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Aile fertlerinden hiçbirisi sigara kullanmıyor ama
dört kuşaktır sigara koleksiyonu yapıyorlar.
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’nde yaşayan Yüksel Emre
Karabulut, sigara koleksiyonu ile ilgi çekiyor.
Dededen toruna 4 kuşaktır sigara
koleksiyonu yaptıklarını dile getiren
Karabulut, “Koleksiyonumuz dededen toruna 4
kuşaktır mirastır. Şu anda babam bakıyor, ben
4. kuşağım. >>> 3. SAYFADA

SORGUNLU JEOTERMAL
ISITMADAN MEMNUN
Sorgun’da kış mevsimini jeotermal enerji ile ısınarak
geçiren Beğendik Kooperatifi sakinleri, kuraklığa bağlı
olarak kuyularda yaşanan kısa süreli enerji düşmesinin
arından sıcaklıkların normale döndüğünü belirterek;
“Önceki yıllarda da kısa süreli arızalar yaşanıyordu.
Bu yıl kuraklık kuyuları da etkiledi. Isınma sisteminden
gayet memnunuz. Doğal kaynaklarla daha uygun
maliyetlerle ısınıyoruz” dediler. >>> 2. SAYFADA

Yozgat Bozok Üniversitesi 15 yaşında

FiDAN BÜYÜDÜ

CINAR OLDU

Bozok Yaylası’nın yiğit evlatlarının müstakil bir üniversite talebi için verdiği mücadele

15 yıl önce sonuç buldu. 2006 yılında dikilen fidan bugün büyüdü ve çınar oldu.
YOBÜ'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Bugün, büyük emeklerle yoğrulan ve nihayete
eren emekler sonunda kurulan Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin 15’inci kuruluş yıl dönümü
kutlama töreni düzenlendi.
Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile
akademisyenler, öğrenciler katılım sağladı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
MHP Milletvekili Ethem Sedef, tebrik mesajı
gönderirken, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, TBMM
Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Hayırsever
İş insanı Bilal Şahin de canlı bağlantı kurarak
üniversitenin kuruluşunun 15’inci yıl dönümünü
tebrik etti. >>> 3. SAYFADA

FENNi DiVANI
YENiDEN BASILDI
Yozgatlı Divan Şairi Mehmed
Said Fenni’nin divanı yeniden
basıldı. Yozgat Belediyesi,
Fenni Divanı’nın ikinci
baskısını yaptı. 1996 yılında ilk
kez Aşk Vakfı Başkanı Dr. Ali
Şakir Ergin’in kaleme alınan
‘Yozgatlı Mehmed Said Fenni
Divanı’ ikinci kez basıldı. 4'TE

AFAD farkındalık
eğitimi verecek
Yozgat İl Afet ve Acil Durum
(AFAD) Müdürlüğü, 1-7 Mart
Deprem Haftası dolayısıyla
gazetecileri bilgilendirdi.
Yozgat İl Afet ve Acil Durum
Müdürü (AFAD) Halil İbrahim
İbiş,1 -7 Mart Deprem Haftası
dolayısıyla valilik toplantı
salonunda basın mensuplarıyla bir
araya geldi. >>> 6'DA

ŞiFA OLSUN!
Akdağmadeni
İlçesi’nin doğal
lezzeti salep satış
noktalarında
vatandaşın
erişimine
sunuldu.
Akdağmadeni
Belediyesi
tarafından
oluşturulan satış
noktalarından şifa kaynağı
salebin satışı başladı. 6'DA

“Bir yılda çok sıkıntılar çektik” 7

LEZZET DURAĞI
HiZMET VERMEYE BAŞLADI
Zafer Türk Mutfağı
Müdürü Muhammed
Emin Ekici, pandemi
döneminde kapalı
oldukları dönemde
yemeksepeti, paket

İYİ Parti’den Yozgat çıkarması

Uğurlar

ÇANAKKALE'YE

Yozgatspor 1959 FK,
ligin 24’üncü haftasında
İskenderun FK’yı konuk
etti. >>> 8'DE

olsun!
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Akdağmadeni Esnaf ziyareti ile Sorgun Ticaret ve
Sanayi odası ile Esnaf odasını ziyaret edecek.
İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, İYİ Parti
Muğla Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti Kalkınma
Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara
Milletvekili Ayhan Altıntaş bugün Yozgat’ta olacağını
söyledi.
Özışık, gelen heyetin esnafın sorunlarını yerinde
dinleyeceğini dile getirdi. Murat KARATEKİN

E

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Yozgat’ı
ziyaret edecek. Bugün gerçekleşecek olan ziyarette,
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti
Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Yozgat’a gelecek.
İYİ Partili heyet, Yozgat’ta İl Başkanı Metin Özışık
ile birlikte önce parti binasında basın toplantısı
düzenleyecek. Heyet daha sonra Yozgat Ziraat
Odası, Yozgat Ticaret Borsası, Yozgat Esnaf Odası,

8'DE

YOZGAT'TAN

servis ve gel al olarak
hizmet verdiklerini
söyledi.
Ekici, bu hizmetleri 3
ay devam ettirdiklerini
dile getirdi. >> 8'DE
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Dokunulmazlık Zırhına Bürünüp İhanet Etmek?

AHMET
SARGIN
Günümüz insanı
doyumsuz; elindeki ile
yetinmeyip daha fazla
kazanma ve zengin
olma hayaliyle kılıktan
kılığa giriyor.
Şüphesiz ki alın teri
ile çalışıp kazananlara
diyeceğimiz yoktur,
takdir eder alkışlarız.
Ama asıl sıkıntı alın
teri dökmeden gayri
meşru kazanç sağlama peşinde olanlar-

da...
Son dönemlerde
ahlak dışı adi suçlar
artış göstermeye başladı.
TV haberlerine yansıyan olaylar: “ Bize
ne oluyor böyle?”
dedirtecek boyutlarda.
Ahlaksızlık, hırsızlık,katillik, adam
kandırma, dolandırıcılık hadiseleri bitmek
tükenmek bilmiyor.
Gayri meşru kazanç(çalıp-çırpma) birilerinin mesleği haline
geldi.
Artık bunlar ıslah
olmaz konumunda;
verilen cezalar da
caydırıcı olmuyor, kafi
gelmiyor!..
Bazen diyorsunuz
ki:
Allah’ım bunu yapan insan mı? (Hatta

Müslüman mı?) Evde
yalnız kalan kadının
evine giriyor parasını,
altının çalıyor çıkarken
de kadını kesip doğrayıp çıkıyor! Niçin mi
pisliğime kimse şahitlik etmesin diye!..
Peki vicdan, insaf,izan, merhamet, ahlak
ve insanlık bunun neresinde?..
Adam en yakın
komşusunun evine
güpe gündüz tanınmayım diye maske
takarak giriyor, annesi yaşındaki kadını
sürükleyerek parasını
zorla alıyor ve delil
kalmasın diye de evi
ve kadını benzin dökerek yakıp gidiyor!
Buna da biz insan diyoruz!..
Hatta bu adam ben
Müslümanım diye de

sokak da geziyor! Ya
Rabbi bu ne felaket,
bu ne rezalet !...
Bir başka delikanlı (buna delikanlı da
denmez ya?) küçük
yaştan itibaren en yakın mahremine yıllarca taciz de bulunuyor!
Anne bunu öğreniyor çocuklarına bir
zarar gelmesin diye
susuyor! Yaptığı olay
insanlık dışı, insanın
dini, dinayeti, vicdanı
titriyor!.. Bu da Müslüman evladı bizim
içimizden birisi...İnsan
demeye ben utanıyorum!
Bize ne oldu Allah
aşkına? Biz nerede
yanlış yaptık ve halen
bu yanlışı devam ettiriyoruz?
Ahlak dışı adi olayların sıradanlaştığı bir

toplum haline geliverdik. Dünya insanına
örnek olmuş bir neslin
evlatlarıydık biz! Şimdi toplumun genleri
bozuldu, farkında mısınız arkadaşlar? Bırakın Müslümanlığı bu
tür olayları yapanlara
benim “ İnsan!” demeye dilim varmıyor.
Bu tür hadiseler artık
ayyuka çıktı ayyuka!...
Yerin göğün titrediğine, meleklerin
utandığına ve şühedanın mezarında huzur
içinde yatamadığına
inanıyorum ben!..Türk
ve Müslümanız diye
göğsümüzü gere gere
gezeceğimiz kutsal
vatan topraklarını ahlaksızlar işgal etti diye
derdimizi kime anlatacağız?..

