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TKDK Destekleri devam ediyor

Yeni tesisler

hayata geçiyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu, sağladığı desteklerle Yozgat’ta yeni
tesislerin yükselmesine katkı sağlıyor. TKDK
destekleri ile nohut, mercimek ve fasülye
işleniyor, ihraç ediliyor, ekonomiye katkı
sağlıyor. Yozgat tarımının en önemli ürünleri
arasında bulunan nohut, mercimek ve fasulye
artık Yozgat’ta işlenecek, paketlenecek ve
ihracatı da yapılacak. >>> 4. SAYFADA

VATANDAS
FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

ASIYI BEKLiYOR!
Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz covid19 salgınında aşı denemeleri başladı. Salgında
son dönemde en başa dönme korkusu iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca
vatandaşın gözü kulağı haberlerde, hükümet yetkililerinden gelecek ‘aşı bulundu’ haberini bekliyor.

KORONAVİRÜS AŞISINI SORDU
Hal böyle olunca vatandaşın gözü kulağı haberlerde,
hükümet yetkililerinden gelecek ‘aşı bulundu’ haberini
bekliyor. Bozok Yaylası’nın Sesi Çamlık TV Mavi mikrofonu
bu kez sokaklarda ‘aşı’yı sordu. Vatandaşa ‘aşı bulunmuş
olsa devlet tarafından zorunlu olarak yapılmasını mı istersiniz
yoksa gönüllülük esasına dayalı mı olsun?’ sorusuna
Yozgatlıların verdiği cevaplar şöyle; >>> 3. SAYFADA

Sorgun'da alt yapı

Hüseyin Gündüz:
Aşının faydalı olacağını
düşünüyorum. İnşallah
en kısa zamanda bulunur.
Korona virüs illetinden bir
sürü canımızı kaybettik.
O yüzden aşının bir
an önce faaliyete
başlamasının faydalı
olacağını düşünüyorum.

antrenmanları başladı

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig de mücadele
edecek olan temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da
alt yapı çalışmaları da sürüyor. SPORDA

Sürmeligaz’da işlemler
Yozgat Valisi Ziya Polat:

Geleceğin mimarları
Yozgat Valisi Ziya Polat 24 Kasım
Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj
yayımladı. Vali Polat, Öğretmenlerin geleceğin
mimarları olduğunu dile getirdi. >> 7'DE

"Gayretler takdire şayandır"
Belediye Başkanımız Celal Köse, 24 Kasım
Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj
yayımladı. Köse, Öğretmenlerin her şart ve
koşulda eğitimin bir neferi olmaya devam
ederek, ülkemizin gelişip kalkınmasında,
çağdaş medeniyetler arasında yerini
almasında, son derece önemli bir görevi
yerine getirdiklerini vurguladı. > 7'DE

internet üzerinden

Sürmeligaz Doğal
Gaz işlemleri, ev
konforunda online
kanallar ile mobil
uygulamasından,
e-devlet
platformu
üzerinden ve
444 0 187 çağrı
merkezimizden
gerçekleşiyor.
>>>2'DE

6'DA

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli:

VAATTE KALMASIN,

HAYAT BULSUN
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Vefalı Bir Dostun Ardından (Mustafa Yılmaz Ağabeye)

AHMET
SARGIN
Onunla 30 yılı aşkın
dostluğumuz oldu: O
Kültür- Sanat- Edebiyat aşığı ve Yozgat
Sevdalısıydı. Yozgat‘ in
“Şah Katalı” Memduh
Şenol Ağabey tanıştırmıştı onunla- beni...
Bir birimizi görmeden,
tanımadan sevmiş,
dost olmuştuk onunla.
Adana’ dayken çıkar-

dığı “OZAN” dergisinde
bizi tanıtıp oradan selam gönderdi Yozgat’a.
Yozgat‘ in “Şah Kartalı”- “Yozgat’ın Yiğit
Evladı- Koca Kurdu”
diye dillendirmiş olduğu hemşehrimiz şairyazar Emekli Komiser
Memduh Şenol’la özel
bir dostluğu vardı.
Bir birlerine aşık olmuşcasına seviyorlar,
isimlerini ağızlarından
düşürmüyorlardı. İlk
tanışmamız böyle başladı 1990’lı yıllarda...
Rahmetli oldukları
güne kadar da bu sıcak dostluğumuz devam etti.
99 Marmara depreminde Yozgat’ta
misafirimizdi. Yozgat’ı
çok sevdiği için bizi

görmek ve tanışmak
istedi, davet ettik,
Yozgat’a geldi, buraları gezdi, bizlere sıcak
bir dostluk bırakıp
gitti. Hiç unutmadık
onu, aradık, sorduk,
muhabbet ettik, Memduh Şenol’u sorduk, o
bize, biz ona karşılıklı
selamlar ulaştırdık
Yozgat muhabbeti
yapıp dostluğumuzu
kalın çizgilerle eserlere
kazıdık, kitaplara yazdık.
Ozan Dergisinden
sonra Ozanlar Antolojilerini çıkarmaya
devam etti. Bir çoğunda bizleri yazmadan
geçmedi, her defasında arar: “Yozgat’ın
Yiğit Evladı!” Sensiz
olmaz der şiirlerimi,

bilgilerimi yollamamı
isterdi. Ardından da:
“ Koca Kurttan- Şah
Kartal’dan haber var
mı diye sorar Memduh
Şenol ağabeye selam
gönderirdi. Candan,
Babacan , nüktedan,
şen şakrak bir dostluğu vardı. Yozgat Sevdası ruhunun derinliklerinde yatar, Yozgat’ı
ve Yozgatlıları bizden
sorardı...
Daha sonra öğrendim ki: İstanbul’a
çocuklarının yanına
taşınıp yerleşmişti.
Telefonla aramaya
devam etti. Sıcak
dostluğumuz hiç kesintiye uğramadı.
İstanbul’da da görüştük, muhabbet ettik,
eski günleri yad ettik.

"Geleceğimizi emanet ediyoruz"
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu, öğretmenlere ülkemizin
geleceği ve teminatı olan gençleri
emanet ettiğimizi söyledi.
24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebeti ile bir açıklama yapan
Irgatoğlu, “Ülkemizin geleceği ve
teminatı olan gençlerimizi emanet
ettiğimiz, milletimizin fedakarlık
abidesi olan değerli öğretmenlerimize
en derin şükranlarımı sunuyorum.
Öğretmenlik, sevgi, ilgi, anlayış,
özveri, sabır üzerine bina edilen ve
hiçbir maddi kıyas kabul etmeyecek
ölçüde ulvi niteliklere sahip olan
kutsal bir meslektir. Öğretmen en
başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle
öğütleyen, ileri görüşlülüğüyle yol
gösteren, aynı zamanda en değerli
varlıklarımız olan çocuklarımızı
geleceği özveriyle hazırlayan
sorumluluk sahibi kişidir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk
‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır’ derken de öğretmenin
toplum açısından ne denli önemli

