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MEHMETÇİK SINIRDA

YOZGAT DUADA
Dünyada ikincisi
İngiltere’de bulunan Tarihi
Roma Hamamı ve şifalı
sıcak suyu ile tanınan
Sarıkaya, Roma Aromalı
Çilekle yeni bir tanıtım ve
üretim ağı oluşturdu. Her
mevsim meyve veren çilekler, yöreye özgü aroması
ve dolgunluğu ile dikkat
çekerken, projenin mimarı
belediye başkanı Ömer
Açıkel, bölge üreticisine
rol model olacak bir sera
oluşturduklarını söyledi.
>>>3.SAYFADA

Yozgat’ta sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle
sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Yozgat’ta sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması
için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.>>>6.SAYFADA

ÜLKÜCÜLER KUŞATMA’DA

>>7’DE

Yapımcılığını ve senaristliğini müzisyen ve oyuncu
Ahmet Şafak’ın üstlendiği
"Kuşatma Yedi Uyuyanlar" fil-

TAM DESTEK VERDİLER

2 TERÖRİST
YAKALANDI

VATAN iÇiN CANIMIZ FEDA”

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar
Kurulu, yayınladığı ortak basın açıklamasında, Türk askerinin sınır
ötesi harekatına tam destek verdi.>>>4.SAYFADA

Acı Veren Veda
(Cumartesi Şiirleri)

Ahmet Sargın>>2’DE
Yozgat Bozok
Üniversitesi,
meme
kanseri
farkındalık
çalıştayı
düzenleyecek.>4’DE

“BİZE GÖREV VERİN BİZ DE GİDELİM,

Sorgun Belediyespor bu hafta
Nevşehir’i temsil
eden Kapadokya
Göremespor’uyenerek geçen
hafta kaybettiği
iki puanı telafi
etmek istiyor.
>>>8.SAYFADA

KADIŞEHRİ’NDE

mini Sorgun Belediye Başkanı
Mustafa Erkut Ekinci, vatandaşlarla beraber izledi.
>>>3.SAYFADA

Yozgat Hiç Değişmiyor mu?
Yozgat Değişmiş...

Eda Demirel>>>3’DE
Yakalanacağımız
Aklıma Gelmezdi...

Hüseyin Koç>>>4’DE
İçerik Üreticiliği
Üreticiliğin Neresinde?

Yozgat Valiliği tarafından, İlçe ve köylerdeki sorunların
yerinde tespit edilip çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılan muhtarlar toplantısı Aydıncık ilçesinde yapıldı.>2’DE

Sarıkaya İlçesi'ne bağlı Toprakpınar Köyü'nde
Proje Kapsamında
Kuşburnu
Bahçesi kuruldu.
>>6’DA

Vural E. Sarıgöz>6’DA
Bugün O Gündür...
Şaman Dede Der ki;

Mustafa Koç>>7’DE
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Acı Veren Veda

AHMET
SARGIN
Gönlü kitab
gibi, sözü dili bal
Vazgeçiver bu
Vedadan, gitme
kal
Gideceksen de,
bari bir selam sal
Bu veda acı
verdi Şükrü Valim.
Okur, yazar,
şiire döker sözü
Öykü yapar,
satıra işler özü
Kalemle kağıt,

sanki iki gözü
Acı verdi bu
veda şair Valim....
Hele bir dili
olsa da konuşsa
Tükenmez
kalemi olsa da
yazsa
Içindekileri
satıra kazsa
Bu veda kitaplara sığmaz
valim..
Okumaktan
usanmaz hem de
yazar
Kitaplar O’nun,
Cumartesi Pazar
Duamız o dur
ki değmesin nazar
Gençlere rol
modelsin, Şükrü
Valim.
Bunca hizmet
bir çok ilçe vilayet
Umarım genç-

Yozgat Valiliği tarafından,
İlçe ve köylerdeki sorunların
yerinde tespit edilip çözüme
kavuşturulması amacıyla başlatılan muhtarlar toplantısı Aydıncık ilçesinde yapıldı.
Yozgat Valisi Kadir Çakır
başkanlığında Aydıncık Halk
Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya
ilçe kaymakamı, ilçe belediye
başkanı, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda daire müdürleri
ilçe ve köylerde yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakır ve
katılımcılara sunum yaptı.
Muhtarlar toplantıda sorumluluk alanlarındaki sorun

lere eder sirayet
Akil mülkiyeli
soylu dirayet
Esere yansır
bu yazılır Valim..
Sanmayın ki
bu dizeler hatıra
Yazılmayanlar
sığmaz ki satıra
Gün gelir geçer olur bir hatıra
Bu veda açı
verdi Şükrü valim...
Nerden çıktı ki
bu emekliye sevk
Sizde varken
çalışma azmi, bu
şevk
Yıktı yaş haddi, nerde kaldı ki
zevk
Bu veda acı
verdi Şükrü valim..
“Hakkını helal

dostu ola
Şiirle gönüle
dolan
Hizmetleri baki
kalan
Sayın valim
Şükrü Çakır
Kültür sanat
sevenlerden
Yozgatımı
övenlerden
Cehaleti kovanlardan
Sayın valim
Şükrü Çakır
Samimidir
güler yüzü
Beyefendi
onun özü
Ibretliktir öğüt
sözü
Sayın valim
Şükrü Çakır
Derdimizi dinleyendi
Halimizi anla-

et” deyince hemen
“Kul Hakkı” nın
da nutku durdu
birden
Birlikte gezip
yazdık, erinmeden
Bu veda acı
verir yazar Valim..
Hakkı YURTLU /
STİ- İl MÜDÜRÜ
ŞÜKRÜ ÇAKIR
VALİME
Yozgat’ıma
değer katan
Sayın valim
şükrü çakır
Bizleri ayakta
tutan
Sayın valim
Şükrü Çakır
Bilim kitap

ve taleplerini iletti. Vali Çakır,
sorun ve taleplerin bir an önce
çözüme kavuşturulması için
ilgili kurum müdürlerine talimat
verdi.
Vali Kadir Çakır, toplantı
sonrası Aydıncık ilçesinde çalışmalarını sürdüren yarı değerli
taşların işlendiği atölyeyi gezdi.
Kaymakam Emirhan Arıkan
ve Aydıncık Belediye Başkanı
Ahmet Koçak’tan atölye ile ilgili
bilgiler aldı.
Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma
Derneği Başkanı Nimet Türker
de, Vali Çakır’a atölyede taşların nasıl işlendiği konusunda
bilgi verdi.