Hayır, hayır kimseyi suçlamıyorum: suçlu biziz, suçlu hepimiz!
Evet biz bir yerlerde
yanlış yapıyoruz?..
Halen bu yanlışa da
devam ediyoruz.
Şimdi ben nedenleri madde madde
sıralamaya kalkışsam
hiç şüphesiz ki bir
çok eksikliği sıralamış
olurum. Ama diyorum
ki: gelin birlikte düşünelim; sahi biz nerede yanlış yapıyoruz?
diye. Neleri kaybettik,
nelere boş verdik, neyin eksikliğini bıraktık;
biz nerede yanlış yapıyoruz? Suallerini kendi
kendimize soralım ve
Allah için, toplumun
geleceği için birlikte
düşünelim...
Daha fazla geç kalırsak ne olur biliyor

musunuz ? Onu da
söyleyim: Rezillik ve
ahlaksızlık sokaklardan, mahallelerden
diz boyu akmaya başlar ve hepimizi pislik
içinde bırakır! Malum
ahlaksız toplumların
bir melek kanadıyla
yerle bir edilip helak
edildiğini bilmeyeniniz
yoktur öyle değil mi?
Öyle ise ahlaksızlar
ve kötüler, sapkınlar bizi yok etmeden
bizim ahlaksızlığa dur
dememizin zamanıdır diyoruz... Devlet
babaya, ailelere, öğretmenlere, hocalara
toplumun geneline
düşen görev ve sorumlulukların olduğunu unutmayalım.
Şüphesiz ki: hepimiz
sorumluyuz ve vebal
altındayız...

SORGUNLU JEOTERMAL ISITMADAN MEMNUN

Sorgun’da kış mevsimini jeotermal
enerji ile ısınarak geçiren Beğendik
Kooperatifi sakinleri, kuraklığa bağlı
olarak kuyularda yaşanan kısa süreli
enerji düşmesinin arından sıcaklıkların
normale döndüğünü belirterek;
“Önceki yıllarda da kısa süreli arızalar
yaşanıyordu. Bu yıl kuraklık kuyuları
da etkiledi. Isınma sisteminden gayet
memnunuz. Doğal kaynaklarla daha
uygun maliyetlerle ısınıyoruz” dediler.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde 2007 yılında
çok sayıda insanın yaşadığı Beğendik
Yapı Kooperatifi ısınmasında uygulanmaya
başlayan jeotermal ısıtma sistemi, her
kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de
evleri ısıtmaya devam ediyor. Jeotermal
Birim Sorumlusu Oğuz Yakın kuraklığa
bağlı olarak kuyularda yaşanan düşüşün
sıcaklığa da tesir ettiğine dikkat çekerken,
kooperatif sakinleri kısa süreli sorunun
ardından ısıtma sisteminin normale
döndüğünü söylediler.
KOOPETARATİF
SAKİNLERİNİN YANINDA
Sorgun’a yeni vizyon kazandıran
projelerin yanı sıra sorunlarda da halkla
doğrudan temasa geçen Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci, Beğendik Yapı
Kooperatifi’nde yaşanan kısa süreli ısı
düşüşünün ardından da vatandaşlarla bir
araya geldi.
Süreci yakinen takip eden Ekinci,
kuraklığa bağlı yaşanan enerji düşmesi
karşısında gereksiz sarfiyatın önüne
geçilerek kaynakların verimli kurulması
için kalorimetre uygulamasına

geçilmesinin de talimatını verdi.
KURAKLIK KUYULARI
OLUMSUZ ETKİLERİ
Jeotermal Birim Sorumlusu Oğuz Yakın,
2007 yılında kurulan sistemin o tarihten bu
tarafa konutlarda ısıtma gerçekleştirdiğini
söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan kuraklığın
son dönemde kuyulardaki seviyenin de
düşmesine neden olduğunu vurgulayan
Yakın; “Daha önce kuyularımızdan
saniyede 90 litre su çekerken bu günlerde
60 litre saniyeye düştü. Son bir haftadır da
seviye artmaya başladı yağışların etkisi
ile. Şu an 3 kuyu ile sıcak su veriyoruz.
Bunun 2 tanesi SG2 ve SG4 kuyumuz
bize tahsisli, SG5 olarak adlandırdığımız
kuyu var. O da Özel İdare’nin bize SG2
ve SG4’te herhangi bir arıza olduğu
durumlarda yedek olarak müsaade ettiği
bir kuyu. Onun dışında SG3 kuyumuz
var ısı merkezinin 200 metre üzerinde.
İlçemizde kurulan yeni seraya da oradan
su verildi. SG3 kuyusu kullanılmayan
bir kuyuydu. 2009’da sıcaklığı ve rengi
bozulduğu için termal tesislerde de
kullanılmadı, ısıtma sistemine de dahil
edemedik. O yüzden 10-11 yıldır atıl
vaziyette duran bir kuyuydu. Isıtma
sistemimiz metre kare olarak bin 500
konut eş değer kapasitede. Zaten bin
500 konutla kaldı, kaynakları korumak
adına da daha üzerine çıkmadık. 90 litre
saniyede 80 derece su girerken buraya
bizim ısı merkezinden gönderdiğimiz
sıcaklık 65 derece oluyor ama debi
miktarı düştüğünde ısı merkezinden

gönderdiğimiz sıcaklık 58 derecelere
düşüyor. Tabi bu 58 dereceye düşünce
konuta giden sıcaklık da buna bağlı
olarak düşüyor. Biz 59 derecelik ısı
merkezinden konutları beslediğimiz
uydu ısı merkezlerine gönderiyoruz.
Konutlardan uydu ısı merkezine kapalı
devre olarak ısıtma yapıyoruz. Doğal
olarak kaynaktaki seviye düşerse ısı
merkezine gelen su miktarı düşüyor, ısı
merkezine düşen su miktarı düşürse uydu
ısı merkezlerine gönderdiğimiz sıcaklık
düşüyor. Bu sıcaklık düşünce de konutlara
yansıyor” şeklinde konuştu.
Kuyularda arızaların yaşanabileceğini
fakat kış döneminde olan arızaların daha
çok hissedildiğine dikkat çeken Yakın,
7/24 saat hizmet veren teknik ekiple
oluşabilecek olumsuzlukların kısa sürede
çözüme kavuştuğunu ifade etti. “Aslında
bu arızalar yazda oluyor ama soğuk
havada hissettikleri kadar hissetmiyorlar”
diyen Yakın; “Bundan dolayı da eleştiri
alıyoruz. Ama burada 7/24 konutların
ısıtması için her türlü müdahaleler
yapılıyor. Arızalar her zaman olabiliyor,
her zaman da buna müdahale edebiliyor
ki, yani yeni bir durum değil 15 yıldır
zaten doğal olarak arızalar oluşabiliyor”
diye konuştu.
160 METRE KARELİK
EVLER ISINIYOR
Yakın, jeotermal enerji ile ortalama
160 metrekare büyüklüğündeki evlerin
ısındığını hatırlatarak, fiyat artışının
sebebini şöyle açıkladı: “Evlerimiz
ortalama 160 metre kare. 222 metre kare

olan konutlar da var. 270 liraya ısınıyordu
160 metre karelik bir daire, bu sene 400
lira oldu. Artış oran olarak biraz fazla gibi
görünüyor vatandaşa ama geçen sene de
bir zam yapılmadı. Elektrik maliyetlerimiz
belli, buranın bakım maliyetleri belli.
Burası kar amaçlı değil hizmet amaçlı
bir kuruluş. Vatandaşa hizmet etsin diye
kuruldu.”
KALORİMETRE
UYGULAMASI NE GETİRECEK?
Genel olarak vatandaşların ısıtma
sisteminden memnun olduğunu fakat hava
sıcaklıklarının eksi 15’lere ulaşmasının da
ısınmadaki sarfiyatı artırdığını kaydeden
Oğuz Yakın, özellikle sarfiyatta tasarrufu
ve adaleti sağlamak için kalorimetre
uygulamasına geçtiklerini söyledi.
Yakın; “Vatandaşlarımıza kalorimetreye
geçelim, ölçülebilir hale gelsin, insanlar
ve konutlar arasındaki adaletsizlik
giderilsin hem vatandaşa faydası
olsun hem de kaynaklar adına faydası
olsun sarfiyat ölçülebilir bir hal alsın
istedik. Çalışmalara da başladık. Şu an
demolarımız 7-8 noktada kuruluyor. Eğer
ki amacımıza uyar hem vatandaşlarımız
hem de kaynaklar adına olumlu sonuç
verecekse önümüzdeki sezon kalorimetre
sistemine geçecek. Bunda da ne olacak
insanlar belki de kullanmadığı petekleri
kapatacaklar tasarruf etmek amacıyla. Her
evde birer metre radyatör kapatılsa 650
metre radyatör yapar, 650 metre radyatör
de bugün 70 tane beğendik konutu yapar.
Ne kadar ki vatandaş tasarruf yaparsa o
tasarruf bize yansıyacak bize yansıyan da

