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Yeni Partilere Yozgatlı bakışı
DEVA Partisi, Gelecek
Partisi Yeniden Refah
Partisi. Yeni kurulan partiler
propaganda çalışmalarına
başladı. Geçtiğimiz
haftalarda Muharrem İnce
de Yozgat’a geldi, esnafın
sorunlarını dinledi. Hafta
sonu ise DEVA Partisi
Yozgat kongresine Genel
Başkan Ali Babacan katıldı.
Hal böyle olunca bir çok
‘yeni’ siyasi oluşum ülke
gündemini meşgul etmeye
başladı. Biz de sokaktaki
vatandaşa yeni partiler
ile ilgili düşüncelerini
sorduk. vatandaşın bu konu
hakkındaki görüşleri şöyle;
>>> 4. SAYFADA

“Şehitliği göze alıyorsan
gazi olursun”
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza
Demir, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi programına
konuk oldu. Doğu Anadolu Şehit
Aileleri Konfederasyonu Bölge
Başkan Yardımcısı olduğunu
anlatan Demir, “Bizim tek
gayemiz şehitliği ve gaziliği
bizden sonraki nesillere
aktarabilmektir. Eğer ki
şehitliği göze alabiliyorsan
gazi olabilirsin, kahraman
olursun. Çünkü şehitlik
peygamberlikten sonra
gelen en kutsal bir
makam" dedi. 2'DE

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

İYİ Kİ VARSIN
ÖĞRETMENİM
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün

24 Kasım 1928 tarihi Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür.
CUMHURİYET MEYDANINDA TÖREN

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet
Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de
yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da
Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayımlanması ile
resmileşmiştir. Atatürk’ün 100’üncü doğum yıl dönümü
olan 1981 yılından bu tarafa da bu tarih Öğretmenler
Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Yozgat’ta da
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü
Ahmet Karadağ, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
daire müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk
anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, Saygı Duruşu
ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. >>> 3'TE

Koreografili kutlama
Yozgat'ta eğitim gören
polis adayları, 24 Kasım
Öğretmenler Günü
dolayısıyla bedenleriyle
oluşturdukları 24 Kasım
yazılı koreografi ile
büyük beğeni topladı.
>>> 3. SAYFADA

Diş'e Dokunur

Ziyaret

Yozgat’ın lezzet
durağı Zafer Türk
Mutfağı Dünya Diş
Hekimleri Günü’nde
Yozgat’taki diş
hekimlerini
unutmadı. >> 4'TE

Öğretmenlere ziyaret
Yozgat Valisi Ziya Polat,
24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla Erdoğan Akdağ
İlk ve Ortaokulu ile Zübeyde
Hanım Kız Meslek Lisesi
öğretmenleri ile bir araya
geldi. Polat, geleceğimizi

inşa eden öğretmenlerin
günlerini kutlayarak hediyeler
verdi. Öğretmenleri ziyarette
Vali Polat’a Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, AK Parti
İl Başkanı Çelebi Dursun da
eşlik etti.

Kaçırılmayacak
fırsatlar
Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii Yetkilisi Recep Balcı,
efsane Cuma’ya özel
kaçırılmayacak fırsatları
müşterilerine sunduklarını
söyledi. >>> 3'TE
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Bir Hekimin Uyarılarına Kulak Verelim

AHMET
SARGIN
“Korona virüsü ile
aylarca veya yıllarca
yaşayabiliriz. Bunu
inkar etmeyelim veya
paniklemeyelim. Hayatımızı boşa harcamayalım. Bu gerçekle
yaşamayı öğrenelim.
Maskenin aşırı ka-

patılması ve eldiven
takılması yanlıştır.
Elleri sıkça yıkamak
ve İki metrelik fiziksel mesafe bırakmak
sizi korumanın en iyi
yoludur. Evde kroner
hastanız yoksa artık
ev yüzeylerini dezenfekte etmenize gerek
yoktur.
Süper market alışveriş merkezleri vb.
Ürünlerin paketlenmesi, benzin istasyonları,
alışveriş arabaları ve
ATM'ler enfeksiyona
neden olmaz. Ellerinizi yıkayın ve her
zamanki gibi yaşayın.
Coronavirüsü bir gıda

enfeksiyonu değildir.
Hastalık, grip gibi enfeksiyon damlacıklarıyla ilişkilidir. Yiyecek
siparişi vererek corona
transferinin kesin bir
riski yoktur.
Pek çok alerji ve
viral enfeksiyonla
koku alma duyunuzu
kaybedebilirsiniz. Bu,
yalnızca koronavirüsün
spesifik olmayan bir
semptomudur. Eve gelince hemen kıyafetinizi değiştirip duş almanıza da gerek yoktur.
Corona virüsü havada
asılı kalmaz. Bu, yakın temas gerektiren
bir solunum damlası

enfeksiyonudur. Ilık
suyla limon virüsü
akciğerlere ulaşmadan
önce öldürür.
Maskenizi takarak,
Fiziksel mesafenizi
koruyarak parklarda
güzel vakit geçirebilirsiniz. Corona virüsüne
karşı antibakteriyel
sabun değil normal
sabun kullanılması yeterlidir. Bu bir virüstür, bakteri değildir.
Yemek siparişleriniz
için endişelenmenize
de gerek yok. Ama
isterseniz mikrodalgada ısıtabilirsiniz.
Corona virüsü
ayakkabılarınızla eve

getirme şansı, günde
iki kez yıldırım çarpması gibidir! 20 yıldır
virüslere karşı çalışıyorum.
Sirke, şeker kamışı ve zencefil alarak
virüsten korunamazsınız! Bunlar bağışıklık içindir, tedavi
için değil. Uzun süre
maske takmak nefes
alıp vermenizi ve oksijen seviyenizi olumsuz
etkileyecektir. Sadece
kalabalığın içinde maske takın. Araç içinde
ailece seyahat ediyorsanız maske takmanız
da anlamsızdır.
Her zaman steril

bir ortamda kalarak
güvenlik zayıflatılır.
Bağışıklığı artıran yiyecekler yeseniz bile,
lütfen düzenli olarak
parka ve plaja gidin.
Vücudun bağışıklığı,
evde oturup kızarmış,
baharatlı, şekerli yiyecek ve içecekleri
yemeden değil, patojenlere maruz kaldıkça
artar. Corona virüsüyle yaşamayı öğrenmeliyiz.”
“Sokağa çıkamıyoruz diye evlerde, gizli
mekanlarda bir araya
gelirsek, konu komşu, eş dost, akraba
oturmaları evde yeme

içme, ziyafet, sohbet
olursa bu tedbirlerin
etkisi tabi ki by pass
edilmiş olur. O zaman
istenilen sonuca ulaşılamaz. O bakımdan
bu dönemde kendi ev
halkımızla kalmamız
gerekir. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat
etmemiz şart. Olabildiğince dışarıya kalabalığa karışmamak, evde
vakit geçirmek, hane
halkımızla olmak en
güvenli olanıdır.”
(Sağlıklı kalmanız dileğimle virüsten ve
kalabalıklardan alabildiğinde uzak durunuz!...)

