Kongrede Bozdağ’a sevgi seli

“ALLAH DUALARINIZI

EKSiK ETMESiN”
Uzun bir aranın
ardından Yozgat’ta AK Parti
İl Kongresinde hemşerileri
ile bir araya gelen TBMM
Anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ, vatandaşların
sevgi seli ile karşılaştı.
>>> 2. SAYFADA
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SAYI:2582

KARTPOSTAL GiBi

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerimizde beyaz
rahmet, özellikle yerleşim yerleri ve kırsal
alanlarda yeşil örtü ile birlikte görülmeye değer
kış manzaraları da oluşturdu. >>> 3'TE

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

DUYKON’DA

Baran’dan birlik mesajı: DUYKON, dünyadaki Yozgatlılar’a çatı görevi yapan bir kuruluştur

YENi DONEM!
Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) dönem başkanlığını

Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran devraldı.
FEDERASYON BAŞKANLARI KATILDI

Dönem başkanlığı devir-teslim törenine
Ankara Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı
Başkanı Durak Turan Düz, Ankara Yozgatlılara
Federasyon Başkanı Ahmet Koç, İstanbul
Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz,
Kayseri Yozgatlılar Federasyon Başkanı Mustafa
Özcan, Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı
Burhan Koç, Almanya Yozgatlılar Federasyon
Başkan Vekili Mustafa Çelik katıldı.

SERHAT BARAN’DAN

Katılamayan başkanların tebrik mesajlarının
da yer aldığı törende federasyon başkanları
sırasıyla şu önemli ifadelere yer verdiler.
Ankara Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı
Başkanı Durak Turan Düz: Biz derneklerle ilgili
Ankara’da uzun süre başkanlık yaptık, şimdi
vakıf kurduk. İki dönemdir de başkanlığını
yapıyorum" dedi. >>> 3. SAYFADA

ANLAMLI MESAJ
Görevi İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet
Yılmaz’dan devralan Bursa Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Serhat Baran şunları kaydetti: DUYKON, dünyadaki
Yozgatlılar’a çatı görevi yapan bir kuruluştur. 3'TE

YOZGAT’A SICAK YARDIM
WEFA Uluslararası
İnsani Yardım
Organizasyonu ve
Türkiye Diyanet Vakfı
iş birliğiyle Yozgat’ta
Sevgi Evlerindeki
çocuklara kış yardımı
yapıldı. >>> 6'DA

ÖZEL iDARE HAZIR
Yozgat İl İdaresi Genel
Sekreteri Nazif Yılmaz,
Yozgat'ta Köy yollarının
ulaşıma açık tutulması için
mücadele eden İl Özel
İdaresi karla mücadele
ekiplerinin hazırlıklarını
tamamladığını söyledi.
>>> 4'TE

Yozgat İl Sağlık
Müdürü Fatih Şahin,
il ve ilçelerde
çalışan tüm sağlık
çalışanlarının MHRS
üzerinden randevu
alarak hafta sonu da
dahil olmak üzere aşı
yaptırabileceklerini
söyledi. >>> 6'DA

ESNAFLIKTA
ÇEVRE ÖNEMLİ!
7'DE

"Yozgat bana

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 20 yaşındaki Erol kardeşler
Özel Servis yetkilisi sahibi Alican
Erol oldu. >>> 6. SAYFADA

anne kokusudur."

8'DE

8'DE

Yıkım çalışmaları

Genç Taekwondocular

kuşak atladı devam ediyor
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma
Büro Amirliği Haydi ekibi soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan
hayvan dostlarımızı da unutmadı. >>> 7. SAYFADA

SÜREÇ BAŞLADI

S

FARKLI EMNiYET

sağlık personelleri, randevu
sistemine göre aşılanıyor. Her
odada saat 08.30’dan 00.00’a
kadar her yarım saatte bir sağlık
personelleri aşılanacak. Yozgat’ta
gönderilen 7 bin 40 doz aşı sağlık
çalışanlarına uygulanacak. 5'TE

E

Beklenen kar nihayet yağdı. Yozgat
beyaz örtüsüne büründü. Çamlık TV
olarak mikrofon uzattığımız vatandaşa
“Bu yıl ilk kar yağdı. Duygu ve
düşünceleriniz nelerdir. Geçen yıla
oranla size göre bu kış nasıl geçti”
sorusunu yönelttik. Yozgatlı vatandaşlar;
kar yağışının daha erken gelmesini
beklediklerini ancak, dünyada yaşanan
kuraklık nedeniyle ülkemiz ve Yozgat’ın
da kar yağışına geç kavuştuğunu
belirtiyorlar. >>> 4'TE

Yozgat’ta ilk aşı!
Dünyayı etkisi altına alan
korona virüs salgınına karşı
üretilen aşı, Yozgat Şehir
Hastanesi’nde sağlık çalışanları
üzerinde uygulanmaya başlandı.
Yozgat Şehir Hastanesi´nde
oluşturulan 20 aşı odasında

BAŞKANLAR’DAN ANLAMLI MESAJ

YOZGAT BEYAZ
ÖRTÜSÜNE KAVUŞTU

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANMAYA BAŞLADI

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Sadakalarınızı o
fakirlere verin ki, onlar
Allah yolunda çalışmaya koyulmuşlardır.
Öteye,beriye koşup
kazanmanızı dilemekten çekindikleri için
tanımayanlar onları
zengin zanneder.
Ey Rasülüm, sen
onları simalarından
tanırsın.
Onlar iffetlerinden
ötürü, insanları rahatsız edip bir şey iste-

mezler. Siz malınızdan
bunlara ne harcarsanız, mukakkak Allah
onu hakkıyla bilicidir.”
(Bakara Süresi-273)
Rasulü Ekrem
(s.a.v.) buyuruyor
(Ebu’d Derda r.a.dan)
:”Ey Ebu’d Derda! Cehennem ehlinin kimler
olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen kaba, büyüklük
taslayan, mal toplayan, iyiliğe mani olan
kimselerdir.
Cennet ehlininde
kimler olduğunu sana
bildireyim mi? Her
fakir kimse ki, Allah’a
yemin etse, Allah onu
doğru çıkarır.”
Peygamber (A.S.)
Efendimizin bir hadisi
vardır:
“Yetimi sevindiren cennette benimle
şöylece beraberdir.”
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Sadaka Ateşe Karşı Bir Kalkandır

Diyor bitiştirdiği iki
parmağını gösteriyor.
Yine:
“Yetim başı okşayannın o günahları
adedince günahları affolunur!…” buyuruyor.
Bir başka hadiste
: “Sadaka sahibinin
elinden çıktığı zaman
sailin eline varmadan
beş kelime söyler:
Az idim beni çoğalttın; küçük idim, büyüttün, düşman idim
dost oldum, fani idim,
baki yaptın; senin tarafından korunur idim,
şimdi senin koruyucun
oldum!…”buyrulur.
Kimin eline mal
geçmişse o malı malikül Mülkün yolunda
infak etmeye baksın,
şükretmeye koyulsun,
hiç kimsenin ricasını geri çevirmemeğe
gayret etsin!..

