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Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ

ÇALIŞTAYA KATILDI
Yozgat Bozok Üniversitesi ve bölge
üniversitelerinin katılımıyla Erciyes Üniversitesi
ev sahipliğinde “III. Araştırma ve İnovasyon
Çalıştayı” başladı. >>> 2. SAYFADA

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,

‘HAYIRLI OLSUN’
DEDi
Sarıkaya
Belediye
Başkanı Ömer
Açıkel, AK
Parti İl Başkanı
Yusuf Başer’e
hayırlı olsun
ziyaretinde
bulundu. > 4'TE

YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ
Yozgat Valiliği konferans salonunda
İlçeler Yatırım ve Çalışma Programları Genel
Değerlendirme Toplantısı yapıldı. >> 4'TE

2021 DÖNEM BAŞI

GENEL KURULU YAPILDI
Köylere Hizmet
Götürme Birliği
2021 Yılı Dönem
Başı Genel Kurulu,
Yozgat Valisi Ziya
Polat Başkanlığında

gerçekleştirildi.
Toplantıda, Genel
Kurul Gündem
maddeleri görüşülerek
karara bağlandı.
>>> 4'TE

Nerede bir mazlum varsa Türkiye orada

YOZGAT’TAN RASULAYN’A
GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı
Yozgat Şubesi ortaklaşa yürüttüğü kampanya
ile mazlum ve mağdurların yanında olmaya
devam ediyor. Yozgat’ın sıcak yardımları bu kez
de Suriye’nin Rasulayn bölgesindeki ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
MAZLUMUN YANINDAYIZ

EV YAPTIRDIK

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in de
katılımı ile gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri
Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki yetim
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere
dualarla uğurlandı.
Müftü Salih Sezik, Türk Milleti’nin
her zaman mazlumun yanında olduğunu
belirterek, “Öncelikle Allah yolumuzu açık
eylesin. Bu yardımları yapan Yozgat halkına
ben şükranlarımı sunuyorum, gönülden
teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in de
katılımı ile gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri
Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki yetim
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere
dualarla uğurlandı.
Müftü Salih Sezik, Türk Milleti’nin
her zaman mazlumun yanında olduğunu
belirterek, “Öncelikle Allah yolumuzu açık
eylesin. Bu yardımları yapan Yozgat halkına
ben şükranlarımı sunuyorum, gönülden
teşekkür ediyorum” dedi.

‘TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

MERCiMEK EKiMi ARTIRILACAK iSiM BELLi OLDU’
Yerli tohum çeşitlerinin

Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 22’inci
haftasında deplasmanda karşılaşacağı
Mardin Büyükşehir Başakspor maçının
hazırlıklarını sürdürüyor. SPOR DA

yaygınlaştırılması için çalıştıklarını dile getiren Yozgat
Tarım ve Orman İl Müdürü
Tanju Özkaya, Yozgat’ın
mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sırada yer
aldığını söyledi. >>> 6'DA

Kapı kapı gezip tespit ediyorlar

YAŞLIYA, ENGELLiYE

1 MiLYAR 725 MiLYON

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü, “Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” isimli
sosyal sorumluluk projesi kapsamında hasta, yaşlı ve
engellilere evde berber hizmeti sunuyor. >> 7'DE

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet
Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
Yozgat’a yaptığı yatırımlarla önemli
projeleri hayata geçiriyor. >>> 6'DA
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İşsiz Genç Nesle Sahip Çıkmak Zorundayız

AHMET
SARGIN
En önemli sorunlarımızdan birisi işsizliktir, işsizliğin yüksek
boyutlara ulaşmış
olması. Devletin işsizliği çözebilmek için
çabası sarfetmesi gerektiğini gösteriyor.
Devlet adamlarımızın
bu konuda bir politikasının, çabasının olması
gerektiği ifade etmek
istiyoruz.
İşsizliğin geldiği
noktayı küçümsemek
yanlış bir politika olur.
Ülkemizde genç nüfusun varlığı önemlidir.
Avrupa insanının yanlışı gibi çocuk yapmayı
bırakır, genç nüfusu
azaltırsanız, geleceğiniz biter.

Bu açıdan genç
nüfusun varlığı çok
önemlidir. Gençler
olmazsa yarınlarınızdan emin olamazsınız.
Genç nüfustan korkmamak aksine gurur
duymak gerekir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
gençlerin iş bulamama
kaygısı ve geçim sıkıntısı had safhadadır.
Bu bir gerçektir, ancak kaynakların doğru
kullanıp kullanılmadığı
önemlidir. Ülkenin
milli gelirinin ve kaynaklarının eşit- adil ve
doğru kullanımı çok
önemlidir. Üretime
ağırlık verilmesi, tarım
ağırlı ülkemizde tarımsal ürünlerin teşviki
Önem arz ediyor.
Ülkemiz bir tarım
ülkesidir, bu nedenle
Tarımın ve hayvancılığın devlet eliyle teşvik
edilmesi gerekir. Tarımsal üretime ağırlık
verilmesi bu alandaki
istihdamı çoğaltır. Bir
tarım ülkesinde tarımı
ve hayvancılığı öldürsek işsizliği çözemeyiz.

Ekonomi konusunda
tüm dünyada olan bir
gerçek var: “Paylaşım
adaletsizliği” Ülkelerin
kaynaklarını elinde
bulunduranlar bu grup
azınlık hoyratça bir
yaşam sürerken fakir
ve gariban vatandaşlar sefaleti yaşıyorlar.
Ülke ekonomilerinin
yüzde seksenini elinde
tutanların oranı yüzde
on civarındadır. Bu
kaynaklardan faydalanmayanların oranı
ise yüzde seksenlerdedir. Böylesine ciddi
adaletsiz bir dağıtım
söz konusudur.
Tüm gelişmiş süper ülkelerde de bu
böyledir. Onun için
dünyada huzursuzluk,
adaletsizlik artıyor,
soygun, talan, vurgun
ve yağmacı bir güruh
doğuyor.
Bu dengesiz ve
adaletsiz bir ekonomik
paylaşımı doğuruyor.
İslam Dini bunu zekat
ve sadaka yardımlaşması sistemi ile çözmüştür.
Ülkemizde de eko-

