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Çapanoğlu Büyük Camii çeşmesi restorasyonu başlayacak

MANEVi SiMGEYE
MANEVi DOKUNUŞ
BAKAN BOZDAĞ’A
HEMŞEHRI ZIYARETI
AK Parti Yozgat İl
Başkanı Yusuf Başer,
154’üncü genişletilmiş
il başkanları
toplantısına katıldı.
>>> 2'DE

ÇEKEREK BALIĞIN
MERKEZi OLACAK
TKDK, Çekerek Belediyesi ve Çekerek
Su Ürünleri San ve Tic. Ltd Şti tarafından
Proje hibe imza töreni yapıldı.
Valilik makam toplantı salonunda
yapılan imza törenine Vali Ziya Polat,
Çekerek Belediye başkanı Eyyüp Çakır,
TKDK İl koordinatörü Selim Türker, Tarım İl
Müdürü Tanju Özkaya katıldı.
İmza töreni hakkında bilgi veren
TKDK İl Koordinatörü Selim Türker,
IPARD II 11.Çağrı döneminde Yozgat il
koordinatörlüğü olarak 408 adet proje
teslimatı alındığını söyledi. >> 3'TE

DUALARLA

UĞURLANDI
Anadolu Ajansı Yozgat İl
temsilcisi meslektaşımız
Ömer Ertuğrul’un bir
süredir Yozgat Şehir
Hastanesi’nde tedavi
gören babası Kemal
Ertuğrul vefat etti.
Ertuğrul, Çapanoğlu
Büyük Camiinden son
yolculuğuna uğurlandı.
>> 4'TE

Yozgat’ın manevi simgelerinden tarihi Çapanoğlu Camii’n
önünde bulunan çeşme restore edilecek. Yozgatlı hayırsever
iş insanı İbrahim Reçber, restorasyonla ilgili anıtlar genel
kurulundan izinlerin çıktığını söyledi.
BURSA’DA YAPILDI

Kısa süre içerisinde restorasyona
başlayacaklarını dile getiren Reçber,
“Raporlarımız tamamen yapıldı. İnşallah bu
ay sonunda başlanacak. Hayırlı olur inşallah.
Şu anda Çapanoğlu Büyük Cami önündeki
çeşmenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge
müdürlüğünden çıkacak tadilat işlemine göre
belirlenecek. Onlardan gelecek rapora göre
yapılacak. Aslına uygun olarak yapılacak. Saatini
Bursa ilinde yaptırdık” şeklinde konuştu.

2 AY İÇİNDE BİTECEK

İBRAHİM
REÇBER

Restorasyon işlemlerini iki ay içerisinde
tamamlamayı hedeflediklerine değinen Reçber,
şunları kaydetti; “2 ay içerisinde bitirmeyi
hedefleniyor. İnşaat sektöründe çalışıyoruz.
Yozgat’ta yok ama diğer illerimizde var. Şefaatli
ilçesinde bir taş bina yaptık. Vakıflar bölge
müdürümüz bugün Yozgat’taydı. Valilik ve
belediye ziyaretleri vardı. Bizde kendisine
raporlarımızı teslim ettik. Bizlere desteği çok.
Vali beyin ve vakıflar genel müdürünün çok
desteği oldu. Kendilerine de de teşekkür
ediyorum.” >>> 3. Sayfada

3'DE

ASLINA UYGUN OLACAK

EDA
DEMİREL

Yozgat Belediye
Başkan Yardımcısı
Serdar Açıkgöz
de Yozgat’ın tarihi
simgelerinden olan
çeşmenin restore
edilmesini kıymetli
SERDAR bulduklarını ifade etti.
AÇIKGÖZ

OKSiJEN ADAMA

ŞEKER GiBi PLAKET
Yozgat Şeker Fabrikası
Müdürü Bedirhan Aka,
Yozgat’ta ağaç sevdası
ile tanınan Sarıkayalı
Abdullah Karataş’a plaket
takdim etti. Yozgat
Şeker Fabrikasına fidan
bağışında bulunan
Karataş, “ Yozgat Şeker
Fabrikasına yapmış
olduğum fidan bağışından
dolayı şahsıma verilen bu
plaketi siz sevgili gönül
dostlarımın adına almış
bulunmaktayım" dedi.
>>> 4'TE

55 PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
TÜBİTAK
4006 Bilim Fuarı
Destekleme
Programı
kapsamında Yozgat
Fatma Temel Turhan
Bilim ve Sanat
Merkezi Bilim Fuarı
gerçekleştirildi. 4'TE

Çamlık TV canlı yayınlayacak

TRAFIK BILINCI OLUŞTURULUYOR
7-13 Mayıs günleri
arasında kutlanan
Karayolu Trafik
Haftası açılış töreni,
Yozgat Çocuk Trafik
Eğitim Parkı’nda
gerçekleştirildi.
>>> 3'TE

ni sezonda
TÖRENLE UĞURLANACAK “Ye
daha iyi olacağız”

Her şey engelsiz

bir dünya için
10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla
Rehabilitasyon merkezinde program
düzenlendi. Programa Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl
müdürü Abdullah Neşeli, STK yetkilileri katıldı.
>>> 3. Sayfada

Türkiye’nin biçerdöver
bakımından ün yapmış illerin başında
gelen Yozgat’ın Yerköy İlçesinde bu
yıl 2. Biçerdöver Uğurlama programı
düzenlenecek. Biçerdöverler,
Güneydoğu Anadolu Bölgesine hasat
için Cumartesi günü saat 11:00’da
törenle gönderilecek. 4'TE

