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“Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu
114
ÜNİVERSİTE
ARASINDAN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÜÇÜNCÜ OLDU
Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından verilen 'engelsiz
üniversite ödülleri' sahiplerini
buldu. Yozgat Bozok
Üniversitesi de YÖK tarafından

bu yıl 5 turuncu, 3 yeşil bayrak
kazanarak 8 ödülle, 114
üniversite arasında üçüncülük
ödülünü layık görüldü.
>>> 5. SAYFADA

Yerli patateste üretim yaygınlaştırılıyor

112’nin iftarına

misafir oldu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse ile birlikte 112
Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının
iftar sofrasına misafir oldu. Vali Polat
ve Başkan Köse daha sonra Vefa
Sosyal Destek Gurubu ile İtfaiye
Müdürlüğünü ziyaret etti. > 2'DE

YOZGAT’TA HEDEF

10 BiN DEKAR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, geçtiğimiz yıl 6 bin 400
dekarda patates ekimi gerçekleştirdiklerini bu yıl ki hedeflerinin ise 10 bin
dekar olduğunu belirterek, “Amacımız yerli patatesin yaygınlaştırılması” dedi.
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK
Yozgat’ın patates üretimine uygun olduğunu
kaydeden Özkaya, “Çiftçilerimize yerli patates
çeşitleri ile üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz”
dedi. Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde yerli
patates ekimi gerçekleştirildi. Özkaya, Yozgat
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her yıl
çeşitli deneme ekimleri yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 39’a yakın değişik ürün ve lokasyonda
deneme demontrasyonu yaptıklarını anlatan
Özkaya, “Patates üretimi ile ilgili son 3 yıldır
özellikle yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili
denemelerimiz var. Burada amaç hem patates
bölgelerine yakın olmamız hem de Yozgat’ın ürün
çeşitliliğine bir de patates eklemek istiyoruz.
Amacımız sadece patatesi yaygınlaştırmak değil
aynı zamanda milli çeşitlerin de ön plana çıkması.
Tohumlarımız Niğde Patates Enstitüsü’nden geldi.
Yerli çeşit olarak 7 tanesini ekeceğiz. Geçen
sene 6 bin 400 dekarlık bir ekimimiz oldu. Bu yıl
hedefimiz bunu 10 bin dekara çıkarmak. Ama
10 bin dekara çıkarırken dediğim gibi yerli ve
milli çeşitleri de ön plana çıkarma hedefindeyiz”
ifadelerini kullandı. >>> 3. SAYFADA

BAŞKAN YILMAZ

ESNAFI UYARDI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
17 günlük tam kapanma nedeniyle açık
olan iş yerlerini ziyaret ederek, korona
virüs tedbirlerine uymaları konusunda
uyardı. Yılmaz, esnafların masfe ve hijyene
daha çok dikkat etmelerini istedi. > 4'TE

ÇEKEREK'TE

KENEVIR ANLATILDI

Yozgat Bozok
Üniversitesi
Çekerek
Meslek Yüksek
Okulu Tıbbi
Tanıtım ve
Pazarlama
Programı
Öğretim
Görevlisi
Taner Yılmaz,
öğrencilerine
kenevir ve
lavantayı
anlattı. 4'TE

GiMAT, RAMAZAN’DA

VATANDAŞIN YANINDA

Yozgat’ın yerli markası Gimat Marketler
Zinciri Ramazan Ayı’nda da vatandaşın
yanında olmaya devam ediyor. >> 3'TE
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Bize Ne Oluyor Allah Aşkına Dostlar ?

AHMET
SARGIN
Bu Aziz ve şerefli
milletin çocukları üzerine bilinçli ve amaçlı
bir yozlaştırma hareketi uygulanıyor. Bu
konuda da oldukça
başarılı oldular diyebiliriz. Hem siyasi, hem
ahlaki hem de Avrupa
vari yaşam tarzı adına
devam eden bu yozlaşma bizi epeyce de-

ğiştirdi- başkalaştırdı.
Televizyon haberlerini artık izlemek
istemiyoruz. Açtığınıza
bin pişman oluyorsunuz. Vurma, kırma,
öldürme, dağıtma,
kavga- döğüş haberlerinin yanı sıra çalma,
çırpma, dolandırma
haberleri midenizi bulandırıyor. Kavga ve
çekişmenin devam
ettiği ahlaksızlık diz
boyu hep düşük adi
yüz kızartıcı haberler
sizi derinden etkiliyor!
Aile kavgaları, komşu- akraba kavgaları,
trafikteki kavgalar,
günlük hayatta devam
eden kavgalar size:
“Biz ne hale geldik!”
dedirtiyor. Ayrıca televizyonlarda yapılan bu

tür programlar ahlaksızlığı ve yozlaşmayı
durdurmuyor aksine
kötü örneklik teşkil
ediyor ve artırıyor. Televizyonlarımız ahlaksızlıkta kötü bir örnek
oluyor?..
Televizyonlar boşanma haberleri, dolandırıcılık haberleri,
aile içi çekişmeler ve
evden kaçma haberleri ile dolu!.. Bunların
topluma faydası olduğunu düşünenler varsa
yanılıyorlar. Bunlar
diğer insanlara kötü
örneklik teşkil ediyor
ve yeni olaylara benzerlik teşkil ediyorlar.
Gençler gördükleri bu
olayları kendi hayatlarına uyguluyorlar.
Bunları izleyince de

kendi kendinize diyorsunuz ki: “Biz ne hale
geldik, ahlaksız bir
toplum olduk.” Dolandırıcı, sahtekar insanlar dolu çevremizde: O
halde bu insanlara güvenilmez- bu milletle
yola gidilmez hükmü
yerleşiyor beyninize!..
Birileri çağdaşlık
adına, modern yaşam
adına ve moda tutkusu adına ahlaksız
yaşamı- Avrupa vari
yaşam tarzını içimize
taşıdı, taşımaya ve bu
asil milletin çocuklarını
zehirlemeye devam
ediyorlar. Artık aileler
çocuklarına söz geçiremiyor, örnek olamıyor
ve Türk İslam ahlakını
veremiyor!...
Dikkat buyurun: bu

ahlaksız yaşam, kavga, döğüş, dolandırıcılık, boşanmalar, aile içi
yozlaşma sürekli bizi
ahlaki erozyona uğratıyor.
Her geçen gün
dünden daha beteriz.
Bunda televizyonların
rolü, sosyal medyanın
rolü çok büyük. Birileri yaşam tarzımızı
değiştiriyor, çocuklarımızı bizden koparıyor
ve İslami yaşamdan
uzaklaştırıyor. İslami
yaşamdan uzaklaşan
kişi de tüm kötülükleri
artık mübah görüyor.
Sözün özü şu: Büyüklerimizin sözünü
dinlemez olduk. Eğitimimiz bozuldu, yaşam
tarzımız bozuldu, ahlakımız bozuldu. Birbiri-

