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Büyük Ankete Siz de Katılın!

YOZGAT’TA EKMEĞE ZAM GÜNDEMDE. SIZCE EKMEĞIMIZ ZAMLANMALI MI,
YA DA BELEDIYELER HALK EKMEK ÜRETMELI MI?

KUYUMCULAR UYARDI
MEMURLAR EK ZAM

TALEP ETTi
Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube
Başkanı, son zamanlarda temel
giderlerdeki fiyat artışı ve kamu
çalışanlarının ekonomik kayıpları
hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kamu Sen olarak, bir
yıllık kayıplara karşılık 1 lira ek
zam talep ettiklerini hatırlatan

TEMKiNLi OLUNMALI
Döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasalara da yansıyor.
2 Aralık sabah saatlerinde Dolar/TL piyasalarda 13,41 civarında
değerlenirken euro/TL ise 15,19-15,21 aralığında işlem gördü. Altının
gram fiyatı ise 2 Aralık tarihinde 766 TL’den işlem gördü.

KAR AMAÇLI ALIYOR

Kabayel, “Hükümet, eğitim
çalışanları başta olmak üzere tüm
kamu çalışanlarının ekonomik
kayıplarının telafi edilmesi
amacıyla gündeme getirdiğimiz
ek zam talebimize kayıtsız
kalmamalıdır.” dedi.
>>> 3. SAYFADA

Cengizler Döviz Yetkilisi
Soner Kılıç: "Döviz olarak
vatandaşlar alan da var
bozduran da var. Bilindiği gibi
fiyatlar da yükseldi. Döviz
alımları biraz arttı. Vatandaş
kar amaçlı alıyor. Vatandaş
alıyor yükselirse diye alıyor.
Bir umut bekliyor.
Çok olmamakla
beraber
vatandaşlar
döviz alıyor"
diye konuştu.
> 3'TE

"AYRIMI ASLA

KABUL ETMiYORUZ"
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan
Erciyas, Sağlık Çalışanları arasındaki ayrımı
kabul etmediklerini söyledi. Erciyas, Yozgat
Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde
Sağlık Bakanının açıklamış olduğu tüm sağlık
çalışanlarını kapsamayan maaş Zam Oranı ile
ilgili açıklamalarda bulundu. >>> 3'TE

EN GÜVENİLİR YATIRIM

Büyük umutlarla getirilmişti

3 HAFTA DA GÖNDERiLDi

OKULU: ENGELLERİ

KALDIRMAK MÜMKÜN

Yozgat Mustafa Bacanlı 1.
Amatör Küme ligi takımlarından
Yozgat Çamlıkspor’un sezon
başında anlaştığı ve Yozgat’a
getirdiği tecrübeli teknik adam
Levent Arıkdoğan ile yollarını
ayırdı. SPOR DA

SONER
KILIÇ

HASAN
SOLMAZ

Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı ve Koçak
Altın Sahibi Hasan Solmaz: Vatandaşın şu anda altın
alma talebi azaldı. Daha çok bozdurma talebi oluyor.
Altın hareketli olduğundan dolayı alım da
başlar. Vatandaşlarımızdan şuanda tavsiyem
şu kargaşa ortamında temkinli olmalarını
isterim. Ne alacaklarını iyi karar vermeleri
gerekir. Önümüzdeki dönemlerde ileriye
dönük uzun vadede tutacaklarsa altın her
zaman en güvenilir yatırımdır" dedi. 3'TE

İbrahim Yılmazer: Paramız yok ki
ne alacağız. Birikimim olmuş olsa ne
altın ne dövizi tercih ederim. Ben Türk
parasını tercih ederim.

Nefise Yüksel’in eseri kabul gördü

HEM ÜNiVERSiTEYi TANITTI

Yozgat Memur Sen Engelliler
Komitesi İl Temsilcisi Mesut
Okulu, Engellilerin sosyal,
kültürel, ekonomik, çalışma
başta olmak üzere hayatın her
alanında ayrımcılığa uğramadan
var olabileceği; engellerle
karşılaşmadan, daha erişilebilir
ve daha saygın şartlarda
yaşayacağı bir düzeni sağlamak
herkesin asli görevi olduğunu
söyledi. >>> 6'DA

HEM DE DESTEK OLDU

“4. Uluslararası Akdeniz’de
Güzel Sanatlar Sempozyumu
& Kültür Sanat Çalıştayında
Yozgat Bozok Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Öğretim
Görevlisi Nefise Yüksel’in
eseri kabul gördü. 2'DE

DOĞASEVERLERiN

BULUŞMA NOKTASI
Ormanları, doğası ve
tabiatı ile Yozgat’ın
Akdağmadeni ilçesi
doğaseverlerin buluşma
noktası oldu. SPOR DA
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Çekimleri Yozgat’ta yapılan ve oyuncularının
büyük bölümü Yozgatlılar’dan oluşan ‘İşsiz Adam’,
3 Aralık Cuma gününden itibaren sinemalarda
gösterime girecek. >>> 2. SAYFADA

BU FiLMi iZLEMELi

F

Boğazlıyan Savcılığı, 1 aylık bebeğin
sobada yakılarak öldürülmesiyle
soruşturmanın selameti için gizlilik ve
yayın yasağı kararı alındığı duyuruldu.

GETiRiLDi

S

HER YOZGATLI
E

YAYIN YASAĞI

GÜNCEL

03 ARALIK 2021 CUMA

“Benim Ashabım Gökteki Yıldızlar Gibidir !”

AHMET
SARGIN
Peygamber Efendimiz bir defasında
Ashabından on kişiye
uğradı ve onları cennetle müjdeli. Bunlar
Ebu Bekir, Hz. Osman,
Hz.Ali, Abdurrahman
İbn Avf, Ebu Ubeyde,
Talha, Zübeyr, Zühreli Sad ve Hanif olan
Zeydin oğlu Said (R.A)
idi.
Peygamber (SAV)’ın
“Ey kardeşlerim diye
bir kaç kez seslendiğini duymuşlar.” Ashap
“Ey Allah’ın resulü biz
senin kardeşlerin değil
miyiz?” diye sorduk-

larında: “Sizler benim
arkadaşlarımsınız, fakat benim kardeşlerim
henüz gelmeyenler
arasındadırlar” buyurdu.
Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Benim ashabım gökteki
yıldızlar gibidir, hangisini izlerseniz hidayet
bulursunuz.” “İslam
garip olarak başladı,
yine garip olacaktır.”
Peygamber Efendimiz: “Ümmetimin
en iyisi benim dönemimdekiler, sonra
onlardan sonrakiler,
daha sonra onlardan
sonrakiler” buyurarak
kendi çağında yaşayan
ashabının çokluğuna
sevinmiştir.
Peygamber (SAV)
aynı zamanda kıyametin yaklaştığını işaret
eden pek çok alameti
de haber vermiştir.
Bunlardan biri insanların çok yüksek bi-

nalar inşa etmeleridir.
Ömer’in oğlu Abdullah
(R.A) babasından rivayet ettiği bir hadiste:
“Günün birinde Resullah (SAV) yanında
bulundum sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah üzerinde
yolculuk belirtileri
görülmeyen ve böyleyken hiç birimizce
tanınmayan bir kimse geldi. Peygamber
(SAV) yanına oturdu.
Dizlerini dizlerine dayadı her iki avucunu
iki uyluğu üzerine koyup; “Ya Muhammed
İslam nedir?” Bana
söyle dedi. “Resullah
Islam Allah’tan başka
hiçbir İlah olmadığına
ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna
şahadet etmen, namazı dosdoğru kılman,
zekatı vermen, ramazanda oruç tutman ve
yoluna gücün yeterse
Beyti hac etmendir”

dedi. O, ‘Doğru söylüyorsun” dedi.
Biz de hem soruyor, hem de doğruluyor diye onun haline
şaşıyorduk, ondan
sonra “İman nedir?”
bana söyle dedi. “Resullah (SAV) “Allah’a
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
ahret gününe iman
etmendir. Bir de hayır ve şerrin Allah’tan
geldiğine iman etmendir.” dedi. O da doğru
söylüyorsun dedi.
Ve “ihsan” nedir
diye sordu. Resullah
(SAV) Allah’a sanki
görüyormuş gibi ibadet etmendir.
Çünkü sen onu
görmüyorsun da o
seni görüyor.” dedi.
O yine doğru söylüyorsun dedi. “Saati
kıyameti veya ne zaman kopacağını bana
haber ver diye devam
etti. Resullah (SAV)