Ayet’i Celile de buyruluyor: “Ey iman edenler, Hak yolunda infakı
kazandıklarınızın en
güzellerinden ve sizin
için yerden (tarım ve
ziraatten) çıkardıklarınızdan yapın!..”
“Şüphesiz Allah
zerre kadar haksızlık
yapmaz, zerre miktarı
bir iyilik olursa onun
sevabını kat kat artırır.
Kendi canibinden başkacada pek büyük bir
mükafaat verir.” (Nisa
suresi: 40)
“İyiliğin mükafaatı
iyilikten başka değildir!…”
Bir müslüman bir
karış infakla (Sadaka) Allah’a yaklaşırsa,
Allah(c.c.) da mükafaatla ona bir zira ile
yaklaşır.
Kul bir zira ile yaklaşırsa, Allah bir ar-

şınla yaklaşır. Hülasa
Allah’ın lütfu kerimine
nihayet yoktur.
Hz. Peygamber
(s.a.v.) buyuruyor:
“Her kim müslüman
kardeşinin yardımında
bulunur ve onun ihtiyaçlarını temin ederse
Allah(c.c.)ta ona yardım eder.
Her kim müslüman
kardeşinin sıkıntılarınından birini giderirse
Cenabı Hak ta buna
karşılık o kimsenin
kıyamet sıkıntılarından
birini giderir.
Kim bir müslümanın ayıbını gizlerse
Allah(c.c.) da ahirette
o kimsenin ayıbını örter!…”
Her kim eli dar olan
borçluya kolaylık gösterirse Allah da o kimseye dünya ve ahirette
kolaylık gösterir. Her

kim bir müslümanın
ayıbını giderirse Allah(c.c.)da dünyada
ve ahirette o kimsenin
ayıbını örter!..
Ka’b (R.a.) bildiriyor, Hz. Peygamber
bana hitaben şöyle
buyurdu: “Ey Kab!
İnsanlar iki çeşittir.
Birisi sabahleyin işine
güçüne gider de kendisini kazanır, diğeri de
kendisini bağlar. (Yani
insan iyilik peşinde
koşarsa kendisini kurtarır, fenalık peşinde
koşarsa kendisini helak eder)
“Ey Kab! Namaz
Hakka yakınlıktır.
Oruç, ateşe karşı siperdir; sadaka ise
buzun ve çiğin taş
üzerinde eridiği gibi
ateşi eriten, söndüren
kalkandır!…”
Hz. Peygamber

sadaka veren mü’minlerin elde edecekleri
mükafaatı şöyle haber
veriyor:
“Sadaka veren kimse verdiği sadakayla
kabirinin hararetini
söndürür,mü’min kıyamet gününde sadakasının gölgesinde gölgelenecektir….”
“Allah rızası için
sadaka veren, sevabını
da Allah’tan bekleyen
kimse için; verdiği
sadaka ateşe karşı bir
kalkandır!…”
Mübarek günler
ve gecelerde yetimi,
yoksulu ve garibi kollamak gözetmek hedefimiz olmalı. Fakire
-yoksula sahip çıkıp,
hayırda yarışan insanlar olmalıyız.
Kendimizi değil, fakiri, yetimi ve yoksulu
düşünmeliyiz.

Kongrede Bozdağ’a sevgi seli

“ALLAH DUALARINIZI EKSiK ETMESiN”
Uzun bir aranın ardından Yozgat’ta AK Parti
İl Kongresinde hemşerileri ile bir araya gelen
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, vatandaşların
sevgi seli ile karşılaştı. Bozdağ, kongrede yaptığı
konuşmada, pandemi nedeniyle uzak kaldığı
hemşerileri ile hasret gidermenin mutluluğunu
yaşadığını söyledi. AK Parti davasının en büyük
gücünü milletten aldığını dile getiren Bozdağ,
“Allah yokluğunuzu, dualarınızın eksikliğini
yaşatmasın” dedi.
YOZGAT’TA BULUNMAKTAN MUTLUYUM
Uzun bir aradan sonra Yozgat’ta bulunmaktan
mutluluk duyduğunu dile getiren Bozdağ, “Uzun
bir aranın ardından sizlerle bir araya gelmekten
mutluluk duyuyorum. Allah’a hamdediyorum.
Şükrediyorum. Allah yokluğunuzu vermesin.
Dualarınızı ve desteklerinizi eksik kılmasın. Bu
yolun ve davanın en büyük gücü sizlersiniz.
Bu salonları dolduran salonlara sığmayan
Yozgatlılardır, Türk halkıdır” şeklinde konuştu.
EN KISA ZAMANDA
KURTULMAK İSTİYORUZ
Bozdağ, korona virüs salgını nedeniyle

kongrelerin ertelendiğini ve sıkı tedbirler
alınarak kongrelere tekrar başlandığını söyledi.
Alınan tedbirler altında salonu dolduran AK Parti
sevdalılarına teşekkür eden Bozdağ, “Pandemi
nedeniyle çok sıkı tedbirler olmasına rağmen
ve bütün olumsuzluklara rağmen bugün bu
salonu dolduran herkese ayrı ayrı şükranlarımı
sunuyorum. Pandemi belasının Yozgat’ımızı ve
Türkiye’mizi dünyamızı terk etmesini Cenab-ı
Allah’tan temenni ediyorum. Hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum,
tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar
diliyorum” şeklinde konuştu.
BİRLİK MESAJI
Kongrede büyük bir coşkuya bir kez daha
şahit olduklarına değinen Bozdağ, “Bugün burada
bir bayram havası var, bir demokrasi şöleni var.
Bu heyecanı, bu demokrasi şölenini inşallah
2023 seçimlerine kadar devam ettireceğiz.
Yeniden daha büyük bir başarıya imza atacağız.
Ben size inanıyorum. Yozgat Türkiye’de
seçim başarılarına imza attı. Bu başarılar sizi
başarınızdır. AK Parti’nin seçim başarılarında
imzası bulunan emeği bulunan her bir kardeşime

özellikle de Yozgatlı hemşerilerime şükranlarımı
sunuyorum. Allah razı olsun. Bugün Türkiye’de
Yozgat’ta güçlü bir AK Parti varsa bunun çok
nedenleri var ama en baştaki nedenlerinden
biri güçlü, birlik, beraberlik içinde çalışan
teşkilatlarının varlığıdır. Her bir üyenin
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde onun yolunda,
gözünü kırpmadan yılmaksızın yol
yürümesidir. Birliğimiz, kardeşliğimiz
en büyük motivasyon kaynağımız.
Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz
birlikte başardık. Biz birlikte yol aldık.
Biz birlikte başbakan, cumhurbaşkanı
biz birlikte Başkan seçtik. Yine birlikte
yol alacağız yine birlikte seçeceğiz.
Türkiye’nin umudu Recep Tayyip
Erdoğan’dır. Onun yolundan
gitmektir. Örnek önder lider varsa
sözde değil özde varsa onun adı
Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Zorlukları aşa aşa geldi,
engelleri aşa aşa geldi” dedi.
Eda DEMİREL

