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SAYI:2579

FİYATI: 1.00 TL

Fuat Oktay'dan Deprem Açıklaması:

"Ekiplerimiz

Sahada"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay, deprem
sonrası ekiplerin sahada olduğunu
ve süreci yakinen takip ettiklerini
açıkladı. >>> 2. SAYFADA

www.yozgatcamlik.com

Bozdağ: Büyük

geçmiş olsun
AK Parti Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ, merkez üssü Ankara olan
ve Yozgat ile birlikte 2 ilde daha
hissedilen deprem sonrası geçmiş
olsun mesajı yayınladı. Bozdağ,
sosyal medya hesabından yaptığı
mesajda: “Depremden etkilenen
vatandaşlarımıza büyük geçmiş
olsun" diye konuştu. >>> 2'DE

Ankara'daki Deprem Yozgat
ve İlçelerinde de Hissedildi
Ankara'nın Kalecik
ilçesinde saat 22.53'te
4.5 büyüklüğünde
deprem meydana
geldi. Yerin yaklaşık
13 kilometre
derinliğinde
gerçekleşen deprem
Yozgat’tan da
hissedildi. 2'DE

2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edilmişti

TUM TURKiYE

‘KORKMA’ DEDi “Türk olmaktan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza
sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle,

2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edilmişti.
BAYRAK TÖRENİ EŞLİĞİNDE
Yozgat’ta da bayrak töreni eşliğinde
İstiklal Marşı okundu. Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, ülke genelinde,
salgın dolayısıyla uzun zamandır
uzaktan eğitime geçildiği için okullarda
okunamayan İstiklal Marşımızın, tüm
okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler
ve çalışanların katılımıyla okunduğunu
söyledi. Yazıcı, öğrenci ve velilerin de
balkonlardan ve pencerelerden İstiklal
Marşımıza eşlik ettiğini söyledi. 3'TE

EŞ ZAMANLI ETKiNLiK

Saatler 10.00 ’u gösterdiğinde TRT EBA kanallarında İstiklal
Marşımız eş zamanlı okundu. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk'un çağrısı üzerine tüm okullarda eş zamanlı İstiklal Marşımız
okunarak, Şanlı Bayrağımız göndere çekildi. Yozgat’ta Fatma Temel
Turhan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdürlük yöneticileri, okul yöneticileri,
öğretmenler ve okul çalışanları katıldı. >>> 3. SAYFADA

Yazın tozdan, kışın

İstanbul Vatan Şehit ve Gazi
Aileleri Dernek Başkanı Kenan
Tunç, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi
programına konuk oldu. Tunç,
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı

bölgelerine gittiğini, burada
Türkiye’nin hem koruma hem de
yardımlarından dolayı insanların
huzur içinde yaşadıklarını söyledi.
Tunç, Gördükleri karşısında çok
duygulandığını ifade etti. >> 3'TE

“Teşekkür ediyoruz”

Yozgat Valiliği
Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü
Ferhat Açıkgöz,
beraberinde basın
personeli Emre
Demirel ile birlikte
gazetemizi ziyaret
etti. >>> 2'DE

DUYKON
Baran'a emanet

SÜRMELiGAZ BÜYÜMEYE

Dünya Yozgatlılar
Konfederasyonu
(DUYKON),
üçüncü döneme
hazırlanıyor. Bursa
Yozgatlı Dernekler
Federasyonu
Genel Başkanı
Serhat Baran,
düzenlenecek
törenle görevi bir
yıllığına Ahmet
Yılmaz’dan
devralacak. 3'TE

DEVAM EDiYOR

çamurdan kurtulacak
Akdağmadeni Belediyesi
yeni yol yapım çalışmalarına
başladı. Sokak sokak,
mahalle mahalle çalıştıklarını
dile getiren Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
vatandaşların yollarla ilgili
sıkıntıları çözmek için tüm
dinamikleri ile hizmetlerine
devam ettiklerini söyledi.
>>> 6. SAYFADA

gurur duyuyoruz”

Bünyesinde Yozgat, Sorgun,
Yerköy, Çiçekdağı Köseli, Saray
(OSB), Boğazlıyan, Sarıkaya,
Çekerek, Şefaatli, Akdağmadeni,
Saraykent, Doğankent ve Dedefakılı
bölgelerinin doğal gaz dağıtım
faaliyetleri bulunan SürmeliGaz
İşletme Müdürü İhsan Salman konu
hakkında bilgi verdi. >>> 6'DA

Allah rahmet eylesin
Yozgat’ın tanınmış
simalarından imam hatip
Mahmut Fidan, bir süredir
tedavi gördüğü hastanede
vefat etti. >>> 2'DE

6'DA

YOZGAT’IN MiNiK

GAZETECiLERi
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GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Günümüzün en
önemli sorunu, her
türlü imkana sahip
olduğu halde insanın
gittikçe yalnızlaşmasıdır.
Yalnızlaşmak, milyonlarca insanın içinde
yapa yalnız kalmaktır.
Yalnızlaşmak, çevreye
duyarsızlaşmak, kardeşin derdiyle hemhal

olamamaktır.
Yalnızlaşmak, mahrumiyet ve yoksullaşmaktır. Asıl yoksulluk
da, maddi imkanlardan değil, sıcacık
dostluklardan yoksun
olmaktır.
Bencillik, bireysellik, dünyevileşme ve
nemelazımcılık gibi
olumsuzluklar insanoğlunu adeta esir
almış durumdadır.
Bu olumsuzluklar,
insanı yalnızlaştırmış
ve ona büyük kayıplar,
yaşatmıştır.
Çağımızın en büyük
kaybı, pek çok insanın
hazzı peşinde koşarken, yaratılış hikmeti
ve gayesini, hayatın
anlamını unutmasıdır.
Dayanışma ya da
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Yardımlaşmak İnsan Olmanın Gereğidir

yardımlaşmak, toplum
fertlerinin, kişilerin
ortak çıkarlarının sağlanması, bütünlüğün
korunması için karşılıklı olarak birbirlerine
bağlılık göstermeleri,
birbirlerine dayanıp
çeşitli alanlarda yardımlaşarak birbirini
tamamlamalarıdır.
Yaratılanı Yaratandan ötürü hoş gören
bir dinin müntesipleri
olan Müslümanlar ancak, Yaratıcının kendileri için hoş gördüğü
şeyleri yapmakla "iyi
insan" olabileceklerinin
bilincindedirler.
"İyilik" ve "kötülük",
insan için anlamlı olan
ve etkilerini bu varlık
âleminde gösteren iki
kavramdır.

Fuat Oktay'dan Deprem Açıklaması:

"Ekiplerimiz

Sahada"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay, deprem
sonrası ekiplerin sahada olduğunu
ve süreci yakinen takip ettiklerini
açıkladı. Oktay, sosyal medya
hesabından yayınladığı mesajda
Ankara Kalecik başta olmak üzere
depremi hisseden tüm vatandaşlara
geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Oktay şunları kaydetti: “Ankara
Kalecik’te meydana gelen ve çevre
illerden de hissedilen #deprem
nedeniyle tüm vatandaşlarımıza
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen
takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve
milletimizi her türlü afetten korusun.”