“İYI IŞLER YAPTIK”
Kadınlar 3. Liginde mücadele eden
temsilcimiz Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü
antrenörü Emre Çimentepe, bu sezon ligde
yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi
işler yaptıklarını söyledi. >>> 8. Sayfada

Kadınlar 3. Liginde
mücadele eden
temsilcimiz Yurdum
Gençlik ve Spor
Kulübü Kaleci
Antrenörü Ayşe
Çolak, ilk defa yer
aldıkları üçüncü
ligde hakem hataları
nedeniyle kötü bir
sezon geçirdiklerini
dile getirdi. Spor da

PERiLER ÇEYREK FiNALDE
Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup
maçları tamamlandı. Aksaray’da yapılan
grup maçlarına katılan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü sporcularından oluşan Kız
Hentbol takımı yer aldığı gruptan çıkarak
adını çeyrek finale yazdırdı. Spor da
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Çalışmak İbadettir Sözünün Aslı- Esası Nedir?
“Hiç ölmeyecekmiş gibi
dünya için, yarın ölecekmiş gibi
ahiret için çalış” sözünün sahih
hadis olup olmadığı tartışılıyor?
Hadis olarak nakledilen bu
sözle insanı tembellikten uzaklaşmaya, gerek geçici dünya
hayatı gerekse ebedi olan ahiret hayatı için gayretli olmaya,
insanları çalışıp çaba göstermeye teşvik amacı vardır.
Bu ifade dünya için olsun,
ahiret için olsun, yapılacak
işlerin ciddiyetle ele alınması
gerektiğini anlatır.
Yarın ölecek olan insan,
bütün dünyevi işlerini unutur,
samimi ve ciddi bir şekilde
ahiretine yönelir. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışan insan da,
sağlam ve dayanıklı, güzel işler
yapması gerektiğini düşünür.
Bu yönüyle bu söz hem dünya
hem de ahiret işlerini, özenle
yapmak gerektiği ifade eder.
Bu ifadelere benzer tarzda
şöyle bir hadis daha var: “Kendini hiç ölmeyecek zanneden
kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini
zanneden kişinin korkması gibi
(günahlardan) kork."
“Sizin hayırlınız dünyası için

ahiretini, ahireti için dünyasını
terk etmeyendir” hadisi benzer
bir hadistir." (Kenzül Ummal.
C.3.s.238. 6336).
Bu ve benzeri hadisler,
İslamın dünya ve ahiret arasında denge kurması gerektiğini
gösteren hadislerdir.
İslam ne hristiyanların ruhbanlık anlayışı gibi tamamen
dünyayı terk etmeyi; ne de
yahudilerin dünyaya tapacak
derecede hırsla dünyaya saldırmalarını kabul etmemektedir.
İslam, insanlara hem dünya
için, hem de ahiret için çalışmalarını tavsiye etmektedir.
“ Veren el alan elden üstün
(daha hayırlıdır)” buyruğu da
bu anlamda çalışıp kazanmayı
öğütlemektedir.
Burada bu manaları teyid eden
şu ayetleri de hatırlayabiliriz:
“İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, “Rabbimiz!
Bize (nasibimizi) dünyada
ver” derler; böyle kimseler için
Ahirette bir nasip yoktur.
Onlardan öyle kimseler
de vardır ki, “Rabbimiz! Bize
dünyada da iyilik, Ahirette de
iyilik ver ve bizi ( cehennem)
ateş azabından muhafaza eyle”

derler.” (Bakara,
200-202)
Yine Kur’anda,
Karun’a nasihat
edenlerin şöyle dediği zikredilir:
“Allah’ın sana
verdiği servet ile
ahiret yurdunu ara;
dünyadan da nasibini unutma; Allah
sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et.” (Kasas, 77)
Yani insanoğlu: dünyaya dalıp
ahireti, ebedî hayatı unutma!
Allah'ın (c.c.) sana dünyada
verdiklerinden istifade ederek,
bunları yerli yerince kullan.
Ebedî saadeti elde etmeye bak.
Dünyadan nasibini, yani
burada yaşadığın sürece ondan
yararlanmayı da ihmâl etme...
Dünyada ne kadar kalacaksın,
aşağı yukarı bellidir.
Bu fani hayat için çalışmanı,
ebedi- sonsuz olan ahiretinle
aynı tutma.
Birinin gölge misali geçici,
öbürününse sürekli olduğunu
bilerek çalış... Gaflete dalmaktan ve tembelliğe düşmekten

de sakın!
Bu ve benzeri ifadeler, İslam'ın dünya
ve ahiret arasında
denge kurması gerektiğini ifade eden
açıklamalardır.
İslam ne Hristiyanların ruhbanlık
anlayışı gibi tamamen
dünyayı terk etmeyi,
ne de Yahudilerin tapacak derecede hırsla
dünyaya saldırmalarını kabul etmemektedir. İslam, insanlara
hem dünya için, hem de ahiret
için çalışmalarını tavsiye etmektedir.
Halk arasında çalışmanın da
ibadet sayılacağı şeklinde bir
düşünce hâkimdir. Bu kanaat,
farzında ve ibadetinde ihmallik
gösteren birçok insanın siperi
hâline gelmiştir.
Böyleleri, “Dinimizde çalışmak da ibadettir. Ben çoluk
çocuğumun rızkını temin için
çalışıyorum.” bahanesiyle tembelliğini örtbas etmek isterler.
Aslında çalışmanın ibadet sayıldığı doğrudur.
Ancak bu, farzların yerine