ÖZEL iDARE HAZIR

süreçte terminal esnafına
destek amaçlı belediye
olarak kira indiriminde
bulunduklarını söyledi.
Başkan Yalçın, ayrıca
ülkemizde başlanan
aşılamayla birlikte bahar
aylarında daha güzel ve
sağlıklı günlerin bizleri
beklediğini ifade etti.
Eda DEMİREL

Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, terminal
esnafını ziyaret etti,
ilçe terminalinde
incelemelerde bulundu.
Pandemi sürecinde
büyük zorluk yaşayan
terminal esnafı ile
bir süre sohbet eden
Başkan Yalçın, bu zor

olan bölgeler için çalışmalarımızı
tamamladık. Ülkemizin ve Yozgat’ımızın
bereketli bir kar
yağışı almasını
bekliyoruz”
ifadelerine yer
verdi. Eda
DEMİREL
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Yozgat’ta beklenen kar yağışının
gelmesi ile birlikte Yozgat İl Özel İdaresi
ekipleri de hazırlıklarını tamamladı.
Yozgat İl İdaresi Genel Sekreteri Nazif
Yılmaz, Yozgat'ta Köy yollarının ulaşıma
açık tutulması için mücadele eden İl
Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin
hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
Yılmaz, toplam 558 köy ve 4 bin 223
kilometrelik yol ağında 175 personel
ve 98 araçla kar mücadelesine 24 saat
hazır olduklarını diyabet, hamile ve
diğer hastalar için de özel bir ekip
oluşturulduğunu dile getirdi.
Yozgat’ta kar mağduriyeti
yaşanmaması için teyakkuzda
beklediklerini kaydeden
Yılmaz, “Yaşanan kuraklığın
ardından beklenen kar
yağışı nihayet şehrimize
geldi. Ancak ilerleyen
günlerde kar yağışının
artması ile olumsuzluklar
yaşanmaması için
idaremiz hizmet ağında

HEM ZIYARET HEM INCELEME

A
K
S K İ
A S K
İ
R
M
S A
H
A L
A R
O T
M O
İ
E
V A Z
S
İ F
İ T
İ
N
H
A
T M A
İ A R
L
A S
S E
Y A
C A
U L U
T
B A
A N İ
K A
A K S
Üst Resimdeki
Yozgatlı Ülkü
Ocakları Gen.
Bşk. Yrd
Kırıkkale ilçesi

Zırhlı
başlık

Boyun
eğme

Bir
peygamber
adı
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Yozgat'a
özgü çorba

Bir
balık türü

Derviş
selamı

Bal yapan
böcek
Küçük
mağara

Açık
sarı renk
Talih

Kötü ve
korkunç cin

Temel
esas

Soylu

Ortadan
kalkma

Anadolu
Ajansı (Ksc)
Yozgat
ilçesi

Muhtemel
Tümör

Bir bağlaç
O yer

Satranca
benzer bir
oyun
Işıklı nurlu

Değerli
tespih taşı

Bir cins
güvercin

Romanya'nın
plaka işareti

Ses tonu

Eski bir
tarihi anlatan
sözcük

Eski dilde
oğul evlat
Askeri
bir birlik

Argoda
“yalan
söylemek”

Eski dilde
ayırıcı özellik
Buharlı
hamam
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Kalsiyum
simgesi

Dingil

Manganez
simgesi

Baklavaya
benzer
hamur tatlısı

Bir sayı

Düşünceyi
anlatan söz
Telefonda
hitap sözü

Rey

Kötüleme
Acele

Otomobil
kısaltması
Çabukluk
hız sürat

Büyük
yetişkin yaşlı
Satrançta
bir taş

Yerde
akan su

Eksiksiz
kusursuz
Bir tür
mobilya

Gönül
rahatlığı
Bakır
simgesi

Lityum
simgesi

Lümen
kısaltması

Yüce

Yayla
kulübesi

Beyaz

Berkelyum
simgesi

Bahçe
duvarı ve çiti

Hafif
topallayan

Dalgalı
çizgili kumaş

Çorba
içilen kap
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Alt Resimdeki
Akdağmadeni
Muhtarlar
Derneği
Başkanı

Alt karşıtı

Çare

Ürün yapıt
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SAHiBi

Bir şeyi elle
sıvazlama
Aşama

Dikiş kıvrımı
Yozgat'ta
bulunan
üniversite

Sodyum
simgesi

Ribonükleik
Asit (Ksc)
Eski
dilde su

En kısa
zaman

Yürüyerek
giden

Dünyanın
uydusu

Radyum
simgesi

Badem
ağacı

Sunma
Eritme

Suudi
Arabistan
başkenti

Tuzak kapan

Fikir

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Alamet

Ördek

Bağ çubuğu
çalı çırpı

Avrupa
Parlamentosu
(Ksc)

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Bir bölgede
yetişen bitkilerin
hepsi

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

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

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

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

9/-3
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Baran’dan birlik mesajı: DUYKON, dünyadaki Yozgatlılar’a çatı görevi yapan bir kuruluştur

YENi DONEM!

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) dönem başkanlığını

Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran devraldı.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) dönem
başkanlığını Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat
Baran devraldı. Baran, dünyada yaşayan Yozgatlılar’a birlik ve
beraberlik mesajı verirken, DUYKON’u oluşturan federasyon
başkanları yeni dönem için ortaya koydukları ifadelerle DUYKON
çatısına güç verdiler.
DUYKON’da Serhat Baran’la yeni dönem başladı.
Pandemiden dolayı Bursa’da sade bir törenle geçekleşen
devir teslimde görevi önümüzdeki 1 yıl için Bursa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Serhat Baran devraldı.
FEDERASYON BAŞKANLARI KATILDI
Dönem başkanlığı devir-teslim törenine Ankara Yozgatlılar
Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, Ankara
Yozgatlılara Federasyon Başkanı Ahmet Koç, İstanbul Yozgatlılar
Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Kayseri Yozgatlılar
Federasyon Başkanı Mustafa Özcan, Trakya Yozgatlılar
Federasyon Başkanı Burhan Koç, Almanya Yozgatlılar
Federasyon Başkan Vekili Mustafa Çelik katıldı.
BAŞKANLAR’DAN ANLAMLI MESAJ
Katılamayan başkanların tebrik mesajlarının da yer aldığı
törende federasyon başkanları sırasıyla şu önemli ifadelere yer
verdiler.
Ankara Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak
Turan Düz: Biz derneklerle ilgili Ankara’da uzun süre başkanlık
yaptık, şimdi vakıf kurduk. İki dönemdir de başkanlığını
yapıyorum. Baktık ki Yozgatlı dünyanın her yerinde var deniz
aşırı yerlerde de Yozgatlılar var, bunların da ülkeye doğup,