Kur'an'ın ifadesiyle, "iyilik yapan kendi
lehine, kötülük yapan
kendi aleyhine" (Fussılet, 46) davranmış
olur.
Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de
zarar verebilecek kimse yoktur.
Onun için, "iyi söz
ve güzel iş O'nun
katına yükselecek"
(Fâtır,10) Hastayı
ziyaret etmek, aç ve
susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar
fayda görecek ama
bundan en çok Yüce
Allah memnun ve hoşnut kalacaktır. Onun
bu hoşnutluğu ise iyilik
sahibinin en büyük
kazancı olacaktır.

“Şüphesiz Allah,
adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O,
düşünüp tutasınız diye
size öğüt veriyor.”
Antlaşma yaptığınız
zaman, Allah’a karşı
verdiğiniz sözü yerine
getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın.
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
"Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz,
Allah onu size, kat kat
öder ve sizi bağışlar.
Allah, şükrün karşılığını verendir, halimdir." (Teğâbun, 17)
ayetinde "Allah'a borç

Deprem Mesajı

AK Parti
Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Yozgat
Milletvekili Bekir
Bozdağ, merkez
üssü Ankara olan ve
Yozgat ile birlikte 2
ilde daha hissedilen
deprem sonrası
geçmiş olsun mesajı
yayınladı.

Bozdağ, sosyal
medya hesabından
yaptığı mesajda:
“Merkez üssü
Kalecik olan,Kalecik
ve Ankara başta
olmak üzere
Yozgat,Kırıkkale
ve Kırşehir’de
hissedilen
depremden etkilenen
vatandaşlarımıza
büyük geçmiş
olsun. Can ve mal
kaybı olmaması en
büyük tesellimizdir.
Rabbim; deprem
ve felaketlerden
milletimizi ve
ülkemizi korusun.”

Ankara'daki Deprem Yozgat
ve İlçelerinde de Hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) verilerine
göre; Ankara'nın Kalecik
ilçesinde saat 22.53'te 4.5
büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Yerin
Kırıkkale ve Kırşehir başta
olmak üzere çevre illerden de
hissedildi.
YOZGAT'TA HİSSEDİLDİ
Depremin Yozgat ve
Yerköy’de de hissedildiği
bildirildi.
Özellikle Yerköy
ilçesinde deprem 7 saniye
boyunca hissedildi. Haber
merkezimize ulaşan bilgilere
göre depremin etkisi
Boğazlıyan ilçesinde de bazı
evlerde etkisini gösterdi.
"OLUMSUZ BİR
DURUM YOK!"
Yozgat Valisi Ziya

Yozgat Valiliği Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürü Ferhat Açıkgöz,
beraberinde basın personeli Emre
Demirel ile birlikte gazetemizi ziyaret
etti. Açıkgöz, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın
da selamını getirdiklerini belirterek,
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz
kutlu olsun. Yozgat’ımız adına verdiğiniz
emekler için teşekkür ediyoruz” dedi.
Gönderdiği not ile 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nü kutlayan Vali Polat,
“Basın mesleğinin getirdiği etik ve
ahlak kuralları doğrultusunda, ilkeli ve
sorumlu habercilik anlayışıyla görevini
özveriyle yerine getiren, şahsınız ve
tüm çalışanlarınızın 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’n en içten dileklerimle
kutluyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Polat, deprem sonrası
Yozgat'ta valilik bünyesine
ulaşan herhangi olumsuz
bir durumun söz konusu
olmadığını söyledi.
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü
ise Ankara'nın Kalecik
ilçesinde meydana gelen
depremin şiddetini 4.6
olarak açıkladı. Kandilli'nin
verilerine göre deprem yerin
6.7 kilometre derinliğinde
meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) verilerine
göre; Ankara'nın Kalecik
ilçesinde saat 22.53'te 4.5
büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Deprem
Kırıkkale ve Kırşehir başta
olmak üzere çevre illerden de
hissedildi.
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Allah rahmet eylesin
Çiçek’in babaları, eski İçişleri
Bakanı Osman Güneş’in
kayınpederi Mahmut Fidan’ın
vefatı ailesini olduğu kadar tüm
Yozgatlıları da derinden üzdü.
Merhum Mahmut Fidan, kılınan
cenaze namazının ardından Taş
Ocağı Mezarlığına defnedildi.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Mahmut Fidan’a Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

sunuz.
Yoksulu yedirmek
konusunda birbirinizi
teşvik etmiyorsunuz.”
(Fecr su. 89/17-18.)
“Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme,
büsbütün de açıp
tutumsuz olma. Yoksa pişman olur açıkta kalırsın.” ( İsra
su.17/29.)
Allah, fakirlere,
yoksullara yapılan
hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek
ve bu hizmetin sahiplerine, hiç şüphesiz,
kendi şanına yakışır
bir karşılık verecektir.
Ebedî âlemde kimsesiz kalmamak için bu
dünyada kimsesizlerin
kimsesi olmak durumundayız.

Bekir Bozdağ'dan

“Teşekkür ediyoruz”

Yozgat’ın tanınmış
simalarından, pek çok ismin
yetişmesinde verdiği ilim
eğitimleri ile gönüllerde taht
kuran imam hatip 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

verme" ifadesi nasıl
mecazen kullanılmışsa,
hadiste yer alan, “Allah'ı ziyaret etmek,
ona yiyecek ve su
vermek” ifadeleri de
mecazen kullanılmıştır.
Başka bir Hadis-i Şerifte Peygamber (sav)
şöyle buyuruyor:
Allah yolunda harcama yapmayanları,
cimri davrananları
Yüce Allah yermektedir. “Size ne oluyor da
Allah yolunda harcama
yapmıyorsunuz?”( Hadid su. 57/10). “ Kim
cimrilik yaparsa ancak
kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah
zengindir, siz ise fakirsiniz” (Muhammed su.
47/38.) “Hayır, hayır!
Yetime ikram etmiyor-
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YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat
ilçesi

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

10/-1
9/-3
10/0
7/-1

DAMLA
BAHAR ECZANESİ
ECZANESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Behişler
Cami karşısı No:3/E

