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YOZGAT’I DA
Bakan Varank KOP Bölgesi’ne Yeni Destekleri Açıkladı

KAPSIYOR

BOZOK ÜNIVERSITESI’NIN
BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELIYOR

ODTÜ University Ranking By
Academic Performance (URAP)
2021-22 Dünya Sıralaması
açıklandı. Yapılan çalışamada 121
Devlet Üniversitesi ve 58 Vakıf
Üniversitesi değerlendirmeye
tabi tutuldu. >>> 4'TE

KOP Bölgesinin 2021 yılı Mali Destek Programında finansman desteği verdiği projelere
yenileri eklendi. Yozgat’ı da kapsayan Konya Ovası Projesi’nde 2022 destekleri açıklandı.

Fikir alışverişinde

BULUNDULAR

İLAVE PROJELER EKLENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın
onayladığı yeni destek paketinden 13 projeye 53
Milyon 600 Bin TL’lik kaynak çıktı. 2021 yılı KOP
Mali Destek Programının toplam bütçesi ise 152
projeye karşılık 156 Milyon 861 Bin TL olarak
gerçekleşmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığının 2021 Yılı Mali Destek
Programı bütçesi Bakan Mustafa Varank’ın
onayıyla artırıldı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan
oluşan KOP Bölgesinin Mali Destek Programı
kapsamına ilave projeler eklendi. KOP Başkanı
Şahin, Yozgat'a da yapılacak olan projeler
hakkında bilgi verdi.
>>> 3. SAYFADA

YAMAÇLI’YA YAKIŞTI
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Yamaçlı Beldesi’nde
park peyzaj çalışmaları devam ediyor. >> 6'DA

Toplu sözleşmede imzalar atıldı

3 YIL SÜRECEK

Sorgun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Üzeyir Arslan Türkiye Odalar
Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu Ankara'da
ziyaret etti. >>> 6'DA

Sırçalı Belediyesi’nde
çalışan Hizmet İş Sendikası
üyesi işçilerin yüzleri
güldü. Hizmet- İş Sendikası
ile Sırçalı Belediye
Başkanlığı arasında
sendika üyesi kadrolu
işçileri kapsayan 3 yıl
süreli toplu iş sözleşmesi
imzalandı. >>> 4'TE

ÇIĞDEMLER ÇIÇEK AÇTI FARKINDA MIYIZ?
Yozgat'ta kışın hava sıcaklığının mevsim normallerin
üzerinde seyretmesi nedeniyle çiğdem çiçekleri erken
açtı. Çekerek İlçesi’ne bağlı Bazlambaç Yaylası’nda
çiğdem çiçekleri açtı. >>> 2'DE

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Ocak
ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu
belirterek, kanserin tarama testiyle önleminin
mümkün olduğunu dile getirerek tüm kadınları
test yapmaya davet etti. >>> 3'TE

YOZGAT'TA
SAHNELENECEK

Yozgat İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 26
Ocak Çarşamba
günü saat
19:00’da İl
Kültür Merkezi
Salonunda
gösterime
girecek “Ben
Anadolu” adlı
tiyatro oyunu için
Yozgat halkını
davet etti.
7'DE

www.yozgatcamlik.com

FAIZSIZ EKONOMİYI ANLATTI
Yozgat Bozok Eğitim,
Kültür, Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği
(BEYDER) “Cuma
Sohbetleri”nin bu haftaki
konuğu Yozgat Bozok
Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Mustafa
Yıldız oldu. 6'DA

Büyük Ankete Siz de Katılın!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYIP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN YENI EKONOMI
PAKETININ ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

GÜNCEL
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Gurur Duyuyoruz Yerli ve Milli Silahlar Milletimize Güven Veriyor!

AHMET
SARGIN
Bu yıl 15'inci kez
düzenlenen Uluslararası Savunma
Sanayii Fuarı'nda
Türkiye'nin milli ve
yerli silah sistemleri
büyük ilgi gördü.
TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda ziyaretçiler,
Milli Muharip Uçağı
(MMU), HÜRJET,
Atak ile Gökbey helikopterleri başta
olmak üzere yerli ve
milli silah sistemle-

rine büyük ilgi gösterdiler.
Ziyaretçiler, Türk
Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ASELSAN,
ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve
Kimya Endüstrisi
(MKE), FNSS, BMC,
Otokar, Katmerciler,
STM gibi Türk savunma sanayisinin
yüklenici firmalarının geliştirdiği silahlar yoğun ilgi gördü.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde
2030'lu yıllardan
itibaren kademeli olarak devreden
çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının
yerini alması planlanan Milli Muharip
Uçağı, fuarda en
çok ilgi gösterilen
ürünler arasında yer
aldı.

Milli savaş uçağı TF-X'te ilk uçuş
2025 yılında gerçekleştirilecekken bir
önemli gelişme ise
Jet Tekamül ve Hafif
Taarruz Uçağı HÜRJET'de ortaya çıktı.
Küresel çaptaki
jet eğitim ve hafif
taarruz uçağı ihtiyacının karşılanması
amacıyla TUSAŞ öz
kaynakları ile 2017
yılında başlatılan
Jet Eğitim ve Hafif
Taarruz Uçağı (HÜRJET) Projesi’nde,
prototip uçaklar için
parça üretimi ve
montaj faaliyetlerine başlanıldı.
2022 yılı ortasına kadar Son Nihai Montaj (Final
Assembly Line)
geçmeyi planlayan
TUSAŞ, yıl sonunda
HÜRJET’i hangardan
çıkartacak. HÜR-

JET’in, yer testlerinin ardından 18
Mart 2023’te ilk
uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.
9,8 metre kanat açıklığına sahip
olacak uçak, geniş
görev yelpazesi ve
üstün yük kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
Öte yandan 13
metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592
kilometre.
HÜRJET, baş üstü
ve kaska monteli gösterge, dijital
kontrollü uçuş sistemi, gelişmiş insan
makina arayüzü,
gece görüş uyumu,
havada yakıt ikmali
ile otonom operasyonlar için APU gibi
çok sayıda özelliğe
de sahip bulunuyor.
HÜRJET’in 2721

kg faydalı yük kapasitesine sahip
Hafif Taarruz Uçağı
modeli, ülkemizle birlikte dost ve
müttefik ülkelerin
silahlı kuvvetlerinde kullanılacakken,
hafif taarruz, yakın
hava destek, sınır
güvenliği, terörle
mücadele gibi görevlerde kullanılmak
üzere de silahlandırılacak.
Bu kapsamda havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan
füzesi ile SOM seyir
füzeleri de uçakta
kullanılabilecek.
Projenin halen
devam etmekte olan
kavramsal tasarım
aşamasında, yapılan
pazar analizinin ışığında tek motor ve
çift motor alternatifleri değerlendirilerek motor sayısına

karar verilecek.
Motor olarak ise
HÜRJET’in prototip
uçaklarında ve ilk
seri üretim uçaklarında GE404 Turbojet Motoru’nun
kullanılması planlanıyor.
Proje kapsamında HÜRJET'in test
ve değerlendirme
faaliyetlerinde kullanmak üzere "Hürjet 270" adı verilen
mühendislik simülatörü de geliştirildi.
Yapay zeka altyapısıyla donatılan
simülatör, test pilotlarından alınan
geri bildirimlerle
Hürjet tasarımının
ergonomisine katkı
sağlayacak, ileride
geliştirilecek eğitim
simülatörü için de
veri toplanmasına
imkan sağlayacak.
Simülatörle ayrı-

ca pilotların test çalışmaları esnasında
karşılaştıkları hataların anlık tespit
edilmesine katkıda
bulunulacak.
Birebir Hürjet
kokpitinin daha az
maliyetli parçalarından oluşan simülatör, son teknolojik
gelişmeleri barındırıyor.
Gerçek zamanlı
yazılımlar sayesinde, tasarım mühendisleri için pilot girdilerini gerçek uçuş
senaryolarından
alabilecekleri test
imkanını sağlayan
simülatör, sunduğu
geniş görüş açısıyla
ebat ve özellikleri
bakımından mühendislik geliştirme simülatörü olarak savunma sanayisinde
ilk olma özelliğini de
taşıyor.