AHMET
SARGIN

getirilmesi konusunda ihmal
ve tembellik gösterilmemesi ve
haramlardan kaçınılması şartına bağlıdır.
Nitekim iki namaz vakti
arasında kalan diğer saatlerin,
vakit namazları kılındığı takdirde bir ibadet şekline geleceği
ve iki namaz arasında işlenen
günahların affedileceği verilen
müjdeler arasındadır.
Çalışma bir nevi ibadettir.
Ama çalışma, dürüst ve Allah’ın
emrine uygun olarak ibadetle
beraber olunca sevap sayılır.
İbadetle değerlendirilmeyen
ve derinleştirilmeyen çalışma,
ibadet değildir.
Beş vakit namazını kılan ve
bu namazlar arasında hayatını
helal ve mübah işlerle süsleyen
bir insanın iş hayatı da ibadet
olur.
Evet, namaz kılan bir insanın kazmasını yere vuruşu,
bağını budaması, hatta tarlasına gübre atması dahi ibadettir.
Hadis-i şerifin ifadesiyle, böyle
birinin, "Hanımının ağzına bir
lokma koyması sadaka olur"
(Buhari, İman 41; Müslim,
Zekât 48) ve ona sevap kazandırır.

BAKAN BOZDAĞ’A
HEMŞEHRI ZIYARETI

CUMHURiYET MEYDANINDA

TARiHE IŞIK TUTAN SERGi

“Belgelerle Yozgat” ve “Yozgat Türkİslam Eserleri” temalı sergi açılışı Yozgat
Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer,
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ tarafından yapıldı. Vali Polat
ve beraberindekiler sergiyi gezerek, yer alan
eserler hakkında bilgi aldı. Kariyer Günleri
kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve
Sanat Tarihi Bölümleri ve Bozok Kariyer ve
Mezun Merkezi tarafından düzenlenen sergide
Osmanlı arşivindeki Yozgat’a dair belgeler,
gazete kupürleri ve Türk İslam eserlerinin
fotoğraflarına yer verildi.
Sergideki belgeler, Yozgat'ın Osmanlı
dönemi tarihinin daha iyi aydınlanması, açığa
çıkartılması ve Yozgat’ta bulunan Türk İslam
eserlerinin tanıtılması hususunda teşvik edici bir
fonksiyon ifa etmesi açısından da önem taşıyor.
Eda DEMİREL

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
154’üncü genişletilmiş il başkanları
toplantısına katıldı. Başer, toplantı
sonrasında Belediye Başkanı Celal Köse, İl
Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Kadın
Kolları Başkanı Kevser Yurtlu ve Gençlik
Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ile Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan
Başer, “154. Genişletilmiş İl Başkanları
toplantısı sonrası Belediye Başkanımız, İl
Genel Meclis Başkanımız Kadın ve Gençlik
Kolları Başkanımız ile birlikte Adalet
Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ziyaret ettik.
Yoğun çalışma mesaisine rağmen bizlere

vakit ayıran Sayın Bakanımıza şahsım ve
teşkilatım adına teşekkür ederim” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL
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Çapanoğlu Büyük Camii çeşmesi restorasyonu başlayacak

MANEVi SiMGEYE
MANEVi DOKUNUŞ
Yozgat’ın manevi simgelerinden tarihi Çapanoğlu
Camii’n önünde bulunan çeşme restore edilecek. Yozgatlı
hayırsever iş insanı İbrahim Reçber, restorasyonla ilgili
anıtlar genel kurulundan izinlerin çıktığını söyledi.

Kısa süre içerisinde restorasyona başlayacaklarını
dile getiren Reçber, “Raporlarımız tamamen yapıldı.
İnşallah bu ay sonunda başlanacak. Hayırlı olur
inşallah. Şu anda Çapanoğlu Büyük Cami önündeki
çeşmenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Bölge
müdürlüğünden çıkacak tadilat işlemine göre
belirlenecek. Onlardan gelecek rapora göre yapılacak.
Aslına uygun olarak yapılacak. Saatini Bursa ilinde
yaptırdık” şeklinde konuştu.
2 AY İÇİNDE BİTECEK
Restorasyon işlemlerini iki ay içerisinde
tamamlamayı hedeflediklerine değinen Reçber, şunları
kaydetti; “2 ay içerisinde bitirmeyi hedefleniyor.
İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Yozgat’ta yok ama
diğer illerimizde var. Şefaatli ilçesinde bir taş bina
yaptık. Vakıflar bölge müdürümüz bugün Yozgat’taydı.
Valilik ve belediye ziyaretleri vardı. Bizde kendisine
raporlarımızı teslim ettik. Bizlere desteği çok. Vali
beyin ve vakıflar genel müdürünün çok desteği oldu.