büyüdükleri yere gönül bağları var, ayrılık-gayrılık zaten yok
aralarında Türkiye ile dünyadaki Yozgatlılar’ı da birleştirerek
dünyadaki bütün Yozgatlılar’ı bir araya toplamak amacıyla 2009
yılında Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nu kurmuş olduk.
Ankara Yozgatlılara Federasyon Başkanı Ahmet Koç: Dünya
Yozgatlılar Konfederasyonu 2018 yılında kuruldu. Amacımız bu
konfederasyonu Türkiye’nin dışındaki Avrupa’da yaşayan değerli
hemşerilerimizle birlik ve beraberlik adına güzel bir adım atmak.
Rabbim bizlere nasip etti, 1 yıl kurucu başkanlığını yaptım.
Bir yılın tamamında da Ahmet Yılmaz Bey’e devrettik. O da
bir yılını başarılı bir şekilde devam ettirdi. Bundan sonraki
devir teslim törenimizle Bursa Federasyon Başkanımız Serhat
Baran’a devir olacak, hayırlı uğurlu olsun, kendilerine başarılar
diliyorum. Amacımız; o birlikteliği güçlendirmek; samimi ve
inandığımız bir konfederasyonu bizden sonraki kuşaklara da
en iyi şekilde götürüp teslim etmek. Bu gün bizler kurduk,
İstanbul görevini yaptı, Bursa görevini yapacak, sonra Kayseri,
Trakya ve Ankara’a kurulu bulunan ve Türkiye’de tek vakfımız
olan Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı yapacak. Avrupa’daki
federasyonlarımız başkanlık görevini devralacak. Ama benim
buradan temennisinde bulunmak istediğim bu konfederasyona
sahip olmamız, onu güçlendirmemiz, samimi bir şekilde
hemşerilerimiz arasında o birlik bağını güçlendirmek.
Kayseri Yozgatlılar Federasyon Başkanı Mustafa Özcan:
Bu gün içimizde en geç en dinamik hatta kendisine yakışıklı
dediğim Sayın Başkanımıza bayrağı devredeceğiz. Bu işi
en güzel şekilde yapacaklarından da eminim. Federasyon

KARTPOSTAL GiBi

Yozgat’ta beklenen ve
özlenen kar şehirde kart postallık
görüntüler oluşturdu.
Kent merkezi, ilçe, belde ve
köylerimizde beyaz rahmet,
özellikle yerleşim yerleri ve kırsal
alanlarda yeşil örtü ile birlikte
görülmeye değer kış manzaraları
da oluşturdu.
Kışın Yozgat’a en yakışan
yüzü olan beyaz kar örtüsünün
geç de olsa gelmesi Yozgatlılar’ı
fazlasıyla mutlu etti. Türkiye’nin ilk
milli parkı Çamlık, Lise Caddesi,
şehrin farklı noktaları, ilçeler,
belde ve hatta köylerden sosyal
medyaya yansıyan görüntüler
beyaz kar tanelerinin Yozgat’la
ayrılmaz bir parça olduğunun da
göstergesi oldu.
Vatandaşlar, Yozgat ve beyaz
rahmetin buluşmasını kart
postala benzetirken, ortaya çıkan
manzaralar üşütmekten ziyade
gönülleri hem ısıttı hem de hoş bir
seda bıraktı.
Tarık YILMAZ

başkanları olarak her zaman yanlarında olacağımızdan
kendilerine söz veriyorum.
Yozgatlılık tüyleri diken diken olan; görev dendiğinde,
vatan dendiğinde millet dendiğinde içinde kabarcıklar olan bir
yapımız var, dolayısıyla bu memlekete yaptığımız hizmetlerin
Allah katında ve bize bu yolda destek veren insanlara da yer
bulmasını diliyoruz.
Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı Burhan Koç: Trakya
Yozgatlılar Federasyon Başkanlığının ilkiyim ben. Birinci
dönemde çok fazla etkinliğimiz oldu ancak dünyayı etkisi altına
alan korona yüzünden etkinlik yapamıyoruz. Şimdiden Serhat
Baran başkanıma başarılar diliyorum. Her türlü konuda maddimanevi bir Yozgatlı olarak arkasında olacağımın yönetimimin
ve kendi adıma söz veriyorum. Trakya’daki tüm Yozgatlılar’ın
selamını iletiyorum hepinize.
Almanya Yozgatlılar Federasyon Başkan Vekili Mustafa Çelik:
DUYKON ailesine katılmış olmaktan dolayı hepimiz çok
memnunuz. Bunun için de sizlerin bize vereceği destekler çok
önemli. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda Avrupa olarak bir
araya gelmeye başladık. Avrupa’daki tüm arkadaşlarım adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz: Kıymetli
kurucu başkanlarımızla çıktığımız bu yolda adım adım yol
almaya çalışıyoruz. Bir önceki dönem kurucu başkanımızdan
devraldığımız bayrak yarışını biz bu görevi yaptık, şimdide
zamanı geldiği için dönem başkanlığını Serhat Baran
kardeşimize teslim edeceğiz. Tarık YILMAZ

SERHAT
BARAN’DAN
ANLAMLI
MESAJ
Görevi İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Ahmet
Yılmaz’dan devralan Bursa
Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Serhat Baran
şunları kaydetti:
DUYKON, dünyadaki
Yozgatlılar’a çatı görevi
yapan bir kuruluştur.
Bu kuruluşun içerisinde
federasyon başkanları,
derneklerimiz,
vakıflarımız var. Ciddi bir
sorumluluk aldığımızı
biliyoruz, inşallah
güzel işlere imza
atacağız. Pandemiden
dolayı devir teslim
törenine pek çok ismi
çağıramadık. İnşallah
hep birlikte başarıp
yolumuza devam
edeceğiz.

GÜNCEL
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YOZGAT BEYAZ
ÖRTÜSÜNE KAVUŞTU
Beklenen kar nihayet yağdı. Yozgat beyaz örtüsüne büründü. Çamlık TV
olarak mikrofon uzattığımız vatandaşa “Bu yıl ilk kar yağdı. Duygu ve
düşünceleriniz nelerdir. Geçen yıla oranla size göre bu kış nasıl geçti”
sorusunu yönelttik. Yozgatlı vatandaşlar; kar yağışının daha erken gelmesini
beklediklerini ancak, dünyada yaşanan kuraklık nedeniyle ülkemiz ve
Yozgat’ın da kar yağışına geç kavuştuğunu belirtiyorlar.