TEL: 212 58 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

9/-3

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

12 OCAK 2021 SALI

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:26 07:55 12:51 15:15

17:36 19:00

Keşke dinlenebilsek!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Keşkelere çok fazla
yer vermem hayatımda aslına bakarsanız.
Bu kez ki keşkem,
hepimizin adına.
Son yılarda bir dinlenme hastalığıdır aldı

yürüdü. Dağdaki çiftçi
Mehmet Amca da, şehirdeki yönetici de dinlendiğini düşünüyor.
Biri bizi dinliyor,
Biri bizi takip ediyor,
Biri bizi gözetliyor!
Ve bu kaygılar hayatımızın neredeyse
en önemli bölümünü
oluşturan whatshaptan
uzaklaşmamıza neden
oldu.
Detaya inmeyim
mevzuu biliyorsunuz.
Olayın gündeme gelmesinin ardından
insanlar bir anda telefonlarındaki what-

shaplarını silmeye,
aman kimseler takip
etmesin, kimse özelimi
görmesin, mahremime
girmesin endişesine
düştü.
Her işi bıraktık bu
durum üzerine yoğunlaştık bir anda.
Özel yaşantıya merak,
mahremiyet gibi kavramları ne çabuk unutmuşuz meğer.
Bir anda sahip çıkar olduk özel dünyamıza.
Sosyal medyayı hoyratça kullanan bir milletiz. Bu denli hoyrat
sosyal medya alışkan-

lığımız arasında bir haberleşme programının
ortaya koyduğu politika karşısında garip bir
panik havasına girdik.
Zaten her şeyimiz öylesine ortada, öylesine
mahremiyetten uzak
ve alalade bir hal aldı
ki…
Bir anda afalladık…
Her neyse çok fazla
üzerinde durulacak bir
durum değil sadece
hatırlatayım istedim
hoyrat sosyal medyanın hoyrat paylaşımlarını düşünmeden yaparken bir anda ‘aman

dinleniyoruz’a düşmek
garip kaçtı.
BİRBİRİMİZİ
DİNLEMİYORUZ
Dinlendiğimizden dem
vuruyoruz ancak birbirimizi yeterince dinlemiyoruz.
Bir birimizin söylediklerine değer vermiyor,
çok da oralı olmuyoruz.
Dinlemeyen anlamaz,
anlamayan yabancı
kalır karşısındakinin
dünyasına.
Bir dost meclisinde
durdurak bilmeden
devam eden insan ha-

yatından dem vurduk.
Aslında para kazanmak
için çalıştığımız onun
ötesine geçemediğimiz
gerçeğini dile getirdik
insanlığımız adına.
Biliyorsunuz bizler
sohbetlerimizde ya
siyaset konuşur ya da
devlet kurup devlet
yıkarız. Bu kez insanlıktan olsun sohbetin
ana teması dedik ama
ortaya karamsar bir
tablo çıktı.
Ne çok yorgunuz mesela…
Dalından düşmüş yaprağa benzettim o soh-

bette insanlığın durumunu.
Evet, dalından düşmüş yaprak, rüzgarla
sürekli savrulan ve
durayım dediği anda
yeni bir esintiyle uçup
giden!
Keşke dinlenebilsek,
para kazanmanın dışında amaçlara yönelebilsek.
Keşke dinlenebilsek,
birileri kulak kabartsa söylediklerimize,
dikkate alsa, kulaktan
değil gönülden dinlenebilsek!
Değil mi ama…

2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edilmişti

TUM TURKiYE

‘KORKMA’ DEDi “Türk olmaktan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza
sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle,

2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edilmişti.

Bu kapsamda ülke genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta da pandemi
nedeniyle uzun zamandır
okunamayan İstiklal Marşımız
okundu.
ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
2021 yılı boyunca bütün kamu kurum
ve kuruluşları tarafından İstiklal
Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş
Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla
halkın ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri
düzenlenecek.
BAYRAK TÖRENİ EŞLİĞİNDE
Yozgat’ta da bayrak töreni
eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, ülke genelinde, salgın
dolayısıyla uzun zamandır uzaktan
eğitime geçildiği için okullarda
okunamayan İstiklal Marşımızın,
tüm okullarda, okul yöneticileri,

öğretmenler ve çalışanların katılımıyla
okunduğunu söyledi. Yazıcı, öğrenci
ve velilerin de balkonlardan ve
pencerelerden İstiklal Marşımıza
eşlik ettiğini söyledi.
EŞ ZAMANLI ETKİNLİK
Saatler 10.00 ’u gösterdiğinde TRT
EBA kanallarında İstiklal Marşımız eş
zamanlı okundu. Milli Eğitim Bakanı
Sayın Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine
tüm okullarda eş zamanlı İstiklal
Marşımız okunarak, Şanlı Bayrağımız
göndere çekildi. Yozgat’ta Fatma
Temel Turhan Ortaokulu bahçesinde
düzenlenen törene İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdürlük
yöneticileri, okul yöneticileri,
öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.
azıcı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya
Selçuk'un çağrısı üzerine sabah
saat 10.00 da bütün okullarda İstiklal
Marşımızın okunduğunu belirterek,
“Temennimiz uzun bir aradan sonra

İstiklal Marşımızı öğrencilerimizle
birlikte okumaktır” dedi.
HEP BİRLİKTE OKUYACAĞIZ
Pandemi nedeniyle okullardan
uzak kaldıklarını ifade eden Yazıcı,
en kısa zamanda salgının bitmesi
temennisinde bulunarak, “Dileğimiz
salgının bitmesi ile okullarımıza,
öğrencilerimize kavuşmak. Hep
birlikte İstiklal Marşımızı gür
sesle seslendireceğiz günlerin en
kısa zamanda gelmesini temenni
ediyoruz” şeklinde konuştu.
POLAT, ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Yozgat Valisi Ziya Polat da
vatandaşları İstiklal Marşı’mızı
okumaya davet ettiği duyurusunda;
“Yarın saat 10.00'da, İstiklal Marşımızı
okul ve kurumlarımızda hep birlikte
okuyoruz. Veli ve öğrencilerimizi
balkon ve evlerinin önünden eşlik
etmeye davet ediyoruz” ifadelerine
yer vermişti. Eda DEMİREL

BAYRAK TÖRENiNE EŞLiK ETTiLER

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un çağrısı üzerine
Yozgat’taki okullarda bayrak
töreni yapıldı, İstiklal Marşı
okundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk'un çağrısı üzerine
Yozgat'taki okullarda bayrak töreni
yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Yozgat Çözüm Koleji öğretmenleri
okulda, öğrenciler ise evlerinde
İstiklal Marşı'nı okuyarak Bakan
Selçuk'un çağrısına destek verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk'un isteği üzerine 81 ildeki
okulların tümünde sabah saat
10.00'da bayrak töreni yapıldı.
Bu kapsamda Yozgat'ta Çözüm
Kolejinde de tören düzenlendi.
İdareciler ve öğretmenler törene
okulda katılırken öğrenciler
ise evlerinde eş zamanlı online
törene katıldı. Öğrenciler
bilgisayar başında İstiklal
Marşı'na eşlik etti.
Tören, İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla son buldu. İHA