kaynaklara yansıyacak. Jeotermal kaynak
Sorgun için gerçekten büyük bir nimet.
Bunu ne kadar uzun süreli kullanabilirsek
Sorgun için faydalı” diye konuştu.
VATANDAŞ NE DİYOR?
Kooperatif sakinlerinden Celil
Temizcan, 8 yıldır kullandıkları jeotermal
ısıtma sisteminden memnun olduklarını
dile getirdi.
Her yıl zaman zaman kısa süreli ısınma
problemleri yaşanmasına rağmen
herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını
söyleyen Temizcan; “8 yıldır bu bölgede
oturuyorum. Yer altından çıkan sıcak su
ile ısınıyoruz. Çok önemli bir kolaylık ve
ısınma yöntemi. Evlerin içi 50 ile yanıyor.
Mükemmel sıcaklık var, çok memnunuz.
Ekonomik olarak da uygun. Isınma
problemimiz yok teşekkür ediyoruz” dedi.
ARIZA UZUN SÜRMÜYOR
Yaklaşık 20 yıldır bölgede ikamet eden
sakinlerden Mustafa Doğan ise yaşanan
arızaların uzun sürmediğini, ısınma
sisteminden oldukça memnun olduklarını
söyledi.
Doğan şöyle konuştu: “Yaklaşık 20
yıldır bu gölgede oturuyoruz. Sıcak su
ısınmasından çok memnunuz. Bazen
arızası oluyor ama uzun sürmüyor. Önceki
yıllarda da arıza oluyordu. Ancak kısa
süreli arızanın dışında ciddi bir problem
yaşamdık. Isınma sistemi bakımından çok
rahatız. Köşede oturmama ve mantolama
da olmamasına rağmen çok memnunuz.
Yalıtım olmamasına rağmen yeteri kadar
ısınıyoruz, rahatız.”
Tarık YILMAZ
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Tekirdağ
ilçesi

Resimdeki
milli park

Gerçek

Yayla atılan
tahta çubuk

Üvey
olmayan

Ankara’nın
bir ilçesi

Küçük
bitkilerin
genel adı

Nazım
Hikmet'in
soyadı
Yozgat'ta
bir mahalle
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Mısır plakası
Bir burç adı

Tanrı'ya
göre insan
Yüz rengi

Baryum
simgesi

Konya'da
bir baraj
Afrika Ulusal
Konseyi (Ksc)
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Yeni Zelanda
plaka işareti

Yılın birinci ayı

Yozgat'a
özgü mantı
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Romanya
plaka işareti
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Kuzu sesi

Oyunbozan
İnce perde
yada örtü

Yarar fayda
Döşeme
sıvası

At ayaklığı
Vekil
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Satrançta
bir taş

Az

Küçük
gümüş para

Yozgat'ta
bir mahalle

Üzüm suyu

Deneme
sınama

Yarı çatlak

Sanma sanı

Soy

Tarihsel
çağ

Antalya’nın
bir ilçesi
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Tiryaki değil, ama koleksiyoner

Aile fertlerinden hiçbirisi sigara
kullanmıyor ama dört kuşaktır sigara
koleksiyonu yapıyorlar.
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’nde yaşayan Yüksel
Emre Karabulut, sigara koleksiyonu ile ilgi
çekiyor. Dededen toruna 4 kuşaktır sigara
koleksiyonu yaptıklarını dile getiren Karabulut,
“Koleksiyonumuz dededen toruna 4 kuşaktır
mirastır. Şu anda babam bakıyor, ben 4.
kuşağım.
Babamın dedesi bu işe başlamış yani
büyük dedem. Kendisi sigara içermiş ama
koleksiyon yaptığı sigaraların hiçbirisini
içmemiş. Özellikle biriktirmiş, oradan da
babama kalmış” şeklinde konuştu.

HİÇBİRİ KULLANILMAMIŞ
Koleksiyonunda 630 paket sigara olduğunu
dile getiren Karabulut, “Koleksiyonumuz
zengin bir koleksiyon; yaklaşık 630 paket
sigara var, 60-70 paket civarında da kibritimiz
var. Paketlerimiz iyi durumda, hiçbiri
kullanılmamış, hiçbir deformasyon” dedi.
SİGARA İÇMİYORUZ
Karabulut, aile fertlerinden hiçbirinin sigara
kullanmadığını belirterek, “Aile fertlerimizin
hiçbiri sigara kullanmıyor.
Ne babam, ne abim, ne de ben. Bu şekilde
vitrinde sergilemek de güzel bir düşünce
oldu bizim için. Dedemin de böyle bir fikirde
bulunması ve bize bunları miras bırakması

çok güzel oldu. Sigaralardan bahsedecek
olursak birçok kurum ve kuruluşa ait
sigaramız var. Polis teşkilatımızın sigaraları
var. TSK’nin sigaraları var. umhuriyet’imizin
kuruluş yıldönümleri için üretilen sigaralar
var. Fuar sigaralarımız var neredeyse bütün
illeri kapsıyor. Çok eski tarihlere dayanan
sigaralarımız da var. Birçok yabancı sigaramız
var. Bunların birçoğu yurtdışından özel
siparişle getirtilmiş, o zamanki tanıdıklar
aracılığıyla. Sigaralarımızın çoğu 60-70
yıllık, aralarında daha eski olduğunu tahmin
ettiklerimiz de var ama tam tarih bilemiyoruz
ne yazık ki” diye konuştu.
SATIN ALMAK İSTEDİLER

Koleksiyonun ilgi çektiğini ve satın
almak isteyenlerin bulunduğunu anlatan
Karabulut, “Satın almak üzere teklifler geldi.
Yurt içinden de yurt dışından da teklifler
aldık ama koleksiyonun manevi değeri bizim
için çok yüksek. Yurt dışından İngiltere,
Almanya, Fransa Hollanda’dan; Yurt içinde
de İstanbul’dan, İzmir’den, Bursa’dan
müteahhitlerden ve iş adamlarından teklifler
aldık. Şu an için istediğimiz ölçüde bir teklif
alamadık o yüzden beklemedeyiz. Değerinde
veya aklımıza yatan bir teklif gelirse
değerlendirebiliriz. Sigaraları içmiyoruz,
hapsediyoruz. İçilmesine de karşıyız”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Yozgat Bozok Üniversitesi 15 yaşında

FiDAN BÜYÜDÜ

CINAR OLDU
Bozok Yaylası’nın yiğit evlatlarının müstakil bir üniversite talebi için verdiği mücadele

15 yıl önce sonuç buldu. 2006 yılında dikilen fidan bugün büyüdü ve çınar oldu.

Bugün, büyük emeklerle yoğrulan ve
nihayete eren emekler sonunda kurulan
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 15’inci kuruluş yıl
dönümü kutlama töreni düzenlendi.
Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile
akademisyenler, öğrenciler katılım sağladı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
MHP Milletvekili Ethem Sedef, tebrik mesajı
gönderirken, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, TBMM
Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Hayırsever
İş insanı Bilal Şahin de canlı bağlantı kurarak
üniversitenin kuruluşunun 15’inci yıl dönümünü
tebrik etti.
HEM ÜNİVERSİTE HEM
YOZGAT GELİŞİYOR
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Ak Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, programa
online bağlantı ile katılım sağladı. Başer,
“Bugün Yozgat’ın gözbebeği Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin 15’inci kuruluş yıl dönümünü
kutluyoruz. Yanınızda olamasam da kalbim
sizinle. Memleket, vatan, bayrak sevdalısı
Bozok Yaylası’nın yiğit insanları şehirlerinde
hep üniversite olsun diye mücadele verdi.
Üniversite kurmak için de şehir girişlerine
tabela astık. Allah’a şükürler olsun ki Bozok
Üniversitesi sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın gayretleri ile kurulmuş
oldu. Ben bir Yozgatlı olarak öncelikle sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, o
dönem içerisinde imzası olan Milletvekilimiz
Bekir Bozdağ’a ve önceki milletvekillerimize
teşekkür ediyorum. 2006 yılında kurulan
üniversitemiz bugün 14 fakültesi,
yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve 20
bini aşkın öğrencisi ile birlikte büyük bir çınar
oldu. Bir üniversitenin şehir dinamiklerinden
uzakta, siyasilerin desteği olmadan büyümesi
ve gelişmesi mümkün değil. Kurulduğu
günden bugüne gelişme süreçleri yakından
takip eden ve yaşadığı süreci izleyen bir
kardeşiniz olarak üniversitemizin gelmiş
olduğu durumdan dolayı memnuniyetimi
ifade etmek istiyorum. Üniversitemizle birlikte