ne güvenmeyen birbiri
ile kavgalı, İslamdan
ve Türklük’ten uzak
bir yaşam tarzı hayatımıza hakim olur hale
geldi. “Tehlike çanları
çalıyor!” dediğimiz işte
budur. Uyanmazsak,
kendimize gelmezsek
İslami yaşam tarzımıza
dönmez isek hiç kusura bakmayın Avrupa
yamyamlarının oyuncağı olur onların peşinden giden piyonlaramaymunlara döneriz.
Çocuklarımızıgençlerimizi Türklüğe
yakışan yaşam tarzımızla, İslami yaşam
ahlakımızla yetiştirmezsek geleceğimiz
berbat ve karanlık demektir. Allah korusun
Filistin’i, Suriye’yi, Af-

ganistan’ı, Türkistan’ı
hatta SSCB (Rusya)
içindeki kardeşlerimizin durumunu düşünün
halimiz bunlardan beter olur!.. Bize bir şey
olmaz diyenler garantiniz var mı?
Allah korusun deriz
de, tedbirini neden
almayız? Çocuklarınıza gençlerinize sahip
çıkın; kimlerin sahip
çıktığı meydan da!...
Tek çara Türk Milletine
yakışan yaşam tarzı ile
İslami yaşam tarzını
adam gibi hayatımıza
uygulamaktır. Bunu
devlet olarak da, aile
bireyleri olarak da eğitimciler olarak da kendimize görev bilmeliyiz. Başka söze gerek
var mı dostlar?..

TÜRK DÜNYASI’NDA KUTLANIYOR

112’nin iftarına

misafir oldu
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse ile birlikte 112
Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının
iftar sofrasına misafir oldu.
Vali Polat ve Başkan Köse daha
sonra Vefa Sosyal Destek Gurubu ile
İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Polat, Müdür Ebubekir
Karatepe'den çalışmalar hakkında
bilgi aldı. İtfaiye erleriyle bahçede
uzun uzun sohbet edip çay içen
Polat, itfaiye erlerine görevlerinde
başarılar diledi. Eda DEMİREL

AK Parti Gençlik Kolları İl
Başkanı Yaşar Taşdemir, Hızır ve
Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli
fikirlerin ortaya atıldığını söyledi.
Hıdrellez’in Türk Dünyası’nda
kutlanan bir bayram olduğunu
dile getiren Taşdemir, “Bunlardan
bazıları Hıdırellez'in Mezopotamya
ile Anadolu kültürlerine ait olduğu;
bazıları ise İslamiyet öncesi Orta
Asya Türk kültür ve inançlarına ait
olduğu yolundadır. Hıdırellez Türk
dünyasında kutlanan mevsimlik
bayramlardan biridir. Hızır ve
İlyas’ın buluştuğu gün olarak sayılıp
kutlanmaktadır” dedi.
Taşdemir, açıklamasının devamında
şunları kaydetti; “UNESCO İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası

Temsili Listesi'nde yer alan Hıdırellez
kutlamaları Türk dünyasında kutlanan
mevsimlik bayramlardan biridir. 5
Mayıs günü (Nişanlılar arasında)
oğlan evi, kız evine Hıdırellez
Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç
gönderir. Bu kurban ertesi gün
kesilerek birlikte yenir. Hıdırellez
ile birlikte doğa canlanır ve birçok
ritüelle kutlamalar yapılmaktadır.
Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı
yerlere ve dokunduğu şeylere
feyiz ve bereket vereceği inancıyla
çeşitli uygulamalar yapılır. Baharın
tüm canlılığı ile hissedilmesi ve
kutlanmasıdır. Bahar geldi yaz geldi
Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as)
dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez
bayramınız kutlu olsun.”

BAŞKAN YILMAZ ESNAFI UYARDI
Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, 17 günlük tam
kapanma nedeniyle açık olan iş
yerlerini ziyaret ederek, korona
virüs tedbirlerine uymaları
konusunda uyardı.
Gerçekleşen ziyaretlerde maske,
mesafe ve hijyen kurallarına daha
fazla hassasiyet gösterilmesi
konusunda vatandaşları uyaran
başkan Ferhat Yılmaz, şu
açıklamalarda bulundu:
“Artan korona vakaları sonrasında
Türkiye genelinde 29 Nisan’da
başlatılan ve 17 Mayıs günü
sona erecek bir tam kapanma
sürecine girilmesiyle birlikte
ilçemizde açık olan işletmeleri
ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz
ziyaretlerimizde, pandemi

nedeniyle ülkemiz genelinde
uygulanmakta olan tam
kapanmadan muaf tutulan Bedri
Aydın ve Belediye caddemizdeki
işletmeleri ziyaret ederek
maske, mesafe ve temizlik
konularında hem uyardık hem
de incelemelerde bulunduk.
Esnaf ziyaretlerimiz sırasında
alış veriş için evlerinden çıkan
ilçe halkımıza ise sokağa
çıktıklarında maske takmaları
gerektiğini ve sosyal mesafeyi
korumaları konularında çeşitli
uyarılarda bulunduk. İnanıyoruz
ki, bu zor günleri hep birlikte
atlatacağız, yine bir arada
olacağımız o güzel günlerimize
kavuşacağız.” dedi.
Haber Merkezi
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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GiMAT, RAMAZAN’DA

VATANDAŞIN YANINDA
Yozgat’ın yerli markası Gimat
Marketler Zinciri Ramazan Ayı’nda
da vatandaşın yanında olmaya devam
ediyor. Gimat, yaptığı indirimlerle
vatandaşa destek oluyor. Gıdanın
her türünde olduğu gibi sebze ve
meyve ürünlerindeki indirimler de
hem dikkat çekiyor hem de vatandaş
tarafından ilgi ile karşılanıyor. Son
olarak Gimat Mağazaları’nda 1
TL’ye satılan salatalık vatandaşın
ilgisini çekti. İndirimleri yakından
takip ettiklerini belirten vatandaşlar
indirimlerden memnun olduklarını
belirterek, teşekkür ettiler.

Yerli patateste üretim yaygınlaştırılıyor

YOZGAT’TA HEDEF

10 BiN DEKAR
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, geçtiğimiz yıl 6 bin 400
dekarda patates ekimi gerçekleştirdiklerini bu yıl ki hedeflerinin ise 10 bin
dekar olduğunu belirterek, “Amacımız yerli patatesin yaygınlaştırılması” dedi.
Yozgat’ın patates üretimine uygun olduğunu
kaydeden Özkaya, “Çiftçilerimize yerli patates
çeşitleri ile üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz”
dedi. Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde yerli
patates ekimi gerçekleştirildi.
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK
Özkaya, Yozgat Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü olarak her yıl çeşitli deneme
ekimleri yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 39’a
yakın değişik ürün ve lokasyonda deneme
demontrasyonu yaptıklarını anlatan Özkaya,
“Patates üretimi ile ilgili son 3 yıldır özellikle
yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması ile ilgili
denemelerimiz var. Burada amaç hem
patates bölgelerine yakın olmamız hem de
Yozgat’ın ürün çeşitliliğine bir de patates
eklemek istiyoruz. Amacımız sadece patatesi
yaygınlaştırmak değil aynı zamanda milli
çeşitlerin de ön plana çıkması. Tohumlarımız
Niğde Patates Enstitüsü’nden geldi. Yerli çeşit
olarak 7 tanesini ekeceğiz. Geçen sene 6 bin
400 dekarlık bir ekimimiz oldu. Bu yıl hedefimiz
bunu 10 bin dekara çıkarmak. Ama 10 bin