nomik bakımından
gelir seviyesi yüksek
olanların oranı yüzde
onu yüzde yirmiyi geçmezken, halkın büyük
bir oranı orta halli yaşamakta, yine ciddi bir
oranı da düşük seviyede gelire sahip bulunmaktadır.
Yanlış politikaların
sonucu iş adamlarımızı, üretim yapan
insanlarımızı caydırdığımız, üretimden
uzaklaştırdığımız bir
başka ciddi konudur.
İflas ekonomileri ile
bir yerlere varmanın
mümkünatı yoktur.
Özelleştirme politikaları da yanlış İMF politikalarıdır. Kriz ekonomilerini üretenleri de
iyi değerlendirmemiz
gerekiyor. Dünyaya bu
krizleri yaşatanlar para
babaları kapitalistlerdir.
Gelişmiş dünya ülkeleri diyorlar
ya? Dünya devlerinin
ekonomilere baskıları nelerdir? Sermaye
gücünün elinde bulunduranlar dünya poli-

tikalarına yön veren
insanlardır. Bu bir bakıma dünya insanlığını
köleleştirme politikasındır. Hiç bir şey
sanıldığı kadar basit
değildir. Şimdilerde ise
dünya nüfusu azaltma
politikasına sarıldılar.
Birileri sermayenin
gücünü insanlığa- devletlere siyasi baskı
unsuru olarak kullanıyor. Fakir yoksul ve
sömürge ülkelerinin
ekonomilerini soyan
onları açlığa ve yoksulluğa terk eden zalimler
er geç bunun hesabını
vereceklerdir.
Dünya ekonomisine
yön verme şansınız olmadığına göre alınması gereken tedbir kendi
ülkenize ait olacaktır.
Genç nüfusa sahip
çıkmak ve onları üretime, ekonomiye, hatta
hayata kazandırmak
için politikalar üretme planları yapmak
zorundayız. Dünya
ekonomik dalgalanmalarından uzak kalma
şansınız yoktur. Ekonomik krizler bizi de

vuracak bu kaçınılmaz
bir zorunludur. Ancak
ülkemizin milli kaynaklarını doğru kullanmak,
adil olmak ve bu kaynakları yerli yerinde
sarf etmek çok önemlidir. Bu da adil eşit
İslami ve milli bir politikayla mümkündür.
Politikalarınız bu
yönde olmalıdır.
Üretemeyen toplumlar, tüketimde de
aciz kalırlar. Üretmediğiniz şeyi nasıl tüketeceksiniz? Dışarıdan
satın alarak. İşte o
zamanda işsizlik had
safhalara ulaşır, tembelleşen bir toplum
haline geliriz.
Köylünün üreticinin
ekonomik şartlarını
yükseltip, köylümüzü
üretime teşvik etmek,
ürettiği malları pazarlamak zorundayız.
İkincisi sanayiyi geliştirmeliyiz. Bu konuda
kalifiye eleman yetiştirmek, sanat okullarını çoğaltmak ve sanat
okullarını uygulama
merkezlerine dönüştürmek zorundayız.

Yüksek okulları bilim
merkezlerine dönüştürülüp devletin ekonomisine katılımını sağlamalıyız.
Fabrika, üretim
sahası, sanayi merkezleri kuran, organize
sanayilerini canlandıran iş adamlarımızın
önündeki tüm engelleri
kaldırarak onların üretim yapmalarını üretim
alanlarını geliştirmelerini teşvik etmeliyiz. Hepsinden daha
önemlisi devletin milli
gelirinin çar-çur edilmesini önleyip (İsraf
ekonomisine dur deyip) milli kaynakların
yerinde ve adil kullanımını sağlamalıyız.
Ancak ülkemizde
çok ciddi boyutlarda
genç bir nüfus var,
bu çocuklarımız işsiz,
zamanlarını ve hayatlarını boş yere harcıyorlar. Bu gençleri
yanlış politikalarımıza
kurban etmeyelim.
Aksi takdirde onları da
geleceğimizi de kendi
ellerimizle mahvetmiş
oluruz.

JANDARMA'DAN COViT-19

BiLGiLENDiRMESi
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ

ÇALIŞTAYA KATILDI
kısa vadeli çalışmalarla sektöre
hitap eden ürünler ortaya koyarak
bölgesine değer katar bir durumda
olduğunu sözlerine ekledi.
Karadağ, konuşmasının
devamında: “Ülkemiz her alanda
olduğu gibi bilim ve teknoloji
alanında da çok önemli gelişmeler
göstermektedir. Bunun en güzel
örneği de ülkemizin sağlık ve
savunma sanayinde geldiği
noktadır.
Ülkemizde bir zamanlar Ar-Ge
kültürü tartışılırken, disiplinler
arası çalışmayla Ür-Ge’nin üretim
ve gelişmenin sağlanması ve
teknolojiye dönüşmesi süreçlerinin
yapılması gerektiği söylenirdi.
Artık Yükseköğretim Kurumunun
(YÖK) yeni yüzüyle birlikte
üniversitelere sağlanan vizyona
bakıldığında üniversiteler, salt
eğitim öğretim ve akademiadaki
salt görevlerinin dışında,
bölgesine, ülkesine ve hatta
insanlığa değer katacak ürün
ve teknolojilerle sorumlu hale
getirilmiştir. Gerek araştırma
üniversitelerimiz, gerekse de
ihtisas üniversitelerimiz bu
temelde önemli görevler ifa
etmektedir” ifadelerini kullandı.
Karadağ, “Çalıştay, bölgesel
olarak üniversitelerin akademiaya
çok daha güçlü hitap etmesi ve
teknolojik dönüşümlerle daha
fazla katkı sunmaları anlamına
gelecektir. Yozgat Bozok
Üniversite olarak biz de bölge
üniversitelerimizle buna iştirake
hazırız.” sözleriyle konuşmasını
tamamladı.
Üç gün devam edecek
çalıştayda Yapay Zeka ve
Yazılım Araştırmaları, Nükleer ve
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları,
Donanım ve Haberleşme
Araştırmaları, Enerji Depolama ve
Batarya Teknolojileri başlıklarında
alanında uzman akademisyenler
tarafından sunumlar
gerçekleştirilecek.
Tarık YILMAZ

öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını
anlattı.
Öğrencilere çocuk dergisi dağıtan jandarma
ekipleri daha sonra Toprakpınar köyünde yalnız
yaşayan bir kadını ziyaret ederek soba zehirlenmesi
ve dolandırıcılara karşı uyardı.
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Yozgat Bozok Üniversitesi
ve bölge üniversitelerinin
katılımıyla Erciyes Üniversitesi
ev sahipliğinde “III. Araştırma ve
İnovasyon Çalıştayı” başladı.
15 Üniversitenin katılımıyla 2325 Şubat 2021 tarihleri arasında
bu yıl üçüncüsü düzenlenen
‘Araştırma ve İnovasyon
Çalıştayı’nın bu yılki amacı; bölge
üniversiteleri arasında iş birliğinin
artırılması yoluyla; nitelikli
insan kaynağı yetiştirilmesi,
ortak altyapıların kullanılması,
katma değeri yüksek akademik
çıktı elde edilmesi ve çalıştaya
katılacak üniversitelerin birbirini
ve araştırma potansiyelini tanıması
olarak belirlendi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın çalıştayın
amacını özetleyen kısa açılış
konuşmasından sonra TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Naci Gündoğan da çalıştayın
önemine dair birer konuşma yaptı.
Daha sonra bölge üniversiteleri
arasında ilk sözü alan Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, burada
yaptığı konuşmada üniversitelerin
güçlerinin birleştirilmesi ve alt
yapılarının ortak kullanılmasının
ülkedeki akademianın çok
güçlü olması anlamına geldiğini
belirterek Yozgat Bozok
Üniversitesi olarak bu ortak
akıl ekseninde çalışmalara yön
verdiklerinin altını çizdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
‘İhtisas Üniversitesi’ olarak bir
yılını doldurduğunu belirten
Karadağ, “bölgesel kalkınma
odaklı kısa, orta ve uzun
vadedeki Ar-Ge çalışmalarını
teknolojiyle buluşturup inovasyona
dönüşümünü sağlamaya çalışarak
Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerini
yönetmenin önemli bir adımını
gerçekleştirmeye çalışıyoruz”
dedi. Karadağ, Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin ihtisas temelli

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy
okullarını ziyaret ederek öğrencilere maske, mesafe
ve temizlik kurallarını anlattı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
Sarıkaya İlçesinde, Yukarısarıkaya ve Tepedoğan
İlkokullarını ziyaret ederek öğrencilere korona virüs
tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Jandarma ekipleri,
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DAMLA
ECZANESİ
USLU ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah.Viyana
Cad.No:11/A

TEL: 217 22 20

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

6/-9

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İki ara bir dere ve stadyum…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Ne denli sorunlu bir
konuya parmak bastığımın farkındayım.
Ancak şunu da biliyorum ki, yüksek sesle
yazmak, mümkünse
konuya son noktayı
koymak istiyorum.
Evvela, Yozgat Şehir Hastanesi ile baş-

layalım.
Yozgat’ta hastanenin yeri yıllarca muallakta kaldı. Ora mı
olsun, bura mı olsun…
Orası olursu falanca
kişi kazanır, burası
olursa falanca kişi
kazanır.
Sırf yer belirlenemediği için maalesef
hastanemiz geç yapıldı.
Geç olmasının bir
hayrı oldu Yozgat’ımıza, şehir hastanesi
modelinin ilki siyasi
iradenin de etkisi ile
şehrimize yapıldı.
Hastane yeri ora
mı, bura mı tartışmaları gölgesinde
netleştiği gün bir ba-

sın açıklaması geldi
kamuoyuna. Bir grup
Yozgatlı ve sağlıkçı şu
anki yerin de yanlış
olduğunu iddia etti.
ızır idi Yunus idi
olayı bitmiyor şehrimizde vesselam.
Hülasa aynıproblem
Sorgun’da da yaşandı.
Yer tartışmaları aşağı
yukarı 3-4 yıl sürdü.
Kaçan balık büyük
oluyor, kaybeden şehrimiz ve insanlarımız
oluyor.
Bu gün yeni yapılacak şehir stadyumunun yerini de tartışıyoruz.
Müteahhit firma
çalışmalara başladı biz
hala yer beğeneme-

dik, beğendiremedik.
En başından beri şu
fikri savundum, yanlış
olan bir gerçek var ki,
o da “Yozgat’ın hatalı
ve yanlış yere konumlanmış” olması.
Geçmişin hatalarını
her zaman düzeltme
imkanı bulamazsanız
ancak aynı hataları
tekrarlamamak elinizdedir.
Yozgat’ta yeni ve
modern bir stadyum
planlandı.
Olması gereken
aynı yere mi yapmak
yoksa şehir dışına mı
çıkarmaktı.
Bana sorarsanız
(çok affedersiniz) bir
tuvalet dahi yapıyor

olsanız şehir dışına
çıkarın derim.
Ama bu tür yatırımlarda sanki basiretimiz bağlanıyor.
Şehir bir anda parça
parça oluyor.
Bir kısım cenah
şehir dışı diye bayrak
açarken bir kısım cenah “olmaz efendim
şehir dışında kalmalı
ekonomiye darbe vurursunuz” diyor.
Bir kısım cenah da,
“stadyuma ne gerek
var efendim fabrika
yapın” diyor.
Stadyum konusunu irade sahibi olan
siyasetçilerle çok
defa konuştum. Toplumsal uzlaşma sağ-

lanmadığını, büyük
bor çoğunluğun şehir
merkezine yapılması
yönünde ısrar ettiğini
dile getirdi. Tek sebep
ekonomik (!) anlayacağınız.
Hülasa, şehrin iki ara
bir dere zihniyetinden
kurtarılması gereken
çok önemli bir tesis
yine bizim kararsızlığımız yüzünden ortada kaldı!
BİR YÜKSEK SESE
İHTİYACIMIZ
VAR!
Kıymetli Yozgatlılar, büyüklerim, küçüklerim, abilerim,
ablalarım kardeşlerim
ve değerli siyasi irade.
Yozgat’ta ortak akla

verilen önem tamam
olmasına tamam ama
bazı durumlar var ki,
-amiyane bir durum
ama- masaya yumruğunu vuracak, yüksek
sesle son noktayı koyacak bir akil adama,
ağabeye ihtiyaç var.
Kararsızlıklar yüzünden ortaya çıkan
sonuç ne şehri ne
insanları ne de geleceğimizi memnun etmiyor.
Yozgat’ın yeni stadyumu modern, kullanışlı, şehre yakışır
bir fiziki donatıda inşa
edilecek ancak biz
hala aynı yerde olacağız, yeri ora mı olmalıydı bura mı?

