SAĞLIKTA iKi YENi MÜJDE

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi ile sağlıkta zirveye ulaşan Yozgat’ta, iki ilçemiz daha modern
hastanelere kavuşuyor. İlçelerin yıllanmış sorununa bu sayede neşter vurulmuş olacak. 4'TE

Yozgat MERKEZ olacak
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’a
yapılan yatırımları yerinde incelemeye vat ekip
etmeye devam ediyor. >> 4'TE

BAŞKAN KÖSE, BASINI UNUTMADI
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SAYI:2578

FİYATI: 1.00 TL

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10
Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı.
Köse, Basın Danışmanı Kadir Can Ünal
aracılığı ile basın emekçilerine çeşitli
hediyeler gönderdi. Köse, " Tarafsız ve
dürüst habercilik ilkesi ile halkımızın
doğru bilgilendirilmesi vazifesini, gece
gündüz demeden, fedakarca yerine
getirebilmek için çalışan gazetecilerin
gününü kutlarım" dedi.

www.yozgatcamlik.com

“Maraş, ecdat yadigarı” Geçmişte yaşanan tecrübeler
Tarık Yılmaz’ın
telefonla bağlanan
hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi
programı dünyanın
ve Türkiye’nin her
tarafından konuklarını
ağırlamaya devam
ediyor. Yılmaz’ın
bu seferki konuğu
yavru vatandan
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden
oldu. Programa

Lefkoşa Milletvekili,
YDP Genel Sekreteri
Bertan Zaroğlu,
Kapalı Maraş ile
ilgili bilgiler verdi ve
“Maraş bize yüce Türk
Milleti’nin yadigarı
yani ecdadımızın
yadigarıdır. Bunun
için de mücadelemizi
sürdüreceğiz” dedi.
>>> 6'DA

Geleceğin basamakları

Yavuz Donat,

Çamlık TV’de
Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi
Programı’na İş insanı
ve Sorgun Belediye
Meclis Başkan Vekili
Kazım Ergün konuk
oldu. >>> 2'DE

Yozgat’ı anlattı

Geçtiğimiz hafta
Yozgat’a gelen
Sabah Gazetesi
yazarlarından Yavuz
Donat, köşesinde
Yozgat ziyaretini
anlattı. 4'TE

Yozgat’ın tarım ve hayvancılığını konuştular

BiLiMSEL iNCELEMEYE ALINDI
Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan
Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman
Ürünleri Bölümü öğretim üyeleri, içerisinde
Ay Yıldız figürü bulunan kayısı ağacını
incelemek için numune aldı. >>> 7'DE

URETEN BiR YOZGAT
Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım İstişare Toplasını düzenlendi. Toplantıda,
kentin tarım ve hayvancılık potansiyelleri, hayata geçirilen projeler ile tarım ve hayvancılığın
geliştirilip ‘üreten bir Yozgat’ ortaya çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.
ÖZKAYA, DEĞERLENDİRME YAPTI
Toplantıda Tarım ve Orman İl
Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın
tarımını anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. Yozgat’ın tarım
ve hayvancılık ile ilgili verilerini
anlatan Özkaya, Yozgat’ın bir
tarım şehri olduğunu anımsatarak,
kent tarımının genel bir
değerlendirmesini yaptı.

HEMŞiRE DEĞiL, SANKi ANNE

Türkiye’nin ilk
şehir hastanesi
olan Yozgat Şehir
Hastanesinde
doğduktan sonra
temaslı olarak korona
virüse yakalanan
bebeklerle
hemşireler özel
olarak ilgileniliyor.
>>> 7'DE

BAY ÇAMLIK
İLK CUMA NAMAZI KILINDI..

TARiHi CAMi AÇILDI
Restore edilen tarihi Tekke Arap Dede
Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Restore edilen tarihi Tekke Arap Dede
Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Yozgat Tekke Mahallesinde bulunan tarihi
camii, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından restore edilerek mahalleye
kazandırıldı. >>> 6. SAYFADA

Tandırda çıkan
yangın korkuttu
Agahefendi Mahallesi’nde müstakil
bir evin tandır bulunan odasında çıkan
yangın korkuttu. >>> 2. SAYFADA

AK Parti’nin fahri il başkanı…
Bu kez çok sustum farkındayım, hayranlarımdan özür
diliyorum… Korona-morana,
hayat şartları, yarının hesabı,
dünün hesapsızlığı derken çok
fazla kalem tutmadı elim.
Sanırım biraz yaşlanıyorum.
Her şeye rağmen, hatta
rağmenlere rağmen bizim
köyden Yozgat’ı gözlemlemeye
devam ettim canım merak etmeyin. AK Parti’de ikinci Yusuf
Başer dönemi yeniden başlamış. Hadi hayırlısı. Daha çok

konuşuruz Yusuf Başkan’ı…
Ben asıl şu sıra sosyal
medyada il başkanlığı yapan
eski il başkanlarından Zekeriya
Avşar’ı konuşalım istiyorum.
Sosyal medya hesabından
yazdıklarına bakıyorum da,
yönetim kurulunu bile dizmiş
yeni il başkanı adına. Tahminler, tavsiyeler, önerilerde
bulunuyor. Sanırım bu başkanlık mevzuu içinde uhde kalmış
olmalı ki, sosyal medyadan
da olsa fahri il başkanı olmuş
Sayın Avşar!

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Toplantıda konuşan Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurum (TKDK) İl Koordinatörü
Selim Türker, kırsal kalkınma
yatırımları hakkında bilgi verdi.
Türker, TKDK olarak yaklaşık 9
yıldır Yozgat’a hizmet verdiklerini
belirterek, “Bu verdiğimiz hizmet
sonunda Yozgat’ta çok şey
değişti. >>> 3. SAYFADA

KÖY KÖY GEZiYOR
Yozgat Valisi Ziya Polat
her hafta bir köyde Cuma
namazı kılarak köy halkıyla
sohbet edip istek ve
taleplerini almaya devam
ediyor. Vali Polat’ın bu
haftaki durağı Yozgat
Merkeze bağlı Musabeyli
Köyü oldu. >>> 3'TE

Hamamcıoğlu Fidan Ailesi'nin

Acı Günü

Ailesi’nin Acı Günü
Yıldız
Sayın, 82
yaşında
çoklu
organ
yetmezliği
sonucu
vefat etti.
>> 5'TE

Yozgat’ın tanınmış
simalarından, pek çok
ismin yetişmesinde
verdiği ilim eğitimleri ile
gönüllerde taht kuran
Mahmut Fidan, bir süredir
tedavi gördüğü hastanede
vefat etti. >>> 5'TE
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10 Ocak “Çalışan
Gazeteciler Günü”:
Değerlerimiz için
bir gün tayin etmek
önemli mi? Tartıştığımız bir konu bu. Anneler Günü, Babalar
Günü, Öğretmenler
Günü, Engelliler Günü
vs. gibi….Şöyle baktığınızda bu değerlerimizi bir günde mi hatırlayacağız diye bir endişe
geliyor akla. Ancak
farkındalık oluşturma,

öne çıkarma ve üzerinde durma adına önemli
gün sayılır bunlar. Bu
tür değerlerimizi başa
tacı ediyoruz, günlük
hayatta da önemsiyoruz. İşte o gün gelince
da “ Bunları unutmayınız, aramızdalar,
hayatımızdalar!” deme
fırsatını yakalamış
oluyoruz. Bu bakımdan
önemli…
Çalışan gazeteciler,
her gün aramızdalar;
habere koşuyorlar,
yorum yapıyorlar, iyi
ya da kötü haberlerle
gazete ve TV sayfalarında konuyu Türkiye
gündemine taşıyorlar.
Bazen ülke gündemini oluşturuyorlar;
bazen unutulmuş değerlerimizi bulup öne
çıkarıyorlar; bazen
acılarımızı paylaşmamıza vesile oluyorlar.
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Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Birçoğu da kamera
gerisinde, fikir işçisi
olarak görev yapıyor.
Yorucu, sıkıcı, çileli ve
güç şartlarda çalışmanın zorluğu içerisindedirler. Gün oluyor
barışın, gün oluyor
savaşın, gün oluyor
ateşin içinden sesleniyorlar bize…
Bazen fikir üretiyorlar,
yorum yapıyorlar öncü
ve aktif çıkışlarıyla
olayların seyrini değiştiriyorlar. Baskıya
boyun eğmeden, zulme alkış tutmadan,
taraf olmadan çıkışlar
yapıyorlar. Emekleri
alın terleri bilinmese
de her olayda, her
hadise de onların gayret ve çabaları vardır.
Fikir üretirler, akıl
danışırlar, sorup araştırırlar, en iyisini, en
doğrusunu bulmaya,

sunmaya çalışırlar.
Manşet olsun, gündem
oluştursun, ibret olsun
isterler…
Haklının, doğrunun
adaletlinin yanında
olmak için çalışanları
da fazladır. Tarafsız
olmak, adaletli davranmak ve mağdurun
yanında kalmak şartıyla baş tacı edilenler
vardır; sevilir- sayılır
ve ülke gündemine
otururlar… Çabanın,
gayretin, çilenin ve
mağdurun temsilcileridir onlar. Alın terlerini
silmeden, yorgunluklarını gidermeden 24
saat işinin peşinde
koşturan fedakâr insanlardır. Fikir işçileridir onlar, aferin beklemezler, onların aferini
haber ve yorumlarının
okuyanın olmasıdır.
Seslerinin duyulma-