SürmeliGaz İşletme Müdürlüğü,
COVID-19 Hastalığına sebep olan korona
virüs nedeniyle doğal gaz işlemlerinin
ev ortamında internet üzerinden
gerçekleştiriyor.
Doğal Gaz işlemleri, ev konforunda
online kanallar ile mobil uygulamasından,
e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187
çağrı merkezimizden gerçekleşiyor.
Doğal Gaz abonelik işlemleri; bağlantı
ön başvuru, sözleşme, fesih (kapatma),
borç sorgulama, proje bilgisi sorgulama,
tesisat kontrol randevu bilgisi sorgulama,
geçmiş dönem faturaları sorgulama,
istek/şikayet artık online olarak yapılıyor.
SürmeliGaz İşletme Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada;
“Saygıdeğer Abonelerimiz, COVID-19
Hastalığına sebep olan korona virüsün
yayılımının önüne geçmek amacıyla
Sağlık Bakanlığı tarafından kalabalık

alanlardan mümkün olduğunca uzak
durulması tavsiye edilmektedir.
Lütfen bu çağrıya uymak için gerekli
önemleri hep birlikte alalım. Sizler
için şirketimiz, abonelik; başvuru,
sözleşme, fesih (kapatma) gibi diğer
tüm işlemlerinizi doğal gaz hizmet
merkezlerine gelmek yerine online
işlemlerle evinizden yapabileceğiniz
hizmeti sunmaktadır. 444 0 187 çağrı
merkezimizden gerekli bilgileri anında
edinebileceksiniz. İşlemlerinizi ofise
gelmeden evinizin konforunda online
işlemlerden, mobil uygulamamızdan,
e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187
çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Bu
konuda ülke genelinde alınan tedbirlere
uyulması adına göstereceğiniz hassasiyet
için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Sağlıklı günler dileriz” ifadeleri yer aldı.
Eda DEMİREL

Kasım 2020 Cumartesi
günü İstanbul Beylikdüzü’nde son bulmuştu. Ardında bir çok
eser ve dost bıraktı.
“Gök Kubbede Hoş Bir
Seda” bırakanlardan
oldu.
Kitapları, şiirleri ve
Antolojileri onu anlatmaya devam edecek,
unutulmayacaktır.
Biz buna inanıyoruz.
Bir dostumuzu, bir
kardeşimizi ve bir ahbabımızı kaybettik!..
Allah Rahmet eylesin,
mekanı cennet olsun!
(Ey dost canından çok
severdin: Hemşehrimiz Memduh Şenol’a
da bizden selam söyle...Söz sizleri ömrümüz olduğu sürece hiç
unutmayacağız!)

ViCDANSIZLAR!..
Yozgat’ta bahisle köpek
dövüşü yaptıran 8 kişi,
İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince gözaltına
alınırken, yaralı 2 köpek de
korumaya alındı. Yozgat'ta
bahisle köpek dövüşü
yaptıran 8 kişi, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince
gözaltına alınırken, yaralı 2
köpek de korumaya alındı.

Yozgat'ın Güdülelmahacılı
Köyü Sarıkuyu Çiftliği
mevkiinde köpek dövüşü
yapılacağı ihbarını alan
İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri harekete geçti.
Olay yerine gelen
ekipler, 2 kangal cinsi
köpeği dövüştüren 8 kişiyi
gözaltına aldı. Şahıslar
ifadelerinin ardından serbest

bırakılırken koruma kanunu
gereğince şahıslara idari
para cezası uygulandı. Ayrıca
sosyal mesafe kurallarına
uymadıkları gerekçesiyle her
şahsa 3 bin 150 lira toplamda
ise 25 bin 200 lira para cezası
uygulandı. Yaralı köpekler
tedavilerinin ardından Yozgat
Belediyesi Hayvan Barınağına
teslim edildi. İHA
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internet üzerinden

Çok üzüldüm: Ağabey affet bizi bekar
evi müsait olamadık
dedim. Üzüldü “Dost
bizim gönlümüz Saray,
sen ne ararsın?”
demişti... Tabii ki ben
de çok üzüldüm...
Sonra hastalandığını ameliyatlar geçirdiğini öğrendim, defalarca aradım, o beni
aradı, ben onu; dostluğumuz hiç kesintiye
uğramadı. Dostluk:
Kardeşlik, Vatan, Bayrak, Millet ve Ülke
üzerineydi! Allah için
dost- Vatan için üç
kardeştik biz...
1944 yılında Gaziantep ili İslahiye
İlçesi Fevzipaşa Bucağı Kozdere köyünde
başlayan hayat 21

Bahisle köpek dövüştüren
8 kişi gözaltına alındı

olduğunun mesajını vermek
istemiştir. Bu vesileyle, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
ebedi aleme intikal etmiş olan tüm
öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, ülkemizin geleceği için her
türlü fedakarlığı baş tacı yapmış
olan kıymetli öğretmenlerimizin, 24
Kasım Öğretmenler Gününü en içten
dileklerimle kutluyorum” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

Sürmeligaz’da işlemler

Yine Memduh Şenol
vardı muhabbetimizin
özünde...İki yiğit dost,
iki yürekli insan gibi
candan seviyorlardı
birbirlerini... Biz de
üçüncü şahıs olduk
onların arasında...
Adana’dan Alaşehir’e,
Alaşehir’den Yozgat’a
doğru uzanan bir köprü kurmuştuk!.
Ailece İstanbul’dayken beni aradı, size
geliyoruz dedi. Yola
çıkmışlardı, biz geldik
dediler; ne yazık ki
özel sebepler nedeniyle misafir kabul edemedik. Başka bir mekanda buluşup hasret
giderdik. Dedi ki: “Bizi
eve kabul etmediniz
ama biz sizinle akraba olmaya gelmiştik!”
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Yozgat'ta
bir mahalle
adı
En az

Adet

Uzaklık
belirtir

Niyobyum
simgesi

İç Anadolu’da
bir göl

Ahenk

Vilayet

Lümen
kısaltması
Büyümüş
tiroit bezi

İspanyol
nidası

Mecazen
tuzak

Atın eşkin
yürüyüşü

Adıyaman
ilçesi

Ham keten
rengi
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Belirli
geçmiş
zaman eki

Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi
Galyum
simgesi

Gerçek

İçi dolu olan
ve dışı
kaplama
olmayan

Gözde canlılık

Şekli
bozulmuş
Reis

Dudak
(eski dil)

Doğu Slav
halkına
verilen ad

Nazım Hikmet'in soyadı

Nikahta
erkeğin kadına
verdiği mal

Ata
sporumuz
Isınma
aracı

Az önce

Büyük
yetişkin yaşlı

Yapma
etme

Kraliçe

Bir
gösterme sıfatı

Güreşte
bir oyun

Üstü şekerli
parlak madde
ile kaplanmış
hap

Gözbağcı
büyücü
Aktinyum
simgesi

Fikir

Adlar
isimler

Yabancı

Bilgiçlik
taslayan

Lityum
simgesi

Kıdemli
kısaltması

Seyelan

Tümör

İskambilde
papaz

Akademik
unvan

Suçun veya
kabahatin
söylenmesi

Amele

Mavi

Eğilimi olan

Duman lekesi

Bir İlimiz

Favori
sporcu

Romatizma
ağrısı

Radyo ve
TV'de
yayınlanan
kısa süreli
oyun

Avrupa Uzay
Ajansı (Ksc)

Müstesna

Hayat
arkadaşı

Gizli

Çay'ın
içindeki
etkili madde

Bir nota
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Kuran’dan on
ayet okuma

Yaşam
kaynağı

Bir nota

Bir bağlaç

Yozgat
ilçesi

Kripton
simgesi

Okuyup
yazmasını
bilmeyen

Büyükbaş
hayvan

Mesaj

Bir nota
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Rusların
ünlü destanı
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Dersin bölümlerinden
her biri

Baş
kaldıran

Eksik

Tekel
idaresine
verilen eski
bir ad

Riziko
Dilsiz

Bir yerde
toplanan
kalabalık

Yozgat'taki
milli park

Türk Malı
(Ksc)

Telli
bir çalgı

Aba
giymiş olan

Takım
kısaltması

Direnç
birimi

Mihrak

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Ağacın
kolu

Resimdeki
Yozgatlı
Kadın
Siyasetçi
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YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
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www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ
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Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
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Alış: 762,13
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DOLAR