Hüsnü Koç: Yozgat’a kar geç
bile kaldı. Bu kadar geç yağması
sıkıntı olur hiç yağmur yok
ne olacak bilmiyorum, Allah
hayırlısını versin. Eskiden köyde
çatıları sıyırırdık bahçeler hep
kar olurdu, öyle kar şimdi hiç
yok Yozgat’ta. Şimdi aynı bahar
havası gibi, geceleri çiğ düşmese
ağaçlar çiçek açar.

Solmaz Öztürk: İnşallah daha çok
yağar. Geçen seneye göre çok az,
kuraklık var keşke hep kar yağsa
dışarı hiç çıkamasak. Dışarıya
çıkamazsak virüs de azalır.

Hüsnü Filiz: Yeteri kadar yağmadı
ilerleyen günlerde daha fazla
yağmasını bekliyorum. 3 4 senedir
kar epey az yağıyor. Bundan 10
15 sene önce diz boyu kar olurdu
ama artık yok. Mevsimler acayip
değişti. Şu günler dışarı çıkılacak
zaman değil insanlara evde
kalmasını tavsiye ederim

brahim Yıldız: 11. Ayda kar
yağmur başlardı. Sıkıntı vardı.
Geleceği düşünmek lazım. Biz
insanlar nankör varlıklarız Allah’ın
verdiği nimetlere şükretmiyoruz.
Ben istiyorum ki daha çok yağsın
ama maalesef şükretmiyoruz.
Önceki senelere göre az yağdı,
daha fazla yağmazsa eğer su
sıkıntısı çekeceğiz ilerde.

Mehmet Tutuk: Karın yağışına
sevindik hatta geç bile kaldı.
Geçen senelere göre çok kurak
geçti. İnşallah kar yağışının
devamı gelir.

Mustafa Türkyılmaz: Karı
bekliyorduk. Geç yağdı ama
yağması iyi oldu; kar ortalığı
temizler, mikropları kırar. Bu sene
soğuk hiç yok yağışların devamı
gelir inşallah.

Adem Dursun: Keşke bu kar
Kasım’da yağsaydı. Önceden
kasımda kar yağmaya başlardı.
Ama Cenab-ı Allah’ın takdiri
yapacak bir şeyimiz yok
devamının gelmesi için dua
ediyoruz. Her tarafta kuraklık var,
su yok sel yok her yerde ekinler
var. Şurada bir buçuk ay kışımız
kaldı inşallah kalanında da böyle
devam eder.

Kazım Büyükyıldırım: Bu sene
her zamankinden geç yağdı.
Küresel ısınma dedikleri şey
doğru galiba. Daha hızlı mevsim
geçişleri yaşıyoruz bu yaz da
oldukça kurak geçecek sanırım.
Her geçen yıl bir öncekinden
daha hafif geçiyor. Bu çiftçiyle
beraber herkesi kötü etkileyecek
gibi duruyor

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Mustafa Demiröz: Vallaha geç
kalan bir yağıştı. Şükür ki geç de
olsa yağdı. Yağmadığı takdirde bu
yaz ciddi bir kuraklık sıkıntısıyla
karşı karşıya kalacaktık. Yine de
yeterli değil inşallah bundan sonra
önümüzdeki 3 4 aylık süreçte
yoğunlaşarak devam eder yoksa
ülke olarak bizi bekleyen ciddi
bir kuraklık tehlikesi bekliyor.
Geçtiğimiz senelerde 30-40 cm.
1 metre kar olurdu. Bu sene
neredeyse hiç kış olmadı, İnşallah
devamı gelir.

Halil İbrahim Aslan: Yozgat’a
karın gelmesi iyi oldu ama kar
biraz geç yağdı. Geçen sene
kış çok daha sert geçmişti bu
sene çok hafif geçiyor. İnşallah
yağışların devamı gelir.

Vahid Doğan: İnşallah yağan kar,
yağmur hayırlı olur. Çiftçinin yüzü bu
zamana kadar gülmedi bu yağan kar
ve yağmurdan sonra güler inşallah. Bu
senenin kışı çok hafif geçiyor. Önceki
senelerde kışları avlara giderdik
parmaklarımızın ucu donardı şimdi
öyle soğuk yok.
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Yozgat’tan Diyarbakır’a

eğitim semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim
yoluyla Diyarbakır’da görev yapan öğretmenlere
yönelik seminer verdi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın 13 Ocak 2021
Çarşamba akşamı verdiği “Öğrenci Odaklı Proje
Etkinlikleri ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri”
konulu eğitim semineri, Diyarbakır İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Zeynep Bodur’un
moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Farklı şehirlerden katılımların da olduğu
toplantıdan 300 civarında öğretmen yararlandı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü
yönetimine, TÜBİTAK programlarına ve
yarışmalara ilişkin bilgiler verdi. Katılımcıların
sorularını da cevaplandırdı.
Bazı katılımcılar tarafından toplantıya ilişkin
yapılan değerlendirmelerde; gayet kapsamlı,
genel olarak tüm proje türleri hakkında çerçeve
oluşturan bir sunum olduğu, proje yazma
aşamalarının tümü hakkında sistemli, ayrıntılı ve
kapsamlı bir içerik oluşturma açısından oldukça
faydalı olduğu, toplantının proje yazma eğitimi
düzeyinde olduğu belirtildi. Katkılarından dolayı
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.
Haber Merkezi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Yozgat’ta ilk aşı!
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANMAYA BAŞLADI

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs
salgınına karşı üretilen aşı, Yozgat Şehir
Hastanesi’nde sağlık çalışanları üzerinde
uygulanmaya başlandı.
Yozgat Şehir Hastanesi´nde oluşturulan
20 aşı odasında sağlık personelleri, randevu
sistemine göre aşılanıyor.
Her odada saat 08.30’dan 00.00’a kadar
her yarım saatte bir sağlık personelleri
aşılanacak. Yozgat’ta gönderilen 7 bin 40 doz
aşı sağlık çalışanlarına uygulanacak.
Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk aşı,
Başhekim Yardımcısı Mete Selvi’ye
uygulandı. Hastane Başhekimi Dr. Mustafa
Kozan da aşı olduğunu anlatarak, sağlık
çalışanları için uygulamanın bugün

itibariyle başladığını söyledi. Kozan, sağlık
çalışanlarının aşı için randevu alması
gerektiğini belirterek, "Hastanemizde 20 aşı
odası oluşturuldu.
Her odada saat 8.30’dan 00.00’a kadar
yarım saat ara ile bir personelimize aşı
yapılacak.
Bugün ben de aşımı yaptırdım. İnşallah bu
aşı ile inşallah virüs belasından kurtuluruz,
hem ilimize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Başhekim Yardımcısı Mete Selvi de “Sağlık
personeline aşı işleminin başlamasıyla
birlikte bir hekim olarak biz de aşı yaptırdık.
İnşallah hepimize hayırlı olur, ülkemiz
milletimiz bu hastalıktan kurtulur" şeklinde
konuştu. İHA
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SORGUN’DA EKiPLER
SAHADA

