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Çayıralan'da

BASIN MENSUPLARI iLE

Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar
daha önce ilçe
halkının doğrudan
kendisine ulaşabilmesi
için sosyal medya
üzerinden telefon
numarasını vererek
vatandaşın birebir
sorunlarını çözme yoluna
gitmişti. > 6'DA

Yozgat Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan
Uçak, yerel ve ulusal
basın mensupları ile
bir araya geldi.
Uçak, basın
mensuplarına savcılık
bünyesinde faaliyet
gösteren kurumların
faaliyetleri hakkında
da bilgi verdi. 3'TE

BiR ARAYA GELDi

hızlı çözüm

EMNiYET'TEN
TABLET DESTEĞi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği,
pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden 5. Sınıf
öğrencisi Onur Koçak'ın tablet ihtiyacını karşıladı. 2'DE

NiMET HANIM’IN

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ

"iDDiALAR ASILSIZ"
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
"Seyfullah Seyhan isimli hasta, 09 Şubat 2021 tarihinde
genel cerrahi polikliniğe ayaktan başvurusunu yapmış,
yapılan fizik muayenesinde sağ kasık fıtığının olduğu
Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kağan Katar
tarafından tespit edilmiştir” dedi. >>> 7. SAYFADA

SEFAATLi OK ATIYOR
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'nün himayesinde İlçe gençliğine geleneksel ata sporumuz

okçuluğu öğretmek amacıyla hizmet veren Okçuluk Kulübü, geleceğin okçularını yetiştiriyor.

EN GÜVENİLİR SPOR

KARDAN AMETiSGELiN’i

Kaymakam Günlü, daha önceki görev yerinde
okçuluk sporu ile ilgilenmeye başladığını
Şefaatli’de göreve başlamasının ardından da
çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti.
Okçuluğun Ata sporu olarak her zaman
akıllarında olduğunu anlatan Günlü, “Ata
sporumuz olarak bizim aklımızın bir köşesinde
yer ediniyordu. Göreve geldiğimiz andan
itibaren biz Şefaatli’de nasıl okçuluk sporunu
geliştirebiliriz düşüncesinin çalışmalarına
başladık. Pandemi sürecinin de denk gelmesi
bizim pandemi sürecinde yapabileceğimiz en
etkili spor haline getirdi okçuluğu. Zaten dünya
sağlık örgütünün yaptığı açıklamaya göre de
dünyanın en güvenilir sporu olarak okçuluk
karşımızda” şeklinde konuştu.

Aydıncık İlçesi’nde kadın girişim ruhunun
önemli temsilcisi, ametist taşını hünerli
ellerle oradan da dünya ile buluşturan
Nimet Türker, yaptığı ‘Kardan Ametisgelin’
ile yine farkındalık oluşturdu. >> 3'TE

KURALLARA UYULUYOR

Bir Kütüphane de

Doğankent’e
Yozgat’ta her ilçeye en az bir kütüphane
sloganı ile çıkılan yolda somut adımlar
atılmaya devam ediyor. >>> 2'DE

Pandemi kuralları çerçevesinde
antrenmanların yapıldığını dile getiren
Günlü, “Hem bizim buradaki beden eğitimi
öğretmenimiz Mikail Hocamız, onun gayretli
çalışmaları bizim desteğimiz ve öğrencilerimizin
ilgisi ile kursumuz açtık.
Şu anda 5. 6. ve 7. sınıftaki, öğrencilerimiz
sosyal mesafeye uygun maske mesafe hijyen
kurallarına uygun, pandemi şartlarında
ok talimine başladılar. Diğer okullardaki
öğrencilerimizden çok yoğun da bir talep var.
Fakat biz yoğun bir kalabalık olmasın diye sayıyı
sınırlı tutuyoruz” dedi. >>> 3. SAYFADA

Belediye işçilerine

yüzde 11 zam

Dedefakılı belediyesi ile sendikamız arasında
bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesinde
mutlu sona ulaşıldı. >>> 4. SAYFADA

YOZGAT'TA ÜRETiLEN KAZ TÜYÜ

AVRUPA'YA iHRAÇ EDiLiYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama
Merkezince tüy işleme tesisinde üretilen
kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan gibi
Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 4'TE

Ahmet Bulut’tan destek açıklaması

“SÜRESi UZATILMALI”

Yozgat Serbest
Muhasebeci
Mali Müşavirler
Odası Başkanı
Ahmet Bulut,
Sosyal Güvenlik
Kurumu desteğinin
süresinin uzatılması
gerektiğini dikkat
çekti. >> 7'DE

ŞEFAATLi ACIYA UYANDI
MUTFAKTAKi TÜP PATLADI
Şefaatli’de sabaha karşı mutfaktaki tüpün patlaması
sonucu adeta facia yaşandı. Alevler ilçeyi acıya
uyandırdı. Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’nde Kale
Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında Bekir
ve Melek Şahin çiftçinin yaşadığı müstakil evde
bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alan mutfak
tüpü adeta bomba gibi patladı. >> 6'DA

1-2 YiNE
HÜSRAN

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
ligin 21’inci haftasında Kahta 02 spor’u
konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım 1-0 öne
geçtiği maçta Adıyaman ekibine 2-1
mağlup oldu. SPORDA

GÜNCEL
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Uyuşturucu İle Topyekün Mücadele Etmeliyiz

AHMET
SARGIN
Uyuşturucu daha çok
gençliğimize musallat
edilen bir illettir. Bu illetle
tanışanların başarılı olma
şansı yoktur. Bir ülkenin
her şeyi gençliğe bağlıdır.
Mutlu ve huzurlu yarınlar;
ancak, akıl sağlığı yerinde,
kötü alışkanlıkları olmayan
temiz bir gençlikle mümkündür. Yarının teminatı
olan gençlerimizi uyuşturucudan korumalıyız.
Onları bu tehlikelere
karşı uyarmalıyız. Gençlerimiz bizim umudumuz ve
geleceğimizdir. Uyuşturucu
denen virüs; umudumuz
ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayatını bir anda
söndürür. Geleceğimizin
teminatı bireyler uyuşturucu ile birlikte yok olmaya
başlarlar; umutlarımız da
onlarla birlikte yok olur.
Bu ve bunun gibi etkiler,
sağlıklı bir ailenin korumasında olmayan gençlerin
kendilerini yalnız hissetmelerine ve daha fazla yanlış
yapmalarına neden olmaktadır.
Ülkemizde uyuşturucu
kullanma oranı hızla artmaktadır… Hatta gençlerimizin özendiği ve hayat-

larını her gün takip ettiği
ünlülerin de uyuşturucu
kullanması gençlerimizi
olumsuz etkilemektedir.
Uyuşturucu en çok 15-20
yaş arasında kullanılmaktadır. Uyuşturucunun hedef
kitlesi; çocuklarımız ve
gençlerimizdir. Gençlerimizi
bu ve buna benzer tehditlerden korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak
zorundayız; Çünkü yarın
kendi çocuklarımız da bir
uyuşturucu kurbanı olarak
karşımıza çıkabilir.
Uyuşturucunun bir
gençte yapacağı tahribat
çok büyüktür, işte bunlardan birkaçı: Beyin ve
merkezi sinir sisteminde
tahribata yol açar. Akıl ve
iradeyi devre dışı bırakır.
Gençleri dengeden, normal
yaşam ve davranışlardan
uzaklaştırır. Delilik, erken
bunama, şuur ve hafıza
kaybı, felçlere yol açar.
Genç yaşta dünya insana
zindan olur. Fizik çöker.
Moral değerleri yok olur.
Uyuşturucu süreklilik arz
ederse, intihar arzusu
uyandırır. Doz aşımı ölümlere yol açar. Korkular,
endişeler, düşünme bozuklukları, ters yorumlar,
olmayan düşman icat etmeler başlar. Kalp ve kan
arızaları, pıhtılaşma, şekil
bozuklukları, kangrenler,
karaciğer
Suç işlemeye zemin oluşturur. Sosyal, kültürel ve
ekonomik sorunlara davetiye çıkarır. Bireyi aileden,
çevreden ve toplumdan
uzaklaştırarak sosyal bir
sorun haline getirir.
Uyuşturucu bağımlısını