ÇIĞDEMLER ÇIÇEK AÇTI
Yozgat'ta kışın hava
sıcaklığının mevsim
normallerin üzerinde
seyretmesi nedeniyle çiğdem
çiçekleri erken açtı.
Çekerek İlçesi’ne bağlı
Bazlambaç Yaylası’nda çiğdem
çiçekleri açtı.
Baharın müjdecisi olarak

bilinen ve çoğunlukla Mart
ve Nisan aylarında açan
çiğdem çiçekleri, bu yıl
havanın mevsim normallerinin
üzerinde seyretmesi nedeniyle
erken açtı. Ocak ayında açan
çiğdem çiçekleri, doğayı
renklendirerek kartpostallık
görüntüler oluşturdu.

VALİ ZİYA POLAT OYUNU İZLEDİ...

‘Basilica Tası Gümüşten’

EMEKTAR ESNAF

VEFAT ETTi
Ankara'nın Akdağmadenli saygın ve
sevilen esnaflarından , İş İnsanı Orhan
Erbek’in muhterem babası Kadir Erbek,
83 yaşında vefat etti.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden
olan ve Ankara'da uzun yıllar esnaflık
yapan, sevilen ve saygın simalarndan
Kadir Erbek, kısa bir süre önce akciğer
rahatsızlığı nedeni ile tedavi altına alındı.
15 gün süren yoğun bakım tedavisinin

ardından vefat eden Erbek, 9 Ocak
Pazar günü ikindi namazını müteakip
Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan
cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığına defnedildi.
Vefatı ile ailesini olduğu kadar
sevenlerini de derinden üzerin merhum
Kadir Erbek’e Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

TAM NOT
Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından
hazırlanan, Sarıkaya ilçesinde bulunan
ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan
Roma Hamamı’nı konu alan Şifalı
Suyun Komik Hikayesi, ‘Basilica
Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu
sergilendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konferans Salonunda sahne alan oyun,
tarihi Roma Hamam’ında, Romalılar ile
Sarıkayalı ilçe halkı arasında geçen
olayları komik bir şekilde anlatırken ilin
ve ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.
Sanatseverler ve halkın yoğun ilgi
gösterildiği oyunu ailesi ile izleyen
Vali Ziya Polat, oyunun Yozgat’ın ve
Roma Hamamı’nın tanıtımına katkı
sağlayacağını söyleyerek Yozgat Sanat
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni
Burak Öngel ve ekibine teşekkür
ederek başarılar diledi.

YIL: 9

SAYI:2870

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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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:
Alış:1473.44
1276.44
1117.55
Satış: 1350.00
1545.00
1193.00

DOLAR

Alış:
Alış: 16.09
12.23
13.81
Satış: 16.38
13.88
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

7/1
7/2
3/-6
6/1
-2/-9
3/-2
-1/-8
2/-4

DAMLA
ECZANESİ
DEVA ECZANESI
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI

KentparkYolu
girişi Mektebim
Kentpark
Avm
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
Karşısı
No:1
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
212 46 19
502 66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 15.62
13.82
18.17
Satış: 13.99
15.74
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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14/3
7/1

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:26
06:11 07:55
07:40 12:37
12:53 15:20
15:02 17:41
17:23 19:05
18:47

Vicdan kalemi ne yazmalı!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bu dünya üzerinde
bize sunulan yaşamın
tek kaynağını ‘vicdan’
olarak gördüm, bu
gerçekle baktım tüm
yaşanmışlıklara.
Ne yaparsanız yapın bir vicdan muha-

sebesinden, o hassas
teraziden çıkmalı.
Özellikle yaptığınız
iş vicdan muhasebenin tesiri ile hayat
bulmalı.
Mesleğe başladığım ilk aylardan itibaren ne denli kutsal
bir görevin müsebbibi
olduğumu anladım.
En azından o görevin
ağırlığını o günlerde
daha net hissettim.
Ve aradan geçen
yıllar daha da olgunlaştırdı, bir basın mensubu olarak
hayata, insanlara,
olaylara, memleketi-

me ve ülkeme bakış
açımı.
Olgunlaştıkça renk
buldu,
Tat verdi,
Yelpazesi genişledi…
Bir basın mensubu neler yapabilirdi
yaşadığı topraklar,
o toprağın insanları
için.
Bir daha dünyaya
gelsem hiç tereddüt
etmeden basın mensubu olmayı yeğleyecek kadar kutsallığını
idrak etmiş olmanın
heyecanını hala taşıyorum benliğimde.

10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü’nde
mesleğime dair bir
şeyler yazmam gerektiğini hissettim.
Günümüz dünyasında ‘objektif’,
‘tarafsız’ ve ‘vicdan
kalemi’ ile yazan bir
basın mensubu olmanın ne denli zor ve
kıymetli bir meziyet
olduğunu artık çok iyi
biliyorum/biliyoruz.
Yozgat, çok önemli
gazeteciler yetiştirmiş bir memleket.
Böylesine önemli
kazanımları olan bir
diyarda sorumluluk-

lar da artıyor haliyle.
Kime göre hangi
özelliklerde gazeteci
olmalı?
Ya da vicdanlı bir
gazeteci olmalı?
Çalışan bir gazeteci olmak mı, vicdanı
ile çalışan bir gazeteci olmak mı?
Yakın zamanda
Ankara’da ‘Çamlık
Ankara’ ile Çamlık Medya ailesinde
yelpazeyi daha da
genişlettik.
Hem Ankara’daki Yozgat’ı hem de
Ankara’yı daha net
tanıma fırsatı veriyor

Çamlık Ankara.
Ankara’da bir kez
daha anladım ki,
Yozgat’ta ihtiyaç olan
vicdan Başkent gibi
büyük bir şehirde
daha da önemli bir
ihtiyaç
Adalet misali bir
gün herkese lazım
olacak objektif duruşun getirisi kime?
Bize, en yakınımızdakine, toprağımızı,
havamızı, suyumuzu
paylaştıklarımıza,
dünyamıza.
Vicdan kalemi ne
yazmalı sorusunun
yanıtı aslında kalem

vicdan mürekkebinden beslenmeli hatırlatmasına da muhtaç.
O kalem ki, vicdanları kanatan, yaralayan değil rahatlatan olmalı.
Hangi işi yaparsanız yapın bu kriter
kuralların, kaidelerin,
yaptırımların olmadığı yerde size yön
veren yegane etken.
Vicdan kalemi herkes için yazmalı!
Sanırım bu sorunun yanıtı çok uzaklarda değil.
Toplumun tam da
içinde.