YOZGAT’A SICAK
YARDIM
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu
ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Yozgat’ta Sevgi
Evlerindeki çocuklara kış yardımı yapıldı. Kış yardımları
yapmaya devam eden WEFA Yozgat’ı da unutmadı.
Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen
yardım çalışmaları kapsamında Yozgat’ta toplamda 400
çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapılacak. Dağıtımlara WEFA
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çangır ile WEFA
Köln bölgesinden İbrahim Ayrancı ve WEFA Gönüllüsü
Muhammed Fatih Çardak katıldı.
Dağıtımlar öncesi Yozgat Valisi Ziya Polat’ı, Yozgat İl
Müftüsü Salih Sezik’i ve Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse’yi ziyaret ettiklerini ve kış yardımları hakkında
bilgiler aktardıklarını söyleyen WEFA Türkiye Yönetim
Kurulu Üyesi Metin Çangı, “Bugün güzel şehrimiz
Yozgat’tayız. İlk durağımız Sevgi Evleri oldu. Sevgi Evi
çocuklarına hayırseverlerimizin hediyelerini ulaştırdık;
çocuklara mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske
ve beslenme çantası hediye ettik. Daha sonra ise ihtiyaç
sahibi aileleri ziyaret ederek; çocuklara kışlık kıyafet
yardımı yaptık. Öte yandan ailelere zekât dağıtımı
gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
11 İLDE 5 BİN ÇOCUĞA YARDIM
Bu sene Türkiye’deki kış yardım çalışmalarına Sivas
ilinde start veren WEFA, Kayseri, Malatya, Afyonkarahisar,
Yozgat, Gaziantep, Tokat ve Trabzon illerindeki yardım
çalışmalarını ise Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle
gerçekleştiriyor. Bu illerde ihtiyaç sahibi çocuklara TDV
iş birliğiyle çeşitli kışlık malzemeler hediye edilecek. Öte
yandan kış yardımı çalışmaları Sivas, Gümüşhane, Edirne
ve İstanbul’da da devam edecek. WEFA, toplamda 5 bin
çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapılacak.
KIŞ GÜNEŞİ TÜM DÜNYAYI ISITACAK
WEFA, 2020/21 kış yardımlarını “Kış Güneşi Hediyeniz

Olsun!” sloganıyla gerçekleştiriyor. Kış yardım çalışmaları
çerçevesinde muhtaç ailelere battaniye, kışlık giysi,
gıda paketi, soba ve yakacak malzeme ile zekât yardımı
yapılıyor.
WEFA, kış yardımlarını Türkiye, Moğolistan, Kuzey
Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Pakistan, Keşmir,
Lübnan, Yemen ve Bangladeş’te gerçekleştirecek. Öte
yandan 2020/21 kış yardımları kapsamında mültecilere de
kışlık malzemeler ulaştırılacak. Ülkelerindeki iç savaştan
kaçarak Lübnan Arsal Kampı’na sığınan; çadırlarda, plastik
veya tenekeden yapılmış evlerde yaşam mücadelesi veren
mültecilere ve Bangladeş’teki kamplarda kalan Arakanlı
Müslümanlara da kış yardımı yapılacak. WEFA’nın kış
yardımları mart ayına kadar devam edecek.
DESTEK VEREBİLİRSİNİZ
WEFA’nın kış yardımlarına destek vermek isteyen
hayırseverler +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak
Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler.
Ayrıca WEFA’nın hesap numarasına havale de
yapılabilmektedir. Açıklama kısmına “ProjeNo201035”
yazılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için wefa.org
sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eda DEMİREL

Sorgun
Belediyesi
ekipleri sahada
çalışmalarına
devam ediyor.

Daha yaşanabilir bir Sorgun
inşa etmek için çalıştıklarını dile
getiren Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, “Ekiplerimiz her
zaman sahada. Bugün Ankara
Bulvarı garajlar mevkiinde orta
refüjde bulunan yaya geçidini
yenileyerek zamanla aşınan ve
tahrip olan kaldırımlarda onarım
çalışması yapıyoruz” şeklinde
konuştu.
Başkan Ekinci, Sorgun’da
mevsim şartları el verdiği sürece
ekiplerin sahada çalışmaya
devam edeceğini söyledi.
BEKLİYORUZ, HAZIRIZ
Başkan Ekinci, ayrıca
Sorgun Belediyesi’nin uzun
zamandır beklenen kar yağışına
da hazır olduğunu dile getirdi.
Belediye ekiplerinin 2 Kepçe,
1 Kamyon, 1 Tuzlama Aracı, 2
Greyder, 3 Traktör, 60 Ton Tuz,

40 Personel ile kar yağışına
her yıl olduğu gibi hazır
olduklarını kaydeden Başkan
Ekinci, “Karla mücadelede
canla başla çalışan ekiplerimiz
araçlarının bakımlarını
yaparak özlemle beklediğimiz
kar yağışı için hazırlıklarını
tamamladı. Yaz aylarında
ilçemizde yoğun bir şekilde
gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve
yol çalışmalarımız sonrasında
yenilenen yollarımızda karla
mücadele çalışmalarının
daha hızlı ilerlemesi için de
zemin hazırladık. İnanıyoruz
ki çalışmalarımız ile siz
değerli hemşehrilerimize
sıkıntı yaşatmadan, geçen
yıl olduğu gibi bu yılda kış
sezonunu sorunsuz bir şekilde
tamamlayacağız” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Yozgat’ta süreç başladı

ESNAFLIKTA ÇEVRE ÖNEMLİ!
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 20 yaşındaki Erol kardeşler
Özel Servis yetkilisi sahibi Alican
Erol oldu. Çocukluktan bu tarafa
babası ile esnaflık yapan Alican
Erol’a mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk.
DIŞARIDAN EĞİTİM ALIYORUM
Çocukluktan bu tarafa babasıyla
birlikte bu işi yaptığın belirten
Erol, “hem çalışıp hem dışarıdan
eğitim alıyorum. Okulumu da
aksatmıyorum” dedi.
ARABALARA KARŞI İLGİM VAR
Alican Erol, “Hayalimde zaten
arabalara karşı olan bir ilgim var.