nasıl tanıyacağız? El, kol,
bacaklarda siyah lekeli iğne
yerleri
Damar veya yüzeye yakın
yerlerde şişlik, iltihaplar.
Uyuşukluk, uykulu olma
durumu, kendinden geçme, dalgınlık, kasıntı,
Gözbebeklerinin ölçüsünde
değişme,
Ateşe tutmak için sapı
arkaya bükülmüş kaşıklar,
şırıngalar vb. aletler bulundurmak.
Hırsızlık, ortadan kaybolma, kazanç-harcama dengesizliği. Tanınmayan, kötü
çevrede olan arkadaşlarla
engellenmeyen bağımlılık
Madde bağımlıları sinirlidir.
Enjekte zaman yaklaştığında göz sulanması, hırçınlık,
burun akması, ağrı, kaşıntı,
titreme, soğuk terleme,
esneme ve göz bebeklerinin büyümesi gibi bedensel
değişiklikler gözlenir.
Gençlerimize okuma, bilgili
olma, sorgulama, seviyeli
yaşama kavramlarının
aşılanması onları uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır.
Hayata karşı dirençlerini
arttıracaktır. Uyuşturucu ve
kötü alışkanlıkların gençler
arasında gittikçe artış göstermesi anne ve babaları
tedirgin etmektedir.
Çocuklarımızı her türlü
kötü alışkanlıktan uzak
tutacak; her türlü olumsuzluğu yenecek güçte
ve iradede yetiştirmeliyiz.
Azgın dalgalar karşısında
dimdik ayakta durabilen;
ne istediğini bilen, aşınmayan kayalar gibi sağlam
gençlerin yetişmesine
katkıda bulunmak bu ülke-

yi seven herkesin birinci ve
en önemli görevi olmalıdır.
Çocuk veya genç ilk
uyuşturucu kullanımına
arkadaşı vasıtasıyla başlar. Çocuğumuz, gencimiz
durup dururken gidip
uyuşturucu kullanmaz, ilk
deneyimleri arkadaşları
vasıtasıyla öğrenir. Bu
nedenle; masum kılıklara
bürünüp gençlerimizi tesir
altına almaya çalışan sapık
akımlar her gün toplumumuzu kuşatmaya devam
ediyor. Bu durumda bizler;
çocuklarımızın eğitiminde
biraz daha titiz olmalıyız.
Toplumu ayakta tutan,
ona yücelme ve yasama
gücünü kazandıran , manevi , ahlaki ve hamasi
değerlerini çürüterek ,
sömürgeci devletlerin
uydusu halin getiren bir
soğuk harp uygulamasıdır
uyuşturucu.Toplum olarak
uyuşturucu kullanımıyla
savaşmak hepimizin görevidir.
MÜCADELE ŞART
Uyuşturucu daha çok
gençliğimize musallat
edilen bir illettir. Bu illetle
tanışanların başarılı olma
şansı yoktur. Bir ülkenin
her şeyi gençliğe bağlıdır.
Mutlu ve huzurlu yarınlar;
ancak, akıl sağlığı yerinde,
kötü alışkanlıkları olmayan
temiz bir gençlikle mümkündür.
Yarının teminatı olan
gençlerimizi uyuşturucudan
korumalıyız.
Onları bu tehlikelere
karşı uyarmalıyız. Gençlerimiz bizim umudumuz ve
geleceğimizdir. Uyuşturucu
denen virüs; umudumuz

ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayatını bir anda
söndürür. Geleceğimizin
teminatı bireyler uyuşturucu ile birlikte yok olmaya
başlarlar; umutlarımız da
onlarla birlikte yok olur.
Bu ve bunun gibi etkiler, sağlıklı bir ailenin korumasında olmayan gençlerin
kendilerini yalnız hissetmelerine ve daha fazla yanlış
yapmalarına neden olmaktadır.
Ülkemizde uyuşturucu
kullanma oranı ne yazık ki
hızla artmaktadır… Hatta
gençlerimizin özendiği ve
hayatlarını her gün takip
ettiği ünlülerin de uyuşturucu kullanması gençlerimizi olumsuz etkilemektedir.
Uyuşturucunun hedef
kitlesi; çocuklarımız ve
gençlerimizdir. Gençlerimizi
bu ve buna benzer tehditlerden korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak
zorundayız; Çünkü yarın
kendi çocuklarımız da bir
uyuşturucu kurbanı olarak
karşımıza çıkabilir.
Uyuşturucunun bir
gençte yapacağı tahribat
çok büyüktür, işte bunlardan birkaçı: Beyin ve
merkezi sinir sisteminde
tahribata yol açar. Akıl ve
iradeyi devre dışı bırakır.
Gençleri dengeden, normal
yaşam ve davranışlardan
uzaklaştırır. Delilik, erken
bunama, şuur ve hafıza
kaybı, felçlere yol açar.
Genç yaşta dünya insana
zindan olur. Fizik çöker.
Moral değerleri yok olur.
Uyuşturucu süreklilik
arz ederse, intihar arzusu

uyandırır. Doz aşımı ölümlere yol açar. Korkular,
endişeler, düşünme bozuklukları, ters yorumlar,
olmayan düşman icat etmeler başlar. Kalp ve kan
arızaları, pıhtılaşma, şekil
bozuklukları, kangrenler,
karaciğer
Suç işlemeye zemin
oluşturur. Sosyal, kültürel
ve ekonomik sorunlara
davetiye çıkarır. Bireyi aileden, çevreden ve toplumdan uzaklaştırarak sosyal
bir sorun haline getirir.
Uyuşturucu bağımlısını
nasıl tanıyacağız? El, kol,
bacaklarda siyah lekeli iğne
yerleri
Damar veya yüzeye
yakın yerlerde şişlik, iltihaplar.Uyuşukluk, uykulu
olma durumu, kendinden
geçme, dalgınlık, kasıntı,
Gözbebeklerinin ölçüsünde
değişme,
Ateşe tutmak için sapı
arkaya bükülmüş kaşıklar,
şırıngalar vb. aletler bulundurmak.
Hırsızlık, ortadan kaybolma, kazanç-harcama
dengesizliği. Tanınmayan,
kötü çevrede olan arkadaşlarla engellenmeyen
bağımlılık Madde bağımlıları sinirlidir. Enjekte zaman
yaklaştığında göz sulanması, hırçınlık, burun akması, ağrı, kaşıntı, titreme,
soğuk terleme, esneme ve
göz bebeklerinin büyümesi
gibi bedensel değişiklikler
gözlenir.
Gençlerimize okuma,
bilgili olma, sorgulama,
seviyeli yaşama kavramlarının aşılanması onları
uyuşturucudan ve kötü

alışkanlıklardan uzak
tutacaktır. Hayata karşı
dirençlerini arttıracaktır.
Uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların gençler arasında
gittikçe artış göstermesi
anne ve babaları tedirgin
etmektedir.
Çocuklarımızı her türlü
kötü alışkanlıktan uzak
tutacak; her türlü olumsuzluğu yenecek güçte
ve iradede yetiştirmeliyiz.
Azgın dalgalar karşısında
dimdik ayakta durabilen;
ne istediğini bilen, aşınmayan kayalar gibi sağlam
gençlerin yetişmesine
katkıda bulunmak bu ülkeyi seven herkesin birinci ve
en önemli görevi olmalıdır.
Çocuk veya genç ilk
uyuşturucu kullanımına
arkadaşı vasıtasıyla başlar.
Çocuğumuz, gencimiz durup dururken gidip
uyuşturucu kullanmaz, ilk
deneyimleri arkadaşları
vasıtasıyla öğrenir.
Bu nedenle; masum
kılıklara bürünüp gençlerimizi tesir altına almaya çalışan sapık akımlar her gün
toplumumuzu kuşatmaya
devam ediyor. Bu durumda bizler; çocuklarımızın
eğitiminde biraz daha titiz
olmalıyız.
Toplumu ayakta tutan
, ona yücelme ve yasama gücünü kazandıran ,
manevi , ahlaki ve hamasi değerlerini çürüterek
, sömürgeci devletlerin
uydusu halin getiren bir
soğuk harp uygulamasıdır
uyuşturucu.Toplum olarak
uyuşturucu kullanımıyla
savaşmak hepimizin görevidir.