Kendilerine de de teşekkür ediyorum.”
TAKİPÇİSİYİZ
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz
de Yozgat’ın tarihi simgelerinden olan çeşmenin
restore edilmesini kıymetli bulduklarını ifade etti.
Çeşmenin Sultan 2’nci Abdulhamit’in Yozgat’a hediyesi
olduğunu anlatan Açıkgöz, “1900 yılında yapılmış
çeşmemiz Sultan 2. Abdulhamit Han hazretlerinin tahta
çıkışının 25.’inci yılında Yozgat’a hediye edilmiş bir
çeşmedir. Tarihi bir değeri vardır. Meydan yeri bölgesi
dediğimiz çarşıya bakan bir bölgededir. Tabi ki geçen
zaman içerisinde bazı tahribatlara uğramış. Burası
saatli çeşme diye anılır. Şuan o bölgede maalesef saat
yok.
Belediye olarak bizim projesine katkımız var. Aslına
uygun olarak inşa edilmesi için gerekli çalışmaları
yapıyoruz. Bununla ilgili bir hayırseverimizin ciddi
bir katkısı var. Hem proje noktasında hem de yerinde
restorasyon konusunda destekleri var” şeklinde
konuştu.
ASLINA UYGUN OLACAK
Açıkgöz, restorasyonun aslına uygun
gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu işin belli
süreçleri var. Konunun bir boyutu bir belediye, bir
boyutu işi yapacak hayırseverimiz ve bir boyutu
vakıflar bölge müdürlüğümüz. Oraya gelen projeler
inceleniyor. Aslına uygun olabilmesi için inceleniyor.
Bu incelemeler tamamı yapıldı ve bitti. 1 yıldan bu
tarafa ince bir çalışma var. Çünkü ciddi bir tahribat söz
konusu. Üzerinde yazan yazılar tahrip edilmiş. Belli
kısımlarda da tahribe uğradığı için aslına uygun inşa
edilmesi gerekiyor. Şuanda o aşamalar bitti” dedi.
BU HAFTA TAMAMLANACAK
Söz konusu restorasyonun tamamlanabilmesi için
yazışmaların bu hafta tamamlanacağını kaydeden
Açıkgöz, “Restorasyonun başlayabilmesi için sonuçta
tescilli ve tarihi bir eser. Bununla ilgili koruma
kurulumuz ve anıtlar bölge müdürlüğümüzden
geçmesi gerekiyor. Onunla ilgili de yazışmalarımız
bu hafta itibari ile tamamlanacak. Kurul bununla
ilgili önce yerinde gelip inceleme yapacak. Daha
sonra kurulun kendi heyeti de ve teknik heyet bunu
inceleyecek. Uygun bir şekilde mi değil mi? Uygun
değilse nasıl bir uygun hale gelir diye onay alındıktan
sonra restorasyon işine başlanacak. Restorasyon
işinde de zaman zaman belediyemiz tarafından kurul
tarafından kontrol edilmek suretiyle Sultan Abdülhamit
Han’ın Yozgat’ımıza 1900 yılında hediye ettiği bu saatli
çeşmeyi tekrar şehrimize ve insanımızın hizmetine
sunacağız” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

TRAFIK BILINCI OLUŞTURULUYOR
7-13 Mayıs günleri arasında
kutlanan Karayolu Trafik Haftası açılış
töreni, Yozgat Çocuk Trafik Eğitim
Parkı’nda gerçekleştirildi.
Trafik Eğitim Parkında düzenlenen
programa Vali Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse, İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, Polis Eğitim
Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Alay
komutanı Albay Halil Başer, İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf yazıcı, Bozok
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr
Şenol Akın, öğrenciler ve veliler katıldı.
Düzenlenen törenin açılışında
konuşan İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, Mayıs ayının ilk haftasının
trafik haftası olarak kutlandığını
söyledi. Esertürk, “İlimizde de özellikle
bu eğitim parkının yapmasından
itibaren ciddi manada öğrencilerimize
trafik ve trafik eğitimi yanında
herhangi bir afetle karşılaştıklarında
yaşayacakları problemler ve çözüm
önerileri, olumsuz bir durumda ve
şüpheli bir şahısla karşılaştıklarında
çocuklarımızın davranışlarının nasıl
olması gerektiği, siber suçlar ve
trafik kurallarının yanında 112 nedir

konularında eğitimler verildi” dedi.
BU PARK BİZİM İÇİN
ÇOK ÖNEMLİ
Belediye Başkanı Celal Köse
ise, hayatımızı devam ettirmek için
en önemli kurallardan bir tanesi de
trafikteki kurall rın olduğunu söyledi.
Başkan Köse, “bu parkın açılışında
önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz.
Hükümetimiz alt yapıları, yolları ve
kaldırımlarıyla diğer türlü alt yapıyı
yapıyor ama trafikteki kural ve düzenin
öğrenilmesi için bu park bizim için
çok önemli. Başta emniyet mensupları,
jandarmamız trafikteki düzeni
sağlıyorlar ve sağlamaya çalışıyorlar.

Kolaylaştırıcı önlemler alıyorlar. Bu
da bizim için çocuklarımızın daha
erken yaşlarda trafik kurallarını
öğrenmesi ve kuralları öğrenirken
hem de ailelerine de o bilinci aşılamalı
diye düşünüyoruz” dedi. Son olarak
konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat ise,
trafik haftası Türkiye genelinde İçişleri
bakanının talimatları ile trafik haftasını
kutladıklarını söyledi.
Vali Polat, “Trafik haftasında
çocuklarımıza verilen, velilerimize,
sürücülerimize eğitimler veriyoruz.
Ancak bunu hayata geçirmekte
maalesef sıkıntı çekiyoruz. Bayram
tatilimizde 66 noktada tedbir aldık.
Maalesef 1 vatandaşımız rahmetli
oldu. Emniyet, jandarma mensubu
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
diye konuştu. Konuşmalar sonrasında
Karayolu Trafik Haftası kutlamaları
çerçevesinde Yozgat’ta okullar
düzeyinde trafik konulu resim, şiir ve
kompozisyon yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere çeşitli hediyeler
verilirken yılın trafik görevlileri ve yılın
sürücülerine de ödülleri il protokolü
tarafından takdim edildi.