“bu konuda soruların
sorandan daha fazla
bilgisi yoktur.” diye
cevap verdi.
O “Öyle ise emarelerini (belirtilerini)
bildir dedi. Resullah
(SAV) cevap olarak;
“Cariyelerin kendi sahibini doğurması ve
yalın ayak, sırtı çıplak,
fakir koyun çobanların
hangimizin kurduğu
bina daha yüksek diye
yarışa çıktıklarını görmendir” dedi.
Bundan sona o
kimse gitti. O gittikten
sonra bir süre kaldık.
Sonra peygamberimiz
(SAV)” Ya Ömer soranın kim olduğun biliyor
musun?” diye sordu:
“Allah ve Resulüh
daha iyi bilir.” dedim.
Peygamber (SAV) de
“O Cibril”di, size dininizi öğretmek için geldi” dedi.
Peygamber (SAV)
Ebu Bekir hakkında

şöyle söylediği rivayet
edilir: “O sizi çok oruç
tutmakla ve çok namaz kılmakla geçmedi.
Fakat o sizi kalbinde
sabit olan bir şey sayesinde geçti.” Mekke
ve Huneyn Zaferinden
sonra dönüş yolculuğu
sırasında Peygamber
(SAV) arkadaşlarından
bazılarına: “Küçük Cihaddan, büyük cihada
dönüyoruz.” dediği:
İçlerinden birisinin:
“Ey Allah’ın Resulü büyük cihad nedir?” diye
sorunca: “Nefse karşı
cihad?” cevabını verdi.
Peygamber (SAV)
bu dünyada iken ulaşılabilmek en yüksek
dereceden de bahsetmiştir. Kutsi hadislerden biride şöyle
buyrulmuştur: “Kulum
gönüllü (nafile) ibadetiyle bana yaklaşmayı
ben onu sevinceye
kadar devam ettirir,
ben onu sevdiğimde,

onun duyan kulağı,
gören gözü, tutan eli
ve yürüyen ayağı (ben
olurum.)” Gönüllü
ibadetlerin en başında
“Allah’ı anmak veya
Allah’I çağırmak” anlamına gelebilecek olan
“Zikrullah” gelir. İlk
inen ayetlerin birinde
ise Peygamber (SAV)
şöyle bir emirle karşılaşmıştı:
"Rabbinin ismini
zikret ve her şeyden kendini çekerek
yalnızca O’na yönel”
Peygamberimiz : “Her
şeyin pasını silen bir
cilası vardır.
Kalbin cilası ise
Allah’ı zikretmektir.”
buyurmuştur. Mahşer
gününde Allah katında
kimin en yüksek dereceye sahip olacağı
sorusuna Peygamberimiz: “Allah’ı en çok
zikreden kadın ve erkektir.” cevabını vermiştir.

Nefise Yüksel’in eseri kabul gördü

HEM ÜNIVERSITEYI TANITTI

HEM DE DESTEK OLDU
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ve Manavgat Belediye Başkanlığı ev
sahipliğinde; Akdeniz Üniversitesi, Ahi
Evran Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, Dumlupınar
Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri,
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü destekleri
ile Ifarts Organizasyon katkılarıyla “4.
Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar
Sempozyumu & Kültür Sanat Çalıştayında
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel’in
eseri kabul gördü.
Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma,
yurt içindeki üniversitelerin yanı sıra

15 ülkeden 100'e yakın akademisyen
ve Akdeniz Üniversitesi yüksek lisans
öğrencileri katıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Nefise
Yüksel, “Öğretim üyeleri görsel sanatlar
sempozyumlarına makale yazdıkları gibi
eserleri ile de katılım sağlayabiliyorlar.
Ben de eserimle katıldım ve eserim jüriden
geçti. Bu sempozyumla Manavgat’ta
yanan ormanlık alanlara destek sağlandı”
şeklinde konuştu.
Sempozyumun bu yıl özellikle
Manavgat'ta düzenlenmek istendiğini
anlatan Yüksel, yanan ormanlık alanların
yeşillendirilmesine katkı sağlamaktan
mutlu olduklarını dile getirdi.
Eda DEMİREL

HER YOZGATLI

BU FILMI IZLEMELI
Çekimleri Yozgat’ta yapılan ve oyuncularının
büyük bölümü Yozgatlılar’dan oluşan ‘İşsiz
Adam’, 3 Aralık Cuma gününden itibaren
sinemalarda gösterime girecek.
Filmin senaristi ve oyuncularından olan Asım
Akar, tüm Yozgatlılar’ı Ankara’da gerçekleşecek
gösterime davet etti.
3 Aralık’ta sinemalarda olacak filmle
ilgili bilgi veren Akar, sürece ilişkin şu
değerlendirmelerde bulundu: “İlk olarak
tiyatrolarla başladığım sinema sektöründe
memleketim Yozgat’ta film çekmiş olmaktan son
derece mutluluk duyuyorum.
Bazı dizilerde oynadım. Daha sonra 6 tane
kısa film yazdım. Sonrasında İşsiz Adam filmini

yazdım. Filmi kendi memleketimde çekmek
istedim. Memleketimize faydası olsun, tanıtımı
yapılsın istedik.
Sarıkaya, Uzunlu, Deredoğan Köyü, Ömer
Başkanımız bize çok destek oldu. Filmin çekimi
1 ay sürdü. Yozgatlı hemşerimiz Muttalip
Müjdeci var Ankara dizilerinde oynayan
oyuncular var” dedi.
Yozgat kültürünü şivesini anlatan bir film olan
İşsiz Adam ile ilgili bilgi veren Akar, filmin kara
mizah olduğunu söyledi.
Akar, pandemi nedeni ile sinemalarla geç
buluşan filmin sinema severler tarafından
beğenileceğine inandığını söyledi.
Tarık YILMAZ

YIL: 9

SAYI:2836

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

03 ARALIK 2021 CUMA

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 12.23
Satış: 12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

14/0
3/-6
3/-6
6/-4

DAMLAECZANESI
ECZANESİ
YEŞER
Aşağı Nohutlu Mah. Güneş
Sokak Eser Apt. No:2/6

212 57 57

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 1117.55
Satış: 1193.00

DOLAR

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

Alış: 13.82
Satış: 13.99

Çeyrek Altın

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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EURO

16/10

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:05 07:34 12:34 15:02 17:24 18:47

KUYUMCULAR UYARDI

TEMKiNLi OLUNMALI
Döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasalara da yansıyor.
2 Aralık sabah saatlerinde Dolar/TL piyasalarda 13,41 civarında
değerlenirken euro/TL ise 15,19-15,21 aralığında işlem gördü. Altının
gram fiyatı ise 2 Aralık tarihinde 766 TL’den işlem gördü.