Bir Kütüphane de Doğankent’e
Yozgat’ta her ilçeye en az
bir kütüphane sloganı ile çıkılan
yolda somut adımlar atılmaya
devam ediyor. Yozgat Valiliğinde
Doğankent Av. Yusuf Başer

Kültür Merkezi’ne kurulacak
olan kütüphane için İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile Doğankent
Belediyesi arasında protokol
imzalandı. İmza törenine Yozgat

Valisi Ziya Polat, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi
ve Doğankent Belediye Başkanı
Doğan Sungur katıldı.
Tarık YILMAZ

EMNiYET'TEN
TABLET DESTEĞi
Müdürlüğü ve Yozgat Polis Eşleri
Derneği de 10 yaşındaki Onur Koçak'ı
evinde ziyaret ederek aldıkları tableti
öğrenciye hediye etti.
Tabletine kavuşan Onur Koçak, İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile
telsizde konuşarak tablet alımında
katkı sağlayan emniyet mensuplarına
teşekkür etti.
Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem
Esertürk de “Onur'un CİMER'e yaptığı
yazılı istek dilekçesinde EBA ve
ZOOM üzerinden derslerine girmekte
zorlandığını ve geri kaldığını öğrendik.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri
Derneği ile ortak çalışma yaparak
bizlerden istemiş olduğu tableti
kendisine teslim etti. Kendisinden
derslerinde başarılı olacağı adına
söz aldık. Derslerinden geri kalan
öğrencilerin her zaman destekçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
ve Polis Eşleri Derneği, pandemi
nedeniyle Eba ve Zoom üzerinden
uzaktan eğitime devam eden 5.
Sınıf öğrencisi Onur Koçak'ın tablet
ihtiyacını karşıladı.
Eski Pazar Mahallesi'nde ikamet
eden Ramazan ve Gül Koçak çiftinin
10 yaşındaki çocukları Onur Koçak,
annesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı
İletişim Merkezi'ne (CİMER) "Oğlum
pandemi nedeni ile eğitimine uzaktan
eğitim ile devam ediyor. Oğlum
başarılı bir öğrenci. Derslerine
girmekte ve yapmakta zorlanıyor.
Bazen benim bazen de babasının cep
telefonu ile dersine girmeye çalışıyor.
Oda çok zor oluyor ve dersini tam
olarak yapamıyor. Polis amcalardan
tablet istiyoruz” talebinde bulundu.
CİMER yetkilileri de Onur
Koçak'ın bu talebini Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğüne iletti. İl Emniyet
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Ulan o marketler var ya o marketler

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Alışverişten hiç anlamam, desem abartmış olmam…
Bir şekilde markete girdiysem bir,
bilemediniz iki ürün
alıyorumdur, 3-4 diye
devam eden liste varsa elimde kalp spazmı
geçirmek üzereyimdir.
Çünkü bir ürünü bulabilmek ile hiç bilmediğim şehirde adres aramak aynı şeydir benim
için.

Alışverişe bu denli
yabancı biri olmama
rağmen hızla artan
fiyatların neden olduğu
o buhranlı duygu dünyasına çok da yabancı
değilim.
Yanlış anlaşılmasın
bir ürünü ederinin altında hatta bedavadan
biraz daha ucuza alma
niyetinden bahsetmiyorum.
Şunu biliyorum ki,
rekabet her zaman
kaliteyi, vatandaş adına da fiyat avantajını
getirir.
Son yıllarda hayatımıza giren üç harfli
marketler ne kazandırdı?
Rekabet geldi mi?
Rekabetin vatandaşa yansıması ne oldu?
Zaman zaman varlıklarından şikayetçi olsak
da her sektörde oldu-

ğu gibi marketçilikte
de zaman çok şey getirdi çok şey götürdü.
Ama son bir-iki yılda
götürdüğü kadar hiçbir
şeyi götürmedi.
Dövize bağlı küresel
ekonomideki olumsuz
gelişmeler ülkemizde
marketçilikte de değişime neden oldu.
Özellikle üretimden
uzak, ülkemiz gibi tarım politikalarını yeterince planlı üretim
modeli temeli ile inşa
edememiş toplumlar
ekonomideki olumsuz
gelişmelerden daha
çok etkilendi.
İşte bugün bir anda
artan yağ, şeker, çay
veya yumurta fiyatları
bunun göstergesi.
Bu işin fırsatçılık
modelinde yer alan
olduğu gibi üreticiden
aracıya oradan son

satıcıya uzanan yolculukta, son satıcı olarak
artan fiyatların karşısında durma imkanınız
var mı?
İsterseniz bir de şu
şekilde bir soru soralım: madem öyle bir
fırsatçılık zinciri var, o
halde üç harfli marketler de neden fiyatlar
hala aşağılarda seyrediyor.
İsterseniz bu iki
soru ekseninde devam
edelim konuya.
Efendim, evet üç
harfli marketlerde
bazı ürünlerde fiyatlar
tahminlerinizin altında
olabiliyor ya da zamanında oluşturulmuş bir
algı ile bizler fiyatları
piyasanın çok altında
görüyor, o şekilde algılıyoruz.
Ya da ne olduğu
belli olmayan, kalite-

siz markaları dayatan,
insanları bu ürünleri
almaya mecbur bırakan zihniyeti bütçeye
uygun görüyoruz.
Bu da fırsatçılığın
başka türü değil mi?
Aslında haftanın ilk gününde daha farklı bir
konuyu konuşalım istiyordum ki, televizyon
haberinde geçen ‘Tarım marketlerin sayısı
artırılacak’ haberini
dinleyinceye kadar.
Elbette ki artabilir,
üç harfli marketlerin
ne olduğu belli olmayan kalitesiz ürünlerini
almak yerine tarım
marketimizden de alışveriş yapalım.
Ancak şunu da çok
iyi idrak etmek gerekiyor, son satıcı olan
özellikle yerel marketler isteseler de bu işin
fırsatçılığına kaçamaz-

ŞEFAATLi OK ATIYOR

lar.
Kaçamazlar çünkü
aldıkları fiyat ile satış
fiyatı arasındaki farkı
isteseler de açıklayamazlar.
Ürün ya ilk satıcıdan ya da aracıdan
artıyordur,
Ürün yerli üretim
modelinde olmadığından, ihracat ürünü
olduğundan fahiş fiyatta ülkemize giriş yapıyordur.
Yani marketleri denetlerken bir de yerel
de neyi nerede ne kadar üretiyoruzu çok iyi
tahlil etmek gerekmiyor mu?
Bugün Ayçiçek yağında kendi kendine
yetemediği için ihraç
eden bir Türkiye kulağınıza hoş geliyor mu?
Geçenlerde Şefaatli
Ziraat Odası Başkanı

Adnan Erdoğmuş’la bu
konuyu konuştuk.
Neden Şefaatli Ziraat Odası, çünkü 10
yıla kadar Şefaatli ay
çekirdeği üretiminde
marka bir ilçeydi.
Sayın Erdoğmuş, 10 yıl
öncesine dönelim, biz
Türkiye’nin ay çekirdeğini üretmeye hazırız
mesajı verirken ne
demek istedi?
Yerli üretim desteklenir, teşvik edilir
ve ürün modeli doğru
planlanırsa dünyaya
yeten Türkiye profiline yeniden kavuşmuş
oluruz.
Zor mu, bence değil… Yerli marketleri
günah keçisi ilan etmek, ulan o marketler
var ya o marketler demek yerine neden ve
sonuçlara iyi bakmak
gerekmez mi?

BASIN MENSUPLARI iLE

BiR ARAYA GELDi
Şefaatli Kaymakamı Muhammed
Fatih Günlü'nün himayesinde İlçe
gençliğine geleneksel ata sporumuz
okçuluğu öğretmek amacıyla hizmet
veren Okçuluk Kulübü, geleceğin
okçularını yetiştiriyor. Bireysel
sporlarda Şefaatli İlçesi’nin gelişime
uygun bir yapısı bulunduğunu dile
getiren Şefaatli Kaymakamı Muhammed
Fatih Günlü ilerleyen dönemlerde
okçuluk sporunu daha ileri taşıma
hedefinde olduklarını söyledi.
EN GÜVENİLİR SPOR
Kaymakam Günlü, daha önceki
görev yerinde okçuluk sporu ile
ilgilenmeye başladığını Şefaatli’de
göreve başlamasının ardından da
çalışmaları hayata geçirdiklerini
kaydetti.
Okçuluğun Ata sporu olarak
her zaman akıllarında olduğunu
anlatan Günlü, “Ata sporumuz olarak
bizim aklımızın bir köşesinde yer
ediniyordu. Göreve geldiğimiz andan
itibaren biz Şefaatli’de nasıl okçuluk
sporunu geliştirebiliriz düşüncesinin
çalışmalarına başladık. Pandemi
sürecinin de denk gelmesi bizim
pandemi sürecinde yapabileceğimiz
en etkili spor haline getirdi okçuluğu.
Zaten dünya sağlık örgütünün yaptığı
açıklamaya göre de dünyanın en
güvenilir sporu olarak okçuluk
karşımızda” şeklinde konuştu.
PANDEMİ KURALLARINA
UYULUYOR
Pandemi kuralları çerçevesinde
antrenmanların yapıldığını dile
getiren Günlü, “Hem bizim buradaki
beden eğitimi öğretmenimiz Mikail
Hocamız, onun gayretli çalışmaları
bizim desteğimiz ve öğrencilerimizin
ilgisi ile kursumuz açtık. Şu anda 5. 6.
ve 7. sınıftaki, öğrencilerimiz sosyal
mesafeye uygun maske mesafe
hijyen kurallarına uygun, pandemi
şartlarında ok talimine başladılar. Diğer
okullardaki öğrencilerimizden çok
yoğun da bir talep var. Fakat biz yoğun
bir kalabalık olmasın diye sayıyı sınırlı
tutuyoruz” dedi.
YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Günlü, pandemi sonrasında okçuluk
sporunu daha da yaygınlaştırmayı
istediklerini belirterek, “