ÇEKEREK BALIĞIN
MERKEZi OLACAK
TKDK, Çekerek Belediyesi ve
Çekerek Su Ürünleri San ve Tic. Ltd
Şti tarafından Proje hibe imza töreni
yapıldı.
Valilik makam toplantı salonunda
yapılan imza törenine Vali Ziya
Polat, Çekerek Belediye başkanı
Eyyüp Çakır, TKDK İl koordinatörü
Selim Türker, Tarım İl Müdürü Tanju
Özkaya katıldı.
İmza töreni hakkında bilgi veren
TKDK İl Koordinatörü Selim Türker,
IPARD II 11.Çağrı döneminde
Yozgat il koordinatörlüğü olarak
408 adet proje teslimatı alındığını
söyledi.
Türker, “521 milyon TL
tutarındaki projelere yüzde 65
destek oranı ile 327 milyon TL
hibe tutarı verilecektir. Projelerin
incelenmesi devam etmekte olup
onaylanan projeler ile sözleşme
imzalanmaya başlanmıştır. Bu
projelerden biri olan Çekerek
su ürünleri san ve Tic. Ltd Şti ile
Çekerek barajında ağ kafeslerde
alabalık yetiştiricilik projesi
sözleşme imzalamaya hak
kazanmıştır” dedi.
Türker, “Türkiye’nin Balıkçılık
kapasitesi, olarak 9’uncu büyük
sulama barajı olan Yozgat’ın
Çekerek ilçesindeki baraj 2011
yılında tamamlanıp su tutulmaya
başlandı. Çekerek Barajı su ürünleri
yetiştiriciliği ile balık üretimine
açılmak üzere faaliyetlerine devam
ediyor. Çekerek barajında toplam
kapasite DSİ onaylı 2.000 ton
dur, Baraj’ da 12 firma faal olarak

çalışmaktadır. Çekerek su ürünleri
san ve Tic.Ltd Şti yapacağı yatırım
ile ilimize hem istihdam hem de
katma değer sağlayacak bir tesis
olacaktır. Yüzde 65 destek oranı
ile Projenin uygun harcama tutarı 7
milyon 158 bin 118 TL olup 4 milyon
652 bin TL’si hibe verilecektir.
Ayrıca tesiste yılda 100 ton alabalık
yetiştirilecektir” dedi.
Daha sonra konuşan Yozgat
Valisi Ziya Polat, “Yatırımcılara her
zaman kapılarının açık olduğunu
söyledi.Polat, “Bürokrasinin
azaltılması konusunda tüm kurum
ve kuruluşlarımızla iş insanlarımızın
emirlerindeyiz. TKDK ve Tarım İl
Müdürlüğümüz bu konuda öncü.
Bunların bir araya getirilmesinde
önemli. Belediye başkanımızda
projenin ana sahibi olması ve özel
sektörle buluşması önemli” dedi.
Özel sektörün kesinlikle işin
içinde olması taraftarı olduğunu
belirten Polat, “belediyemiz bu
işin içerisinde ama bu işi asıl
yürütecek olan özel sektör. Yiğitler
şehri Yozgat için proje yapmak,
yaptığımız projelerin sürdürülebilir
olması lazım. Bu projelerin yıllar
boyu katma değer katması, istihdam
sağlaması lazım” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında Vali Ziya
Polat, TKDK İl koordinatörü selim
Türker ve özel firma tarafından
imzalar atıldı.
Firma yetkilileri 12 ay içerisinde
tesisin kurulması için zaman
olduğunu fakat 2 ay içerisinde tesisi
kuracakları sözünü verdi.

Her şey engelsiz

bir dünya için
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
dolayısıyla Rehabilitasyon
merkezinde program düzenlendi.
Programa Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal
Hizmetler İl müdürü Abdullah Neşeli,
STK yetkilileri katıldı.
Programda konuşan Aile ve
Sosyal Hizmetler İl müdürü Abdullah
Neşeli, engelliler haftası olarak
bakım rehabilitasyon ve aile danışma
merkezi müdürlüğünde kamu kurum
ve kuruluşlarının ve sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla program
düzenlediklerini söyledi.
Neşeli, “2 yıldır pandemi sürecinde
içeride kaldık.
Hatta kendi binamız dahi
odalardan çıkamayarak izole olduk.
Çünkü zor bir süreç oldu. Pandemi
bittikten sonra bizler sosyal e

kültürel etkinlikler düzenleyerek
içeride kalan yaşlılarımızı, sosyal
hayata girmeyen ve evlerinde
yaşayan engellilerimizi tekrar sosyal
hayat içerisine dahil etmeye çalıştık”
dedi.
Rehabilitasyon merkezinde çeşitli
etkinlikler düzenlendiğini belirten
Neşeli, “Bugün de burada halk
oyunları gösterisi, çeşitli yarışmalar
ve gösterilerle engelli bireyleri
mutlu etmek için gayret edeceğiz.
Umuyorum ki kendileri mutluluğu
doyasıya yaşarlar. 10-16 Mayıs
engelliler haftalarını kutluyorum.
Bizleri yalnız bırakmayan herkese
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşma sonrasında halk oyunları
ekibi gösterileri, çeşitli gösteriler ve
yarışmalar sonrasında program sona
erdi.