Cengizler Döviz Yetkilisi Soner
Kılıç: Döviz olarak vatandaşlar alan
da var bozduran da var. Bilindiği
gibi fiyatlar da yükseldi. Döviz
alımları biraz arttı. Vatandaş kar
amaçlı alıyor. Vatandaş alıyor
yükselirse diye alıyor. Bir umut
bekliyor. Çok olmamakla beraber
vatandaşlar döviz alıyor.
Yozgat Kuyumcular Odası
Başkanı ve Koçak Altın Sahibi
Hasan Solmaz: Vatandaşın şu
anda altın alma talebi azaldı. Daha
çok bozdurma talebi oluyor. Altın
hareketli olduğundan dolayı alım
da başlar. Vatandaşlarımızdan

şuanda tavsiyem şu kargaşa
ortamında temkinli olmalarını
isterim.
Ne alacaklarını iyi karar
vermeleri gerekir. Önümüzdeki
dönemlerde ileriye dönük uzun
vadede tutacaklarsa altın her
zaman en güvenilir yatırımdır.
Vatandaşlar kar amaçlı alıyorlar.
Kısa dönemde para getirmek için
alıyorlar. Getirisi de gerçekten
de oluyor. Şuanda altına yatırım
yapanlar para kazandılar.
Kazanmaya da devam edecekler.
Uzun vadede altın güvenli bir
limandır. Eda DEMİREL

VATANDAŞ DERTLi
Vatandaşlar
ise, piyasaların
hareketliliğinden en
fazla dar gelirlilerin
etkilendiğini
belirtiyor. Yatırım
yapmak içinse altını
tercih edeceklerini
ifade eden Yozgatlı
vatandaşlar, ekonomik
dalgalanmaların bir
an önce düzelmesini
istiyor. Kadir
GÖRGÜLÜ

MEMURLAR EK ZAM

TALEP ETTi
Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube
Başkanı, son zamanlarda temel
giderlerdeki fiyat artışı ve kamu
çalışanlarının ekonomik kayıpları
hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kamu Sen olarak, bir
yıllık kayıplara karşılık 1 lira ek
zam talep ettiklerini hatırlatan
Kabayel, “Hükümet, eğitim
çalışanları başta olmak üzere tüm
kamu çalışanlarının ekonomik
kayıplarının telafi edilmesi
amacıyla gündeme getirdiğimiz
ek zam talebimize kayıtsız
kalmamalıdır.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın
düzenlediği 20. Milli Eğitim
Şurası’nda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın kariyer
planlamasına dair açıklamada
“Uzman öğretmenlere bin lira
ödeneceği” “Sadece bir kısım
öğretmenlere yapılacak bu
ödeme, kamu çalışanlarının ek
zam talebinin karşılığı değildir!”
ifadelerini kullandı.
Şube Başkanı Kabayel

açıklamasında şu ifadeler yer
verdi:
“Geride bıraktığımız bir yılda,
bir memur ailesinin zorunlu
temel giderlerinde 965 TL artış
yaşanmıştır.
Bu itibarla, Türkiye Kamu-Sen
olarak, bir yıllık kayıplarımıza
binaen bin lira ek zam talep ettik.
Dün Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından öğretmenlerin
kariyer planlamasına dair
yapılan açıklamaya göre, uzman
öğretmenlere bin lira ödeneceği
bildirildi.
Sadece bir kısım
öğretmenlere yapılacak bu
ödeme, kamu çalışanlarının ek
zam talebinin karşılığı değildir!
Hükümet, eğitim çalışanları
başta olmak üzere tüm kamu
çalışanlarının ekonomik
kayıplarının telafi edilmesi
amacıyla gündeme getirdiğimiz
ek zam talebimize kayıtsız
kalmamalıdır.” İfadelerini
kullandı. Murat KARATEKİN

"AYRIMI ASLA

KABUL ETMiYORUZ"

İbrahim Yılmazer: Paramız yok ki
ne alacağız. Birikimim olmuş olsa ne
altın ne dövizi tercih ederim. Ben Türk
parasını tercih ederim.

Bekir Barut: Ben Türk parası olarak kalmasını
isterim. Ne altın alırım ne döviz alırım. Çünkü
Türk parası değerlensin diye almam. Elin
yabancı parası benim ne işime yarar. Benimki
Türk parasının kazanmasıdır, kaybetmesi değil.

Şükrü Şenyiğit: Türk parasının
değerlendirilmesi için Türk parasına
çeviririm. Belki altın da olabilir. Bu
memleket bizim. Memlekette hep döviz
olunca her şeye zam geliyor.

Ali Satılmış: Ben altın almayı tercih
ederim. Ülkem için altın alırım.

Fuat Bozkurt: Birikimim yok ki.
Birikimim olsa altın alırım. Dövizin
ne olacağı belli değil çünkü. Bugün
düşüyor yarın yükseliyor. Zaten
birikimimiz de yok. Emekli maaşı ile
zaten zar zor geçiniyoruz.

Abdullah Gözel: Ben hiçbir şey almam.
Benim birikimim yok ki ne alayım ki.
Para yok pul yok. Emekli parası ile ne
alacaksın ki. Olmuş olsa altın alırım.

Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı
Atakan Erciyas, Sağlık Çalışanları
arasındaki ayrımı kabul etmediklerini
söyledi. Erciyas, Yozgat Şehir
Hastanesi ve Bozok Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
önünde Sağlık Bakanının açıklamış
olduğu tüm sağlık çalışanlarını
kapsamayan maaş Zam Oranı ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Erciyas, “Bu gün burada Sağlık
Bakanlığı tarafından ve TBMM'den
geçen sözde sağlık çalışanları,
esasında hekimlerimize yapılan
düzenleme hakkında tutumumuzu
bildirmek üzere bulunmaktayız. Uzman
ve pratisyen hekimlere yapılacak
olan 5000 ve 2500 liralık zammı
yerinde buluyoruz ve destekliyoruz.
Hekimlerimiz Avrupa'daki
meslektaşlarına göre 10 kat daha fazla
çalışıp 10/1 kazanıyor bu sebeple
verilen kararı destekliyoruz. Ancak
Türkiye’mizde Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerde yaklaşık 1 milyon sağlık
çalışanı görev yapıyor. Bu 1 milyonun
içerisinde hemşirede var, Doktar da
Var Ebe’de Var, Sağlık Teknikeri de
var, Tıbbi Sekreterde
var, Şoförde var Temizlik
görevlisi de var, yani
bir orduda olması
gereken insan gücünün
tamamı ülkemizin sağlık
ordusunda fedakarca
görev yapıyor” dedi.
HERKES BUNU
BİLİYOR
Sağlık-Sen Yozgat
Şube Başkanı Atakan
Erciyas, “Bunu
herkes biliyor da Sağlık Bakanlığı
bürokratları ve üst düzey yetkilileri
bilmiyor mu. Evet iyi güzel Hekim
arkadaşlarımız alsın, hatta daha
fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki
ya geride kalan 100 binlerce sağlık
çalışanı. Onların suçu, günahı ne?
Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine
köstek olduğunuzun farkında mısınız?
Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini
uçurumdan aşağı yuvarlayacak
bir karar alıyor. Hekimlerimizin
ücretlerinde iyileştirilmesi elbet te
elzemdir. Ancak bu iyileştirmelerden
hekimlerin dışındaki Sağlık
çalışanlarının faydalanmaması kabul
edilecek bir durum değildir. Bu konuda
sağlık sistemini bitirecek, çalışma
barışını yok edecek her türlü kararın
karşısında olduğumuzu, sistemin
bütün emekçilerinin mutlu olmasını
sağlayacak şekilde çalışanlarımızın
yanlarında olacağımızın bilinmesini