İnşallah ilerleyen zamanlarda
bütün Şefaatli’deki öğrencilerimizi
okçulukla buluşturup hepsinin hem her
şart altında spor yapabilmesini hem
de ata sporumuz olan okçuluğa daha
yakından ilgi duyabilmelerini, bununla
alakalı çalışmalar yapabilmelerini
sağlayacağız” diye konuştu.
BAŞKA SPROLARA DA
BAŞLAYACAĞIZ
“Hem çalışma arkadaşlarıma hem
de bu işe ilgi gösteren öğrencilerimize
çok teşekkür ediyorum” diyen Günlü,
“Bir önceki görev yerimde okçulukla
ilgili merakım başlamıştı. Orada ufak
adımları attık. Burada bu adımları
daha büyük hale getirmek nasip oldu.
İlerleyen dönemlerde hedefimiz
buradaki hamleleri daha fazla nasıl
ileri taşıyabiliriz. Odaklandığımız
nokta da bu. Bireysel sporlarda bütün
ilçelerimizde özellikle Şefaatli’de
gelişime çok uygun bir yapı var.
Pandemi döneminde takım sporları
ile öğrencilerimizle aktivite yapmak
çok sıkıntılı bireysel sporlar bizim için
daha avantajlı. Masa tenisi badminton
gibi diğer sporları da tercih olarak
sunacağız” ifadelerine yer verdi.
GÖNÜL İŞİ
Atatürk İlk okulu Beden eğitimi
öğretmeni ve Geleneksel Türk
okçuluğu antrenörü Mikail Birgül,
okçuluk sporunun gönül işi olduğunu
söyledi. Şefaatli ilçesinde 2 yıl önce
göreve başladığını aynı zamanda
lisanslı okçuluk hakemi olduğunu
anlatan Birgül, “Buraya 2 yıl önce
geldim. Bu fikrim olduğunu söyledim.
Hem milli eğitim müdürümüz hem
de kaymakamımız destek verdiler.
Herkes bu işe gönül verdi. Burası
konferans salonuydu. Buranın tefrişatı
ile ilgilendik. Burayı talimhane
haline getirdik. Başka okulların spor
salonlarında kullanılmayan malzemeleri
aldık. Kendimiz ilk başta ok yaparak
başladık. Daha sonra biraz daha
profesyonelleşerek hem ok hem de
yayları temin ettik. Çocuklarla birlikle
2 yıldan beri çalışıyoruz hem çocuklar
için güzel bir fırsat oldu. Büyük
şehirlerde büyük fırsatlar var. Biz de
ilçemizde çocuklarımıza bu fırsatları
sunmak istedik” şeklinde konuştu.

YARIŞMALARA KATILACAKTIK
Sporun başlaması ile çocuklara
ilk başta tereddüt yaşandığını aktaran
Birgül, “ Çocuklar da ilk başlarda
yapabilir miyim yapamaz mıyım
düşüncesi vardı. Daha sonra herkes
yapabileceğine inandı. Çalışarak daha
da güzel şeyler yapabileceklerine
şu anda inanıyorlar. Salgın süreci
araya girmeseydi biz geçen yıl
yarışmalara katılacaktık. Gençlik
sporun düzenlemiş olduğu yarışmalara
katılacaktık. İnşallah normale
döndüğümüz zaman gençlerimizi
yarışmalara göndereceğiz. Birinci
olmalarından ziyade hem öyle bir
ortamı görmeleri öyle bir ortamda
bulunmaları çocuklar için daha
iyi olacaktır. Çocuklar bu sayede
özgüvenleri gelişecek. Burada dikkat
ve koordinasyonları gelişiyor. Kol ve
sırt kaslarını geliştiriyorlar. Okçuluk
öyle bir spor branşı ki vücudunuzun
tüm kaslarının çalışması lazım. Nefes
kontrolü önemli. hem çocukların
dikkat ve koordinasyonları gelişiyor
hem de vücutları daha dirençli hale
geliyor. Atlı okçuluk projemiz da var.
Oku geliştirdikten sonra bunu atla
yapacağız” ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR SEVİYOR
Okçuluk kursuna giden çocuklar
ilse sporu seviyor, kendilerini
geliştirmek için çalışıyor. O
öğrencilerden bir kaçının düşünceleri
şöyle;
Asya Aydoğan: Ben 5. Sınıftan beri
çalışıyorum. Hem evde kalmıyoruz
hem spor öğreniyoruz. Kendimi başarılı
buluyorum. Daha da başarılı olacağıma
inanıyorum.
Ahmet Ata: 5. Sınıftan beri ok
atıyorum. Hiç zor değil. Öğrendikten
sonra her şey kolay oluyor. Kol kaslarım
gelişti. Sabretmeyi öğrendim.
Şerife durak: ok atmak çok güzel
bence. Hem güzel oluyor hem de
başarılı olabileceğime inanıyorum.
Kürşat Sarı: öğrendik. Kendimizi
geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun süredir
evdeyiz. Bu sporu öğreniyoruz.
Atalarımızdan kalma bir spor olduğu
için çok seviyorum. Çalışmaya devam
edeceğim
Eda DEMİREL

Yozgat Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak, yerel ve
ulusal basın mensupları ile bir
araya geldi.
Sohbetli buluşmada Uçak,
basın mensuplarına savcılık
bünyesinde faaliyet gösteren
kurumların faaliyetleri hakkında
da bilgi verdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uçak’ın ev sahipliğinde, İdari
Mali İşler Müdürü Halit Ünal’ın
da hazır bulunduğu çay sohbeti
samimi bir ortamda gerçekleşti.
ZOR VE ÖNEMLİ BİR GÖREV
İCRA EDİYORSUNUZ
Başsavcı Uçak, basın
mensuplarının zor ve önemli

bir görevi yerine getirdiklerini
belirterek, görevlerinde başarı
temennisinde bulundu.
Basın mensuplarının aynı
zamanda doğu haberi insanlarla
paylaşmakla mükellef olduğunu
hatırlatan Uçak, bilgiye en
doğru ve hızlı bir şekilde
ulaşmaları adına her zaman
kapılarının açık olduğunu ifade
etti.
KURUM FAALİYETLERİ
HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Başsavcı Uçak, ayrıca
başsavcılık bünyesinde faaliyet
gösteren kurumların faaliyetleri
hakkında da bilgi verdi.
Tarık YILMAZ

NiMET HANIM’IN
KARDAN AMETiSGELiN’i

Aydıncık İlçesi’nde kadın
girişim ruhunun önemli temsilcisi,
ametist taşını hünerli ellerle
oradan da dünya ile buluşturan
Nimet Türker, yaptığı ‘Kardan
Ametisgelin’ ile yine farkındalık
oluşturdu.
Yozgat’ın farklı gölgelerinden
farklı kardan adam ve kadın
görüntüleri gelmeye devam
ediyor.
Onlardan bir tanesini Aydıncık
Kadın Girişimciler Kooperatif
Başkanı Nimet Türker, ametist
taşları ile süslediği kardan gelin
ile hem ilçesinin önemli değeri
olan ametist taşının reklamını
hem de ilçesinin reklamını yaptı.
İlçede çıkarılan yarı değerli
taşlardan son yıllarda ürettiği
farklı tasarım takı ve süs eşyaları
ile dikkat çeken Türker, mahalle
sakinlerinin de dikkatini çeken
ametisgelinle, amestis taşının kış

versiyonunu da paylaşmış oldu.
Türker, kardan ametis gelinle
sosyal medya hesabından şunları
paylaştı: “Kardan Ametistgelin.
Kaç gündür yoğunluktan
yapamamıştım, bugün karların
erimesine rağmen ametistgelini
yaptım. Mahallemize bugün bir
heyecan geldi güzel resimler
çekindik bizler içinde güzel
neşeli bir anı olarak kaldı.
Ametistgelin her ne kadar ömrü
kısa olsa da.”

