Çok kaynamayacak şekildeydi. Ama hastanede bakım sayesinde
babaannem hem kırığı atlattı, hem de korona virüsü yendi. Biz
babaanneye süper babaanne diyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Corona İnsanları Yalnızlaştırıyor

ESMA
ARSLAN

camlikgazetesi@gmail.com

Sanıyorum benim
gibi düşünen, benim
gibi hisseden birçok
insan var.
Hayatımız bizler

farkına varsak da
varmasak da yatıp
kalkmakla, çalışmakla gelip geçiyor.
Her geçen gün biraz
daha robotlaştığımız
ortada.
Kim bunu inkar
edip görmezden gelebilir veya bu söylediklerime itiraz
edebilir.
İşte böylesi olumsuz şartlar altında
biz ne yapıyoruz,
gününüzü, hayatınızı

daha da güzelleştirmek için sayfalarımız ALMANYALILAR’ı
evinize, ayağınıza,
telefon, tablet, bilgisayar ekranlarınıza
getiriyoruz.
Ben yazar çizerlerimiz, okurlarımız,
sponsorlarımız, maddi manevi destekçilerimiz ve sevgili
okurlarımızla biz bir
aileyiz derken tam
da bunu kastediyorum.

2020 yılını küresel
salgın yazdı, çizdi
o biçim de başrolde
oynadı.
Bizler ise hem
kurbanları, hem doğal figuranları, hem
de izleyicileri olarak
dışarıda kaldık.
Ama en çok bizi
etkiledi, yıprattı,
hasta etti hatta öldürdü. Yıl nasıl geldi,
nasıl geçti feleğimiz
şaştı.
Noel’in bu kadar

geldiğini hatırladığım
bir başka yıl hatırlamıyorum.
Hastalıklarla, sevdiklerimizi yitirmekle, acılarla, yaslarla,
insan ilişkilerindeki
yozlaşmalarla gelip
geçen zaman, psikolojimizi bir çok yönden olumsuz etkiledi,
bizleri alttan alta
hasta etti, ediyor.
Sıradan günlük
ativitelerimizi, sosyal
faaliyetlerimizi, in-

san gibi alışveriş etmeyi, bir yerlerde bir
şeyler yiyip içmeyi,
herhangi bir arkadaşımızla bir yerlere
oturup insan gibi
kahve içip sohbet
etmeyi özler olduk.
Vallahi sizleri bilmiyorum ama ben
böylesi sıradan dost
muhabbetlerini dahi
özler oldum.
İnsan sosyal bir
varlıktır diye buna
dememişler.

Gel de komplo
teorilerine inanma.
Meğer oynayanlar
çok büyük oynamış.
Zenginler daha da
zengin olurken fakir
fukaranın daha da
yoksullaştığını hergün izliyor, bilgilerini
ediniyoruz.
Dünyayı etkisi
altına alırken bu illet
bizleri de yalnızlığa
mahkum ediyor.
Bu gün gibi ortada.

MÜSLÜMAN GENCİN YADELLERDEKİ NAŞI
YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