GÜNCEL

13 MAYIS 2022 CUMA

Sorgun Kitap Fuarı
Sorgun kitap fuarı için öncelikle Belediye Başkanımız
Mustafa Erkunt Ekinci beye
ve ekibine sonsuz teşekkürler
ediyorum.
Sorgun'umuzda böyle bir
hizmete imza attığı için kendilerine ne kadar teşekkür etsem
azdır.
İnşallah devamı gelir bundan
sonraki süreçlerde de kalıcı bir
hizmet olur.
Teşekkürümüzü ettikten
sonra eleştirilerimizi de ya da
serzenişlerimizi şimdiden dile
getirmemiz gerekiyor.
Ki, kitap fuarında gerçekten

birbirinden kıymetli konuşmacılar yazarlar var hepsine de
buradan Sorgun’umuza katacakları değer için şükranlarımı
iletiyorum.
Lakin listeye baktığımızda konuşmacı ve yazar olarak
Yozgatlıların sayısının çok az
olduğunu gördüm ve bu da beni
bir yazar olarak üzdü.
Gönül isterdi ki Yozgat'ın
yetiştirdiği kültür elçileri de yer
almalıydı.
Şiirleri ve yazılarıyla hizmet
etmeye çalışan şair ve yazarlarımıza öncelik verilmesi için
gerekli görüşmeler yapılmalı

şair ve yazar
STK’ları ile görüşüp gerekli fikir
alış verişi yapılmalıydı.
Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az
şair ve yazarlarımız var.
Gönül isterdi
ki Üniversitemiz
Rektörü ve Prof.
Dr. Mustafa Büyükata, Prof. Dr. Hamdi Temel,
Çamlık Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Tarık Yılmaz beyler

AKiF
REÇBER

Çamlık TV canlı yayınlayacak

TÖRENLE UĞURLANACAK
Türkiye’nin biçerdöver bakımından ün
yapmış illerin başında gelen Yozgat’ın Yerköy
İlçesinde bu yıl 2. Biçerdöver Uğurlama programı
düzenlenecek. Biçerdöverler, Güneydoğu
Anadolu Bölgesine hasat için Cumartesi günü
saat 11:00’da törenle gönderilecek. Tören
Yozgat’ın dünyaya açılan kapısı Çamlık TV
ekranlarından da canlı yayınlanacak. Törende
ayrıca Yozgat’ın altın sesli sanatçısı Mahmut
Yıldız da konser verecek.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
biçerdövercilere kazasız belasız bereketli
bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunarak,
“Tüm biçerdöver esnaflarımıza, ailelerine ve
biçerdöverlerin tamir ve bakımlarını yapan sanayi
esnafımıza, memleketimize kattıkları değerden
dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı
olsun yolları açık olsun, bereketli kazançları
olsun” diye konuştu.Eda DEMİREL

DUALARLA

UĞURLANDI
Anadolu Ajansı Yozgat İl temsilcisi
meslektaşımız Ömer Ertuğrul’un bir süredir
Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gören babası
Kemal Ertuğrul vefat etti. Ertuğrul, Çapanoğlu
Büyük Camiinden son yolculuğuna uğurlandı.
Ertuğrul’un cenazesine Vali Ziya Polat, İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Halil Başer, SGK İl Müdürü
Bilal Keskin, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, İl
Müftüsü Ali Gülden, Şoförler ve Otomobilciler
Odası Başkanı İlhami Bakıcı, AK Parti İl Başkanı
Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı
Ahmet Gökhan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir, ailesi ve sevenleri katıldı.
Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze
namazının ardından Kemal Ertuğrul, Lök
köyünde toprağa verildi.
Çamlık Medya olarak merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı
diliyoruz. Murat KARATEKİN

konuşmacı olarak katılabilirdi.
Bayan şairlerimizden
Semihi Arasbora, Songül
Yurdagül hanımefendiler
olmalıydılar. Yazar Ahmet
Sargın, Rıfat Çakır, Ebuzer Gıffari Bakır, Ahmet
Yozgat, Durali Doğan gibi
nicelerine yer verilmeliydi.
Yozgat’ımız için Sorgunumuz için fuar elbette
çok kıymetli gönül birliği
fikir birliği ile önümüzde
ki yıllarda da devamı gelir umudunu taşıyorum.
İlk fuar olması hasebiyle bazı

eksiklikler irtibat kopuklukları
olabilir hoşgörü ile karşılamakla birlikte sonra ki yıllar adına
eleştiri ve serzenişlerimizi dile
getirmeliyiz.
Her zaman eleştirinin fikir
tartışmalarının yol gösterdiğine
inananlardanım.
Ayrıca Memleketimize gelecek olan bir birinden kıymetli
konuşmacılara yazarlara şairlere vav fuarcılığa başarılar
diliyorum.
Memleketimin güzel insanlarının bu fuara gerekli ilgiyi
göstereceklerine inanıyor sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.

55 PROJE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve
Sanat Merkezi’nde bilim fuarı gerçekleştirildi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı
kapsamında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim
ve Sanat Merkezi Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
Fuarda Robotik Kodlama, Yazılım,
Steam, Kültürel Miras, Değerler Eğitimi, Su
Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Biyo
Çeşitlilik, Nano Teknoloji, Dil ve Edebiyat
ve Yenilenebilir Enerji tematik alanlarından

toplamda 17 alt proje ve Tübitak lise ve
ortaokul proje yarışmalarında derece alan
projeler sergilendi.
Fuarda toplamda 55 proje öğrencisi ve
20 danışman öğretmen görev aldı. Proje
kapsamında ayrıca Bilim Sanat Merkezi müzik
birimi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik
dinletisi ve Bilim Sanat Merkezi resim birimi
öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi de
misafirlerin beğenisine sunuldu.