GÜNCEL
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Gerçek Ülkücü, Kendisi İçin Hiçbir Şey İstemeyen Kişidir.
(Ocak Hatıralarım – 14 -)
KENAN
EROĞLU
“CHP-MSP İktidarı
zamanında Yozgat’ta
Ülkücü sayısı maalesef
çok azalmıştı. İktidar
düştükten sonra o
kadar arttı ki aklımız
almadı. Meğer kimler milliyetçiymiş de,
kimler yıllardır şurada burada mücadele
ediyormuş da, hatta
1944’den beri bu meselenin içindeymişler
de haberimiz yokmuş.
Derneklerde yatarak,
harçlığını derneğe
veren, aç kalan Genç
Ülkücüler çok gerilerde
kalmışlardı.”
(1973 Milletvekilleri genel seçimlerinin
ardından CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)
ile MSP (Milli Selamet

Partisi) arasında bir
koalisyon hükümeti
kurulmuştu. Nasıl oldu
sol görüşleri savunan
ve Marksist bölücülerin
her türlüsünü desteklemekten geri durmayan bir parti olan
CHP’nin, İslami kural
ve kaideleri ön plana
alan ve onların savunuculuğunu yapan bir
parti ile ortaklık yapması bizler için büyük
şaşkınlığa sebep oldu.
Hatta Dini değerleri
ön plana alan bir parti
olan MSP’nin sol dünya
görüşünü benimseyen
ve bünyesinde her türlü Marksist düşüncede
insanları barındıran
bir parti ile bir araya
gelmiş olması daha
da büyük bir şaşkınlığa sebep olmuştu.
Fakat bu koalisyonun
kurulması için ne gibi
pazarlıklar ve hesaplar
yapıldı biz işin içyüzünü bilmemekle birlikte
büyük pazarlıkların
döndüğü söylentiler
arasındaydı.)

“Gerçek Ülkücü,
kendisi için hiçbir şey
istemeyen kişidir. Biz
böyle öğrenmiştik. 12
Mart (1971) öncesi ve
CHP-MSP iktidarı zamanında akşamları hiç
görmediğimiz, sokağa
bile çıkamayanlar şimdilerde ağabeyleri-tanıdıkları vasıtasıyla şef
oluyor, Müdür oluyor,
Muavin oluyor, tayinleri çıkıyordu. Ve ne
amaçla, hangi yoldan
o mevkie geldiklerini
bilmiyorlardı. Bilemezlerdi de. Çünkü koltuklar her tarafa dönebiliyordu.”
(Belki eleştirmelerim size fazla acımasız
gelebilir. Bu gün olsa
o büyüklerimizi aynı
şekilde eleştirir veya
onlardan olmadık şeyler bekler miydik?
Bu konu şimdilik
benim için şu an çok
belirsiz. Derneğin
sorumluluğunda olduğum için belki de
bundan dolayı biraz
fikirlerimiz keskindi.

Sert tedbirler, kesin
ve kararlılıkla bir şeyler istiyorduk. Pek çok
büyüğümüz ise bizim
bu düşüncelerimiz
belki de anlamıyorlar veya anlamaktan
uzaktılar. Bu gün düşünüyorum, onları yine
aynı şekilde eleştirir ve
sorumlu tutar mıyım
bilemiyorum. Onların
da kendilerine göre bir
yetişme tarzları vardı.
Belki de onların okudukları ve öğrendikleri
şeyler bizim okuyup
öğrendiklerimizle pek
uyum göstermiyor da
olabilirdi.)
“Tanıdık, eş, dost
diye tayin edenler
derneklerle işbirliği
yapmıyor, kendilerini
derneklerin üstünde
görerek çalışmaları
nazarı itibara almıyorlardı.
Bu da gençler üzerinde dolayısı ile bir
etki yapıyor ve bölünmelere sebep oluyordu. Okullarında yüzlerce Bozkurtlarından

bahsedenler arasında
10-15 sinsi Mücadeleci, 10-15 Selametçiden
ve 15-20 komünistten
hiç bahsetmiyordu. Eş
dost akraba kayırılıyor,
BÜD’ün (Büyük Ülkü
Derneği) hiçbir meselesi kaale alınmıyordu.
Ülkücü olduklarını sonradan öğrendiklerimizin tavsiyesi ile okula
alınan-işe alınan kişilerin ne hikmetse sonradan Komünist veya
Mücadeleci-selametçi
çıktığı görülüyordu.
Gerçekten Ülkücü
olanlar kendileri için
bir şey istemiyorlar,
onlar çile çekiyorlardı.
Kıyıdan köşeden Ülkücülüğe bulaşmış olan
kişiler iş-ikbal peşinde
koşuyor ve mevkileri
paylaşıyorlardı. Ülkücü olduğu için tayini
yapılan Müdürler,
Liderimizin kitabını
toplattırabiliyor. BÜD
gecelerinin biletlerini
sattırmayabiliyor ve
Milletvekilimiz geldiğinde de onda misafir

oluyordu. Gençler ne
yapsın? Hem okulda
baskı gör ceza al, rozet takama ve başını
koyduğun davanın
Milletvekili Müdürünün misafiri olsun.”
(1976 da Yozgat’ta
Eğitim Enstitüsünün
açılmış olması, senelerdir lise mezunu
olarak orada burada
gezen genç arkadaşlar
belki de kendileri için
bir ekmek kapısının
doğduğu düşüncesi ile
Derneğimizden ‘Büyük Ülkü Derneği’ bir
şeyler bekliyor, Eğitim
enstitüsüne girmenin
yollarını arıyorlardı.
Bu arkadaşlar belki de
Milliyetçi Harekete ilgi
duyuyor olmuş olabilirlerdi fakat bu ilginin
şuurlu bir Ülkücülüğe
dönüşmesi için bir
çaba içinde oldukları
da bizim tarafımızdan
pek görülen bir durum
değildi.)
(1974 Yılında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümeti bir süre

YOZGAT'TA ÜRETiLEN KAZ TÜYÜ

sonra bozuldu. Adalet
Partisinin dışarıdan
destekli bir hükümet
kurması sonucu derneğimizin gelişmesi de
CHP hükümetinin baskılarından kurtulmamız
sonucu hızlanmıştı.
Bu saatten sonra Yozgat’ta bulunan her
genç kendilerini Ülkücü olarak görüyorlar
veyahut görülüyordu.
Özellikle Başbakan
olarak Süleyman Demirel tarafından kurulan koalisyon hükümetine MHP’nin katılması
ve Milli Eğitim’de etkili
olması, Ayvaz Gökdemir’in Öğretmen
Okulları Genel Müdürü
olması bu ortamı hazırlamıştı. Fakat bu
durumlar ister istemez
bizi düşündürüyordu,
taraftarlarımız çoğalmış, derneğimiz arı
kovanına dönmüştü.
Her şey kontrolümüz
altında değildi ve kontrolü sağlamakta da
çok başarılı olduğumuz
söylenemezdi.)

AVRUPA'YA iHRAÇ EDiLiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma
Uygulama Merkezince tüy işleme
tesisinde üretilen kaz tüyleri,
Almanya ve Macaristan gibi Avrupa
ülkelerine ihraç ediliyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma
Uygulama Merkezi tarafından
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2017
yılında yapılarak hizmete açılan
Damızlık Kaz Üretim Tesisinde
kazların ıslahı yapılıyor.
Toplam 5 bin metre kare alan
üzerine kurulu tesiste damızlık
kaz ıslahı kümesi, tüy işleme
tesisi, kesimhane ve kuluçkahane
bulunuyor.
Tesiste, yerli ırk kazların
ıslah edilerek daha verimli hale
getirmek, yumurta verimi ve et
verimini yükseltmek için yeni kaz
hatları oluşturuluyor.
Böylelikle Türkiye'ye yurt
dışından kaçak diğer ırkların girişi
ortadan kalkıyor.
Kaz üretimi ile ilgili bilimsel
çalışmalar da yapılıyor.
Bu kapsamda tesiste kuluçka
faaliyeti, yumurta verimi, et verimi
ve kalitesi, sperm kalitesi ve suni
tohumla, tüy kalitesi, besleme ve
yetiştirme çalışmaları yapılıyor.

Tesiste, yerli kaz ırkları daha
verimli hale getirilirken, bölgede
kaz yetiştiriciliğinin artırılması da
hedefleniyor.
Ayrıca yerel ırkların geleceğe
aktarılması sağlanırken, aynı
zamanda üretim süreçleri de
üreticilere öğretiliyor.
Tesis bünyesindeki tüy işleme
tesisinde kaz tüyünden yastık,
yorgan, mont, kaban gibi ürünlerde
kullanılmak üzere yurt dışına
ihraç edilmek üzere tedarikçi
firmalara kaz tüyü satışı yapılıyor.