“BiR YERDE TÜRK VARSA iÇiMiZ RAHAT”
Almanya’da ölen ve sahipsiz olduğu için cenazesi
günlerce morgda bekletilen ve yakılmak üzere olan Afrikalı
Müslüman’ın cenazesine Türkler sahip çıktı. Aralarında
Yozgatlı STK temsilcisi Alper Başkurt’un da yer aldığı Türk
grup, cenazenin defnini dualarla gerçekleştirdi.
Almanya'nın Günzburg kentinde ölen ve sahipsiz olduğu
için cenazesi günlerce morgda bekletilen Afrika'nın Fildişi
Sahilleri'nden Hasan isimli gencin cenazesi yakılmaktan son
anda Türkler tarafından kurtarıldı. Almanya'nın Günzburg
kentinde yaşamını kaybeden Lassina Konate (Hasan)' ın
cenazesi, Almanya'da yakınları olmadığı için ve ülkesine
nakli de ailesinin imkânlarını aştığı dolayısıyla haftalardır
Günzburg hastanesi morgunda bekliyordu. Afrika, Fil Dişi
Sahilleri'nden gencin cenazesi son çare olarak yakılacaktı.
Ancak Müslüman olduğu bilinen genç için, hastane yetkilileri
tarafından son kez DİTİB Günzburg camisine haber verildi.
Günzburg Camii Dernek Başkanı Yılmaz Kum, Ulm DİTİB
Camii başkanı Hasan Yıldız ve Almanya Yozgat Dernekleri
Federasyonu (AYDER) Genel Başkanı Alper Başkurt bu
konuyla ilgilenerek defin için merhum Hasan'ın ailesine
ulaştı cenazenin Günzburg'a defnedilmesi gerektiği bilgisi
verildi.
EĞER BİR YERDE TÜRKLER VARSA İÇİMİZ RAHAT
Süreci takip eden Hasan'ın Afrika'daki köyünün imamının
söylediği sözler ise çok etkileyiciydi.

İmam, Türkler’in cenazeyi sahiplenmesinden duyduğu
memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Eğer Türkler varsa
içimiz rahat, onlar gerekeni en iyi şekilde yapar."
ALMANYA’DAKİ YOZGATLILAR’IN HASSASİYETİ
Yıkanmasından defnedilmesine kadar, cenazeyi
sahiplenen Türk’lerden biri olan Almanya Yozgat Dernek
Federasyonu Temsilcisi (AYDER) Federasyonu başkanı
Alper Başkurt, şunları söyledi: "Annemi bir kaç hafta önce
kaybettim. Pandemi dolayısıyla öz annemin cenazesinde
bulunamadım ama bakın Allah'ın işine ki daha önce yüzünü
bile görmediğim, kıtalar ötesindeki bir annenin evladını
yıkayıp gömmek bize nasip oldu. Ben annemin cenazesini
göremedim, bir anne de oğlunun cenazesini göremedi.
Allah rahmet eylesin Hasan. Allah razı olsun Hasan'ı garip
koymayanlar."
SADECE YOZGAT’IN DEĞİL
VİCDAN VE MERHAMETİN TEMSİLCİYİZ
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz
de açıklamasında, “Gencimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu hemşericilik yapan bir
federasyon değildir. Köklerini Bozok köylerinden alan bir
inanç medeniyetinin Avrupa’daki vicdan ve merhamet
temsilcisidir. Biz yine aynı inanç ve merhamet ile dinimizin
ve medeniyetimizin temsilcisi olmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı. Tarık YILMAZ

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

Bilim Sanat Merkezine

Kütüphane

Yozgat’ta özel yetenekli
öğrencilerin kendilerini en
üst düzeyde geliştirmelerine
destek sağlamak ve
öğrencilerimizde okuma
kültürünü zenginleştirmek
amacıyla hafta içi ve hafta
sonları ilave eğitim programları
uygulayan Merkez Fatma
Temel Turhan Bilim ve Sanat
Merkezi, Sorgun Bilim ve Sanat
Merkezi ile Boğazlıyan Bilim
Sanat Merkezlerimizde 1000’er
kitaplık yeni kütüphaneler
kurularak, toplamda 3 bin
adet kitap ve modern okuma
salonlarıyla okuma faaliyetlerine
devam edecek. Geleceğimizin
teminatı öğrencilerimize
kütüphanelerimizin hayırlı

olmasını dileyen İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
‘’Öğrencilerimizin kitaplarla
hemhal olması ve kitap okuyarak
farklı bir iç dünyaya kavuşmasını
hedefliyoruz. Kitap okumak aynı
zamanda zekayı geliştirir, kelime
hazinesini zenginleştirir, stres
azaltır, bilgiyi çoğaltır, hafızayı
güçlendirir, konsantrasyonu
artırır, daha iyi yazma becerisi
sağladığı gibi olaylara
farklı açılardan da bakmayı
sağlar. Kütüphanelerimizin
kurulmasında emek veren ve
katkı sağlayan herkese teşekkür
eder, öğrencilerimize ve eğitim
camiamıza hayırlı olmasını
dilerim” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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“Namaza
dikkat edin,
hanımlarınızı
üzmeyin!”