sı alabildikleri en iyi
ödüldür.
“Çalışan Gazeteciler
Günü!”: En başta olanından, en altta gazete dağıtıcısına kadar
yüz binlerce çalışanıyla gayret edeniyle
bir sektörün işçilerini
anlamaya anlatmaya
çalışıyorsunuz. Günümüzde site ve haber
ajanslarıyla daha da
geniş bir ağa ulaşan
medya dünyası milyonları içine alan bir
sektöre ulaşmış konumdadır.
Böyle bir çerçeve çizdikten sonra 10 Ocak
günü hatırladığımız
bu değerleri “ Çalışan
Gazeteciler Günü”
vesilesiyle yeniden
yâd etmenin, hatırlamanın ve emeklerine
saygı duyduğumuzu
dile getirmenin mut-

luluğu ile hürmetle
yâd ediyoruz; emeklerine, yüreklerine ve
alın terlerine sağlık
diyoruz. Saygıya değer, hatırı sayılır bir
iş yaptıklarının farkındalığını dile getirmek
istiyoruz. Olayların
içinde zaman zaman
dışlandıklarını, baskıya maruz kaldıklarını,
hakarete uğradıklarını
da biliyoruz. Kafası
kızan gazeteciye- haberciye saldırıyor. İşini
yapmaya çalışan bu
fedakâr insanların kıymetini- önemini bazen
anlamakta zorlanıyoruz. Oysa onlarda
ekmeğinin peşinde, iş
üzerindedirler.
GÜNÜNÜZ KUTLU
OLSUN
ARKADAŞLAR
10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” vesi-

lesiyle Yozgat Mahalli
gazetelerde görev yapan cefakar ve fedakar
arkadaşlarımızın bu
onurlu günlerini canı
gönülden kutluyorum.
İç içe yaşadığım, dostum, arkadaşlarım,
kardeşlerim diye sahip
çıktığım tüm dostlarımızın günü kutlu olsun. Dileğimiz odur ki:
Bu dostlarımızın emeği
bilinir, sesleri duyulur, çilleri giderilir,
tüm sosyal haklarına
kavuşurlar inşallah!..
Tarafsız kalmaları
dileğimle, hayatları
güvence altına alınsın, devletin desteği
ve koruması altında
görevlerini gönül huzuru ile yapabilsinler.
Selam olsun Fikir işçisi
tüm çileli dostlarına!..
Arkadaşlar: Gününüz
kutlu olsun!...

Geçmişte yaşanan tecrübeler

Geleceğin basamakları
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi Programı’na
İş insanı ve Sorgun Belediye Meclis Başkan Vekili Kazım Ergün konuk oldu.
Ekonominin şifrelerini çözmüş olan Ergün, ekonomi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Geçmişten günümüze çok sıkıntılar
yaşadıklarını ve bu sıkıntıların sonunda
başarılı bir ticari yaşamlarının olduğunu
anlatan Ergün, “Geçmişte yaşanan her
şeyin tecrübe olduğuna inanıyorum.
Bu tecrübe ile de geleceğe yürüyoruz.
Ticarette geçmişi unutursan batmaya,
çökmeye mahkumsun” dedi.
ZORLU BİR YIL
Ergün, 2020 yılının herkes için zorlu
bir yıl olduğunu belirtti. Baba mesleği
olan züccaciyeciliği sürdürdüğünü ve şu
anda 70-80 kişiye istihdam sağladıklarını
anlatan Ergün, “Esnaflık her şeyden daha
güzel diye bakıyorum. Neden derseniz
Peygamber efendimizin sünneti. Bütün

peygamberlerimiz ticaretle uğraşmıştır.
Bu nedenle ticaretin önemli olduğunu
düşünüyorum. O yüzden bütün esnaflar
hayatı boyunca sünneti yerine getirmenin
avantajlarını yaşıyor” şeklinde konuştu.
1980’DE KURULDUK
Ergün, şirketlerinin 1980 yılında
kurulduğunu belirterek, “Babam at araba
üzerinde başladı. Babam sürekli bizi
çalıştırdı. İyi ki de bizi çalıştırmış. O
zamanki zor şartlarda bize paylaşmayı
öğretmiş. O değerleri hiç kaybetmedik.
Yokluğu görmenin avantajları ile ileriye
doğru hedeflerimizi devam ettiriyoruz”
dedi.
AVANTAJLARINI GÖRDÜK
Zaman içerisinde ticaretin bütün
avantajlarını görmeye başladıklarını
kaydeden Ergün, “Her zaman umudumuz
vardı. Allah’tan umudumuzu hiçbir
zaman kaybetmedik. Bu umudumuz ve
çalışmamız sonunda Allah bize dükkan
almayı nasip etti. Kardeşler arasında
da dayanışma sağladık. Buna ilaveten
pazarlara açılmaya başladık. Sekiz
on sene de pazarlara gittik. Yozgat’ın
içinden dışarı giden ilk toptancı biziz.
Bunun da her zaman gururunu yaşadık.
İşimiz rast gitti. Sorgun’da 1990’da güzel
bir mağaza açtık. Çok güzel bir açılış
oldu. Müşteri portföyümüz genişledi.
Müşteriyi aileniz gibi görmeniz size
her zaman kazandırır. Biz müşteriye her
zaman değer verdik. Onun değerini hiçbir
zaman kaybettirmedik. Biz bizden sonraki
nesle nasıl aşılarız diye çalışıyoruz” diye

Yozgat’ın Agahefendi Mahallesi’nde
yabancı uyruklu ailenin oturduğu müstakil bir
evin tandır bulunan odasında çıkan yangın
korkuttu. Sabah saatlerinde bir evin tandır
bulunan kısmında alevlerin yükseldiğini
gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına
müdahale eden Yozgat Belediyesi itfaiye
ekipleri, yangını büyümeden kontrol
altına alarak söndürdü. Yangında tandırın
bulunduğu alan kullanılamaz hal geldi.
Yangın sırasında evde bulunan yabancı

oradan kaynaklanıyor. Toplam 60 tane
personelimiz var. Sorgun, Yozgat, Kırşehir
ve internet olmak üzere” şeklinde konuştu.
BİZ BİR AİLEYİZ
Çalışanları ile her zaman aile olarak
çalıştıklarını kaydeden Ergün, “60
personelimizin tamamından memnunuz.
Bizim personelimiz bizi de parayı da
asla değişmez. Duygusal bağımız var.
Çalışanlarımızla mutluyuz” dedi.
KİTAPTA ANLATTI
Ergün, Personelin Başarı Zirvesi
isimli bir kitap yazdığını söyledi. Ticareti
yürütürken çok badireler atlattıklarını
kaydeden Ergün, “Rabbim bizi yoklukla
sınadı. O günleri çok yaşadık. Sorgun’dan
Yozgat’a 3,5 saatte gelirdik. Şimdi 12
dakikada geliyoruz. Hurda bir arabamız
vardı. Alacak gücümüz yoktu. Ama asla
şikâyet etmedik. O zamanın şükrünün
bize verdiği güçle şu an buralardayız.
Ticarette geçmişi unutursan batmaya,
çökmeye mahkûmsun. Biz bunları
yaparken bir yandan da okuduk. Esnaflık
çerçevesinde evlatlarımız için gizli bir
hazine var. Ticaretin tabanından geldik
ama eğitimimizi tamamlayamadık.
Yaşadıklarımı ticaretin içerisinde bu
güne kadar neler yapıldığını kaleme
döktüm. Markalaşmanın konumunu kitapta
yer verdim. Satışın beden dilindeki
önemini kaleme aldım. Bu ticarette çok
önemlidir. Şuna inanıyorum ki okulun
devamını getirememe uhdesini bu kitapla
tamamladığıma inanıyorum” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL
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Tandırda çıkan yangın korkuttu

konuştu.
YOZGAT MAĞAMIZI AÇTIK
Mağazalarında aranan her şeyin
bulunduğunu anlatan Ergün, “Ticaretteki
potansiyeli ve alanı gördükten sonra
ekmeğini yediğimiz ve Yozgatlıyız
dediğimiz ilde neden bizim bir şubemiz
olmasın diye düşünmeye başladık.
Yozgat’ta da bir pazaristanbul olması
gerektiğini keşfettik. Yozgat mağazamızı
da açtık. Yozgat bunun karşılığını verdi.
Çok da memnunuz. Esnaf sadece dükkanı
açıp kapatmaktan ibaret değil. Bunun
yanında sosyal faaliyetlerde bulunduk.
Okul aile birliğine seçildik. Öğrencilerin
başarılı olabilmesi için de çalıştık. Bunun
için gerekli çalışmaları yaptık” ifadelerini
kullandı.
İLKLERİ YAPTIK
Bütün kaliteli ürünleri Yozgat ve Sorgun
halkı ile buluşturduklarını dile getiren
Ergün, daha sonra Kırşehir’e de şube
açtıklarını kaydetti.
Ergün, Songül Karşı ile açılış
yaptıklarını ve Kırşehir’in de kendilerini
bağrına bastığını söyledi. Yozgat’ın
ismini başka yerde duyurmanın gururunu
yaşadıklarını anlatan Ergün, “Ticaret
dikenli yollardan geçiyor. İnternet
grubumuz var. İnternet üzerinden de satış
yapıyoruz. Bizim Yozgatlı olduğumuzu
bilmeden ülkenin her yerinden alış veriş
yapılıyor ve Yozgatlı olduğumuzu bilen
insanlar da seviniyor. Bizim başarılı
olmamızın sebebi evde annesinin elinde
bir bardak süt içiyorsa bizim başarımız

uyruklu kardeşte komşuların yardımı ile
evden dışarı çıkartıldı. Polis yangının çıkış
nedeni ile ilgili araştırma başlattı. İHA