Alış: 7,76
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Yozgat’taki Deva Partisi…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yeni partiler?
Türkiye’de ne yapar, peki Yozgat’ta?
DEVA Partisini Türkiye’de değil de sadece Yozgat özelinde
konuşmak yeterli gelir
mi?
Yozgat’ın, Türkiye’nin aynası olduğu
gerçeğini düşününce
bir birinden ayrı dü-

şünmek de olmaz!
Aslında deli gibi
merak ediyoruz, AK
Parti’den ayrılan Ali
Babacan ve Ahmet
Davutoğlu, siyaset
arenasında yeni bir
soluk oluşturur mu?
Siyasetin son 20
yılında alışılagelmiş
siyasi partilerinin ötesinde farklı bir cenah,
kulvar, misyon oluşturur mu?
İsterseniz önce
DEVA Partisi Genel
Başkanı Sayın Ali
Babacan’ın Yozgat
programını konuşalım
olmaz mı?
Sayın Babacan,
AK Parti’de başarılı
bir bakanlık serüveni
olan, duruşu ile de

her kesimin sevdiği,
sempati duyduğu bir
isim(di) o zamanlar.
Ama takdir edersiniz ki, yuvadan ayrıldığınızda evlat bile
babaya zaman zaman
kötü gelir.
Evin hayırsız evladı
oluverirsiniz bir anda!
Siyasette de buna
benzer durumlar yaşanıyor ülkemizde. Bir
anda tukaka olursunuz
ki, aynaya baktığınızda kendinizi tanıyamazsınız, bunu da mı
ben yapmışım dersiniz
hakkınızdaki ithamları
duydukça.
Ali Babacan, iyi bir
bakandı ama iyi bir
lider olur mu?
Kitleleri peşinden

sürükleyip götürür
mü?
Hitabeti, duruşu,
heyecanı, vizyonu,
kararlılığı, kadroları,
ekibi…
Acaba bekleneni
verebilecek mi?
Peki tüm bu soru
işaretlerinin yanı sıra
kamuoyunda bir beklenti var mı?
Beklenti olmaması;
siyasetin, özellikle de
uzun süreli iktidarların
yıpranmışlığının neden
olduğu metal yorgunluğun doğasına ters!
Mühim olan beklentilerin hayat bulacağı
alternatif bir oluşumun, yani 14 Ağustos
2001’in bir daha tekerrür edip etmeye-

ceği.
(Yeni bir AK Parti
daha doğar mı umudunu taşıyan ve hala
AK Parti saflarında
siyaset yapan, bir nevi
fırsat kollayanların da
varlığını pekala biliyoruz.)
Deva Partisi, Cumartesi günkü kongreye iyi hazırlanmıştı.
İl Başkanı Sayın
İsmail Yılmaz, kongre öncesi ‘Yozgat’ın
son günlerdeki en
kalabalık kongresini
yapacağız’ derken,
aslında abartmadığını
gösterdi.
Evet, DEVA Partisi kongresi merakla
kongreyi bekleyenleri
de heyecanlandırmış,

meraklarını artırmış
oldu.
Salonlar tek başına siyasi kapasitesini
yansıtmaz ama algı
oluşturma adına başlangıcın ilk adımıdır.
Salonlar bazı zamanlar aldatıcı da
olabilirler.
DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz,
siyasetin yabancı olmadığı genç ama tecrübeli bir yüz.
Emeğini bu süreçte
esirgemiyor.
Fakat siyaset bir
ekip işi, bu ekip ruhunu, insanları sürükleyecek duruşu teşkilatları ile ortaya koyacağı
istikrar ve genel başkanının heyecanı be-

Vatandaş aşıyı bekliyor!

Mart ayından bu tarafa mücadele
ettiğimiz covid19 salgınında aşı
denemeleri başladı. Salgında son
dönemde en başa dönme korkusu

iyiden iyiye kendini hissettirmeye
başladı. hal böyle olunca vatandaşın
gözü kulağı haberlerde, hükümet
yetkililerinden gelecek ‘aşı bulundu’

Hüseyin Gündüz: Aşının faydalı
olacağını düşünüyorum. İnşallah
en kısa zamanda bulunur. Korona
virüs illetinden bir sürü canımızı
kaybettik. O yüzden aşının bir an
önce faaliyete başlamasının faydalı
olacağını düşünüyorum.

Sabit Şahin: Ücretsiz olsa
herkes olur. Ücretli olduğu
zaman çok kişinin yapabileceğini
düşünmüyorum. Ama ücretsiz
olsa ben de olurum. Korunmak
için evden çıkmıyorum. Maske
temizliğe dikkat ediyorum.
Vatandaşımız dikkat etmiyor o
yüzden vakalar arttı. Herkesin
daha fazla dikkat etmesini
istiyorum.

haberini bekliyor. Bozok Yaylası’nın
Sesi Çamlık TV Mavi mikrofonu
bu kez sokaklarda ‘aşı’yı sordu.
Vatandaşa ‘aşı bulunmuş olsa devlet

tarafından zorunlu olarak yapılmasını
mı istersiniz yoksa gönüllülük
esasına dayalı mı olsun?’ sorusuna
Yozgatlıların verdiği cevaplar şöyle;

Ahmet Ünal: Şu an bulunmuş olsa
ben de aşı olurdum. Kendimizi
korumak için maske takıyoruz,
beslenmemize dikkat ediyoruz.
O yüzden aşının bulunmasının
fayda sağlayacağını düşünüyorum.
En kısa zamanda bulunmasını
istiyorum.

Gökhan Kabalık: Korona virüste
aşı bulunduğu söyleniyor. Zorunlu
olması gerekiyor. Şimdi bulunmuş
olsa ben de aşı olurdum. Maske
takıyoruz, hijyene dikkat ediyoruz.
Evden çok fazla işimiz olmadıkça
çıkmıyoruz.

SONBAHAR GÜZELLIĞI
İç Anadolu
Bölgesinin tek
blok ve en geniş
ormanlarından olan
coğrafi ve doğal
güzellikleriyle dikkat
çeken Yozgat’ın
Akdağmadeni
ilçesi ormanlarında,
sonbaharın
gelmesiyle eşsiz
görüntüler oluştu.

İç Anadolu Bölgesinin tek blok ve en
geniş ormanlarından olan coğrafi ve doğal
güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat'ın
Akdağmadeni ilçesi ormanlarında,
sonbaharın gelmesiyle eşsiz görüntüler
oluştu.

İlçede sonbahar mevsimiyle
ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli
manzaralar oluşturdu. Akdağmadeni
ormanlarında sonbaharla birlikte seyirlik
görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya
çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin

lirleyecek.
Yozgat’ta DEVA,
partisi ilk sınavını geçti gibi.
Bu gün için DEVA
Partisi adına çok fazla
konuşmak (olumlu da
olumsuz) yersiz olur.
Bir siyasetçi büyüğümün sözü vardır,
‘bu pilaz daha çok su
çeker…’
Ki, siyasette zaman
kavramını çok iyi analiz etmek gerekiyor.
Hülasa heyecan ve
meraklı beklentiler bir
müddet daha devam
edecek!
Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni konuşur muyuz,
şimdilik biraz daha
bekleyelim.

de ilgisini çekti. Yeşille birlikte sarı
ve kırmızının tonlarına bürünün
Akdağmadeni ormanları, fotoğrafçıların ve
doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.
Oluşan doğal güzellik drone ile havadan
görüntülendi. İHA

Bir vatandaş: Aşı zorunlu olmalı.
İnsanların hayatı söz konusu.
İnsanlar kısıtlamalardan sıkılmış
durumda. Öğrenciler okula hasret
kaldı. Korona virüsten korunmak
için maske takıyoruz, hijyene
dikkat ediyoruz.
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Anılarla Mazideki Yozgat-40

İSMAİL
CENAN
Rahmetlik babam
Sıddık Cenan 28 Temmuz 1970 Salı akşamı
vefat etti. Ertesi gün
Çorum’a götürdük.
Ulu Mezara Zarif Hoca
dedemin yanına vasiyeti üzerine defnettik.
Birkaç gün sonra da
Yozgat’a doğru hareket ettik. Bindiğimiz
otobüsün şoförü acıklı
bir türkü koydu teyibe. Sonuna kadar da
açtı. Suratlı bir şekilde
de otobüsü sürüyordu.