HÜSEYİN
KOÇ
Din büyükleri
buyuruyor ki:
“Namaz kılmamak çok tehlikelidir, çünkü Allahü
teâlânın emridir.
Biz âciz hâlimizle bile, birine
bir şey söylediğimiz zaman yapılmıyorsa gücümüze gidiyor.
Allahü teâlânın,
sürekli olarak,
her emrine (Hayır!) demek, devamlı Ona meydan okumak ne
cesarettir!
Dikkatli düşünülünce, bu tavır,
imanın olmadığını
gösterir.
Onun için
sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği
herkese mutlaka
namazı bildirmek
lazımdır.
Eğer kılınmazsa, kaza kılacak
kadar zaman geçtikçe, yani her
beş-altı dakikada
bir, günahı, öncekilerle toplanarak
bir misli artar.
Peygamber
(sallallahü aleyhi
ve sellem) Efendimizin, vefat
ederken son sözü,
(Namaza dikkat
edin, hanımlarınızı üzmeyin!)
olmuştur.
Hanımımız,
evlatlarımız bize
Allahü teâlânın
emanetidir.
Basit şeyler
için onları üzmemeli. Onlara
İlmihâl’den Ehl-i
sünnet itikadını,
dinimizin emir
ve yasaklarını,
namazı, Kur’an-ı
kerimi öğretmeli.
Tesettüre riayet ediyor ve
namaz kılıyorsa,
bunu büyük nimet
bilmeli.
Dinimizi sevdirmezsek ve
ibadetleri yaptırmazsak, Cehen-

neme gitmelerine
sebep oluruz.
Bir insan, ailesine nasıl merhamet etmez, çoluk
çocuğunu nasıl
Cehenneme atar?
Hâsılı, namaz
varsa, her şey
vardır.
Namaz yoksa,
kişinin durumu
tehlikelidir.
Çünkü Peygamber efendimiz, (Namaz,
müminle kâfiri
ayıran farktır)
buyuruyor.
Yani Mümin
namaz kılar, kılmayan ise ya mümindir ya kâfirdir.
Yani şüphelidir...”
Peygamber
efendimiz, Mirac’da, bir grup
insan görür, bunlar çamura dalıp,
üstlerine başlarına sürüyorlarmış.
Sonra çamurdan
çıkıp yıkanarak
tertemiz oluyorlarmış ve bu hâl
böyle devam ediyormuş. Peygamber efendimiz;
-Ey kardeşim
Cebrail, ne yapıyor bu insanlar? Kim bunlar?
buyurur. Cebrail
aleyhisselam da;
-Yâ Resulallah, bunlar senin
ümmetin. Sabah
namazından öğleye kadar günah
işlerler, yani çamura batarlar.
Sonra rahmet-i
ilahi neticesinde
bir abdest alırlar,
namaz kılarlar,
tövbe ederler.
Sonra öğleden
ikindiye kadar
yine çeşit çeşit
günah işlerler.
Fakat bir abdest alırlar, namaza dururlar,
tövbe istiğfar
ederler, Cenab-ı
Hak bunları tertemiz yapar. Her
vakit namazla
böyle temizlenirler. Ömür böyle
geçer, cevabını
verir... Bu müjdeyi duyduktan
sonra namaz kılmayana artık ne
denir?!.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