dekara çıkarırken dediğim gibi yerli ve milli
çeşitleri de ön plana çıkarma hedefindeyiz”
ifadelerini kullandı.
YERLİ ÜRÜN
Ülkemizde ve Yozgat’ta yıllardır patates
üretiminde yabancı çeşitler kullanılmakta
olduğunu anımsatan Özkaya, “Ancak
Bakanlığımıza bağlı Niğde Patates Araştırma
Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar
neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 yeni çeşit
tescil edilmiştir. Enstitümüzün takdire şayan
çalışmaları neticesinde 2015 yılından günümüze
kadar toplamda 10 adet yerli ve milli patates
çeşidi tescil edilmiştir. Bu çeşitlerin isimleri,
Fatih – Onaran 2015– Nahita – Ünlenen – Nam
– Çağlı –Leventbey – Muratbey – Niğşah ve
Saruhan’dır. Yapılan deneme ekimlerinde bu
yerli çeşitlerimiz çiftçilerimiz tarafından verim
ve kalite yönüyle benimsenmiştir” şeklinde
konuştu.
7 ÇEŞİT EKİLİYOR
Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün

koordinasyonunda Niğde Patates Araştırma
Enstitüsünden temin ettikleri yerli ve milli
patates tohumluklardan 7 (Niğşah – Onaran
– Saruhan – Nam – Leventbey – Muratbey ve
Nahita ) çeşidin dikimlerini yapacaklarını ifade
etti.
YEMEKLİK ÇEŞİTLER
Söz konusu patateslerin hepsinin yemeklik
olduğunu anlatan Özkaya, “Bu çeşitlerin
hepsi yemeklik çeşitlerdir. Bunlardan Nahita
çeşidi 80 günlük yetişme periyodu ile hemen
hemen ülkemizde hasat olgunluğuna erişen en
erkenci çeşitlerden biri olup, üreticilerimizin
yazlık üretim diye nitelendirdiği çeşitlerden
birisidir. Niğşah – Saruhan – Nam – Leventbey
– Muratbey çeşitleri ise orta erkenci bir çeşit
olup 91-110 günde hasada gelmektedir. En
son Onaran çeşidimiz ise geççi bir çeşit olup
120 günde hasada gelmektedir. Bu çeşit kışlık
olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.
VERİMLİ OLACAK 		
Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Gülnar,
yerli tohumda deneme ekimi için bir araya

geldiklerini belirterek, “İlçemiz için ilimiz için
verimli olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimize
tanıtımları yapılıyor. Bu noktada emeği
geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
NEDEN YERLİ OLMASIN?
Yerli ve milli ürünlerin ekiminin
yaygınlaşmasını istediklerini anlatan Boğazlıyan
Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Hüseyin
Demiroğlu, “Biz bu yerli tohumlarımızı geçen yıl
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müzün deneme
ekimi yaptığı tarlamızda gördük. Ürünlerin
verimi ve kalitesi hoşumuza gitti. Yetkililere
Boğazlıyan’da denemek istediğimizi ilgililere
aktardık. Avrupa’dan gelen çeşitlere göre
arasındaki farkları görmek istedik. Başarılı
olması durumunda kendi tohumumuz varken
neden Avrupa’nın tohumunu ekelim diye
düşündük. İnşallah 4 ay sonra hasatta da iyi
neticeler alırız. Geçen yıl 700 dekar civarında
bir ekimimiz olmuştu. Bu sene bunu biraz
daha artırarak bin 500 dekar alanda ekim
gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Dilin anlamı üzerine

UĞUR
ÖZBEK
İnsanın ait olduğu
bir sosyal sınıf gerçeği
vardır.
Bu sosyal sınıf günlük hayatta çok belirgin olmasa da, insanın
düşünce dünyasını,
hayata bakışını, kavramlarını, dilini etkilemektedir.
Bu bahsini ettiğim
“sosyal sınıf” tam anlamıyla ekonomik bir
ayrımı içermiyor.
Yani gelir dağılımıyla çok bağlantılı değil
ve fakat anılan gelirin

nasıl elde edildiği ile
epeyi bağlantılı.
Şunu söylüyorum;
köyde doğup büyüyen
ve köyün kültürünü,
yaşam standartlarını
benimsemiş birisi tarım toplumunun bir
üyesi olarak düşünmeyi, hayata bakmayı,
hayatı o pencereden
okumayı bilir.
Hayatı programlaması da bu standartlara göredir. “Harmanı
kaldırdıktan sonra”, “
ekinleri biçince”, “nohutlar yolununca” kavramlarının şehirlinin
literatüründe pek bir
karşılığı yoktur.
Oysa bunlar zaman ifadeleridir ve
bir durumla bağlantılı
olarak geliştirilmiş ve
çoğu zaman da ticari
ilişkilerde alacak veya
verecek zamanı olarak

tayin edilen bir mühleti
ifade ederler.
Şehirde doğmuş,
büyümüş ve şehrin
yaşam tarzıyla hayata
bağlanmış birisi için de
“şehirli” gibi düşünmek
ve hayata bakmak
normaldir. Her ayın
15’i onun için bir anlam ifade etmektedir
mesela.
Ya da bir yerden
bir yere giderken navigasyon denilen aleti
çalıştırmak ve gideceği
yerin trafiğini kontrol
etmek bir şehirli standartıdır.
Çoğu zaman navigasyonu gideceği yeri
bilemediği için çalıştırdığı hesaba katıldığında, “gideceği yeri
bilememek” bir şehirli
sorunudur. Geçen gün
izlediğim bir programda Dücane Cündioğ-

lu yağmurun rahmet
olmasından, bereket
olmasından söz etti.
Yağmurun rahmet
ve bereket olarak ifade
edilmesini bir sosyal
sınıf ayrımına dayandırdı fevkalade anlamlı
olarak. Şehirli için
yağmur rahmet değildi, şehirli için yağmur
bereket olarak da nitelendirilemezdi.
Hatta çoğu yerde
bir eziyet ve meşakkat
demekti. Çünkü yağmur, trafik demekti,
çünkü yağmur şemsiyesini evde unutmuş
bir “şehirli”nin tiril tiril
giyindiği takım elbisesinin ıslanması anlamına geliyordu.
Oysa köyde yaşayan, geçimi tarıma dayanan muhtar amcam
için yağmur bereketti,
yağmur rahmetti; yağ-

mur olmadan ekinleri
boy vermezdi, bahçesi
yeşermezdi, köyün
suyu kesilirdi sonra.
Bir doğa olayının hayatımızı ne kadar ilgilendirdiği ve bu doğa
olayına hangi anlamları yüklediğimiz ait olduğumuz sosyal sınıfı
ele veriyordu dolayısıyla. Bu karşılaştırmayı bir sınıfa eksiklik ya
da fazlalık izafe etmek
için yapmadığımın
altını çizmeliyim. Bunun gibi bir doğulu için
yani benim için(batılı
olmadığıma göre) bir
“baba” kavramının ifade ettiği anlam ile bir
Avrupalının “father”ı
aynı anlamı taşımamaktadır sanırım.
Aynı dili konuşan ve
fakat farklı kültürlere
sahip, farklı yaşam
tarzlarını benimsemiş,