“Şehitliği göze alıyorsan gazi olursun”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube
Başkanı Rıza Demir, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi programına konuk oldu. Doğu Anadolu Şehit
Aileleri Konfederasyonu Bölge Başkan Yardımcısı olduğunu
anlatan Demir, “Bizim tek gayemiz şehitliği ve gaziliği bizden
sonraki nesillere aktarabilmektir. Eğer ki şehitliği göze
alabiliyorsan gazi olabilirsin, kahraman olursun. Çünkü şehitlik
peygamberlikten sonra gelen en kutsal bir makam. Gazilik ise
kahramanlıkların en üst mertebesidir” dedi.
GENEL BAŞKAN YOZGATLI
Doğu Anadolu Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel
Başkanı Lokman Aylar’ın Yozgatlı olduğunu dile getiren
Demir, “Başkanımız Abdurrahman Er’e de buradan selamlar
gönderiyoruz. Erzurum şehir hastanesinde güvenlik amirliği
görevini yapıyorum. Ayrıyeten burada ciddi bir STK’nın
başkanlığını yapıyorum. Burada şehit aileleri ve gazilerimizin
bürokrasi ile aralarında bir basamak olarak kutsal bir görevi
ifa ettiğimizi düşünüyorum. Başkanımız da öğretmenmiş.
Kendisinin de öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm şehit
olan öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum”
şeklinde konuştu.
BİLGİ VERDİ
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı hakkında bilgi veren
Demir, şunları kaydetti;
“Vakfımız 1994 yılında bakanlar kurulunca alınmış kamu
yararına çalışan bir STK’dır.
Burada şehit aileleri ve şehitlere yardım etmektir ama
devletimiz gerçekten çok büyük bir devlet ki bizden önce
onlar şefkatli ellerini şehit ve gazilerimize uzatıyor.
Aynı zamanda şehit ailelerimize ve şehit çocuklarımıza
bağışlar topluyoruz yardımımız dokunsun diye. Güney Doğu
illerinde okullara kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Burada
hem TSK hem de emniyeti birleştiren tek vakıf ibaresi olan

vakıfız. Bizde ayrım gayrım yok. Şehit ve gazi bizler için
kutsaldır. Hepsi tek çatı altındadır. Bizim vakfımız bünyesinde
bulunmaktadır. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir.”
SIK SIK BİR ARAYA GELİYORUZ
Demir, şehit aileleri ve gazilerimizle sık sık bir araya
geldiklerini belirterek, “Onların dertleriyle hasır nesir oluyoruz.
Onların derdi bizim derdimizdir. Biz aktif volan bir vakıfız.
Diğer vakıf ve derneklerle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK KUTSAL
“Şehitlerimizin emanetleri bizim için çok kutsal” diyen
Demir, şöyle konuştu; “Onların anneleri, babaları onların
bize bırakmış olduğu emanetleri tabi ki evlatlarının vermiş
olduğu yeri dolduramayız ama onların b.ir nebze de olsun
dertlerini paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Her şehit annesi ve
babası bizim anne babamız. Onları annemizden babamızdan
ayırt etmiyoruz. Onlara ne kadar hizmet edersek edelim biz
onların hakkını ödeyemeyiz. Çünkü onlar evlatlarını vermişler.
Annelerini, babalarını, çocuklarını vermişler. Biz onların hiçbir
zaman haklarını ödeyemeyiz.”
PEYGAMBERLİKTEN SONRA GELİYOR
Şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonra en
kutsal mertebe olduğunu dile getiren Demir, “Vatanın her
metrekaresine şehit kanlarıyla sulanmış vatanımıza, milletimize
bizden sonraki nesillere şehitliği ve gaziliği anlatabiliyorsak
bunu da Menderes Kılıçaslan sağ olsun. Şehit emanetleri
sergisi diye bir program düzenliyor kendisi. Sizin vasıtanızla
teşekkür ediyorum. Onların emanetlerini bizden sonraki
nesillere gösterip onlarda bir şeyler uyandırabiliyorsak ne
mutlu bize. Bizim tek gayemiz şehitliği ve gaziliği bizden
sonraki nesillere aktarabilmektir. Eğer ki şehitliği göze
alabiliyorsan gazi olabilirsin, kahraman olursun. Çünkü şehitlik
peygamberlikten sonra gelen en kutsal bir makam. Gazilik
ise kahramanlıkların en üst mertebesidir. Biz 15 Temmuz’da
şehit olan Ömer Halisdemir, ilk kurşunu sıktığı gibi nasıl ki
tüm ülkelerin umuduyuz. Biz bir Irak, Suriye gibi olamadıksa
onların Ömer halisdemir gibi kahramanlarının olmadığı
içindi. Ölmeye göze alan Ömer Halisdemirleri olmadığı için
o durumdalar. Bizim vatanımızın, milletimizin her ferdi ölmeyi
bir ibadet sayıyor. Bu yüzden vatanına milletine sahip en güzel
bizden sonraki gençleri yetiştirmeyi Allah bize nasip etsin”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Selahattin Köse, öğretmenleri unutmadı
Baden
Württemberg
Yozgat Dernekler
Birliği Başkanı
Selahattin Köse,
öğretmenler
gününü kutladı.