Yozgat Bozok
Üniversitesi (YOBÜ)
Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik
Bölümü Başkanlığı
ile Yozgat İl Sağlık
Müdürlüğü arasında
“Ebelere Yönelik
Doğum Hizmetlerinin
Güçlendirilmesinde
Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Faaliyeti” konulu işbirliği protokolü imzalandı.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ
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ve Yozgat İl Sağlık
Müdürü Dr. Fatih Şahin’in imzaladığı protokol çerçevesinde;
doğum hizmetlerinin
güçlendirilmesi, anne
adaylarının doğumlarda daha etkin rol
almaları ve normal
doğumun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
İmzalanan protokolle
Bozok Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyeleri
tarafından Yozgat’ta

Arabistan’da
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KADIŞEHRi’NDE

2 TERÖRİST YAKALANDI
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi
oldukları iddiasıyla 2 kişi
gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda
Kadışehri ilçesinde yaşayan 2
kişi, Suriye’deki terör grupları

görev yapan ebelere
yönelik eğitim programı düzenlenecek.
Protokole ilişkin
açıklama yapan
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve
Tıp Fakültesi özelinde ildeki en önemli
paydaşlarının Yozgat
İl Sağlık Müdürlüğü
olduğunu belirterek
yapılan işbirliği ve
protokolün hayırlı
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ÇELiK

yandı
Ayrılık geldi
dayandı
Sayın valim
Şükrü Çakır
Şiirlerle Yozgat
dedin
Ekmeği helalden yedin
Tarihe kazındı
adın
Sayın valim
Şükrü Çakır
Efruze’nin
ağabeyi
Mutlu olsun
tek dileği
Külture verdin
emeği
Sayın valim
Şükrü Çakır.
Ozan Efruze /
Yozgat
SONGÜL
YURDAGÜL
AKSOY

Dolaylı olarak
anlatma
Bir tür kağıt
süslemeciliği

Radyum
simgesi

En kısa
zaman

Boru sesi

Bir tür
halk çalgısı

Genişlik

Göze
rengini veren
tabaka

Bir tür
toprak

El Nusra ve Heyet-İ Tahrir
El Şam (HTŞ) ile bağlantılı
oldukları belirlenen Suriye
uyruklu C.E. (25) ve İ.C. (22)
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına
alındı.
Şüpheliler, emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi.

olması temennisinde
bulundu.
Yozgat İl Sağlık
Müdürü Dr. Fatih
Şahin de imzalan
protokol ile sağlık
çalışanlarının vermiş
olduğu sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin olması
adına imzalanan
protokolün hayırlı
olmasını diledi.
Protokol imza
töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç

Polat, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr.
Üyesi Rukiye Höbek
Akarsu, Yozgat İl
Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri
Hizmetleri Başkanı
Uz. Dr. Cahit Bekir
Kayhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkan Yardımcısı
Dr. Abdullah Cesur,
Kamu Hastaneleri
Kurumu Şube Müdürü Ümit Dikkaya da
hazır bulundu.

Alış: 450,45
Satış: 460,51
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ECZANESİ
DAMLA

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes
Bulvarı Yağmur Apt. No:25/D

TEL: 212 52 05

NAMAZ VAKİTLERİ

Çeyrek Altın

PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

Alış: 6,42
Satış: 6,43

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR

Alış: 5,84
Satış: 5,85
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Yozgat
Değişmiş
EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Takvim yaprakları
bir bir atıyor. Geçen zaman ömürden
diyoruz. Ben Yozgat’a
geleli koskoca 5 yıl
olmuş. ‘Yozgat hiç
değişmez mi?’ diye
soruyorum bazen
kendime. Sonra
geçen 5 yıllık süreye
bakıyorum. Yozgat
epey değişmiş.
Ben ilk geldiğimde
Vali Abdulkadir Yazıcı idi. Sonra Kemal
Yurtnaç oldu. Şimdiki
Valimiz Kadir Çakır.
Yine Belediye Başkanı
Kazım Arslan yerini
Celal Köse’ye bıraktı.
Bu örnekleri, geleni
gideni, yeri değişeni
çoğaltabilirim.
Ben ilk gediğimde
Yozgat’ta yeni yapılar
yükselmeye başlamıştı. Hükümet Konağı, Spor Vadisi, Lise
Caddesi genişletilmesi
projesi.
Yozgat’a içerisinde
birçok sosyal donatı
bulunan bir alışveriş
merkezi açıldı. Yıkılacaklar yıkıldı, yapılacakların temeli atıldı.
Birçok yatırım başladı, kimisi tamamlandı, kimisi tamamla-

Dünyada ikincisi
İngiltere’de bulunan
Tarihi Roma Hamamı
ve şifalı sıcak suyu
ile tanınan Sarıkaya,
Roma Aromalı Çilekle
yeni bir tanıtım ve üretim ağı oluşturdu. Her
mevsim meyve veren
çilekler, yöreye özgü
aroması ve dolgunluğu ile dikkat çekerken, projenin mimarı
belediye başkanı
Ömer Açıkel, bölge
üreticisine rol model
olacak bir sera oluşturduklarını söyledi.
Yozgat’ın Sarıkaya

Yapımcılığını ve
senaristliğini müzisyen ve oyuncu Ahmet
Şafak’ın üstlendiği
"Kuşatma Yedi Uyuyanlar" filmini Sorgun
Belediye Başkanı
Mustafa Erkut Ekinci,
vatandaşlarla beraber izledi.
Filmi çok beğendiğini anlatan Başkan
Ekinci, bu tarz milli
duyguları harekete
geçiren filmlerin
artırılması gerektiğini
söyledi.

İlçesi’nde belediye,
tarihi Roma Hamamı’nın tanıtım çalışmalarının yanı sıra kurduğu sera bahçeleri
ile üretimde rol model
olmaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce Belediye Başkanı Ömer
Açıkel tarafından kurulan ve gazetemizin
de gündeme getirdiği
sera bahçesini, bu
kez yerinde gördük.
Çamlık TV ve Çamlık
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan
Açıkel, hem istihdamı
artırıcı hem de üretimi

Özellikle gençler tarafından ilgiyle
karşılanan filmin gişe
başarısı yakalayacağını da düşündüğünü anlatan Ekinci,
“Müzisyen kimliği ile
tanıdığımız Ahmet
Şafak, farklı bir işe
imza atarak güzel bir
film ortaya çıkarmış.
Özellikle gençlerin
ilgisini çekecek bir
film olduğunu düşünüyorum” ifadelerine
yer verdi.
Ekinci, şunları

teşvik edici rol model
bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
“ROMA
AROMALI
ÇİLEK”
İSMİ VERİLDİ
500 metre kare
alan üzerinde kurulan
sera bahçesinde üretilen çileklerin lezzeti
ve dolgunluğu nedeni
ile ‘Roma Aromalı
Çilek’ ismi verildi.
Her mevsim üretimi
yapılabilen çilekler
çiftçilerin örnek bahçe olarak ziyaretine
de açık.

kaydetti; “'Kuşatma
Yedi Uyuyanlar' filmini büyük bir heyecan
ve gururla izledik.
Herkese izlemelerini tavsiye ettiğim
film; sadece bir
kahramanlık hikâyesi
değil.
Belki de bu
açıdan Türk sinemasında bir ilk olma
özelliğini taşıyor.
Filmin temel sloganı
'Uyuyanları uyandırın'. İnsanlar filmden
çıktıklarında Meh-

AÇIKEL İLE
SERAYI GEZDİK
Başkan Açıkel,
Çamlık Gazetesi
Yazıişleri Müdürü
ve Çamlık TV Genel
Yayın Yönetmeni
Tarık Yılmaz’la birlikte
sera bahçesini gezdi.
Kendi elleri ile çilek
toplayan Açıkel, bölge
çiftçisine rol model
olacak bir sera oluşturduklarını söyledi.
“Hem ilçemizde bulunan Roma
Hamamı’nı desteklemek amacıyla hem
de aromasının çilek

met Akif Ersoy'un
dizelerindeki gibi
Bir zamanlar biz de
millet, hem nasıl
milletmişiz: Gelmişiz dünyaya milliyet
nedir öğretmişiz’i
hatırlayacaklar.
Türk İslam dünyası
açısında son derece
önemli bir adım olarak gördüğüm filmin
yapımında ve yayınında emeği geçen
herkese şükranlarımı
sunuyorum. Bu film
Türk milletinin; aç,

için uygunluğundan
dolayı Roma Aromalı Çilekler üretelim
dedik” diyen Açıkel,
500 metre karelik
çilek serasında iki ay
önce ekilen çileklerin
hasadına başladıklarını söyledi.
Açıkel, şunları
söyledi: “Günlük ortalama 25-30 kilogram
civarında çilek hasat
ediyoruz. Tadı da
çok güzel. Şimdi size
de ikram edeceğim.
İnşallah hem istihdamı
artırıcı hem de üretimi
teşvik edici bir rol mo-