İYİSİ
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Kaz tüyünden yastık, yorgan,
mont, kaban gibi ürünler elde
edilirken Almanya ve Macaristan
gibi ülkelere ihraç edilmek üzere
tedarikçi firmalara kaz tüyü satışı
yapılıyor.
TESISTE 2021 YILINDA 2
BIN YERLI KAZIN ÜRETILMESI
HEDEFLENIYOR
Yozgat'ta üretilen kaz tüylerinin
Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini
aktaran Yozgat Bozok Üniversitesi
Tarımsal Araştırma Uygulama
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet

Akif Boz, “Özellikle Almanya ve
Macaristan'a ülkemizdeki ticari
firmalar aracılığıyla kaz tüylerini
ihraç etmekteyiz.
Biz hammadde olarak bu
ürünleri ihraç ediyoruz daha
sonra bunları işlenmiş bir şekilde
ithal ederek ülkemizde satışa
sunmaktayız. Bu sarmaldan
kurtulabilmek için hammaddeyi
işlenmiş ürün haline getirebilmek
için çalışmalarımıza devam
etmekteyiz” dedi.
Kaz ıslahı ile ilgili bilimsel
çalışmalara da devam ettiklerini
söyleyen Boz, “Son yıllarda
ülkemizde artan kaz varlığı ile
beraber elde edilen tüyler ticarete
konu olmaya başladı. Dünya
piyasasında çok yüksek gelirle
satılabilen ürünlerimiz bunlar.
Türkiye'de de bu işi
bilimsel anlamda yapıp üretimi
sağlayabilmek için çalışmalarımıza
başladık.
Elde edilen tüylerin
sınıflandırılması boylanması
açısından bilimsel çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Ticari müteşebbislerimize örnek
olması amacıyla tesislerimizde
herkese eğitim ve bilgilendirmeler
yapıyoruz” şeklinde konuştu. İHA

Belediye
işçilerine
yüzde 11
zam

Dedefakılı belediyesi
ile sendikamız arasında bir
süredir devam eden toplu iş
sözleşmesinde mutlu sona
ulaşıldı.
Dedefakılı belediyesi
ile Hizmet-İş Sendikası
arasında 3 yıl süreli toplu
iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi ücret
zammı sosyal haklar hariç,
1. Yıl yüzde 11, 2. Yıl %11,
3.Yıl yüzde 11 olmak üzere
belediye işçilerinin maaş
ücretlerine zam yapıldı.
Şube Başkanı Ferman
Zararsız, “ Dedefakılı belediye
başkanı Haydar Coşgun'a
şahım, yönetim kurulumuz ve
emekçi kardeşlerimiz adına
teşekkür ederim. İmzalanan
toplu iş sözleşmesi,
sendikamıza, Dedefakılı
belediyesine ve emekçi
kardeşlerimize hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
Murat KARATEKİN
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Akademisyenlere

proje eğitimi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın Eğitim
Yöneticiliğini üstlendiği “Yüksek Lisans ve
Doktora Öğrencilerine Yönelik Proje Geliştirme
ve Yürütme Eğitimi” etkinliği 15 - 20 Şubat 2021
tarihleri arasında düzenlendi.
Farklı üniversitelerden akademisyenlerin
eğitmenlik yaptığı ve İlim Yayma Vakfı (İYV)
tarafından İstanbul merkezli olarak yürütülen
eğitim etkinliğinden, farklı branşlarda lisan üstü
düzeyde eğitim gören, Türk ve yabancı uyruklu,
İYV bursiyeri 60’den fazla öğrenci yararlandı.
İYV adına Etkinlik Koordinatörlüğünü Dr.
Bayram Yalçın ve moderatörlüğü ise Emrah Avcı
yürüttüğü program, her gün 2 saat olmak üzere,
toplam 12 saat üzerinden gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata eğitimin ilk günü
“Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve
Kapanış Süreçleri” başlığı altında ve son günü de
“Stratejik Planlama ve Proje Teklifinin Kalitesi:
Uygulamalar Üzerinden Kritik” başlığı altında iki
seminer verdi. Ayrıca uygulamalı olarak örnek
proje yazımları üzerinden de önerilerde bulundu.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte
“Proje Tasarımında Temel Kavramlar:
İlişkileri ve Planlama” başlığı altında Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Sefa Tarhan, “Proje Yönetimi ve Sonuçların
Değerlendirilmesi” başlığı altında Hacettepe
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir,
“Literatür Analizi: Bilgi Kaynaklarına Ulaşım
ve Değerlendirilmesi” başlığı altında Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi
Melih Saraoğlu, “Projenin Bileşenleri ve İçerik
Oluşturma Stratejileri” başlığı altında Yıldız
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Kam ve
“Bulguların Analizi ve Sunum Teknikleri” başlığı
altında Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi
Temel seminer verdi.
Eğitime katılanlar tarafından yapılan
değerlendirmede, TÜBİTAK destek
programlarından haberdar oldukları, proje fikri
olanlar için çok yerinde olduğu, eksikliklerini
görebildikleri, uygulama sayesinde bir fikri proje
formuna dökme deneyimi yaşadıkları, ret edilen
projelerin neden ret edildiğini görebildikleri
belirtildi. Ayrıca bazı katılımcılar normal hayatta
da kullanabilecekleri bilgiler edindiklerini
ve projeler yaparak bilgilerini pekiştirmek
istediklerini ifade ettiği görüldü.
Eğitmenlerin samimiyetinden, özverilerinden,
azimli oluşlarından, farklı tarzlarını ortaya
koyuşlarından, eğitim sürecinde enerjilerini
üst seviyede tutmalarından, alçakgönüllü
yaklaşımlarından, akademik bilgi ve tecrübeleri
aktarmadaki içtenliklerinden etkilendiklerini ve
kendilerine böylesine nitelikli bir eğitim fırsatı
sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade
ederek teşekkür ettiler. Haber Merkezi
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"Doğan Cüceloğlu'nun ardından"

RİVAHİ
KALAY
Kendini yetiştirmiş
dünya tatlısı, dili tatlı, tatlı öğretici eğitici
kitaplarıyla konuş-

masıyla insanda
olumlu etki bırakan,
sürekli üreten, sorgulayan, sorgulatan,
yolumuzu aydınlatan,
entelektüel mütevazı
değerli bilim adamı,
büyük usta psikolog,
yazar Doğan Cüceloğlu;
Düşüncelerinde
kendimizi mi bulduk?
Değerlerimizi mi
kaybettik İnsan mı
olamadık?

Aynadaki “sen”e
mi bakamadık?
Belki de gerçekten
güvenilir insan olmayı başardık!
Yolumuza ışık tutması için yüreğimize
dokunan sözlerini
hatırlayalım.
“Maden insan doğdum, olabileceğim en
iyi insan olmalıyım”
“ Bir insanın gelebileceği en büyük
mertebe, güvenilir

olmaktır”
“Mükemmel değil,
iyi insan yetiştirmeyi
hedefleyin”
“Mükemmel değil,
merhametli çocuklar
yetiştirin. Karıncaları
ezmeyen, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezip geçmeyen,
sevgiyi hissetmeyi ve
hissettirmeyi bilen”
“Makam mevki,
rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir.

Çayıralan'da hızlı çözüm

Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar daha önce ilçe
halkının doğrudan kendisine
ulaşabilmesi için sosyal medya
üzerinden telefon numarasını
vererek vatandaşın birebir
sorunlarını çözme yoluna
gitmişti.
Başkan Codar şimdi de
bağlı birimlerin telefonlarını
vererek vatandaşların
sorunlarını daha da hızlı çözme
yoluna gitti.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar iş yoğunluğu
ve toplantılar nedeniyle
vatandaşlardan gelen
telefonlara cevap veremediğini
söyleyerek kendisine bağlı
birimlerde çalışan görevlilerin
telefon numaralarını verdi.
HALKA HİZMET
ÖNCELİĞİMİZ
Başkan Codar yaptığı
açıklamada; “Çayıralan
Belediyesinde halka hizmet
etmek önceliğimizdir.
Yaklaşık 2 yıllık görevim
esnasında hiçbir vatandaşımızı
ötekileştirmedik, ayrımcılık
yapmadık yapmayı da Allah
CC. bizlere nasip etmesin.
Sevgili hemşehrilerim
çoğu zaman belediyemiz