Yozgat’ımızda gelişiyor. Sayın rektörümüzün
de gayretleri ve destekleri ile beraber
önümüzdeki yıl ile beraber yeni fakültelerimizle
üniversitemiz gelişmeye devam edecek.
Yozgat’ın ayrı bir cazibe merkezi olacağına ben
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ BİR DEĞER
TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek,
“Bozok Üniversitemizin 15’inci kuruluş yıl
dönümünü tebrik ediyorum. Nice başarılı yıllar
diliyorum. Bozok Üniversitesi inşallah hepimiz
için Yozgat için büyük bir iftihar kaynağı
olacak. Önümüzdeki zamanlar içerisinde
başarılarına hep birlikte şahit olacağız. Bir ile
bir ülkeye yapılabilecek en hayırlı en verimli
yatırım eğitim kurumlarıdır. Dolayısıyla bir ile
bir üniversitenin açılmış olması başlı başına
bir değerdir. Başlı başına teşekkür edilmesi,
şükredilmesi gereken bir husustur. Artık
günümüz dünyasında ülkelerin milletlerin
devletlerin sıralamasını tayin edecek olan
bilimsel faaliyetlerdir, eğitim kurumlarıdır”
şeklinde konuştu.
ŞAHİN MÜJDE VERDİ
Hayırsever İş insanı Bilal Şahin, iş
insanlarına Yozgat Bozok Üniversitesi’ni
desteklemeye davet ederek, “Yozgat gibi
kırsal bir bölgede böyle bir hizmeti yürüten
Yozgat Bozok Üniversitemizi tebrik ediyorum.
Üniversite olduğu müddetçe Yozgat’ın
ekonomik hayatı düzelir.
15’inci kuruluş yıl dönümü hediyesi olarak
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’ne bir kütüphane,
bir de yurt dışından gelen öğrencilere dil okulu
kazandırmak istiyorum. Mart ayının sonunda
onun da temelini atmak istiyorum” dedi.
GELECEĞİ OLAN BİR ÜNİVERSİTE
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, üniversitenin geleceği olan bir
marka üniversite olma yolunda emin adımlarla
ilerlediğini söyledi.
Karadağ, 2006 yılında kurulmasına rağmen
köklü bir geçmişe sahip olduklarına belirterek,
“Esasında 2006 yılında bir üniversitenin 15
yıllık bir geçmişi var ama meslek yüksekokulu
da dikkate aldığımızda neredeyse yarım asrı
deviren bir geçmişi var. Bozok Üniversitesi
olarak kurulan üniversitemiz hemen akabinde
Yozgat Bozok Üniversitesi olarak ismini

değiştirmiş ve gerek yerel dinamiklerin
gerekse bürokratlarımızın gerekse iş
insanlarımızın destekleriyle başta devletimizin
imkan ve fırsatlarıyla kısa süre içerisinde
çok türlü imkan ve donanımlara sahip
olmuştur. Bununla birlikte akademiya da çok
donanımlı akademisyenleri bünyesine katarak
Yozgat Bozok Üniversitesi hem sağlık, hem
mühendislik hem de temel ve sosyal bilimlere
hitap eden güçlü bir üniversite haline gelmiş”
dedi.
EMANETİ DEVAM ETTİRİYORUZ
“Biz aldığımız emaneti ve sorumluluğu
bu bilinç ve kararlılıkla daha ileri taşımanın
sorumluluğunu taşıyoruz” diyen Karadağ,
şunları kaydetti; “Yozgat Bozok Üniversitesi
akademiyaya sadece eğitim öğretimin
artırılması noktasında değil aynı zamanda
bilimsel anlamda da adından söz edilen bir
üniversite olmanın çabası ve gayreti içerisinde.
Her ilde en az bir tane devlet üniversitesi var.
Özel üniversiteleri de kattığımızda 207 tane
akademiden yükseköğretime hizmet veren
üniversiteler kendi alanlarında ve kulvarlarında
önemli işler ifa etmektedirler. Yozgat Bozok
Üniversitesi bu azim ve kararlılıkla hedeflerini
doğru belirlemeli, doğru ortaya koymalı
ve akademik potansiyelini doğru ortaya
koyması gerekirdi. Biz YÖK’ün yeni yüzü ile
birlikte üniversitelere tevdiye edilen hedefler
doğrultusunda ya araştırma üniversitesi
olmamız gerekirdi ya ihtisas üniversitesi
olmamız gerekirdi. 2006 yılında kurulan
bir üniversite olmasından dolayı bölgesel
kalkınma odaklı ihtisas üniversitesi olma
cehdi ile gayreti ile 6 aylık bir çaba ile ihtisas
üniversiteleri arasına girdik.”
MARKA OLACAK
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin markalaşma
hedefi ile çalıştığını kaydeden Karadağ, “Marka
bir üniversite olmanın hedefleri doğrultusunda
bölgesel kalkınma odaklı bir misyonu olan
bu çerçevede üniversitenin potansiyelini
sanayi işbirliği çerçevesinde bölgesine
katmaya çalışan bir üniversite olarak görev ifa
etmeye çalışan ihtisas üniversitesi arasında
yer alan bir üniversite olarak eğitim öğretime
devam eden bir üniversite. Bunun anlamı ise,
üniversitelere biçilen paye, değer, görünürlük
sizlerin yaptıklarınızla olan bir şey. Eğer

sizler üniversitenizle ilgili hedeflerinizi doğru
belirlemez akademik potansiyellerinizi verimli
kullanma yolunda gayret e çabalarınız olmazsa
atıl olan bir akademiye sahip olursunuz. Biz
bir emaneti taşıdığımızı akademiye hitap
ettiğimizi bilen bir yönetim olarak Yozgat Bozok
Üniversitesini her alanda daha görünür kılmak
amaçlı olarak biz bir taraftan önümüzdeki
tabloya eksikliklerimiz varsa düzeltmeleri
yaparken bir taraftan değişiklikler kendimizi
yenilerken dönüşümlerimizi sağlamak ve
bu dönüşümle birlikte üniversitemiz daha
güvenilir kendisinden söz eden üniversite
haline gelme yolunda olur. 108 devlet
üniversite arasında Üniversitemiz bilimsel
çalışma içerisinde 21’inci olan bir üniversite. Bir
taraftan mühendislik ve temel bilimler alanında
sanayimize değer katacak elektrikli araç da
dahil olmak üzere çalışmalara imza atarken
diğer taraftan sosyal alanlara önemli mesafeler
katan bir üniversite” ifadelerini kullandı.
DESTEKLİYORUZ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
üniversitenin kuruluş sürecinin uzun bir
yol aldığını söyledi. Şehrin girişlerinde
‘üniversitemizi istiyoruz’ levhalarının
bulunduğunu anımsatan Köse, “Uzun bir
sürecin ardından Yozgat Bozok Üniversitemiz
kuruldu. Yozgat Bozok Üniversitemizi her
zaman destekledik. Bundan sonra da hem
belediye olarak hem de şahsım olarak
desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
SEVDAMIZ EĞİTİM
Yozgat Valisi Ziya Polat, göreve geldiği ilk
günden bu tarafa eğitim sevdası ile çalıştıklarını
söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin şehre
önemli katkı sağladığını dile getiren Vali
Polat, “Şehrimizde ağırlamaktan mutluluk
duyduğumuz öğrenci kardeşlerimizi burada
görmekten mutluluk duyuyoruz. İlimizin göz
bebeği üniversitemizin kuruluşunun 15’inci yıl
dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz.
Üniversite bir ilin daha ileriye
atılmasında, bir ilin gelişmesinde, ekonomik,
sosyal ve kültürel anlamda çok önemli
olduğunu biliyoruz. Geldiğimiz günden
beri hocalarımızla yaptığımız projelerde
üniversitemizi yanımızda gördük görmeye
de devam edeceğimizi biliyoruz. Biz yapılan
her işte hocalarımızın engin tecrübelerinden

yararlanmak, nasıl faydalanabilirizin çabası
içerisinde olduk. Tabi üniversitelerimizin
kampüs binalarının içerisinde sıkışmış değil
de sahada, milletimize vatandaşımıza nasıl
daha kolay hizmet ulaştırabiliriz, onların
hayatlarına nasıl daha fazla yenilikler
sunabilirizn çabası içerisinde olması gerektiği
düşüncesindeyim. Yozgat Bozok Üniversitemiz
de rektörümüzün şahsında sahada bizimle
milletimize hizmet ettikleri için huzurlarınızda
tekrar teşekkür ederim. 20 bini aşkın öğrencisi
bini aşkın akademik personeli olan büyük bir
üniversiteden bahsediyoruz. 15 yılını devirmiş
ve aynı kararlılıkla aynı başarılı çalışmalarla
nice 15 yıllara ulaşacağını düşündüğümüz
üniversitemizin bu ile çok şey kattığını
biliyoruz ve katmaya da devam edecek. Gelen
çocuklarımız 20 bine yakın yavrumuz inşallah
salgın sonrası tekrar burada görmekten mutlu
olacağımızı belirtmek istiyorum.
GÜCÜMÜZ TEDBİRDEN
Geçtiğimiz gün orta riskli iller arasında yer
aldık. Bazı kısıtlamalarımız kalktı. Şu an orta
riskli iller arasındayız.
Her zaman söylüyoruz. Güç tedbirde.
Tedbirlere uyduğumuz sürece riskler ortadan
kalkar. Kendimiz için sağlığımız için toplum
için tedbirlere uymak zorundayız. Bugünden
itibaren denetimlere tekrar başlayacağız.
Bilgilendirme, uyarma gerektiği şartlarda
ise ceza uygulamak durumdayız. Biz 20 bin
öğrencimizin burada olmasını istoruz. Bu
süreci iyi yönettiğimiz sürece yüz yüze eğitimin
de başlayacağını düşünüyorum. Yiğitler
şehri Yozgat’ımıza böyle bir üniversitenin
kazandırılmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Baştan beri söylediğimiz
gibi sevdamız eğitim. Eğitimle ilgili yapılan
yapılacak olan her türlü projeyi Yozgat
Valiliği olarak desteklemeye hazırız. Şu an
çok güzel projelerimiz var. Birkaç haftaya
kadar projemizi duyuracağız. Kenevir ayrı
bir mucizevi bir bitki. Sadece üniversite
olarak bakmamak lazım. Bu şehrin her türlü
gelişmesinde üniversitelerin çok büyük
etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın her
ile bir üniversite ileri görüşlülüğü ile inşallah
sahada daha da büyürüz ki vatandaşlarımız da
üniversitelerimize sahip çıksın” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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FENNi DiVANI
YENiDEN BASILDI