FARKINDA MIYIZ?
Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Ocak ayının Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek,

kanserin tarama testiyle önleminin mümkün olduğunu dile getirerek tüm kadınları test yapmaya davet etti.
Ocak ayı Rahim Ağzı
Kanseri Farkındalık Ayı
nedeniyle açıklamalarda
bulunan Şahin, tarama testleri
sayesinde kanserin erken
teşhisinin yapıldığını ve erken
teşhis sayesinde tedavisinin
kolay bir şekilde yapıldığını
ifade etti. Tüm kadınları
tarama testlerini düzenli bir
şekilde yaptırmaya davet
eden Şahin, geç kalınması
halinde öldürücü bir kanser
türü olduğunu da sözlerine
ekledi.
KADINA VERİLEN
DEĞERLE DOĞRU
ORANTILI
Şahin, bir ülkede rahim
ağzı kanserinden kaynaklı
ölümü engellenen kadın
sayısının o ülkenin sağlık
hizmetleri yönünden
gelişmişliği ve kadına verilen
değer ile doğru orantılı
olduğunu kaydetti. Şahin,
açıklamasının devamında,
“Rahim ağzında gelişen
bir kanser türü olan Rahim
ağzı Kanseri, tarama
yöntemleri ile erken tanı
alarak hastalığa bağlı ölüm
oranlarının büyük oranda
azaltılabildiği kanıtlanmıştır.
Bu nedenle Bakanlığımız
buna yönelik kapsamlı sağlık
programlarının içine Rahim
ağzı Kanser taramalarını
da alarak büyük bir başarı
ile yürütmeye devam
etmektedir. Ocak ayı Rahim
Ağzı Kanseri Farkındalık
Ayı olarak belirlemiş
olup dünyanın birçok
ülkesinde hastalığa
dikkat çekmek
üzere Farkındalık
etkinlikleri
düzenlenmektedir
Ülkemizde
de bu farkındalık

etkinlikleri tüm illerimizde
yapılarak halkımıza bu
konuda bilinçlendirip
tarama programlarımız
tanıtılmaktadır” şeklinde
konuştu.
ÖNLENEBİLİR
Rahim ağzı kanserinin
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ
tarafından) “önlenebilen
bir ölüm nedeni” olarak
tanımlandığını dile getiren
Şahin, “Bu gerçekten
hareketle tehlikeli olmasının
yanında önlenebilir bir
kanser olma özelliğini
taşıyan bu hastalık için tüm
dünyada tarama yapılması
ve her ülkenin kendi kontrol
politikasını oluşturması
önerilmektedir. Ülkemizde
uygulanan ulusal kanser
tarama programı uyarınca,
tarama standartlarımız
doğrultusunda 30-65 yaş
aralığındaki kadınlara her 5
yılda bir HPV ve Pap Testi
uygulanmaktadır. Yapılan ilk
test sonucu “hastalık yok”
olarak değerlendirildiğinde;
yani HPV testinin negatif
olması veya Pap-smear
patoloji raporunun normal
gelmesi durumunda kişi
bilgilendirilir. HPV testine
göre, rahim ağzı kanseri
yapan virüsü taşımadıkları,
Pap-smear testine göre,
alınan sürüntüde kanser
öncülü hücrelerin
olmadığı bilgisi verilir.
Bu sonuçlar rahim
ağzı kanseri
olmadığını veya
ileride asla
olmayacağını
garantilemez.
Kişi, 5 yıl sonra
tekrar rahim
ağzı kanseri
taramasına davet
edilir” ifadelerini kullandı.

YOZGAT’I DA
Bakan Varank KOP Bölgesi’ne Yeni Destekleri Açıkladı

KAPSIYOR
KOP Bölgesinin 2021 yılı Mali Destek Programında finansman desteği verdiği projelere
yenileri eklendi. Yozgat’ı da kapsayan Konya Ovası Projesi’nde 2022 destekleri açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın onayladığı yeni
destek paketinden 13 projeye
53 Milyon 600 Bin TL’lik kaynak
çıktı. 2021 yılı KOP Mali Destek
Programının toplam bütçesi ise 152
projeye karşılık 156 Milyon 861 Bin
TL olarak gerçekleşmişti.
İLAVE PROJELER EKLENDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP)
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının
2021 Yılı Mali Destek Programı
bütçesi Bakan Mustafa Varank’ın
onayıyla artırıldı. Aksaray, Karaman,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir,
Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP
Bölgesinin Mali Destek Programı
kapsamına ilave projeler eklendi.
İŞ BİRLİĞİNİ TEŞVİK EDİYOR
KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin,
KOP İdaresi Başkanlığının, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kısa, orta
ve uzun vadeli hedeflerine uygun
şekilde bölge illerinin çok sektörlü,
birbirleriyle entegre ve eşzamanlı
kalkınmasına yönelik projelerine
finansman desteği sunduğunu
ve bunu yaparken de ortak proje
üretme kültürünü ön plana çıkararak
kurumlar arası iş birliğini teşvik
ettiğini söyledi.
Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın onayladığı yeni
destek paketiyle bölgenin beşeri
sermayesi ve tarım varlığına can suyu
olacak birbirinden önemli 13 yeni
projenin daha hayata geçirilmesine
destek verdiğini belirtti.
ETKİSİ NÜFUS ARTIŞI
Bölgenin beşeri sermaye, tarım,
modern ve akıllı tarımsal sulama,
hayvancılık ve enerji alanlarındaki
dönüşümünü tamamlayacak,
istihdam artışını özendirirken yeni
iş alanlarının oluşmasına öncülük
edecek projelerin 2021 yılı KOP Mali
Destek Programı bütçesinin Bakan
Mustafa Varank’ın destekleriyle

önemli oranda arttığına dikkat çeken
KOP Başkanı Şahin, “2021 yılına
111 Milyon TL ile başlayan destek
programımız, sayın Bakanımızın
teveccühleriyle bugün 152 projeye ve
156 Milyon TL’ye ulaştı.
İdare olarak bölgede ikamet eden
insanımızın ihtiyaçlarını önemsiyoruz.
Belli bir kalıba bağlı kalmaksızın il
il, ilçe ilçe hatta köy köy birbirinden
farklı sadece o bölgenin ihtiyacını
önceleyen projeleri hayata
geçiriyoruz.
Bölgenin ekonomik ve sosyal
etkilerinin değerlendirildiği
çalışmalarda gösteriyor ki,
sulama alanında yapılan
projeler, kırsal nüfusun yerinde
tutulabilmesi konusunda çok
olumlu etki gösteriyor. Kısacası
sulama projelerini uyguladığımız
köylerimizin nüfuslarında artış olduğu
gözlemlendi” dedi.
YOZGAT’TA TANITMIŞLARDI
Geçtiğimiz ay Yozgat’a gelen
ve Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat
İl Müdürlüğü ile Konya Ovası
Projesi (KOP) idaresi işbirliğiyle
KOP SOGEP projesi kapsamında
kadın istihdamını arttırmaya

yönelik ‘Öz Bakıma Destek
Elemanı’ yetiştirme projesinin
tanıtım toplantısına katılan Şahin,
burada yaptığı konuşmada, “KOP,
bölgenin başta sulama ve temel
altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını,
ekonomik kalkınması ve sosyal
gelişmesinin hızlandırılmasını
hedefleyen sürdürülebilir ve insan
odaklı bir kalkınma süreci olarak
kurgulanmıştır.
Bu kapsamda 2017 yılından
itibaren uygulamakta olduğumuz
KOPSOGEP kapsamında dezavantajlı
grupların ekonomik ve sosyal hayata
adaptasyon sürecini kolaylaştırmaya
yönelik bölgemizdeki kamu kurum
ve kuruluşları aracılığıyla projeler
desteklenmektedir. KOPSOGEP ile
şimdiye kadar toplam 106 proje için
22.729.500 TL ödenek aktarılmıştır.
Bu projeler sayesinde kırsal alandan
kent merkezine yapılan göçün önüne
geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası
oluşturmayı, ekonomik hayatta
aktif olarak yer almayan özellikle
gençlerimiz ve kadınlarımız olmak
üzere yerel halkımızın üretimde yer
almasını sağlamayı hedefliyoruz”
dedi. Eda DEMİREL