gurur duyuyoruz”
İstanbul Vatan Şehit ve Gazi
Aileleri Dernek Başkanı Kenan
Tunç, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi
programına konuk oldu. Tunç, Fırat
Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine
gittiğini, burada Türkiye’nin hem
koruma hem de yardımlarından
dolayı insanların huzur içinde
yaşadıklarını söyledi. Gördükleri
karşısında çok duygulandığını
ifade eden Tunç, “Gördüklerimiz,
duyduklarımız bize bir kez
daha gösterdi ki Türk vatandaşı
olmaktan binlerce kez gurur
duyuyoruz” dedi.
Tunç, “Şehit aileleri ve
gazilerimiz başta olmak üzere
herkesi saygıyla selamlıyorum.
21 yıldır şehit aileleri ve gazilerin
üye olduğu derneklerde çeşitli
görevler yaptım. Son 3 yıldır
da yönetim kurulu başkanlığı
görevini yürütmekteyim” dedi.
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi’nden
yeni döndüğünü anlatan Tunç,
“Devletimizi Suriye’nin kuzeyinde
başlattığı, Fırat Kalkanı, barış pınarı
harekatları sayesinde oluşturulan
güvenli bölgelerde yüz binlerce
Suriyeli güven içerisinde yaşıyor.
Bu güvenli bölgelerde Suriye’nin
terör kontrolü olan bölgelerden

gelenlerin dışında Türkiye’de
yaşamaktayken ülkesine gönüllü
olarak dönmek isteyen Suriyeli
ailelerin yaşam alanı haline
dönüştü. Bu bölgelerde görevine
devam etmekte olan asker ve
polisimizin her biri Türkiye
Cumhuriyeti’nin şefkatli eli ve
güvenirliğini temsil ediyor.
Bu konuya konuştuğumuz her
Suriyelinin dualarında şahit olduk.
Bu şekilde orası Türkiye’nin
polisine askerine saygının oluştuğu
bir ortam var. Görevini yapan
asker ve polislerimizin dışında
bu bölgede yaşamını sürdüren
insanlara insani yardım ulaştıran
Kızılay, AFAD ve Diyanet Vakfı gibi
derneklerin çalışmalarına şahit
olduğumuzda, Türk vatandaşı
olmaktan binlerce kez gurur
duyuyoruz. Türkiye’nin gönderdiği
yardımlar sayesinde insanlar
orada hayatlarını sürdürüyor”
ifadelerine yer verdi. Korona
öncesinde şehit aileleri ve gazilerle
ilgili çeşitli etkinlikler yaptıklarını
kaydeden Tunç, “Ancak bu korona
virüs salgını nedeniyle bu Türk
etkinliklerimizi bir süre askıya
aldık. Şehit aileleri ile gazilerimizin
her zaman yanında olmaya gayret
ediyoruz” dedi. Eda DEMİREL

DUYKON Baran'a Emanet

Dünya Yozgatlılar
Konfederasyonu (DUYKON),
üçüncü döneme hazırlanıyor. Bursa
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Serhat Baran,
düzenlenecek törenle görevi
bir yıllığına Ahmet Yılmaz’dan
devralacak.
Yaklaşık iki yıl önce Yozgatlı
Federasyon Başkanları ve
Vakıfların bir araya gelmesi ile
kurulan ve Ankara Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Ahmet
Koç’un kurucu başkanlığı
faaliyetine başlayan DUYKON’da,
üçüncü dönem başkanlığı Bursa’da
olacak.
13 Ocak’ta yapılacak devir
teslim töreni öncesi yönetim
kurulu üyeleri ile de istişarede
bulunan Bursa Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı Serhat
Baran, yeni dönemin hayırlı, uğurlu
olması temennisinde bulundu.
Baran, tören öncesi şu açıklamada
bulundu: “Değerli Başkanlarım Çok
kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve
sevgili hemşerilerim. Bildiğiniz
üzere DUYKON genel başkanlık

devir teslim töreni bu Çarşamba
(13.01.2021) gerçekleşecek
ve Duykon Genel Başkanlığı
İstanbul’dan Bursa’ya devir
edilecektir.
Pandemiden dolayı maalesef
hepinizi davet etmemiz mümkün
değil kısıtlı imkanlarla toplantıyı
bitirmeyi düşünüyoruz. Ama
inşallah en yakın zamanda sizlerle
buluşmayı çok isterim.”
Baran, başkanlık görevini
yaklaşık bir yıldır sürdüren Ahmet
Yılmaz’dan alacak. Tarık YILMAZ
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İSMAİL
CENAN
Geçen haftaki kaldığımız yerden devam ediyorum. Prof. Dr. Kaya SÜER
Bey seni ameliyat edeceğiz
dedi. Ben de hocam stent
takılsa olmaz mı dedim.
Hoca güldü. Tıkalı yer dönemeç yerde. Oraya balon
patlatamayız. Damarın yırtılır ölürsün dedi. Hem de
üç damar tek damar değil
dedi. Ona göre kararını ver
dedi. Ben de hocam madem ameliyat edeceksiniz

hemen edin beni bu gaileden kurtarın. Ben gaileyle
yaşamak istemiyorum
dedim. Kaya Bey gerekli
tetkikleri yaptırdı. Hasta
dinlenecek televizyon açmayın. Herhangi bir şey
yemesin içmesin dedi. Kalp
grafiği çektiler. Akciğer
filmi çektiler. Hastanenin
berberi geldi. Odayı kilitledi. Benim vücudumu tıraş
etti. Başka bir görevli geldi.
Bütün vücudumu ilaçladı.
Sabah ameliyata hazırladılar. Sabaha kadar uyumadım. Bildiğim bütün duaları
okudum. Allah’ıma dua ettim. Sabahleyin erkenden
benim sedye arabam takır
tukur geliyordu. Getirdiler
odamdan içeri girdiler. Ben
kalkıp ona yatmak istedim.
Sen hiç kıpırdama biz seni
alıp yatıracağız dediler.

Yeşil ameliyat önlüğünü
giydirdiler. Bu arada ameliyat hocam Kaya Bey İsmail
seninle ameliyathanede
görüşürüz dedi. Eşime de
üzülme eşin genç ameliyatı
kolay atlatır dedi gitti. O
ara kolumdan bir iğne yaptılar. Eşime haydi Allah’a
ısmarladık diye işaret ettim. Ameliyathaneye doğru
içimden Allah, Allah diye
zikir çekerek asansöre doğru gidiyordum. Bayılmışım
ameliyathaneyi görmedim.
Hemşire hanım beni sedyeye araba ile götürüyor. Ben
hâlâ Allah, Allah diye zikir
çekiyordum. Hemşire hanım İsmail Bey ameliyatın
bitti. Korkma seni yoğun
bakıma götürüyorum dedi.
Bir ara sedye arabayı durdurdu. Sağ ayağıma varis
çorabı giydirmişlerdi. Ordan

damar alıp göğsümdeki
tıkalı yerlere By-Pass yapmışlardı. Hemşire hanım
sağ ayağını kaldır, indir
dedi. Kaldırdım, indirdim.
Sonra elinin parmaklarını
gösterdi. Şu kaç dedi? Göz
muayenesi de yaptı. Götürdü beni yoğun bakımdaki
odama yatırdılar. Vücudumda bir sürü alet takılıydı. İdrarımı yapmak için
sonda takılı. Nefes almam
için oksijen tüpü takılı. Kan
temizleme aleti alt tarafta
fokur fokur kaynıyor. Daha
bilemediğim birçok alet takılıydı. İçim yanıyordu. Su
verin diye yalvarıyordum.
Su vermiyorlardı. Dudağımı
ıslatacağım ne olur su verin
dedim. Bardağın dibinde
az bir su verdiler. Hemen
içtim. Sana su vermeyiz
içiyorsun dediler. Ne kadar