Üst Resimdeki
Yozgatlı
Cumhuriyet
Savcısı
Abi
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Yozgat
ilçesi

Akdeniz’de
turistik
bir koy

Bir itiraz
ünlemi

Kötülük
Rey

Bir antilop
türü
Toprağın
nemi

Kabartma

Eskimolar'ın
buzdan
kulübesi

Kötü niyet
Radyum
simgesi

Bir nota

Kripton
simgesi

Anne

Yozgat'ta
bulunan
üniversite

Cereyan

Kalın ve
kaba kumaş
İki kişilik
topluluk

İlgi eki

Aleni

Atmosfer
tabakası

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Kişisel özel
Haydut
çetesi

Taraftarı
coşturan kişi
Alamet

Takma ad

Telefonda
hitap sözü

Lanetlenmiş

Suni yapma

Deriden
çıkan ipliksi
uzantı

En kısa
zaman

Galyum
simgesi

Bir
burç adı

Duvar
süslemeleri
yapan usta
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Yüzyıl
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Yozgatlı İş insanı neden memleketine gelmez?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Biz bize yeteriz Türkiye dedik ya,
Aslında “Biz Bize
Yeteriz Yozgat”, demek istiyorum bugün
bir gerçeği hatırlatmak
adına!
Biz bize yeter de
artarız da...
Siyaset, bürokrasi,
iş dünyası, basın-yayın
sektörü…
Her birinden güçlü
isimleri, lobisi, nüfusu
bulunan bir şehir Yozgat.
Lakin özellikle iş
dünyasında geri dönü-

şü sağlayamamış, kendi iş insanlarını dahi
kendi memleketine
çekememiş bir Yozgat
profili çıkıyor karşımıza.
Neden?
Sıralayalım hemen
bir nefeste nedenlerimizi?
Yozgatlı İş İnsanı
Neden kendi memleketine gelmez?
Devlet yatırımlarında altın çağını yaşayan
Yozgat, özel yatırımlarda neden sınıfta
kaldı?
Hasbelkader yatırım
için şehrimizi tercih
edenler, neden engelli
parkurunda yol aramak zorunda kaldı?
Neden, bu şehir
siyasetçisinin yol gösterdiği, ya da çekip
elinden getirdiği bir
şehir olamadı!
Bizi bize getirmek,
Yozgatlı’yı Yozgat’a
yatırım yaptırmak bu

kadar mı zor(du)?
Yozgat yatırım kuluçkası misali, parayı
bulanın kaldığı değil
‘göçtüğü’ şehir oldu?
Nedenleri sıraladıkça zülfüyâra dokunmaya devam edersiniz.
***
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da basınla
gerçekleştirdiği ilk
buluşmada nedenlere
yanıt, yeni nedenlerin oluşmasına da set
oluşturacak çok önemli
bir vizyon çizmişti hepimize.
Size-bize, iş dünyasına, Yozgat basınına,
siyasetçisine, bürokratına, muhtarına,
valisine, belediye başkanına…
Oktay’ın bir devlet
adamı kimliği ile yelpazeyi geniş tutması,
siyaset üstü duruşu
tüm Yozgat’ı kucaklayan tavırla olaylara

yaklaşması hiç şüphesiz yarınlar adına da
bir güven ortamı oluşturuyordu.
Eksikler zamanla,
kervan misali, uygulama aşamasında
düzelecekti elbette.
(Çok fazla armutun
sapı üzümün çöpünden
neler neler kaybettik
yıllar yılı-hatırlayın
lütfen-)
Mühim olan farklı
bir zihniyetle ilk adımların atılmasıydı.
Sayın Oktay, Ankara’da biz basın mensuplarına o çok önemli
adımların ilk mesajlarını verirken aynı heyecanı ve refleksi vermemizi istiyordu doğal
olarak.
Az gelişmiş şehirlerin büyütmeyen
zihniyeti bize de mi
bulaşmıştı, yoksa o
zihniyetin tesirinden
kurtulup Ankara’da
verilen ‘Yerelden kal-

kınma modeli’ne sahip
çıkacak mıydık?
Veya nedenlerin arkasında ‘bizden bir şey
olmaz’ hastalığı geçit
vermeyecek miydi?
Tüm bunları neden
mi anlatıyorum, hemen izah edelim. Geçenlerde bir ortamda
bu minvalde yapılan
sohbeti ve Yozgat’ta
parayı bulup bu şehirden gidenlere serzenişte bulunan söylemi
geçmişi hatırlattı bana.
Bırakın Yozgatlı iş
insanlarını Yozgat’a
getirmeyi, şehrinde
kazanıp gidenleri durduracak mıydık! Bu
hastalık bir kader mi
olacaktı?
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı, hemşerimiz Fuat Oktay’ın
Ankara’daki o ilk
toplantıdan bugüne
ortaya koyduğu iradeye baktığımızda fiziki
alt yapı gerçeklerinin

dışında asıl olanının,
daha doğrusu olmayanın ‘güvensizlikten’
kaynaklandığı gerçeği
çıkıyor karşımıza.
Yozgatlı da olsa
sermaye sahibi güven
duymadığı, kazanamayacağı, kazansa da
sahip çıkılmayan ortamda durmak istemiyor haklı olarak.
Kimse alın terini
memleketinde de olsa
heba etmek istemiyor
ki, olaya biraz olsun
mantık çerçevesinden
yaklaştığınızda gerçeği
daha net görebiliyorsunuz. Yıllarca yatırımcıya küçük de olsa
kendi topraklarınıza
yatırım yapın çağrısında bulunmuş bir basın
mensubu olarak konuşuyorum.
Sayın Oktay’ın ortaya koyduğu duruş,
bu anlamda hem yatırımcıya hem de -ki
en önemlisi- Yozgatlı

sermaye sahiplerine
güven ortamı sağladı.
Yozgat’ı güvenli,
yatırımcıya ışık tutan,
imkanlarını genişleterek sunan, engellerin
olmadığı bir şehir hüviyetine kavuşturmak
adına çok büyük ve
önemli adımlar atıldı
son yıllarda.
Bu adımlara her
geçen zaman yenileri
ekleniyor; direnenlere,
bizden bir şey olmaz
hastalığının penesinde
can çekişenlere inat.
Sermaye sahiplerini Yozgat çekecek,
Yozgat’takileri de yatırıma yönlendirecek
adımların karşılığını
bu günden görüyoruz
ama yarınlar daha net
gösterecek.
Hülasa biz bize
yeteriz yeter ki Ankara’dan esen rüzgara
nefes olalım diyor hayırlı haftalar temenni
ediyorum.

Yozgat’ın tarım ve hayvancılığını konuştular

URETEN BiR YOZGAT
Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım İstişare Toplasını düzenlendi. Toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelleri,
hayata geçirilen projeler ile tarım ve hayvancılığın geliştirilip ‘üreten bir Yozgat’ ortaya çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

ÖZKAYA, DEĞERLENDİRME YAPTI
Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya, Yozgat’ın tarımını anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık
ile ilgili verilerini anlatan Özkaya, Yozgat’ın
bir tarım şehri olduğunu anımsatarak, kent
tarımının genel bir değerlendirmesini yaptı.
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurum (TKDK) İl
Koordinatörü Selim Türker, kırsal kalkınma
yatırımları hakkında bilgi verdi. Türker,
TKDK olarak yaklaşık 9 yıldır Yozgat’a hizmet
verdiklerini belirterek, “Bu verdiğimiz hizmet
sonunda Yozgat’ta çok şey değişti. Bizim
işlemelerimiz Avrupa Standartlarında işletmeler.
Biz verdiğimiz bu desteklerin yanında
vatandaşlarımızın yanında da oluyoruz. Biz
vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz.
Destek almak isteyenler ilk başta bize planlarını
ve hayallerini anlatıyorlar. Biz yol gösteriyoruz.
Projesi hazır olduğunda kurumumuza sunuyor.
Başvuru sahiplerimize şu anda avans verme
imkanımız da var. 10’uncu başvuru çağrı ilanına
çıktık. Bu ilanda hem hayvancılık hem de işleme
tesisleri var. Tabi şu ana kadar TKDK olarak 465
projeye 409 milyon TL yatırım yapıldı. Bunun
sonucunda 220 milyon vatandaşa hibe desteği
sağladık” şeklinde konuştu.
MAKUS TALİHİNİ YENECEK
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kenevirde
ihtisaslaştığını ve bu durumun Yozgat’ın
ekonomisine büyük katkı sağlayacağını
anlatan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ da “Hem ziraat hem
de veteriner fakültesi tarım ve hayvancılık
bölgesi olan Bozok Diyar’ına her zeminde
destek veriyor. Kanatlı hayvanlar, bağcılık,
büyük baş küçükbaş hayvancılık olmak üzere
Bozok Üniversitemiz katkı sunmaktadır. Tarım
ve hayvancılık alanında bölgeyi daha değerli
kılmak adına biliyorsunuz Yozgat Bozok
Üniversitesi Endüstriyel Kenevir alanında ihtisas
üniversitesi oldu. Artık tarım ve hayvancılıkta
dünyada ve ülkemizde gelinen noktada tarımsal
ve hayvansal ürünlerin katma değerinin
daha yüksek olması yönünde. Bu ekonomiye
ciddi bir girdinin sağlanmasını beraberinde
getiriyor. Kısa zaman içinde sektörler ciddi
buluşmalarımız oldu. Ama pandemi dolayısıyla