tarafından yapılması gereken
bir işiniz veya belediyemizden
maddi ve manevi bir destek
almak için doğrudan bana
ulaşmaya çalışmaktasınız.
Bu gayretiniz ziyadesiyle
beni memnun ediyor çok
mutlu oluyorum. Ancak çoğu
zaman bir toplantı veya iş
yoğunluğu sebebiyle sizlere
cevap veremiyorum. Birçok
hemşehrimde belediyede
yapılması gereken bir işi veya
belediyemizden araç gereç
desteği için bana ulaşmaya
çalışıyor. O andaki konumum
gereği cevap veremiyorum.
Bu sebepler çerçevesinde
Çayıralan Belediyesi’nde
liyakat sistemine göre benim
adıma görevlendirdiğim
çalışma arkadaşlarım
mevcuttur. Bu arkadaşlarımız
talimatım doğrultusunda beni
bilgilendirmek şartıyla benim
adıma görev yapmaktadırlar"
dedi.
SİYASİ KİMLİĞİ BENİ
İLGİLENDİRMİYOR
Çayıralan Belediye Başkanı
olarak vatandaşın siyasi kimliği
ile ilgilenmediğini belirten
Codar, "Yasal çerçeve ve
ahlaki çerçeveler içerinde

herkese ve her kesime hizmet
etmek benim asli görevimdir.
Eğer ki taleplerinizi gerine
getiremiyorsam gerekçeleri
ile bilgilendirmek zorundayım.
Yukarıdaki açıklamalarım
doğrultusunda adıma
görevlendirdiğim çalışma
arkadaşlarımın isimleri,
telefonları ve görev alanları
aşağıda belirtilmiştir.
Belediyemizdeki tüm iş, işlem
ve talepleriniz için belirtilen
görevlilerimizle irtibat
sağlayabilirsiniz"ifadelerini
kullundı.
İŞTE O GÖREVLİ
PERSONELLER VE TELEFON
NUMARALARI
1- Tuncay TOKSÖZ -Tüm
idari iş ve işlemler için Cep: 0
(554) 871 51 74
2-Metin ÖZLEKLİ -Tüm
fen işleri ve ihale alım-satım
süreçleri CEP: 0 (549) 513 08
20
3-Musa ÇETİNKAYA-tüm
işçi sevk ve idaresi ile tüm araç
sevk ve idaresi CEP:0 (544)
624 21 42
4-Halil İÇÖZ -tüm araç
bakım, tamir sigorta vs takip
işlemleri CEP: 0 (530) 327 63
94
5-Ziya DURAN tüm işyeri
ruhsat işlemleri ve zabıta
hizmetleri. CEP:+90 (544) 733
43 27
5-Güngör ÖZTÜRK 0 (533)
468 73 66. Belediyemiz şirketi
olan ÇEKAŞ’ın tüm alım, satım
iş ve işlemleri konusunda
yetkilendirilmişlerdir.
Ayrıca Mesai bitiminden
sonra 24 saat görevlimizin
bulunduğu: 0 (354) 736 18 70
numaralı hattımızdan ulaşım
sağlayabilirsiniz.
Tarık YILMAZ

Arkamızda sadece
insanlığımız kalır ve
öldüğümüzde sadece
çıplaklığımızı götürebiliriz bu dünyadan”
“Annen yok, kimsen yok”
“Sizi karşılıksız ve
sınırsız sadece annenizin sevme ihtimali
var.
En yakın dostunuzun bile bir karşılığı
ve sınırı vardır.”
“Siz ailede değer-

leri yaşar ve yaşatırsanız çocuk kendiliğinden değerleri
yaşar”
Aile kavramının
yok olmaya başladığı, değerini günden
güne kaybettiği günümüzde ne kadar
da güzel söylemişti.
İçindeki kimseyi
bulur, değer verirsen
sen güçlüsün.
Güçlü ve güvenilir
olman iyiliği, iyi in-

sanları aileyi topluma
kazandırır.
Sayın Hocam iyi
olmayı ve iyi insanları kimse sizin kadar
ciddiye almadı. Her
nefis ölümü tadacak
olsa bile ölüm hiçbir
canlıya yakışmıyor.
İç dünyamızda yolculuğa vesile olan
Size de yakışmadı.
Allah rahmet eylesin
mekânın cennet olsun. Saygılarımla

ŞEFAATLİ ACIYA UYANDI

MUTFAKTAKİ TÜP PATLADI
Şefaatli’de sabaha karşı mutfaktaki tüpün
patlaması sonucu adeta facia yaşandı.
Alevler ilçeyi acıya uyandırdı.
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi’nde Kale
Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında
Bekir ve Melek Şahin çiftçinin yaşadığı
müstakil evde bilinmeyen bir nedenden
ötürü alev alan mutfak tüpü adeta bomba
gibi patladı.
Patlamanın etkisi ile ev alev topuna
dönerken olay yerine gelen itfaiye ve
emniyet ekipleri Bekir ve Melek Şahin’in
cansız bedenleri ile karşılaştı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu
yangın kontrol altına alırken patlamanın
etkisi evin duvarlarının tamamen yıkıldığı
ortaya çıktı.
YALNIZ YAŞIYORLARDI
Kurtarma ve yangın söndürme
çalışmalarını yerinde takip eden Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat Karaca, vefat eden
Bekir ve Melek Şahin çiftinin 80’li yaşlarda
olduğunu yürüme güçlüğü çektiğini söyledi.
Karaca, yaşanan olaydan ötürü büyük
üzüntü duyduklarını belirterek, yaşlı çifte baş
sağlığı diledi.
BOZDAĞ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı
ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
sosyal medya hesabından başsağlığı

mesajı yayınladı. Duyduğu üzüntüyü dile
getiren Bozdağ; “Şefaatli İlçemiz Kale
Mahallesinde (21.02.2021 tarihinde ve gece
04.00 sıralarında) çıkan yangında hayatlarını
kaybeden hemşehrilerimiz Bekir Şahin ve
Melek Şahin’e Allah’tan rahmet; kederli
ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Rabbim mağfireti ve merhameti ile muamele
eylesin. Mekânları cennet, makamları âli
olsun” ifadelerine yer verdi.
BAŞER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de
olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek bir
başsağlığı mesajı yayınladı: “Şefaatli İlçemiz
Kale Mahallesinde, sabah 04.00 sıralarında
çıkan yangında hayatlarını kaybeden
hemşehrilerimiz Bekir Şahin ve Melek
Şahin’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine
başsağlığı ve sabır diliyorum.”
Tarık YILMAZ

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

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

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ 0507 551 25 86

saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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GÜNCEL

Ahmet Bulut’tan destek açıklaması

“SÜRESi
UZATILMALI”
"iDDiALAR ASILSIZ"
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, "Seyfullah Seyhan isimli hasta, 09
Şubat 2021 tarihinde genel cerrahi polikliniğe
ayaktan başvurusunu yapmış, yapılan fizik
muayenesinde sağ kasık fıtığının olduğu Genel
Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kağan
Katar tarafından tespit edilmiştir” dedi.
ACİL AMELİYAT GEREKTRİCEK
BİR DURUMU YOK
Acil ameliyat gerektirecek herhangi bir sıkışma
veya boğulma gibi bir durum olmadığını
belirten Karadağ, “Hastaya kasık fıtığı
nedeniyle ameliyat olması gerektiği fakat acil
bir ameliyata gerek olmadığı, elektif şartlarda
ameliyat olması gerektiği Dr. Katar tarafından
bildirilmiştir. Hasta durumu anladığını ve elektif
şartlarda ameliyat olmayı istediğini belirtmiş
bunun üzerine hastaya 16 Şubat 2021 tarihine
ameliyat için randevu verilmiştir. Fakat hastaya,
ameliyat öncesi hazırlıklarının yapılması için
15 Şubat 2021 tarihinde tekrar hastaneye
gelmesi Dr. Katar tarafından hatırlatılmıştır.
Hasta tüm söylenilenleri anladığını ve belirtilen

Seyfullah Seyhan isimli hasta,
09 Şubat 2021 tarihinde
genel cerrahi polikliniğe
ayaktan başvurusunu yapmış,
yapılan fizik muayenesinde
sağ kasık fıtığının olduğu
Genel Cerrahi Doktor
Öğretim Üyesi Mehmet
Kağan Katar tarafından teşhis
konuldu.

tarihte hastaneye geleceğini ifade ederek
hastanemizden ayrılmıştır. 15 Şubat 2021
tarihinde hasta Seyfullah Seyhan polikliniğe
ameliyat öncesi hazırlığının yapılması
amacıyla başvurusunu yapmış işlemlerinin
tamamlanmasının ardından, ertesi gün ameliyat
edilmek üzere izinli olarak evine gönderilmiştir”
dedi. Tarık YILMAZ