SÜRMELiGAZ BÜYÜMEYE

DEVAM EDiYOR
Bünyesinde Yozgat, Sorgun, Yerköy, Çiçekdağı
Köseli, Saray (OSB), Boğazlıyan, Sarıkaya,
Çekerek, Şefaatli, Akdağmadeni, Saraykent,
Doğankent ve Dedefakılı bölgelerinin doğal
gaz dağıtım faaliyetleri bulunan SürmeliGaz
İşletme Müdürü İhsan Salman konu hakkında
bilgi verdi. SürmeliGaz çatısı altında toplam
14 noktada 81 personel ve 13 Araç ile
7 gün 24 saat doğal gaz dağıtım
hizmeti verdiklerini, 260 binlik
bir nüfusa hizmet ettiklerini
vurgulayan Salman,
önümüzdeki yıl 1 yeni
beldeye daha yatırım
yapacaklarını belirtti.
Bu beldenin Ozan
Beldesi olduğunu
belirten Salman,
Ozan Beldesinin
projelerinin
hazırlanarak 2020 yılı
yatırım programına
eklendiğini söyledi.
Yatırım faaliyetlerini
hızla yürüttüklerini, şu ana
kadar tüm bölgelerde 1353
km’nin üzerinde hat çekildiğini,
bu rakamın 109 km’sinin çelik hat, 881
km’sinin polietilen hat, 363 km’sinin ise servis
hatlarından oluştuğunu, 26.000 civarında da
servis kutusu montajı yapıldığını ifade etti.
Yıllık tüketim ve abone oranları hakkında da
açıklamalarda bulunarak, 2020 yılı verilerine
göre SürmeliGaz bölgesinde 136.484.359
sm3’lük işlem hacminin olduğu belirtti. Abone
sayılarına değinen Salman, Yozgat 52 bin 345,
Sorgun 25 bin 960, Yerköy 13 bin 323, Boğazlıyan

8 bin 478, Çiçekdağı 3 bin 420, Çekerek 3 bin
157, Sarıkaya 5 bin 339, Akdağmadeni 4 bin
162, Şefaatli 2 bin 504 olmak üzere SürmeliGaz
bölgesinde toplam 118.689 BBS aboneye doğal
gaz dağıtım hizmetlerini sunduklarını belirtti.
Çalışmalarında ‘önce güvenlik’ ve ‘çevreyi koru’
sloganlarını önemsediklerini, vatandaşların
ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye
sokacak herhangi bir faaliyette
bulunmadıklarını, kontrol
faaliyetleri ve kaçak arama
işlemlerinin periyodik
olarak yapıldığını
vurgulayan Salman,
vatandaşlara doğal
gaz konforunu
kesintisiz ve güvenli
bir şekilde sunmanın
şirket misyonları
içerisinde yer aldığını
ifade etti.
Abonelerine
doğalgaz rahatlığını
hissettirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını
belirten Salman, şehirlerin
doğal gaz ile nefes aldığını,
temiz hava solumanın insanlar
üzerinde pozitif etki sağladığını belirterek,
artık insanların sağlıklı nefes aldığını,
ekonomik yakıt kullandığını, kömür isinden
külünden kurtulduğunu, odun kovası taşımanın
unutulduğunu, hanımların ve özellikle yaşlıların
rahata kavuştuğunu dile getirerek “Henüz
abone olmamış vatandaşları doğal gaza
abone olmaya ve bu konforu yaşamaya davet
ediyorum” dedi. Murat KARATEKİN

yalvarsam da su vermediler içim yanıyordu. O an
kirli, pis bir su bulsam hiç
düşünmeden içecektim.
Bir ara yatağın düğmesine
basıp yatağı aşağı yukarı
kaldırıyordum. Baş hemşire geldi. Yatağın şalterini
kapattı. Yatak aşağı yukarı
çalışmıyordu. Öbür hemşirelere yalvardım. Ne olur
yatağın şalterini açın dedim. Onlar da başhemşire
bize kızar diye açmıyorlardı. Bu vaziyette sıkıntı içinde yoğun bakımda kaldım.
Akşamın sabahın olduğu
belli değildi. Devamlı ışıklar
yanıyordu. Ara sıra doktor
geliyor. Sırtıma vuruyor,
öksür diyordu. Bir de nefes açmak için üçlü bir top
verdiler. Bunu hortumdan
içine çekersen toplar yukarı
kalkıyordu. Ben bir türlü

bu topları yukarı çekemiyordum. Doktor da geliyor
sen bilirsin bu topları yukarı
çekemezsen seni tekrar
ameliyat ederiz ona göre
deyip gidiyorlardı. Benimle
ameliyat olan diğer hastalar topları yukarı çekebiliyorlardı. Onlar benim
gibi su da istemiyorlardı.
Ben su su diye yeri göğü
inletiyordum. Bir türlü su
vermiyorlardı. Buradan bir
çıkarsam yatağımın her
tarafını su şişeleriyle donatacağım diyordum. O kadar
sıcak havalarda günlerin
uzun olduğu zamanlarda
oruç tutardım. Hiç bu kadar
zor durumda kalmamıştım.
Hasta bakıcılar geliyor. Senin yatağının örtülerini değiştireceğiz diyorlardı. Ben
de çok yalvarıyordum. Ne
olur bana eziyet vermeyin.

Tek kirli olsun böyle olsun
diye yalvarıyordum. Adamlar da yazık çok yalvarıyor
sadece üstünün örtüsünü
değiştirelim diyorlardı.
Ertesi gün geldiler. Bugün
ağlasan da yalvarsan da
yatağının örtülerini tamamen değiştireceğiz. Hiç
boştan yere yalvarma dediler. Bana fazla bir zorluk
vermeden değiştirip gittiler.
Bugünkü anlatacaklarım
bundan ibaret olup haftaya
kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı Yozgat
Sürmelisi’nin bir kıtasıyla bitiriyorum. Hepinize
selâmlar, saygılar, sevgiler… Bir gül idim bahçenizde açıldım
Gönül düştü içinizden
seçildim Gurbet elde kıble
yeli esti de Nazlı yâri turna
gibi uçurdum.