susuz, çoluksuz, çocuksuz kalabileceğini, lakin asla vatansız
yaşayamayacağını
bizlere anlatıyor.”
Oyuncu ve
müzisyen Ahmet
Şafak da gönderdiği mesajla Sorgun
Belediye Başkanı
Erkut Ekinci’ye
teşekkür etti. Şafak,
mesajında, “Sorgun
Belediye Başkanımız
Erkut Ekinci Bey’e,
kıymetli gönüldaşlarıma Kuşatma Yedi

del olan bir çalışma
olsun istedik. Gayet
de güzel oldu. Çileklerimiz gerçekten de
muadillerine göre çok
tatlı ve büyük çıkıyor.
Ziraat Odasından, İlçe Tarım’dan
arkadaşlarımız buraya
geliyorlar bazen otobüslerle çiftçileri de
getirip gezdiriyorlar.
İnşallah bunu örnek
alan nasıl kurarız
deyip bizden akıl
soran destek isteyen
hemşerilerimiz de var,
onlara da yardımcı
oluyoruz.”

Uyuyanlar’a gösterdikleri ilgiden dolayı
teşekkür ediyorum.
Erkut Ekinci arkadaşımız çok değerli
bir insan, değerli
bir gönüldaşımızdır.
Kendisine kendisinin şahsında bütün
Sorgun halkımıza
saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer
verdi.
Yaklaşık 300 kişinin salonu doldurduğu filmi özellikle
gençler çok beğendi.

nacağı günü bekliyor.
Esasen Yozgatlı da bu
yatırımların tamamlanmasını ‘dört gözle’
bekliyor.
Yozgatlı’nın beklediği başka şeyler de
var. Yozgat’a ‘değişmeyen tek şey ne?’
diye sorsanız herhalde iş talebi derdim.
Örneğin iş sahası,
fabrika, çalışacak yer.
Yozgat’ta kime mikrofon uzatsak, işsizlikten, göçten, nüfusun
erimesinden dem
vuruyor. Ama bence
biraz da tembellik var
bu şehirde. Bana sakın kızmayın Yozgatlılar. Büyük çoğunluk
masa başı iş istiyor.
Belki de çağımız bunu
gerektiriyor. Temiz,
ellerimiz kirlenmeden
iş yapmak istiyoruz.
‘Masa başından bunu
yazmak kolay’ diye
de söylenmeyin bana
sakın. Kendimize sorduğumuzda hepimiz
‘ellerimizi kirletmeyen’ işler istiyoruz.
İşverenlerin de
çok sağlıklı şartlarda iş vermediğini de
biliyoruz. Tabi hem iş
arayan hem de iş verenlerin hepsini aynı
kefeye koymak da
haksızlık olur. Burada
esas olan naçizane biraz sabır, biraz emek
ve iş veren açısından
da sağlıklı şartların
oluşturulması sanırım..

ÇOCUKLARDA

UYKU SORUNU

Sağlıklı
bir uyku, çocukların hem zihinsel
hem de beden
gelişimleri için son
derece önemli bir
yere sahip.
Çocuklar da yetişkinler gibi çeşitli
nedenlerle uyku
sorunu yaşıyor.
Büyüme
çağındaki çocuklarda görülen
uyku sorunları da
beyin gelişimini
ve öğrenme süreci
üzerinde etkiler
oluşturuyor.
Çocukların uyku
düzenini sağlamak
da okul başarısını
doğru orantılı olarak artırıyor.
Peki uyku düzenini sağlamak için
ebeveynlerin neler
yapması gerekiyor?
İşte cevapları…
UYKU DÜZENİ
NASIL SAĞLANIR?
Uyku saatlerini
belirleyin, uygun
sınırlar koyun ve
kararlı davranın.
Çocuğunuzu her
gün aynı saatlerde
yatırın, uyku önce-

si rutininize yeterli
zamanı ayırın ve
bu sürede çocuğunuzun sevdiği
şeylere yer verin.
Çocuğunuz
gece uyanmalarında sizin yatağınıza
geliyorsa, alışkanlık halini almamasıiçin onu yatağına
geri götürün.
Korkuyorsa yanında kalıp rahatlamasını sağlayın.
Yatağa aç olarak ya da aşırı tok
olarak yatırmayın.
Çikolata gibi gece
uyarıcı özelliğiolan
besinlerden uzak
tutun.
Uykudan önce
sakin ve aile ile
beraberce zaman
geçirebileceği
etkinlikler, uyku
törenleri (masal
anlatmak, ninni
söylemek vb.) düzenleyin.
Odasının çok
karanlık olmamasına, ortamın nem
ve ısısının yeterli
olmasına, odanın
havalandırılmasına
ve odada sigara
içilmemesine özen
gösterin.
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Yakalanacağımız
Aklımıza
Gelmedi
HÜSEYİN
KOÇ
Yakalanacağımız
aklımıza gelmedi
Bizler toplu olarak
gezerdik.Toplumda,
saygılı, terbiyeli yetişen gençlerdik.
Büyüklerimizin
önüne geçmezdik.
Bir gün arkadaşlar
olarak, gezerken bir
karar verdik.
Ahmet Efendi’nin
bahçesine girip
meyveleri yolacaktık. Gireceğimz yeri
tespit ettik.
Bahçenin arkasından girecektik.
Meyveleri yolup
yiyeceğiz.
Benimle birlikte,
Mustafa İpekel, Hacı
Bağcı, Naci Ünlü ve
Nuh Aslan bahçeye
girmeye karar verdik. Arkadaşlarımın
hepsi bürokrat oldu.
Bahçenin arkasından
içeri girdik ve meyveleri yolduk.
Yalnız Mustafa
bahçeye girmedi. Mezarlar var, ben gözcü
olayım diye kaldı.
Gözetleyici olarak
duvarın dışında kaldı.
Bizler meyveleri yolduk. Öyle kendimize
gülüyoruz ki, sokaklar çınlıyor.
Sabah oldu, aynı
arkadaşlarla caminin
önünden geçiyorduk.
Ahmet Efendi bizleri
çağırdı.
Çocuklar gelir
misiniz diye çağırdı
ama dizlerimizin bağı
çözüldü.Aha yakalandık dedik.
Bu arada Naci,
seni çağırıyor Hüseyin Koç değince,
Ahmet Efendi, hayır
hepinizi çağırıyorum,
çocuklar gelin dedi.
Hemen yanına
koştuk, buyurun
efendim dedik.
Çocuklar size bir
iş vereceğim dedi.
Buyurun efendim
buyurun.
Kapının önünde
bir havuz var.
Bunun yanları
yeşillenmiş.
Bunu temizleyin,
suyu tutun. Ondan
sonra bahçeden istediğiniz kadar meyve
yiyin.
Ama dalları kırmayın oldu mu dedi.
Ama biz havuzu