Yozgatlı Divan Şairi Mehmed Said Fenni’nin divanı yeniden basıldı. Yozgat Belediyesi, Fenni Divanı’nın ikinci baskısını yaptı.
1996 yılında ilk kez Aşk Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin’in kaleme alınan ‘Yozgatlı Mehmed Said Fenni Divanı’ ikinci kez basıldı.

Eczacı Mehmet Ali Çakır, yeniden basılan
‘Yozgatlı Mehmed Said Fenni Divanı’ kitabını
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Tarık Yılmaz’a
hediye etti.
Çakır, “Günümüz Türkçesi ile Aşk Vakfı
Başkanımız Dr. Ali Şakir Ergin tarafından
kaleme alınan Fenni Divanının ikinci baskı
yapıldı. Bizde bu önemli eseri Dr. Ali Şakir
Ergin hocamızın adına tanımını yapıyoruz. Bu
önemli eserin Kültür hayatımıza kazandıran
Dr. Ali Şakir Ergin hocamıza çok teşekkür
ediyoruz. Yine bu kitabın baskısını üstlenen
Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye
de teşekkür ediyorum” dedi.
MEHMED SAİD FENNİ KİMDİR?
Yozgat’ta doğdu, asıl adı Mehmed
Said’dir. Şiirlerinde Fennî mahlasını
kullandığı için daha çok bu isimle tanınmıştır.
Tahsilini Yozgat’ta Demirli Medrese’de
tamamladı.
Daha öğrencilik yıllarında şiir ve
edebiyatla meşgul olmaya başladı. Babası
Kadızâde Hacı Sâdık Efendi ile devrin
tanınmış devlet adamı ve şairlerinden
Reîsülküttâb Âkif Paşa’nın yeğeni
amcazadesi Ömer Râgıb Efendi’den Arapça,
Farsça ve hat dersleri aldı.
1873’te Yozgat İdare Meclisi kâtipliğinde
memuriyete başladı ve bu görevde uzun
müddet kaldı. Bir süre Kayseri’de, daha
sonra sırasıyla Boğazlıyan, İncesu, Kalecik,
Yabanabad (Kızılcahamam) ve Sivrihisar’da
çeşitli memuriyetlerde bulundu. Ardından
Ankara’da vergi başkâtipliğiyle tahrirat
kâtipliği yaptı. Bu sırada Ankara Valisi
Âbidin Paşa’ya gönderdiği bir şiir dolayısıyla
paşanın dikkatini çekince terfi ettirilip Ankara
Valiliği İdare Meclisi başkâtipliğine getirildi.
Bu görevde iken Ankara İdâdîsi’nde hat ve
edebiyat, 1911’de de Ankara Erkek Öğretmen
Okulu’nda hat dersleri verdi. Emekliye

ayrıldıktan bir süre sonra 27 Ramazan 1336 (6
Temmuz 1918) tarihinde Ankara’da vefat etti;
kabri Cebeci’deki Asrî Mezarlık’ta ise de yeri
belli değildir.
İlk manzumelerinde babası Sâdık Efendi
ile amcazadesi Ömer Râgıb Efendi’nin
mutasavvıfane şiirlerinin tesirinde kalan
Fennî zamanla sanatını geliştirmiş ve Fuzûlî,
Bâkî, Nâbî ve Nedîm gibi şairlere tahmîsler
ve nazîreler yazabilecek seviyeye ulaşmıştır.
Memuriyetleri dolayısıyla bulunduğu
yerlerde edebiyat meclislerine katılmış,
önemli bazı olaylar hakkında tarih
manzumeleri söylemiştir.
Nakşibendî şeyhi Ahmed Hüsâmeddin
Efendi’nin müridlerinden olan Fennî,

Çapanzâde Edib Bey ile Hıfzî mahlasıyla
şiirler yazan Hâfız Edhem Efendi gibi o
devrin bazı şairlerini etkilemiştir.
Fennî Efendi’yi ilim ve edebiyat âlemine
tanıtan Cephanecioğlu Râşid’dir. Râşid’in bir
defterde toplamış olduğu Fennî’ye ait 170
kadar şiirin bir kısmını M. Vehbi Ulusoy 1938
yılında Yozgat Halkevi tarafından çıkarılan
Bozok dergisinin değişik sayılarında
yayımlamıştır.
Fennî’nin kendi el yazısıyla ve güzel bir
ta‘likle kaleme aldığı, son zamanlara kadar
kayıp olduğu sanılan divanı şairin damadı
tarafından daha sonra ortaya çıkarılmış
olup Ali Şakir Ergin’in özel kütüphanesinde
bulunmaktadır.
Aynı zamanda iyi bir hakkâk ve hattat
olduğu kabul edilen Fennî’nin tanınmış
kişiler için kazıdığı mühürlerden sadece
birkaçı günümüze intikal edebilmiştir. Ancak
şair kazıdığı mühürlerden kâğıt üzerine
bir örnek basarak bunları sakladığından
resmî daire, muhtar, idare heyeti âzası,
imam ve tanınmış kişiler için hazırladığı 177
kadar basılı mühür örneği bugüne kadar
gelebilmiştir. İbnülemin Mahmud Kemal
İnal, Fennî’nin Üsküdar Hacı Selim Ağa
Kütüphanesi müdürü Ahmed Remzi Dede
için 1315’te kazıdığı mühürden övgüyle söz
etmektedir. Fennî Efendi hat sanatında da
güzel örnekler vermiştir.
Buğday ve pirinç taneleri üzerine İhlâs
sûresini ve Âyetü’l-kürsî’yi yazdığı ve
tırnaklarıyla kabartmak suretiyle kâğıt
üzerine yazı yazıp desenler çıkardığı
bilinmektedir.
Ayva ve ceviz yaprağı üzerine
gözeneklerini boşaltarak yazdığı yazılardan
biri günümüze ulaşmış olup A. Şakir Ergin’in
özel koleksiyonunda bulunmaktadır.
Murat KARATEKİN

Sarıkaya
Belediyesi’ne
araç desteği

Sarıkaya Belediyesi, çevre
kirliliğinin önüne geçmek için
çalışmalarına devam ediyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, yazdıkları proje
karşılığında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından belediyeye
420 bin TL değerinde araç hibe
edildiğini söyledi. Kendilerine
bu anlamda destek olanlara
teşekkür eden Başkan Açıkel,
“Çevre Kirliliğinin önlenmesi
konusunda proje birimimiz
tarafından yazılan yardım
projemiz kabul edilerek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Belediyemize
420 bin TL bedelli bir adet
çöp toplama kamyonu hibe
edilmiştir. Çevre ve Şehircilik
Bakanı Sayın Murat Kurum’a ve
başından beri projenin takipçisi
olan Kıymetli Vekilimiz Sayın
İbrahim Ethem Sedef’e ilçemiz
adına şükranlarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Yozgat Şehir
Hastanesi’nden açıklama:

"Teşekkürler"

Yozgat Şehir Hastanesi Kamu
Özel Ortaklığı ile Hizmetlerini
7/24 Aralıksız Sürdüren Merkezi
Yardım Masası (MYM) ve Veri
Giriş Personellerine teşekkür
etti. Şehir Hastanesi’nden yapılan
açıklamada; “Yozgat Şehir
Hastanemizin açılışından itibaren
Merkezi Yardım Masası (MYM)
olarak 7/24 esasına göre hastane
içi idari ve teknik hizmetlerin
aksamaması için talep ve
şikayetleri en kısa sürede
gizlilik ilkesi çerçevesinde,
şeffaf, anlaşılır, objektif, etkin ve
verimli bir şekilde tüm hizmet
alanlarına aktarması için hizmet
vermekte ayrıca Sağlıkta Kalite
Standartları’nın gerektirdiği
hükümler çerçevesinde
güler yüzlü ve temas
ettiğimiz tüm hastalarımızın
memnuniyetine odaklı, Veri
Giriş Personellerimiz, Hastane
Bilgi Yönetim Sistemlerimiz ve
gelişmiş teknolojik çözümlerimiz
ile hizmet vermeye devam
etmektedir” denildi.
Eda DEMİREL
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Anadolu
Ajansı (Ksc)