Atık şişelerden

sanat eseri
Nerede bir mazlum varsa Türkiye orada

YOZGAT’TAN RASULAYN’A
GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı
Yozgat Şubesi ortaklaşa yürüttüğü kampanya
ile mazlum ve mağdurların yanında olmaya
devam ediyor. Yozgat’ın sıcak yardımları bu kez
de Suriye’nin Rasulayn bölgesindeki ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’in
de katılımı ile gıda ve temel ihtiyaç
malzemeleri Suriye'nin Rasulayn
bölgesindeki yetim ve ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmak üzere
dualarla uğurlandı.
MAZLUMUN YANINDAYIZ
Müftü Salih Sezik, Türk Milleti’nin
her zaman mazlumun yanında
olduğunu belirterek, “Öncelikle
Allah yolumuzu açık eylesin. Bu
yardımları yapan Yozgat halkına ben
şükranlarımı sunuyorum, gönülden
teşekkür ediyorum” dedi.
EV YAPTIRDIK
Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Yozgat Şubeleri
olarak bu tür çalışmaları sıklıkla
gerçekleştirdiklerini dile getiren
Sezik, “Bundan önce de defaatle

birçok insani yardım malzemesi
gönderdik. Hatta orada 1 tanesi
6 bin liradan yirminin üzerinde
de ev yaptırdık hayırseverlerin
katkılarıyla. Şu anda da yine
bu doğrultuda yaklaşık 200-250
bin liralık gıda- insani yardım
malzemesi ulaştıracağız. Bazı
hayırseverlerimizin katkılarıyla
yapımı devam eden evleri yerinde
ziyaret edeceğiz, yenilerinin
temelini atacağız. Ben burada bu
çalışmalarda emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Basınımıza da
teşekkür ediyorum bizleri bu saatte
burada yalnız bırakmadınız” şeklinde
konuştu.
YERLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ
Sezik, yardımların ne ilk ne de
son olduğunu her zaman mazlumun,

ihtiyaç sahibinin yanında olacaklarını
belirterek, “Bu bizim aslında ilk
gönderdiğimiz yardım değil. Ben
de bizzat arkadaşlarımla beraber
başında bulunacağım. Orada
Rasulayn bölgesinde yetimlerin
kampı var; o kampta yetimleri,
çocukları ziyaret ederek bu
yardımları elbirliği ile yerlerine
ulaştıracağız. Vakfımız Dünya’daki en
büyük 3 vakıftan bir tanesi. Yaklaşık
140 ülkede bu tip yardım çalışmaları
yapıyor. Biz de Yozgat olarak bu
çalışmalarda hep en öndeyiz. Ben
tekrardan Yozgat halkına bu vesileyle
teşekkür ediyorum. Döndükten
sonra da biraz daha yardımlarımız
var onları da Yozgat’ta ihtiyacı
olan kardeşlerimize ulaştıracağız
inşallah” dedi. Eda DEMİREL

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde
kadınlar ham cam ve atık şişeleri
erittikten sonra çeşitli aşamalardan
geçirerek birer sanat eserine
dönüştürüyor. Kadınlar kursta hem
meslek öğreniyor hem de aile
bütçelerine katkıda bulunuyor.
Sorgun Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde açılan cam
işleme kursuna kadınlar yoğun
ilgi gösteriyor. Kadınlar burada
gördükleri kurslarla camın ham
hali ile ateşi buluşturarak günlük
hayatta kullandıkları bileklik, kolye,
nazar boncuğu, anahtarlık ve çeşitli
süs eşyalarına dönüştürüyor.
Kadınların birbirinden
güzel el emeği
ürünleri adeta göz
kamaştırıyor.
Kadınlar
pandemi
döneminde
zamanlarını
verimli bir
şekilde
geçirirken
meslek
öğrenen
kadınlar aile
bütçelerine de katkı
sağlıyor.
Kadınlar ayrıca
çevrelerinden ve evlerinden
topladıkları soda şişelerini de eritip
işleyerek geri dönüşüme katkı
sağlıyor.
Kursiyerlerden Aslı Gülnaz,
"15 gündür cam işleme kursuna
devam ediyorum. Farklı bir kursta
kendimi geliştirmek istedim. Hep
merak ediyordum. Şimdi kendimiz
yapıyoruz, siparişler alıyoruz ve
kendi bütçemize katkı oluyor.

Severek yapıyoruz ve ilerletmeyi
düşünüyorum. Burada kolye, küpe,
tespih yapıyoruz” dedi.
Esra Sevim ise, “Evde
oturmaktansa burada yeni şeyler
öğrendik. Ailemizin bütçesine katkı
sağladık. Tespi, kolye, anahtarlık
yaptım birçok ürün tasarladım.
Zaman çok güzel geçiyor” şeklinde
konuştu.
Usta öğretici Gülay Gümüş,
kursta atık malzemelerin de
değerlendirildiğini belirterek,
“Yaklaşık 1.5 yıldır burada faaliyet
gösteriyoruz kursumuza ilgi çok
fazla. Özellikle aile bütçelerine
katkı sunmak isteyen
kursiyerlerimiz
faydalanıyor.
Burada ham
camı işleyerek
takıların
boncuklarını
yapıyoruz.
Yardımcı
malzemelerle
birçok ürünü
kursiyerlerimiz
tasarlıyorlar.
Devamında biblo
ve farklı objelerle
yüzey süslemesi
de yapıyoruz. Bu şekilde
eğitimlerine devam ediyorlar.
Tedarikçi firma aracılığı ile
camlarımız İtalya’dan geliyor.
Ama geri dönüşüm olarak soda
şişelerini de kullanıyoruz. Özellikle
yeşil renk boncuklarımızı soda
şişeleri ile yapıyoruz. Kursiyerlerin
evde kullandıkları atık olarak
nitelendirdiğimiz ürünleri tekrar
hayata geçirmek için bir vesile
oluyor” ifadelerini kullandı. İHA

GÜNCEL

24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA

Aslan gibi yiğitleri toprağa gömdük

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen hafta 13 şehit haberiyle sarsıldık.
13 eve ateş düştü.
Önce sivil halk diye
geçti haberlerde.
Daha sonra 2015
tarihinden beri o mağarada tutulan polis,
asker. 13 fidan, 13

genç. Videolarını izledim o kadar umutluydular ki kurtarılacağız diyorlardı. Ama
sesleri titriyordu ağlamamak için zor tutuyorlardı kendilerini.
Kimi kendi düğününe
giderken kaçırılmış
kimi 20 aylık kızına hasret. Tüylerim
diken diken oldu.
Ah dedim, ah aslan
gibi yiğitleri toprağa
gömdük. Hayalleri
umutları yaşayamadıkları özlemleri girdi
toprağa. Annelerinin
babalarının eşlerinin
çocuklarının ciğerle-

ri yandı mutlulukları
yarım kaldı. 2015 ten
beri esirler o mağaradalar. Neden hiç gündeme gelmedi. Neden
kurtarılamadılar.
Hani girmedik delik
bırakmıyordunuz ne
oldu. 13 fidan 6 yıldır ordayken TRT’ye
Abdullah Öcalan’ın
kardeşini nasıl çıkarırsınız neden çıkarırsınız muhalefet neden bu kadar sessiz
kalır Cumhurbaşkanı
neden miting yapar
şehit varken. O kadar sıkıldım o kadar
bıktım ki aymazlıktan