silmedek adeta yaladık, temizledik.
Öğlen namazından sonra Ahmet
Efendi geldi.
Aferin çocuklar
meyve yiyin ama
dikkat edin dalları
kırmayın dedi.
Buradaki incelik,
zariflik suçluları affetmek, büyüklük.
Allah rahmet eylesin. Bizi de şefaatinden mahrum bırakmasın. İnşallah.
PARAYI GETİR
ŞAPKAYI GÖTÜR
Karlı buzlu bir
gündü.
Nakıp Zade Camiinin yanında bir köprü
vardı. Köprüden
geçerken, ayağım
kaydı.
Başımdan simit
teknesi suya uçtu. O
günlerde sel coşku
akıyordu.
Suya dökülen simitler anında hamur
oldu.
Simit tepsisi yüzerek dalıp çıkarak gitmeye başladı. Bende
ağlamaya başladım.
Oradan geçen
kahveci Mehmet
amca sen ağlama
evlat ben suya girerim, senin tepsini
kurtarırım dedi ve
suya girerek tepsimi
kurtardı. Tepsi ile
simit aldığım fırına
gittim. Fırıncı topal
Salih amca, kaç simit
sattın dedi. Ama ben
simidi dereye döktüm ayağım kayınca
dedim.
Ulan gözünün
önüne baksana, ver
bakayım başındaki
şapkayı dedi, ben de
verdim.
Simidin parasını
getir, şapkayı götür
dedi. O soğukta şapkayı aldı.
Eve geldim, babama anlattım.
Babam hemen simidin parasını verdi,
git şapkayı kurtar
dedi.
Ondan sonra
fırıncı Turan amcaya
gittim.
Turan amca Güdülelmahacılı köyünden iyi bir insandı.
Her gün sabah
dörtte gelirdim,
altıya kadar yardım
ederdim.
Altıdan sonra
simit satmaya çıkardım.

Yozgat Bozok Üniversitesi, meme kanseri farkındalık
çalıştayı düzenleyecek.
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Tıp Fakültesi ve Ankara Meme
Hastalıkları Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği çalıştay 18
Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılacak olan farkındalık çalıştayı bir gün sürecek.
Çalıştayda, ‘Meme kanseri
nedir?’, ‘Meme Kanserinde tanı ve tarama’, ‘Meme
kanserinde cerrahi tedavi’,
‘Meme Kanserinde adjuvan
tedavi’, ‘kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi
sonrası bakım’, ‘Meme kanserinde onkoplasti ve meme
rekonstrüksiyonu farkındalığı
ve hemşirenin rolü’, Meme
kanseri tedavisi sırasında ve
sonrasında yaşanan ruhsal
sorunlar ve başetme’ konuları
anlatılacak.

TAM DESTEK VERDİLER

“BİZE GÖREV VERİN BİZ DE GİDELİM,

VATAN İÇİN CANIMIZ FEDA”
İç Anadolu Bölgesi
Şehit Aileleri ve Gazi
Dernekleri Başkanlar
Kurulu, yayınladığı
ortak basın açıklamasında, Türk askerinin
sınır ötesi harekatına
tam destek verirken;
“Sefer askerimizden,
Zafer Allah’tan. Bize
de görev verin biz de
seve seve gidelim”
mesajı verdiler.
Yozgat Şehit ve
Gazi Aileleri Dernek
Başkanı Eyüp Elmalı,
Sarıkaya’dan Yakup
Ergen, Yerköy’den
Ahmet Kepir, Aksaray’dan Hüseyin

Koçak, Niğde’den
Ömer Demir, Nevşehir’den Ramazan
Çiftçi, Kırşehir’den
Mutlu Kılıçaslan,
Kırıkkale’den Mümtaz
Torunlu, Sivas’tan
Mustafa Hızal, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin
Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladılar.
Ortak basın bildirisinde; “Ülkemizin
sınır güvenliğini
tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi
hainler Amerika
ve İsrail'den destek alarak binlerce

kilometre dışarıdan
gelip sınır güvenliğini
sağlamak ve enerji
koridoru adı altında,
terör örgütünün bölgede kurmak istediği
terör yapılanmasına
karşı başlatılan "Barış
Pınarı" Harekatı'nı İç
Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri Ve Gaziler
Dernek Başkanları
olarak ailelerimiz adına destekliyoruz.
Hain terör örgütünün baskısına maruz
kalan ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce
yurtlarına dönmeleri

adına Suriye'nin terör
örgütü yapılanmasından temizlenmesi için
bu operasyon gerekiyordu.
Bunu da yapabilecek orduya sahip tek
devlet Müslümanlığın
ve İslam’ın son kalesi
Türkiye Cumhuriyeti
ve Türk ordusundan
başka hiçbir güç
buna cesaret edemezdi.
Ve nitekim Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile
operasyon başlatıldı.

Zalimin karşısında
mazlumun yanında
olan aslan yürekli
çelik bilekli kahraman Türk Ordumuz
bu operasyondan
da en güzel şekilde
yüzünün akıyla hiçbir
askerimizin burnu
bile kanamadan çıkacağına inancımız ve
güvenimiz tamdır.
İç Anadolu Bölgesi Şehit aileleri ve
gaziler dernekleri
olarak Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat,
Yozgat Sarıkaya,
Sivas illerimizde fa-

aliyet gösteren şehit
aileleri ve gaziler
dernek başkanları
olarak millet ordusunun yanında sözüne
destek vererek kahramanlarımıza "Barış
Pınarı" hareketi operasyonunda ve terörle
mücadelede yapılan
bütün operasyonlarda Üstün başarılar
diliyor illerimizden
şehit ailelerimizin
gazi ve gazi ailelerimizin Selamlarını
gönderiyoruz sefer
askerimizden Zafer
Allah'tandır” ifadelerine yer verdiler.
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

Yozgat Belediyesi

yeni bir otopark
alanı oluşturdu

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74
Yeni Şehir Hastanesi Ana Giriş
Yozgat
Belediyesi
ücretve
ödemeKapısı
Karşısı
ŞOKnoktada
Market
şehir merkezindeyecekler.
Kaytan
EczanesiYozgat
yanı Belediye
ki otopark
sayısını
YOZGATBaşkanı Celal Köse,
arttırdı. Belediye
Adalet sarayı önünde
bulunan alanı açık
otoparka çevirdi.
Belediye tarafından otopark’a dönüştürülen alan ücretsiz
olarak hizmet verecek. Araç sahipleri bu

“Vatandaşlarımızın
araçlarını rahatlıkla
park edebilmeleri için
Adalet Sarayı önünde
açık otopark alanı
oluşturma çalışmalarımız tamamlandı”
dedi.

Yozgat’ın merkez
köylerinden Topçu köyü
kanalizasyonu dışarı
akıyor. 57 yaşındaki köy
sakini Paşa Halıcı, kanalizasyon suyunun dışarı
aktığından dolayı koku
ve sineklerden duramadıklarını söyledi.
Halıcı, “kanalizasyondan dolayı biz duramıyoruz. Köyün kanalizasyonu
direk bahçemize geliyor.
Sineklerden duramıyoruz.
Merkezi bir köy olma-

sına rağmen kimse bura
ile ilgilenmiyor” dedi.
Buranın kapatılması ile
ilgili Topçu Köyü Muhtarına söylediklerini belirten
Paşa Halıcı, “Muhtar 3-4
defa Özel idareye gitti
ama bir sonuç bulamadı.
Özel idareden gelinecek yatırım planına
alınacak diyorlar ama
yok. Güzelim yerler ne
hale geldi.
Mal sahipleri bile
buralara pislik yüzünden
gelmiyorlar” dedi.

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

ÇOCUKLAR SITMA
HASTALIĞINA
YAKALANDI
Halıcı, “Koku ve pisliklerden dolayı hastalık
oluyor.
Sivrisinekler çocukları
ısırdı. Hastaneye götürdük sıtma olmuşlar. Burada bu olmamalı. Buranın
kapatılması gerekiyor. Bu
menfezin içinden açıktan
akıyor. Bu akan kanalizasyon suyu. İnşallah
bir çözüm bulunur” diye
konuştu.