Fiil olup gerçekleşmiş iş

Yozgat'a
özgü kebap

Neptünyum
simgesi

Beyaz

Utanma
duygusu

Üvey
olmayan

Bir tür kağıt
süslemeciliği

Uzak

Büyük ve
süslü çadır

Yozgat'ta
bulunan
üniversite

Küçük bitki
Tok karşıtı

Günahtan
sakınma

Arka geri

Yozgat
ilçesi

Eksiksiz

Bulmacada
acemi

Basım
İyi duyulan
(ses)

Tavlada
iki sayısı

Bit
Spor karşılaşması

1 kişi tutuklandı

Bir soru eki

Hayat
arkadaşı

Genişlik

Askeri
bir birlik

Sevilen
sayılan
kimse

Türk Lirası
(kısaltması)
Borç
ödemede
güvenilir olma

Şehzadelerin
özel
eğitmenleri

İlave
Tayin

Görevden
alma

ABD
basketbol
ligi

Ağırlık

Erzincan
ilçesi

Güzel
kokulu

Denizli
ilçesi

Şifre

Resmi radyo
televizyon
kuruluşumuz

Alışkanlık

Yozgat'ta uyuşturucu
operasyonu

Yerleşmiş
ilke

Söz laf

En kısa
zaman

Resimdeki
Eski Otelin
adı

Anlam

Bir burç adı

Büyük
kız kardeş

Bir sanatın
kurucusu

'Tarık…'
(Aktör)

Kuzu sesi
Kanın rengi
Otomobil
kısaltması

Geri
çevirme

Kısa saplı
odun baltası

Genç ağaç

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.V.,
isimli şüpheliyi gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen soruşturma
kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen
L.V., isimli şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheli
emniyetteki işlemlerinin ardından sevk
edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan
açıklamada; polis ekipleri tarafından
uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen
L.V., isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan
aramalarda 71 adet yeşil reçeteye tabi
sentetik ecza maddesi ele geçirilirken,
şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yine Yozgat Cumhuriyet
Başsavcılığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sokak
ve istihbari çalışmalar sonucu 58 Plakalı
TIR’da uyuşturucu madde olabileceği bilgisi
üzerine, bahse konu TIR Koçemek uygulama
noktasında durduruldu. TIR içerisinde
C.C.G., H.İ.Y.O, Y.S., R.B., isimli şahıslar
gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 70,84
gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi
ele geçildi. Şahıslar emniyetteki ifade ve
işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Tarık YILMAZ

Kimse kişi

İnce dantel
Dingil
Beni
etkilemez

Bir
gösterme
sıfatı

Dolaylı olarak
anlatma

Demirci
aracı

Ut çalan
çalgıcı

Çalgıda
ses ayarı

Atılgan
gözü pek

Akdenizde
görülen
sıcak rüzgar

Yozgat
ilçesi

Alıcı
kan grubu

Bir antilop
türü

Sağlıklı
sıhhatli

Vilayet
İskambilde
birli

Dost yakın
arkadaş

Cennet ile
cehennem
arası

Bir bağlaç

Birinin
ölümünü
haber veren

Yozgat'ta
bir mahalle

Birincil
İhtiyar

Ribonükleik
Asit (Ksc)

En küçük
izci kuruluşu

Hayvan yemi
olarak yetiştirilen
bir bitki

Kayak

Aktif

Toprağın
nemi

Nikel
simgesi
Bebekleri
uyutmak
için söylenen
türkü

Değiştirgeç

Yozgat'a
özgü pilav
çeşidi
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Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi
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SiFA OLSUN!

Çözüm'e büyük ilgi

Yozgat Çözüm Koleji
tarafından 2020-2021 eğitim
öğretim yılı için bursluluk sınavı
düzenlendi.
Pazartesi ve Salı günleri
pandemi kuralları çerçevesinde
düzenlenen “Çözüme Giriş
Sınavı’na” 4. sınıftan 11. sınıfa
kadar birçok öğrenci katıldı.
Öğrenciler yüzde yüze varan
burs imkanı kazanmak için
sınavda ter döktü.
Pandemi kurallarının
yoğun olarak uygulandığı
sınavda, öğrencilerin ateşleri
ölçüldü, dezenfektan ve maske
dağıtılarak sınava alındı.
Yozgat Çözüm Eğitim
Kurumları Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Yılmaz, her yıl

yapılan bursluluk sınavının
pandemi gölgesinde yapıldığını
söyleyerek, “Bu yılda pandemiye
rağmen Çözüme Giriş Sınavına
öğrencilerimiz yoğun ilgi
gösterdi. Çok sayıda öğrencimiz
bursluluk sınavımıza katıldı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına
göre çeşitli oranda burs imkanı
kazanabilecekler.
Yapılan bu sınavın Yozgat
eğitimine katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Sınavımız
Türkiye geneli yapılan bir sınav
olduğu için Pazartesi gününden
sonra sınav sonuçlarının
açıklanacağını düşünüyorum.
Sınava ilgi gösteren
öğrencilerimize çok teşekkür
ediyorum” dedi. İHA

Akdağmadeni İlçesi’nin
doğal lezzeti salep satış
noktalarında vatandaşın
erişimine sunuldu.
Akdağmadeni Belediyesi
tarafından oluşturulan satış
noktalarından şifa kaynağı
salebin satışı başladı.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın,
markalaşma yolunda emin
adımlarla ilerledikleri
ve patent başvurusu
tamamlanan
Akdağmadeni Salebi
’ne rahat ulaşım
için satış noktaları
oluşturduklarını
söyledi. Başkan
Yalçın, Ak
Konak , Şehit
Mehmet Köklü
Parkı ve
Akdağmadeni
Devlet
Hastanesi

kantininde satış noktaları
oluşturulduğunu kaydetti.
Salebin önemine değinen
Başkan Yalçın, “Güvenli
ve sağlıklı bir şekilde
belediyemiz tarafından
paketlenerek satışa sunulan
Akdağmadeni Salebi üst
solunum yolu rahatsızlıkları,
sindirim sisteminin
düzenlemesi ve vücut direncini
artırması nedeniyle ülkemizde
en çok tercih edilen salep
durumundadır. Şifa kaynağı
olan Akdağmadeni Salebi’ni
dileyen esnaflarımıza
da ulaştırarak yeni
satış noktaları
oluşturulacaktır.
On-line satış için
çalışmalarımız
devam
etmektedir.
Şimdiden afiyet
olsun” dedi. Eda
DEMİREL

AFAD farkındalık eğitimi verecek

Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 1-7 Mart
Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.
Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Halil
İbrahim İbiş,1 -7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla valilik
toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İbiş,
2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kent
genelinde 300 bin kişiye farkındalık eğitimi vereceklerini
söyledi. İl genelinde farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü
ve 300 bine yakın vatandaşa ulaşmak istediklerini belirten
İbiş, "Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile farkındalık protokolü imzaladık. Köy
muhtarları ve ihtiyar heyetlerine eğitim vermeye başladık.
Organize sanayi bölgemizde çalışan işçilerimize yönelik

eğitimlerimiz sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ile de
internet üzerinde çevrim için eğitim verilecek. Bu konuda
basın mensuplarımızdan da destek istiyoruz. Hedefimiz il
genelinde 300 bin vatandaşa eğitim vermektir" dedi.
Özellikle deprem öncesinde, anında ve sonrasında
yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi
gerektiğini aktaran İbiş, "Tüm aile fertlerine bunu öğretmeli
ve sık sık tatbikatlar yaparak uygulamalıyız. Dolayısıyla
herhangi bir deprem anında ne yapacağımıza hemen karar
vermek için tatbikatların çok büyük önem taşıdığını biliyoruz.
Yine AFAD gönüllülerinin artmasını istiyoruz. Ülkemizde
yaklaşık 100 bin AFAD gönüllüsü var bunun bir milyon
olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. İHA

300
kişiye
eğitim
verecek

LE KIYASLARSAN KIYASLA 101 KERE

KONTROL ET FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK’A GİRME
DOĞUŞ FİLİZ ÇAY 1000 GR
33.75₺

28.75₺

1.95

26.95₺

24.50₺

ABDURRAHMAN TATLICI
MEYSU Y.YAĞLI SÜT 1 LT HERİCAN YOĞURT
GEDİK BÜTÜN PİLİÇ KG RECEL 1800 GR
4 KG
13.95₺

11.95₺

EKO BEYAZ TUVALET
SUNNY PORTAKAL 2 5 LT KAĞIDI 32’Lİ

DALGA SU 5 LT
2.75 ₺

TOZ ŞEKER 5 KG

₺

5.95 ₺

4.45

₺

24.95₺

20.95₺

24.90₺

19.75₺

TENO HAVLU 6’LI
12.95₺

8.95

₺

4.75 ₺

4.25

₺

ÇİFTÇİ PİLAVLIK PİRİNÇ
1000 GR
9.95 ₺

6.95

₺

23.95₺

19.95₺

YAYLA KIRMIZI
MERCİMEK 1000 GR
11.95₺

8.75

₺

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
DOMESTOS ULTRA
ÇAMAŞIR SUYU 3240 ML
20.95₺