Hatab Un Fabrikasının
virajlarına da tam gaz
giriyordu. Acıklı türkü
şöyleydi:
“Anne beni yol üstünde vurdular. Vurdular da günahıma
girdiler. İki yavrumu
da yetim koydular.
Söyle zalim ben suçumu bileyim.
Bileyim de ecelimle öleyim.” Aynen bu
şekilde söylüyordu.
Acımızın üstüne
böyle bir türkü bize
çok dokundu. Ben
ağlayı ağlayı türküyü
dinledim.
Sonunda Yozgat’a
geldik. Babamın şoför
arkadaşlarından Seyit
Yıldız sen artık okuyaman baban öldü. Şoför
de olman. Çorum’a
taşınırsınız dedi. Aynı
sözü birkaç kişi daha

söyledi. Babam belediyede fazla çalışmadığından emekli maaşı
da alamadık. O zamanın Belediye Muhasebe
Müdürü Turgut Yazıtaş
bize: “Uğraşman. Babanın maaşı olmaz.
Boşa para harcaman.”
dedi. Yine de biz uğraştık.
Allah emekli sandığından birini çıkardı.
Bu bize çok yardım
etti.
Babamın gençliğinde Kırıkkale Silah Fabrikasında 2 yıl kadar
çalışmışlığını bulduk.
Sonunda rahmetlik
anneme emekli maaşı
bağlandı.
Ben yine okul tatil
olduğu için belediyede
amelelik işime devam
ettim. Babamın arkadaşları sağ olsun beni

ağır işlere vermediler.
O zamanlar Belediye
İtfaiyesinde Atik Abi,
Hamdi Abi, Ali Keskin
Abi, Özger Kaldemir
Abi, Osman Abi, Muhittin Abi, Durudu Abi
gibi itfaiyeciler vardı.
Bizleri bunlar idare
ediyordu.
Beni kamyonlara
bakım yapma görevini
verdiler. Kamyonların
yağına, suyuna bakıyorum. Gevşeyen
cıvata saplamalarını
anahtarla sıkıyorum.
Gres yağıyla yağlanacak yerleri yağlıyorum. Oraları süpürüp
temizliyorum. Vakit
bu şekilde geçiyordu.
Abdullah Karaşar Abim
tamirhane sorumlusu
idi. Yaptığım işleri ona
bildiriyordum.
Bir gün Ford kam-

yonun alt motor kulaklarının cıvataları
gevşemiş. Bir türlü
sıkılmıyordu da gevşemiyordu da. Şakır
şakır oynuyor. Abdullah Abi’ye Ford’un
motor kulaklarının
cıvataları şakır şakır
oynuyor dedim. Rahmetlik Abdullah Abim
de arabanın şoförüne
ağzına geleni söyledi.
Arabaya hiç bakmamış. Motor aşağı düşecek, haberi yok gibi
sözler etti. En sonunda
saplama cıvatalarını
kesmeye karar verdi.
Tamirhaneden gerekli
aletleri aldı geldi. Rahmetlik Ahmet Çamlıbel
Abim de ona yardım
ediyordu. O da çok iyi
bir abimizdi.
Tam bu sırada
tesadüfen Abdullah

Karaşar Abimin kardeşi Fahrettin Karaşar
Abim de geldi. Bu çok
iyi bir şofördü. Arabanın her türlü tamirinden anlardı. Ona
durumu anlattık. O
da iyi ki saplama cıvatalarını kesmediniz.
Bu arabaların motor
kulak cıvataları gevşek
olur. Esneme yapması
için yoksa motor saplamayı koparır dedi.
Bizi tam zamanında
uyardı. Her üç abimiz
de rahmetli oldu. Allah
gani gani rahmet eylesin. Abdullah Karaşar
Abim daha önceleri
motorhanede çalışırdı.
Yozgat’ın elektriğini bu
motorhane karşılardı.
Motorhane yıkılınca
Belediye garajına arabalara tamir, bakım
işlerine verdiler. Beni

de çok severdi. İsmail babam şunu şöyle
yap, bunu böyle yap
diye bana yardımcı
olurdu.
Sonradan Abdullanın bostanın olduğu
yere su deposu inşaatına başladık. Bugünkü
Yimpaş’ın olduğu yer.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı
Yozgat Sürmelisi’nin
bir mısrası ile bitiriyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar…
Bülbülü tuttum da
güle bağladım
Bülbül figân etti,
ben de ağladım
Güzeller içinde gönül eyledim
Gönlüme münasip
yar bulamadım.

TKDK Destekleri devam ediyor

Yeni tesisler

hayata geçiyor
Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu, sağladığı
desteklerle Yozgat’ta yeni
tesislerin yükselmesine katkı
sağlıyor. TKDK destekleri ile
nohut, mercimek ve fasülye
işleniyor, ihraç ediliyor,
ekonomiye katkı sağlıyor.
Yozgat tarımının en önemli
ürünleri arasında bulunan
nohut, mercimek ve fasulye
artık Yozgat’ta işlenecek,
paketlenecek ve ihracatı da
yapılacak.
Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) aracılığıyla
çiftçilere birçok kalemde
hibe destekler veriliyor.
Yozgat’ın birçok
bölgesinde TKDK’nın
sağladığı hibelerle yapılan
yatırımlar yükselmeye
devam ediyor. Dünyaca
bilinen kokulu mercimek de
işlenerek paketlenecek ve
ihraç edilecek.
TKDK Yozgat İl
Koordinatörü Selim Türker,
Boğazlıyan’da bakliyat
işleme ve paketleme tesisini

yerinde inceledi. TKDK’den
aldığı destekle işleme ve
paketleme tesisi kuran
Özkan Uzel ile bir süre
görüşen Türker, Yozgat’ın
tarımsal ürün çeşitliliği
açısından oldukça zengin
olduğunu belirterek, “Kurum
olarak, üretenin, yatırım
yapanın yanında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
Bakliyat sektörünün üç
temel ürününün fasulye,
mercimek ve nohut
olduğunu aktaran Türker,
ürünlerin işlenerek,
paketlenmesinin Yozgat’ta
da yapılacağını kaydetti.
TKDK Yozgat İl
Koordinatörü Türker,
“Projelerimizin inşaat
süreçlerini takip etmek
amacıyla ilçelerimize sık sık
ziyaretler gerçekleştiriyoruz.
Bu ziyaretlerden bir tanesini
Boğazlıyan’da bulunan
Uzel Bakliyat işletmesine
gerçekleştirdik. Daha
önce il dışında yaptığımız
tanıtımlar dolayısı ile
TKDK’nın hibe destekleri
hakkında bilgi edinen proje