GÜNCEL

12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Yaşadığım olay

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen hafta salı
günü Tarık abimle bir
konu hakkında görüşme yaptıktan sonra
gazeteden çıktım saat
kulesinin karşısında
ki petek eczanesinin
önünde arkadaşımla
telefonla konuşuyordum aşağı doğru
inerken bütün hızıyla 15-16 yaslarında
bir çocuk omuzuma
çarptı hızla çarpınca
elimdeki telefonumu
düşürüyordum.. Dönüp kusura bakmayın özür dilerim dahi
demedi.. elini özür
mahiyetinde kaldırsa
sinirlenmeyecektim.
Önüne baksana diye
bağırdım oralı bile

olmadı arkasına bakmadan yoluna devam
etti. Bende yürümeye
koyuldum bana çarpan çocuk yanımdan
geçip önümde ilerlemeye başladı dönüp
dönüp bana bakıyordu
geliyor mu diye. Akbank’ın önünde başka
bir kıza bilerek çarptı
kız dönüp baktı yine
özür dilemedi yine
dönüp bakmadı elini kolunu sallayarak
geziyordu. Dört yolun
oraya geldim karşıya
geçmek üzereydim
ki oda benimle durdu
tedirgindim cesaretimi toplayıp beni mi
takip ediyorsun dedim
beklemiyordu böyle
bir soruyu oda tedirgin oldu yaşı küçük
olmasa cesaret edemezdim belki. Benim
evim bu tarafta olamaz mı dedi yolun
diğer tarafına geçti
karşıya geçtim spor
salonun karşısından
evime doğru yürümeye devam ettim ve
yine arkamdan geli-

yordu durdum şimdi
polisi arıyorum dedim
yüzünde ki iğrenç bir
gülümsemeyle iki de
sütlü kahve söyle dedi
özgüvene bak. Sarf
ettiği bu cümle bu
güven sinirimi bozdu
telefonuma indirdiğim
KADES uygulamasına
bastım KADES her
bayanın telefonunda
olmalı ..basıyorsunuz
tek tuşla anında ekipler geliyor. Karşıdan
beni izliyordu polis
ekipleri yaklaşık 5-6
dakika sonra geldi
çocuk kaçmıştı gelen
polisler bana geçmiş
olsun dedi olayı anlattım çok ilgililer güler
yüzlüydüler. Şikâyetçi olup olmadığımı
sordular şikayetçi
olduğumu söyledim
ekip arabasına bindik
şahsı tarif ettim nerde
gördüğümü nereye
gittiğini tarif ettim
fakat bulamadık. Karakola geçtik ifade
verdim karakolda ki
komiserler polisler
hepsi tek tek ilgilendi

çok tedirgindim konuştular rahatlattılar
beni.. ilk defa karakola gitmiş ilk defa ifade
vermiştim umarım
son olur ..karakolun
yüzü soğuk olsa da
emniyet ekipleri sıcak olaylara hakimdi
hepsi korkmamam
gerektiğini söylediler
tek tek anlattım emniyet mensuplarına.
Konuştukça ifade değil de sohbet ediyoruz
hissiyatı verdiler her
kelimemi tek tek dinlediler önemsediler
hastaneye gitmemiz
gerektiğini sağlık raporu almamız gerektiğini söylediler fakat
omzuma bir darbe
yumruk almadım
dedim bilerek çarptı
ama morarma kızarma olmadı dedim prosedür böyle dediler
adli vaka girişinden
giriş yaptık nöbetçi
doktor muayene etti
sorular sordu rapor
yazdı ve karakola
döndük ifademi verip
imzamı attım. Prose-

dür o kadar uzundu ki
yılmadım şikayetimi
geri almadım şikayetçi olacağım kişinin
arka kapıdan serbest
kalacağını bile bile
vazgeçmedim o korkusuzluğu beni inanılmaz rahatsız etti
ülkemde ki adalet
böyle maalesef böyle
mahluklara korkusuzluk salıyor güven
salıyor korkma mesajı
veriyor mahkemeler
kanunlar. Daha sonra
akli dengesi yerinde değilse ne olacak
peki dedim gerçi
bana verdiği cevaplar gayet zekiceydi.
Akli dengesi yerinde
değilse aile onay verirse tedavi için hastaneye yatırılıyormuş
onay vermezse valilik
işin içine giriyormuş
Aman Allah’ım bu
kadar zor olmalı mı
kanunlar.. bu olay
başıma öğleden sonra
15:30 civarında geldi.
Gündüz gözüne yani.
Mobese kameralarının
olduğu yerlere tek tek

bakacaklarını söylediler ince eleyip sık
dokudular büyük titizlikle çalıştılar dakika
dakikasına verdim
olay saatini ..çünkü
arkadaşımla konuşuyordum konuştuğum
saate bakıp emniyet
mensuplarının işlerini kolaylaştırdım..
karakoldan çıkarken
komisere emniyet
mensuplarına onlara
güvendiğimi bulunacağından şüphem
olmadığını söyledim
karakoldan çıktım
3-4 gün sonra şahıs
bulundu daha çocuk
deyip geçemedim
çocukken böyle yapıyorsa büyüyünce
ne yapar Allah bilir
..peşimden gelmesi
beni tedirgin etti evet
..ama gözümün önünde bana yaptığı aynı
şeyi başka bir kadına
yapması korkusuzluğu
sinir bozucu özgüveni
beni bir bayan olarak
insan olarak yapmam
gereken şeye teşvik
etti. Bugün omzu-

muza çarpan yarın
yumruk atar diğer
gün bıçaklar.. ben
caddenin ortasında
pimi çekilmiş bomba
gibi gezmesini istemiyorum kimsenin
canı yansın istemiyorum bu rahatlığın
bu korkusuzluğun
nedenini biliyorum
aslında ..kimse şikayetçi olmamış olsa
bile yakalanıp serbest
kalmış aramıza salınmış ..sırf onun için
söylemiyorum bütün
hırsız katil tecavüzcüler için söylüyorum
..bir vatandaş olarak görevimi yaptım
KADES uygulaması
şahane ve çok önemli
hayat kurtarır. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Esertürk’e
ve çok kıymetli eşi
Polis Eşleri Derneği
Başkanı Sayın Özlem
Esertürk’e özveriyle
çalışan ilgilenen gecesini gündüzüne katan
emniyet mensuplarına
çok teşekkür ederim
iyi ki varlar.

Toplu sözleşmede imzalar atıldı
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BOZOK ÜNIVERSITESI’NIN
BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELIYOR

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2021-22 Dünya
Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan
URAP sıralamasında dünyadan 3002 üniversite yer alırken, ülkemizden de 121 Devlet
Üniversitesi ve 58 Vakıf Üniversitesi değerlendirmeye tabi tutuldu.

Önceki yıllardaki URAP verilerine
kıyasla bu yılki sıralamalarda her
kategoride ilerleme kaydeden
Yozgat Bozok Üniversitesi, 2021-2022
URAP Türkiye sıralamasında üst
basamaklarda yer almayı başardı. 20192020 sıralamasında 2215’inci sırada
yer alan Bozok Üniversitesi ; 3 sene
içerisinde 181 dünya üniversitesini
geride bırakarak 3002 üniversite
arasından 2034’üncü sıraya yükseldi.
2019-2020 verilerine göre ise 109
üniversite içerisinde 68’inci sırada
yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi
2021-2022 yılı sıralamasında 121 devlet
üniversitesi arasında 65’inci sıraya
yükseldi.
2000 yılından sonra kurulan
üniversiteler sıralamasında 2019-2020
yılı verilerinde 95 üniversite arasından
23’üncü sırada yer alan Yozgat
Bozok Üniversitesi , 2021-2022 yılı
sıralamasında 108 üniversite arasında
22’nci sıraya yükseldi.
Yozgat Bozok Üniversitesi, 20192020 URAP verilerine göre Tıp Fakültesi
olan 80 üniversite arasından 59’uncu
sıra yer alırken 2021-2022 verilerine
göre ise 84 üniversite arasında 58’inci
sırada yer aldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi, makale
sayısı sıralamasında 2019-2020
verilerine göre 118,67 puanla 31’inci
Sırada yer alırken, 2021-2022 yılı
verilerinde 121,2 puanla 25’inci sırada