ekonomik anlamda gelirlerini farklı yollardan
sağlayan bu anlamda
farklı sosyal sınıflara
dahil kimselerin dilin kelimelerine farklı
anlamlar yüklemeleri
çok garip değil mi? Bir
kelimenin her yerde
aynı anlama gelmemesi oldukça enteresan
bir durum bence. Yaşayan bir organizmaya
benzetilmesi boşuna
değil dilin. Farklı iklim
koşullarında, farklı
normal şartlar altında
birbirinden ayrı sonuçlar vermesi bu yüzden
sanırım.
Hayata yüklediğimiz anlam da zamana,
hayat standartlarına,
sosyal sınıflarımıza,
coğrafyamıza göre
değişmiyor mu? Mutlu
olmak istiyorduk, huzurla yaşam sürmek

arzusundaydık hepimiz. Kavgalarımız bu
yüzdendi, çekişmelerimizin sebebi buydu,
en çok da kendimizle
kavgalarımızın. İnsanın kendiyle kavgalı
olması bir durumdur,
bunu fark edip kendinin de farkına varması
apayrı bir durumdur.
Hayatı ben şehirden
(hele hele kentten)
uzakta bir yerde arıyorum, toprağa değmenin anlamını biliyorum,
dalından meyve koparmanın tadını biliyorum, tarla sürmenin
terini biliyorum. Daha
gerçek geliyor bütün
bunlar.
“Toprağın sesini
duyabiliyor musun kulağını verdiğinde” dedi
meczup, “kalabalığın
gürültüsünden zorlanıyorum” dedi öteki.

ÇEKEREK'TE KENEVIR'I ANLATTI

YOZGAT’TA VAKA

SAYISI DÜŞTÜ
Yozgat'ta vaka sayılarında hızlı bir düşüş
yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son
verilere göre, 24-30 Nisan haftasında
Yozgat'ta koronavirüs vaka sayıları 100
bin kişide 280,37 olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta Yozgat'ta 100 bin
kişide görülen vaka sayısı 388,93 olarak
kaydedilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir ve
kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha
iyi bir tabloya çevirecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık

/GimatMarketlerZinciri

illere göre her 100 bin kişide görülen
Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna
göre vaka sayısı her 100 bin kişide
İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52,
İzmir'de 223,34 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal
paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, “İllerimizde bir haftada 100 bin
nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren
insidans haritasının güncel halini ekte
bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu
haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya
çevirecek” dedi. İHA

gimatmarketlerzincirii

Yozgat Bozok Üniversitesi
Çekerek Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Programı Öğretim Görevlisi
Taner Yılmaz, öğrencilerine
kenevir ve lavantayı anlattı.
Yılmaz, Bitkisel Ürünlere
Giriş dersi kapsamında kenevir
ve lavanta bitkileri hakkında
öğrencilere bilgilendirmelerde
bulundu.
Yozgat Bozok
Üniversitesinin kenevir alanında
ihtisaslaşmasıyla birlikte kurulan
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
hakkında da bilgiler veren Öğr.
Gör. Taner Yılmaz, lavanta
bitkisi ve Çekerek ilçesinde
kurulan, tek parsel üzerinde
dünyanın en büyük lavanta adası
ile ilgili de öğrencilere önemli
bilgiler verdi.

“SAĞLAM BAĞLAR KURUYORUZ”
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel
Sekreteri Yasemin Yürekli, Boğazlıyan Özler
Köyü’nden olduğunu belirterek, Avusturya’da
yaşadığını söyledi. Şimdiye kadar Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Gençlik Kolları
Başkanlığı’nı yaptığını belirten Yürekli, şu anda
ise genel sekreterlik görevini yürüttüğünü anlattı.
Yozgat Gündemi Ramazan Özel Programı’na
konuk olan Yürekli, ayrıca EMİSCO’da temsilcisi
olduğunu ifade etti. Yozgatlılar olarak bir duruş
sergilediklerini anlatan Yürekli, “Çocuklarımızın
ve gençlerimizin Yozgat ile olan bağlarının
kopmaması için çalışma yapıyoruz. Bu yönde
çalışmalarımız oldu ve devam da ediyor. Yozgat’ı
gençlerimize sevdirmeyi ve köylerimizi ziyaret
etmeyi amaçlıyoruz. Kültürümüzü, sadakatimizi,
geleneklerimizi yaşatma gayemiz var. Ayrıca
gelecekle ilgili ne tür düşünceleri var bununla
ilgili de çalışmalarımız var. Yozgatlılar Avrupa’da

444 41 66

önemli aktörler ayrıca birçok Yozgatlı da idol
olarak görülüyor. Bir çok alanda önemli bir yerde
bulunuyor Yozgatlılar” şeklinde konuştu.
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Yalnızlığım (I)

MURAT
İNCE
Taşa çalsam üşümüşlüğümü, dar
ağacına assam üzgünlüğümü ve soğuk
bir kentin kalabalığına salsam düşmüşlüğümü, ayağa kalkarmıki yalnızlığım?

İliklerime geçen
soğuk kimseyi bilgilendirmiyor ve
sır çıkmaz gecelere
hapsederken gövdemi, umursamıyor
bile tir tir titrediğimi…
Yoksunluk gece
yarıları sokaklara
dökse de hiçbir satıcı veresiye tütün
vermiyor… Ciğerlerimin ucunu tutuşturuyorum önce sonra
kalanımı yakıyor
çekiyorum içime…
Ve bir insan daha

kül oluyor gecenin
dörtlerinde, rüzgârın
önünde…
Vah! Benim yalnızlığım, taşa çalsam
ah! Demeyen insanlığım…
Kışlar içinde kalan
halim, yazlara hasret yaşamakta ve şu
titrek, kısık sesim
nice yaralarda, nice
kanamalarda, kalmış
bir başına aralarda…
Dayan yalnızlığım, dayan param
parça insanlığım,
yaz gelecek ve elbet

bu acılarda bir gün
bitecek. Sus! Yalnızlığım, sonu olmaz
sandığın gecelerin
elbet güne erecek ve
elbet o günde gelecek, sen bir daha hiç
üşümeyecek, düşmeyeceksin…
Kime ne dersin?
Kime ah! Edersin?
Söylenilecek gibi
değil ki halin ve
kime gitsen kapanır
kapılar yüzüne vah!
Edersin yalnızlığım…
Öyle ya üşümüşlüğünden kime ne?