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

sahibimiz Özkan Uzel 6.
Çağrı döneminde Yozgat
il Koordinatörlüğümüze
projesini sunmuştur. Projesi
kabul edilen Uzel Bakliyat,
projesinin inşaatını ve
makine ekipmanlarını çok
kısa sürede tamamlamış ve
işletmesi hasat döneminde
çalışmaya başlamıştır.
Projesinin toplam yatırım
tutarı 2.860.000-TL, hibe
tutarı ise 1.855.000-TL’dir.
Projesinde son teknoloji
makine ve ekipmanlar ile
nohut, mercimek ve fasulye
gibi bakliyatların işleme ve
paketlemesini yapmaktadır.
İşletmesinde yıl içerisinde
14 personel istihdamı
sağlayacaktır. İşletmesinde
ziraat mühendisi de
bulunmakta ve üretim
yapan bölge çiftçisine
teknik bilgi konusunda
yardımcı olmaktadır.
İşletmesini ziyaretimiz
sırasında tarafımıza gelecek
yıl sonunda ihracata da
başlayacağını, bakliyat
üretimi için bölge çiftçisi
ile sözleşmeli üretim de

yapacağını beyan etmiştir.
Projelerimiz arasında
bizi heyecanlandıran ve
Yozgat’ta yatırımcılarımıza
örnek oluşturabilecek
bir projemiz olarak
görmekteyiz. Bu projeler
sayesine tarımsal
alanlarımızda üretilen
nohut, mercimek ve fasulye
gibi ürünlerimiz artmakta
ve çiftçimiz ürünlerini
daha rahat pazarlama
imkânına kavuşmaktadır.
İşlenmiş ve paketlenmiş
ürünlerimiz üzerinde
Yozgat yazısını görmek
bizi heyecanlandırmakta
ve daha farklı projeler için
de motive etmektedir. Bu
projeler sayesinde yakın
bir zamanda bakliyat
üretiminin daha fazla
artmasını ve Yozgat’ta
işlenmesi ve paketlenmesini
beklemekteyiz. Bu
projelerimizin yeni
yatırımcılarımız için
örnek teşkil etmesini ve
Yozgat’ımıza hayırlı olmasını
temenni ederim” şeklinde
konuştu. Haber Merkezi
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Birlik ve
beraberlik
içinde
olmanın
önemi

HÜSEYİN
KOÇ
Dinimizde birlik
ve beraberlik içinde olmanın yeri
çok önemlidir.
Devletimizin
güçlendiği, milletimizin birlik beraberlik içerisinde
olduğu zamanlara
hep fitneciler ortaya çıkarlar. Vatan
ve millet düşmanlarının oyununa
gelen kimseler,
böyle fitneye alet
olabilir. Hadis-i
şeriflerde mealen
buyuruldu ki:
(Toplulukta,
birlik ve beraberlikte rahmet var,
ayrılıkta ise azab-ı
ilahi vardır.) [Beyheki]
(İki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden hayırlıdır. O
hâlde birlik olun!)
[İ. Asakir]
Hangi iş olursa
olsun, toplulukla
birlik ve beraberlik içinde hareket
etmekte çok faydalar vardır.
Atalarımız, “Sürüden ayrılanı kurt
kapar” buyurmuşlar.
Kurt, çobanı
olan sürüye saldıramaz. Sürüden
ayrılan yanar.
Peygamber efendimiz, (İnsanın
kurdu şeytandır)
buyuruyor.
Eğer topluluktan ayrılırsak, ayrı
düşersek, bizi de
o şeytan kapar.
Allahü teâlâ doğru yolda olan bir
topluluğun içine
şeytanın girmesini
yasaklamıştır.
Bu topluluğun
içine şeytan giremez.
Onları bozamaz; çünkü hepsi
aynı şeyi düşünüyor, hepsi aynı
şeyleri paylaşıyorlar.
Eğer içlerinden
bir tanesi farklı
düşünürse, farklı
konuşursa, şeytan
gider ona bulaşır.
Nasıl ki sürüden

ayrılan koyunu
kurt kaparsa, bir
topluluktan ayrı
olanı da şeytan
kapar.
O da artık o
insanlara karşı
kötü düşünmeye,
tenkit etmeye yani
muhalefete başlar.
Muhalefetle kalsa
yine iyi, bu sefer,
bir müddet sonra,
her şeyini borçlu
olduğu o kapıya
düşman olmaya
başlar. Düşmanlığı
öyle artar ki; sonunda bu düşmanlık din düşmanlığına dönüşür. Allahü
teala muhafaza
eylesin!
Birlik ve beraberliğimize zarar
verirsek, bozarsak, işte o zaman
kaybedenlerden
oluruz. Peygamber
efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
(Şu üç şeyi yapanlar, her işte
başarılı olurlar:
1- Yapacakları her
işi Allah rızası için
yaparlarsa.
[İnsan ya Allah
rızası için yapar,
ya da nefsin arzusu için yani insanların rızası için
yapar.
İnsanların rızasını Allahü teâlânın rızasına tercih
edenleri, Cenab-ı
Hak insanlara bırakır;
ama insanların
rızasını değil de,
Allahü teâlânın rızasını tercih edenleri kendi himayesine alır. Kim Allah
içinse, Allah da
onun içindir.]
2- Birlik ve beraberlik içerisinde
olursa. [Vücutların
yan yana olması
demek değildir.
Kalplerin beraber
olması, hedeflerin
ortak olması demektir.]
3- Doğrudan hiç
ayrılmazlarsa.)
Demek ki, doğrudan ayrılmayarak, birlik ve
beraberlik içinde,
yapılacak işleri
Allah rızası için
yapanlar, her işte
başarılı olurlar...
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Kemal Öğretmen…

AKiF
REÇBER
Yıl 1987 İlkokul üçe
gidiyorum. O dönemlerde birler bir sınıfta,
ikiler üçler bir sınıfta,
dörtler beşler bir sınıfta eğitim görüyorduk.
Köyümüzün de bizlerin
de makûs talihi olan
yokluk içinde okumaya
eğitim görmeye çalışıyorduk.
Kitabımız olursa defterimiz olmaz,
defterimiz olursa
kalemimiz olmazdı.
Kırk yamalıklı kara
önlüklerimiz aslında
durumumuzu net bir

şekilde gösteriyordu.
Zengin olan aile çocuklarının durumu da
bizden farklı değildi.
Bizde kırk yamalıydık
onlarda.
Okulun ilk günleri
köyümüze Kemal adında bir öğretmen tayin
edilmişti. Emekliliğine
bir yıl kalmıştı ama bizim köye gönderilmişti
yâda zoraki bir sürgün
de olabilirdi.
Kemal öğretmenimiz ilk günü tanışma
faslı ile geçirdi. Akşama kadar 45 50 öğrenci ile tek tek tanıştı
babalarımızın mesleğini soruyordu.
Çoğumuzun verdiği
cevap çifti, inşaat işçisi
gibiydi benim cevabım ise benim babam
bekçi dedim. “Kemal
hoca ne bekçisi diye
sordu bende kır bekçisi
dedim oda ne demek

diyerek, bana Milli Şairimizin adını taşıdığımı
kıymetini bilmemi gerektiğini söyledi”…
Aslında adımın
nereden geldiğini anlamı neydi onu bile
bilmiyordum. İstiklal
Marşının Yazarı M.Akif
Ersoy’un adını taşıyor
olabilir miydim? Sanmıyorum…
Tanışma faslından
sonra Kemal hocamız
bizlere İstiklal Marşının tamamını bilen var
mı diye sordu koca
sınıftan hiç ses çıkmayınca birden mizacını
sertleştirerek çocuklar
Çarşamba gününe kadar size mühlet veriyorum. İstiklal Marşının
10 kıtasını da ezberleyerek gelin hepinize
de tek tek okutacağım
okuyamayanların kafasını kırarım diyordu.
Bizler Kemal hocayı