17.95₺

BAHÇIVAN BEYAZ PEYNİR
900 GR
27.95₺

23.75₺

YETİŞ ASPİRİN 4 LT
14.95₺

12.95₺

HUNCA KADIN/ERKEK DEODORANT
ÇEŞİTLERİ(JAGLER- CALDİON-VİVA CAPİO)

12.95₺

10.75₺

BAHÇIVAN MOZERALLA ARİEL SIVI DETERJAN
PEYNİR RENDE 200 GR 1.56 LT
12.95₺

9.75

₺

DARDANEL TON BALIĞI
ZEYTİNYAĞLI 3X75 GR
29.95₺

24.95₺

32.75₺

25.95₺

BABY TURCO ISLAK HAVLU AYTAÇ ÇERKEŞ SUCUK BAHÇIVAN LABNE PEYNİR
400 GR
90’LI
200 GR
4.50 ₺

3.95

₺

29.95₺

26.45₺

YUMOŞ KONSANTRE
1440 ML

FİNİSH JEL 1300 ML

23.95₺

39.95₺

17.75₺

29.95₺

6.95 ₺

5.75

₺

CİF KREM 750 ML
ÇEŞİTLERİ
11.95₺

9.25

Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

₺

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

DARDANEL TON BALIĞI ELİDOR ŞAMPUAN 350 ML NEUTROGENA BAKIM
4X75 GR
KREMİ 200 ML
32.95₺

29.90₺

12.75₺

9.95

₺

17.95₺

11.75₺

01-05
MART

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Eğitim İş Yozgat İl Temsilcisi
Eğitimci Sedat Tuygun İlksan
Yozgat Merkez İlçe temsilciliği için
aday olduğunu açıkladı. Tuygun
neden aday olduğunu madde
madde açıklayarak bilgi verdi.
Tuygun yaptığı açıklamada;
“Yozgat’ta doğup, bugüne kadar
Yozgat eğitimine ve sporuna hizmet
eden bir kişi olarak, bugün İlksan
Yozgat merkez ilçe temsilciliği
adaylığımı açıkladım. Yozgat İlksan
üyelerinin seçim sandığında doğru,
gerçekçi, bir değerlendirme
yapacağı inancıyla adayım. Yozgat
her zaman, her yerde en etkin bir
şekilde temsil edilmeye layık bir
şehirdir. Yozgat İlksan üyelerini üst
kurullarda etkin bir şekilde temsil
etmeye aday oldum. Ben şehrime
her zaman güvendim. Şehrimin
İlksan üyelerinin doğru bir tercih
yapacaklarına inancım sonsuzdur.
Diğer adaylara da başarılar
diliyorum” dedi.
NEDEN İLKSAN
TEMSİLCİLİĞİNE
ADAY OLDUM?
“İlksan Üyelerinindir,
Geleceğine Sahip Çıkıyoruz,
Dünden Bugüne İlksan”
1943 yılında Milli Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücel ve İlköğretim
Genel Müdürü İsmail Hakkı
Tonguç ‘un öncülüğünde, ilkokul
öğretmenlerinin maaş ve sosyal
haklarını güvenceye almak için
kurulan “İlkokul Öğretmenleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı”
İLKSAN yıllarca öğretmenlerin
seçtiği temsilciler tarafından
oluşturulan yönetim kurallarınca
idare edildi.
Kuruluşunu düzenleyen 4357
sayılı kanunda “Öğretmenlerden
hastalananlara, evlenenlere,
çocuk doğuranlara, çocuklarını
okutacaklara, ölenlerin ailelerine
yardım etmek, öğretmenlerin
geçinme yükünü hafifletmek, sağlık
ve sosyal yardımla ilgili konularda
birbirlerine yardım edici duruma
getirmek” amacıyla kurulduğu
belirtilen İlksan’ın işleyişi 1985
yılından sonra değiştirilmiştir.
7 kişilik İlksan Yönetim Kurulu
‘nun tamamı üyeler tarafından
demokratik yöntemlerle seçilirken

1985 yılında yapılan değişiklik
sonucu, İlksan Yönetim Kurulunun
3‘ü aday olan İlksan üyeleri, 4’ü ise
Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği
kişiler arasından seçilmeye
başlanmıştır.

Yine 1985 yılında yapılan
değişiklik ile İlksan‘ın yönetimi,
işleyiş tarzı ve esaslarını belirleyen
ana statüsünün hazırlanması yetkisi
Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.
İlksan mevzuatındaki
antidemokratik hükümlerin
değiştirilerek, söz ve karar
sahibinin İlksan üyelerinden
olmasını,
İlksan ana statüsünü hazırlama
ve değiştirme yetkisinin İlksan
Temsilciler Kuruluna, üyelerine
verilmelidir.
İlksan da Şaibe ve Yolsuzluğa
izin vermeyeceğiz.
lksan’ın işleyişindeki tüm
antidemokratik uygulamaların
sonlandırılarak; katılımcı, şeffaf bir
yönetim modeline geçilmelidir”
İLKSAN ‘IN GELECEĞİNİ
ÜYELERİ KARA VERMELİDİR!
Yönetim kurulunun 4 üyesinin
Milli Eğitim Bakanlığının önerisi
ile seçilmesi uygulamasının
kaldırılmasını, 7 yöneticiyi de
İlksan üyeleri seçmelidir.
İlksan’ ın geleceği İlksan
üyelerinin özgür iradesiyle
belirlenmelidir.
Zorunlu üyelilik kaldırılmalı,
İsteğe bağlı olmalıdır.
İLKSAN’ IN GELECEĞİNİ
SAHİP ÇIKACAĞIZ!
1943 yılından bugüne üyelerinin
ödentileriyle ayakta tuttuğumuz,
üyelerine yönelik birçok sosyal
yardım yapan İlksan‘da söz sahibi
olmak,
Önceki yıllarda yaşanan ve
İlksan adı üzerindeki olumsuz
kamuoyu algısına neden olan şaibe
ve yolsuzluklara izin vermemek,
Yönetim ve karar
mekanizmalarında yer almak,
İlksan‘ın geleceğini sahip
çıkmak için,
3 Nisan 2021Cumartesi günü
başlayacak İlksan Temsilciler
Kurulu'na adayım" ifadelerine yer
verdi. Tarık YILMAZ

BELEDiYE ELEKTRiĞiNi

KENDiSi ÜRETECEK
Yozgat’ın Şefaatli Belediyesi kurulacağı Güneş Enerji Sistemi (GES) ile yıl boyu
tüketeceği elektriği kendisi üretecek. Yaklaşık 20 milyon liraya maal olan proje
ile Şefaatli Belediyesi ilk etapta yıllık 4.5 milyon lira gelir elde edecek.

Ülke genelinde son yıllarda
yenilenebilir enerji yatırımlarına hız
verildi. Hem kamu kurumları hem de
özel yatırımlar eliyle maliyeti düşük,
temiz enerji kaynaklarına yönelim
arttı. Yozgat’ta da Şefaatli Belediyesi
örnek bir projeye imza atarak güneş
enerjisine yöneldi. İlçenin enerji
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan
karşılamak için harekete geçen
Şefaatli Belediyesi, 50 dönüm
alana kuracakları güneş enerji

sistemi ile kendi enerjisini üreterek
elektrik tasarrufuna önemli bir katkı
sağlayacak.
Güneş Enerji Sistemi ile ilk yıl
yıl 4.5 milyon lira gelir elde edecek
olan Şefaatli Belediyesi, kendi öz
kaynaklarının dışında üretimden
artan enerjiyi de ilgili kurumlara
satarak kar elde edecek.
Şefaatli’ye böyle bir yatırımı
kazandırdıkları için mutlu olduklarını
söyleyen Belediye Başkanı Av.