Üzgünlüğünden,
düşmüşlüğünden,
iyi gün dostlarından
sana ne?
Varmı ki bir çaresi
bekleyesin? Var mı
ki şikâyetin hakkın
isteyesin? Her şeye
susan yalnızlığım,
ah! Benim her şeye
rağmen insanlığım,
taşa geçen ama insanlığa işlemeyen
vah! Benim yalnızlığım…
Unutulmuş bir
kentin, unutulmuş
bir noktasında gün-

ler, geceler, seneler
gelip geçerken, tek
sırdaşım, arkadaşım,
kalemdaşım, ekmeğim aşım, yalnızlığım olmuşken, tutup
ta gözlerimin içine
baka baka yalan
söylemeyin benim
uyur uyanır yalan
insanlığım…
Kendime küskünlüğüm yalnızlığımla
başlarken, yine insanlığımla kol kola
girip yürürken tükeniyor, tekrar ediyor
üzgünlüğüm, yalnız-

lığım…
Ve ben her defasında en başa dönüyor, üşüyorum ah!
Benim param parça
yalnızlığım…
Gecenin rahmine düşen ne varsa
sevdadan ayrılıktan
yana...
Son sözüm olsan
da, ben bir daha dönüp bakmam sana...
Murat İnce
muratince@muratince.net
21 Mart 2013 Ataköy/İstanbul

“Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÜÇÜNCÜ OLDU
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen 'engelsiz üniversite ödülleri' sahiplerini
buldu. Yozgat Bozok Üniversitesi de YÖK tarafından bu yıl 5 turuncu, 3 yeşil bayrak
kazanarak 8 ödülle, 114 üniversite arasında üçüncülük ödülünü layık görüldü.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz
Erişim ve Engelsiz Eğitim başlıkları altında
engelli öğrencilerin eğitim imkanlarına ve
sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla yükseköğretim
kurumlarını teşvik edici birçok yeni çalışmalar
yapıldı. Bu kapsamda katılımcı üniversitelerin
başvurularının değerlendirilmesi neticesinde
ödülleri almaya hak kazananların açıklandığı
“2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni” YÖK
Başkanı Yekta Saraç’ın yanı sıra YÖK Yürütme
Kurulu Üyelerinin hazır bulduğu salonda
gerçekleştirildi. Ödül törenine ayrıca, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödül
almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri,
ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci
birimi sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci
Çalışma Grubu Üyeleri ile ödül başvurularının
değerlendirilmesinde görev yapan panelistler
Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans
yöntemi ile katıldılar.
ALMAYAN ÜNİVERSİTE KALMAYACAK
2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri
Töreni’nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, “Üniversitelerimiz, farklı
engel guruplarından oluşan yaklaşık 50 bin
öğrencimize ev sahipliği yaparak toplumsal
adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit
ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor.
Yükseköğretim Kurulu’muzun, 2018 yılında
başlattığı, 41 üniversiteye Engelsiz Program
Nişanı vermesini, bu sayının geçen yıl 116’ya
yükselmesini takdirle karşıladığımı ifade
etmek isterim. 2023 hedefleri doğrultusunda
inşallah bu nişanı almayan üniversitemizin
kalmayacağına yürekten inanıyorum”
ifadelerini kullandı.
ONLARA YAŞAM KORİDORU AÇTINIZ
Bakanlık olarak ana hedefin engelli
bireylerin önündeki tüm engelleri kaldırmak

olduğunu altını çizen Bakan Yanık, “Engelli
vatandaşlarımıza üniversite kapılarını açarak,
eğitime erişimlerini sağlayarak onlara yaşam
koridoru açtınız. Engelsiz bir ekosistem
oluşturarak eğitimden istihdama uzanan, hayata
katılımlarını destekleyen, öz güvenlerini artıran
çalışmalara imza attınız. Erişilebilirlik alanında
hayata geçirdiğimiz her hizmet bu umudu
daha da yeşertmiş, engelli vatandaşlarımıza
hizmet etmenin gururunu, manevi hazzını
bizlere bir kez daha yaşatmıştır. Bu anlamda
üniversitelerimize verilen her ödülü engelli
vatandaşlarımızın manevi şahsiyetlerine,
azim ve başarılarına verilmiş bir ödül olarak
görüyorum” açıklamasında bulundu.
ÖĞRENCI SAYISI 50 BININ ÜZERINDE
YÖK olarak en büyük hedeflerinden birinin
yükseköğretime girerken ve okurken tüm
engelleri ortadan kaldırmak olduğunun altını
çizen Saraç, şunları kaydetti:
“Bugün itibari ile YÖKSİS verilerine göre
farklı engel düzeylerindeki öğrencilerin sayısı
50 binin üzerindedir.
Bu rakamların çok üstünde engelli
öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu
durumlarını resmi makamlara bildirmediklerini
de biliyoruz.
Engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim
sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını
ve engel durumlarını bilmek, buna göre
önlemler almak, bu öğrencilerimize ulaşmak
üniversitelerimizin önemli görevlerindendir.
Tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini
önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir
eğitim öğretim ortamı sunmak, sosyal ve
kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını
sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve
projeler geliştiriyoruz.”
“BIRÇOK ÇALIŞTAY DÜZENLENDI”
Yaptığımız bazı düzenlemelerden de

söz eden Başkan Saraç, “Geçmiş yıllarda
özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlarda engelli öğrencilerimiz için
yükseköğretime giriş puanlarını kullanma
süreleri, kontenjanların belli bir oranının bu
öğrencilerimiz için ayrılması gibi konularda
önemli düzenlemeler hayata geçirdik. ‘Engelsiz
Erişim’ yılı olarak kabul ettiğimiz 2016-2017
eğitim öğretim yılından bu yana yükseköğretim
kurumlarında engelli bireylerin bütün
mekânlara erişimleri konusunda farkındalık
oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
amacıyla çalıştaylar düzenlendi” şeklinde
konuştu.
“YÜKSEKÖĞRETIMDE ILK KEZ
LISANSÜSTÜ EĞITIMDE TÜRK İŞARET DILI
TERCÜMANLIĞI AÇTIK”
Yükseköğretimde kendi dönemlerinde
yaptıkları yeniliklere de değinen Saraç,
“Yükseköğretimde ilk kez lisansüstü
eğitimde Türk İşaret Dili Tercümanlığı
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile
Doktora Programı açtık ve bu konuda artık
akademisyen yetiştirmeye başlıyoruz. YÖK
100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında
engelli çalışmalarına yönelik öncelikli alanları
belirledik, Türk İşaret Dili, Engelsiz Yaşam,
Özel Eğitim, Aile Psikolojisi gibi alanlarda
doktora bursu verdik.
Ergoterapi, Dil Konuşma Terapisi
alanlarında nitelikli insan kaynağını arttırmak
üzere yeni lisans ve lisansüstü programlar
açıldı, 8 üniversitemizde Otizm Spektrum
Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı açıldı. Yurt
dışında Gölge Eğitici olarak bilinen kişileri
akademik ortamda yetiştirmek üzere Engelliler
İçin Gölge Eğiticilik önlisans programı açıldı”
diye konuştu.
Öte yandan Engelsiz Üniversite Ödülleri için
bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden

837 başvuru yapıldığını anımsatan Saraç, “Türk
yükseköğretim sistemi özel öğrencilerimiz için
her açıdan engelsiz eğitim ortamını sağlayacak
ve kampüs yaşamına dahil edecektir. İnancımız
bu yöndedir” açıklamasında bulundu.
Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, “Engelsiz Üniversite”
olma yolunda Üniversite olarak yürüttükleri
çalışmaların bir neticesi olarak Mekânda
Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve SosyoKültürel Faaliyetlerde 12 başvuru yaptıklarını,
bunlardan 8’inin ödüle layık görülerek,
Üniversitemizi 3. sıraya taşıdığını ifade etti.
Geçen sene sadece turuncu bayrak ödülü
alan Üniversitemizin, bu yıl aldığı üçüncülük
ödülüyle haklı bir gururu yaşadığını dile
getirdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
ihtisas üniversitesi olması ve her alanda
görünürlüğünün artırılması noktasında azim
ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
“Biz şu özdeşi çok önemsiyoruz: “İnanmak
başarmanın yarısıdır.” İnanan yönetici ve
yöneticiler kararlı bir şekilde hedeflerine
odaklanırlarsa başarı beraberinde gelecektir.
Biz engelsiz üniversite olma noktasında bu
kararlılığın göstergesi olarak bu ödülünü almış
bulunuyoruz. Bu yıl YÖK’ün yeni yüzü ile bize
böyle bir hedef belirlenmiş olması ve Anadolu
üniversitelerinin potansiyellerinin her açıdan
harekete geçirilmesi süreçlerinde önemli
katkılarından dolayı Sayın Bakanımıza ve Sayın
YÖK Başkanımıza, bu gurur ve heyecan verici
ödülün üniversitemize kazandırılmasında başta
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın’a,
üniversitemiz engelli öğrenci birim sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Ferhat Karakaya’ya ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” diye
konuştu. IHA
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Yozgat’ta ilk kez düzenlendi

KORONA ViRÜSÜN

GÖLGESiNDE KUTLAMA
Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri
arasında kutlanan ‘Karayolları
Trafik Haftası’ etkinlikleri bu yıl
koronavirüs salgının gölgesinde
kutlanacak. Yozgat Valiliği,
1-7 Mayıs tarihleri arasında
kutlanacak olan “Karayolları Trafik
Haftası” etkinlikleri, Koronavirüs
(Covid-19) salgınına karşı alınan
tedbirlerle örtüşecek şekilde icra
edileceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama
da İçişleri Bakanlığı tarafından
81 İl’e Karayolları Trafik Haftası
Etkinlikleri konulu yazı gönderdiği
hatırlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından
gönderilen yazıda şu ifadelere
yer verildi; “2012 yılında
uygulamaya konulan “2011¬2020 Karayolu Trafik Güvenliği
Stratejisi ve Eylem Planı”
doğrultusunda, trafik kazalarından
kaynaklanan ölümlerin %50
oranında azaltılması hedefi
çerçevesinde sorumlu paydaş
kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde çok önemli proje/
etkinlikler hayata geçirilmiştir.
Trafik kazalarından kaynaklı
can kayıplarının %50 oranında
azaltılmasına yönelik geliştirilen
sistem yaklaşımı ile etkin ve
yoğun denetim/bilgilendirme/
bilinçlendirme, eğitim ve benzeri
faaliyetler uygulamaya geçirilmiş,
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan
Karayolu Trafik Güvenliği
Strateji Belgesi (2021¬2030)
ve Karayolu Trafik Güvenliği
Eylem Planı (2021-¬2023) Sayın
Cumhurbaşkanımızın onayı ile
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
belge her yönüyle gelişmekte
ve ilerlemekte olan ülkemizin
trafik güvenliği konusundaki
gelişimine katkı sağlayacak
kaynak çalışmalardan biridir.
Bu kapsamda trafik düzeni
ve güvenliğinin artırılması,
karayollarını kullananların
kurallara uymaları yönündeki
farkındalığın ve paydaş kurum

ve kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyon içerisinde trafik
güvenliğine olan katkılarının
artırılması amacıyla her yıl
Mayıs ayının ilk cumartesi günü
“Karayolu Trafik Güvenliği
Günü”, takip eden hafta ise
“Karayolu Trafik Haftası” olarak
kutlanmaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’na dayanılarak çıkarılan
Karayolu Trafik Güvenliği v
e Trafik Haftası Yönergesi
gereğince İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı)
ve diğer paydaşların katılımı
ile 01¬07 Mayıs 2021 tarihleri
arasında düzenlenecek
olan Karayolu Trafik Haftası
etkinliklerinin Koronavirüs
(Covid¬19) salgınına karşı alınan
tedbirlerle örtüşecek şekilde
icra edilmesi amacıyla 2021 yılı
Karayolu Trafik Haftası süresince
2020 yılında kullanılan “Evdeyim
Ama Trafik Kuralları Aklımda”
ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye”
mottosu ile birlikte “Emniyet
Kemerimi Unutmam” mottosu da
etkin olarak kullanılacaktır.
Trafikte emniyet kemeri
kullanımının araç sürücüleri
kullanımı ve yol kullanıcıları
nezdinde yaygınlaştırmak,
araç içerisinde emniyet kemeri
kullanımının önemini vurgulamak
amacıyla Karayolu Trafik Haftası
süresince trafik güvenliğine katkı
sağlayacak hususlarda ulusal,
yerel basın yayın organları ve
sosyal medyada paylaşımına
yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Trafik güvenliği kapsamında
yürütülen faaliyetlere toplumsal
destek sağlamak için
bilgilendirme/bilinçlendirme
ve denetim faaliyetleri ile trafik
güvenliğine katkı sağlayacak ve
örnek teşkil edecek davranışlar
ulusal, yerel basın yayın
organları ve sosyal medyada
paylaşılacaktır.” Haber Merkezi

GENÇLER POLiTiKA
ÖNERiSi HAZIRLADI
Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen
Yozgat İŞKUR İl
Müdürlüğü'nün ortaklığında,
Erasmus+ Gençlik Diyaloğu
programı kapsamında
Sorgun Gençlik Derneği
tarafından yürütülen “İŞ'te
Genç İŞ'te Yozgat” başlıklı
proje tamamlandı.
Proje kapsamında 4
çalıştay, 1 zirve programı
düzenlendi. Bu programlara
211 genç katılım sağladı.
Proje kapsamında gençler
tarafından "Yozgat İli
Özelinde Genç İşsizlik
Sorunu & Çözümüne Yönelik
Politika Önerileri" hazırlandı.
Yozgat'ta ilk kez gençler
tarafından Genç işsizlik
sorunu ve çözümüne yönelik
böyle bir Politika Öneri
Belgesi hazırlandı.
Sorgun Gençlik Derneği
Başkanı Halil Uğuz,
“Gençler tarafından büyük
bir özveri ve motivasyonla
hazırlanan bu Politika
Öneri Belgesinin politika
yapıcılar tarafından dikkate
alınacağına inanıyoruz.
Umarım bu çalışmamız
Yozgat'ın genç işsizliğin
çözümüne bir katkı olur ve
gençlerimiz farklı şehirlere
göç etmesine engel oluruz.
"İŞ'te Genç, İŞ'te Yozgat"