yer aldı. Yine 2019-2020 verilerine
göre atıf sıralamasında 115,53 puanla
46’ncı sırada yer alırken, 2021-2022
verilerine göre ise 121,5 puanla 35’inci
sırada yer alarak ciddi bir yükseliş
yakaladı. Toplam bilimsel doküman
sıralamasında 2019-2020 verilerine göre
109,25 puanla 67’nci sırada yer alırken
2021-2022 yılı verilerinde 108,39 puanla
57’nci sıraya yükseldi.
URAP sıralamasında ciddi
bir yükseliş grafiği yakalayan
Üniversitemizin bu başarısında
inanmanın, hedefe odaklanmanın
ve “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkesine
inanmanın yattığını belirten Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, “Bu başarı elbette
çok önemli, ancak potansiyellerimiz
dikkate alındığında; yeterli ve hak
edilen bir seviyede olmadığımızı
belirtmek istiyorum. Ancak,
elimizdeki göstergeler ve sadece
üç yılın değerlendirme kriterleri
baz alındığında Yozgat Bozok
Üniversitesi istikrarlı bir
şekilde ülkesine ve dünyada
Akademiyaya değer kattığı
görülmektedir. Yozgat
Bozok Üniversitesi dün
olduğu gibi bugün ve
yarın da bölgesine,
ülkesine değer
katmaya, üretmeye,
yorulmadan çalışmaya

devam edecektir. Bu başarıda emeği
geçen tüm akademik personelimizi
tebrik ediyorum, başarılarımızın artarak
devam etmesini temenni ediyorum”
şeklinde konuştu.
Başarının sabırla ve uzun soluklu
çalışmayla mümkün olduğunu belirten
Rektör Karadağ, “Üniversitemizin her
alanda istikrarlı bir şekilde yürüttüğü
kalite ve başarıya odaklı çalışmalarında
her zaman
yanımızda olan YÖK
Başkanımız Prof.
Dr. Sayın
Erol Özvar’a
ve YÖK
üyelerimize
teşekkür
ediyorum.”
dedi.
Eda
DEMİREL

Sırçalı Belediyesi’nde
çalışan Hizmet İş Sendikası
üyesi işçilerin yüzleri güldü.
Hizmet- İş Sendikası ile Sırçalı
Belediye Başkanlığı arasında
sendika üyesi kadrolu işçileri
kapsayan 3 yıl süreli toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Sırçalı belediye
başkanlığında yapılan toplu
iş sözleşmesi imza törenine,
Sırçalı Belediye Başkanı Ferit
Koçyiğit, Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı Ferman
Zararsız, işyeri sendika
temsilcisi, Tamer Coşkun ve
emekçiler katıldı.
Toplu iş sözleşmesi ücret
zammı birinci yıl birinci
altıay sosyal haklar hariç
emekçilerin ücretlerine yüzde
35, ikinci altıay memur zammı
ve enflasyon farkı, ikinci ve
üçüncü yılda memur zammı ve
enflasyon farkı oranında ücret
zammı yapılacak.
İşçilerin sosyal haklarına
yüzde 60 – yüzde 70
oranlarında artış yapıldı.
Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı Ferman
Zararsız, “Ülkemizin böylesi

zorlu günler geçirdiği bir
dönemde dayanışma her
şeyden önemli. Sırçalı
Belediye Başkanımız ile
işçinin alıteri ve emeği
üzerinde pazarlık yapmadan,
emekçi kardeşlerimizin
talepleri doğrultusunda
güzel bir toplu iş sözleşmesi
imzaladık.
Sırçalı Belediye Başkanımız
Ferit Koçyiğit, teklif
taslağımızda ne yazılı ise onu
kabul etmiştir.
Belediye başkanımızın bu
davranışı bizi ve tüm emekçi
kardeşlerimizi çok mutlu
etmiştir.
Başta Sırçalı Belediye
Başkanımız Ferit Koçyiğit
olmak üzere toplu iş
sözleşmesinde emeği
geçenlere, şahsım, yönetim
kurulumuz ve emekçi
kardeşlerimiz adına teşekkür
ederim.
İmzalanan toplu iş
sözleşmesi sendikamıza,
Sırçalı belediyesine ve tüm
çalışanlara hayırlı uğurlu
olsun” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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Ağdalaşmış şeker

Tepkili
uçak

İlaç,
deva

Bölüşmek

Tefsir

Kaygı

Dahi

Itırlı bir
bitki

Kuş
kursağı

Yağız

Evcil bir
geyik

Deniz
taşıtı

Geçmiş
zaman

Topluluk,
zümre

Bir
ay adı

Yakıp
yıkan

Lityum'un
kısaltması

Deniz
ataşesi
İslam'ın
bir şartı

Geniş, dar
düzlük

Yozgat'ta
bir dağ

Film
hilesi

Çizgilik

İzlenen
yol

Yanlışlıkla

Rus
kralı

Bir fok
türü

Kurallara
uygun
Oto yarışı

İrice bir
balık

Ordu
mensubu

Bir para
birimi

Boks maçı
bölümleri

Kuralcı

Üst
resimdeki
Sincan
belediye
başkanı
Bir tembih
sözü

Mesafe

Bir hamur
tatlısı

Takla
böceği

Emanet
olarak

Öfke,
kızgınlık

Büyük
kardeş

Bir renk

Bir
halife

Karagöz
düdüğü

Bir kıta
parçası

Bir
bayan
adı

Ansızın,
birdenbire

Çok
yakışıklı

Bir nota
Bitkiler

El aracı

Amerikan
pamuğu

Sıçrayarak
geçme

Uzun
okuma

Bir
yaban
mersini

Gece
bekçisi

Hitit

Bir yarış
teknesi

Kutsal
ışık

Çarçabuk,
ivedilikle

Kişisel
bilgisayar

Köle
asker

Köy
bekçisi

Öne
doğru

Kadın
hükümdar

Bir pasta
türü

Koruma
alanı

Çelik
tığ

Kiraya
veren

Filipin
Muz'u

Eli açık,
cömert

Bir çeşit
börülce

Belirti,
iz
Mektep

Beğenilen
nitelikte

Umum
Oylumlu,
kocaman

Kuyruk
sokumu
kemiği

Yaşlı
kadın

Cansız

Çıplak
toprak

Alaca,
iki renkli

Mekan

Hükümdar

Alt
resimdeki
Yozgatlı
hayırsever
İş insanı

Büyük
tepsi

Diğeri

Dilim,
lokma

Kinayeli

Bir peygamber

Boşlama,
savsama

Doğum
hemşiresi

Pamuklu
bir kumaş

Küçük
para
torbası

Vücut
ısısı

Dökme
demir

Tarım
toprağı

İnatçı,
huysuz

Giysinin bir
bölümü
Ankara'nın
meşhur
cacığı

Yıl

Uyarma

Muvaffakıyet

Hakkında

Bir
tür atkı

Güldürüp
eğlendiren

Ölüm
cezası

Prefabrike

Değerli bir
kumaş

Araba
uşağı

Çiçek
kabı

Uzun ve
tumturaklı
konuşma

Süpürge
otu

Değeri
yükselme

Yapıt
Kanaat

İşaret
Japon
halk
türküleri

Göz
seyirmesi

Halk,
amme

İnmiş

İnandırma

Ulusal

Kayak

Üye

Çin
verniği

Bebek
sesi

Mafya av
tüfeği

Boy

İri taneli
bezelye

Müşkül
pesent

Dünyanın
uydusu

Başlıca
içeceğimiz

Bir tür
maymun

Meslek

Borazan
kuşu

Yozgat'ta
tarihi
köprü

Ankara'da
bir Park
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A
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T
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L
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SUDOKU