Yerköy Gazetesi

38 yaşında

Yerköy İlçesi’nde haftalık
yayınlanan “Yerköy Gazetesi”
38’inci yaşına girmenin mutluluğunu
yaşıyor.
10 Ocak 1983 tarihinde yayın
hayatına başlayan Yerköy Gazetesi
okurlarından aldığı gücü tecrübe ile
birleştirerek, bugün 38 yılı geride
bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yerköy Gazetesi sahibi Yakup
Kayhan, yayın hayatına 1983 yılında
Yerköy’ün Sesi olarak başlayan
gazetenin o günden bu tarafa ilçenin
gelişimine ve tanıtımına katkı
sağladığını söyledi.
Doğru, tarafsız ve ilkeli yayın
anlayışıyla ilçenin gelişimine katkı
sağlamaya çalıştıklarını kaydeden
Kayhan, “Biz hiçbir zaman kendi
çıkarlarımız doğrultusunda haber
yapma anlayışı içerisinde olmadık.

Her zaman vatandaşlarımızın,
kamuoyunun sesi kulağı olmaya
çalıştık. Bir yerde gördüğümüz
eksiğin ya da yanlışın giderilmesi
adına ilçemize zarar vermeden
kişilik haklarına saygılı, olumlu
yönde haberler yaptık ve yapmaya
devam edeceğiz” dedi.
Yerköy’de gerçekleşen birçok
etkinlikte, programlarda ve asayiş
olayları içerinde Yerköy Gazetesi
çalışanlarının olayları takip ettiğini
ifade eden Kayhan, haber ağının bir
hayli fazla olmasından dolayı, Yerköy
Gazetesi imzalı birçok haberin
internet sitelerinde kullandığının
altını çizdi.
Her zaman vatandaşın gözü
kulağı olacaklarını ifade eden
Yakup Kayhan, “Yerköy’de güçlü
ve tarafsızlığın tek sesi olduk ve
olmaya da devam edeceğiz. İlham
ve kuvvet kaynağımız olan, bize
güç, gönül ve heyecan veren değerli
hemşerilerimiz ve okurlarımızın
Yerköy Gazetesine her zamankinden
daha çok değer vermesini ve
yaşatmasını diliyoruz” dedi.
Haber Merkezi
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Gazeteciler
günü kutlu
olsun

YAHYA
AKSOY
Dünya ve insanlık tarihi, düşler,düşünceler ve
fikirlerle yüklüdür
ve bunlarla anlam
kazanmaktadır. İnsanlar mesleklerine
göre gruplara ayrılırlar.Kimileri kendileri için ve kimileri
de toplum için çalışmaktadırlar. Gazeteciler bu son gruba
dahil edilirler.
Toplumun ortak
duygusu, düşünceleri ve fikirleri
vardır. Milletin birlik
ve beraberliğinde
ortak sesi basındır.
Basın sayesinde
toplumlar dünyada
tanıtılır. Yerelden
evrensele taşınır.
İnsanlığın evrensel sesi olan basın
için Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, " Bir milletin
mutluluk hedefi
olan ortak doğrultuda yürümesini
teminde, basın başlı
başına bir kuvvet,
bir okul ve bir rehberdir . Bilimsel ve
toplumsal eleştiriler
için kimsenin bir
şey demeye hakkı
yoktur. Kişisel eleştirler de haklı noktalara yöneltilmiş
olmalıdır. Gazetelerden korkmamak
gerekir. Gazeteler
yürürlükteki yasalar
çerçevesinde özgürdür."demiştir.
Görevlerin doğru
yapılmasında, hal-

kın yönetimi denetim ve kontrolünde
basın en büyük
araçtır, rehberdir.
Olaylar karşısında toplum adına ,
bilgiler, belgeler ve
düşünceler sergileyen basın halkın
ortak aynasıdır.
Tüm gerçekler bu
aynaya yansıtılır.
Demokrasinin
gelişmesi ve yükselmesi için Cumhuriyetin etrafında
"çelikten bir kale"
meydana getilmesinde milletin vicdanının ortak sesi
olan basının öncelikli ve önemli görevi bulunmaktadır.
212 sayılı Yasanın bazı hükümlerini değiştiren
5953 sayılı yasa
ile , basın mesleğinde işverenlerle
basında çalışanlar
arasındaki münasebetler tanzim
edilmiştir. Daha
sonra 10 Ocak
1961 'de yürürlüğe
giren hükümlerle
basın çalışanları ile
iş verenler arasında sözleşmelerin
yazılı olarak tanzimi
yer almış ve basın
çalışanlarına bazı
sosyal haklar tanınmıştır.
10 Ocak 1961
tarihinden itibaren ,
10 ocak günü Türkiye'ye özgü olarak
"Çalışan Gazeteciler
Günü" kabul edilmiş ve kutlanmaya
başlanmıştır. Tüm
gazetecilerin ve gazete çalışanlarının
günü kutlu olsun.
Gönüller ve kalemler umutla dolsun.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Komşudan Baydiğin’e

tamir hizmeti
Alaca Engelliler Derneği, Çorum ve Alaca'nın
yanı sıra Yozgat Baydiğin'e de tamir hizmeti veriyor.
Baydiğin’de yaşayan Engelli Veysel Büyükbaş'a, Alaca
Engelliler Derneği, daha önce bir banyo sandalyesi
ve bir de manüel tekerlekli sandalye hediye etmişti.
Şimdi de akülü sandalyesi Alaca Engelliler Derneği
tarafından tamir edilerek teslim edildi. 11 senedir
hizmet veren Alaca Engelliler Derneği tarafından
yapılan açıklamada, “11senedir Alaca, Çorum,
Sungurlu, Yozgat, Sorgun ve çevresine hizmet veren
derneğimiz açtığı tamir atölyesi ile de çevremizdeki
engelli arkadaşların bozulan akülü sandalyelerini tamir
ediyorlar. Kendileri de engelli olan arkadaşlarımız
Ramazan Tokgöz (TLF.05464465280)ve Paşa Çinkaya
(TLF.05343317873)atölyemizin gönüllü ustalığını
yapmaktalar” dedi. Eda DEMİREL

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat’ın tanınmış simalarından, pek çok ismin yetişmesinde verdiği ilim
eğitimleri ile gönüllerde taht kuran

Mahmut Fidan'ın

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

ZAFER ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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2021 Yılından Beklentiler

BASRi
AKDAĞ
Acısıyla tatlısıyla bir
yılı daha geride bıraktık. 2020 yılının Şubat
sonu Mart ayının başından itibaren tüm
dünyada görülmeye
başlanan Covıd-19 virüsü ile aylardır süren
salgın halen devam
etmektedir.
2020 yılında virüsle
birlikte deprem, sel,

yangın, birçok felaket
yaşandı. Bu felaketlerde çok insanımızı
kaybettik. Bu kayıpların büyük bir kısmı
ise halen devam eden
salgından kaynaklanmaktadır.
Geride bıraktığımız
2020 yılı içinde pandemi ile birlikte söylenen
dünya hiçbir zaman
eskisi olmayacak sözü
çok manidardır.
Geride bıraktığımız
yılı arar duruma gelir
miyiz bilmiyorum. Yeni
yıla yeni umutlar ile
girmek istiyoruz.
Bu virüs illetinden
tüm dünyanın kurtulması insanlığın huzur
bulması en büyük temennimiz.