Köse, mesajında; “Başta
baş öğretmen Gazi Mustafa
Kemal olmak üzere
tüm öğretmenlerimizin
24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutluyorum.
Atatürk’ün gösterdiği
hedeflerin ışığında
bizlere emeği geçen,
hayata hazırlayan, bilgi
ve beceriyle donatıp,

CHP İl Başkanı
Abdullah Yaşar,
yayınladığı bir
mesajla öğretmenler
gününü kutladı. Yaşar,
"Geleceğimizin teminatı
ve umudu olan ve Ulu
Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Gelecek
sizindir, Cumhuriyeti
biz kurduk, onu
yükseltecek ve
sürdürecek sizsiniz.”
diyerek hitap ettiği
yeni neslin, ülkemizin
çocuklarının emanetçisi
değerli öğretmenlerim;
başta Başöğretmen
Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere 2
öğretmen evladım ve
1 öğretmen torunum
ve tüm öğretmenlerim
gününüz kutlu olsun.
Eseri nesil olan bu
kutsal meslekteki
emekleriniz için sizlere
minnettarız" dedi.
Murat KARATEKİN
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ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Türk Milleti’nin ve
Cumhuriyet’in birer
neferi haline getiren,
şehit, ebediyete intikal
etmiş ve canları pahasına
kendilerini bu kutsal
mesleğe adayan tüm
öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü
kutluyorum” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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Başımı topraklara gömesim geliyor…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Öyle bir zaman diliminden geçiyoruz,
Öylesine garip bir
duygu dünyasında
yaşıyoruz,
Ve öylesine anlam
yükleyemediğimiz bir
yaşam biçimine sahip
olduk ki!
Sabır denilen o eşsiz fren sistemi hiç bu
denli bir imtihandan

geçmemişti.
İnsanlığın ciddi bir
virajdan geçtiği süreçleri yaşıyoruz.
Ta en başından
beri ümitsizlik adına
bir kelam dökülmedi
kalemimden. Bilakis,
olabildiğince umutlu,
insanlık adına pozitif
ama gerçekleri dile
getiren bir basın mensubu olarak görevimi
yerine getirdim.
Sağlıklı bir insanlık adına covid109 ile
mücadelenin temelini
bilinçli bir toplum oluşturuyor.
Bu bilinçle hareket
edebilmek adına; bize
düşeni layıkıyla yerine
getirmenin bir görev
sorumluluğu olmanın

yanı sıra insanlık görevi olduğunun pekala
farkındaydık.
Düne kadar sağlıkçılar, polisler, askerler,
basın mensupları ve
ilgili kurum yöneticileri
Covid19’la mücadelenin karanlık yüzü ile
karşı karşıyaydı.
Daha çok hikayeden
geliyordu her şey.
Hele hele bu hastalığa yakalanmak ve
dahi ölümü yaşamak.
İmkansız geliyordu
dünyamıza.
Ama bu gün, sosyal
medya ‘covid oldum’
açıklamaları, bu hastalıktan yaşanan ölümlerden geçilmiyor.
Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden

insanlığın üzerine bir
karabasan misali çöken hastalıkla yüzleşmek bir zaman sonra
insan dünyasına ağır
geliyor.
Türkiye genelinde
artan vakalar, sonrasında etrafımızda duyduğumuz bir şekilde
şahitlik ettiğimiz vefatlar, hastalık nedeni
ile ağır tedavi süreci
yaşayanlar.
Tanımadığımız insanların derdiyle dertlenirken, en yakınımıza
kadar gelen ve artık
iyiden iyiye can sıkan
bir hastalık.
Elbette ki umutsuz
değilim ve yüzümde
maske ile yıllar yılı
yaşamaya niyetimde

yok!
Bu öylesine bir süreç ki, bazen yeter
artık deyip, kulaklarımı tıkamak, dünya ile
tümden irtibatı kesmek istiyorum.
Başımı toprakları
gömsem ve hiçbir ölümü görmesem, hiçbir
canın kaybolup gittiğine uzaktan da olsa
şahitlik etmesem.
Garip bir durum.
Az önce de ifade
ettim, yine tekrarlıyorum, yıllarca yüzümde
maske ile yaşamak
istemiyorum.
Onun için kurallardan önce bu hastalığı
zihninizde yenmeniz
gerektiğini yüksek
sesle dile getirmek

istiyorum.
Lütfen, bu hastalığı
zihinlerinizde yenin.
Covid19 vakalarının
ölümle sonuçlanmasının başlıca sebepleri
arasında maalesef
psikolojik buhranlar da
geliyor.
Evet, kadere, hayır
ve şerrin nereden geldiğine pekala amentü
etmişiz, lakin…
Lakin bıçak kemiğe
dayandığında insan
insanlığından, insan
varlık şuurundan uzaklaşabiliyor.
Benim yaptığım gibi
sizler başınızı toprağa
gömmeyin ama sosyal
medya, tv ekranları,
dost sohbetleri, telefon
sohbetlerinin ama te-

ması korona olmasın.
Zihinlerde yenin
onu.
Zihinlerde vurun
darbeyi.
Ki, zihinlerde kaybettiğiniz hastalığı
bedenen yenmek kolay
olmuyor.
Bu sebepten hayatını kaybeden, hastalıktan değil ama neden
olduğu zihinsel yıkımın
altında ruhsal bunalımın sonucunu yaşayan
insanlarımız var.
Lütfen, korona virüs zihinlerinize engel,
zihinlerinize karanlık,
zihinlerinize ağır gelmesin.
Ki, başınızı toprağa
gömmek zorunda kalmayın!

Kaçırılmayacak fırsatlar
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, efsane
Cuma’ya özel kaçırılmayacak
fırsatları müşterilerine sunduklarını
söyledi. Geniş ürün yelpazesi
ile tüketicilerini mağazaya
beklediklerini dile getiren Balcı,

“Cuma Aşkına özel dev indirim
kampanyasını tüketicilerimizle
buluşturuyoruz. 23 Kasım’da
başlayan kampanyalarımız 30
Kasım’a kadar devam edecek”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kadınlar üretsin!
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi
Programı’na genç girişimci Mimar
Senem Doğru oldu. kadınların
üretmesi, çalışması gerektiğini dile
getiren Doğru, “Kadınlar çalışsın,
üretsin, boş durmasın. Bundan
daha güzel bir duygu olamaz”
dedi.
Doğru, aktif olarak mimarlık
yaptığını bunun yanında sosyal
medya hesabı üzerinden ürettiği
doğal gıda ürünlerini ilgilisi ile
buluşturduğunu söyledi.
Ürünlerini katkısız koruyucusuz
bir şekilde ürettiklerini dile getiren
Doğru, “Kendi kişisel sağlık
sorunlarına bir çözüm bulunamadı.
En ideal çözüm hayat şeklimi
değiştirmekti.
Doğal beslenmeye yöneldim.
Doğal gıdaların bulunmasının kolay
olmadığını bu şekilde bahsettim.