üniversite sanayi iş birliğinde sektörün bizim
kısa vadede ürettiklerimizin ekonomiye
kazandırılması noktasında çalışmalarımız
hayata geçemedi. Ama kenevir elyafı da
dahil olmak üzere bir çok yelpazede belki
de Yozgat’ın makus kaderini değiştirecek
önemli bir alandan bahsediyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay olmak
üzere tüm dinamiklerimiz bizleri destekliyor.
Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Vali
Ziya Polat ve TSO Başkanı Sinan Çelik ile
birlikte geçtiğimiz hafta Sabah Gazetesi yazarı
Yavuz Donat’ı ağırladıklarını belirterek, “Sayın
Donat sordu. Yozgatlı hemşerilerimiz ne ile
geçinir? Diye. Tarım ve hayvancılık dedik.
Özellikle de Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkla
geçimini sağladığını söyledi. Ekilebilir arazide
5’inci saradayız. Son dönemlerde Yozgat ve
ilçelerimiz tarım anlamında büyük yatırımlar
aldı. Son dönemlerde Bozok Üniversitemizin
kenevirde ihtisas olmasında da önemli adımlar
atıldı. Rektörümüzün de gayreti ile tarımı daha
da kalkındıracağız. Biz de belediye olarak
üzerimize düşen her şeyi desteği vermeye
hazırız” dedi.
SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ
Ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini
ifade eden CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
“ Bir tarafta pandeminin yarattığı korku panik,
bir tarafta hayat pahalılığı. Bu sıkıntılar karşı
hayat devam ediyor. Bu sıkıntılı süreçte Yozgat
Valiliği’mizin böyle bir toplantı düzenlemiş
olması bir tarım kenti olan Yozgat adına önemli
bir adım. Yaşamın devam etmesinde en önemli
şey tarım ve su. Bu sıkıntılı süreçte tarım
bileşenlerinin bir araya getirilmesi önemli. Tabi
devletin de tarım politikasının geliştirilmesi
önemli. Tarım sektörü sıkıntılı. Yozgat’taki
üreticinin sorunları Türkiye’deki üreticilerin
sorunlarından farklı değil” dedi.
Yozgat’ta tarımın ayağa kaldırılması
gerektiğine değinen Keven, “Özellikle
çiftçimize sicil affı getirilmeli, borçları
yapılandırılmalı. Yozgat bir tarım kentidir,
Yozgat'ta tarımın ayağa kaldırılması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
KONYA’DAN SONRA YOZGAT
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Yozgat’taki tarım ve hayvancılığı
değerlendirmek ve vizyonunu belirlemek için
bir araya geldiklerini söyledi. AK Parti olarak
Yozgat’taki tarım ve hayvancılığın gelişmesi
noktasında buna benzer toplantıları yaptıklarını
anlatan Başer, “Çiftçilerimizle bir araya
gelmeye özen gösteriyoruz. Onların sorunlarını
bilelim ki buradan Ankara’ya gittiğimizde
onların sorunlarını anlatabilelim” dedi.
Başer, özellikle pandemi dönemi ile
Türkiye’nin bir gerçeğin farkına vardığını
belirterek, “Yozgat için söylüyorum Tarım ve

hayvancılık şehri Yozgat. Yozgat’ımızda eğer
tarımı ve hayvancılığı geliştirmek istiyorsanız
suya sahip olmalısınız. Son yıllarda iklim
değişikliği söz konusu. Artık şuan silah
yatırımı ne kadar önemliyse gelinen noktada
gıda ile ilgili olarak problemleri çözmek de
bir zorunluluk haline geldi. Dünyadaki tüm
toplumların birinci meselesi haline geldi. Biz
bunu bildiğimiz için de Yozgat’ta da bunu
gerçekleştirmek için şu an Yozgat’ta 60 yıldır
hayali olan birçok baraj projesini hayata
geçirmeye başladık. Biz suyu getirmek için
gayret ettik. Çiftçinin daha fazla kazanması için
nerede baraj yapmaya uygun bir su varsa oraya
baraj yaptık” şeklinde konuştu.
Yozgat’ın Konya’dan sonra KOP’tan en fazla
destek alan illerin başında geldiğini anlatan
Başer, “Özellikle son dönemlerde Konya Ovası
Projesi'nden (KOP) aldığımız desteklerde kapalı
sulama sistemlerine geçerek, hem suyu verimli
kullanıyoruz hem de çiftçimize katkı sunuyoruz.
Son üç yıl içinde Konya’dan sonra KOP’tan en
fazla desteği alan illerin başında Yozgat geliyor.
Yine Et ve Süt Kurumu'nu ilimize getirdik.
Et kısmı çalışıyor, şimdi de süt kısmının
açılması için çalışmalar sürüyor. İnşallah bu yıl
içerisinde süt kısmının açılmasıyla üreticimiz
sütünü burada devlet garantisinde en iyi şekilde
değerlendirecektir” ifadelerine yer verdi.
ÜRETEN BİR YOZGAT
Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir
potansiyele sahip olduğunu dile getiren Yozgat
Valisi Ziya Polat, bu potansiyelin katma değere
dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.
Polat, üreten bir Yozgat için çalışacaklarını
belirterek, “Çiftçimizin ayağına biz gideceğiz.
Nerede ne üretebiliriz, hayvancılık hangi
bölgelerde yapılabilir bunları konuşacağız.
Güçlü olmak istiyorsanız kendi gıdanızı
üreteceksiniz. Biz Yozgat olarak üretimde
iyiyiz. Tabi ürettiğiniz gıdayı koruyacaksınız.
Tabi üretmek için de önce çalışmamız lazım.
6 aydır buradayız. Kurak bir mevsim geçiyor.
Elimizdeki kıt kaynakları iyi kullanmamız
gerekiyor.
Su bunlardan en önemlisi. Suyla ilgili KOP
destekleri bizim için çok önemli. Mevcut suyu
önce korumamız lazım” şeklinde konuştu.
Çiftçilerle birebir görüşmeler yapacaklarını
ve toplantı yapmanın dışında kendilerinin
çiftçilere gideceklerini anlatan Polat, “Her
ilçede kadın kooperatifleri olmasını istiyorum.
Kadınların bu anlamda çok başarılı
olacaklarını düşünüyorum” dedi.
Et Süt Kurumun Haziran ayında süt ve
mamulleri üreteceğini anlatan Vali Polat,
“Bunun Yozgat’a önemli katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Süt miktarını artırmak için alt
projeler hazırlıyoruz. Hep beraber olanı değil
değişik şeyleri yapmamız lazım. İyi projede
çalın kapıyı gelin” diye konuştu.
Polat, üretilen ürünlerin sanayide
değerlendirilmesi ve üreticinin daha çok

KÖY KÖY GEZiYOR
Yozgat Valisi Ziya Polat her hafta bir
köyde Cuma namazı kılarak köy halkıyla
sohbet edip istek ve taleplerini almaya
devam ediyor. Vali Polat’ın bu haftaki
durağı Yozgat Merkeze bağlı Musabeyli
Köyü oldu. Musabeyli Köyünü ziyaret
eden Vali Ziya Polat, burada Cuma
Namazı kıldıktan sonra köy halkı ile
bir araya gelerek sorunlarını dinleyip,
taleplerini aldı. Maske mesafe
temizlik kurallarına riayet edilmesinin
memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Daha sonra köyde bulunan çocuklara
çeşitli hediyeler verdi. Köy halkıyla
sohbeti sonrası Vali Polat, Musabeyli
Jandarma Karakol Komutanlığı’nı
ziyaret etti. Burada görev yapan
güvenlik güçleriyle bir araya gelen
gelerek halkın huzuru ve güvenliği için
fedakârca çalışan güvenlik güçlerine
teşekkür ederek, görevlerinde başarılar
diledi. Vali Polat son olarak Musabeyli
Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek,
pandemi sürecinde gece gündüz
demeden halkın sağlığı için çaba
gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür
ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

kazanması gerektiğini söyledi.
Devletin verdiği desteklerden yararlanarak
yatırımların artırılması gerektiğine işaret eden
Vali Polat, şöyle konuştu;
“Özellikle devletin verdiği desteklerden
yararlanarak yatırımlarımızı artırmalıyız
ve ürünlerimizi işleyip daha iyi
değerlendirmeliyiz.” Polat, bu tür toplantıları
bundan sonra yapmayacaklarını, kurum
müdürlerinin, kurum personelinin üreticinin
ayağına gideceğini belirterek, “Bu millete
sevdalıyız. Sevdası Yozgat olan herkesle üreten
bir Yozgat için koşturacağız. İlçe ilçe, köy köy
çiftçimizin ayağına giderek, sürdürülebilir
projelerle ilimizin tarım ve hayvancılığını
istenen seviyelere getirmek için çaba
göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Yozgat MERKEZ olacak