diğer hocalarımız gibi
sanmıştık. Çarşamba
günü gelmiş. Kemal
hoca bizi tek tek tahtaya kaldırıyor marşı
okumamızı istiyordu.
Herkes iki kıtayı güzel
okuyor ama üçüncü
kıtaya gelince herkes
takılıyordu. Hemen hemen elli kişilik sınıftan
İstiklal Marşını okuyan
kimse çıkmamıştı.
Hocamız bizi yazı tahtasının önünden başlayarak diziyordu. Okul
numarası 165 olan ben
en son okudum marşı
benimde diğerlerinden
farkım yoktu.
En son öğrenci olduğum içim bana adından da mı utanmıyorsun diyerek okkalı bir
tokat atarak sıranın en
sonuna gönderdi. Kız
erkek demeden tek tek
bizi sıra dayağından
geçirdi. Acımasızca

dövüyordu. Koca sınıf
ağlama seslerinden
inliyordu.
Gözyaşları sel gibi
akıyordu. Dayak faslı
bittikten sonra bizleri
sıralarımıza gönderdi
ve Cuma gününe kadar mühlet vererek on
kıtanın hepsini eksiksiz
ezberlememizi isteyerek okula gelmemizi
istedi.
Cuma günü gelip
çatmıştı. Kemal hoca
içeri girer girmez hazır
mısınız çocuklar ezber tamam mı diyerek
sordu? Bizlerde hep
bir ağızdan tamam
hocam diyerek bağırdık. Yine herkesi
sırasıyla tahtaya kaldırıyor okuyanları yerine
oturtuyordu. Korkudan
olacak ki koca sınıfta
herkes istiklal marşının
on kıtasını ezberlemiş
şakır şakır okuyordu

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli:

VAATTE KALMASIN,

HAYAT BULSUN
Yozgat Memur-Sen İl Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenlik

meslek kanunun hayat bulması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği,
eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat
çekmek ve öğretmenlerin meslek
kanunu talebini dile getirmek için bir
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda
açıklama yapan Memur-Sen Yozgat İl
Başkanı Kenan Şerefli, öğretmenliğin
en kadim mesleklerden biri olduğunu
söyledi. Öğretmenlik mesleğinin itibarının
korunması gerektiğini dile getiren Şerefli,
“Öğretmenliğin meslek kanunu olmalı”
dedi. Şerefli, açıklamasının devamında
şu ifadelere yer verdi; “ İnsanın, özünü
keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik
en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimi,
eğitim-eğitilen çerçevesinde, insanların
birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve
etkileşiminden beslenen akli süreçlerin
hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların
hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak
kabul ediyoruz. Eğitimi, tam da bu yüzden
hem bilim hem de hizmet noktasında
vazgeçilemez, ertelenemez, yok
sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi
oluşturulamaz konumda görüyoruz.
Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette,
merhamette, bilimde öne çıkması,
teknolojide önde olması, ekonomik ve
diplomatik düzlemde fark oluşturması
mümkün olmaz. Öğretmenlik, insanlığın
en kadim ve önemli mesleklerinden
biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur
sermayesini artırma, bilgi haznesini
büyütme, idrak zeminini güçlendirme,
hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma
konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin
uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber
hem de rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik
mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli
kabul edilmesinin de başlıca sebebidir.
Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde
olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi
içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim
hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek
kanununa kavuşturulması hususu artık
daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin
hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal
zeminde öğretmenlerin itibarının,
haklarının korunması ve artırılması,
yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan

görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki
dağınıklığın giderilmesi için meslek
kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması
gerekmektedir. Ülkemizde resmî ve özel
eğitim kurumlarında fiilen görev yapan
1 milyon 200 bin öğretmen var iken,
öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine
kadar öğretmenlik mesleğini bütün
olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek
Kanunu’nun olmaması; hukuki açıdan
boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur.
Kanun, hedefler ve gerçekler
bağlamında uluslararası standartlara uygun
bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı;
öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını
yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek
kanununun yapılması için gereken talep
de yazılması için gereken birikim de var.
Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O
da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak
irade. Bizler Türkiye’nin bütün illerinden
hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek
için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu
istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun
çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma
Planı’nda da Millî Eğitim Bakanlığı’nın
2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilmesi,
hem talebemizi doğruluyor hem de
tepkimizi haklı kılıyor. Meslek kanununun
çıkarılması noktasında niyet ve kararlılığın
kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden
iki yıl geçmesine rağmen, bugüne
kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir
içerik paylaşımı yapılmış değildir. Millî
Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen çalışma,
hazırlanan taslak, öngörülmüş bir tasarım
mutlaka başta yetkili sendika olmak
üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele
alınarak olgunlaştırılmalıdır. Bu noktada,
öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere,
eğitime ve öğrencilerimize dair
hassasiyetlerimizi, önceliklerimizi, talep
ve beklentilerimizi şekillendiren, meslek
kanununa dair çerçeve beklentimizi
ifade eden hususlara da dikkat çekmek
istiyoruz. OECD’nin yayınladığı ‘Dünya
Standartlarında 21. Yüzyıl Okul Sistemi
Nasıl İnşa Edilmeli?’ başlıklı raporda
yer alan, ‘Eğitimin bir ülkenin gerçekten

önceliği olup olmadığı bazı sorular
sorularak anlaşılabilir: Öğretmenlik
mesleğinin toplumsal statüsü nedir?
Öğretmenlere ödenen ücretler benzer
eğitim geçmişine sahip bireylere ödenen
ücretlere kıyasla nasıldır? Çocuğunuzun
öğretmen olmasını ister misiniz? Medyada
okullar ve eğitim üzerine haberler ne
kadar yer buluyor?’ şeklindeki soruları
yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Bu
soruların her birini, politika belirleyici,
politika tasarlayıcı ve uygulayıcı konumda
olanların cevaplaması gerekiyor. Kesin
olan bir şey var ki, PISA’da yüksek
performans gösteren eğitim sistemlerinin
çoğunda, öğretmenlere daha yüksek
maaş verilmesi, eğitim geçmişinin daha
fazla önemsenmesi, öğretmen niteliğinin
artırılması ve öğretimin iyileştirilmesi
odaklı eğitim harcamalarının payının
daha fazla olması eğilimi bulunmaktadır.
Eğitim çalışanlarının en güçlü sesi, genel
yetkili sendikası olarak, gerek akademik
yayınlar gerek raporlar gerekse alan ve
teşkilat taramalarıyla Öğretmenlik Meslek
Kanunu noktasında gündemin oluşmasını
sağladık. Birçok konuda olduğu gibi bu
konuda da gündemi belirledik. Nelere
ihtiyaç duyulduğu, meslek kanununun
hangi nitelikte olması gerektiği hususlarını
2018 yılında hazırladığımız “Öğretmenlik
Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler” başlıklı
raporla kamuoyuna açıkladık. ‘Öğretmenlik
Meslek Kanunu, öğretmene destek kanunu
olmalı’ üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini
çekmeyi, içeriğe ve olması gerekenlere
ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledik.
Yaptığımız çalışmaların, araştırmaların,
yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların
ürettiği birikimi esas alarak ‘nasıl bir
meslek kanunu olmalı, meslek kanununda
neler olmalı’ sorularına verilecek
cevaplarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve
tekliflerimizi burada bir bütün olarak ifade
edecek değiliz, başat konu başlıklarına
yönelik teklif ve talepleri ifade etmekle
yetineceğiz. Öncelikle resmî veya özel
öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün
öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik
mesleğinin bütün boyutlarını ele
alacak bir yasal düzenlemeye duyulan
ihtiyaç konusunda geniş bir toplumsal
mutabakatın varlığı herkesçe kabul
edilmelidir. Bu mutabakatın faydalı bir
sonuç doğurması, meslek kanununun
‘öğretmenlerin statüsünü, toplumsal
itibarını yükseltebilecek, haklarda kazanç
sağlayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek,
şiddeti de önleyecek’ türden bir içerikle
uygulamaya konulmasıyla mümkündür.
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun eğitimin
niteliğinin artmasına doğrudan ya da
dolaylı olarak katkı sağlayacak pek çok
düzenlemeye yasal dayanak oluşturma
potansiyeli bulunmaktadır"
Eda DEMİREL