Manisa’da yaşıyorum. Dedelerim
çiftçi. Bu ürünlere doğal bir şekilde
ulaştım.
Dedim ki neden başkalarına
da ulaştırmayım. Bu şekilde yola
çıktım. Bu şekilde ürün çeşitliliğini
artıyorum. İlaçsız, temiz tarım
mahsulleri ile ürünlerimizi
hazırlıyoruz. Salamura yaprak
tarhana, reçeller kuru gıdalar.
Yetişebildiğimiz her ürünü
yapmaya çalışıyoruz. Her yıl da
ürünlerimizi artırıyoruz talepler
doğrultusunda. Bu iş de kolay
değil ama eğer gerçekten
severek yapılacaksa olmayacak
bir iş değil. Yılmadan vaz
geçmeden çalışmalarını tavsiye
ederim. Kadınlar üretsinler, boş
durmasınlar. İnsan ürettiği sürece
topluma, kendine, dünyaya,
ekonomiye faydası olur” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

İYi Ki VARSIN ÖĞRETMENiM

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım
1928 tarihi Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini
kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal
Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını
11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu
unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesinin
yayımlanması ile resmileşmiştir. Atatürk’ün 100’üncü
doğum yıl dönümü olan 1981 yılından bu tarafa da bu tarih
Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Bu kapsamda Yozgat’ta da 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla tören düzenledi. Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen törene Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet
Karadağ, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daire
müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.
MESLEĞE SEVGİMİZ SÜREKLİ
Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü
kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri
Baş Öğretmenliğinin kabul edişinin bir yıl dönümüne
daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren
Yazıcı, “ İnsanın kendi doğasından kaynaklanan
öğrenme arzu ve ihtiyacı ivmeli bir şekilde süregelmiş
ve böyle de devam etmektedir. Bu süreçte bizleri eğiten
öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüzde kalıcı izler

bırakan öznelerdir. Çünkü öğretmen bilgi kaynağı olması
yanında şefkatiyle bizi saran merhamet timsali ve sevgi
membaıdır. Bu sevgi, ilk adımı attığımızda annemizin
duyduğu sevinç kadar içten, okuduğumuz ilk kelimede
hissettiğimiz heyecan kadar samimidir” şeklinde konuştu.
EKSENİMİZDE İNSAN VAR
“Sevdiklerimize duyulan özlemde, ayrılığın hüznünde
ve vuslatın heyecanında öğretmenin müşfik dokunuşunu
hissederiz” diyen Yazıcı, “Saygıdeğer Meslektaşlarım,
kendi hemcinsimizi eğitmek ve onların bilgi dağarcığını
zenginleştirmek sorumluluğu, onlara duyduğumuz sevgi
kadar büyük ve süreklidir. Bizler, eksenimize insanı
alarak, dünyanın her yerine sevginin dilini yaymak
zorundayız. Sevdamız, Milletimizin bugünü ve geleceğini
daha da imar etmek, özgünlüğümüzü ve özgürlüğümüzü
korumak, insani değerleri önceleyerek Devletimizi
ve Milletimizi daha da yüceltmek ve Atatürk'ün işaret
ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaktır.
Sevdalısı olduğumuz vatanımızda sonsuza kadar devam
edecek bu sevda; göz aydınlığımız ve neşe kaynağımız
çocuklarımızın dalgalanan saçları kadar coşkulu, kalpleri
kadar temiz, gözleri kadar aydınlıktır. Ülkesine sevdası
hiç tükenmemiş başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere,
bu uğurda şehit olmuş, gazi olmuş, mesleğinden emekli
olmuş, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi
şükranla anıyor, aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza
hoş geldiniz diyerek, öğretmenler günümüzü kutluyor ve
saygılar sunuyorum” dedi. Eda DEMİREL

Koreografili kutlama
Yozgat'ta eğitim gören
polis adayları, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla
bedenleriyle oluşturdukları
24 Kasım yazılı koreografi ile
büyük beğeni topladı.
Yozgat Polis Meslek Eğitim
Merkezi´nde (POMEM)
eğitim gören polis adayları
oluşturdukları "24 Kasım"
koreografisi ile öğretmenlerin
24 Kasım Öğretmenler
Günü´nü kutladı. Polis Eğitim
Merkezi eğitim alanında
toplanan 400 polis adayı, 24
Kasım Öğretmenler Günü
koreografisi oluşturdu.
"24 Kasım" yazısını oluşturan
polis adayları, yüksek sesle "24
Kasım Öğretmenler Gününüz
Kutlu Olsun" diyerek bütün
öğretmenlerin 24 Kasım
Öğretmenler Günü´nü kutladı.
İHA
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Yozgat’ın Sorunları

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Bu hafta çok sevgili
Kıymetli ağabeyim Tarık Yılmaz Bengütürk
TV’ye konuk oldu.
Zevkle izledim programı. Yozgat’ın sorunlarını tek tek dile getirdi.
Tarık ağabeyim çok iyi

bir gözlemcidir, kalemi
kuvvetlidir. Kimseyi kırmaz fazlasıyla
saygılıdır. Programda
konuşurken üslubu
güler yüzü kalitesi
kalbinin temizliği beyefendiliği her zaman
ki gibi şahsına münhasırdı.
Bazen kızarım ona
bu kadar iyi olmak zorunda mısın diye. Burada kendisine methiyeler yazmak isterdim,
yazmakla bitiremem
ama biliyorum ki yazımı asla yayımlatmaz
utanır. Onunla ilgili
diyebileceğim en bü-

yük özelliği vefasıdır.
Babam vefat ettikten
sonra hiç bırakmadı
bizi aradı sordu hep
ziyaret etti bizi. Ama
ben Yozgat’ın sorunlarını onun kadar
iyimser bir dille yazamayacağım. En başta
göç sorunu. Gençler iş
sahası yok diye gidiyor
bu memleketten. Yozgatlılar göçüyor yerel
gazeteler destek bekliyor, esnaf destek bekliyor. Tüm esnaf gibi
abide İşhanı esnafı batıyoruz diyor. Ne oldu
hızlı trene dalga geçer
gibi açacağız açılıyor

açılacak zaman kipleriyle bizi kandırıp
salak yurduna koyuyorsunuz. Havaalanını
sormuyorum bile. Torunlarımız dahi göremeyecek. Nerde askeri
birlik. Sanayisi, tarımı
elden gidiyor dükkan
kiraları ev fiyatları
almış başını gidiyor.
Nüfus gitgide düşüyor.
Kan kaybediyoruz kan.
Halbuki Ankara’ya en
yakın şehiriz. Yıllardır
Bakanlarımız Vekillerimiz vardı ne işe yaradılar Çorum’dan Kayseri’den neyi eksik.
Anadolu’nun ortasında

büyümeyen gelişmeyen bir şehir burası.
Sanki büyü yapılmış
da öylece kalakalmış
gibi. Sanayii şehri olmamız gerekirken en
çok göç veren şehir
olduk her zaman diyorum Ak Parti Yozgat’a
çok şey borçlu hiç oy
kaybetmedi sağlam
kalelerinden biri oldu
Yozgat. Ama verilen
sözler tutulmadı seçim
zamanı oy için gezen
vekiller seçimden sonra görünmez ulaşılmaz
oluyor sizin yüzünüzden bizde yanıyoruz
Memlekette yanıyor.