Önümüzdeki süreçte pandeminin devam
etmesi, iklim değişiklikleri, ekonomik
sorunlar, sosyal patlamalar, ülkeler arası
çatışmaların artacağı
bir dönem gibi görünmektedir. Her şeyin
başı sağlık olduğuna
göre yeni yılın ilk hedefleri arasında Corona’ya karşı geliştirilen
aşılardan beklenen
sonuçların alınması ve
virüsün etkisinin kırılması beklenmektedir.
İlaç sanayisi işi ticaret
olarak gördüğü için
belki de aşı konusunda
geç ve yetersiz kalmıştır. Her ne olursa olsun
yeni yıl demek yeni
hedefler yeni umutlar

demektir.
Önemli olan bu
umutları canlı tutmak
ve en önemlisi hedefler için çalışmak gerekmektedir.
Sokaktaki insanımızın 2021 yılından
ne bekliyorsunuz sorusuna verdiği bazı
cevaplar: Kar yağması
ve okulların açılması, maskesiz sokağa
çıkmak, 2020’yi aratmaması, Corona’nın
gitmesi, Güzel bir yıl
olması, KPSS’yi kazanmak, iş bulabilmek,
Zengin Olmak, Tatile
Çıkmak vs..liste uzayıp
gidiyor.
Herkesin bir hayali
olabilir ama öncelikli
olan sıhhatdir.

2021 yılında Yozgat
için beklentilerimiz
elbette çok.
Hızlı trenin faaliyete
geçeceği, Havaalanının
belli bir seviyeye gelmesi, yatırımların artması, ulaşım ağındaki
çift yolların bitirilmesi,
yol demişken Atatürk
yolunun Boğazkale ye
kadar olan bölümün
çift yol olarak yapılması, On üç ilçenin merkez ile birlikte daha
çok hizmet alması
beklentimiz olacaktır.
Hızlı tren ve Havaalanının tamamlanması
bunun yanı sıra karayolu ağının çevre iller
ile bağlantı yollarının
modern ve kaliteli olması doğu batı kuzey

güney bağlantı noktasındaki ilimiz için çok
önemlidir.
Yol medeniyettir ve
ilimizin kalkınmasında
çok büyük bir etkisi
olacaktır. Yozgat her
şeyin en güzeline layıktır.
Bunun için işçisi,
memuru, esnafı, sanayicisi, bürokratı, köylüsünden şehirlisine,
küçüğünden büyüğene
herkes üzerine düşeni
yapmalıdır. Ekonomik
sıkıntıların arttığı bu
dönemde il olarak belki daha çok etkileniyoruz. Bununla ilgili çok
şey söylenebilir belki
rahatsızlık duyan da
olabilir, kendi muhasebesini yapmaktansa

suçlama yapanda olabilir. Sorarsan herkes
haklı herkesin bir doğrusu var ama gerçek
ortada ki bu ilin daha
büyük hedefleri var.
Yeni yıla girerken
ömrümüzden bir yıl
daha geride kaldı bize
düşen geçen ömrümüzün hesabını yaparak
geleceğe dair plan ve
programlar yapılmalıyız.
Cenabı Hak Ülkemizi her türlü bela
ve musibetlerden
korusun, birliğimizi,
dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi
bozmasın. 2021 yılının
hayırlar getirmesi temennisiyle... Hoş geldin 2021

Yazın tozdan, kışın

çamurdan kurtulacak
Akdağmadeni Belediyesi yeni yol
yapım çalışmalarına başladı.
Sokak sokak, mahalle mahalle
çalıştıklarını dile getiren Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
vatandaşların yollarla ilgili sıkıntıları
çözmek için tüm dinamikleri ile
hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.
Emek Mahallesi’nde yol çalışmalarına
başladıklarını kaydeden Başkan Yalçın,
“Emek mahallesi 192. sokak ve 205.

sokakta yaşanan yol sorununu başlatmış
olduğumuz çalışmalarla çözüyoruz.
Belirlenen güzergahların revize edilerek
yeniden yapılmasıyla birlikte yazı tozdan,
kışın ise çamurlu yollardan dolayı
zor durumda kalan vatandaşlarımızı
bu sıkıntılardan kurtaracağız. İlçemiz
ana güzergahlarında devam eden
çalışmalarımızı mahalle ara yollarında da
son hızla sürdürüyoruz” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

SU SEViYELERi DÜŞÜYOR

YOZGAT’IN MiNiK

GAZETECiLERi
Her sene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle Yozgat basınını ziyaret eden
Özel Uçan Balon Kreş ve Gündüz Bakımevi
minikleri bu sene koronavirüs nedeni ile
kreşte düzenledikleri etkinlikle Yozgat basınını
unutmadıklarını gösterdi.
MESLEKLERİ YAKINDAN TANIYOR
Özel Uçan Balon Kreş ve Gündüz Bakımevi
minikleri oluşturdukları konsept ile gazeteci
büyüklerine sürpriz yaptı. Uçan Balon Kreş
ve Gündüz Bakımevi sahibi eğitmen Tülay
Ünlüsoy; “Çocuklarımızın sosyal aktivitelerinin
gelişmesi için önemli günleri değerlendirmeye
çalışıyoruz. Başta milletimiz için önemli
olan günler olmak üzere her gün için farklı

çalışmalarımız oluyor. Bu bazen hemşireler
günü oluyor, bazen doktorlar günü oluyor.
Bu sayede çocuklarımız meslekleri yakından
tanıyor. Takvime baktığımızda 10 Ocak’ın
çalışan gazeteciler günü olduğunu gördük.
İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini
özveriyle yerine getiren basınımızın bu özel
gününü kutlamak istedik. Basın mesleğinin
getirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda,
ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini
özveriyle yerine getiren, tüm gazetecilerin 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyoruz. Minik yavrularımızın
geleceği doğru ve tarafsız haberlerle
aydınlansın” diye konuştu. Eda DEMİREL