Karışık
renkli

Bir tembih
sözü

Körü
körüne

Öldürücü
bir virüs

Adaletle
ilgili

Bir yazı
kağıdı
Akis,
yankı

Ankara'nın
bir yemeği
Doğaçlama tiyatro

T

Park
oturağı
Amerikan
geyiği

M
Kefal

Bir
gıda
maddesi

E

Japon halk
türküleri
Rütbesiz
asker

E

Bir tür
gemi
ağı
Hafif sis

P
Çıkış

Ç
U
B
U
K
T
U
R
Ş
U

Kasılıp
kalma
Gövde
heykeli

S T
O
E R
S

Göz
önünde
Günün
arkası

Alt
resimdeki
Yozgat’
da tarihi
hamam

Üst
resimdeki
AK PARTİ
Ankara
milletvekili
Ayak
sesi

Sıkıntı

Av
kementi

A
E
E L A M
B A D İ
L
O
L İ İ H
A P
O
T E B
G A R İ
A L İ
N
K A
A K
K
R A L I
A Z İ N
A G A
A N
Y
N M A
L A L A
A
A K
M A C A
A Y A R

Seçmeli
yemek

Amerikan
pamuğu

Zavallı,
kimsesiz
Boş laf

Toplanan
kalabalık
Kasınç

Çok
koyu
şerbet

Yılın
son ayı

Kıyı koruma
gemisi

Bol resimli
yayın
Değersiz
mal

Halk şairi

Trafiği
yoğun yol

Sersem,
aptal
Rıhtım
deposu

İri
kemik

Kullanıştan
kaldırma

Dingil

Uğraşı

Bir
meyve

Uyruk

Sokak
köpeği

Parantez
Hanım
ozan

Küfür,
sövme
Galip
gelme

İplikçi

Takımlar
grubu

Borazan
kuşu

Sorup
öğrenme

Alaca,
iki renkli
Çok
renkli

Temin
etmek

Gelir getiren
mülk

Yaşlı kurt

Dünyanın
uydusu

Gülme
sesi

Y
İnsanların
bütünü
Favori

A
S

Sıcak,
kızgın

İri, gürbüz
çocuk

K
A
H
K
A
H
A

A
P
A Y
L A
A Z
K
B
M İ
A N
S A
K
E L
A
O M

Emirler,
beyler

Sıcak
mevsimi

Yılbaşı
yortusu
Yapı

Bir arada,
beraberce
Yapma
yüz

Yanardağ
ifrazatı

Mikroskop
camı

Bir
çeşit
buğday

O
Ö
K U T
E R K E
S
A
N A R S
A R
T
O K A
Ü M E R
R A Ç
Y
İ G
A Z
E
N O E L
İ R L İ
İ A Ş
A L
İ
Ğ L A M
L A V
A
A L
M A R İ
A H A M
Daha
uzak

Aşı
boyası

Lüks
mobilya

Saka
kuşu

İş anı,
sıra

Tali

Bitki
özü
kokusu

Sahne
yıldızı

Küçükbaş
bir hayvan

Memeli bir
hayvan
Bir
tür erik

Kül rengi
İlerleme

Hint
kertenkelesi
Afrika
kokarcası

Güç,
iktidar

Bir göz
rengi

Yedirip
içirme

Göz yaşı
dökme

Açıkça
duyurma

İşe
yaramaz,
kötü

Çin
verniği

Bir
İspanyol
şarkısı
Beddua

Misket
limonu

U
A N
S
İ K
L A
F
P İ
A
G R
U A
R K
E
K T
E
L A
A K
L A
A L
K E
A M

Hububat
tozu
Soylu

Menekşe
Yeterli

Üstün,
yüksek

Keşiş
yengeci

Asker

Tenis
sopası

Bir
yaban
mersini

Alakasız

Bir sayı

Saltanat
sancağı

H
V
A K A Ç
V İ O L A
İ N C İ L
N
A Z I
A İ K
L
Y A L I
Ç E R İ
İ
I R A
N A
İ R
S A K A
N İ R
B
E
A R A
O N B E Ş
N
A Y I
Küçük el
çantası

Hıyanet
eden

Yozgat'
ta bir
tümülüs

Yaşlı
kadın

Yer altı
su oluğu
Telli Hint
çalgısı

Öğütücü
diş
Sahip

Duygusal
şiir türü

Görkemli
sahil evi

Bir devlet

Yozgat'ın
meşhur
bir
yemeği

Seciye,
karakter

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

İsyankar

Kimya'da,
İridyum
Tekerlekli
kara taşıtı

Ötücü
bir kuş

Bir lamba
türü

Oy

Mesafe

İri bir
hayvan

Kanaat

K
A
N
I

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

A
A L
A
E K
A
B
R
L U A T
A N K
S
A H
O K L A
R A V
T A
A
M A G
I P K A
O Z
S
K A S I
A R T
R T A D
O
T E
A R I K

Hazırlayan

Haydar Demirer
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YAMAÇLI’YA YAKIŞTI
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne
bağlı Yamaçlı Beldesi’nde park peyzaj
çalışmaları devam ediyor. Yamaçlı
Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, belediye
olarak çalışmalar devam ettiklerini söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Altıntaş,
“Yamaçlı'mıza Çok Yakıştı.Park, peyzaj
çalışmamız bitmiş olup, yeni yaptığımız
parkımızı, vatandaşlarımızın hizmetine
açmış bulunuyoruz. Siz kıymetli Yamaçlı
halkı her şeyin en iyisine layıksınız”
şeklinde konuştu.

Fikir alışverişinde

BULUNDULAR
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan Türkiye Odalar
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
Ankara'da ziyaret etti.
Sorgun TSO üyelerinin sorun ve taleplerini

Başkan Hisarcıklıoğlu’na ileten Arslan,
“Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz
ziyaret kapsamında nazik ev sahipliği ve yakın
ilgisi için birlik başkanımıza teşekkür ediyoruz”
ifadelerini kullandı.

YOZGAT'TA
SAHNELENECEK

Yozgat İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 26 Ocak
Çarşamba günü saat 19:00’da
İl Kültür Merkezi Salonunda
gösterime girecek “Ben
Anadolu” adlı tiyatro oyunu
için Yozgat halkını davet etti.
Yozgat İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 26 ocak
Çarşamba günü saat 19:00’da
İl Kültür Merkezi Salonunda
gösterime girecek “Ben
Anadolu” adlı tiyatro oyunu
için Yozgat halkını davet etti.
İl Kültür Müdürlüğünden
yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “ Kültür
ve Turizm Bakanlığı Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Adana Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğünce İlimiz Kültür
Merkezi Salonunda “Ben
Anadolu” adlı tiyatro oyununu
26 Ocak 2022 Çarşamba
günü Saat 19.00 da 1 (bir) kez
temsil edeceklerdir. Tiyatro
biletleri kültür merkezinde
satılmaktadır.”