Kurusu yaşı kalmadı
bu işin Berat Albayrak
istifa ediyor açıklama
gereği bile duymuyor
istifasını gazeteler
yazmıyor. Nasıl bir
vurdumduymazlıktır
bu. Nasıl halkı önemsememektir ah diyorum ah olan memlekete oluyor koltuğunuz
sağlam olsun gerisi
faso fiso..
ALLAH
RAHMET EYLESİN
Boğazlıyan Bölge
Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan ve
geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat eden

Yeni Partilere Yozgatlı bakışı

polis memurlarımıza
rahmet ailelerine sabır
diliyorum
BİR BAKIŞIN
YETEYİYOR..
10 Kasım da Atamızı saygı minnet ve özlemle andık. Mehmet
Aslantuğ Ata’mız için
şöyle yazmış. Neler
gördü gözler neler işitti de sen bırakmadın
elimizi. Gözlerine mühürlü fikirlerle büyüdü
içimizde ki çocuklar.
Çocuklarımıza yoldaş
oldu. Ölmek ne kelime
Ata’m. Ne zaman dara
düşsek bir bakışın yetiyor bize.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi Yeniden
Refah Partisi. Yeni kurulan partiler
propaganda çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz haftalarda Muharrem İnce
de Yozgat’a geldi, esnafın sorunlarını
dinledi. Hafta sonu ise DEVA Partisi Yozgat
kongresine Genel Başkan Ali Babacan katıldı.
Hal böyle olunca bir çok ‘yeni’ siyasi oluşum
ülke gündemini meşgul etmeye başladı. Biz
de sokaktaki vatandaşa yeni partiler ile ilgili
düşüncelerini sorduk. vatandaşın bu konu
hakkındaki görüşleri şöyle;
Eda DEMİREL

Diş'e Dokunur
Hüseyin Gündüz: Yeni kurulan
partilerdekilerin hepsi eskiden AK
Parti’nin bakanlarıydı, vekilleriydi. Bence
ayrılmaları iyi bir şey değil. Ortaya
koydukları siyaset bence çok da tatmin
edici değil. Keşke tekrar eski partilerine
geçseler.

Gökhan Kabalık: Bazılarındaki söylemler
karşılıyor diyebiliriz.

Ziyaret
Ahmet Ünal: Onların hepsi Fetö’ye hizmet
ediyor. Vatanı bölmekten başka bir işe
yaramıyor. Benim için ayrı bir siyasi
partide olmaları çok bir şey ifade etmiyor.
İyi olsalardı AK Parti’de kalırlardı. Hepsinin
demek ki zihniyeti kötüymüş ki ayrılmışlar.

Sabit Şahin: Kurulan partiler beklentiyi
karşılamıyor. AK Parti onları büyüttü şimdi
onlar AK Parti’ye sırt çevirdi. Yeni bir
partiye ihtiyaç yok bence. Kuran insanlar
eski zaten. Yeni yetişmiş insanlar yok
içinde. Ben pek tatmin olamıyorum yeni
partilerden. Mevcut düzenin bozulmasını
istemiyorum.

Osman Babayiğit: Şimdi beklentileri
karşılaması için halkı kendi tarafına
çekmesi lazım. Bu beklentileri karşılayıp
karşılamadığı da seçimlerde belli olacak.
Bütün partilerin iddia ettiklerini iddia
ediyor. benim açımdan da farklı bir
gelişme olmuyor.

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk
Mutfağı bu kez de Diş’e dokunur etkinlikle
gündeme geldi ve Dünya Diş Hekimleri
Günü’nde Yozgat’taki diş hekimlerini
unutmadı. Sahipliğini Hayırsever İş İnsanı
Zafer Özışık’ın yaptığı Zafer Türk Mutfağı,
kentin sosyal hayatına dokunmaya devam
ediyor. Özel gün ve haftalarda ortaya
koyduğu hassas duruşla dikkat çeken
lezzet durağının bu kez ki hedef kitlesi
sağlık sektörünün diş hekimleri oldu.
Zafer Türk Mutfağı’nın başarılı müdürü
Muhammet Emin Ekici, başta Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere özel
poliklinik hizmeti veren diş hekimlerini
ziyaret ederek Diş Hekimleri Günleri’ni
kutladı. Ziyaretler sırasında tatlı ikramında
bulunan Ekici, Diş Hekimliği Günü’nün
1996 yılından bu yana kutlandığını ve
22 Kasım 1908 Tıbbiye'de Muallimler
Meclisinde 'Dişçi Mektebi' kurulması için
müzakerelerin başladığı tarih olan bu özel
günde Yozgat’ın fedakar diş tabiplerinin
yanında olmak istediklerini söyledi.
Ekici; “Yozgat’ımızda görevlerini
başarıyla yürüten tüm diş hekimlerinin
günlerini kutluyor, aileleri ile mutluluklar
diliyorum” dedi. Murat KARATEKİN
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Kâfirlere
hangi
hususlarda
benzememek lazım?

HÜSEYİN
KOÇ
İslâmiyette, Müslümânların, îmânlarında ve ibâdetlerinde, Müslümân
olmayanları taklîd
etmeleri, onlara
benzemeleri, onların
dînlerinin ve ibâdetlerinin alâmeti olan
şeyleri yapmaları ve
kullanmaları yasak
edilmiştir.
Fakat İslâm dîninde, kâfirlerden
her kavmin, her
memleketin âdeti
olarak yaptıkları ve
kullandıkları şeylerden, harâm olmayıp, insanlara faydalı olanları yapmak
ve kullanmak günâh
değildir. Meselâ
çeşitli binek vâsıtalarını kullanmak,
yemeği masada ve
ayrı tabaklar içinde
yemek, çatal-kaşık
kullanmak, ekmeği
bıçakla kesmek,
pantolon, gömlek
ve çeşitli ayakkabılar giymek, çeşitli
eşyâ ve âletleri kullanmak, hep âdete
bağlı şeyler olup,
İslâmiyette bunlara
izin verilmiştir...
Hindûların bayram günlerine,
ateşe tapanların
kutsal günlerine ve
Hıristiyânların Noel
gecelerine ve diğer paskalyalarına
hürmet etmek ve o
zamanlarda, onların
âdetlerini, onlar gibi
yapmak, bu günleri
Müslümân bayramı
zannederek, onlar gibi birbirlerine
hediyeler göndermek, eşyâlarını ve
sofralarını, onların
yaptıkları gibi süslemek, o geceleri
başka gecelerden
ayırt etmek büyük
günâh olur.
İbâdette kâfirlere benzemek bazı
yerlerde “mekrûh”,
bazı yerlerde
“harâm”, bazı yerlerde “küfür” olur.
Mesela haç takmak
küfürdür.
“Nevrûz” veya
“Mihricân” günlerinde, bunların