Yurt genelinde etkili olan kurak havanın
Yozgat’ta da etkili olması, ilde bulunan
göletlerin doluluk oranının düşmesine neden
oldu.
Yozgat’ta ilk defa kış aylarının bu kadar
kurak ve yağışsız geçtiğini belirten Belediye
Başkanı Celal Köse, Yağış olmaması
sebebiyle Kirazlı ve Cevdet Dündar
göletlerinin su seviyesinin oldukça düştüğünü
su akışını sağlayan savakların görüldüğünü
söyledi.
Köse, “Ocak ayına gelmemize rağmen
yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de

yağmur ve kar yağışı olmadı. Bundan dolayı
da göletlerimizde ve barajlarımızda su
seviyelerinde gözle görülür derecede düşüş
meydana geldi” dedi.
İleride daha büyük sıkıntılar çekmemek
için vatandaşların suları tasarruflu
kullanmalarını isteyen Köse, “Musabeyli
Barajında su seviyesi yüzde 25 seviyelerinde.
Şuanda Arapseyfi ve Musabeyli barajından
Yozgat’ın su ihtiyacını karşılıyoruz. Yağmur ve
kar yağmazsa su seviyesinde daha da düşüş
olacak” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Tecrübelerini Paylaşmaya Devam Ediyor
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerine ve
öğrencilerine yönelik de seminer verdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün
daveti üzerine, 8 Ocak 2021 Cuma günü
akşamı " TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje
Hazırlama ve Yönetim Stratejileri " konulu video
seminer verdi. İnternet üzerinden yürütülen
ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş’ın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya
60’dan fazla kişi katıldı. Prof. Dr. Mustafa
Böyükata, TÜBİTAK destek programları başta
olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik
hazırlanacak projelerde de faydalı olacak teknik
bilgiler paylaştı. Bilimsel araştırma projeleri için
proje döngüsü yönetimi, projelerde hazırlık,
uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat
edilmesi gereken noktalara değindi.
Durum analizi, proje yazım teknikleri, stratejik
plan ve kalite unsurları yanı sıra projelerde sık
karşılaşılan hatalar ve bu hataların sebepleri
üzerinde durdu. Bilimsel araştırma projelerinde
ekibin önemine değinerek, yönetim stratejileri

olarak; iş-zaman planlarının, görev tanımlarının
ve ekip yetkinliklerinin çok özenli biçimde
ele alınması gerektiğini hatırlattı. Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, öğrencilik sürecinde proje
tabanlı etkinliklerde yer alan öğrencilerin,
kendilerini daha iyi tanıyabileceklerinin, ileride
ihtaç duyulacak girişimci ve öncü gençler
olabileceklerinin altını çizdi.
İki saati aşan seminer süresince ve sonunda
katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde
Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş, proje destek
programları ile ilgili yanlış algılanan noktalara da
değinerek, faydalı bir seminer olduğunu belirtti ve
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.
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GÜNCEL

Sorgun Belediyespor

Spor Salonlarında

‘hijyen’ hassasiyeti!
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı
kapalı spor salonları koronavirüs salgınına
karşı her gün dezenfekte ediliyor. Sporcuların
kullandıkları alanlarda ‘hijyen’ hassasiyeti
gösteren İl Müdürlüğü, her gün spor salonları
kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra
temizliği dikkat ediliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çok
amaçlı kapalı spor salonunda görevliler her gün
sporcuların kullandığı alanlarda dezenfekte
çalışması yapıyor. Kütüphane, dinlenme
salonları, soyunma odaları, fitnees salonunda
görevlilerce dezenfekte yapılıyor. Çok Amaçlı
Spor Salonu Müdürü Veysel Gezergün,
dezenfekte çalışmalarını her gün yapıldığını
söyledi.
Gezergün, “Kurum olarak hijyen kurallarına
çok dikkat ediyoruz. Ekiplerimiz sporcuların
kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını
her gün aralıksız sürdürüyor” dedi. Murat
KARATEKİN

Axa Sigorta Efeler Liginde
mücadele eden temsilcimiz
Sorgun Belediyespor, ligin
13’üncü haftasında koronavirüs
testleri pozitif çıktığı için
ertelenen Bursa Büyükşehir
Belediyespor ile deplasmanda
karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlı
takım Bursa ekibi karşısında rahat
bir galibiyet aldı.
Bursa Büyükşehir
Belediyespor, 13. hafta erteleme
maçında sahasında Sorgun
Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Yeşil beyazlılar, Cengiz Göllü
Voleybol Salonu'nda oynanan
maçı 25-23, 25-20 ve 25-18'lik
setlerle 3-0 kaybetti. Sarı-siyahlı
takım aldığı bu galibiyetle puanını
28’e yükselterek, 9’uncu sıraya
yükseldi. Murat KARATEKİN

İkinci yarı hazırlıkları başladı

KORSAN EMLAKÇILIĞA SON
Emlakçılar Odası Dernek başkanı
Asım Çelikel, korsan emlakçılığa artık son
verildiğini söyledi.
Çelikel yaptığı açıklamada, emlakçılıkta
yeni dönemimiz başladı. Korsan emlakçılığa
son diyeceğiz. Bakanlık tarafından genel
ve yazılarımız mevcut ve bizlere ulaştı.
Bununla alakalı çalışmalarımız başladı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da
korsan emlakçılık yapanlara son vermek için
çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.
Bununla alakalı denetimlerimiz başlıyoruz”

rahat kazandı

dedi. Emlakçılar Odası Dernek başkanı Asım
Çelikel, Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından
emlakçılara yönelik eğitim yapılacağını
söyledi. Çelikel, “Yozgat’ta emlakçılık
yapanlar ile alakalı olarak Fırat Üniversite’nde
kurslarımız ve eğitimler için müracaatlar
başladı. Bu eğitim seminerleri ücretsiz olacak.
Emlakçılar Odası Dernek başkanlığına
müracaatları sonrasında eğitim için Elazığ’a
gidecekler. Bu kurslara gitmek isteyen
emlakçı arkadaşlarımıza duyurmak istiyoruz”
diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

Misli.com üçüncü lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK, bugün toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına
başladı. Kırmızı-siyahlı takımda yeni göreve
getirilen Teknik Sorumlu Memduh Fidan,
ilk antrenmanına çıktı. Oyuncularla tanışan
Memduh Fidan, bu zor günleri birlikte
aşacaklarını ifade etti.
FİDAN DÖNEMİ BAŞLADI
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK’da
yeni teknik sorumlu Memduh Fidan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın
yeni hocası Memduh Fidan ekibiyle birlikte
bugün tesislerimize gelerek görevine
başladı. Memduh Fidan 1991-92 ve 1992-93
sezonlarında 2.ligde iken Yozgatspor'da
stoper futbolcu olarak oynamıştı. Daha
önce de 2016-17 sezonunda bir süre teknik
sorumlu olarak görev yapan yeni hocamıza
ve takımımıza başarılar diliyoruz. 4 gün devre
arası izni verilen takımımız da pazartesi
günü toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına
başlayacak” denildi. Murat KARATEKİN

Yozgatspor’da ilk ayrılık
Misli.com üçüncü lig
ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da
ilk ayrılık yaşandı.
Kırmızı-siyahlı
takımın sezon başında
büyük umutlarla transfer
ettiği ancak bir türlü
istenileni veremeyen
Çağrı Tekin ile karşılıklı
anlaşarak, sözleşmesi
feshedildi.
Çağrı Tekin sosyal

medya hesabında
yaptığı açıklama ile bu
ayrılığı doğruladı.
Tekin yaptığı
paylaşımda, “Yozgatspor
ile olan sözleşmemi
karşılıklı anlaşarak fesih
etmiş bulunmaktayım.
Hakkımızda hayırlısı
olsun, bundan sonraki
süreçte başarılar
diliyorum” ifadelerine
yer verdi. Murat
KARATEKİN
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Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

FİYATI: 1.00 TL

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

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 ₺