SEN ÇOK YAŞA ABDULLAH AMCA
Yozgat´ın Sarıkaya
ilçesinde 40 yıldır esnaflık
yapan Abdullah Karataş,
20 yılda 200 bin fidanı
toprakla buluşturarak 20
hatıra ormanı oluşturdu.
Kendini doğaya, yeşile
adayan ve 2000 yılında
başladığı fidan dikimini
20 yıldır sürdüren
Abdullah Karataş, 2008
yılında emekli oldu.
Emekli olduktan sonra
fidan sevgisi katlanarak
artan Karataş, 2008
yılından itibaren de tüm
emekli maaşını fidan
dikimine harcıyor.
Her yıl kendi
imkanlarıyla ve büyük
bir tutkuyla temin
ettiği fidanları toprakla
buluşturan Karataş,
bu zamana kadar 200
bin fidanı toprakla
buluşturarak 20 hatıra
ormanı oluşturdu.
Toprakla buluşturduğu
fidanların kontrolünü belli
aralıklarla yapan Karataş,
fidanların sulama ve
tüm bakımlarını da yine
kendisi yapıyor.
Gelecek nesillere
daha yaşanılabilir ve
yeşil bir doğa bırakmak
arzusunda olan Karataş,
ayrıca Sarıkaya'daki
mezarlıklar, okul
bahçeleri başta olmak

üzere kaymakamlık ve
belediyenin gösterdiği
boş alanlara da kendi
imkanlarıyla fidan
dikimini sürdürüyor.
Ömrünü fidan
dikmeye adayan Abdullah
Karataş, bu zamana
kadar 200 bin fidanı
toprakla buluşturduğunu
söyleyerek “40 yıldır
Sarıkaya'da esnafım. Bu
zamana kadar 200 bini
geçkin fidan diktim.
Bu fidanları geleceğe,
topluma yararlı olmak için
dikiyorum.
Her zaman bu işe
kendimi adadım. 20
yılda 20 tane kendi
imkanlarımla hatıra
ormanı oluşturdum.
Her yıl olduğu gibi
Cumhurbaşkanımızın
başlattığı ‘Geleceğe nefes
ol' kampanyasında fidan
dikme seferberliğine ben
de katıldım.
Bu hizmetleri her yıl
devam ettireceğim.
Fidan dikmeyi çok
seviyorum. Yeşile ve
doğaya aşığım. Bu
diktiğim fidanların
bakımını sulamasını her
şeyini kendi imkanlarımla
yapıyorum. Ömrüm yettiği
sürece de fidan dikmeye
devam edeceğim” dedi.
IHA
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“TEKNOLOJi iNSANLARI

KARDEŞLiKTEN UZAKLAŞTIRDI”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 41
yaşındaki Uçar Telekom ve Bilgisayar Sahibi
Aydeniz Uçar oldu. 25 yıldır esnaflık yapan Aydeniz
Uçar’a mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk. Uçar Telekom ve Bilgisayar
Sahibi Aydeniz Uçar, Esnaflığa 199 yılında kendi
işyerimi açarak başladığını ve bugüne kadar da
esnaflığa devam ettiğini söyledi.
HAYALİM BİLGİSAYAR
MÜHENDİSİ OLMAKTI
Uçar Telekom ve Bilgisayar Sahibi Aydeniz
Uçar, “Hayalimde bilgisayar Mühendisi olmak
vardı. Özellikle de yazılımcı olmak istiyordum.
Bir şeyler üretip Yozgat ekonomisine katkıda
bulunmak isterdim. Ama bir şekilde 25 yıldır
bilgisayar camiasında bu hizmeti veriyoruz.
İnsanlara katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum.
Çünkü bilgisayarda aradığınız konuları hemen
bulabiliyorsunuz. Bulup ve daha hızlı çözümler
elde edilebiliyor” dedi.
ESİK ESNAFLIKLAR ARANIYOR
Dünden bugüne esnaflık hayatının değiştiğini
ve arandığını belirten Uçar, “Eskiden bir
kardeşlik, arkadaşlık vardı. Candan insanları
severek sayarak büyük bir saygı vardı. İnsanlar
seviliyordu, sayılıyordu. Hatta yardımlaşma vardı.
Esnaflarımızın durumu kötü olunanlara maddi veya
manevi yardımcı ve destek veriliyordu. Madden
olmuyorsa manevi olarak yanlarındaydı. Ama şimdi