isimlerini söyleyerek hediye vermek
harâmdır. Bu günleri bayram bilerek
vermek, küfür olur.
“Noel” gününde,
kâfirlerin paskalya
ve yortularında,
onlar gibi bayram
yapmak da küfürdür.
Küfrün veya
harâmın iyi niyetle
yapılması, bunları küfürden ve
harâmlıktan çıkarmaz. Harâmdan, iyi
niyetle [Allah’tan
korkarak] vazgeçen sevâp kazanır.
Başka bir sebeple
vazgeçen sevâp
kazanmaz; yalnız,
günâhından kurtulur.
Bilindiği gibi,
her milletin ve cemiyetin kendisine
esâs kabul ettiği bir
takvîmi olduğu gibi,
birçok milletin müştereken kullandığı
takvîmler de vardır.
Târihler Hicrî
(Kamerî, Şemsî),
Rûmî, Mâlî, Mîlâdî
gibi isimler alırlar.
Takvîm için mühim
bir hâdise “târih
başı” olarak ele
alınır. Hıristiyânlıkta bu başlangıç,
İsâ aleyhisselâmın
doğumu zannedilen
târihtir.
Doğduğu yıla
sıfır, ondan öncesine “mîlâttan önce”,
sonrasına da “mîlâttan sonra” denilmiştir.
Hıristiyânlar,
kendi yılbaşıları olan
ocak ayının birinci
gecesinde, Noel
yapıyorlar...
Hicrî-Kamerî
Takvimde de;
Muhammed aleyhisselâmın, Mekke’den Medine’ye
hicret ettiği sene,
başlangıç kabul edilir. Müslümânlar da
kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde
müsâfeha ederek,
telefonla veya mektup yazarak tebrîkleşirler.
Birbirlerini ziyâret eder ve hediyeler verirler. Yeni
yılın, birbirlerine ve
bütün Müslümânlara hayırlı ve bereketli olması için duâ
ederler...
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Kuaförlere uyarı!

Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş, berber
ve kuaför esnafını hijyen kurallarına uymaları
noktasında uyardı. Korona virüsle mücadele
kapsamında alınan tedbirlerin berber ve kuaför
sektörünü çok fazla olumsuz etkilemediğini
kaydeden Güneş, berber ve kuaförlerde tek
kullanımlık ürünlerin tercih edildiğini dile getirdi.
Başkan Güneş, Çamlık Gazetesi’ne yaptığı
açıklamada; “Cumhurbaşkanımızın bakanlar
kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı yeni kararlar
ve tedbirler berberleri de kapsıyor. 20 Kasım

tarihinden itibaren 20.00 itibari ile dükkanlarımızı
kapatıyoruz. Tekrar sabah saatinde ise 10.00’da
açıp tekrar akşam 20.00’a kadar açık olacak.
Çalışan çıraklarımız var. 20 yaş altında çalışan
çıraklarımız olduğundan dolayı eğitime giden
çıraklarımızın çırak eğitimine giden çıraklarımızın
çıraklık eğitim belgesi olması zorunluluğu
bulunmakta. Çalışma belgeleri varsa bu belge
ile gelip gitme şansları olacak. Yoksa saat 13.0016.00 arasında çıraklık için işyerlerine gelebilirler.
Berberler ve kuaförler olarak sosyal mesafelere

dikkat edelim. Biliyorsunuz malum Türkiye’de ilk
başlara göre daha da virüs artmaya başladı. Ondan
dolayı özellikle berber arkadaşlarımız dikkat
etsin. Maske takmadan tıraş etmesinler. Kullan at
havlu, peçete kullanmalarını her zaman istiyorum.
Maliyetler yükseliyor ama temizlik ve hijyenlikten
vazgeçmemelerini istiyorum. Bu kısıtlamalarda
bizi fazla etkilemiyor. Kıraathaneler,. Kır bahçeleri
tekrar açtılar ama şimdi tekrar kapattılar. Biz onlara
nazaran biraz daha iyiyiz. 10 saat çalışma süremiz
var” ifadelerine yer verdi. Kadir GÖRGÜLÜ

ÇiFTÇiLER MALiYETLERiN
DÜŞMESiNi BEKLiYOR
Yozgat’ın Yerköy Ziraat Odası Başkanı
Cahit Metin, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık
açısından büyük bir öneme sahip olduğunu
belirterek, bölgede daha fazla tarımsal ve
hayvansal üretim yapılabilmesi için girdi
maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini
söyledi.
Yozgat'ın Yerköy Ziraat Odası Başkanı
Cahit Metin, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık
açısından büyük bir öneme sahip olduğunu
belirterek, bölgede daha fazla tarımsal ve
hayvansal üretim yapılabilmesi için girdi
maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini
söyledi.
Metin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde
tahıl ambarı olarak bilinen iller arasında
Yozgat ilk 5'in içerisinde yer almaktadır.
Şuan bölgemizde çiftçimizin yüzde 90'nı
ekimini tamamladı diyebiliriz. Kalan
yüzde 10'luk kısım ise pancar hasadını
tamamladıktan sonra ekimini yapacaktır.
Hayvancılık açısından da kırsalda özellikle
büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimiz
haklı olarak girdi maliyetlerinden
yakınmaktadırlar” dedi.
TARIM VE HAYVANCILIK
BIR BÜTÜNDÜR
Tarım ve hayvancılığın bir bütün
olduğunu vurgulayan Başkan Metin, “Bu
ikisi ayrılmaz bir bütündür. Bir yerde tarım
yapılamıyorsa, hayvancılığında yapılması
mümkün değildir. O yüzden tarımda
hayvancılığa, hayvancılıkta tarıma dayalıdır.
İlimiz coğrafi konumu itibariyle Tarım ve
hayvancılığa oldukça elverişlidir. Fakat
üyelerimizin odamıza geldiğinde sürekli
şikâyetlerinin başında girdi maliyetlerinin
yüksek olması geliyor. Köylülerimiz ve
üreticilerimiz mazot, gübre ve yem girdi
maliyetlerinden serzenişte bulunuyor.
Bir yemin torbasında her ay yaşanan
artış özellikle besicilerimizi zor durumda