Yavuz Donat,

Yozgat’ı anlattı

Geçtiğimiz hafta Yozgat’a gelen
Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz
Donat, köşesinde Yozgat ziyaretini anlattı.
Donat, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse’den kent
hakkında bilgi aldı. Aldığı bilgiler ile
Yozgat’ı anlatan Yavuz Donat’ın Bozok
Diyarından başlıklı köşe yazısının satır
başları şöyle;
Adım adım Anadolu... Ankara,
Elmadağ, Kırıkkale, Balışeyh, Yerköy,
Yozgat.
Gündem... Ah bir kar yağsa... Korona,
aşı, ekonomi...
Sağlıkçı... Doktor, hemşire, eczacı...
Başı açık, başı kapalı... Erkek kadın...
Uyum içinde... Korona mücadelesinde.
Erken seçim... Siyaset... Kimse
konuşmuyor.
Kadın hâkim, öğretmen, avukat...
Kimin başı açık, kimin kapalı... Milletin
böyle bir derdi yok.
Büyük göç
Nüfus... İl merkezi... 92 bin.
İlçeler ve köylerle birlikte... 425 bin.
Ama... "Dışarıda" yaşayan Yozgatlı...
Yozgat nüfusundan çok fazla.
Sadece Ankara'da... 380 binin
üzerinde... Keçiören... Mamak... Sincan...
"Yozgat Bulvarı" bile var.
İstanbul... 150 bini geçiyor.
Avusturya... Yaklaşık 200 bin Türk... 60
bini Yozgatlı.
Belediye Başkanı Celal Köse dedi ki:
- Türkiye'nin diğer illeri... Avrupa,
ABD, Afrika... Dünyanın her tarafında 1
milyonun üzerinde hemşehrimiz yaşıyor.
Her şeyin başı sağlık
Ziya Polat... Yozgat Valisi... "Gezmek
ister misiniz?" dedi.
Şehir Hastanesi... Pırıl pırıl... Örnek,
modern bir sağlık tesisi.
Türkiye'de ilk Şehir Hastanesi,
Yozgat'ta yapıldı.
Karşısında... Bozok Üniversitesi
Hastanesi.
Sağlık altyapısı... İyi... Çok çok iyi.
Korona... Vali Ziya Polat, "Atlattık...
Şehir şimdi eskisinden çok daha iyi" dedi.
Eskisi... Yani... Kurban Bayramı
sonrası. Ziyaret için Yozgat'a gelenler,
virüsü de getirmişler.
Cadde-sokak... Temizlik, maske,
mesafe... Kurallara uyum... Övgüye değer.
Şehr-i huzur
Huzurlu şehir... Sakin... Esnaf, işinde
gücünde... Çiftçi, bahçesinde, tarlasında...
Teröre, bozguna, fırsatçılara karşı 7/24
görev başında olan emniyet mensupları,

halkın gözbebeği.
Vali... Belediye Başkanı... Halkın
içindeler... Maske dağıtıyorlar, korona
önlemlerini anlatıyorlar. Dert dinliyorlar...
Belediye, evinden çıkamayan yaşlı ve
hastalara aş ulaştırıyor... İşyeri kapanan
esnafa gıda paketi desteğinde bulunuyor.
Vefa milletin tarlası
Anadolu halkı... Kadir kıymet biliyor...
Kendisine hizmet edeni unutmuyor.
Şehrin girişinde bir mermer kaide...
Cemil Çiçek Bulvarı.
Gezerken... Bir tabela görüyoruz:
Cemil Çiçek Öğrenci Yurdu.
Yozgat'ın su ihtiyacını karşılıyor:
Cemil Çiçek Barajı.
Akdağ Mahallesi... Temiz... Çok güzel
bir mimari... Taş ve ahşap buluşması.
Cemil Çiçek'in yaptırdığı, İmam-ı Azam
Camii...
1. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek...
Doğduğu topraklardan kopmuyor.
2. Yozgatlı... Onu ve hizmetlerini
unutmuyor.
Çok güzel projeler
Stadyum yıkılacak... Yenisi yapılacak...
Doğru karar.
Havaalanı... İnşaat devam ediyor...
İnşallah 2023'te biter.
Belediye... 4 yıldızlı otel konforunda
Hasta Yakınları Misafirhanesi yapıyor...
Allah razı olsun.
Eski Askerlik Şubesi... Gençlik
Merkezi olmuş... Açılışa hazır... Beğendik.
Kütüphane... İhtiyaç... Karar alınmış...
3 bin 800 metrekare... Dileriz gecikmez...
Takipçisi olacağız.
Yozgat... "Nire?"
Merak edenlere... Türkiye'nin tam
ortasında. "Kurtuluş günü" olmayan bir il.
Zira... Düşman ayağı hiç basmamış.
1914. Birinci Dünya Savaşı.
Seferberlik. Yozgat Mekteb-i Sultanisi
(Lise) öğretmen ve öğrencileri,
Çanakkale Cephesi'ne. 200'den fazla
şehit. 3 yıl mezun yok...
Türkiye'nin ilk milli parkı, "Yozgat
Çamlığı."
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün OkuYOZ
projesi... Hafta içi her akşam öğrenci ve
veliler, kitap okuma saatinde buluşuyor.
Ve... Ülkemizdeki ilk "Evlilik
sözleşmesinin" yapıldığı yer.
1943. Bir nikâh töreni... Gelin Neziha
hanım, nikâh defterine, aynen şunları
yazıyor ve damat-şahitlere imza attırıyor:
"Evliliğimde şiddet görürsem...
Evden kovulursam... Kocam bana 500 lira
tazminat ödeyecektir." Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Yozgat’a yapılan yatırımları
yerinde incelemeye vat ekip etmeye
devam ediyor. Son olarak Hayvan
Hastanesi ve Hayvan Borsası ile
Bozok Organize Sanayii Bölgesi’nde
incelemelerde bulunan Başer, söz
konusu bölgenin tamamlanması ile
Yozgat’ın üretimin merkezi olacağını
söyledi.
BİLGİ ALDI
Başer, Hayvan Hastanesi ve
Hayvan Borsası ile Bozok Organize
Sanayii Bölgesi inşaatında
incelemede bulunarak, müteahhit
firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaatı
süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan
Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan
batı illerine sevk edilen hayvanların
burada dinlendirilebileceğini dile
getiren Başer, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN) desteğiyle İl Özel
İdare Müdürlüğü tarafından yapılan
tesisin 65 bin 510 metrekare alan
üzerine kurulduğunu, 4 padoktan
oluştuğunu 1440 büyükbaş ve 3200
küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu
2 bin 125 metrekare büyüklüğünde
bulunduğunu kaydetti.
KATKI SAĞLAYACAK
Başer, İdari bina, laboratuvar
ve hayvan hanının yer aldığı

Yozgat Hayvan Hastanesi Hayvan
Borsası’nın Yozgat tarım ve
hayvancılığının gelişmesine büyük
katkı sağlayacağını söyledi. Merkezin
konumu itibarıyla da önemli bir
yerde bulunduğunu anlatan Başer,
“Ağrı'dan, Erzurum'dan Ankara'ya,
İstanbul'a gidecek hayvanlar
burada dinlenebilecek. Üreticiler
hayvanlarını burada istediği zaman
satabilecek. Hasta hayvanların
tedavisi yapılabilecek” şeklinde
konuştu.
TEMMUZ’DA BİTECEK
İnşaatın yüzde 35 seviyesinde
olduğuna değinen Başer, Temmuz’da
ise tamamlanarak hizmete
başlayacağını kaydetti. Başer,
“Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerimizdeki
hayvan pazarları ilimizin en aktif
pazarlarıdır. Üretici veya tüccarlar
hayvanlarını burada da satabilecek
”dedi.
OSB YÜZDE 15
Bozok Organize Sanayi Bölgesi
inşaatında da incelemede bulunan
Başer, bin 250 dönüm alan üzerinde
47 parselden oluşan bölgenin
altyapı inşaat seviyesinin yüzde 15'e
ulaştığını belirtti.
Bütün parsel ve organize sanayi
içi yollarının açıldığını, atık su

borularının döşendiğini vurgulayan
Başer, “Elektrik ve su işlerini
de tamamlayarak altyapı inşaatı
bitmeden yatırımcı firmalara da
arsaları tahsis etmek istiyoruz. Altyapı
çalışmaları sürerken bir taraftan da
fabrika inşaatlarının başlamasını
ve birlikte bitmesini arzu ediyoruz”
şeklinde konuştu.
AVANTAJLI
Ulaşım ve lojistik yönünden
bölgenin çok avantajlı olduğunu
dile getiren Başer, “Organize
sanayi bölgemizin hemen yanında
havalimanı var, hızlı tren istasyonuna
9 kilometre, hem doğuyu batıya hem
de güneyi kuzeye bağlayan karayolu
yanında ve Türkiye'nin tam ortasında
yer alıyor. Yozgat ve diğer illerden
de yatırımcıların bir an önce yatırım
yapalım diye bizden talepleri var. Biz
de AK Parti olarak elimizden gelen
imkanları yatırımcımıza, sanayicimize
vermek suretiyle Yozgat'ı üretim
merkezi haline getirmek için gece
gündüz demeden çalışıyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Başer’e, ziyaretlerinde İl Genel
Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve
İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif
Yılmaz da eşlik etti.
Eda DEMİREL