TBMM Dijital Mecralar

Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük
Millet Meclisinde
Katip Üyesi olan
MHP Yozgat
Milletvekili Ethem
Sedef, “Dijital
Mecralar Komisyonu
çalışma usul ve
esaslarını belirlemek
gündemiyle
toplantımızı
gerçekleştirdik.
Komisyonumuzun
ülkemiz ve milletimiz
adına hayırlı işlere
imza atmasını
Cenab-ı Allah’tan
niyaz ediyorum”
dedi.
Komisyonun
dijital mecralara
yönelik
düzenlemeleri
hayata geçireceğini
dile getiren

bu maalesef yok” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ KALMADI
Uçar Telekom ve Bilgisayar Sahibi Aydeniz
Uçar, “Yozgat’ta ahilik geleneği kalmadı.
Eskiden güzel bir ahilik ve kardeşlik vardı. Hatta
kardeşten daha ilerilerdi. Yedikleri, içtikleri ayrı
olmazdı. Beraber ve içerlerdi. Her türlü maddi ve
manevi yönde yanlarında olurlardı. Ama şuanda
yardımlaşma yok. Dijital çağa girdikten sonra
özellikle cep telefonu ve bilgisayar insanları
maalesef kardeşlikten uzaklaştırdı” dedi.
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde bulunan
Uçar, “Günümüzde esnaflık çok zor. Doğruluktan
ayrılmasınlar. 25 yıldır bu hizmetteyim ben. Bu
sektörde doğruluğun ve düzgün çalışmanın
bizlere katmış olduğu çok büyük faydaları oldu.
Ben ilk işyerimi hastane caddesinde açtığımda
arkadaşlar burada yapamazsın, müşterin çok
az olur dediler. Çok zarar edersin, kiranı dahi
ödeyemezsin diye uyardılar. Bende işini sağlam
ve düzgün yap, dürüst ol, fiyatları abartmadan
yaparsan kaybın olmaz. Seni dağın başında bile
bulurlar diye tavsiyelerde bulundum. O günden
bugüne kadar Allah’a şükürler olsun. Her geçen
gün biraz daha müşterilerimiz arttı. Bizi seven
insanlar artmaya başladı. Bizde onları sevip
sayıyoruz. Bizler bugünlere doğrulukla geldiğimize
inanıyorum. Bunları yaparsalar başarılı olurlar diye
düşünüyorum” diye konuştu.

Sedef, yapılan
çalışmalarda milli ve
manevi değerlerin
zedelenmemesi için
bir takım önlemler
alınması gerektiğine
dikkat çekti. “Son
ABD seçimlerinde
bir sosyal medya
platformunun,
siyasi olarak
desteklemediği
adayın
paylaşımlarına
engel koyması
dikkat çekici” diyen
Sedef, söz konusu
platformların, farklı
ülkelere farklı
yaklaşımda bulunup
bulunmadığının
Komisyon tarafından
araştırılması
gerektiğini bildirdi.
Eda DEMİREL

BiLiRKiŞi SÜRESi UZATILDI

Boğazlıyan Belediyesi

Kış sezonunu açtı
Havaların soğumasıyla birlikte
belediyeler kış hazırlıklarına hız verdi.
Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi Karayolları
68. Şube Şefliğiyle gerçekleştirdiği kar
programıyla sezonu açtı.
Boğazlıyan Belediyesi kış hazırlıklarına
start verdi.
Karayolları Boğazlıyan 68. Şube Şefliğiyle