KÖYLÜ
ALTYAPI
İSTİYOR

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net

GÜNCEL

12 EKİM 2019 CUMARTESİ

İçerik Üreticiliği, Üreticiliğin Neresinde?

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Ülkemiz üretim
konusunda gelişmiş
dünya ülkelerini
dahi geri de bırakacak niteliktedir.
Tarım,hayvancılık
gibi sahaların dışında
sanayi konusunda da
gelişmiştir.
Kısıtlı imkanlara
rağmen, düşük ücretlere rağmen hem
iş veren hem de işçi
elinden geldiğinin en
fazlasını yapmaya
çalışır.
Ülkemize internetin gelmesi ile
birlikte iletişimde
güçlenmiş olup ,
insanlarımızın bilgiye
erişim süresi de kısalmıştır.
İstediğimiz her
bilgiye anında ulaşabilmenin verdiği
mutluluk ve güven
ile yaşamlarımızı
sürdürüyoruz.
Her ne kadar
ülkemizde internete
bazı sansürler uygulanmış olsa da ülke
insanı olarak buna
da gereken tepkiyi
vererek hakkımızı
geri elde etmenin

haklı gururunu yaşayabiliyoruz.
İnternette bulunan bu kadar bilgi,
bu kadar belge,
bu kadar döküman
elbetteki birileri tarafından yükleniyor.
İnternette yer
alan bilgileri iki başlık altında toplamamız konuyu daha iyi
irdelememizi sağlayacaktır.
a-)Özgün İçerik
b-)İnternette yer
almayan içerik
Özgün içerik
arama motorları için
çok önemlidir. Özgün
bir şekilde yazılmış
bilgilendirici bir yazı
arama motorları kadar internet kullanıcı
içinde önem arzetmektedir.
Bir bilgi ararken
önümüze çıkan sonuçlardan doğrusunu
didikleyip çıkarmak
gibi bir kavram dahi
oluştu diyebiliriz.
Bu durumda özgün içeriğin kıymeti
doğru bilgi ile orantılıdır.
Kaliteli ve doğru
bilgi veren özgün
içeriğe paha biçilemez.
Özgün içerik
kadar kıymetli olan
başka bir kavramda internette yer
almayan ancak
daha önce telaffuz
edilmiş, daha önce
yazılmış bir bilginin

internete yüklenmesidir. Bu konuda ben
gereken hassasiyeti
gösterdiğime inanıyorum. Örneğin,
rahmetli babamdan kalma çok eski
kitaplar ve dergiler
var. 1930′lara ait
dergilerden okuyup
beğendiğim yazıları
oturup bilgisayarımın
başına internet ortamına yüklüyorum.
Arama motorları
için özgün bir içerik
oluşturmuş olurken,
internet kullanıcısı
için erişilmesi zor bir
bilgiye erişim sağlıyorum.
İçerik Üreticiliği
Üreticiliğin Neresinde?
İçerik üreticiliği,
içerik editörlüğü,
makale yazarlığı vs…
Adının çok önemi
yok. İnternette özgün bir şekilde içerik
üretenlerin Türkiye’de süt üretenden,
ekmek üretenden,
makine üretenden,
arpa, buğday üretenden, domates,
biber, patlıcan üretenden çok da farkı
yoktur. Üreticinin
tanımı tektir.
Maalesef ülkemizde içerik üreticiliğine
gereken değer ve
ehemmiyet verilmemektedir. Bir çok
insan kendi nam-ı
hesaplarına bir blog
açarak düşünceleri-

ni özgür bir şekilde
ifade edebilmektedir.
Blog Yazarları arasında popüler olmak
için, para kazanmak
için yada boş vakitlerini geçirmek için
blog yazanlar vardır.
Bizim gibi bazı
Blog Yazarları bu
yeteneğini maddiyata dönüştürebiliyor.
Örneğin yazdığımız
makaleleri belirli bir
ücret karşılığında yazıyor ve bu bilginin
internette özgürce
kullanılmasını sağlıyoruz.
Alınan ücretleri
konuşacaksak bir
çok Blog Yazarının
muzdarip olduğu
gerçeği ile karşı karşıya kalırız.
Bazen acemi
Blog Yazarı arkadaşlarımız makale
başı aldığım ücreti
soruyorlar. Benden
en asgari aldığım
ücreti 100 lira olarak
duyunca sorular peş
peşe geliyor. ”Nasıl bu kadar pahalı
satabiliyorsun?” ,
”Neden senin yazıların bu kadar pahalı?”
, ”Senin yazılarını
bu fiyata alan oluyor
mu?” ve daha bir
dünya soru…
Evet bu fiyata
makalelerimi satabiliyorum. Çünkü
harcadığım emeğin
fiyatını ben belirliyorum. Alan oluyor

mu? – Elbetteki oluyor. Tabi ki
müşteriler arasında
da istediğim ücreti
yüksek bulanlar oluyor ancak aralarında
emeğin para ile ölçülemeyeceğini bilenler
de çıkıyor ki, ücret
konusunda sıkıntı
çıkarmıyorlar.
Ülkemizde makale
başına düşen ücretin
düşük olmasında ki
en büyük etkenlerden birisi yine içerik
üreticileridir.
Yazdığı makalelere satılmaz endişesi ile 3 lira , 5 lira
gibi komik rakamlar
isteyince insanlar
oralara yöneliyorlar. İçerik satın alan
müşteriler ucuz
makale satan üreticilere yönelince iş
yoğunluğu oluyor ve
üreticiler ellerindeki
işleri yetiştirebilmek
adına baştan sağma
yazılar yazabiliyorlar.
Bir içeriğin ücretini makalenin
kalitesi belirler. Peki
bu kaliteyi belirleyen
kriterler nelerdir?
Düzgün bir
Türkçe ile yazılmış
olmalı.
İmla kurallarına
uyan bir yazı olmalı.
SEO kurallarına
göre yazılmış olmalı.
Kelime hesabı
yapılmadan yazılmış
olmalı.

Gerçekten doğru
bilgi aktaran bir yazı
olmalı.
Kullanıcıyı tatmin eden bir yapıda
olmalı.
Bu durumda
yaptığınız işe kalite
katmış olur ve üretiminizin ücretini siz
belirlemiş olursunuz.
Bir çok web master forumunda e-ticaret bölümü vardır.
Buralarda 5 liranın
altında bile makale
satan kullanıcılar
görebilirsiniz. Sıradan bir blogunuz var
ve bu blogunuzun
Google’da üst sıralara çıkması için belirli
bir miktar içeriğe
ihtiyacınız varsa, buradaki kişiler ile sıkı
bir pazarlık yapıp 3
liraya toplu makaleler yazdırabilirsiniz.
Kaliteli bir içerik
istiyorsanız o vakit
bu işi gerçekten hakkıyla yapan insanlara
müracaat etmelisiniz. Bu işi hakkıyla
yapan insan var mı
diye düşündüğümde
Türkiye’de yalnızca 3
kişiyi sayabiliyorum.
Devletin içerik
üretenlere karşı sorumlukları olmalıdır.
Bu konuyu devlet
politikası haline
getirmeli ve içerik
üreticilerini de tıpkı ,
süt üretenlere, tarım
ve hayvancılık ile
uğraşanlara sağla-