İlgimi de gerçekleştiriyorum.
Sürekli bu işi yaparak hayalimi
gerçekleştirmiş oluyorum. Bu şekilde
de devam ediyorum” dedi.
FARK ÇOK
Alican Erol, “Geçmiş
dönemlerdeki esnaflık ile şimdiki
dönemdeki esnaflık arasında illa
ki fark var. O zamanki şartlar onu
gerektiriyormuş ama şimdi o şartlar
olmadığında işyeri çalıştırmak ve
müşteri potansiyelini tutmak zor”
ESNAFLAR ARASINDA
BİRLİK BERABERLİK ZOR
Esnaflar arasında birlik
beraberliğin fazla olmadığını ifade
eden Erol, “eşin dostun haricinde

esnaflık arasında birlik ve beraberlik
zor. Eşin dostun olduğu sürece
olabilir. Ama normalde bir tutumluluk
yok” dedi.
İŞİ GEREĞİNCE YAPSINLAR
Yeni işyeri kuracaklara genç
bir işletmeci olarak tavsiyelerde
bulunan Erol, “Bu işi gereğince
yapsınlar. Bir işin ehli olmadığı
sürece işyeri çalıştırmak, eşi, dostu
çevresi olmadığı sürece bir dükkan
hadi işleteyim diye bir şey yoktur.
İlla ki çevre edinecek. Çalıştığı bazı
yerler olacak. Her yerden bir şeyler
edinecek. Ona göre davranacak.
İşyeri çalıştırmak bilmiyorsan biraz
zor” diye konuştu.

Yozgat’ta ilk korona virüs
aşısı uygulamaları başladı.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih
Şahin, il ve ilçelerde çalışan
tüm sağlık çalışanlarının MHRS
üzerinden randevu alarak hafta
sonu da dahil olmak üzere aşı
yaptırabileceklerini söyledi.
Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi’nde
20, Sorgun 15, Yerköy 10 ve
diğer ilçe hastanelerinde 5’
er olmak üzere aşı odalarının
oluşturulduğunu hatırlattı. Tüm
Aile Sağlığı Merkezlerinde de aşı
uygulaması yapılacağını anlatan
Şahin, “CoronaVac aşısının ikinci
doz uygulaması 28 gün sonra
yapılacaktır” dedi.

Yaklaşık bir yıldır mücadele
ettiğimi salgın nedeniyle
herkesin aşı olması gerektiğine
değinen Şahin, “ Bu hastalıktan
korunmanın en önemli yollarından
biri aşı. Normal hayatımıza
dönmek için aşıyı mutlaka
yaptırmamız gerekiyor, sağlık
çalışanlarımızın fedakârca
uğraşları ile salgını durdurana
kadar aşıyı uygulamakta,
tedbir ve kısıtlamalara uymakta
kararlıyız. Hepimizin sağlığı
ve toplumumuzun huzuru için
aşılama programına destek
olmanızı rica ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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"Yozgat bana

anne kokusudur."

FARKLI EMNiYET
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği
Haydi ekibi soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadı.
Yozgat Belediyesi öncülüğünde hazırlanan
proje kapsamında koordineli çalışmalar
sonucunda oluşturulan yuvalar şehrin farklı
noktalarına yerleştirildi. Yozgat Belediyesi
öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü Çevre,
Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Haydi
ekibi, Yaşanabilir Çevre Derneği ve Yozgat
Sanatseverler Derneği iş birliğinde yapılan
yuvalar hayvan dostlarımızın kışın soğuktan
korunmasını sağlayacak.
DEVAM EDECEĞİZ
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada; “ Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma
Büro Amirliği Haydi ekibi olarak soğuk kış
günlerinde sokakta yaşayan dostlarımız
düşünülerek sokak hayvanları için Yozgat
Belediyesi koordinesinde başlatılan yuva yapım
çalışmalarında görev alınmış, tamamlanan
yuvaların ilimizin belli noktalarına yerleştirilmesi
için Yozgat Belediyemiz ile koordineli çalışma
yapılarak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları,
Hayvan Sever Dernekler ve Gönüllü Hayvan
Sever vatandaşlarımız ile birlikte sokaktaki
dostlarımız için yuvalar şehrimizin farklı
noktalarına yerleştirilmesinde de görev
alınmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre,
Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Haydi
ekibi olarak dağıtımı sağlanan yuvaların takibi
düzenli aralıklarla sağlanarak, yuvalarda barınan
sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının
karşılanması için çalışmalarımız devam
edecektir” denildi.

KÖSE, TALİMAT VERDİ
Yapılan uygulama hakkında bilgi veren
Yozgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Erhan Erol, “Yozgat belediyesi veteriner
İşleri Müdürlüğü olarak kış aylarının soğuk
geçmesi dolayısıyla sokakta yaşayan kedi,
köpek ve sahipsiz hayvanlara sahip çıkma
politikasını başkanımız Celal Köse’nin talimat ve
destekleriyle yürütmekteyiz” dedi.
Erol, “Bugünde ikinci projemiz olan 20
adet köpek kulübelerimizi yaptık ve doğaya
dağıtacağız. Hayvan sever arkadaşlarımızla
birlikte bu işlemi projelendirdik. İlk etapta
bilindiği gibi kedi evleri yaptık. 20 adet kedi
evini okul bahçeleri, parklara ve hayvan
severlerin talep ettikleri yerlere koyduk. Şuanda
da ikinci projemiz olan köpek evlerimizin 20
adedini üniversite kampüsü, okul bahçelerine
ve hayvan severlerin talep ettikleri noktalara
yerleştireceğiz. Burada hayvan sever dostlarla
bir proje uyguladık. Başta Mustafa Koç, Arzu
hanıma teşekkür ediyorum. Sayın başkanımızın
desteklerini gördük. Burada Fen işleri ve
makine ikmal müdürlüğüne de teşekkür
ediyorum. Ustalarımız gayet güzel bir proje
çıkarttılar. Varillerin içerisinde tahta koydular.
Kışın inşallah üşümeyecek hayvanlarımız.
Yozgat belediyesi olarak doğacı ve hayvanların
yanındayız” dedi.
BELEDİYE İLE BERABER YÜRÜTÜYORUZ
Yozgat Sanatseverler Derneği Başkanı
Mustafa Koç ise, Yozgat belediyesine verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür etti. Koç, “Bu

projeyi sunduğumuzda bize çok destek oldular.
Biz Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği ve Arzu
Köylüoğlu ile bu projeyi canlandıralım istedik.
Belediye ise hep birlikte yapmamızın halkımız
içinde güzel olacağını söylediler. Bizlerde bu
varilleri alarak masrafları minimalize ederek
geri dönüşüme kazandırmış olduk. Yardımcı
olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca Emniyet
Müdürlüğü Hadi uygulaması ekipleri de bizlere
destek oldular. Onlara da çok teşekkür ederim.
Her zaman yanımızdalar” dedi.
ÇEVRE VE DOĞA DERNEĞİYİZ
Son olarak konuşan Yaşanabilir Çevre
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Fidan, “Derneğimiz ilimizin ilk ve tek doğa ve
çevre derneğidir. Bugünde burada ilimiz için
yaptığımız projelerden birini gerçekleştirdik.
Projemiz hem atıkların çevreye zarar vermeden
geri kazandırılması hem de bu soğuk kar
günlerinde hayvanların soğuktan korunması
için bu malzemeleri yuvalara dönüştürmekti.
Bunun içinde öncelikle Belediye Başkanımız
Celal Köse’nin çevreye ve doğaya verdiği
katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu
çalışmalarda destek veren bütün hayvan sever
dostlarına teşekkür ediyorum. Buradaki en
büyük amaçlarımızdan biri Cumhurbaşkanımızın
eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık
projesine atıkların geri kazanımı vasıtasıyla
destek vermek ve hayvanların korunmasına
destek amaçlı bir projedir. İnşallah daha
yaşanabilir bir çevre için herkesin desteklerini
bekliyoruz” dedi. Eda DEMİREL