gerçekleştirilen kar programıyla sezonu
kurban kesimi ve dualarla açtı. Boğazlıyan
Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı
açıklamada; “Hava koşullarına rağmen
büyük emeklerle çalışmalarını sürdüren
kardeşlerimize, kazasız ve başarılı bir
çalışma sezonu diliyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet
Bulut, Kovid-19 salgını sebebiyle 2018 yılında
sicil ve listeye kaydedilen bilirkişilerin
yenileme eğitimine katılmak için öngörülen
sürenin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını
söyledi. Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet
Bulut, Pandemiden dolayı yapılması gereken
bilirkişilik eğtimleri’nin ve Halen bilirkişilik
yapmakta olan kişilerin yenileme eğitimleri
hakkında açıklamada bulundu. Başkan Bulut,
“Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bilirkişilik Yönetmeliği’nin “Bölge kurulunun
görevleri” başlıklı 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde “Bilirkişiliğe kabule ve
bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine
karar vermek”. ve aynı fıkranın (c) bendinde
“Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık
alanlarına göre bölge listesini oluşturmak.”
bilirkişilik bölge kurullarının görevleri arasında
sayılmıştır. Bilirkişilik bölge kurullarınca anılan
Yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında
oluşturulmuş olup ihtiyaca binaen 2019 yılında
yeni bilirkişiler, bölge kurulları listelerine
eklenmiştir.
Aynı Yönetmeliğin “Temel eğitim”
başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı
fıkrasında “Teorik eğitim ve uygulama
eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul
ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca
göre Daire Başkanlığınca
güncellenebilir.”
hükmü, sekizinci
fıkrasında,”Bilirkişilere,
bilirkişilik eğitim izni
verilen kuruluşlarca
teorik ve uygulamalı,
toplam altı saatten az
olmamak üzere üç
yılda bir defa yenileme

eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine
sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın
içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine
katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça
yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda
bulunamaz.” hükmü yer almakta olup bilirkişilik
sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile
kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde
bilirkişilik yenileme eğitimine katılmak
zorunda oldukları belirtilmiştir.Bu kapsamda,
2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen
bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme
eğitimine katılmaları ve devamında yeniden
bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının
alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı.
Bu kapsamda, yukarıda anılan Yönetmelik
maddesinin altınca fıkrası çerçevesinde,
ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimlerinin
ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi,
usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda
bir çalışma başlatılarak eğitim müfredatının
güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda
daha etkin ve verimli bir eğitim yapılması
amaçlanmış ve bu çalışmalar tamamlanıncaya
kadar bilirkişilik temel ve yenileme eğitimlerinin
12 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici süre
ile durdurulmasına karar verilmişti. 2018 yılı
itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi
listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık
süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan
bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma
nedeniyle devam edeceğinden
bu aşamada bilirkişilik bölge
kurullarına yeniden başvurmalarına
gerek bulunmamaktadır.
Salgının seyrine göre durumun
yeniden değerlendirilmesi
halinde ayrıca bilgilendirme
yapılacaktır.”diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat'a geldi
Kooperatifçiliği
tanıtmak ve geliştirmek
amacıyla yola çıkan
Kooperatifçilik Otobüsü
Yozgat’a geldi.
Kooperatif Tanıtım
ve Geliştirme Projesi
kapsamında Yozgat’a
gelen Esnaf Sanatkârlar
ve Kooperatifi Genel
Müdürlüğü Daire
Başkanı Yavuz Selim
Akçakale ve ekibi Vali
Ziya Polat’ı makamında
ziyaret etti. Tarık
YILMAZ

Hasan Akbulut yeni

görevine başladı

Yozgat Vali Yardımcısı iken Elazığ’ın Keban İlçesi’ne
kaymakam olarak atanan Hasan Akbulut, göreve başladı.

Yozgat Vali Yardımcısı iken Elazığ’ın
Keban İlçesi’ne kaymakam olarak atanan
Hasan Akbulut, göreve başladı. İlçenin
refah seviyesini yükseltmek için ekip
ruhu ile çalışacaklarını dile getiren
Akbulut, bu güne kadar ilçeye hizmet
eden herkese teşekkür etti.
2017 Şubat ayında düzenlenen İçişleri
Bakanlığı Kaymakamlık Kursunu başarıyla
tamamlayan Akbulut, Ağlasun İlçesi
Kaymakamlığı ve Çanakçı Kaymakamlığı
görevlerinde bulunmuştu. Akbulut,
14.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı
Atama Kararnamesi ile atanmış olduğu
Yozgat Vali Yardımcılığı görevine
28.07.2020 tarihi itibariyle başlamıştı.
Eda DEMİREL

Ayrılıkları Bir Gün Sürdü..