dığı teşvikler gibi
imkanlar sunmalı ve
desteklemelidir.
İlerleyen zamanlarda fiiliyatta makale yazan ofisler,
İçerik üreten şirketler görürsek şaşırmayacağız. Olması
gereken de budur.
Yazıma son vermeden önce içerik
üreticilerine bir kaç
püf noktasından
bahsetmek istiyorum.
Direkt olarak
200-300 kelimeye
odaklanıp yazılar
yazmayın. Bu hem
sizi üreticilik konusunda körleştireceği
gibi ruhunuzu da
paslandıracaktır.
Yalnızca makale
yazmak ile uğraşmayın. Bu işlerle
uğraşırken belirli bir
konu üzerinde mini
e-kitaplar hazırlayın.
Örneğin ben daha
önce ”Yeni başlayanlar için Blogger”
isimli bir e-kitap
hazırlamıştım. Böyle
bir kitap hazırlayarak ister ücretli ister
ücretsiz olarak kullanıma sunabilirsiniz.
Hayatın her alanı
ile ilgilenin, yalnızca
web tasarım işleri
ile değil, siyasetle,
sporla, ekonomiyle ilgilenin ufkunuz
genişleyecektir.
Unutmayın ülkemizde belirli kate-

goriler dışında yazı
yazan pek az insanımız vardır.
Okuduğunuz
kitaplardan yepyeni
hikayeler çıkarabilirsiniz. Okuduğunuz
kitapların beğenmediğiniz yerlerini
oturup en baştan
yazabilirsiniz. Sonunu beğenmediğiniz
bir kitabın sonunu
yeniden tasvir edebilirsiniz.
Kendinize Blog
Yazarı diyorsanız ,
dünyaca ünlü yazarlardan kendinizi
ayrı tutmayın. Kitap
yazmanız gerekmez,
ürettiklerinizi bir
araya getirdiğinizde bir kitabı çoktan
yazmış olduğunuzu
görebilirsiniz.
Eski yazılarınızı vakit buldukça
okuyun. Bu sayede
eskiden yazdıklarınız
size özgüven verecek ve aynı zamanda
da eskiden yaptığınız
hataları görmenizi
sağlayacaktır ki aynı
hatalara bir sonraki
yazınızda düşmeyesiniz.
Maalesef sonuç
itibari ile ülkemizde
içerik üreticiliği en
alt seviyelerde, bunu
yükseltecek olan
yine içerik üreticileridir.
Kalite kendisiyle
birlikte başarıyı da
getirecektir.

kuşburnunun evde de
kolay işlemeye elverişli olması ve doğrudan aile tüketimine
sunulması nedeniyle
ayrı bir pazarlama
avantajı sağlamaktadır.
Bitkinin çalı formunda oluşu tarıma
çok da elverişli
olmayan arazilerde
bile yetişmesini, atıl
sahalarında tarıma
kazandırılmasını sağlamaktadır. Açık alanların kalıcı bitki örtüsü
ile kapatılmış olması,
kuşburnunun toprağa
tutunması kabiliyeti
yüksek kök yapısıy-

la toprağı tutması,
ülkemizin en büyük
meselelerinden olan
erozyonun önlenmesi
bakımından da fayda
sağlamaktadır. Kuşburnu yetiştiriciliğinde bakım ve hasat diğer bitkilerin tarımsal
çalışmalarının vakti
ile çakışmamaktadır.
Bu da o bölgelerde
kullanılmayan vaktin
değerlendirilmesi
amaçlanıyor.
Daha sonra Kuşburnu yetiştiriciliği ile
ilgili eğitim alanlara
sertifikaları Kaymakam Özcan tarafından
takdim edildi.

MEHMETÇİK

SINIRDA

YOZGAT

DUADA
Yozgat’ta sabah namazı
sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması
için Fetih Suresi okundu,
dualar edildi.
Yozgat’ta sabah namazı
sonrası Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması
için Fetih Suresi okundu,
dualar edildi.
Yozgat’ta Çapanoğlu
Büyük Camii olmak üzere
il genelindeki bütün camilerde sabah namazı sonrası,
Türkiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan

terör koridorunu yok etmek
ve bölgeye barış ve huzur
getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın
zaferle sonuçlanması ve için
Fetih Suresi okundu ve dua
edildi.
Çapanoğlu Büyük
Camisinde sabah namazı
öncesi İl Müftüsü Salih Sezik tarafından Barış Pınarı
Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için eller semaya
açıldı dualar Mehmetçik için
edildi. Namazdan sonra da
Fetih Suresi okundu.

Sarıkaya İlçesi'ne
bağlı Toprakpınar
Köyü'nde Proje Kapsamında Kuşburnu
Bahçesi kuruldu.
Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Toprakpınar Köyü’nde
İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Kop Bölgesinde Kıraçların Gülü
Kuşburnu Projesi
kapsamında 3,5 dekar
alan üzerine 550 adet
yıldız çeşidi kuşburnu
fidanı dikili bahçeyi
gezerek kuşburnu
yetiştiriciliği hakkında
bilgi aldı.
Özcan, “Bu pro-

jenin uygulamasıyla
ilçemizin ve merkez
kasaba-köylerinde
üretim teşvik edilecek
dolayısıyla kuşburnu
tüketiminin artırılması
sağlanacaktır.Tekniğine uygun kuşburnu
bahçelerinin kurulması ve verimli çeşitlerin
üretime alınması çiftçi
ailesi bütçesine ve
ekonomimize katkı
sağlayacaktır. Tarımdan soğumuş değişik
bölgelerimizdeki
çiftçilere yeni ve yüksek kazançlı bir tarım
ürünü temin edilmiş
olunacaktır. Tarımdan
kaçışın ve şehre gö-

çün bir nebze önüne
geçilerek ilçemizin
merkez kasaba ve
köyleri nüfusun yerinde istihdamı sağlanacaktır” dedi.
NEDEN
KUŞBURNU ?
Ülkemizin hemen her bölgesinde
meyve işleyen işletmelerin bulunması
ve yurtdışında da bu
meyvenin pazarının
bol olması pazarlama
sıkıntısı yaşanmayacağını göstermektedir. Bunun yanında
üretilecek Yıldız
Kuşburnu da meyve
içi diken olmadığı için
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Bugün O Gündür

MUSTAFA
KOÇ
İnsanoğlunun bilinen tarihi milyonlarca
yıl öncesine dayanıyor.
Lucy, Homo erectus ve son geldiğimiz
nokta Homo sapiens.
İnsanoğlunun tarımla
başlayan toplu yaşam

ve inanç ritüelleri
onları birbirine bağlamış küçük topluluk
ve inançlarını büyük
imparatorluklara ve
dünyayı etkileyen
mitlere dönüştürmüştür, hala etkisini
sürdüren örflerimiz,
törelerimiz, gelenek
ve göreneklerimiz
tarih boyu üzerimize
yapışmış ve adeta
binlerce yıl arkamızdan sürüklenip gelmiştir, bunları derin
bir süzgeçten geçirecek olursak insan
doğası için muhteşem

hayranlıkla okuyup
araştırdığım bu konu
düşünce ve inançlar
içimde gizemini güç
geçtikçe büyütüyor
ve gün geçtikçe hayranlığım artırmaya
devam ediyor.
Sizlere bugün
yıllardır beni etkisi altına almış bir şaman
düşüncesini paylaşayım ve bendeki
yansımasını anlatma
çalışayım.
Şaman dede diyor
ki; Doğada hiçbir şey
kendisi için yaşamaz.
Nehirler kendi

düşüncelerin çıktığını,
tarihte atalarımızın
düşüncelerinin bizlere yol gösterdiğini,
doğruyu bulmamızda
bizlere fayda sağladığını görebiliyoruz.
Bizim tarihimizi ilgilendiren hem
kültürel, hem de bazı
ruhani düşünceleri
ve bir çok ritüelini
hala sürdürdüğümüz
Şaman kültürü ve
inançları beni çok
etkiliyor, bugün hala
günümüzde etkisini
bektaşilikte gözlemleye bildiğimiz benim

suyunu içemez.
Ağaçlar kendi
meyvelerini yiyemez.
Güneş kendisi için
ısıtmaz.
Ay kendisi için
parlamaz.
Çiçekler kendileri
için kokmaz.
Toprak kendisi için
doğurmaz.
Rüzgar kendisi için
esmez.
Beni bu sözler çok
etkiliyor. Bizlerinde
birbirimiz için var olduğunu, güzelliklerin
paylaşıldıkça değerli
olduğunu insanlığın

bireyselliğe doğru
kapandığı bu dünyada, toplum olmanın
güzelliklerini keşfetmesi ve insanoğlunun
kapital dünya düzenin negatif etkileri
konusunda kendi içinde farkındalık uyandırmasını temenni
ediyorum.
Yaratılan her bir
canlının veya bu
muhteşem doğa
tasvirinin bir nedeni olduğunu ve bu
büyük matematiğin
içinde insanın önemli
bir rolü olduğu kana-