vurdumduymazlıktan 13 şehidin kanı
kimin ellerinde kimin
uykuları kaçıyor ya
da kaçmıyor kimin
içi yangın yeri bitti
mi ailelerinin umudu.
Çalan kapı çalan telefon sustu mu. Videolarını izlediğimden
beri içim acıyor öfkem artıyor ama ben
unutmak istemiyorum
artık hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam etmek. Olmuyor.
Ülke olarak ne fidanlar gömdük toprağa.
Artık Televizyonlarda
siyasetçilerin atış-

masını seyretmek
istemiyorum bu ülke
kimsenin çiftliği değil
ağız dalaşınızdan her
olayı birbirinize yükleyip hafiflemenizden
bıktık. Artık çözüm
istiyorum ülkem için
güzel şeyler istiyorum
yeter diyorum yeter.
Ben şehitlerimize
rahmet ailelerine sabır diliyorum benim
helallik isteyecek yüzüm kalmadı. Hele ki
umutlarını el birliği ile
söndürdükten sonra.
DOĞAN
CÜCELOĞLU
Doğan Cüceloğlu

83 yaşında profesör
psikolog yazar. Üretmeye rehber olmaya
insanları aydınlatmaya hep devam etti.
Nasıl güler yüzlü
nasıl samimi bir insandı kitapları bizlere
umut oldu. Söyleşilerine sohbetlerine
engin bilgisine bayılırdım. Hiç bir canlı
yayınını kaçırmazdım
14-15 Mart’ta söyleşisi vardı o akşamda
İnstagram üzerinden
canlı yayını. Ama sosyal medyamda vefat
haberini duydum
inanamadım o kadar

üzgünüm ki ülke olarak büyük bir değeri
üstadı kaybettik. Ondan öğreneceğimiz o
kadar çok şey varken
yazacağı dolu dolu
kitaplar varken. “Bağnaz; belirli bir düşünce inanç sistemine
körü körüne bağlanır
cahil yobaz olduğu
gibi aydın yobazda
vardır” der Doğan
Cüceloğlu. Hepimizin hayatına içinde ki
çocuğa dokundunuz
yolumuzu aydınlattınız yoldaşlığınızı hiç
unutmayacağız rahmetle.

SIRASI GELDi AŞIYI VURULDU
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, korona virüs
aşısında sıranın kendisine
gelmesi ile birlikte aşısını vuruldu.
Yaşanan sürecin en kısa sürede
atlatılmasını istediklerini belirten
Başkan Codar, “Yaklaşık 1 senedir
tüm dünya ile birlikte salgınla
mücadele ediyoruz. En kısa
sürede bu hastalıktan kurtulmayı
ümit ediyoruz. Biz de Sıramızı
bekledik aşımızı olduk. Gayretli
çalışmalarından dolayı tüm sağlık
personelimizi kutluyorum” dedi.

Süreçte sağlık personellerinin
gayretlerinin yadsınamaz olduğunu
anımsatan Codar, “ Hepimizin
yıprandığı bir yıl yaşadık, yaşamaya
da devam ediyoruz. Ancak en
fazla sağlık çalışanlarımız kendi
hayatlarından ödün vererek çalıştı,
çalışmaya da devam ediyor.
Kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
odar, Çayıralanlı hemşerilerine
de bir kez daha kurallara uymaları
noktasında uyarılarda bulundu.
Eda DEMİREL

2021 DÖNEM BAŞI

GENEL KURULU YAPILDI

İLÇE YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Yozgat Valiliği
konferans salonunda
İlçeler Yatırım ve
Çalışma Programları
Genel Değerlendirme
Toplantısı yapıldı.
Toplantıya Yozgat
Valisi Ziya Polat,
ilçe Kaymakamları,
Belediye Başkanları ve

daire müdürleri katıldı.
Toplantıda ilçe
Kaymakamları
tarafından 2020 yılında
yapılan çalışmalar
ve 2021 yılında
yapılacak olan yatırım
programları slayt
eşliğinde sunuldu.
Eda DEMİREL

Köylere Hizmet Götürme
Birliği 2021 Yılı Dönem Başı Genel
Kurulu, Yozgat Valisi Ziya Polat
Başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Genel Kurul Gündem
maddeleri görüşülerek karara
bağlandı.
Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı
İskender Nazlı, “Köylere hizmet
götürme birliği genel kurulunu
gerçekleştirdik. Önceki dönem
seçilen encümen arkadaşlarıma ve
muhtarlarıma hizmetlerinden dolayı
teşekkür ederim. Yeni seçilen
encümen ve muhtar arkadaşlarıma
hayırlı olmasını temenni ediyorum”
dedi. Köylere Hizmet Birliği’ne

Çekerek

yeni seçilen isimler Alemdar
Köyü Muhtarı Cevdet Ortak, Battal
Köyü Muhtarı Hasan Gülsaçan, İl
Genel Meclisi üyesi Ümit Şahbaz
ve Mehmet Gönül oldu. Eda
DEMİREL

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,

‘HAYIRLI OLSUN’ DEDi
Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel,
AK Parti İl Başkanı
Yusuf Başer’e hayırlı
olsun ziyaretinde
bulundu.
Ziyarete ilişkin
açıklama yapan Başkan
Açıkel, “ Ak Parti
Yozgat İl Başkanı Sayın
Yusuf Başer’e hayırlı
olsun ziyaretinde

bulunup ilçemizdeki
kamu yatırımları için
verdiği destekten
dolayı teşekkür ettik.
Misafirperverlikleri
ve hoş sohbetleri
için başkanımıza ve
yönetiminde bulunan
değerli büyüklerime
ayrıca teşekkür
ediyorum” dedi. Eda
DEMİREL

24 ŞUBAT 2021
24 ŞUBAT 2021
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBA

Cemre

YAHYA
AKSOY
Cemre: kişi şubat
ayında ve biri mart
başlarında olmak
üzere, birer hafta
arayla önce havada,
sonra suda ve daha
sonra da toprakta
oluştuğu sanılan
sıcaklık yükselişi.
Zengin halk kültürümüz içerisinde,
Cemre’nin özel ve
özgün bir yeri bulunmaktadır. Doğa
ve insan ayrılmaz bir
bütünü oluştururlar.
Tarih ve coğrafya iç
içedir. Yaşamın temel
gerçeğidir.
Doğa olayları ile
ilgili olarak havanın
ısınmaya başlaması
cemrenin düşmesi ile başlar. Sırası
ile belirli aralıklarla
havaya, sonra suya
ve sonra da toprağa
düşen cemre, mevsimlerin değişimine
yol gösterir. Havayı,
suyu ve toprağı ısıtır.
Ardından da insanları
ve hayatı ısıtır. Topluma renk ve ahenk
katar. Bütün canlıların değişimine fırsat
verir.
Değişimin başlangıcını cemre, takvimi
belirler. Halkımız bu
coğrafi gerçeği çok
iyi bilir ve değerlendirir. İnsanlarımız yılların verdiği görgü ve
deneyimlerle, cemre
olayını kendine özgü
dil, gelenek ve görgüye göre değerlendirirler. Bilmecelere,
öykülere, türkülere
konu olur.
“Gökte açık pencere,/Kalaylı tencere”(Ay). “Çıt demeden çalıya düşer”
(Güneş)/”Çiğnenmeyen ak sakız”(Su)/”Buzdan ayaz, şekerden beyaz”(kar)/”Hiç
yağmur yağmayan
hava hangisidir?”(oyun havası)
Cemreyi takip
eden günlerin devamında "NEVRÛZ,
HIDIRELLEZ; MEHR-İ
CAN" gibi geleneksel
günler, önemli doğa
gerçeği ile toplumu
buluşturur. Yaşam
buna göre düzenlenir… Her olayın
kendine özgü felsefesi, yorumu, anlatımı
ve oluşumu vardır.
Halkımız bugünlerde
yıllardan beri sürdürülen geleneksel
uygulamalarını sah-

neler.
Toprak, su ve
bereket insanın
kültürel zenginliği ile
karışıp kaynaşarak
geçmiş bugüne, bugün geleceğe taşınır.
Bu nedenle tarihi
ve coğrafi kökleri
bulunan geleneksel
bayramların, halk
kültürümüz içerisinde
büyük bir zenginliği,
renkliliği, çeşitliliği
ve devamlılığı bulunmaktadır.
Geleneksel bayramlar, günler ve
haftaların içeriği, sosyo-kültürel ve sosyo
–ekonomik yönden
ve yaşam-doğa
bağlantısı açılarından incelenip tahlil
edildiği zaman halk
kültürünün zenginlikleri ile birlikte temel
yapısı bütün güzelliği
ve özellikleri ile ortaya çıkar.
Bütün dünyanın
değişik ülkelerinde
kutlanmakta olan
gün ve haftalar arasında insanî, kültürel
ve tarihi bir bağ kurulabilir. Dünya ortak
kültür mirası bu
değerlerin toplamından oluşur ve gelişir.
Yerelden başlayan
insana özgü evrensel
bağlantılar ve kaynaşmalar böylece
ortaya çıkar.
Cemre mevsimiyle
çakışan siyasi, sosyal
gelişmeler, cemrenin bütün hararetini
siyasetin üzerine
çekmiş bulunmakta.
Cemre mevsiminde,
hararetli konuşmalar
nedeniyle,” cemre
siyasete düşmekte”
benzetmesi yapılmakta. Dün, bugün
ve yarın ilişkisini en
veciz bir şekilde anlatan halk sözlerinde
tarih ve doğa gerçeği
görülebilmektedir:
"Ataları koruk üzüm
yemişler evlatlarının
dişleri kamaşmış."
Çekişmeler ve
söylemler toplumu
sarmakta ve sürüklemekte. İnsanlar
gerçek cemrenin
hararetini unutarak,
siyasi atmosferin havasına kapılmaktalar.
Önemli olan, havaya, suya ve toprağa
düşen cemrenin,
siyasetin yüreğine
düşmesiyle birlikte
insanda ve toplumda
ne gibi sonuçlar doğuracağıdır. Siyasete
düşen cemrenin toplumda nasıl bir ruh
hali yaratacağını hep
birlikte görmekteyiz.
Bir doğal gerçek
olan cemrelerin, acı
ve soğuk ortamlar
yaşayan dünyaya
ve insanlara sağlık,
huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Yozgat'ta
bir mahalle

Ayak
(eski dil)

Ankara’nın
bir ilçesi

Gösteriş
çalım

Oyun
kağıdı

Bir bağlaç

Gümüş
simgesi

Yozgat'a
özgü yemek

İcmal
Beyaz

Lanetlenmiş

Çankırı ilçesi

Alamet

Bir gecelik
faiz
uygulaması

Şehzadelerin
özel
eğitmenleri

Radde

Ribonükleik
Asit (Ksc)

Bit
Yarar
fayda

Uykusu hafif

Bir nota

Uzaklık
belirtir

Çok etkili bir
zehir türü

Bir İlimiz

İsim

Kurçatovyum
simgesi

Ay (eski dil)
Lümen
kısaltması

Resimdeki
Yozgat'lı
başarılı
futbolcu

Kumlu
toprak

Mabet

Ağacın kolu

Hangi kişi

Mercek
Bir burç adı

Tavlada iki
sayısı

İskambilde
papaz

İkincil

Ortaya
çıkarmak

Belirli geçmiş
zaman eki

Ant yemin
Beddua

İlgi eki

Yozgat'ta
bir mahalle
Eski
dilde su
Az soğuk

Duman
lekesi

Başka öteki
diğer

Satrançta
özel bir
hamle

Teklif

Balmumu
Demir
simgesi

Balgam
taşı

Romanya
plaka işareti

Yozgat'ta
bulunan
vadi

Bir
peygamber

Lorentiyum
simgesi

Engerek
yılanı
Aktörün
sahnedeki işi
Genişlik
Başa kakma
serzeniş

Öğütülmüş
tahıl

Devlet Su
İşleri Kurumu
(Ksc)

Rahatlama
sözü

İskambilde
bir grup

Kayıtsız
ilgisiz

Askeri
bir birlik
Eski dilde
yüzyıl

Bir parlayıp
bir sönme

Evin bir
bölümü

Noksan
eksik

Hint
bademi

Akdeniz’de
bir ada

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Sürekli
kalıcı

Eti çok
lezzetli balık

Bir
antilop türü
Yarı
karanlık
Bir araba
markası

Derviş
selamı

Bir bağlaç
Yozgat'ta
bulunan
tarihi konak

Küçük bitki

İstanbul
ilçesi

Tabiat

Posta
paketi

Devlet
Malzeme
Ofisi (Ksc)