Saraykent'teki Kaza Yürekleri Dağladı
Yozgat’ta meydana gelen trafik
kazasında birer gün arayla yaşla çift
yaşamını yitirdi. Cemalettin Zincir Kaza Sırasında Yaşamını Yitirdi
Saraykent İlçesine bağlı İzibüyük
Köyü’nde Cemalettin Zencir’in
kullandığı otomobil yoldan çıkarak
takla attı. Kaza da Cemalettin Zencir

olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı
otomobilde bulunan eşi Gülhanım
Zencir Dinçsoy yaralandı. Gülhanım
Zencir Dinçsoy- Kazadan Bir Gün Sonra
Hastanede Vefat Etti
Kazadan bir gün sonra
Gülhanım Zencir Dinçsoy da yaralı
olarak kaldırıldığı Sorgun Devlet

Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İki gün
arayla vefat eden ve ayrılıkları bir gün
süren Zencir çiftçi, kılınan cenaze
namazının ardından köy mezarlığına
yan yana defnedildiler. Bizde Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak hayatını çifte
Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı
diliyoruz . Tarık YILMAZ

YOZGAT VALİLİĞİ DUYURDU..

KAMU ÇALIŞANLARININ
MESAi SAATLERi DEĞİŞTİ
Yozgat Valiliği önemli duyuru
olarak açıkladığı kamu kurum
ve kuruluş çalışanlarının mesai
saatlerinin değiştiğini duyurdu.
Yozgat Valiliğinden yapılan
açıklamada; “İlimiz merkez ve
ilçelerimizdeki kamu kurum
ve kuruluşlarında 2 Aralık

Çarşamba gününden itibaren
mesai saatleri: 10.00-16.00 olarak
uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb.
düzenlemelerle mesai saati
farklı olan kurum-kuruluşlara ait
hükümler saklıdır.”
Tarık YILMAZ
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YOZGATSPOR 1959 FK

NEFES ALDI
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 12’inci haftasında Çengelköyspor’u
konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul ekibini 2-0 mağlup
ederek, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Yozgatspor 1959 FK’ya galibiyeti getiren golleri 45+4’te
Hamdi Tayfun Yılmaz ile 76’da Mehmet Fırat Demir kaydetti.
Kırmızı-siyahlı takım 45’te de Beytullah Ersoy ile penaltı
atışında faydalanamadı. Yozgatspor 1959 FK aldığı bu
galibiyetle puanını 10’a yükselterek ligde 16’ıncı sıraya
yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım ligdeki ikinci galibiyetini
alarak, nefes aldı. Murat KARATEKİN

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer stadyumla ilgili konuştu

“Yozgat için en iyisini yaptık”