kekeleme bile yoktu.
Hepimizi dinledikten
sonra aferin çocuklar
diyerek pazartesi gününe kadar Atatürk’ün
gençliğe hitabesini ezberlememizi istiyordu.
Pazartesi günü gençliğe hitabeyi de eksiksiz
okuduk ve dayak yemekten kurtulduk.
Kemal hoca Atatürk
ve Akif hayranı biri
olduğunu her fırsatta
dile getiriyordu. Bu iki
değeri okumamızı iyi
öğrenmemizi gerektiğini söyleyerek bize
Atatürk ve Akif hakkında kompozisyon yazmamızı istemişti. Atatürk’ün kim olduğunu
biliyorduk ama M.Akif
Ersoy’un İstiklal Marşını yazan şair dışında
bilgimiz yoktu.
Hocamız aslında
idealist biriydi ve bizlerin okuyarak bir yer-

lere gelmesi istiyordu.
İki elin parmaklarını
geçmeyen başarılı öğrencilerin velilerini
toplayarak çocuklarınızı okutun ben elimden
gelen her türlü yardımı
yapacağım demesine
rağmen yokluk ve yoksulluk yüzünden başta
kız çocukları olmak
şartıyla birçoğumuz
okuyamadık. Koca sınıftan dört kişi okuyup
meslek sahibi olmuştu.
Kızlar küçük yaşta
evlendirilir erkelerde
baba mesleğine ya da
inşaat işçiliği ile hayatına devam ederdi.
İdealist bir Öğretmenin bir yıl gibi kısa bir
sürede bizlere kattığı
değeri birçoğumuz
unutmadık.
Şimdi eğitim sistemini göz önüne alırsak
Kemal Hocamız bizlere
çok şey katmış çok…

Sahte altın bozdurdular,
kamerayı fark etmediler
Biri kadın üç dolandırıcı sahte
altınları satarken kendilerini
kaydeden kameraları fark etmedi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesi
Hanbaşı Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi üzerinde bulunan Semih
Babayiğit'e ait kuyumcu dükkanına
müşteri kılığında giren biri kadın
iki dolandırıcı, ellerindeki sahte
altınları satarak dükkandan
çıktı, o anlar işyerinin güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dolandırıcıların ellerindeki sahte
altın bileziği kuyumcuya 12 bin
TL'ye sattığı öğrenildi.
Bir süre sonra altın bileziğin
sahte olduğunu anlayan kuyumcu
durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sorgun İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla

ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da yakalandılar
Yozgat ve Sorgun İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve
çevresinde bulunan kameraların
incelenmesinin ardından
şüphelilerin önce eşkali ardından
kimlikleri belirlendi.
Şahısları adım adım takip
eden polis ekipleri Ankara'da
bir otele yerleşen dolandırıcıları
yakalamak için operasyon başlattı.
Yapılan operasyonda biri kadın, 3
dolandırıcı yüklü miktarda sahte
altın ve para ile birlikte kıskıvrak
yakalandı.
Ankara'dan Sorgun'a getirilen
K.E., Y.İ., ve S.K. emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildiler. İHA
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Yozgat Valisi Ziya Polat:

Geleceğin mimarları
Yozgat Valisi Ziya Polat 24 Kasım
Öğretmenler Günü münasebetiyle
bir mesaj yayımladı. Öğretmenlerin
geleceğin mimarları olduğunu dile
getiren Vali Polat, “ Türk toplumunun
şekillenmesinde önemli değeri olan,
geleceğimizin teminatı evlatlarımızı
büyük bir sabır ve fedakârlıkla yetiştiren
öğretmenlerimiz; toplumumuzun en
saygıdeğer ve cefakar insanlarıdır. Eğitim
bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin

temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı
zamanda bir milletin dünya üzerindeki
yerini de tayin eden stratejik bir değer
olarak vurgulanmakta olup, bu anlamda
ülkemizin aydınlanmasında ve gelecekte
daha eğitimli, bilgili ve bilinçli bireyler
oluşturulmasında öğretmenlerimizin
bilgisi ve eğitim anlayışı son derece
önemlidir. Bu millet, insan sevgisini hiçbir
zaman yitirmeyen öğretmenlerimizin
emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet

yürüyüşünü azimle sürdürmektedir.
Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi,
yarın da geleceğin mimarı olmaya devam
edeceklerdir. Ülkemizin dört bir yanında
fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı
ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün
öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle
anıyorum” dedi. Eda DEMİREL

"Gayretler takdire şayandır"
Belediye Başkanımız Celal
Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Öğretmenlerin her şart ve
koşulda eğitimin bir neferi olmaya
devam ederek, ülkemizin gelişip
kalkınmasında, çağdaş medeniyetler
arasında yerini almasında, son derece
önemli bir görevi yerine getirdiklerini
vurgulayan Başkanımız, "İçerisinde
bulunduğumuz pandemi döneminde
öğrencilerinden uzak kalsalar da
öğretmenlerimizin gösterdiği çaba,
uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri
gayretler takdire şayandır." dedi.
Başkanımız Köse, "Büyük fedakârlık
ve özveri göstererek, geleceğimizin

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ:

"Baş tacımız öğretmenlerimiz"
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğretmenleri
unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan
Karadağ, “Hepimizin hayatına anne
ve babalarımızdan sonra bir büyük
kahraman dokunuşta bulunmuştur.
Bu büyük kahraman, hayatımızda
silinmez bir iz bırakan sevgili
öğretmenlerimizdir.
“Beşikten mezara” kadar süren

ilim ve öğrenme yolculuğunda baş
tacımız olan Öğretmenlerimizin;
Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim
ailesinin ve bu yolculuğun önemli bir
neferi olan öğretmen adayı sevgili
öğrencilerimizin 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü tebrik ederken, bu vesile ile
vefat etmiş olan tüm öğretmenlerimize
rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve
esenlikler diliyorum” dedi.
Eda DEMİREL

teminatı olan sevgili yavrularımızı
yetiştiren, vatan ve millet sevgisini
öğreten, çağın gerektirdiği bilgi
düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize
armağan edilen bu anlamlı günü
idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
“İlk emri “oku” olan bir dinin
mensupları olarak, toplumun; temelini
oluşturan, devamlılığını sağlayan,
gelişmesinde rol alan en önemli
faktör olan ve geleceğimize ışık tutan
öğretmenlerimize her daim hak ettikleri
değeri göstermeliyiz. Ülkemizin
hedeflerine ulaşabilmesi; vatanperver,
bilinçli, birikimli, milli ve manevi
değerlerimizi özümsemiş nesiller
yetişmesine bağlıdır. Tarih yazacak

bu nesiller ise aynı değer ve yargıları
benimseyebilmiş öğretmenlerimizin
varlıklarıyla olacaktır. Millet
Mektepleri’nin açıldığı ve Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ e Başöğretmenlik
unvanının verildiği bu anlamlı günde
tüm öğretmenlerimize şükranlarımı
sunuyorum. Bu vesileyle 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü en kalbi
duygularımla kutlar, Başöğretmen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve mukaddes
görevlerini icra etmek uğruna şehit
düşen kahraman öğretmenlerimiz başta
olmak üzere ebediyete intikal eden tüm
ilim, irfan bekçilerine Cenab-ı Hak’ tan
rahmet diliyorum.” dedi.
Haber Merkezi