projesi ile, Yozgat ilinin
genç işsizliği sorununun
gençler tarafından detaylı
incelenmesi, gençlerin
hazırladığı istihdam
sorunlarına yönelik Yozgat
ili özelinde gerçekçi ve
uygulanabilir politika belgesi
oluşturulması ve önerilerin
hayata geçebilmesi için
karar verici ve yasa yapıcılar
ile ortak buluşmalar
gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir. “İş’te Genç,
İş’te Yozgat” projesinin
temel amacı, Yozgat ili
genç istihdam oranının
arttırılmasına yönelik;
Yozgat ili ekonomisinin ve
kaynaklarının incelenmesi,
Yozgat ili özelinde istihdam
edebilirliğin arttırılması
için yatırım alanlarının
ve potansiyelinin ortaya
koyulmasının sağlanması
için uygulanabilir politika
önerileri hazırlamak ve bu

politika belgesinin yerelde
karar alıcı konumundaki
yetkili kamu kurum ve
kuruluşları, iş dünyası
temsilcileri, üniversite ve
ilgili sivil toplum örgütleri
ile gençlerin bir araya
gelerek, somut paylaşımda
bulunmaları ve yerele
kalıcı katkı sağlanmasının
desteklenmesi olmuştur.
Belirtilen temel amaç
doğrultusunda farklı profil
özelliklerine sahip gençler
ile “İstihdam ve İşsizlik”
temalı yaygın öğrenim
temelli dört çalıştay
düzenlenmesi, çalıştayların
gençlerin paydaş diyalogu
içerisinde bulunarak, genç
işsizliği, nitelikli işgücü
piyasası, iş-başı eğitim,
girişimcilik ve sürdürülebilir
kalkınma konularında atölye
çalışmalarında aktif yer
alarak, mevcut ulusal &
bölgesel ve yerel istihdam

politikalarını detaylı
incelemeleri, istihdam
alanında çalışmalar yürüten
paydaş temsilcileri ile görüş
alışverişinde bulunacak
platformlar sunularak,
mevcut politikaların
uygulanabilir olması ve
iyileştirilmesi yönünde somut
katkılar sağlamaları ve bu
çalıştaylar ile kazanılan
donanımla gençler tarafından
“Sürdürülebilir Genç
İstihdamı Politika Öneri
Belgesi” hazırlanmıştır. Proje
kapsamında düzenlenen
her bir çalıştay programına;
18-30 yaş aralığında 30
genç katılımcı dahil edilmiş
ve toplam dört çalıştay
kapsamında 120 gencin
proje içerisinde aktif katılımı
desteklenmiştir. Projenin
son adımı olarak, toplam 91
genç katılımcı ile oluşturulan
“Politika Öneri Belgesi”nin
tanıtılması ve karar verici,
yasa yapıcılar ile gençlerin
bir araya gelmelerine imkan
sağlayarak proje zirve
programı ile tamamlanmıştır.
Sunulan Politika Öneri
Belgesi; proje süreci
boyunca düzenlenen anket,
yüz yüze ve çevrimiçin
tüm çalışmaların yazılı hale
dönüştürülen fikri çıktısıdır”
dedi.

YiMEV’DEN iHTiYAÇ
SAHiPLERiNE DESTEK
Yozgat İmam Hatip
Lisesi Mezunları
Vakfı, Ramazan ayında
Yozgat’ta ihtiyaç
sahiplerini sevindirdi.
Vakıf, şehir merkezine 60
ihtiyaç sahibi aileye gıda
çeki dağıttı.
Yozgat İmam Hatip
Lisesi Mezunları Vakfı
Başkanı Nizamettin
Şahiner, "Yozgat İmam

Hatip Lisesi Mezunları
Vakfı" olarak, Ramazan
ayı ve Ramazan Bayramı
hasebiyle: yönetim
kurulumuzca belirlemiş
olduğumuz "60 ihtiyaç
sahibi ailemize"
Gimat’tan kullanılmak
üzere "250 TL"lik
alışveriş çeki verdik”
dedi.
Murat KARATEKİN

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
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YERiNDE iNCELEDi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe
merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli
parke taş döşeme çalışmaları yerinde inceledi.
Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar
hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, çalışmalar
bittikten sonra cadde ve sokakların modern bir
görünüme kavuşacağını söyledi.
Çalışmalar esnasında su, kanalizasyon
lagarları ve elektrik sorunlarının da
giderileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, şu
açıklamalarda bulundu:
“Haşim Kılıç mahallesine bulunan sokaklara
yapılması planlanan üç boyutlu kilitli taş
döşeme çalışmaları başlamış bulunmaktadır.
12 bin metre kare alanın tamamı, üç boyutlu
baklava dilimli üç boyutlu parke taş yapılacaktır.
Çalışmalar sırasında cadde ve sokaklarda
bulunan kanalizasyon lagarlarının kapaklarının
değişmesi ve temizlenmesi, iş yeri ve evlere
ait içme suyu borularının yenilenmesi işlemleri
belediyemiz ekiplerince yapılacaktır. Bunların
yanı sıra elektrik hatlarında oluşan sorunlarının
giderilmesi için ÇEDAŞ yetkilileri ile koordineli
çalışılarak sorunların yerinde çözeceğiz.
İnanıyoruz ki, çalışmalar bittikten sonra
cadde ve sokaklarımız modern bir görünüme
kavuşacaktır. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı
uğurlu olsun.” dedi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan
Ferhat Yılmaz’a, başkan yardımcısı Oktay
Yılmaz’da eşlik etti. Ekiplere çalışmalar
hakkında bilgi veren başkan yardımcısı Oktay
Yılmaz, “Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını
sürdürmektedir. Çalışmalar esnasında her hangi
bir sorun oluşması durumunda hemen müdahale
edilecektir. İnşallah çalışmalar bittikten sonra
ilçemiz güzel bir görünüme kavuşacaktır.”
şeklinde konuştu.

KAYINPEDERI TARAFINDAN SOKAĞA ATILDI

BU NASIL ViCDANSIZLIK!
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde
kayınpederi tarafından sokağa atılan Hamile
Güler Atlı ve 4 çocuğuna Muş'un Malazgirt
halkı sahip çıktı.
Diyarbakırlı olan eşi Ercan Atlı ile
birlikte Boğazlıyan ilçesinde çobanlık yapan
kayınpederinin yanına yerleşen Güler Atlı ve
çocukları dışarı atıldı. Karnındaki bebeğini
Malazgirt ilçesinde dünyaya getiren Güler
Atlı ve eşi Ercan Atlı için Saltukgazi Mahallesi
sakinleri seferber oldu. Hayırseverler
tarafından temin edilen bir eve yerleştirilen
aileye komşular da sahip çıktı.
Ailenin yaşadıklarını sosyal medya
hesaplarında paylaşan Deva Partisi İlçe
Başkanı Öner Ergün ile irtibata geçen
hayırsever öğretmen Sibel Kaplan, kendi
imkânlarıyla altıkları ev eşyalarını aileye
teslim etti.
4 çocuğu ve eşi ile yaşadıklarını anlatan
Güler Atlı, "Allah tüm hayırseverlerden razı
olsun. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden
geldim. Kayınbabam bizi kovdu. Ben de 3