buna her ay gelen yem artışları bizi daha da
zor durumda bırakıyor. Bundan bir buçuk ay
öncesine kadar 80 TL olan normal bir besi
yemi fiyatı şuan 110TL ile 120TL arasında
buna hangi üretici dayanabilir. Köyde
çiftçilerimizin bir kısmı belki hayvanının
saman ihtiyacını kendi tarlasından temin
edebiliyor. Çoğu da samanı dahi parayla
satın almak zorunda kalıyor. Birde buna
yem konusu girince besiciler ve üreticiler
zor durumda kalıyor. Bizim devlet
yetkililerimizden isteğimiz sesimize kulak
vermeleridir. İlimiz ve ülkemizin kalkınması
için tarım ve hayvancığın ayakta kalması
daha fazla üretim yapması gerekir. Birkaç
yıl daha böyle giderse bırakın köyleri
şehirlerdeki büyük çiftliklerde bile üretim
yapılamaz duruma gelinebilir. O yüzden
tarım ve hayvancılığa gereken önemin ve
değerin verilmesini istiyoruz” şeklinde
konuştu. İHA

bırakıyor. Buna işçilik maliyeti eklenmiyor.
Çünkü çiftçilerimiz kendi işini kendisi
gördüğü için maliyette bu hesaplanmıyor
işçiliği de üzerine koyduğumuz zaman çiftçi
ve üreticilerimiz kar elde etme şansları
zor oluyor. Bu durum sadece ilçemizde
ya da bölgemizde değil, ülkemizin
genelinde böyle bir durum söz konusu.
Bizler oda başkanları olarak gerek devlet
büyüklerimize gerekse yetkililerimize bu
durumu anlatıyor ve biran önce çözüm
üretmelerini istiyoruz. Aksi takdirde böyle
giderse tarımda ve hayvancılıkta Yozgat'ımız
da üretim durma noktasına gelebilir” diye
konuştu.
GIRDI MALIYETLERININ YÜKSEK
OLMASI
ÜRETIME ENGEL OLUYOR
Çamdibi Köyü Muhtarı ve aynı zamanda

Yerköy Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek
Başkanı Aydın Savaş, tarım ve hayvancılıkla
geçimini sağladığını girdi maliyetlerinin
yüksek olduğunu dile getirip, “Köyümüzde
yılardır çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz.
Bizler dededen, babadan kalma çiftçilik
mesleğini sürdürüyoruz. Bu bizim ata
mesleğimiz. Tarım ve hayvancılık mesleği
dışarıdan kolay gibi gözükse de içine
girmeden kimse bizim zorluğumuzu
bilemez. 100 adet büyükbaş hayvanım
var. Bunların bakımı öyle görüldüğü gibi
kolay değil. Tıpkı bir çocuk gibi bakımını
yapıyoruz. Sabah ezanıyla birlikte ağıra
giriyor ve gün boyu bu hayvanlara
bakıyoruz. Yemi, samanı, suyu ve bakımı
hepsi özel bir ilgi istiyor. Hastalan olunca
şehre gidip veteriner getiriyoruz. İlaçtı
bakımıydı ayrı bir masraf oluşturuyor. Birde

KUTLAMA

24 Kasım Öğretmenler Gününü Eğitim Camiamızın Fedakar Neferlerinin,
Geleceğimizin Teminatı Olan Öğrencilerimizin Yetişmesinde
Büyük Pay Sahibi Olan Öğretmenlerimizin Günü Kutluyor,
Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler Diliyoruz.
İyi ki Varsınız Öğretmenlerimiz.
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

MAHMUT SUNAY KABAYEL
TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI

Eğitim-İş Sendikası İl Başkanı Sedat Tuygun:

"Öğretmenler borçlu, umutsuz!"

Eğitim-İş Sendikası İl Başkanı Sedat Tuygun,
sendikaları tarafından yapılan araştırmayı kamu
oyu ile paylaştı. Tuygun, yapılan araştırmaya
göre öğretmenlerin borçlu, umutsuz ve haksızlığa
uğramış olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.
Tuygun şöyle konuştu; “Sendikamızın hemen
her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde
yaptığı araştırma, bu yıl her zamankinden daha
acı sonuçlar vermiştir. 5.514 öğretmenle çevrimiçi
görüşmeler yapılarak, anahtar sorular sorularak
yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı veriler
özetle şöyledir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin
%83’ü maaşının düşük olması nedeniyle
toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor.
Diğer tüm sebeplerle birlikte öğretmenlerin %93’ü
öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini
kaybettiği konusunda hemfikir.
Araştırmaya dahil olan öğretmenlerden
ebeveyn olanların %63’ü çocuklarının gıda
ihtiyaçlarını, %73’ü çocuklarının kılık kıyafet
ihtiyaçlarını, %47’si çocuklarının eğitim
ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamıyor. Hal
böyle olunca araştırmaya katılan öğretmenlerin
%86’sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor.
Öğretmenlerin %43’ü daha çok para
kazanacağı bir iş bulması halinde mesleği
bırakacağını ifade ediyor. Öğretmenlerin
%96’sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının
bütçesini daha fazla etkilediğini söylüyor ve
%61’i gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik
sorunlar yaşadığını ifade ediyor. Araştırmada
ekonomik sorunlar açık ara öne çıkıyor. Buna