isteriz”
BU İŞİN EMEKÇİLERİYİZ
Biz bu işin emekçisiyiz diyen
Erciyas, “Alın terimizin karşılığını
istiyoruz. Bize bunu çok gören
insanların vicdanına sesleniyoruz.
SağIık çalışanları 7 gün 24 saat
çalışıyorsa, toplumun genelinin 10 katı
oranında COVİTE yakalanmışsa, 500
üzerinde sağlık çalışanı kardeşimizi
bu yüzden kaybetmiş isek bunları
istemek en doğal hakkımız. Siyasetin
,bürokrasinin Sağlık çalışanlarını yok
saymasına itiraz ediyoruz. Sağlık-Sen
teşkilatı olarak, Sağlık çalışanları için
sendikacılık anlamında ne gerekiyorsa
yapacağız. Biz Türkiye'nin içinde
bulunmuş olduğu pandemi sürecinde,
nezaketimizden dolayı dilimize pranga
vurduk. Ama biz her şeye rağmen
ülkenin geleceğinin daha iyi olabilmesi
için aklı selim cümleler kuruyoruz, Ama
biz siyasi iradeden de, bakanlıktan da
aklı selim adımlar atmasını bekliyoruz.
Bir iş yaparken bir tarafı yıkmak asla
doğru değil” dedi.
Erciyas, “Sağlık çalışanları 1 milyon,
1 milyonluk birbirine kenetlenmiş
bir ekip, bir kesimi
yok sayarak yapmış
olduğunuz bütün iş ve
işlemler çalışma barışını
allak bullak ediyor. Genel
merkezimizin Bakanlıkla
yapmış olduğu
bütün görüşmelerde,
toplu sözleşmelerde
yaptığımız görüşmelerde'
Allah için söylenmesi
gereken bütün sözleri
sonuna kadar söyledik.
Genel Merkez yetkililerimiz yeri
geldi masayı terk etti ,yeri geldi alttan
aldı, bütün cüssesi ile dik durdu ve
sonuç almayı başardık. Buradaki
insanların bu kadar desteği ile Genel
Merkezimizin emeği ile alınan hakların
bu kadar değersizleştirilmesine
kimsenin hakkı yok. Bu teşkilat bizim,
Türkiye'nin her bir coğrafyasına 84
milyona hizmet veren insanlar, Her
gün yüzlerce, binlerce, milyonlarca
insanla yüz göz olan insanlar; Bu
insanların yüzü gülerse Türkiye'nin
yüzü güler dedik yanlış mı söyledik.
Bizim hekim camiasına sahip çıktığımız
kadar, hekim camiası da birlikte
çalıştığı sağlık personeli arkadaşına
sahip çıksın bugün. Hakkaniyet
çerçevesinde: Bu uygulama Tabip
dışı personeli de kapsayacak şekilde
düzenlenmeli Sağlık Bakanlığı tüm
Sağlık çalışanlarının sorunlarına deva
olmalıdır” diye konuştu.
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Ümitsiz değilim; karamsarım

UĞUR
ÖZBEK
En son nerede
yaşlandınız, en son
nerede, hangi zaman
diliminde yaşlandığınızı hissettiniz? Aynaya baktığınız zaman
mı, emekliliğe hak
kazandığınızda mı,
yoksa çocuğunuzu
evlendirdiğinizde mi?
İkişer üçer çıktığınız
merdiven basamaklarını birer birer çıkmaya başladığınızda mı
yoksa? Basamakları
ikişer üçer çıkmak ile
birer birer çıkmak sadece dizlerinizin feriyle
açıklanamaz elbette.
En son ne zaman düşündünüz hayatın bir

nihayeti olduğunu?
Ağaran son saç telinizin hikayesini hatırlayabiliyor musunuz
mesela, ne zaman
ağardığına dair bir
fikriniz var mı? Hangi
olay, hangi durum,
hangi söz yüreğinize
saplandı da vücudunuz bir tepki geliştirip,
onu soğurmak için saç
telinizi feda etti? Hep
zamana mı keseceksiniz faturayı? İnsan çok
yaşayınca mı yaşlanır
yoksa çok hissedince
mi? Kimisine çok kısa
gelen bir zaman dilimi
kimisi için bitmek bilmez mesela. O halde
aynı zaman diliminin,
aynı zamanda farklı
bünyelerde aynı tesiri
gösterdiğini iddia edemeyiz. Yine eşsiz tecrübeniz ve algılarınız
kaçınılmaz olarak aranıza girdi zamanla.
Sararmış, kurumuş
bu nedenle de artık

kendisini hayata tutan
ağaçtan ayrılmayı bekleyen, bunun için de
biraz sonra eseceğini
tahmin ettiği rüzgarı
bahane edecek olan
yaprak yaşamla ölüm
arasında bir yerlerdedir. Yaşamla ölüm
ne kadar da iç içedir;
her gün yeniden ölüp
yeniden dirildiğimizi,
evrenin yaratım sürecinin biteviye devam
ettiğini düşününce aslında ölüm, bir yaşama
biçimi değil midir?
Uzun yıllar ağacın
bütün bedenini saran,
ağaçla bütünleşen bir
sarmaşık ağacı korumak adına kesildiğinde
ağacın bir nevi stres
gösterip hastalanması,
doğadaki alışkanlıkların sadece insana özgü
olmadığını ifade edebilir bize. Çünkü ağaç
aslında kendisinin kurumasına sebep olacak
sarmaşık ile öyle bir

İLÇELERDEN

BiR HABER

“HEPiMiZ BiRER

ENGELLi ADAYIYIZ”
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
Engellilik, yalnızca engellileri ve onların
ailelerini değil, toplumun tamamını
ilgilendiren bir konusu olduğunu söyledi.

Her sağlıklı insanın, birer engelli
adayı olduğunu ifade eden Başkan
Yılmaz, ‘3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü olarak kabul
edildiğini ifade eden Başkan Yılmaz,
engelli vatandaşlarımızın sorunlarına
ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve
farkındalık oluşturmak açısından
önemli bir gün olduğunu belirterek şu
açıklamalarda bulundu:
“Engelli vatandaşlarımızın toplumsal
yaşama katılımlarını kolaylaştırmak,
desteklemek, önlerindeki tüm
engelleri kaldırmak, onlara hak
ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek
hepimizin sosyal sorumluluklarından
biridir. Bu görevi yerine getirirken
en büyük desteğimiz, milli ve manevi
değerlerine bağlı, dayanışma
duygusuna sahip bir toplumun

varlığıdır. Asla unutmamalıyız ki,
engelli bireyin yaşadığı sorunlar
sadece kendisinin değil, ailelerinin,
çevrenin, toplumun, kısacası
insanlığın ortak sorunudur. Bu
sorunun etkin bir şekilde çözümü de
toplumun bütün kesimlerinin vereceği
destek, göstereceği duyarlılık ile
gerçekleşir. Onların hayatlarını
kolaylaştırmak için büyük, küçük
bütün bireylerin yapabileceği pek çok
şey var.
Bize düşen en önemli şey, engelli
bireylerimizi topluma kazandırmaktır.
Engelli bireylerimize toplum olarak
daha çok sahip çıktığımız güzel
günleri görmek dileğiyle tüm engelli
hemşerilerimizin 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm
engellilerimize sağlıklı, mutlu ve
engelsiz bir yaşam diliyorum. ” dedi.
Haber Merkezi

FUAT OKTAY OSB’DE
ÇALIŞMALAR DEVAM EDIYOR
Boğazlıyan Belediye Başkanı
Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize
Sanayi Bölgesinde çalışmaların
devam ettiğini söyledi.
Başkan Coşar, OSB’nin ilçenin ve
Yozgat’ın gelişimine önemli katkılar
sağlayacağını belirterek, “ Fuat
Oktay Organize Sanayi Bölgemize
ait altyapı projeleri kapsamında
alanımızda devam eden toplamda

ilişki içine, öyle bir alış
verişe, öyle bir duygusal paylaşıma girmiştir
ki, sarmaşık kesildiğinde buna sevinmesi
beklenen ağaç, tepki
gösterip hastalık geliştirmiştir. Benzer ve
fakat aksine bir tezi de
akla getirebilecek bir
olayı hayvanat bahçesindeki zebralarla ilgili
duymuştum; Zebraların varolduklarından
beridir bir çeşit strese
dayalı mide rahatsızlığı olan ülser hastalığına yakalanmadıkları, ancak hayvanat
bahçesinde özgürce
koşamayan, gönlünün
istediği yere gidemeyen, doğal hayatından
uzak bir yaşam süren,
iç güdüsel olarak alışkanlıkları değişen zebraların ülser hastası
oldukları bilimsel olarak ortaya konulmuş.
Ne kadar acı! Fıtrat
yani yaratılış reçetesi,