Halk dilinde
evet

Yüzyıl
kısaltması

Yozgat'taki
stadyumun
adı
Otomobilin
iskeleti
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YOZGAT’TA MERCiMEK EKiMi ARTIRILACAK
Yerli çeşitlerin Yozgat’ta
yaygınlaştırılması çalışmaları
kapsamında Şahan çeşidi yeşil
mercimek çeşidinin deneme ekimi
Boğazlıyan’a bağlı Gövdecili
köyünde yapıldı. Yerli tohum
çeşitlerinin yaygınlaştırılması
için çalıştıklarını dile getiren
Yozgat Tarım ve Orman İl
Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın
mercimek üretiminde ülkesel
bazda birinci sırada yer aldığını
söyledi. Özkaya, bu üretimi
artırmak için çaba sarfettiklerini
belirterek, “İlimizde çiftçilerimiz,
yeşil mercimekte genelde
ithal çeşit olarak adlandırılan
Kanada çeşidinin ekimini tercih
etmektedir. Oysa Bakanlığımızın
Araştırma kuruluşları ve özel
kuruluşlarca geliştirilmiş olan

yerli çeşitlerimiz mevcuttur. Bu
yerli çeşitlerden Şahan çeşidi
yeşil mercimek çeşidini, İlimiz
şartlarında denemek gelişim ve
verim değerlerini ölçmek gayesiyle
ekimini yaptık. Yapılan bu deneme
ekimlerinin takibi üretim sezonu
boyunca İl Müdürlüğümüz teknik
personelimiz ve çiftçimiz ile birlikte
yapılacaktır. Yapılan bu deneme
ekimi üretim sezonu boyunca İl ve
ilçe teknik personelimiz tarafından
takibi yapılacak olup ilaçlama ve
bakım çalışmalarının zamanında
yapılması sağlanacak ve ürünün
gelişim aşamaları gözlenecektir.
Hasat, çiftçilerimizle birlikte
yapılacak olup sonuçlar
çiftçilerimize ve kamuoyuna
duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

DSİ tarafından Son 18 Yılda Yozgat’a 7 Baraj 5 Gölet

1 MiLYAR 725 MiLYON

LiRALIK YATIRIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yozgat’a
yaptığı yatırımlarla önemli projeleri hayata
geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma
çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek
faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve
içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım
arazilerini taşkın risklerine karşı korumak,
hidroelektrik enerji santralleri ile dışa
bağımlılıktan kurtulmak için tüm gücüyle çalışan
DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun
her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen
projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü,
diğer sektörlerin de itici sektörü oluyor.
2021 SULAMADA HAMLE YILI
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını
sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ
Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin
devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama
öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında
ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış
il genelinde ve civar illerde doğrudan veya
dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır.
Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve
hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer
bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan
kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam

imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik
büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı
sağlamaktadır” dedi.
MÜNBİT TOPRAKLAR SULAMAYA AÇILIYOR
Yıldız, Anadolu’nun münbit topraklarının
sulamaya açıldığını belirterek, “Özellikle
modern sulama projelerimiz ülkemiz
için son derece önem arz etmektedir.
Son 18 yılda Yozgat ilinde inşa edilen
24 sulama tesisi ile 199 Bin 170 dekar
zirai arazinin sulamaya açıldığını
belirten Genel Müdür YILDIZ, ‘Böylece
Yozgat topraklarımızı daha bereketli
hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 146
milyon TL ilave zirai gelir artışı
sağladık” şeklinde konuştu.
İNŞAAT ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Yozgat için sulamanın öneminin
çok büyük olduğuna vurgu
yapan Yıldız, “büyük. Bunun
için 5 adet
sulama inşaatı
devam ediyor.
İnşaatı devam
eden 5 adet
sulama inşaatının
tamamlanması ile
toplam 110 Bin 260 dekar arazinin

sulanması sağlanacak olup; milli ekonomiye
2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 100 Milyon
325 Bin 720 TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama
tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat
zirai üretimde ülkemizin söz sahibi
illerinden biri olacaktır” diye konuştu.
YOZGAT’A 7 BARAJ VE 5 GÖLET
Yıldız, İç Anadolu’nun ve ülke tarımının
en önemli illerinden biri olan Yozgat’a
ziraatın daha da gelişmesi için son
18 yılda kente 99 adet Tesis ile 1
Milyar 725 Milyon 020 Bin 148 TL yatırım
yaptıklarını vurguladı. Yıldız, şöyle
konuştu; “Yozgat’ta son 18 yılda
7 baraj ve 5 gölet inşa
ettik.
İnşaatı Devam Eden
7 Baraj 2 Gölet ile
172 Bin 310 Dekar
Arazi Daha Sulamaya
Açılacaktır.
Diğer taraftan,
Yozgatlı
vatandaşlarımız
ve çiftçilerimizin
kalkınması için baraj,
gölet ve sulama
tesislerinin önemi
çok fazla. Dolayısıyla

Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için
bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa
ediyoruz. Şu anda 7 baraj, 2 göletin yapım
çalışmalarının devam ettiğini.”
KALİTELİ İÇME SUYU
Yozgat’ın kaliteli içme suyuna kavuşturulduğunu
anlatan Yıldız, “Yozgatlı vatandaşlarımızın
içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması
amacıyla projelendirilerek yapımı tamamlanan
içmesuyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin
ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon
m3 arıtılmış içmesuyu temin edilmiştir. Bu
kapsamda 1 baraj, 82,7 km isale hattı, 1 tünel, 1
regülatör, 4 depo, 3 terfi merkezi ve 62.300 m3/
gün kapasiteli arıtma tesisi inşa edilmiştir” dedi.
TAŞKIN RİSKİ AZALIYOR
Yıldız, ayrıca Yozgat’ta taşkın riskini azaltmak
için son 18 yılda tamamlanan 57 adet taşkın
koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 14 Bin 800
dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını
ve 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat
çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Yıldız,
“Son olarak bu projelerin yapılmasında en
büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye
şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Haber Merkezi

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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Kapı kapı gezip tespit ediyorlar

YAŞLIYA, ENGELLiYE

EVDE ÜCRETSiZ HiZMET
Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü, “Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” isimli sosyal
sorumluluk projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellilere evde
berber hizmeti sunuyor.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürlüğü kuaförlük alanında eğitim gören
kursiyerler ve eğitmenler, şehir merkezinde hasta,
yaşlı ve engellilerin ücretsiz kişisel bakımlarını
yaparak saç tıraşı yapıyor.
Evde berber hizmeti talep eden vatandaşlar
Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam
Sanat Okulu Müdürlüğü ile iletişime geçiyor.
Bu hizmeti talep eden vatandaşların evine
giden kursiyerler ve eğitmenler, dezavantajlı
vatandaşların tıraş olmalarını sağlıyor. Özellikle
dışarıda berbere gitmekte güçlük çeken engelli ve
yaşlı vatandaşlardan oldukça talep gören hizmet, vatandaşlar
tarafından da takdir görüyor.
GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ

Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinden çıkıp tıraş
olmakta güçlük çektiğini belirten Yozgat Halk Eğitim Merkezi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abdullah Aydın, projenin
bir yıldır devam ettiğini söyledi. Hizmet almak isteyenlerin
Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiğini de
vurgulayan Aydın, “Amacımız dezavantajlı kişisel
bakımlarının yapılarak kendileriyle ve sosyal
çevreyle barışıklığını artırabilmek, hijyenik,
sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine
katkı sağlayabilmektir. Ayrıca bu proje ile
yardımlaşma ve dayanışma gibi hasletlerimizi
yeni nesillerimize aktarmaktır” dedi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş
olduğu 'Çığlık At Hayatta Kal' ÇOGEP projesi
kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü ile İŞKUR ortaklığında açılan Fön Çekimi kursu
kapsamında yaşlı ve engellilere yönelik ücretsiz saç kesimi
yapılıyor. İHA

Donmak üzereyken bulundu!.