göre; Öğretmenlerin %44’ü ev kredisi, 23. %30’u
araç kredisi, %25’i ise çocuklarının eğitimi
için çektiği kredileri ödüyor. Borç batağındaki
öğretmenlerin %26’sı ek iş yapıyor, yüzde 29'u
esnafa olan borcunu %35’i şahıslara olan nakit
borcunu ödemeye çalışıyor. Öğretmenlerin
%37’si kredi kartlarının sadece asgari ödemesini
yapabiliyor. Araştırmaya katılan öğretmenlerimizin
%3’ünün maaşında icra var, %8 'inin maaşına en
az bir kez icra gelmiş ve %46’sı annesi, babası
ya da arkadaşlarından yardım alarak ancak
geçinebiliyor. Her ay borç alan öğretmenlerin
oranı ise %22. Öğretmenlik, kültürel anlamda
sürekli beslenmeyi gerektiren bir meslek olmasına
rağmen, araştırmaya göre; öğretmenlerin yaşadığı
geçim sıkıntısı, sosyal ve kültürel hayatlarını da
bitirmiş durumda. Öğretmenlerin %84’ü son bir
yılda hiç tiyatroya, %73’ü ise son bir yılda hiç
sinemaya gidememiş. %92’si her gün bir gazete,
%62’si her ay bir kitap bile alamıyor. Senenin
yorgunluğunu atmak, dinlenmek de öğretmene
lüks sayılanlardan. Öğretmenlerin %89’u otellerde
tatil yapamıyor. Tatili evinde ya da köyünde
geçiren öğretmenlerin oranı ise %86.
YÜZDE 60'I GELECEKTEN ÜMİTSİZ!
Öğretmenlerin %46’sı görevden alınma
korkusu yaşadığını söylüyor.
Okul yöneticilerinin yandaşlığa göre seçilmesi
de öğretmenleri umutsuzluğa iten nedenlerden.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %83’ü yönetici
olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğuna
emin. Öğretmenlerin %48’i yöneticiler tarafından
öğretmenlere siyasi baskı yapıldığını ifade
etmiştir. Bu soruya %22’nin "kararsızım" cevabı
vermesi de manidar verilerden. Öğretmenlerin
%59’u gelecekten ümitli olmadığını ifade ediyor.
Öğretmenlerin %26’sı kararsız olduğunu, sadece
%15’i ise gelecekten ümitli olduğunu belirtiyor.
Öğretmenlerin %70’i’ öğrencilerine örnek
olabilecek şekilde giyinemediğini söylüyor.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %39’u
Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimin sorunlarını
çözemeyeceğini, %16’sı kararsız olduğunu, %45’i
ise çözebileceğini düşünüyor. Korona kapsamında
eğitim kurumları bir kapanıp bir açılır ve Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm önlemlerini aldığını
söylerken, öğretmenler aksi görüşte birleşiyor.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %80’i Covid
salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığını başarılı
bulmuyor. Tüm aksaklıklara, uyarılara rağmen
bir türlü geliştirilmeyen, tökezleyen uzaktan
eğitim de öğretmenlerin başarısız buluğu MEB
icraatlarından. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
%80’i uzaktan öğretimin başarılı olmadığını ifade
ediyor" Murat KARATEKİN

Çocuklarımıza, gençlerimize verdikleri
eğitimle geleceğimizi şekillendiren, eğitim
sistemimizin temel taşı meslektaşlarımızın,
24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor;
mesleki problemlerin çözüldüğü nice
24 Kasımları sağlık içinde
yaşamalarını diliyoruz.
KENAN ŞEREFLİ
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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

EĞİTİM BİR-SEN ŞUBE BAŞKANI

BEDRETTİN DIVRAK 		

BAŞKAN VEKİLİ

CELAL MACİT			

BAŞKAN YRD.

ÖZKAN BAYRAM			

BAŞKAN YRD.

CAN GÜMÜŞHAN			

BAŞKAN YRD.

ABDULKADİR KOYUNCU

BAŞKAN YRD.

ÖMER YAĞMUR			

BAŞKAN YRD.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL
MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
Araç Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/633417
1-İdarenin
a) Adresi: Karatepi Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Cad. Yeni Valilik Binası 66100
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542121047 3542125505
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Yozgat Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün
2021 Yılı 12 Ay süreli 12 Adet Araç Kiralama
Hizmeti hizmet alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı
Kuruluşlar
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin
bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü-Valilik Hizmet Binası
Kat 4 Merkez/YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 17.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu
gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı
alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan
önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya
eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu
yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu
yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler,
yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini
ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli
borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam
aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz
kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte
aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda
sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili
mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde
gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam
gelirin toplam gidere oranının veya son iki
yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en
az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek
kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait
toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren
belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin
%25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise
teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar,
son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan
ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait
belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler fiyat verdikleri taşıtlarla ilgili Türkiye
Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketleri
Birliği tarafından yayımlanan 2020 Ocak ayı
itibarı ile uygulanacak motorlu kara taşıtları
kasko değerini gösterir belgeyi ve araç
bilgi formunu (EK-1TEKLİF EDİLEN ARAÇ
BİLGİ FORMU) kaşeli ve imzalı olarak teklif
zarfında sunacaklardır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması
gerektiği teknik şartnamede belirtilen
aşağıdaki belgeler:
EK-1TEKLİF EDİLEN ARAÇ BİLGİ FORMU
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul
edilecek işler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde yapılan
sürücülü araç kiralama işleri veya servis
taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler
katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüValilik Hizmet Binası Kat 4 Merkez/YOZGAT
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin
miktarı ile bu kalemler için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden
Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
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TEKVANDO ANTRENMANLARI SÜRÜYOR
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
bulunan Tekvando antrenmanları sürüyor.
Spor Vadisinde bulunan çok amaçlı
kapalı spor salonunda gerçekleştirilen
antrenmanlar koronavirüs salgını nedeniyle
hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat
edilerek yapılıyor.

Salon sporlarına

modern tesis

Yozgat son yıllarda yapılan yatırımlarla
modern kapalı spor salonlarına kavuştu. Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çok
Amaçlı Kapalı Spor salonları sporculara konforlu
bir ortamda spor yapma imkanı sunuyor. Spor
vadisinde bulunan 4 spor salonu ile bir adet çok
amaçlı spor salonu, sporculara 7 gün 24 saat
açık olan spor yapma imkanı sunuyor.
Kapalı spor salonlarında Hafta içi ve hafta
sonu Judo, Tekvando, Cimnastik, Basketbol,
Badminton ve Voleybol gibi branşlarda hizmet
veriyor. 7’den 70’e herkesi spor yapma imkanı
sunan kapalı spor salonlarından vatandaşlar
ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI
Spor Vadisi içinde bulunan kapalı spor
salonlarına çevre düzenlemesi de yapıldı. Spor
salonları önünde sporcular ve sporcu aileleri
için otopark alanı oluşturuldu, çevresinde peyzaj
çalışması yapıldı. Murat KARATEKİN

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş,
tekvandoya ilginin her geçen arttığını
dile getirdi. Aytaş, “Hafta içi ve hafta sonu
antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. 4 farklı
grubumuz var. Her grubumuzda sosyal
mesafe ve hijyen konusuna dikkat ediyoruz.

Sporcularımız tekvando ile hem spor
yapıyor hem de vücut dirençlerini yüksek
tutuyor” dedi.
YASAĞA GÖRE ANTRENMAN
20 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı
olduğunu hatırlatan Yunus Aytaş, “Şuanda
devam eden bir sokağa çıkma yasağı var.

20 yaş altı çocuklar 13:00 ile 16:00 saatleri
arasında sokağa çıkabiliyorlar.
Bizde antrenman saatlerimizi buna göre
ayarladık. Hem sporcularımız bu saatler
arasında spor yapma imkanı buluyor hem de
sokağa çıkma saatlerini etkinlikle geçirmiş
oluyor” diye konuştu. Murat KARATEKİN