yani kullanım kılavuzu.
Sizce kullanım kılavuzuna uygun kullanıyor
muyuz kendimizi? İnsanın kendisine vermiş
olduğu anlam, eşyayı
da, doğayı da, Tanrıyı
da tasvir etmesinde ve
idrak etmesinde kilometre taşı mesabesindedir. İnsanın “kendi”
tanımı değişince madde değişir, evren değişir, Tanrı değişir.
Yine “Göğü delen
adam” geldi aklıma.
Kendimizi doğal yaşamımızdan uzaklaştırıp, sanayileşmenin
getirdiği ekonomik,
kültürel, demografik
gerekçelerle daha çok
da işçi sınıfını yerleştirmek için oluşturulan
apartmanların dar, basık, havasız, duygusuz
ve ruhsuz betonuna
hapsettik. Hayvanat
bahçesine tıkılan zebralarda gelişen strese
dayalı hastalıkların

ne kadarına bağışıklık kazandık dersiniz?
Herşeyin olduğu gibi
hastalıkların da bir
tarihi vardır elbette. Hangi hastalıklar
sanayi devriminden
sonra değişen yaşama
biçimleriyle eski alışkanlıkların bırakılması
nedeniyle gelişmiştir
mesela? Şunu hemen ifade etmeliyim;
Eskiye hayranlıkla
bakıp, eski olana övgüler dizip, yeni olanı
hoyratça eleştirmek
hastalığı, modern dünyanın gereğini yerine
getiremeyen, çağdaş
dünyaya “insanca”
bir adapte sürecini
tamamlayamayan,
kendi inancı ve hayat
anlayışı çerçevesinde bir yaşama formu
oluşturup geliştirememiş insan tipinin
içinde bulunduğu aşağılık kompleksinin bir
sonucudur. Geçmiş,

ancak ibret alınıp, ders
çıkarılabildiği nispette
içinde bulunduğumuz
çağa bir ışık tutabilir.
Yani evet, tuvaleti dışarıda olan, tahta kapılı, asma kilitli, ahşap
pervazlı kerpiç evde
oturup soba ile şehrin
göbeğinde ısınmayalım ama apartmanın
da bunun alternatifi
olarak önümüze konulmasına itiraz edebilelim mesela.
İsmet Özel çok
farklı bir bağlamda
“...karamsarım; ama
ümitsiz değilim. Esasen müslümana ye’s
haramdır” diyordu.
Kendilik bilincini geliştirip, evrene, maddeye, Tanrıya, çağa ve
ilgili ve iletişim içinde
olduğu herşeye yeni
bir anlam katacak
insan ve bu insanlardan oluşan toplum için
O’nunla aynı duyguları
paylaşıyorum.

SARAYKENT YEŞiLE BÜRÜNECEK
Saraykent Kaymakamlığı tarafında
ilçede ağaçlandırma çalışmaları
başlatıldı. Bu kapsamda Sultan Hanı
Termal Oteli bölgesine 15 yaş üzeri
mavi ladinlerin ekimi gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz,
mavi ladinleri toprakla buluşturmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mavi ladinlerin dört mevsim
görsel bir şölen sunacağını ifade
eden Kaymakam Açıkgöz, “Belediye
Başkanımız Sayın Ahmet Öçal ile
termal otelimizin çevresinde bir
çalışma başlattık. Görsel açıdan
önem arz ettiği için ön cephelere,
ileri yaşta mavi ladin diktik. Hem
yaz hem kış aylarında yeşil kalması
itibariyle dikilen bu ağaçlar, birkaç

sene içinde otel bölgemize müthiş
bir renk katacak. Ağaçlandırma
çalışmamız kapsamında farklı türden,
binlerce ağaç toprakla buluşacak.
Hatta çevredeki dağlık alanlarda
dahi tohumlama yapacağız. Bu
alandaki badem ve meşe varlığımızı
artıracağız. Yine otelimizin hemen
bitişiğindeki mesire alanımızda;
ıhlamur, defne, çınar ve farklı
çam türlerini barındıran bir alan
oluşturacağız. Otelimizin hizmet
standartlarını artırmak adına tüm
gücümüzle gayret ediyoruz. Sezona
kadar otelimizi öyle bir seviyeye
getireceğiz ki tüm Saraykentliler için
bu otel ve termal suyumuz, büyük
bir övünç kaynağı olacak” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

YAYIN YASAĞI GETIRILDI

9 km uzunluğundaki doğalgaz
altyapı çalışmalarımız tamamlanmış
olup; bölgemizde kurulacak olan
üretim tesisleri için kullanıma
hazır hale gelmiştir. Doğalgaz
hattımızın ilçemize, bölgemize
ve yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL
Boğazlıyan Savcılığı, 1 aylık bebeğin sobada
yakılarak öldürülmesiyle soruşturmanın selameti
için gizlilik ve yayın yasağı kararı alındığı
duyuruldu.
Boğazlıyan Savcılığından, 1 aylık bebeğin
sobada yakılarak öldürülmesiyle ilgili açıklama
yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından yayın
ve gizlilik kararı alındığı duyurulan açıklamada
şunlara yer verildi:
“Yozgat ili Çandır ilçesinde 1 Aralık 2021
tarihinde bir evdeki soba içerisinde 1 aylık
yanmış bir bebek cesedi bulunması olayı ile
ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi
amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı
hasıl olmuştur.

Konu ile ilgili mülhakatımız Çayıralan
Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma
başlatılmıştır. Tanık anlatımları doğrultusunda
bebeğin annesi F.B, babası H.B ve babaannesi
S.B. olay kapsamında aynı gün gözaltına
alınmıştır.
Ailenin olay sırasında evde bulunan 2
yaşındaki diğer çocukları Yozgat Aile ve Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma
altına alınmıştır. Ayrıca soruşturmanın tüm
yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın
yasağı kararları alınmıştır. Kişilerin ifade alma
işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen
devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle,
hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir.” İHA
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Aşı boyası

Savunma

Plastik
yayvan
kap

İyelik

Dünyanın
uydusu

Buruşuk
açma
aleti

Açıklama

İşkence

Yolcu
evi

Ünlü,
şöhretli

Üye

Daha ön
tarafı

Bir üst
giysisi

Bir sayı
Kandil
fitili

Hayvansal
bir ürün

Askeri
yönetim

Deniz
paşası
Tutsak

Bayağı
Yemek
kabı

Yozgat'ta
tarihi
hamam

Gösteriş,
tantana

İstanbul'da
tarihi kule

Lityum'un
kısaltması

Üst
resimdeki
Yenimahal
le belediye
başkanı

Birbirinin
elini
tutarak

Klavyeli
bir çalgı

Sarp ve
zor geçit

Yutak
iltihabı

Tatlı bir
çörek

Valide
Çağırtmaç

Taşınır
çerçeveli
perde

Ödeme
Alt resimdeki
Başkentteki
Yozgatlılar
federasyonu
başkanı

Sinema
eseri
Bir av
kuşu

Bir daha
Kitap
Boy

Yünlü bir
kumaş

Kısa
kepenek

Muhafaza
etme

Söz
bozukluğu

Geniş,
dar düzlük

Özen

Üzeri
nakışlı

Araştırma
görevlisi

Jimnastik
ayakkabısı
Okuyucu
Fobi

Kader
Altın
kökü

Tirsi
balığı

Haberci
Karışık
renkli

Dahi
Bir gemici
halatı

Merasim
Muayyen

Cüzam
Harita
kitabı

Yemeklik
bir sebze

Ankara'nın
bir ilçesi

Kötü,
fena

Tersane
görevlisi
Olgun

Bedava

Hızlı bir
dans

Devlete
ait

Bataklık
gazı

Rey

Kira

Sıcak bir
içecek

Işın

Kedi, köpek
yavrusu

Serilmiş,
yayılmış

Yardım
dileme

Tasvip

Metal
silindir
kap

Kır
konaklaması

Kral
karısı

Sokak
satıcısı

Göz
seyirmesi

İlişkin

Yansıma,
yankı

Hafifçe
topallayan
Sürek
avı

Bilgiçlik
taslayan

Kuzu
sesi

Mendil

Bir sanat
kurucusu
Fotoğrafın
negatifi

Dolaylı
anlatma

Adet

Uğur
sayılır

Parazit

Çatı

İsyankar

Tek,
eşsiz

Hafif yün
kumaş

Reçineli
zamk

Karnı
doymamış

Unvan

Uyruk

Kilim
satıcısı

Küçük bal
teknesi

Çıkış
Bıkkınlık

Sert

Hamız
Söz
dinleme

Zayıflatma
Kayak

Sarp
İlkel bir
su taşıtı

Baskı

Ustalıkla

Gerginlik

Baston

Yemek

Kabaca
evet

Sırt

Kirlerini
almak

Lezzetli

Namaz
çağrısı

Dar ağızlı
uzun kap

Kapital,
sermaye

Favori

Dış
satım
Ankara'nın
meşhur
bir
yemeği
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HEPiMiZ BiRER
ENGELLi ADAYIYIZ