İtfaiye kurtardı
Spor Vadisinde buz tutan gölette donmak
üzere olan ve hareketsiz bir şekilde duran
kara gerdanlı dalgıç kuşunu gören vatandaşlar
durumu İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, donan göl
üzerinde yürüyerek kara gerdanlı dalgıç kuşuna
ulaştı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kuş, olay
yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler
de kontrol için kara gerdanlı dalgıç kuşunu
veterinere götürdü.
Kara gerdanlı dalgıç kuşu, kontrol ve
tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.
Kara gerdanlı dalgıç kuşunu kurtaran itfaiye
personeli Sefa Türkmen, 112 çağrı merkezine
gölette yaban hayvanının donmak üzere olduğu
ihbarının geldiğini söyledi. Türkmen, ihbarın
ardından olay yerine geldiklerini belirterek,
"Cesaretimi topladım, Rabbimin rızası için kuşu
kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi
için veteriner hekimliğe götüreceğiz" dedi. IHA
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Yozgatcamlik.com/webtv
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Teknik Sorumlu Polat Özkan:

“TEVECCÜH
GÖSTERiLMEDi!”

Yozgatspor’da hoca arayışı sürüyor

‘TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

iSiM BELLi OLDU’
Misli.com 3. Lig
ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK,
ligin 22’inci haftasında
deplasmanda
karşılaşacağı Mardin
Büyükşehir Başakspor
maçının hazırlıklarını
sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım
bu maçın hazırlıklarını
kendi tesislerinde ve
dış sahada yaptığı
antrenmanlarla
sürdürüyor.
Teknik Sorumlu
Memduh Fidan’ın
Kahta 02 Spor maçı
mağlubiyeti sonrasında
istifa etmesi ile takımı
Mardin maçına Kaleci

Antrenörü Hasan
Sarıkaya hazırlıyor.
Kırmızı-siyahlı oyuncular
Mardin maçının
hazırlıklarını bugün
tamamlayarak Mardin’e
gidecek.
SARIKAYA
YÖNETİMİNDE
ÇIKACAK
Öte yandan
Yozgatspor 1959 FK,
Mardin Büyükşehir
Başakspor maçına
kaleci antrenörü Hasan
Sarıkaya yönetiminde
çıkacak.
Mardin maçının
kadrosunu da Sarıkaya
belirleyecek. Türkiye
Futbol Federasyonu
kurallarına göre Hasan

Sarıkaya ligde en fazla
iki maç Yozgatspor 1959
FK’la maça çıkabilecek.
Tecrübeli çalıştırıcı
Mardin maçında takımın
başında olacak.
HOCA ARAYIŞI
SÜRÜYOR
Yozgatspor 1959
FK’da yeni teknik
direktör arayışı sürüyor.
Kırmızı-siyahlı
yönetim, takımın başına
geçireceği adaylarla
ilgili bir toplantı yaptı.
Yapılan toplantı da 4,
5 farklı isim üzerinde
durulduğu öğrenildi.
Hoca adayları
arasında Erhan
Kayaaslan, Polat Özkan,
Cemal Çıldır ve bir yada

iki farklı hoca ismi yer
alıyor.
Perşembe günü
oynanacak olan Mardin
Büyükşehir Başakspor
maçında takımın
başında kaleci antrenörü
Hasan Sarıkaya yer
alacak.
Mardin maçı
sonrasında ise yeni hoca
belirlenerek, takımla
birlikte çalışmalara
başlayacak. Murat
KARATEKİN

Misli.com 3. Lig ikinci grupta
ligde kalma mücadelesi veren
temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK’da hoca arayışları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takımla adı geçen
Teknik Sorumlu Polat Özkan,
sosyal medya hesaplarından bir
açıklama yaptı. Özkan, taraftarın
şahsına gösterdiği ilgiye teşekkür
ederek, Yozgatspor’da görev
almayı düşünmediklerini dile
getirdiler.
TEVECCÜH GÖSTERİLMEDİ!
Teknik Sorumlu Polat Özkan,
şahsına hem sezon başında
hem de devre arasında hiçbir
teveccüh gösterilmediğini
vurguladı. Özkan, “Şahsıma her
daim gösterdiğiniz sevgiden
dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür
ederim.
Her daim sevginizi en
üst seviyede hissettim
Allah hepinizden razı olsun.
Yozgatspor bizim canımız en
içten sevgimizdir.
Takımımız için elimizi taşın
altına her zaman koyarız, Hırsımız
inancımız bilgimiz bu takımı
layık olduğu yerlere taşımaya
yeterlidir.
Savaşmak başarmak

sonuna kadar direnmek benim
karakterimde var asla vaz
geçmem. Geçmişte bunun
örnekleri mevcuttur, Geldik
Başarılı Olduk ve Sessizce
Gittik. Ancak. Şahsıma sezon
başı devre arası hiçbir teveccüh
gösterilmemiştir, bir defa
dahi Bunlar bizim evladımız
geçmişleri başarılarla dolu genç
hırslı denilmemiş aksine kariyeri
bizden oldukça kötü Yozgat
dışından hocalar getirilmiş
bizlerde spor kamuoyunda
rencide edilmişizdir. Bunlara
rağmen bu takımı ligde
bırakma ihtimalimizin olduğunu
taraftarlar arasında yaptığımız
toplantılarda dile getirdik
ancak bu düşüncelerimiz yine
dikkate alınmamış hiçbir takdir
görmemiştir. Bu kırgınlığım
ve üzüntümden dolayı mevcut
yapı devam ettiği sürece
Yozgatspor’da görev Almayı
kesinlikle düşünmüyorum,
Yeni katılacak teknik ekibe
başarılar diliyorum. Elbet bir
gün tarih Polat Özkan yazacak.
O günde tarih yazmak için orada
olacağım” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