OKSiJEN ADAMA

ŞEKER GiBi PLAKET
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü
Bedirhan Aka, Yozgat’ta ağaç sevdası ile
tanınan Sarıkayalı Abdullah Karataş’a plaket
takdim etti.
Yozgat Şeker Fabrikasına fidan
bağışında bulunan Karataş, “ Yozgat
Şeker Fabrikasına yapmış olduğum fidan
bağışından dolayı şahsıma verilen bu

ANMA

Babamız Celal DOĞRU'nun
vefatının birinci seneyi
devriyesi münasebetiyle
13 Mayıs Cuma günü
Çapanoğlu Büyük
Camiinde Mevlidi Şerif
okutulacak. Tüm Sevenleri
Davetlidir.
Yer: Çapanoğlu Büyük Cami
Tarih: 13 Mayıs Cuma
Saat: 14:00

plaketi siz sevgili gönül dostlarımın adına
almış bulunmaktayım. Şeker Fabrika
müdürümüz Bedirhan Bey’e şeker Fabrika
Ziraat Müdürü Oktay beye Ahmet beye,
Ersun beye ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ederim hayırlı olsun” şeklinde
konuştu.
Eda DEMİREL

13 MAYIS 2022
13 MAYIS 2022
CUMA
CUMA
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ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 5'DE

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
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Hazırlayan

SUDOKU

Haydar Demirer
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ONLARA ZORLUK YOKTUR
Hepimiz farklı avantaj ve
dezavantajlarla, hayır ile de şer
ile de denendiğimiz ama çokta
uzun olmayan bir hayat yaşıyoruz.
Diğer taraftan Allah teala’nın
bahşettiği nimetleri, bir çoğunun da farkına dahi varmadan
kullanıyoruz.
Oysaki bu nimetleri kullanış
tarzımız, şükrünü ifa edip etmeyişimiz gibi hususlarda da
hesaba çekileceğiz. İmtihan
olduğumuz ve her an da olma
ihtimali ile yaşadığımız durumların başında da engellilik gelmektedir.
Engellilik doğuştan olabileceği
gibi, sonradan ortaya çıkmış da
olabilir.
Günümüzde çok azı doğuştan
olmak üzere, her gün artan trafik ve iş kazaları, terör, savaş,
çatışma ve kavgalar, sigara,
uyuşturucu ve alkol kullanımı
gibi çeşitli sebeplerle engelli
sayısı artmaktadır.
Bu durum hayatını normal
olarak idame ettirmede dezavantajlı duruma gelen bu gruba
karşı ekstra kolaylıklar sağlamayı ve anlayış geliştirmeyi de
zorunlu hale getirmiştir.

Bunların kamu eliyle yapılması gerekenleri olduğu gibi fert
olarak hepimizi ilgilendiren kısmı
da bulunmaktadır.
Peygamber efendimiz de engelli sahabelere özel bir hassasiyet sergilemiş, çeşitli görevler
vererek onları hayatın normal
akışına dahil etmiştir.
Bilhassa ehil ve yetenekli
oldukları alanlarda görev ve sorumluluklar vererek yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına öncülük
etmiştir.
Kitabımızda Yüce Rabbimiz
de: “Gözü görmeyene zorluk
yoktur, ayağında engel olana
zorluk yoktur, hasta olana zorluk yoktur...” (Feth /17) buyurmak suretiyle onların önündeki
engellerin kaldırılmasını emir
buyurmuştur. Zaten engellilerde, toplumda olduğu gibi kabul
görmeyi ve sadece tüketen değil
üreten pozisyonda yer almayı
arzu etmektedirler.
Bu çerçeve de engellilere şu
kolaylıklar sağlanabilir:
- Onları motive edecek en
önemli şeyin maneviyat olduğunu unutmadan dini bilgiye
ulaşma imkanlarını hep birlikte
kolaylaştırmalıyız. Eğitim, ibadet

mekanlarına erişim, materyal
vb.
- Ev dışındaki sosyal alanlardan da en iyi
şekilde istifade
edebilmelerini sağlayacak
imkanlar sunmalıyız.
- Eğitime
ulaşım yol ve
imkanlarını her
gün daha iyiye
doğru taşımalı
ve onları bir
yük olarak değil nimet vesile
olarak görme anlayışında olmalıyız.
- Onlarla kuracağımız iletişim
dilinde çok dikkatli ve hassas
davranmalıyız.
- İnsan için gerçek engelin dış görünüşünde değil iç
görünüşünde yani kalp, idrak
ve duyu dünyasında olduğunu
unutmamalıyız.
Bu hususta ölçümüz ise
şudur:“ Allah sizin suretlerinize
değil kalplerinize ve amellerinize
bakar” (A. B. Hanbel, Müsned,
II, 285)
Diğer taraftan engelli kar-

ALİ
GÜLDEN

deşlerimizin yaşadığı zorluklar
sadece kendileriyle sınırlı da
değildir.
Bu durum, anne, baba ve
kardeşler başta olmak üzere,
bütün yakınlarını etkilemekte, onları üzüntü ve stres
içinde yaşamaya mahkum
etmektedir.
Şu var ki her şeyiyle sınav
halinde olduğumuz bir hayatı
yaşıyor bir birimizden farklı
hal ve durumlarla da imtihan
oluyoruz.
İnsanın olduğu her yerde
hastalık, dert, sıkıntı ve musibetlerin bulunması doğaldır.
Belki de kişinin sabır ve tahammüle yönelik gerçek cevheri,
bu imtihan ve deneme anında
ortaya koyduğu sabırla ortaya
çıkacaktır.
Zira atalarımız "Altın ateşte,
insan mihnette (sıkıntı anında)
belli olur” denilmiştir. Hepimiz
her an bir imtihan ile karşı karşıyayız.
Sağlıklı günlerimiz olabileceği
gibi, sıkıntılı ve zahmetli günlerimiz de olacaktır.
Yüce Rabbimiz: “Andolsun ki
sizi biraz korku ve açlıkla; bir
de mallar, canlar ve ürünlerden