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Hak-İş İl Başkanı Ferman
Zararsız ve Hizmet-İş Sendikası Yozgat
Şubesi Engelliler Komite Başkanı Bekir
Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile
açıklamalarda bulundu.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Hak-İş İl Başkanı Ferman
Zararsız, engelli bireylerin çalışma
hayatına katılmasının önemine vurgu
yaparak, “Engelli bireylerin hem çalışma
hayatına hem de sendikal harekete
katılmaları, toplumla bütünleşmeleri,
değer üretebilmeleri, yeteneklerini ve
kapasitelerini kullanmaları için önemli bir
imkandır.
HAK-İŞ olarak engelli bireylere
istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki
eğitim imkanları sunularak sosyal ve
ekonomik dışlanma risklerinin ortadan
kaldırılmasını istiyoruz
Ülkelerin önemli bir kesimini oluşturan
engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri,
çalışma hayatına ve sendikal harekete
katılmaları önem arz etmektedir. Engelli
bireyler çalışmak, üretmek ve işgücü
piyasasında yer almak istemektedirler”
dedi.
KATKI SUNACAK
Engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıların
ortadan kaldırılmasını istediklerini anlatan
Zararsız, “HAK-İŞ olarak engelli bireylere
istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki
eğitim imkanları sunularak sosyal ve
ekonomik dışlanma risklerinin ortadan
kaldırılmasını istiyoruz.
İşgücü piyasası ihtiyaç analizleri
yapılarak mesleki eğitim programlarının
bu doğrultuda geliştirilmesini talep
ediyoruz. Ayrıca, engelli istihdamını
arttırmak için geliştirilen sosyal projelerin
ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasının
da engelli istihdamının artmasına katkı
sunacağını düşünmekteyiz “şeklinde
konuştu.
ENGELSİZ YAŞAM
Engelli vatandaşların engelsiz
yaşamı hak ettiklerini kaydeden

Zararsız, şunları söyledi; “ Engellinin
karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip
olunan ‘özür’ değil; toplumun engelliye
karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumlar’
yatmaktadır. Engelliler engelsiz bir
yaşamı hak etmektedirler. Bunun
için toplumsal yaşama tam katılımın
önündeki her türlü engel kaldırılmalı
ve eşitlik ilkesi gereğince yaşamın
tüm alanlarında desteklenmelidirler.
“Kimsenin yarın engelli olmayacağının
garanti edilemeyeceği” gerçeğinin sık sık
anımsatılması üzerine bina edilen, korkuya
dayalı davranışlar yerine; başkalarına karşı
da sorumlu olduğumuz bilinci konulmalı
ve bu bilincin gereği olan kamusal
sorumluluklar yerine getirilmelidir.
Engellilerin asıl destekçisi toplum
olacaktır.
Bu nedenle bir yandan engellileri
toplumla uyumlaştırmaya çalışırken
diğer yandan da engelli olmayanlara,
engellilerin dünyası, koşulları, ihtiyaçları
tanıtılmalıdır. Uyum, iki yönlü olursa başarı
sağlanabilecektir. Sorun; toplum olarak,
devlet olarak, işveren olarak, işçi olarak,
sivil toplum olarak, aile olarak, engelli
olarak hepimizin sorunudur.
KUTLAMA DEĞİL ÇÖZÜM OLMALI
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi
Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy
da konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “3
Aralık’ın kutlamalarla değil, engellilerin
sorunlarının konuşulacağı ve çözüm
yollarının aranacağı bir gün olmasını
dileyerek, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak
bulunduğumuz “Genel İşler” işkolunda
çalışan Engellilerimize doğrudan sahip
çıkabilmek, onlarla birlikte “ortak
duyarlılık oluşturmak”, toplumumuzdaki
genel duyarlılığa ilaveten Yerel
Yönetimlerde ve Sendikamız üyelerinde
“özel duyarlılık” oluşturmalıyız. Bu
düşüncelerle, bu günün engelli bireyleri
daha fazla anlamamıza ve sorunlarını
içselleştirmemize vesile olmasını diliyor,
tüm engelli üyelerimizi, vatandaşlarımızı
ve ailelerini sevgiyle selamlıyor, sağlıklı,
huzur dolu ve mutlu bir ömür geçirmelerini
diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

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

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr

OKULU: ENGELLERİ

KALDIRMAK MÜMKÜN
Yozgat Memur Sen Engelliler Komitesi İl
Temsilcisi Mesut Okulu, Engellilerin sosyal,
kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere
hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan
var olabileceği; engellerle karşılaşmadan, daha
erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı
bir düzeni sağlamak herkesin asli görevi
olduğunu söyledi.
Memur Sen İl binasında açıklamada bulunan
Okulu, “Dünya nüfusunun yüzde 15’ini oluşturan
engelli bireyler, 2011 verilerine göre ülkemiz
nüfusunun yüzde 7’sine tekabül etmektedir.
Ülkemizde toplam nüfusun iş gücüne katılım
oranı yüzde 50.3 iken, engelli nüfusun işgücüne
katılım oranı yüzde 22 civarındadır. Kamuda
yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur
kadrosunda çalışmaktadır.
Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak
mümkün olmazsa da; engelleyici bakışı,
engelleyici mevzuatı, fiziki ve psikolojik
bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür.
Hayattan soyutlamak yerine hayatın içine katan
yaklaşımları bir “ihsan” olarak değil insanı
önceleyen bir “irfan” olarak değerlendirmek
gerekmektedir” dedi.
ENGELLİLİK ATIL KALMANIN KADERİ
OLMAYACAK
Okulu, “Engelliliği, atıl kalmanın kaderi
olmaktan çıkarıp; üreten, kendine ve içinde
bulunduğu topluma değer katan imkânlara
kavuşturmak gerekmektedir.
Bu şuur; engellilerimizin kendilerini
toplumdan soyutlamanın aksine toplumun
merkezinde olmak için çalışmasını; toplum,
devlet ve Sivil Toplum Kuruluşlarında daha
kapsamlı ve kararlı bir tutum içerisinde
olmasını gerektirmektedir. Engelleri aşmak,
engelsiz bir yaşamı kurmak için başlattığımız
sendikal yolculuğumuz boyunca engelli kamu
görevlilerimizin gerek kazanımları noktasında
gerekse sendikal örgütlenme noktasında
önemli katkılarda bulunduk. Hâlihazırda
60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini
konfederasyonumuzun üyesi durumundadır”
dedi.
SOSYAL VE MALİ KAZANIM SAĞLADIK
Engelli kamu görevlilerine daha birçok
sosyal ve mali kazanım sağladıklarını belirten