KURTARIR

ARMAĞAN EDİYORUM”
piyonası’nda 45 kiloda
mücadele eden milli
halterci Şaziye Erdoğan,
koparmada 77 kilo ile
altın, silkmede 92 kilo
ile gümüş, toplamda ise
169 kiloluk derecesiyle
altın madalya kazanarak
Türkiye’ye büyük bir
sevinç yaşattı. Erdoğan,
eşinin görev yaptığı
Nevşehir Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü’nü ziyaret
etti. Burada Gençlik ve
Spor İl Müdürü Mustafa
Ünlüer ve sporcular tarafından karşılanan Dünya

ARAÇ İNEĞE ÇARPTI
2 YARALI
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında
meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç
içerisinde bulunan
iki kişi hafif şekilde
yaralanırken inek telef
oldu.
Edinilen bilgiye
göre, Akdağmadeni
ilçesi Bozhüyük köyü
yakınlarında meydana
gelen kazada, A.Y.
(73) idaresindeki 66
HE 338 plakalı araç,
seyir halindeyken yola
çıkan bir ineğe çarptı.

Kazada araç içerisinde
bulunan şoför A.Y. ile
eşi F.Y.(66) hafif bir
şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil
servisi ekipleri tarafından Akdağmadeni
Devlet Hastanesine
kaldırılarak tedavi
altına alınırken, aracın
çarptığı inek ise olay
yerine gelen sahibi
tarafından kesildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenilirken,
jandarma ekipleri de
olayla ilgili inceleme
başlattı.

şampiyonu haltercinin
mutluluğu görülmeye
değerdi.
Şaziye Erdoğan,
çok mutlu ve heyecanlı
olduğunu ifade ederek,
“O anki duygularımı kelimelere sığdıramıyorum.
Büyükler dünya şampiyonu olmak benim için
çok güzel bir duyguydu.
Türk bayrağımızı
dalgalandırmak benim
için büyük bir mutluluk
oldu. Bu şampiyonluğumu Türkiye’ye armağan
ediyorum. Benim için

çok güzel ve ulaşılması
çok zor bir duygu. Ben
çok şükür buna ulaştım.
Bu duyguyu eşimle
beraber yaşadık, beraber
tattık. Şu an önümüzde
olimpiyatlar var.
İnşallah şimdi de
orada bir başarı elde
edeceğim. Dünya şampiyonu olduğum andaki
o duygumu kelimelere
dökemiyorum.
Umarım benden
genç sporcularımız da
bu duyguyu yaşar ve
tadarlar” dedi.

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler
ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehti
Ulusoy, sorumlu
emlak danışmanı
seviye 5 belgelendirme sınavı kayıtlarının
başladığını söyledi.
Yozgat Elektirkçiler
Elektronikçiler ve
Sıhhi Tesisatçılar
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehti Ulusoy, sorumlu emlak
danışmanı seviye 5
belgelendirme sınavı
kayıtlarının başladığını söyledi. Konuya
ilişkin açıklama ya-

pan Ulusoy, “ “Oda
olarak ilimiz emlak
sektöründe faaliyet
gösteren meslek
erbaplarına “Sorumlu
Emlak Danışmanı
Seviye 5” belgelendirme sınavı başvuru
kayıtları başlamıştır.
22 Ekim 2019 tarihinde teorik sınav 23-24
Ekim 2019 tarihinde
ise performans sınavı
Yozgat merkezde
gerçekleştirilecektir”
dedi.
Mağduriyet
yaşanmaması için
kayıtların hızlıca
yapılması gerektiğini anlatan, Ulusoy,

“Odamız ile TÜRKAK
tarafından AB-0291-P
Akreditasyon Numarası ile akredite
edilmiş olan ALTIN
GAYRİMENKUL
EMLAK İNŞ.TUR.
PAZ.TİC.A.Ş., MYK
Yönetim Kurulunun
19.06.2019 tarihli ve
2019/79 sayılı kararı
ile sınav ve belgelendirme yapmak
üzere YB-0217 kodu
ile yetkilendirilmiştir. Odamız ile MYK
Firması arasında Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavı
yapılmasına ilişkin
protokol imzalanmış-

tır. Bu kapsamda 5
Aralık 2019 tarihinden sonra emlakçılık
sektöründe faaliyet
gösteren ama şartları
tutmayan işletmeler
faaliyet gösteremeyecektir. Mağduriyet
yaşanmaması adına
ivedilikle kayıtlarını
yapması gerekmektedir” ifadesine değindi. Kayıt yaptırma
ve detaylı bilgi için
Abide İşhanı 2. katta
yer alan Oda Genel
Sekreterliğimiz ile
yada 217 33 53 nolu
telefondan ulaşılabilir” ifadelerine yer
verdi.

ATATÜRK İÇİN KOŞTULAR
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 95’inci yıl dönümü
nedeniyle ‘Atatürk koşusu’ düzenlendi. Bozok
Şehir Stadyumunda yapılan koşuya 12 okuldan
400 sporcu katıldı.
400, 800 ve 1600 metre
olarak üç farklı kategoride yapılan Atatürk
koşusu büyük çekişme-

ZAYİ

kaybetmişsek çoğunu
da kazanırız, güzelliklerle dolu bir dünya
istiyorsanız bugün o
gündür, küsleri barıştırın, kırdıklarınızdan
özür dileyin, ailenize
sarılın, hayvanlara merhamet edin,
çocuklara merhamet
edin, yaşlılara yardım
edin ve merhameti
yayın.
Kendi geleceğiniz
ve torunlarınız için
tek bir yol vardır adı
da merhamettir.
Sevgiyle kalın, hoşça
kalın.

ERKEN TEŞHiS

“Madalyalarımı Mehmetçiğimize
Tayland'ın Pattaya
şehrinde düzenlenen
Dünya Şampiyonası'nda
koparmada 77 kilo ile
altın, silkmede 92 kilo ile
gümüş, toplamda 169
kiloluk derecesiyle altın
madalya kazanan Yozgatlı hemşerimiz Şaziye
Erdoğan, şampiyonluğunu Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere armağan etti.
Tayland’ın Pattaya
şehrinde 87 ülkeden 606
sporcunun katılımıyla
düzenlenen Dünya Şam-

atindeyim.
Bu muhteşem
evreni güzelleştirecek
tek düşünceninde
merhamet olduğunu
düşünüyorum.
Cemal Safi’nin
gelin birlik olalım şiirinde anlattığı gibi.
Gelin birlik olalım yarın çok geç
olmadan, Gelin dirlik
bulalım vazgeçin öç
almadan.
Nefreti yok edelim
gel sen de katıl bize,
İntikam eşkıyası sevgiyle gelir dize. Evet
dostlar çok zaman

ye sahne oldu.Gençlik
ve Spor Hizmetleri İl
Müdürü Rasim Parlak,
Atatürk koşusuna katılan
öğrencilere teşekkür etti.
Parlak, koşuda dereceye
giren öğrencilere ödülleri 15 Ekim Salı günü
Cumhuriyet Meydanında
düzenlenecek törenle
kupa ve madalyalarının
verileceğini belirtti.