çocuğum ve karnımdaki bebeğimle köye
babamın evine geldim. Babamın evinde
doğum yaptıktan sonra buraya geldik. Havalar
çok soğuktu, beton zeminde yattık. Bizi gören
komşular yardım etti. Halı falan verdiler. Allah
razı olsun Öner Ergün başkanın sayesinde
Sibel Hoca bize eşya getirdi. Çocuklarıma
yatak, baza, battaniye, dolap, hali, çocuk bezi,
gıda yardımı ve nakdi yardım getirdi. Öner
başkan ise buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın,
ocak, tüp, çocuklarıma ayakkabı, elbise ve
gıda kolisi getirdi” dedi.
Sosyal medyada ailenin dramına tanık olan
Öğretmen Sibel Kaplan ise hemen harekete
geçtiğini belirterek, “Sosyal medyada
gezinirken Öner Ergün’ün sosyal medya
hesabından bu ailenin yaşadıklarına şahit
oldum.
Öner Ergün vasıtası ile bu mağdur
ailemizle iletişime geçtik. Aileyi ziyaret
ettiğimde ihtiyaç sahibi olduklarını gördüm,
elimden geldiğince bir şeyler yapmaya
çalıştım. Herkesi bu ailemize yardıma davet

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

ediyorum. Sağ olsun devletimizde elinden
geldiğince yardım yapmakta, tabi bizde bu
yardımlara katkı sağlamak için bir şeyler
yaparak elimizi taşın altına koymalıyız”
ifadelerini kullandı.
Ailenin durumunu sosyal medya
hesabında paylaşan Öner Ergün de,
“Ailemize yapılan yardımlar yetersiz
yetkililerden destek bekliyoruz. Yaptığımız
paylaşım sonrası hayırseverler ailemize
sahip çıktı. Herkese ayrı ayrı teşekkür
etmek istiyorum. Sosyal medya hesabımda
ailenin dramına tanık olan Sibel Hoca sağ
olsun ailenin birçok ihtiyacını karşıladı.
Temennimiz odur Sibel Hoca gibi duyarlı
vatandaşlarımızın ailenin diğer eksikliklerini
gidermesidir. Kızımız acilen dudağından
ameliyat olması lazım. Televizyon lazım.
Şimdiden duyarlı olan herkesten Allah razı
olsun” diye konuştu.
Ailenin en büyük kızı olan 8 yaşındaki
Rabia Atlı da dudağındaki kistten kurtulmak
istediğini söyledi. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Lise caddesindeki kaldırımların komple
değiştirilmesini isteyen vatandaşlar:

BU CiLEYE SON VER

CELAL BASKAN!
Belediye, 17 günlük tam kapanma döneminde de estetik dönüşüm çalışmalarının üçüncüsünü
başlattı. Saat kulesinin güney ve doğu kısmını kapsayan estetik dönüşüm çalışması kapsamında
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi önünde bulunan kaldırım taşları da söküldü.

Yozgat Belediyesi tam
kapanmayı fırsat bilerek şehirde
insan yoğunluğun çok olduğu lise
caddesinde çalışma başlattı. Şehrin
dört bir yanında estetik dönüşüm
çalışmaları yürütün Yozgat Belediyesi,
daha önce iki bölge de estetik
dönüşüm çalışmasını tamamlamıştı.
Belediye, 17 günlük tam kapanma
döneminde de estetik dönüşüm
çalışmalarının üçüncüsünü başlattı.
Saat kulesinin güney ve doğu kısmını
kapsayan estetik dönüşüm çalışması
kapsamında Büyük Sinema Kültür
ve Sanat Merkezi önünde bulunan
kaldırım taşları da söküldü.
Özellikle kış aylarında kayan
ve vatandaşlara zor anlar yaşatan
kaldırım taşlarının değiştirilmesi
şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.
Ancak çalışmanın sadece Büyük
Sinema Kültür ve Sanat Merkezi
önünde yürütülmesi vatandaşları

Ali Bağcılar: Esnaf zaten
sıkıntılı bir süreç geçiriyor.
Kapanma sürecinde
yetiştiremeyecekleri için yolların
kapanması ve kaldırımların
insanların yürüyememesi
dolayısıyla insanlara ve esnafa
daha fazla bir sıkıntı olur. Daha
öncelikli hizmetler varsa onlara
önem vermesi daha iyi olur.
Yapılan hizmetin kötüsü olmaz.
Kayan taşlar değiştirilir. Ama
zamanlamanın iyi yapılması
gerekir.
İsmini vermeyen
vatandaş: Buralar
mecbur yapılıyor.
Yapılmazsa ne
yapacaksın.
Çalışmaları
bilmiyorum.

endişelendirdi. Her yıl kış aylarına
büyük sorun yaşayan vatandaşlar
kaldırımların komple değiştirilmesini
istiyor.
VATANDAŞA SORDUK
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
Yozgat’ın yerel sorunlarını da
gündeme getirmeye ve bu sorunları
sokakta vatandaşa sormaya devam
ediyoruz. Yozgat Lise Caddesi’nde
bulunan ve yürürken vatandaşlara
zor anlar yaşatan kaldırım taşları yine
Yozgat’ın gündeminde. Biz de Yozgat
belediyesi PTT önünde kaldırım
çalışmalarına başladı. Sizce bu
çalışmalar lise caddesinde de devam
etmeli mi?
Sorusunu sorduk. Belediye
Başkanı Celal Köse’ye seslenen
vatandaşlar; “Bu çileye son ver
Celal Başkan!” dediler. İşte Yozgatlı
vatandaşın bu konu hakkındaki
görüşleri.. Murat KARATEKİN

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

Mustafa Yaşar: Bu kaldırımlar
Lise Caddesi boyunca da
yapılsın ama kalabalık olmasın.
Cadde bizim için gezme yeri.
Lise Caddesi adı ile soyadı ile
belli. Ondan dolayı Saat Kulesi
çevresi de buralarda güzel olsun
istiyoruz. Boydan boya yapılsın.

Ayhan Daşkın: Bence kentpark
tarafına doğru da yapılmalı.
Sadece Lise Caddesi ile sınırlı
kalmamalı diye düşünüyorum.
Çünkü bu 3 senede bir
tekrarlanan bir şey. Biraz daha
yayarlarsa iyi olur.

Celal İnci: Kaldırım olarak
gerekli ise devam etmeli.
Gerekli değil zaruri ise birkaç
sene daha sökülmemeli. Kayan
taşlar vatandaşlar için güzel
olur. Kaymayan taşlar döşenirse
vatandaşların yararına olacağına
inanıyorum.

Emin Bal: Yozgat’ın ve
Türkiye’nin bir gerçeği. Yapılan
iş bir defa yapılmalı ve yüzyıllara
hitap etmeli. Her yıl geçici günü
birlik işlerin maalesef bizlerin
vermiş olduğu vergilere yazık ve
günah oluyor.

Turan Atik: Çalışmalar devam
etmeli. Çalışmalar güzel.
Belediye başkanı çalışıyor.

İsmini vermeyen vatandaş:
Ben bilmiyorum bunları. Güzel
bir şey. Kaymayı önlüyor.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