Yozgat Memur Sen Engelliler Komitesi İl
Temsilcisi Mesut Okulu, “Engelliliğimizi artıran,
bizleri atıl bırakan engelleyici bakışı aşmaya
yönelik olumlu adımların atılmasını sağladık.
Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak
bu kazanımları artırmanın, engellilerin insan
onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini
sağlamanın gayreti içinde olmaya, engellilerin
taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz.
Ayrıca, kamuya atanmayı bekleyen binlerce
engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan
açılmasını istiyoruz”
Okulu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;
“Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak
engeli bulunan bireylerimizin çalışma
hayatında, kamu personel sisteminde var
olmasını sadece “sosyal adalet” ve “sosyal
devlet” paradigmasına dayandırmıyoruz. Bunun
aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu ifade
ediyoruz. Görme engelinin hakikati görmeye
engel olmayacağını, işitme engelinin söylenen
sözleri anlamaya engel olamayacağını,
doğruya yürümek için illaki ayakların olması
gerekmediğini biliyoruz.
Bu çerçevede engeli bulunan bireylerin
istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam
etmesi yanında çalışma şartlarında, kariyer
imkânlarında, mali, sosyal ve özlük haklarında
da öncülük yapma sorumluluğu yüklenmesi
gerektiğini ifade ediyoruz.
Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler
Farkındalık gününün, engelli bireylerin ve
engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda
yaşaması, insan onuruna uygun çalışma
şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık
zemininde beklentilerinin karşılanması
noktasında yeni bir milat olmasına kapı
aralamasını temenni ediyoruz.
Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak
bu özel günün anlam ve önemine binaen
farkındalık oluşturmak adına Türk Kızılay’ına
kan bağışında bulunacağız. Sembolik anlamda
da olsa armağan ettiğimiz kanımızla bu millete
can katacağız! Terimiz de kanımız da bu
millete, milletimizin istiklâline, istikbaline,
başarısına, geleceğine feda olsun” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

YESOB ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yozgat ilinde 30 yıldır elektrik sektörü içerisinde
faaliyet gösteren ve şuan EMA Elektrik firma
sahibi olan Hüseyin Güven önümüzdeki aylarda
gerçekleşecek olan Yozgat YESOB (Elektrikçiler
Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası)
seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.
Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi
Tesisatçılar Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayan
Hüseyin Güven, “Odamız karma bir Meslek
Odası olması sebebi ile birçok sektörü içerisinde
barındırıyor.
İçerisinde barındırdığı iş kollarında faaliyet
gösteren her meslekten bir arkadaşımızı ekimize
alarak bir yönetim oluşturduk. Gerek üyelerimize

gerekse ilimize en iyi şekilde hizmet etmeyi
hedefliyoruz. Odamız üyelerinin ihtiyaçları
doğrultusunda; çözüm odaklı, katkı sağlayan, proje
ve fikir üreten, ürettiği projeleri ivedilikle hayata
geçiren bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.
Özellikle üyelerimizin finansal kaynaklara daha
kolay erişmesi, mesleki ve teknik anlamda
gelişimini sağlamak, ihtiyaç duyulan iş gücü ve çırak
yetiştirmek gibi konularda ciddi projeler hazırlıyoruz.
Ayrıca Odamızı ilimiz genelinde tanınan, saygı
duyulan ve kurumsal bir yapıya kavuşturacağız.
İçinde bulunduğumuz pandemi ve ekonomik
koşulların ağırlığı altında zorlanan esnaf
ağabeylerimiz ve kardeşlerimizin her türlü derdine
ortak olacağız.
Üyelerimizin derdi bizim derdimiz olacak. Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile üyelerimiz arasında ki bağı
güçlendirecek çalışmalar yapıp, Yozgatlı esnafımızın
yapması gereken işleri il dışlarına kaçırmayacağız.
Odanın yalnızca aidat ödenip evrak alındığı bir
konumdan çıkarıp, Oda üyelerimizin verdiği her
kuruşu onlara hizmet olarak dönmesini sağlayacağız.
Allah nasip eder göreve gelirsek gerek şahsım
gerekse yönetim üyesi arkadaşlarım ve bize her
zaman yoldaşlık edecek paydaşlarımızla hak yolunda
hizmet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

KARADAĞ'DAN NEZAKET ZIYARETI
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ Samsun’a gerçekleştirdiği
ziyaret kapsamında ilk olarak Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz
Ünal’ı makamında ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen
ziyarette, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen Rektör
Prof. Dr. Karadağ, her iki üniversite arasındaki
iş birliği alanları ve olanakları ile ortak
yürütülebilecek muhtemel projelere ilişkin fikir
ve değerlendirmelerde bulundu.
Rektör Ünal, Karadağ’ı konuk etmekten
duyduğu memnuniyeti belirterek her iki
üniversite arasında yürütülecek ortak
projelerin ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine
katkı sağlayacağını belirtti. Karadağ ise
misafirperverliklerinden dolayı Rektör Ünal’a
teşekkür etti.
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Ziyaret, günün anısına hediye takdimi ile
tamamlandı.
Karadağ daha sonra Samsun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamında
ziyaret etti.
Rektörlük Şehir Ofisinde gerçekleşen
ziyarette, Karadağ Samsun Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Aydın ile bir araya geldi.
Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği
görüşmede iki üniversite arasında ortaklaşa
yapılabilecek projeler ele alınırken,
üniversitelerin gelişimi konuşuldu.
Rektör Aydın, Rektör Karadağ’a nazik ziyareti
için duyduğu memnuniyeti dile getirirken,
Karadağ ise misafirperverliğinden dolayı Rektör
Aydın’a teşekkür etti.
Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile
tamamlandı.

KOMŞUDAN

BiR HABER

HEDEF 800 BiNiN
ÜZERiNDE ZiYARETÇi
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4.
Kitap Fuarı'na 800 binin üzerinde
ziyaretçi beklediklerini söyleyerek,
"Çocuklarımızın geçmişten ziyade
geleceğe bakmalarını sağlayacak
gayretin içerisindeyiz" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, İhlas
Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada,
yarın açılacak olan Kayseri 4. Kitap

Fuarı hakkında bilgiler verdi. Fuara
270 yazarın ve 200'ün üzerinde
yayın evinin katılacağını dile getiren
Büyükkılıç, 800 bin üzerinde ziyaretçi
beklediklerini de belirtti. Büyükkılıç,
"Beklenen gün yaklaştı. Yarın
inşallah fuarı hep beraber göreceğiz.
Hazırlıklarımız, tamamlanma
aşamasına geldi. 270 tane yazarımız,
200’ün üzerinde yayın evimiz,
3 milyon civarında kitabımız ve
inanıyoruz ki bir önceki rekorlarımızı
egale edecek olan, milyonlara
ulaşacak olan kitapseverimiz bu
ortamı teneffüs edecekler. Biz yakın
zamanlarda rahmetli olan Sezai
Karakoç’un anısına bu fuarımızı
onunla taçlandırdık ve onun adı ile
de anmak üzere de bunu belirledik"
dedi.

ÇORUM'DA INAÇ TURIZMI

ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI
Hitit Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Çorum’da İnanç
Turizmi” konulu çalıştay başladı.
Çalıştayın açılışında konuşan Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Osman Öztürk “Turizm ülkeler için
gelir getirici önemli bir argüman
olurken genç nesil için aslında
kanıksanmış pek kıymeti bilinmeyen
bir alana dönüştü” dedi.
Hitit Üniversitesi tarafından
“Çorum’da İnanç Turizmi” konulu
çalıştay düzenlendi. Çalıştayda,
“İnanç turizmi, kavramlar, tanımlar,
özellikleri”, “Kültürel ve tarihi
açıdan Çorum’daki camiler,
zaviyeler, türbeler”, “Çorum’daki
ören yerleri ve inanç turizmi”, “Halk
inancı kapsamında Çorum’daki
ziyaret yerleri”, “Türk-İslam
sanat tarihi açısından Çorum’daki
önemli eserler”, “Hıristiyanlık
tarihi açısından Çorum’daki
önemli eserler” başlığında 11
farklı üniversiteden 40’ın üzerinde
akademisyen sunum yapacak.
Çalıştayın açılışında konuşan