FAIZSIZ EKONOMİYI ANLATTI
Yozgat Bozok Eğitim, Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (BEYDER) “Cuma
Sohbetleri”nin bu haftaki
konuğu Yozgat Bozok
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Mustafa Yıldız oldu.
Mustafa Yıldız, “Adil Ekonomik
Düzenin Temel Esasları:
Faizsiz Ekonomik Düzen
Mümkün mü?” başlıklı sohbet
programı gerçekleştirdi.
Yıldız, konuşmasında
şunları söyledi: “Dünyada
ekonomik sistem olarak
Komünizmin yıkılmasından
sonra Kapitalizm egemenliğini
sürdürmektedir. Hakkı değil
gücü üstün tutmasından dolayı
er ya da geçe Kapitalizm de
yıkılacaktır. Aslında “Adil
Düzen”, gücü üstün tutan
ve yeryüzünde adaletsizliğe
neden olan anlayışların yerine
hakkı üstün tutmayı, insanlığa
saadet getirmeyi, israfı ortadan
kaldırmayı, rasyonel yaklaşımı
ve de kolay, basit bir işleyişi
esas alan bir yaklaşımdır.
Bu çerçevede batıl bir
anlayışın dayattığı kuvvetin,

çoğunluğun, imtiyazın ve
çıkarın üstünlüğünün yerine
insanın doğuştan getirdiği
temel hakları, emeğinin
kutsallığını, sözleşmenin
önemini ve adaleti öne
çıkarmaktadır. Günümüzde
var olan ezen-ezilen ilişkisi
bugüne mahsus bir durum
değildir. Batı kültüründeki bu
yaklaşımın kökeni Roma’ya,
eski Yunan’a ve hatta
Mısır’daki firavunların yönetim
anlayışlarına dayanmaktadır.
Günümüz insanlarının
saadetini sağlayacak olan
“Adil Ekonomik Düzen”in

temel esasları beş başlık
halinde toplanabilir. Bunlar
sırasıyla, devletin ve şahısların
sorumluluğu, paranın rolü,
kredi ilişkileri, vergi ilişkileri
ve sosyal güvenlik sistemi
şeklindedir. Bütün bu başlıklar
merhum Necmettin Erbakan
yönetiminde, inancımız
merkeze alınarak alanında
uzman kadrolar tarafından
bütün ayrıntılarıyla ele alınarak
düzenlenmiştir. Günümüzde
bu program üzerinde genç
uzmanlar çalışmalarını
sürdürmektedir.”
Konuşmaların ardından
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GAZETECILERI

AĞIRLADI
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir
araya geldi.
İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi’nde
yapılan programa İlim Yayma Cemiyeti Yozgat
Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan ve yönetimi,
Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız ve
yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı
Nurullah Nurdoğan, 10 Ocak çalışan Gazeteciler
günü dolayısıyla basın mensupları ile bir
araya geldiklerini söyledi.
Nurdoğan, “Bugün
çalışan gazeteciler günü
dolayısıyla bir araya geldik.
Gelmemizdeki maksadımız
daha önceleri İlim yayma
ile ilgili Yozgat Şubesi
ile ilgili bilgileri sizlerle
paylaşmıştık. 10 Ocak
gazeteciler gününüzü
başta İlim yayma Cemiyeti
yönetimi adına hepinizi
ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Rabbimden bu ünümüz gibi
daha nice sağlıklı, iyi günlerde bir
araya gelmeyi cenabı haktan temenni
ediyorum” dedi.
GENÇLİK MERKEZİNİ TANITTI
İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi ve
Marifet Okulu’nu tanıtan Nurdoğan, “Bu binamız
bin 200 metre kare alanda 3 katlı bir yerdeyiz.

Burasını gençlik merkezi olarak düşündük.
Gençlik spor Bakanlığı’nın bir kitap bir kahve
projesi çerçevesinde bulunduğumuz mekanı bu
hale getirdik. Burası çok perişan bir haldeydi.
Ciddi çalışmalar yapıldı ve güzel hale geldi”
dedi.
MARİFET OKULU EĞİTİMİNİ
BURADA VERİYORUZ
İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı
Nurullah Nurdoğan, “Burası öğrencilerin
kütüphane çalışma alanı. Burada gençlik
merkezi ve ayrıca marifet okulu
burada devam ediyor. Cumartesi
günleri erkek öğrencilerimiz
kursları var. 25 haftalık 2 yıl
devam edecek. Cumartesi
erkek, Pazar günü ise kız
öğrencilerimiz burada
marifet okulu adı altında
değerler eğitimini almaya
çalışıyorlar. Şuanda 40’a
yakın öğrencimiz var. Yaz
kursları ile birlikte burada
300’e yakın öğrenci olacak.
Çocuklarımız sabah 09.00’da
geliyorlar. Sabah kahvaltısını
burada yapıyorlar. 13.30’a kadar
burada hocaları nezaretinde diğer
etkinlikleri yapıyorlar. Buradaki amacımız
çocuklarımızın onlar için sosyal, kültürel ahlaki
gelişimlerini ve en önemlisi arkadaş ortamını
oluşturmaktır” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Zam talebinde

ISRARCIYIZ
AMATÖR’DEN 1. LIGE

TRANSFER OLDU
Bölgesel Amatör
Lig 5. Bölge 3.
Grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959
FK’nın genç
yeteneği 1. Lig
takımına transfer
oldu.

. İki sezondur kırmızı-siyahlı takımın
formasını giyen Yiğit Türkmen, 1. Lig
ekiplerinden Yılport Samsunspor’a
transfer oldu.
Genç oyuncu kırmızı-beyazlı takımın
formasını giyecek.
U19 takımı ile profesyonel sözleşme
imzalayan Yiğit Türkmen, bundan sonra
Samsunspor’un başarısı için ter dökecek.
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, genç oyuncu takıma kendisinin
kazandırdığını dile getirdi.

Arslan, “Yiğit yetenekli ve başarılı
bir oyuncu. Önünde çok uzun yıllar var.
Ben ileride daha iyi yerlere geleceğini
düşünüyorum.
Oyuncunun önünü açmak için, Türk
sporunu Yozgatlı bir oyuncu daha
kazandırmak için transfere izin verdik.
Yeni takımında başarılar diliyoruz.
Samsunspor’da Başarılı olacağına ve
Yozgatımızı en güzel şekilde temsil
edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Temsilcisi
Mahmut Sunay Kabayel, 2021 yılı
Aralık ayı asgari geçim sonuçlarının
açıklandığını söyledi.
Kabayel, “Türkiye Kamu-Sen Araştırma
Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu
2021 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi
sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan alınan Aralık 2021 fiyatlarına
göre yapılan araştırmada çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 4.891,14 TL olarak
hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari
geçim haddi ise 10.372,56 lira olarak
belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddinin bir önceki aya göre
729,54 TL, yüzde 7,03 oranında arttığını
gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise
bir önceki aya göre 222,06 TL, yüzde 5,79
oranında yükseldi ve 3.835,20 lira olarak
hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin
ortalama gıda ve barınma harcamaları
toplamı ise Aralık ayında 3.837,99 lira
olarak tahmin edildi” dedi.
AYLIK GIDA HARCAMASI
2 BİN 596 LİRA
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir
ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği
gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi
için gerekli harcamanın Aralık 2021
verilerine göre günlük 86,511 lira olduğu
belirlendiğini belirten Kabayel, “Ailenin
aylık gıda harcaması toplamı ise 2.595,33
lira oldu. Aralık 2021 itibari ile ortalama
5.212,37 TL ücret alan bir memurun ailesi
için yaptığı gıda harcaması, maaşının
yüzde 49,79’unu oluşturdu. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerinde 1.242,66 lira
olarak belirlenen kira gideri ise Aralık
2021 ortalama maaşının yüzde 23,84’üne
denk gelmiştir. Buna göre bir
memur, ortalama maaşının
yüzde 73,63’ünü yalnızca gıda
ve barınma harcamalarına
ayırmak zorunda kaldı. Diğer
ihtiyaçlarını karşılamak için
ise maaşının yüzde 26,37’si
kalmıştır. Ortalama ücretle
geçinen bir memur ailesinin
ulaşım, sağlık, eğitim,
haberleşme, giyim
gibi diğer zorunlu
ihtiyaçlarını karşılaması
için Aralık 2021
maaşından geriye
yalnızca 1.374,50 TL
kaldı”