Öğretmenleri unutmadı
AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, 24
Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama
mesajı yayımladı.
Dursun, mesajında; “Geleceğin ışık saçan,
aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri
ile yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal
eden tüm öğretmenlerimizi saygı,
şükran ve rahmetle anıyorum”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

“Onurlu ve itibarlı meslek”
"Öğretmenler baş tacımız"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı
Kürşat Kılıç, öğretmenler günü
mesajı yayımladı.
Kılıç, öğretmenlerin baş tacımız
olduğunu belirterek, “Şefkatin ve
merhametin bilginin harmanlanıp
ete kemiğe bürünmüş hali gibidir
öğretmen. Gölgesinde bile güneşi
saklayan yaşam kaynağı ışıltılı
güneştir öğretmen. Her sabah
masalsı bir heyecanla ve kristal

sevinçlerle okuluma gitmemin en
büyük sebebidir öğretmen. Kendini
tüketerek başkalarına ışık veren
bir kandil gibidir öğretmen. Hep
özverili, hep canla başla çalışan
kişidir öğretmen. Gelecek nesiller
için büyük emekler veren çok
kıymetli öğretmenlerin öğretmenler
gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Yozgat Baro Başkanı Av.
Mehmet Şimşek, öğretmenler günü
nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Şimşek, öğretmenlik mesleğinin
onurlu ve itibarlı bir meslek
olduğunu söyledi.
Şimşek, “Eğitim, temeli ailede
atılan, insanın doğumundan
ölümüne kadar hayatı boyunca
öğrendiklerini kapsayan,
bireyleri öngörülen hedefe yönelten,
onlara bilgi, beceri ve davranış
değişikliği kazandıran uzun bir
süreçtir.
Eğitim sorunlarını çözen milletler; kültür, sanat,
bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda da kalkınmış
ve ilerlemişlerdir. Kalkınmanın temel şartı kaliteli bir
eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim,
tüm ülkelerin daima özel ilgi ve duyarlılık gösterdiği bir
konu olmuştur. Eğitimin fonksiyonlarını yerine getirmesi
ve toplumsal gelişimin hız kazanması, her şeyden
önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin
gayretlerine bağlıdır. Eğitim sisteminin temel taşını

oluşturan öğretmenlik, dünyanın her
ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler
arasında yer alır. Öğretmenlik, bu
ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir
hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal
mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle
ölçülemeyecek kadar büyük fedakârlığın
timsalidirler.
Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin
geleceğini emanet ettiğimiz eğitim
ordumuzun varlığı, milletimize daima
güven vermektedir. Mustafa Kemal
Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının
verildiği 24 Kasım gününde, çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşmada en büyük desteği veren
değerli öğretmenlerimizin fedakârlıklarının her
türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtmek isterim.
Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği
günümüzde, bu kutlu mesleği icra etme gayreti içinde
olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü
kutlar, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet
ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimize sağlık ve
esenlik dolu günler dilerim” dedi. Murat KARATEKİN
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Babacan’dan
Yozgatspor’a

destek

Sorgun'da alt yapı

Demokrasi ve Atılım Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan’dan
Yozgatspor 1959 FK’ya destek.
Partisinin birinci olağan kongresi
için Yozgat’a gelen Genel Başkan
Ali Babacan beraberinde İl
Başkanı İsmail Yılmaz ile birlikte
Lise Caddesinde bulunan
Yozgatspor store aracını ziyaret
etti.

Babacan, burada Yozgatspor
1959 FK’nın forması ile atkısını
satın alarak, kırmızı-siyahlı
takıma destek oldu. Ali Babacan,
partisinin kongresinde de
Yozgatspor 1959 FK atkısı
ile çıktı. Ali Babacan ayrıca,
Yozgatspor 1959 FK’ya ligde
başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

antrenmanları başladı
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan
temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da alt yapı çalışmaları da sürüyor.
Bu sezon takımda Altyapı Gençlik
Gelişim Direktörlüğüne getirilen
Memiş Keskin yönetimindeki U17
takımı antrenmanlara başladı. Sorgun
İlçe Stadyumunda yapılan çalışma da
U17 takımı oyuncuların haftanın 6 günü
Antrenör Memiş Keskin yönetiminde
antrenman yapıyor.
RİSK TARAMASI YAPILDI
Sorgun Belediyespor U17 takımının
antrenmanlara başlamadan önce
HES kodu ile Sağlık Risk taramasında
tutuldu. Ayrıca yapılan antrenmanlarda
hijyen kurullarını ve sosyal mesafeye
dikkat ediliyor.
YASAĞA TAKILMIYOR
20 yaş altı çocuklarına sokağa çıkma

yasağı bulunuyor. Sorgun Belediyespor
U17 takımı antrenmanlarını sokağa
çıkma yasağına uygun gerçekleştiriyor.
Her gün 14:00 ile 16:00 saatleri arasında
yapan Sorgun Belediyespor U17 takımı
böylece sokağa çıkma yasağına da
takılmıyor.
GELECEĞİN YILDIZLARINI
YETİŞTİRECEĞİZ
Sorgun Belediyespor Altyapı
Gençlik ve Gelişim Direktörü Memiş
Keksin, 10 yıl aradan sonra tekrar
yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu
söyledi.
Keskin, “Sorgun Belediyespor
U17 takımı olarak antrenmanlarımıza
başladık. Haftanın altı günü ilçe

stadyumunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Amacımız yetenekli
oyuncularımızı Türk sporuna
kazandırmak.
Bunun için gece, gündüz durmadan
çalışacağız. Antrenmanlarımızda HES
kodu uygulaması ile yapıyoruz. Ayrıca
hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da
dikkat ediyoruz.
Siz de biliyorsunuz ki 20 yaş
altına şuan sokağa çıkma yasağı var.
Onun için antrenmanlarımızı 14:00
ile 16:00 arasında gerçekleştiriyoruz.
Hem çocuklar sokağa çıkma
saatlerinde spor yapmış oluyor hem
de antrenmanlarımız aksamıyor” dedi.
Murat KARATEKİN

Çocuklar için en iyi başlangıç

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğün
bünyesinde bulunan Cimnastik kursu büyük ilgi
görüyor.
Cimnastik sporu her yaştan çocuk için spora
başlananın en uygun branşı. Cimnastik Antrenörü
Mevlüt Öz yönetiminde sporcular haftanın 7 günü
antrenman yapıyor. Öz, 4 ila 8 yaş aralığında
olan bütün çocuklara cimnastik sporu eğitimi
verdiklerini söyledi. Öz, “Öz, "Cimnastik hem kız
hem de erkek çocuklarına hitap eden fiziki ve
ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı
3-10 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir
branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi
sağlarken aynı zamanda da estetik görüntüye
sahip olmalarını sağar. Tüm çocuklar için en iyi
başlangıçtır. Sizler de çocuklarınızın kendilerini
kanıtlamaları için fırsat verin, şikayte eden değil,
daha iyisi için mücadele veren bir toplum yapısına
doğru yol alalım. Bizlere ses olun ki daha fazla
çocuk için yeni pencereler açabilelim. Çalışarak
nelerin yapılabileceğine, emek vererek bir şeylere
ulaşmanın keyini izleyelim" dedi.
Murat KARATEKİN

Tesislere peyjaz

çalışması
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğüne bağlı spor
tesislerine çevre düzenlemesi
yapıldı. Spor Vadisi bölgesinde
bulunan kapalı spor salonlarının
çevresinde bulunan kaldırım
taşları, boyandı ve otopark alanı

oluşturuldu.
Yapılan çalışma sonrasında
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğüne ait kapalı
spor salonları daha güzel bir
görüntüye kavuştu.
Haber Merkezi