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk, turizmin
ülkeler için gelir getirici önemli bir
argüman olurken genç nesil için
kanıksanmış kıymeti bilinmeyen
bir alana dönüştüğünü söyledi.
Hitit Üniversitesi’nin hiçbir zaman
tarihe, geçmişe, geleneklerimize
yabancılaşmadığını ve yabancı
kalamayacağını dile getiren Prof. Dr.
Ali Osman öztürk, üniversitenin hem
turizm, hem kültürel anlamda hem
de şehirle bütünleşme noktasında
üzerindeki sorumluluğu sonuna
kadar hisseden genç bir üniversite
olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

KIŞ LASTIĞI DENETIMLERI
SÜRÜYOR

BASSAGLIGI

Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Prof.
Dr. Uğur Kölemen’in muhterem babası

Necati KÖLEMEN'in

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Sivas’ın Gürün ilçesinde
polis ve jandarma ekipleri
tarafından geçtiğimiz
gün başlatılan kış lastiği
denetimleri sürüyor.
1 Aralık 2021-1 Nisan
2022 tarihleri arasında
karayollarında şehirlerarası
yük ve yolcu taşıyan ticari
araçlar için kış lastiği
kullanma zorunluluğu
başladı.
Bu kapsamda polis
ve jandarma ekipleri de
denetimlerine başladılar.
Sivas’ın Gürün ilçesinde
de soğuk hava şartlarında
karlı ve buzlu yollarda
güvenli bir trafik ortamının
sağlanması, uygunsuz lastik
kullanımından kaynaklı olası
trafik kazalarının önlenmesi
amacıyla trafik polislerince
ticari araçların kış lastiği
olup olmadığı kontrol
edilerek lastiklerin diş
derinlikleri incelendi.
Denetimlerin devam
edeceği belirtildi.

Büyük umutlarla getirilmişti

3 HAFTA DA GÖNDERiLDi
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Yozgat Mustafa Bacanlı 1. Amatör Küme ligi takımlarından Yozgat
Çamlıkspor’un sezon başında anlaştığı ve Yozgat’a getirdiği
tecrübeli teknik adam Levent Arıkdoğan ile yollarını ayırdı.

Yozgat Çamlıkspor’da tecrübeli
teknik adam Levent Arıkdoğan
ile yollarını ayırılmasının ardından
yeni Teknik Sorumlular Şevket
Özkanca ile Anvi Yılmaz dün ilk
antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı takım
tecrübeli teknik adam ile
karşılıklı anlaşarak yollarını
ayırdı.
Yozgat Çamlıkspor’u
yardımcı antrenörler Şevket
Özkanca ve Avni Yılmaz
çalıştıracak.
Yozgat Çamlıkspor Sportif
Direktörü Mesut Doğrutekin,
tecrübeli teknik adam Levent

Arıkdoğan ile yollarını
ayırdıklarını ifade etti.
Doğrutekin, “Levent bey
Değerli bir dostumuz. 25
yıldır birlikte çalıştığımız
bir insan. Nezaket gösterdi.
Teşekkür ettik. Önemli
bir projemiz var. Böyle bir
tasarruf geriyordu. Kulüp
yönetimi ile değerlendirdik
ve kendisine teşekkür ettik.

Ayrılığın iki tarafında için
de daha hayırlı olacağı
kanaati oluştu. Onun için
böyle bir tasarruf kullanıldı.
Bundan sonra takımımızı
yardımcı antrenörlerimiz
Şevket Özkanca ile Avni
Yılmaz çalıştıracağız. İnşallah
ligin sonunda hedefimize
ulaşacağız” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

R
O
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S DESTEK

VETERANLARDAN
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DOĞASEVERLERiN

BULUŞMA NOKTASI

Ormanları, doğası ve tabiatı
ile Yozgat’ın Akdağmadeni
ilçesi doğaseverlerin buluşma
noktası oldu. İl dışından ve diğer
şehirlerden doğaseverler İlçe’nin
doğal güzelliklerini görmek için
ilçeye gidiyor.
Dağcılık Federasyonu İl
Temsilcisi Kemal Emre Akdere,
Yozgat Bozok Üniversitesi
Spor Fakültesi öğrencilerine
Akdağmadeni ormanlarında
dağcılık eğitimi verdi.
Akdere, Araştırma Görevlisi
Ece Ervüz ve öğrenciler ile birlikte
ilçede bulunan ormanda trekking
yaptı.
Akdere, “Bozok Üniversitesi
öğrencilerimize şehrimizin doğal

güzelliklerini göstermeye ve
sevdirmeye devam ediyoruz.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencilerimizle bu hafta Çamlık
doğa yürüyüşü gerçekleştirdik”
dedi.
Akdağmadeni Belediyesi de
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımında, “Doğaseverlerin
buluşma noktası Akdağmadeni.
Bozok Üniversitesi Spor Fakültesi
öğrncileri Dağcılık Federasyonu
İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere
ve Araştırma Görevlisi Ece Ervüz
eşliğinde ilçemiz ormanlarında
yürüyüş gerçekleştirip doğa
sporları dersini Akdağmadeni
ormanlarında aldılar” ifadelerine
yer verdi. Murat KARATEKİN

FİYATI: 1.00 TL

Anadolu Masterler Liginden yer
alan Sorgun Veteranlar takımını,
Sorgun Belediyespor’un Teknik
Sorumlusu Mehmet Demirbilek’e
destek oldu.
Veteranlar takımı Çayıralan
Esnafspor mağlubiyeti sonrasında
bir açıklama yaparak, Sorgun
Belediyespor’un Teknik Sorumlusu
Mehmet Demirbilek’e destek oldu.
Sorgun Veteranlardan yapılan
açıklamada, “Sorgun Belediyespor
Hocası Mehmet Demirbilek.
Sorgun Veteranlar ailesindeki
kimimizin kaptanı kimimizin kardeşi
kimimizin en yakın arkadaşı ama
hepsinden öte şu an için Sorgun
Belediyesporumuzun hocası.
Ligde alınan son deplasman
mağlubiyetinden dolayı
hepimizden fazla üzüldüğünü,
Sorgun Belediyespor’un başarısı
için gecesini gündüzüne kattığını
ve yine bu takımı en iyi yerlere

getireceğini bilerek her zaman
yanında olduğumuzu tüm Sorgun
halkına bir kez daha hatırlatmak
İsteriz. Ligin 5. Haftası oynanırken
ne yazık ki şansız geçirilen 2
maç sonrası bir takım çevreler
tarafından insafsızca eleştirildiğini,
Haksız ithamlarla kişisel hırsların
kurbanı edilmeye çalışıldığını
farkettik. Her zaman olduğu gibi
kendi memleketimizin insanına
en acımasız şekilde haksızlık
yapıldığını gördük. Hazır kurulmuş
takıma ilk günden itibaren transfer
lazım diyerek Mehmet hocamızın
ısrarla takıma aldığı SORGUNLU
çocuklarımızın yok sayıldığı
bu anlayışa tümüyle karşıyız.
Hocamızın, yardımcı hocalarımızın
ve futbolcu kardeşlerimizin buna
en güzel cevabı sahada mücade
ederek vereceklerinden şüphemiz
yok. Futbolda kazanmak da var
kaybetmek de, ama biliyoruz

ki Mehmet Demirbilek ekibi ve
futbolcu kardeşlerimiz bizi mutlu
edebilmek için o formanın ve
armanın hakkını verebilmek için
hem sahada hem de dışarıda
hepimizden fazla çalışıyorlar.
Kendini Sorgunlu hisseden herkesi,
kritik Yozgat maçı öncesi hocamızın
moral ve motivasyonunu düşürüp
güya Sorgunculuk oynayanlara
rağmen sahada hem hocamıza
hem de takımımıza sahip çıkmaya
çağırıyoruz. Tribüne gelip gönülden
destekleyecek olanlara şimdiden
teşekkür ederiz. Maça gelip de
kendine malzeme arayanlar lütfen
sıcak evinizde kalın. Biz bize yeteriz.
Başarılar Mehmet Hocam, Başarılar
Sorgun Belediyespor. Son olarak
İster Sorgun kazansın ister Yozgat,
dostça geçen, futbolun keyfini
yaşayacağımız bir maç diliyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Murat KARATEKİN