EK ZAM VE REFAH PAYI
KONUSUNDA ISRARCIYIZ
Aralık ayı ve yıllık enflasyon
rakamlarını değerlendiren Kabayel,
ekonomik gelişmeler ışığında kamu
görevlilerine ek zam ve refah payı
verilmesinin şart olduğunu belirtti.
Kabayel konuşmasını şu şekilde
sürdürdü; “2021 yılını geride bıraktığımız
şu günlerde ortaya çıkan yıllık yüzde
36,08 enflasyon kamu görevlileri ve
emeklilerimizin belini bükmüştür.
2021 yılının ikinci yarısı için verilen
yüzde 3’lük zammın hiçbir anlamı
kalmadığı bu rakamlarla bir kez
daha tescillenirken, hedeflenen değil
gerçekleşen enflasyon üzerinden
memura zam verilmesi talebimizin
ne denli haklı olduğu ortadadır. Uzun
zamandan beridir döviz kurlarında
yaşanan artışın enflasyonu tetikleyeceğini
ifade etmekteydik. Görülüyor ki, döviz
kurundaki artış hayatımızın her alanında
fiyatları doğrudan etkilemiş ve artan
fiyatlar karşısında alım gücünde ciddi
bir azalma yaşanmıştır. Ayrıca, bu
enflasyon rakamlarına yılbaşı gecesi
yapılan doğalgaz, elektrik, akaryakıt,
vergi, harçlar ve ulaşıma gelen zamlar
da dahil edilirse cebimize yansıyan
gerçek enflasyonun %36,08’in kat be kat
üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Böyle
bir durumda, memurlara ve emeklilere
6 ay için yapılacak olan %7,5 zammın
kıymeti kalmamıştır. Ortaya çıkan %22’lik
enflasyon farkını yeni bir zammış gibi
göstermek doğru değildir. Enflasyon
farkı memur ve emeklilerin 2021 yılında
eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz
bir telafisidir. Tekraren ifade ediyorum
ki, enflasyon farkı bir zam değildir.
Enflasyon farkı sıfır zam demektir.
2022 ve 2023 yılı zamlarının ekonomik
gelişmeler karşısında yeniden
belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur.
Bunu sağlamanın yolu memurlara ve
emeklilere gerçek anlamda maaş
artışı getirecek ek zam ve
refah payı talebimizin hayat
bulmasından geçmektedir.
Türkiye Kamu-Sen ek zam
ve refah payı konusundaki
ısrarını her platformda dile
getirmeye devam edecektir”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

GENÇLERI KONUŞTULAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik
Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu
ve Genel Müdür Yardımcısı
Tayyip Kahyaoğlu Yozgat’a
geldi. Genel Müdür Topoğlu
ve Genel Müdür Yardımcısı
Kahyaoğlu, Gençlik ve Spor
İl Müdürü Rasim Parlak ile
Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz
ve çalışanlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak,
“Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz
Sayın Emre Topoğlu ve
Genel Müdür Yardımcımız
Sayın M. Tayyip Kahyaoğlu
gençlik merkezimizi ziyaret
ettiler. Gündemimiz tabii ki
gençlerdi. Ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

Spor dostu ilçe..

KAYNASTIRAN
FiLENiN
Yozgat ev sahipliği yaptı

ŞAMPiYONLARI

BELLi OLDU

TURNUVA

Çayıralan Kaymakamlığı ile Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün
düzenlediği 'voleybol' turnuvası sürüyor. İlçe Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen
turnuvada kurum takımları ile ilçe halkının kurduğu takımlar yer alıyor.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen
Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Voleybol
grup şampiyonasına Yozgat ev sahipliği
yaptı. Rıza Kayaalp ve Celal Atik kapalı spor
salonlarında düzenlen grup şampiyonasına
21 farklı ilin takımı mücadele etti.
Yıldız Kızlarda Adana, Kayseri, Mersin,
Nevşehir, Niğde Ordu Osmaniye, Yozgat,
Sivas, Amasya, Tokat ve Antalya, Yıldız
Erkeklerde ise Adana, Kayseri, Amasya,
Sivas, Osmaniye, Nevşehir, Ordu, Mersin ve
Tokat okul takımları yer aldı.
Yıldız Kızlarda 12 takım, Yıldız Erkeklerde
ise 9 takımın yer aldığı grup maçlarında
şampiyon olan takımlar belli oldu.
Yıldız Kızlarda Ordu Sakarya Ortaokulu,
Antalya Özel Konyaaltı Mustafa Kemal
Ortaokulu, Mersin Piri Reis Ortaokulu
birinci olurken, Yıldız Erkeklerde ise Niğde
Yeşilgöcük Şehit Osman Turgut Ortaokulu,
Mersin İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulu, Tokat
15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu
birinci oldu.
Grup Maçlarında şampiyon olan takımlar
Türkiye Şampiyonasında mücadele etme
hakkı kazandı.
Turnuva da Yozgat takımları ise derece
elde edemedi.
Şampiyon olan takımların kupa ve
madalyalarını ise Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı
takdim etti.
Okul Sporları İl Temsilcisi Abdullah
Ceyhan, Yozgat’ın çok önemli bir turnuvaya
ev sahipliği yaptığını söyledi.
Ceyhan, “Türkiye’nin çeşitli illerinden 21
takımın yer aldığı grup maçlarına ev sahipliği
yaptık. Bunun için gururluyuz. Turnuvada
dereceye giren okul takımlarını tebrik ediyor,
Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum”
dedi. Murat KARATEKİN

Yozgatspor’da transfer
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK, üç oyuncu ile anlaşma sağladı. Kırmızısiyahlı takım iki oyuncu ile de görüşmelerini
sürdürüyor.
Yozgatspor 1959 FK Yönetimi sol bek, sağ
kanat ve forvet mevkilerine transfer yapmak
için yaptığı görüşmeleri tamamladı. Kırmızısiyahlı yönetim anlaşma sağladığı oyuncuları
kadrosuna katması bekleniyor. Yozgatspor
1959 FK yönetimi transferler resmi olarak
sonuçlandırdıktan sonra kamu oyuna
açıklaması bekleniyor.
Kırmızı-siyahlı yönetimin iki tane de
orta saha oyuncusu ile görüştüğü ve bu
oyunculardan bir tanesini kadrosuna katması
planlanıyor. Murat KARATEKİN

14 takımın katıldığı turnuva iki grup
halinde gerçekleştiriliyor. Turnuvada
gruplarından ilk iki de yer alan takımlar
final maçı oynayacak.
Turnuvada maçlar öğle arasında ve
akşam mesai sonrasında oynanıyor.
Çayıralan İlçe Kaymakamı Mahmut
Fazıl Yıldız, turnuvaya katılan takımlara
başarılar diledi.
Yıldız, “İlçemizde sportif etkinliği
arttırmak, kurumlar ile vatandaşlarımızın
arasında kaynaşmayı sağlamak
amacıyla çeşitli sportif faaliyetler
gerçekleştiriyoruz.
Voleybol turnuvamızda bunlardan bir
tanesi. Turnuva ile kamu çalışanlarımızın
spor yaparak moral ve motivasyonlarını
arttırmayı amaçlıyoruz.
Turnuvada bunu da görmüş olduk.
Turnuva ilçemizde büyük bir ilgi
gördü. Bu ilgiye karşılık olarak bu tür
organizasyonları arttırarak sürdürmek
istiyoruz” dedi.
Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Mehmet Özbaldöktü ise,
Turnuvaya büyük katkı sağlayan İlçe
Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile
Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim
Parlak’a teşekkür etti.
Özbaldöktü, “Voleybol turnuvası İlçe
halkının ve kamu kurumlarında çalışan
personelin birlik ve beraberlik içinde
kaynaşmaları, boş zamanın spor yaparak
değerlendirilmesi hedef alındı” diye
konuştu.
Özbaldöktü ayrıca, turnuvanın
final maçları 17 Şubat Pazartesi günü
başlayacağını sözlerine ekledi.
Murat KARATEKİN

KAYMAKAM
MAHMUT FAZIL
YILDIZ