SAĞLIKTA iKi YENi MÜJDE
Türkiye’nin ilk şehir hastanesi
ile sağlıkta zirveye ulaşan
Yozgat’ta, iki ilçemiz daha modern
hastanelere kavuşuyor.
İlçelerin yıllanmış sorununa
bu sayede neşter vurulmuş
olacak.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğü, Yerköy ile
Çandır ilçelerine modern iki
hastaneyi yatırım programına aldı.
Yerköy’e 100 yataklı, Çandır’a
da 10 yataklı entegre hastanesi
yapılacak.
Sağlık Yatırımları Genel Müdür
Yardımcısı hemşerimiz Dursun
Duyar, hemşerilerine iki yeni
hastanesinin müjdesini verdi.
Duyar, açıklamasında Çandır’a 10
yataklı entegre hastane, Yerköy
ilçesine de 100 yataklı devlet
hastanesi proje ve yatırımlarının
netleştiğini duyurdu.
Eda DEMİREL
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Hamamcıoğlu
Ailesi’nin Acı Günü

Yozgat’ta Hamamcıoğlu sülalesinden
Merhum Süleyman Hamamcıoğlu’nun
kızı merhum Avukat ve eski Hakim Münir
Nuri Sayın’ın muhterem eşi Yıldız Sayın,
82 yaşında çoklu organ yetmezliği sonucu
vefat etti. İstanbul’da vefat eden merhume
Yıldız Sayın aynı zamanda Ömer Fehmi ve
Osman Nuri Sayın’ın anneleriydi. Bir süredir
rahatsız olan Yıldız Sayın, Cuma günü hayata
gözlerini yumdu. İstanbul’da kılınan cenaze
namazının ardından toprağa verilen merhume
Yıldız Sayın, iyi bir anne, iyi bir Yozgatlıydı.
Hamamcıoğlu Camii’ni yatıran merhum
Abbas Hamamcıoğlu’nun kızı Yıldız Sayın’a
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz. Tarık YILMAZ

Fidan Ailesi'nin

Acı Günü

Yozgat’ın tanınmış simalarından, pek çok
ismin yetişmesinde verdiği ilim eğitimleri
ile gönüllerde taht kuran Mahmut Fidan, bir
süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Öğretim görevlisi Mustafa Fidan, İl Özel
İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat
Fidan, Adnan Fidan ile Ayşe Güneş, İnci
İmam ve Selime Çiçek’in babaları, eski
İçişleri Bakanı Osman Güneş’in kayınpederi
Mahmut Fidan’ın vefatı ailesini olduğu kadar
tüm Yozgatlıları’ı da derinden üzdü.
Merhum Mahmut Fidan için, 11 Ocak
Pazartesi günü cenaze kılınacak. Taşoğcağı
Mezarlığına defnedilecek olan merhum
Mahmut Fidan’a Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

BAŞSAĞLIĞI
Şehrimizin tanınmış ailelerinden olan Hamamcıoğlu Sülalesinden,
Merhum Süleyman Hamamcıoğlu’nun kızı,
Merhum Avukat ve eski Hakim Münir Nuri Sayın’ın muhterem eşi

Yıldız SAYIN’ın

vefatını Derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyorum.

ZAFER ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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Saldırın Saldırın (2)

KENAN
EROĞLU
(Geçen haftadan
devam)
Monşer: Sokağa çıkın
ve gözünüze kestirdiğiniz
en büyük camilerin kapısına, bir namaz sonrası
durun. Beş vaktin ehli
müminlere en klasik İslami bilgileri sorun.
Bakalım fecaati görebilecek misiniz?
Odgurmuş: Ne fecaati ne tehlikesi. Eğer bir
fecaat varsa bu fecaatin
tek sebebi yine sizsiniz.
Öğrettiniz de ret mi ettiler, okul açtınız da okumadılar mı? Türkiye’de
hangi kurum doğru dürüst dini eğitim veriyor.
Sen dini yasakla,
Kur’an okuyanları takibata uğrat, tutukla
cezalandır, dini toplum
hayatından çıkartmaya
karar ver, İnsanlar gizli gizli ancak Kur’an ve
dini bilgiler elde etmeye çalışsınlar. Köylerde

kasabalarda ne kadar
Arap harfli kitap varsa
toplat ve meydanlarda
yak. Bunlardan neden
bahsetmiyorsunuz. Bu
günkü neticeyi ve içinde
bulunduğumuz ve sizin
müstevli devletlerinin
basın sözcüsü gibi alıp
kendinize bayrak ederek
eleştirdiğiniz durumları
sizin attığınız temeller bu
hale getirdi. Yaptıklarınız
ve ettiklerinizin düzelmesi şimdi kolay düzeltilemiyor. Attığınız temeller
sökülüp atılamıyor.
Milli Eğitimi de siz bu
hale getirdiniz
Monşer: 2021 den
itibaren ücretsiz olarak
Kur’an’ı Kerim meali
dağıtılmalı. Ardından
Diyanet gerçekten tekrar dizayn edilmeli. Asli
görevine döndürülmeli.
Bütün camiler siyaset
kurumu olmaktan çıkarılmalı. Lüks ve şatafattan
kaçınılmalı. Ödenekleri
kısılmalı.
Odgurmuş: O ne biçim söz siz nerede yaşıyorsunuz. Diyanet dizayn
edilmeli derken neyi kast
ediyorsunuz. Nasıl bir
Diyanet istediğiniz belli
değil. Ne olmalı yani.
Camiler kapanmalı, din
görevlileri tarlaya çalışmaya mı gönderilmeli.

Hariçten konuşmak çok
da kolay.
Ayrıca camiler siyaset kurumu olmaktan
çıkarılmalı diyorsunuz.
Hiçbir mantığı olmayan
bir cümle kuruyorsunuz.
Sayar mısınız bana hangi
camiye gittiniz de orada
siyaset yapıldığını tesbit
ettiniz. Masa başında hayal kurmak çok kolay Siz
de işte tam öyle yapıyor.
Ulusalcı laik kafanızla eskiden kalan özlemlerinizi
şimdi tahakkuk ettirmeye
çalışıyor, kurumları yıpratıp Türklüğün düşmanlarının işlerini kolaylaştırıyorsunuz.
O eleştirdiğiniz kurumun ve o kurumun mensuplarının, sizlerden farklı
olarak Dinleri var, imanları, ahlakları, dürüstlükleri imanları vardır.
Ya sizin neyiniz var.
İnancınız yok, inandığınız
yok, Dine saygınız yok,
din adamına saygınız
yok., devlete saygınız
yok, millete saygınız yok,
sürekli milleti aşağılıyorsunuz. Bu insanlar öğrendiği kadarıyla, öğrettiğiniz kadarıyla hizmet
etmeye çalışıyorlar. Biraz
saygı duyun.
Monşer: Sanki diyanet
imamları Kur’an’ı Kerim’in anlamını biliyorlar

mı? Bence bunların %85
diyanet imamları ezberci,
adam hafız, Kur’an’ı Kerim’i bastan sona ezberine almış ama manasını
bilmiyor. Bir taraftan
inanç bilgisi olmayan ve
öğretici görevini yerine
getirmeyen diyanet ve
imam kadrosu, diğer
taraftan, okuduğunu anlamayan inancından bilgi
sahibi olmayan toplum
ve diyanet kurumu dini
suiistimal etmiş olmuyor
mu?
"İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz
bunlar. Siz İslam'ı 14
asır öncesi hükümleri ile
bugün uygulayamazsınız.
Bir Müslüman olarak bu
vaziyetten çok rahatsız
ve huzursuzum. Dini
bilgi ve eğitim veremiyorlar. Bu yüzden eğitimli yetişmedik cehennem
azablarını dinlemekten
dinimizden korkar olduk
İslamiyet’in güzellikleri
ahlakı bizlere tam teşkilatlı verilmedi cahil bir
toplum olarak yetiştik
maalesef sevginin ve …
Emek ve üretim, çalışmakta bir ibadet değilimdir?
Odgurmuş: Şimdi de
fetva vermeye mi başladınız. Siz İslamiyet’in