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yeni yapılacak olan Yozgat Bozok
Şehir Stadyumu ile ilgili Çamlık Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.
Başer, stadyumun yerine konusunda birlikteliği
sağlayamadıklarını söyledi. Yeni stadyumun yeri noktasında
esnafların stadyumun mevcut yerinde kalmasını istediğini,
taraftarların ise şehir dışında olması taleplerini olduğunu aktaran
Yusuf Başer, “Şehir stadyumumda gerçekten şehirde bir birliği
sağlama imkanınız yok. Herkes konuşuyor herkes herşeyi biliyor.
Ama iş son noktaya geldiği zamanda biz bakanlık yetkilileriyle
de görüştük. Şehir merkezinde olmasının bir avantajı var. Mesela
Tokat’ta yeni yaptıracak şehir stadyumunu. Yer bulamadılar. Onlarda
mevcut olduğu yeni yıkıp yeniden yapacaklar. Niğde hakeza öyle.
Yine diyorlar ki, Çorum’da kapalı stadyum var. Bende diyorum ki,
kapalı stadyumu Çorum belediye başkanlığı önceki dönem belediye
başkanı yapmış. Şuanda madem öyle imkanlar varsa yapılabilirdi.
Ben belediye başkanı olmadığım için bir şey diyemem ona. Ama
vardı da biz Yozgatlılar olarak Yozgatspor sevdalıları olarak niye
yaptınız mı dedik. Bizde dedik ki, 3 lig takımımız. Daha iyisi layık
değil mi. Yozgat’a daha iyisi layık. Ama devletin imkanları ölçüsünde
biz buraya mevcut şekliyle en iyi şekilde kullanmak suretiyle de
sadece futbol için değil yan tarafta sahamızı tüm yeniledik. Her
tarafını yeniledik. Yine geçen hafta içerisinde belediye başkanımızla
beraber spor toto başkanlığına gittik. Belediyemiz protokol
imzaladı. İnşallah yakın bir zamanda Yozgat Şehir merkezinde 10
tane yeni sentetik saha yapmış oyacağız. Yozgatlı gençlerimizin,
yavrularımızın kullanması için yapacağız. Bir kısmını okul
bahçelerine yapacağız. Bir kısmını önceden yurt yeri vardı. Orası
yıkılmıştı. Ona göre de değişik alanlara sahayı Yozgat insanının ve
gençlerinin hizmetine sunmuş olacağız” dedi. Murat KARATEKİN

Başkan’dan perilere destek
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, THF Kadınlar
Hentbol 1’nci Lig’inde mücadele eden Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor takımını ziyaret ederek, sporculara
hediye verdi. Oyuncularla birlikte antrenman yapan Celal
Köse, oyunculara ligde başarılar diledi.
Köse, “Şehrimizi Kadınlar Hentbol 1’nci Lig’inde en iyi
şekilde temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
takımımızı ziyaret ederek ligde başarılar diledik.
Kızlarımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. Bulundukları
ligde yaşlarına göre büyük işler başaran sporcularımız
göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bugün sporcularımızı
antrenmanlarında ziyaret ederek, başarılar diledik. Yozgat
Belediyesi olarak takımımızın yanında olacağız. Kötü
alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelen kızlarımız, diğer
yaşıtlarına da örnek oluyor” dedi. Murat KARATEKİN

MİSLİ.COM 3. LİG 2. GRUP
TAKIM 			

O G B M A Y A

P

1. Fethiyespor		

11 7

2 2

22 7 10 23

2. Nazilli Belediyespor

11 6

1 4

23 9 14

19

3. Darıca Gençlerbirliği

12 5

4 3 12 13 -1

19

4. Belediye Kütahyaspor 11 5 3

3 16 12 4

5. İskenderun FK		

12 5 2

5 12 17 -5 17

6. Mardin Fosfatspor

12 4 4

4 16 13 3

7. Tekirdağspor		

12 4 4 4

16 13 3

16

8. Yomraspor		

11 4 4

3

14 11

4

16

9. Ağrı 1970 Spor		

10 5 1

5

8

10 -2

16

18
16

10. Kahta 02 Spor		

11 4 3 4

15 11

4

15

11. Ceyhanspor		

11 4 3 4

17 25 -8

15

12. Tepecikspor		

11 3 5

3

13 13

0

14

13. Çengelköyspor		

11 4 2 5

10 13

-3 14

14. Halide Edip Adıvar

11 2 6 3

11 13

-2

12

15. Tokatspor		

11 3 3 5

9 22 -13

12

16. Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6

8 15 -8

10

17. Karaman Bldspor

13 17

9

11 2 3 6

-8

TOPLU SONUÇLAR

Yozgatspor 1959 FK-Çengelköyspor 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor 2-1
Yomraspor-Belediye Kütahyaspor 1-2
Tepecikspor-Halide Edip Adıvar 2-2
Fethiyespor-İskenderun FK 5-0
Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor 1-3
Tekirdağspor-Ağrı 1970 Spor 2-1