ZAYİ

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden aldığım geçici mezuniyet
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet CENGİZ

Anıl Mustafa ERDOĞAN

Yozgat Şehir
Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.
Dr. Hatice Birgin,
erken yaşlarda teşhis
edilmeyen görme kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağını
bildirdi.
Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.
Hatice Birgin, önlenebilir körlük ve görme
kusurlarına dünya
genelinde dikkat
çekmek adına ilan
edilen Dünya Görme Günü nedeniyle
uyarılarda bulundu.
Op. Dr. Hatice Birgin,
erken yaşlarda teşhis
edilmeyen görme
kusurlarının ileride tedavisinin güç olacağı
uyarısında bulunarak,
“(WHO)‘nün tahminlerine göre: Dünya’da
284 milyon kişi görme
engelli ve bunların 39
milyonu kör ve 245
milyonu da orta veya
ileri derecede görme
kusuru vardır.
Mevcut körlüğün
yüzde 80’inin tedavi
edilebilir önlenebilir
olduğunu belirterek,
“Görme kusurlarının
yüzde 90’ı gelişmekte
olan ülkelerdedir.
Görme kusurluların
yaklaşık yüzde 65’i
50 yaş üzerindedir”
bilgisini verdi.
GÖZ TARAMASI
UYARISI
Birgin, yine dünyada 19 milyon çocuğun
görme kusurlu olduğuna dikkati çekerek,
göz sağlığı konusunda şu uyarılarda
bulundu:“Ülkemizde
görmenin normal
gelişimini engelleyecek risk etmenlerini
saptamak ve yetersiz
görmesi olan olguları erken dönemde
tanımak amacıyla Ulusal Görme Taraması
Programı başlatılmıştır. “Çocuk İzlem Protokolleri” kapsamında
0-3 aylık bebeklere,
okul öncesi dönemde
ise 36-48 aylık çocuklara ve ilköğretim 1.
sınıf öğrencilerine
göz taraması yapılma-

lıdır.”
Birgin, ülkemizde
önlenebilir körlük
nedenlerine de dikkat
çekerek, “Katarakt,
göz merceğinin şeffaflığını yitirmesidir
Önlenebilir körlüklerin en başında gelir
ve tedavisi cerrahidir.
Şekere bağlı görme
merkezinde kanama,
ödem, yeni damar
oluşumu görme seviyesini düşürmekte
ve körlüğe neden
olmaktadır. Diyabetin
kontrol altında olması
görme merkezinde
oluşacak hasarı önler
yada ilerleme hızını
yavaşlatır. Bu sebeple
diyabet hastalarının
en az yılda bir defa
göz kontrollerini
yaptırması gerekmektedir. Sarı nokta
hastalığı 50 yaş ve
üzeri insanlarda görme merkezinde hücre
kaybı yaparak kalıcı
görme kaybına neden
olan bir hastalıktır. Erken dönemde belirlenir ve tedavi edilirse
mevcut görme düzeyi
korunabilir. Kişilerin sigara içmesi ve
UV ışınlarına maruz
kalması önlenmelidir.
Yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi yiyecekler beslenmede
önerilmektedir. Göz
Tansiyonu (Glokom);
sinsi başlayıp yavaş
ilerleyen bir hastalıktır. Genellikle belirti
vermez ve görme
siniri hasar gördüğünde geri dönüşü olmayan körlük oluşur.
Bu nedenle şikayet
bulunmasa dahi yılda
bir defa göz kontrolü
gerekir, ailesinde göz
tansiyonu bulunanlar
bu konuda göz muayenelerini daha özenli
yaptırması gerekmektedir” dedi.Dr. Birgin,
düzenli olarak yapılan
kontrollerle birçok
göz hastalığının
tedavi edilebildiğini,
önlenebildiğini veya
durdurulabildiğini, bu
nedenle göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini
sözlerine ekledi.
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Spor Toto Bölgesel
Amatör Lig 5. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
ligin 4. Haftasında
deplasmanda Kapadokya
Göremespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlı
takım Nevşehir temsilcisini yenerek geçen hafta
kaybettiği iki puanı
telafi etmek
istiyor.
Sorgun Belediyespor
da sakat
yada cezalı
oyuncu bulunmuyor. Sarı-siyahlı takım
Kapadokya Göremespor maçı için bugün
Nevşehir’e gidecek.
Teknik Direktör Mustafa Arslan, geçen hafta
kaybettikleri iki puanı bu
hafta telafi edeceklerini
söyledi.
Arslan, “Geçen hafta
son dakika golü ile kendi
sahamızda iki puan

bıraktık. Bu bizim hiç
istemediğimiz bir şeydi.
Ama futbolda bunlar var.
Beraberlik hakkımızı bu
maçta kullanmazsak iyi
olacaktı. Bu hafta Kapadokya Göremespor’u
yenerek hem şampiyonluk iddiamızı sürdürmek
istiyoruz hem de haftayı
üç puanla kapatmak istiyoruz” dedi.
CANLI
VERECEK
Öte
yandan
Çamlık
TV, Sorgun
Belediyespor,
Kapadokya Göremespor
maçını canlı yayınlayacak. 13 Ekim Pazar günü
deplasmanda oynanacak olan mücadeleyi
sporseverler Çamlık TV
ekranlarından takip
edebilecekler. Mücadele
saat 15:00’da Çamlık TV
ekranlarında olacak.

ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR

TFF 3. Lig 3. Grup
mücadele eden temsilcimizi Yozgatspor
1959 FK, ligin 8’inci
haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile karşı karşıya
gelecek.
Kırmızı-siyahlı

takım İstanbul temsilcisini yenerek alt
sıralardan kurtulmak
istiyor.Bayrampaşaspor maçının
hazırlıklarını tamamlayan Yozgatspor 1959
FK, bugün İstanbul’a
gidecek. Kırmızı-si-

yahlı takım Bayrampaşaspor ile yarın saat
15:00’da başlayacak.
Teknik Direktör
Fatih Kavlak, son iki
maçtır bir çıkış yakalamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını, Bayrampaşa

maçı ile çıkışa geçmek
istediklerini belirtti.
Kavlak, “Bu maça
da üç puan almak
için çıkıyoruz. İnşallah
Bayrampaşa’yı da yenip haftayı üç puanla
kapatmak istiyoruz”
dedi.

FUTBOL ŞÖLENİ BAŞLIYOR
Yusuf Kenan Yılmaz 1. Amatör küme
ligi bu hafta başlıyor.
A ve B grubu şeklinde olacak olan ligde
15 takım mücadele
edecek.

İl Özel İdarespor’un bu sezon
liglere katılmama
kararı alması sonrasında A grubunda
her hafta bir takım
bay geçecek.

Ligde ilk haftanın
programı ise şöyle:
A GRUBU
Yerköy Bağlarbaşı-Paşaköy
Akdağmadeni-Çayıralan

Çekerek-Çiğdemli
Çamlıkspor Bay
B GRUBU
Divanlı-Tuzkaya
Sorgun-Şefaatli
Sarıkaya-Yerköy
Saray-Boğazlıyan