hangi temel kitaplarını
okudunuz da İslamiyet
konusunda şu olmalı bu
olmalı diye akıl ve yön
vermeye kalkıyorsunuz.
Dini, Diyaneti bu hale
getiren siz okumuşlar
değil mi. Önce yaptınız,
yaptırmadınız, okutmadınız, eğitmediniz şimdi de
olmayan şeyleri vermediğiniz kişilerden istiyorsunuz. Yavuz hırsız ev
sahibini bastırır misalinde
olduğu gibi. Senelerce ve
senelerce bu millete ve
bu milletin dini hayatına
yapmadığınız etmediğiniz
kalmadı şimdi de çıkmış
hem din adamını, hem
vatandaşı eleştiriyor akıl
veriyorsunuz. Önce kendinize bakınız. Siz dört
başı mamur Müslüman
mısınız?. Önce kendinize
bakın.
Monşer: Sonra neden
Kur’an Türkçe okunmuyormuş. Bunların Tanrı’sı
Arapçadan başka dil bilmiyor mu? Kur’an ayetlerinin lafız değil anlam
olduğunu, bu anlamın da
her dile çevrilebileceğini
galiba bilmiyorlar. Ayrıca
bozulmayan kurum mu
kaldı. Her kurumun altını
üstüne getirdiler.
Odgurmuş: Şimdi
birileri çıkıp sizin gibi
“ibadet dili de mealden

olsun” demeye başlıyor.
Bu durumda İş başka
mercilere kayıyor. O
zaman ibadette surelerin
mealden Türkçe olarak
okunacağını bir an için
kabul etsek. O zaman
hangi mealden okuyacağız. Hangi meal bu
uygulamaya daha uygun
gelecek. Bunu nasıl ayarlayacak, burada birlik ve
beraberliği nasıl sağlayacağız. O zamanda böyle
bir problem çıkacak.
Hatta Kur’an kurslarında
diyelim Diyanet İşleri’nin
meali öğretilip onunla
Türkçe ibadet yaptırsanız
tüm mesele hallolacak
mı?. Bu kez de bir bölüm
vatandaş veya sizler gibi
halkından milletinden
kopuk ve bu mütedeyyin
milleti ne idüğü belirsiz
yönlere doğru hizaya
sokmaya çalışanlar da
neden bu mealden okutuluyor, hâlbuki “Yaşar
Nuri’nin meali var ondan
okuyalım” derlerse ne
yapacağız. Kaldı ki laiklerin namazda niyazda
gözleri olmadıkları halde
Yaşar Nuri’nin mealini
ısrarla savunacaklardır.
Bu gün sizlerin yaptığı
gibi o zamanda İçinde
dine karşı hıncı olanlar
olmadık hücumlara iftiralara başlayacaktır.

Elbette Meal okunmalı. Kur'an-ı Kerim
anlaşılmalıdır tabii ki
bunu biz de kabul ederiz.
Ancak şunu herkes bilir
ki; hiç bir tercüme-meal
aslının yerini tutmaz. En
kısa sûre olan Kevser
süresinin anlamını bile
bilmeyenler de lütfen
ibadet dili de mealden
olsun demesin Kaldı ki;
namaz sûrelerini ve genelde de Kur'an-i Kerimi
ezberlemek meallerini
ezberlemekten çok daha
kolaydır.
Siz ey, ulusalcı laik,
milletinden kopuklar.
Kendi işinize bakınız.
Bizim dinimizle, diyanetimizle uğraşmayınız. Dine
ve Diyanete karşı olduğunuzu dolaylı kelime
ve cümlelerle söylemek
yerine açıkça söyleyiniz
de biz de bilelim.
“Monşer”: “Batı özentisi içinde olan”, “cehaletinden rahatsız olmayan”, biraz sağcı, biraz
solcu, biraz 1970’li yıllar
ülkücüsü, biraz liberal,
biraz Kemalist, biraz laik
ve her halükarda halkını
geri-sürü gören hayali bir
şahsiyet
“Odgurmuş”: Kadim
kitabımız Kutatgu Bilig’de
“Kanaat-Akıbet” manasına gelen şahsiyet.

“Maraş, ecdat yadigarı”

Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
programı dünyanın ve Türkiye’nin her tarafından konuklarını
ağırlamaya devam ediyor. Yılmaz’ın bu seferki konuğu yavru
vatandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden oldu. Programa
telefonla bağlanan Lefkoşa Milletvekili, YDP Genel Sekreteri
Bertan Zaroğlu, Kapalı Maraş ile ilgili bilgiler verdi ve
“Maraş bize yüce Türk Milleti’nin yadigarı yani ecdadımızın
yadigarıdır. Bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Zaroğlu, bu tür programların anavatan Türkiye ile yavru
vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında köprüler
kurduğunu belirterek, “Gönül köprüsünü kurduğunuz için
teşekkür ediyorum. Can bağımız, kan bağımız çok önemli.

Bu tür programlar sayesinde anavatanda Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin konuşulmasını önemli buluyorum” şeklinde
konuştu.
2016’DA KURDUK
Zaroğlu, 2016 yılında Yeniden Doğuş Partisi’ni kurduklarını
söyledi. Yaklaşık 3 yıldır da milletvekilliği yaptığını dile getiren
Zaroğlu, “Anavatan ile bir köprü vazifesinde hareket eden
bir siyasi partinin neferi olduğumuz gibi, yüce Türk milletinin
kapısının da kuluyuz diye kendimizi tanımlayabiliriz” şeklinde
konuştu.
MARAŞ MESELESİ
Kapalı Maraş konusunun önemine değinen Zaroğlu, “Kapalı
Maraş adadaki ecdadın bize mirasıdır. Bu bölge 4 bin 500
dönüm civarındadır. Geçmişte ecdat Lala Mustafa Paşa’nın ve
Abdullah Paşa’nın üç vakfa aittir. Bu araziler 300 yıl boyunca
vakıf arazisi olarak kullanılmıştır ve yüce Türk Milleti’nindir.
Orada camilerimiz, türbelerimiz vardır. Ancak İngiliz idaresi
vardı bir dönem. O dönemde bu araziler hukuka aykırı bir
şekilde Rumların ve kiliselerin üzerine geçirildi. Vakıflarımızda
tüm senetleri ile olan belgeli bir şekilde dünyaya ilan ettiğimiz
bir konu. Biliyorsunuz bölünmüş bir adada yaşıyoruz. BM
güvenlik konseyinin de 1984 tarihinde bir karar vardır. Maraş’ın
kendi sakinleri dışında insanların yerleştirilmesinin kabul
görmediklerini ilan ederler. Tabi bunun yanında bizler yüce
Türk milletinin milli menfaatlerimizin her zaman arkasında
olan insanlar olarak BM kararlarının Allah’ın emri olmadığını,
bir ayet olmadığını ifade ederek, Türk Milleti’nin bu mallarına
sahip çıkıyoruz. 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir
bölümünü de halkın kullanımına açtık. Yani itirazlara rağmen.
Bunun bizim hakkımız olduğu düşüncesiyle ve uluslararası
hukuk açısından bir sıkıntı tesis etmediğini düşünerek bunun
kullanıma açılmasını sağladık” dedi.
DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATILACAK
“Açılan yerler sahiller caddeler ve kıyı bölgesinin bir
bölümüydü” diyen Zaroğlu, “Bu atılmış olan küçük bir adımdı.
Biliyorsunuz Maraş bölgesi, bir dönem Hollywood yıldızlarının
da uğrak yeriydi. Gözde bir tatil yöreydi. Bu bölge adayı ikiye

İLK CUMA NAMAZI KILINDI..

TARiHi CAMi AÇILDI
Restore edilen tarihi Tekke Arap
Dede Camii düzenlenen törenle
ibadete açıldı. Restore edilen tarihi
Tekke Arap Dede Camii düzenlenen
törenle ibadete açıldı. Yozgat Tekke
Mahallesinde bulunan tarihi camii,
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından restore edilerek mahalleye

kazandırıldı. Cami Cuma namazı
öncesi Kur’an-ı Kerim ve dualarla
ibadete açıldı.
Camii’nin açılışına İl Müftüsü Salih
Sezik, Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim
Merkezi Müdürü Muhammet Karakış,
Daire Müdürleri, İl Müftü Yardımcıları,
daire personeli çok sayıda vatandaş

katıldı. Tarihi Cami de ilk Cuma
namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı.
İl Müftüsü Sezik, Tekke Arap Dede
Tarihi Camii’nin mahalle halkına hayırlı
ve bereketli olmasını temenni ederek,
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve
emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
dedi. Tarık YILMAZ