Yozgatlı Yazar Mustafa Çiftçi, İnsaniyet
dergisinden Nil Gülsüm'e röportaj verdi. Çiftçi
röportajında memleketi Yozgat'ı anne kokosu
olarak tasvir etti. Mustafa Çiftçi, Türk edebiyatının
son dönemde öne çıkan yazarlarından. Türkçenin
işlenmiş hâliyle, sıcak ve sarmalayan hikayeleriyle
kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaşan Mustafa
Çiftçi, şimdi de eserlerinden ilham alınarak çekilen
‘Gönül Dağı’ dizisiyle gündemde. Edebiyatın
ve kültürün başkenti sayılan İstanbul’dan veya
metropollerden değil, Yozgat’tan okurlarına seslenen
Mustafa Çiftçi ile edebiyatı, aşkı, yoksulluğu ve
memleketi konuştuk. Hikaye yazmaya başlamanızın
hikayesi nedir?
Benim hikaye yazmam göreceli olarak yenidir
de hikaye anlatmam eskidir. Arkadaşlarıma,
yakın çevreme, aileme hep anlatırdım ben. Bu
anlattıklarımı yazmam ise 2007 yılındadır. Sivas’ta
yayınlanan Aşkar Dergisi’ne hikaye göndermemle
başlar…
Türkümü ancak buradan söyleyebilecektim.
Yazar olmanın, hele de tanınan bir yazar
olmanın şartlarından birisi olarak edebiyat
mahfillerine yakın olmak görülür. Siz bunların çok
dışında bir örneksiniz. Edebiyat merkezi sayılan
yerlere uzakta kalarak başarılı ve bilinen metinler
üretemeyeceğinizi düşündüğünüz oldu mu hiç?
Ya da edebiyat ortamlarına uzaklığın zorluğunu
yaşadınız mı?
Yaşadığımız çağda iletişimin pek kolay olması
herhalde benim durumumu rahatlattı. Zaten
rahatlatmasa bile benim yaşadığım yeri terk etmek
gibi bir durumum yoktu. Bana edebiyat ortamları
uzak da olsa yakın da olsa ben ancak buradan
söyleyebilecektim türkümü.
Yozgat bana anne kokusudur.
Türk edebiyatının büyük ismi Sabahattin Ali de
bir dönem Yozgat’ta yaşıyor ve bahsettiği Yozgat çok
karanlık bir coğrafya. Şüphesiz bunda, o dönemki
psikolojisi de etkili olmalı. Fakat sizin yazdıklarınızda
şehrin ve insanının enerjisini, rengini, çağıldayan
dilini görmek mümkün. Nedir bu farkı yaratan?
Sabahattin Ali buraya mecburen geliyor. Para
lazım. Burada öğretmenlik yapması bu anlamda
biraz “zorunlu ikamet” İnsan mecbur olduğu yeri
sevemiyor. Bir de tabi alıştığı ortamı araması normal.
Ben ise burada doğdum. Bu şehrin kokusu bana
anne kokusudur. Düğünüm, cenazem buradadır.
Benim burayla nefes almam tabi olanıdır. Haber
Merkezi
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ayrılık daha
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da bir oyuncu
ile daha yollar ayrıldı. Kırmızısiyahlı takımın sezon başında
büyük umutlalar transfer ettiği Fırat
Demir’i ile karşılıkla anlaşarak
yolarını ayırdı.
Demir, kırmızı-siyahlı takım ile
yollarının ayırdığını sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla
duyurdu.
Demir yaptığı paylaşımda,

“Yozgatspor ile karşılıklı anlaşarak
ayrılmış bulunmaktayım bana
kattıkları değer için Yozgatspor
taraftarına halkına takım
arkadaşlarıma başkanıma kulüp
çalışanlarımıza minnetarım.
Bilmeden kırdığım hata yaptığım
herkesten affola. Beni bir evladınız
gibi görüp koruyup kolladığınız
için teşekkür ederim. İnşallah
başarılı bir ikinci yarı geçirirsiniz
sevgi ve saygılarımla” dedi. Murat
KARATEKİN

Genç Taekwondocular

Yıkım çalışmaları

kuşak atladı

devam ediyor
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumunda yıkım
çalışmaları devam ediyor.
İhaleyi alan firma
önce stadyumun kapalı
tribünlerini sökmeye
devam ediyor. Stadyumun
demir aksamları
söküldükten sonra yıkımı
gerçekleştirilecek.
1959 yılında kullanıma
açılan ve 2000 yılında
yeniden modernize edilen
Bozok Şehir Stadyumu
Karaman Belediyespor maçı
ile kapılarını tekrardan
kapatacak.
62 yıllık mazisi olan

ve yarım asra birçok
şampiyonluk hikayesi
sığdıran Bozok Şehir
Stadyumunun yerine yenisi
yapılacak.
70 GÜNDE
TAMAMLANACAK
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumu hurda karşılığı
yıkım ve moloz nakli
ihalesi sonrasında ihaleyi
alan firmaya yer teslimi
yapılacak.
İlgili firma şehir
stadyumunda hurda yıkımı
ve moloz nakli işini 70 gün
içinde tamamlayacak.
Murat KARATEKİN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Taekwondo Spor Kulübü sporcuları
kuşak sınavına tabi tutuldu.
41 sporcunun katıldığı kuşak
sınavında genç taekwondocular
kuşak atladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda
gerçekleştirilen kuşak sınavında
genç taekwondocular kuşak atlamak
için ter döktü.
Büyük çekişmelere sahne olan
kuşak sınavında başarılı olan
sporcular bir üst kuşağa terfi etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Taekwondo Spor Kulübü antrenörü
Yunus Aytaş, yeni yılın Ocak dönemi
kuşak sınavını yaptıklarını söyledi.
Aytaş, “Kuşak sınavımızı yaparken,
pandemi kurallarına dikkat ettik. 41
sporcumuz kuşak sınavına katıldı.
Sporcularımızın hepsi başarılı olarak
bir üst kuşağa atladı. Koronavirüs
salgını sürecinde taekwondo
eğitimlerimiz aralıksız sürüyor.
Haftanın beş günü boyunca Çok
Amaçlı Kapalı Spor salonumuzda
antremanlarımıza maske, mesafe
ve hijyen kurallarına dikkat ederek
devam ediyor.” dedi. Murat
KARATEKİN