Müjdat Karaca, İhlas Haber Ajansı’na
yaptığı açıklamada, “50 dönüm arazi
üzerine kurulacak güneş enerji
sistemi 2 megavat ticari amaçlı ve 1
megavat öz tüketime yönelik olacak.
Yalnız bizim hedefimiz toplamda 3.5
megavatlık bir enerjiye sahip olmak.
Burada yaklaşık 20 milyona yakın
bir yatırım söz konusu. Gururluyuz,
mutluyuz çünkü bu büyüklükte
Yozgat genelinde belediyenin
işletmiş olduğu güneş enerji sistemi
yok. Toplamda 3.5 megavata
tekabül edecek. Türkiye’de de sayılı
projeler arasında, bunu ilçemize
kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.
Güneş Enerji Sistemi projesinin
mayıs ayında tamamlanacağını
belirten Başkan Karaca, “Mayıs
ayı içerisinde fatura kesmeyi
düşünüyoruz. Beklentilerimiz yüksek.
1 megavatı öz tüketime yönelik 2
megavatı ticarete yönelik olduğu
için en azından ilk yıl içerisinde
yaklaşık 4.5 milyon lira gelir
bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte de
yaklaşık 2 milyona yakın her yıl gelir
bekliyoruz. Üreteceğiz, satacağız
bir kısmını belediyenin ihtiyaçları
için kullanacağız. Geri kalan kısmı
da mahsup edildikten sonra dağıtım
şirketine satacağız” dedi. İHA

SMMO Başkanı Ahmet Bulut:

“Bir yılda çok sıkıntılar çektik”
Çocuğu yemek yemeyen
anne ve babalar, dikkat

Medicana Sivas Hastanesi
Psikolog, Aile ve Evlilik Danışma
ve Cinsel Danışmanı Begüm
Özkaya çocuklara yemek yeme
alışkanlığını kazandırmak için
anne ve babalar düşen görevler
hakkında bilgi verdi. Uzman
Psikolog Özkaya, "Sofraya
oturmadan önce çocuğunuzla
oyun oynayın. Oyun sayesinde
neşelenen çocuk yemekten
daha fazla keyif almaya başlar.

Çocukların gelişimleri için çok
yemesi değil, sağlıklı ve dengeli
beslenmesi yeterlidir. Çocuklar,
daha bebeklik dönemlerinden
başlayarak, yemek yiyerek veya
yemeyerek ailelerini denetim
altında tutabileceklerini fark
ederler. Yemek yeme saatlerinde
işleri zorlaştırarak, ailelerin
dikkatini kendilerine çekebilirler,
kızgın oldukları anne veya babaya
eziyet çektirebilirler" dedi.

Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
başkanı Ahmet Bulut, koronavirüs salgını nedeniyle
geri de kalan bir yıl da çok sıkıntı çektiklerini söyledi.
Bulut, “Öncelikle Covit19’dan dolayı edebiyata
intikal eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum.
Her yıl 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası olarak
kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün meslektaşlarımızın
muhasebe haftalarını kutlarım. Aslında muhasebe
haftasının adı var ama kendisi olmayan bir hafta.
Çünkü biz hepimiz işimizin başındayız. En basiti
Covit19 hastalığından dolayı en çok sıkıntı çeken
bizleriz. Her sektör sıkıntı çekti ama en çok sıkıntı
çeken bizim meslektaşlarımız oldu.
Çünkü pandemi dolayısıyla bizler ekonomiye katkı
sağlamak için bütün meslektaşlarımız işyerlerinde
oldu. Devlet yetkilileri bizlere aynen şunu dedi.
Evden çalışın diye. Bizim mali müşavirlerin evde
çalışma gibi bir lüksü yok.
Çünkü evde çalışmakla bu işler olmuyor. Devlet
yetkilileri öncelikle mali müşavirin ne iş yaptığını
bilmesi lazım. Muhasebeciler olarak 1 yıllık süreçte
gerçekten çok sıkıntılar çektik. Özellikle pandemi
dolayında da biz devamlı işimizi başında olduk.
Özellikle pandemi döneminde 150 civarında mali
müşavir meslektaşımız vefat etti. Bizler mecburen
mükelleflerle iç içe olmak zorundayız. Bizler evrakları
alıp o insanların o ayki beyannamelerini vermek
zorundayız. Pandemiden dolayı işimize gelmeyip
de bunları vermez isek hem mükellef açısından
zararlı olacak. Hem de biz işimizi yapmamış
olacağız. Gerçekten andemiden ülke genelinde
esnaflar olmak üzere en çok sıkıntıyı çeken bizler ve
meslektaşlarımız olduk” dedi. Murat KARATEKİN
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LEZZET DURAĞI
HiZMET VERMEYE BASLADI
Korona virüste yerinde karar döneminin başlaması ile Yozgat’ın lezzet durağı Zafer
Türk Mutfağı’nda da sınırlı kapasite ve saatte hizmet verilmeye başlandı. Bu dönemde
Zafer Türk Mutfağı’nın paket servis ve gel al hizmeti de devam ediyor.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammed Emin Ekici, pandemi
döneminde kapalı oldukları
dönemde yemeksepeti, paket
servis ve gel al olarak hizmet
verdiklerini söyledi.
Ekici, bu hizmetleri 3 ay devam
ettirdiklerini dile getirdi. Müşteri
memnuniyetinin kendileri için
her zaman ilk sırada olduğunu
kaydeden Ekici, “Bu gayret ile
tüm ekibimizle tüm çabamızı
gösterdik. Misafirlerimiz de
mütevazı ve anlayışlı insanlar.
O yüzden çok büyük bir
sıkıntı yaşamadık. Sayın

Uğurlar olsun!
Misli.com 3. Lig ikinci grupta ligde kalma
mücadelesi veren temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
ligin 24’üncü haftasında İskenderun FK’yı konuk etti.
Kırmızı-siyahlı takım Hatay ekibine 4-0 mağlup oldu.
İskenderun FK’nın gollerini Uğur (3) ve Burak Temir
kaydetti. Yozgatspor 1959 FK, ligin ilk yarısında
da İskenderun FK’ya 4-1 mağlup olmuştu. Kırmızısiyahlı takım aldığı bu mağlubiyetle 13 puanda
kalarak ligin son sırasında yer aldı.
FARK 12’YE ÇIKTI

Yozgatspor 1959 FK, tarihin en kötü sezonunu
yaşıyor. Kırmızı-siyahlı takımın İskenderun FK
mağlubiyeti sonrasında düşme hattının üstünde yer
alan takımlarla arasındaki puan farkı 12’ye yükseldi.
Yozgatspor 1959 FK’nın ligde 9 maçı kaldı.
GALİBİYETİ UNUTTU
Yozgatspor 1959 FK, 2021 yılında galibiyet yüzü
görmedi. Kırmızı-siyahlı takım en son üç puanını
ligin ilk yarısında konuk ettiği Çengelköyspor’u 2-0
mağlup ederek almıştı. Murat KARATEKİN

Cumhurbaşkanımızın da
yapmış olduğu açıklama ile
restoranlarımız uzun bir sürenin
ardından açıldı.
Bu açılış bizim için bir sevinç
kaynağı oldu.
Restoranımız şu an açık
ancak yine yemeksepeti, gel
al ve evlere servis şeklinde
hizmetlerimiz devam ediyor.
Isteyen konuklarımızı burada
isteyenleri de evlerinde Zafer
Türk Mutfağı’nın eşsiz lezzetleri
ile buluşturmaya devam ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü
ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu
Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk
Bayrağı için Yozgat’ta devir teslim töreni düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törene Vali Ziya Polat,
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli ve
öğrenciler katıldı. Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81
Bayrak etkinliği kapsamında Kırşehir’den Eren Çakır
tarafından Yozgat’a getirilen Türk Bayrağı Hüseyin
Can tarafından Sivas’a teslim edilerek İç Anadolu
Bölgesini dolaşacak. Ay yıldızlı bayrağımız diğer
bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü
Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü
dolayısıyla gençlerde var olan milli tarih şuurunun
daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin
pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla
81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81
Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında ay yıldızlı şanlı
Türk Bayrağımız 7 bölgeden yola çıktığını söyledi.
Vali Polat burada yaptığı açıklamada “Bilindiği
üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü
ve Şehitleri Anma Günü yaklaşıyor. Bu kapsamda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın
“Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” projesi
kapsamında il il gezen bayraklarımız 18 Mart’ta
Çanakkale’ye gönderilecekler. Bayraklarımızı
gençlerimiz illere teslim ediyor. Bizde Kırşehir’den
devraldığımız bayrağımızı Sivas’a teslim edeceğiz.
Bu devlet, bu millet uğruna, ezan uğruna, bayrak
uğruna şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi
tekraren rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize
sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Bizde gençlerimizi
bu bilinçle yetiştirmek, bu yolda onlara feyiz
vermek, bakanlığımızın yaptığı projeye ortak olmak,
kardeşlerimizi Yozgat’ta misafir etmek bize onur ve
gurur verdi. İnşallah bayrağımızı da yüreğimizde
taşıyarak sağ salim Sivas’a teslim edeceğiz. Bu
bayrak her zaman dalgalandı. Dalgalanmaya da
devam edecek. Her ne kadar zor günler yaşasak
da gençlerimizin bayrak sevgisi, bu iman ve
inançla yetişmelerinden dolayı başta ailelerimize
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Aynı inanç
ve aynı kararlılıkla bu devlet bu millet uğruna bu
devlet, bu millet uğruna seve seve şahadet şerbeti
içeceğimizi herkesin bilmesi gerekir ki bunu bu
millet göstermiştir” diye konuştu. IHA