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut,
Sosyal Güvenlik Kurumu desteğinin süresinin
uzatılması gerektiğini dikkat çekti.
Bulut, “56486 Sayılı yüzde 6 Teşvik İndirimi
Uzatılmadığında İşverenleri İlave 214,65
TL Prim Yükü Bekliyor" diyerek bu sürenin
uzatılmasının gerekliliğini dile getirdi. Bu
konu aslında biz mali müşavirlerin konusu
değil. Ancak işlemeleri yapan biz olduğumuz
için kanunların uzayıp uzamaması bizler
beyanname verdiğimiz için Meslektaşlarımı
yakından ilgilendiriyor. Bulut ayrıca, Yozgat
da bulunan esnaf odaları aslında bu konu
hakkında yazılı sözlü bildirim yapması
gerekmektedir. Esnaf arkadaşlar her ne
olursa mali müşavirine gidiyor. Her sivil
toplum örgütü kendi meslektaşı için biraz
çaba göstermesi gerekir ve her fırsatta şunu
dile getirdim. Değerli vergi mükelleflerimiz
sizlerin de bağlı olduğu esnaf odaları var
sıkıntınız derdiniz onlara iletin onlarda bağlı
oldukları kendi birliklerine bildirsin.
6486 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesine eklenen ikinci
fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli
olmak yüzde 5 puanlık sigorta primi Hazine
desteğine ilave olarak prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden yüzde 6 puana kadar
ilave prim indiriminden yararlanma imkanı
sunulmuştu 2015’te yayınlanan genelge
ile prim borcu olmayan işverenlere. Söz
konusu ilave prim indiriminden 51 İl ve 2
İlçe yararlanmıştır ve İlimizde bu illerin
içerisindedir. Ancak; ilave prim indirimi

31.12.2020 tarihinde son buldu.
Sözkonusu genelge ile işverenler SGK
primlerini yüzde 6 eksik ödeyerek 214,66-TL
asgari ücret ile çalışandan tasarruf sağlama
imkanına sahip olmuşlardı. Tüm Dünyada
olduğu gibi Ülkemizde de yaşanan covid-19
salgını nedeniyle işverenlerimiz büyük
sıkıntı içerisindeler. Ocak ayına ilişkin SGK
prim bildirgelerinin son verilme günü 26
Şubat’ta son bulacaktır. İşverenlerimiz için
ciddi bir faydası olan bu indirimin uzatılması
umudundan dolayı henüz Ocak 2021
bildirgelerini vermemişlerdir. Uzatmanın bir
an önce yapılması hem içinde bulunulan zor
günlerde bir nebze de olsa desteklenmesi
hem de bildirimlerin bir an önce kamuya
aktarılmasında büyük fayda sağlayacaktır.
Beyan ve bildirim için kullanılan MUHSGK
beyannamesi biz Mali Müşavirler aracılığıyla
yapılmaktadır. Bildirimin son günlere
kalması işverenlerimiz kadar Özellikle
Meslek Mensuplarımızı da yakından
ilgilendirmektedir.2020 başında da aynı
konu aynı kanun için yazıldı ve yine böyle
sıkıntıyı yaşadık meslektaşlarım gece 23.59 a
kadar bürolarında bekledi. Sanki ceza verir
gibi bu tür kanun uzatmalarının uzayacak
veya uzamayacaksa erken bildirilmesi iyi
olur. MUHSGK zaten tam oturmamış bir
sistem, her ay ayrı bir sorun verdiği zaten
yetkililer tarafından biliniyor. Dolayısıyla
pandemi koşullarında ayakta durmaya
çalışan mükelleflerimiz ve özellikle biz Mali
Müşavirler için büyük önem arz eden bu
konuda hükümetimizden çözüm bekliyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN
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Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin 21’inci haftasında Kahta
spor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım 1-0 öne geçtiği maçta Adıyaman ekibine 2-1 mağlup
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02
oldu.

MAÇTAN DAKiKALAR

Yozgatspor 1959 FK aldığı bu
mağlubiyetle ligde kalma umutlarını zora
soktu.
SEMİH OYNAMADI
Yozgatspor 1959 FK’nın başarılı savunma
oyuncularından Semih Oğuz, Kahta 02
maçında forma giyemedi. Oğuz, 4 sarı kart
gördüğü için cezalı duruma düştü. Bir maçı
cezalı olan Semih Oğuz, Kahta02 maçında
forma giyemedi.
ALİ KEVEN İZLEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven, Yozgatspor 1959 FK,
Kahta 02 Spor maçını izledi. Keven, Sorgun
İlçe Stadyumundaki maçı protoköl tribünde
90 dakika maçı izledi.
3 MAÇTA 8 GOL YEDİ

Yozgatspor 1959 FK’nın devre arasında
Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı kaleci
Yiğit Kafkasyalı beklenilen performansı
veremedi. Genç kaleci kırmızı-siyahlı
forma ile üç maçta ilk 11’de sahaya çıktı.
Yiğit Kafkasyalı çıktığı üç maçta 8 gol yedi.
Kafkasyalı, Fethiyespor maçında 4, Ceyhan
maçında 2, Kahta maçında 2 gol yedi.
5 MAÇTA 0 PUAN
Yozgatspor 1959 FK’nın devre arasında
takımın başına getirdiği Memduh Fidan
beklenileni veremedi. ikinci yarının ilk
5 haftasında 5 mağlubiyet aldı. Bugüne
kadar sıfır puan toplayan Memduh Fidan
her hafta takımı küme düşmeye biraz daha
yaklaştırıyor.
Murat KARATEKİN

Dakika 2’de Sağ Kanattan Tayfun Bebek’in savunma arkasında attığı topu Ali Kaan Şahanbaz indirdi. Akın’ın sert
şutu farklı şekilde auta gitti.
Dakika 4’de sol kanatta Yozgatspor 1959’lı Yunus Emre’nin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan
Akın’ın şutu az farkla auta gitti.
Dakika 15’te sol kanatta topla buluşan Fatih Eren Pamuk’un pasında Yozgatspor’lu Uğurcan topu kornere
kornere gönderdi. Köşe vuruşunu Kahta’lı İsmail Palta kullandı savunmanın uzaklaştırmadığı top Ahmet Tuna’nın
önünde kaldı, Tuna’nın şutu auta gitti.
Dakika 16’da Yozgatspor defansının arkasına atılan topla Fatih Eren Pamuk topla buluştu, ceza sahası içine
girerken sert vurdu. Top Kaleci Yigit Kafkaskayı’lı da kaldı.
Dakika 19’da sağ kanattan köşe vuruşunu Yunus Emre, Ali Kaan paslaşarak kullandı. Yunus Emre’nin ortasında
Burak Aydın’ın şutu üstten auta gitti.
Dakika 21’de İsmail Palta topla ceza sahası ön çizgisine ilerlerdi. Topu İsmail’in ayağından alan Serdar Aşuk’un
şutu Fahri Eren Pamuk’un sırtına çarparak az farkla auta gitti.
Dakika 26’da Yozgatspor mutlak bir golü kaçırdı. Sol Kanattan Ail Kaan pasında ceza sahası ön çizgisinde toplu
bulaşan Murat Mercan paşanı Akın’a aktardı. Akın’ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
Dakika30’da Ziya İstek’in orta saha da kazandığı topu Akın’a aktardı. Akın tekrar Ziya’yı gördü, Ziya’nın ortasında
arka direkte önce Ali Kaan vurdu, kalecidedn dönen topu Yunus Emre Çabuker tamamladı. Yozgatspor 1-0 öne geçti.
Dakika 36’da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Tayfun Bebek kullandı. Onun ortası kaleci için rahat bir top
oldu.
Dakika 41’de sağ kanattan açılan orta da kafayı Ahmet Tuna Akın vurdu, Kaleci Yiğit Kafkasyalı uzanamadı. 1-1
Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.
Dakika 47’de ceza sahası ön çizgisinden Kahta’lı Barış Kılıç’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta
gitti.
Dakika 51’de Ali Kaan rakip kalede kaybettiği top, Yozgatspor’un kalesinde tehlike oluşturdu. Sol kanattan topla
ceza sahası içine kadar girdi, sıfırdan açtığı orta da topa ceza sahası içinde kimse dokumadı. Topu önünde bulan
Serdar Aşuk, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2 Dakika 52’de sol kanattan gelişen Yozgatspor
atağından Yunus Emre Çabuker topla bimrlikte ceza sahası içine kadar girdi. Vuruşunda kaleci topu güçlükle çeldi.
Dakika 62’de ceza sahası içinde oluşan karambol sonrasında topu önünde bulan Ercan Karaca sert vurdu. Kaleci iki
hamlede topu kontrol etti.
Dakika 86’da sol kanatta topla buluşan Beytullah Ersoy, topla birlikte ceza sahası dışına kadar girdi, sert şutu az
farkla üstten auta gitti.
Dakika 92’te Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Emre Çabuker’in sert şutu önce direğe çarptı, sonra kale
içine düştü. Maçın orta hakemi önce golü verdi, daha sonra yardımcısının kararı ile gol kararını değiştirdi. Murat
KARATEKİN