ayıran yeşil hat tüzüğü denen bir tüzük ile tampon bölge olarak
konumlanıyordu. Ancak 46 yıldır bunun bir hayalet şehir olarak
kalması kabul edilebilir değildi. Bunu YDP olarak 2018 yılında
girdiğimiz seçim öncesinde partimizin manifestosuna koyan
kişileriz bizler. Yıllarca müzakerelerde pazarlık konusu oldu.
Tüm Maraş’ın açılma girişimlerini sonuçsuz bırakan her zaman
Rum tarafı oldu. Evet diyen Trük tarafı iken hayır diyen Rum
tarafı oldu. Bizler de o dönemde yoğun bir bakanlar kurulu
toplantısıyla Maraş’ın açılmasına ilk adım atıldı. O adımla
da uluslararası uzman ekipler gerekli çalışmaları yapmaya
başladı. Şu anda Maraş’ın bir bölümü kullanıma açıldı. Oradaki
malların, evlerin, iş yerlerinin açılmasının da vakti geldi. Oranın
bir hayalet şehir olmasını da istemiyoruz. Eski kullanıcılarının
kullanımına açabileceğimizi, 1974 öncesi hak sahiplerinin
haklarına halel gelmemesi için ve uluslararası hukuk
paralelinde oranın ikinci adımını atacağız. Burası inanılmaz
derece büyük bir ekonomik değer katacaktır. 4-6 milyar dolar
arasında para akışının olacağı tahin ediliyor. Ecdat ’tan bize
yadigardır. Türkiye Cumhuriyeti ve buradaki siyasilerimizin de
çalışmaları ile burayı etap etap kazandırmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
TANINMASI ÖNEMLİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyada tanınmasının
önemine değinen Zaroğlu, “KKTC’nin dünyada tanınması
bizim gibi düşünen insanlar için elzemdir. Bununla ilgili
tüm girişimlerin yapılması gerekir. Bunun için birlik ve
beraberlik içinde hareket edilmesi gerekir. Tabi bunun için
kardeş ve dost ülke can Azerbaycan’ın Ermenistan ile olan
ihtilafında her zaman destek olan ve en büyük katkıyı koyan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Bu da bir kez daha
göstermiştir ki Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Her zaman
belirtmişimdir ki Filistin’in en büyük sorunu bir anavatanının
olmayışındandır. Bizler Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak
çok şanslı bir konumdayız. Bu nedenle Türk Dünyası’na
bu konuda çok büyük işler düşmektedir. Acil olarak somut
adımların atılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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HEMŞiRE DEĞiL, SANKi ANNE

BiLiMSEL iNCELEMEYE ALINDI
Yozgat Bozok Üniversitesi
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Bölümü öğretim üyeleri, içerisinde
Ay Yıldız figürü bulunan kayısı
ağacını incelemek için numune
aldı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine
bağlı Tepedoğan köyünden kestiği
ağaçları Boğazlıyan'ın Sırçalı
kasabasındaki işyerine doğramak
için getiren Duran İlbay, bir kayısı
ağacı içerisinde Türk bayrağını
andıran ay yıldız figürünü fark etti.
Kayısı ağacını kesip ay yıldızlı
figürü ortaya çıkaran İlbay,
görüntüleri sosyal medyadan
paylaşmasıyla büyük ilgi gördü.
İhlas Haber Ajansı’nın haberinden
sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Ormancılık ve Orman Ürünleri
bölümü öğretim üyeleri, içerisinde
Ay Yıldız figürü bulunan ağacı
incelemek için numune aldı.
Boğazlıyan Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Kocakaya yaptığı
açıklamada, “Bozok Üniversitesi
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
bünyemizde Ormancılık ve Orman
Ürünleri bölümü bulunmakta.
Böyle bir haberi ulusal ve
yerel basında duyup bir de
Boğazlıyan İlçemize bağlı Sırçalı
Kasabası’nda olunca gelip hem

Duran İlbay ile tanışıp hem de
burada Ay Yıldızlı figürü yerinde
inceleme fırsatı bulduk. Ay Yıldızlı
figürü okulumuza götürerek,
okulumuzdaki Ormancılık ve
Orman Ürünleri hocaları tarafından
incelenmek üzere bir numune
almış bulunmaktayız. Duran İlbay
ile böyle bir imkanı bize verdiği
için duyarlılığından dolayı teşekkür
ediyorum. Bu numuneyi inşallah
okulumuza götürüp alanında
uzman hocalarımız tarafından
inceleteceğiz. Hem okulumuz
hem de öğrencilerimiz içinde
okulumuzda numune olarak
bulunduracağız. Bu örneğin
uzun süre muhafazası edilmesi
noktasında hocalarımız ile gerekli
görüşmeyi yapıp, Duran İlbay’ı bu
konuda bilgilendireceğiz” dedi.
Duran İlbay ise “Ben halen
elime aldıkça, gördükçe
duygulanıyorum. Boğazlıyan
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya’ya
ilgi ve alakalarından dolayı çok
teşekkür ediyorum. Hem bizi yalnız
bırakmadı hem de okulumuz adına
bizlere ilgi gösterdiği için çok
minnettar kaldım. Ben de eğitim,
öğretim açısından faydalı olacağını
düşünüyorum. O yüzden Ay Yıldızlı
figürü hocama teslim ediyorum.
Kendilerine çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu. İHA

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi
olan Yozgat Şehir Hastanesinde
doğduktan sonra temaslı olarak
korona virüse yakalanan bebeklerle
hemşireler özel olarak ilgileniliyor.
Hemşireler korona virüse yakalanan
bebeklere anne şefkatiyle yaklaşıyor.
Yozgat Şehir Hastanesinde korona
virüse yakalanan gebeler, diğer
hasta gebelerden ayrı bir bölümde
izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık
çalışanları, gebe hastaların
tedavisiyle yakından ilgileniyor.
Korona virüse yakalanan anne
adayının sağlık durumuna göre
sezaryenle ya da normal olarak
doğumu gerçekleştiriliyor. Yeni
doğan bebekler, sağlık kontrolleri
ve korona virüs testleri yapıldıktan
sonra diğer bebeklerden ayrı
olarak hazırlanan yeni doğan yoğun
bakım servisine alınıyor. Burada
süreç içerisinde korona virüs

tedavileri devam eden bebekleri
hemşireler elleriyle besliyor, onların
uyumalarını sağlıyor. Korona virüs
salgınına yakalanan minik fertlere
anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler,
bebekler iyileşene kadar onların her
türlü ihtiyacı ile ilgileniyor. Anne ve
bebeğin kavuşmasını da hastalık
süreci belirliyor. Anne ve bebeğin
korona virüs testlerinin negatife
gelmesiyle birlikte anne, bebeğine
kavuşuyor. Yeni doğan yoğun bakım
hemşiresi Rukiye Kıyak, bebeklere
anne şefkati ile yaklaştıklarını
söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanesi
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde
korona virüs taşıyan bebek
hastalarımızın bakım ve tedavileri,
annelerinden ayrı kaldığı bu süreçte
bizim tarafımızdan yapılmakta.
Anne şefkati ile yaklaştığımız
bebeklerimizin beslenmeleri, kişisel
bakımları ve tedavileri yapılmaktadır.

Kendi çocuklarımız gibi
yaklaştığımız bebek hastalarımızı
okşayarak, severek bakımlarını
yapmaktayız. Annelerinden ayrı
kaldıkları bu süreçte annelerinin
yokluklarını hissettirmemeye
çalışıyoruz. Annelerinin de içleri
huzurlu bir şekilde bebeklerinin
tedavi sürecinin bitmesini
beklemektedirler. Tedavilerinden
sonra bebeklerini annelerine teslim
ediyoruz” dedi.
Hemşire Nuriye Doğan
ise, “Korona virüse yakalanan
bebeklerimize yoğun bakım
ünitemizde bakıyoruz. Anneleri
yanındaymış gibi bebeklerimize
bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını
gideriyoruz. Uyumalarını sağlıyoruz,
mamalarını veriyoruz. Burada anne
şefkatinden hiçbir şekilde mahrum
kalmıyorlar. En iyi şekilde bakıyoruz
onlara” şeklinde konuştu. İHA

PAZAR YERLERiNDE SIKI DENETiM

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına
karşı alınan tedbirler doğrultusunda
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma
ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Korona virüsün yayılım hızını azaltma
adına hayata geçirilen yeni genelge ile
birlikte ilçe genelinde de denetimler
sıklaştırıldı. Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı belde
pazarlarının denetimlerinden sorumlu olan
jandarma ekipleri, özellikle maske, sosyal
mesafe kurallarına uyulması noktasında işi
sıkı tutuyor.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı
Yamaçlı Kasabası’nda Üsteğmen Kamil
Çaylı sivil kıyafetle semt pazarı denetimi
yaptı ve vatandaşları uyardı. Kurallara uyma
konusunda konunun önemine dikkat çeken
Çaylı, sivil
kontrollerin devam edeceğini söyledi.
Korona virüs salgını ile mücadele
kapsamında İçişleri Bakanlığının
genelgeleri doğrultusunda, esnafın ve
vatandaşların da sosyal mesafe, maske
ve hijyen kurallarına uyup uymadığını
denetledi. İHA
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LE
KIYASLARSAN KIYASLA

Techﬁt Dijital Baskül

69.90₺

59.90 ₺

Modern Masa Lambası Cvs Saç Kur. Mak.

79.95₺

64.90 ₺

Bagger Cook 3’lü
Saklama Kabı

Playwood Ahşap Tutmalı
Eğiici Yap Boz

19.95₺

19.95₺

14.95 ₺

14.95 ₺

94.90₺

12
ocak

salı

34.95 ₺

12.95₺

14.95₺

11.95 ₺

36 Parça Harf ve Rakam
Pazar Arabası 2 Ayaklı
ve Puzlle

49.95₺

Ahşap Standlı Sunumluk Kapı Önü Paspası

49.95₺

79.90 ₺

Dikdörtgen Kilitli Börek
Kabı

7.95 ₺

39.95 ₺

69.95₺

Cem Balık Tavası

79.95₺

64.95 ₺

49.95 ₺