eksilterek deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele.”(Bakara/155) buyurmuştur.
Toplum bir bütündür. Engelliler konusunda aile başta olmak
üzere toplumun tüm birim kurumları üzerine düşen görev ve
sorumlulukları yerine getirmekte
ve getirecektir.
Bu sebeple engellilerimize,
beceri ve kabiliyetlerine göre iş
imkanları sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.
Hayata katılma imkanı olmayan ağır engelli yakınları ise
mali imkanlarla desteklenmektedir.
Bizlerde vatandaş olarak bu
amaçla kurulan vakıf, dernek,
eğitim, sağlık ve rehabilitasyon
merkezlerine maddi manevi
açıdan ve özellikle araç ve gereç
yönünden yardımcı olmanın dini
ve insani görev olduğunu unutmamalıyız.
Daha da önemlisi, sevgi ve
ilgiye muhtaç bu insanları sık sık
ziyaret ederek manevi destek
vermeliyiz. Unutmayalım ki, engelli kardeşlerimiz de dünyanın
nimet ve güzelliklerinden yararlanmaya en az bizim kadar hak
sabibidirler.

HAFTANIZ KUTLU OLSUN
Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında
kutlanılan “Hemşireler Haftası” nedeniyle
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası etkinliği
düzenlendi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen etkinliğe Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol
Akın, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur
Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit
Çiçekçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim elemanları,
hastane personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat
meslektaşlarının ve öğrencilerinin Hemşireler
Haftasını kutlayarak: “Bugün bizim için çok
önemli bir gün. Özellikle pandemi sürecinde
sağlığa özellikle hemşirelik mesleğine yatırım
yapmanın çok önemli olduğu bir kez daha
ortaya çıkmış oldu.
Bu dönemde çok değerli meslektaşlarımız
canla başla mücadele verdi.
Mesleğimize dair sorunların aşıldığı, hak
edilen değerin verildiği ve sağlıkta şiddetin
son bulduğu bir hemşirelik haftası kutlamak
istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezi Başhemşiresi Öğr. Gör.
Derya Esenkaya ise Uluslararası Hemşireler
Birliği ICN tarafından bu yıl “Hemşireler: Öncü
Bir Ses–Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak
İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı
Gösterin” temasının belirlendiğini söyleyerek
tüm hemşire meslektaşlarının Hemşirelik
Haftası’nı kutladı.
Rektör Karadağ, yaptığı konuşmada hemşire
kelimesinin ifade ettiği anlam üzerinden yola
çıkarak, günün anlam ve önemiyle ilgili şunları
söyledi: “Hemşire kelimesinin anlamlarından
biri kardeş, bacı demek. Kardeşine karşılıksız
hiçbir şart koşmadan yardım eden tasa da
sevinçte her zeminde paylaşımda bulunan
kişi demek. Sağlık sektöründe görev almak
ve çalışmak çok onurlu ve şerefli. Pandemi
sürecinde bu fedakârlığı fazlasıyla gördük.
Salgın sürecinde hayatını kaybeden salık
çalışanlarımız oldu. Bu vesileyle ahirete
intihal etmiş sağlık çalışanlarımıza başsağlığı
diliyorum. Tercih edilen onurlu bir meslek
hemşirelik. Bu mesleğe adım atılması ile
birlikte sorumluluklarınız başlıyor. Bu mesleğin
yükü ve ağırlığıyla, özveri ile bu mesleği
icra eden kişiler olarak iyi ki varsınız. Sağlık

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06

Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulumuz sağlık alanında ara ve aranan
eleman yetiştirme noktasında Tıp Fakültemiz
ise sağlık temelinde geleceğin hemşire, ebe
ve doktoralarını yetiştiriyor. Bütün sağlık
çalışanlarına yönelik, geniş bir eğitim öğretim
yelpazemiz var.
Biz hemşireleri ve sağlık çalışanlarımızı tek
bir hafta ya da güne sıkıştırmıyoruz. İnsan ömrü
devam ettiği sürece sağlık çalışanları insana
her an dokunuyor ve dokunacak. Bu haftayı
belki sorunların çözümü ve çalışma şartlarını
iyileştirmek, eğitim öğretim süreçlerinin
yönetimi gibi konuları gündeme getirerek
daha anlamlı kılabiliriz. Varsa çözüm odaklı
sorunlar bunları yetkililere sunmak adına
anlamlı ve değerli bir hafta olsa da biz sağlık
çalışanlarımızı tek bir haftaya sığdırmak
istemiyoruz. Her daim baş tacımızsınız.
Size hayatınızda, mesleğinizde her zaman
başarı diliyor, gönlünüzdeki insan sevgisinin
eksilmemesini, yüzünüzdeki tebessümün
yok olmaması dileyerek Hemşirelik Haftanızı
kutluyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından Karadağ,
Hemşireler Haftası adına düzenlenen etkinliğe
vermiş oldukları değerli katkılardan dolayı
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Gaziantep
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir
Atalan’a plaket ve teşekkür belgesi takdiminde
bulundu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın
ise Hemşirelik Temalı Resim Yarışmasında
dereceye giren öğrencilerin ödüllerini takdim
etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sevinç Polat da Genel Sekreteri Prof. Dr.
Uğur Kölemen’e Hemşirelik Haftası için vermiş
oldukları destek ve katkılar adına teşekkür
belgesi takdiminde bulundu.
Belge takdiminin ardından Sanat ve Müzik
Topluluğu tarafından mini bir konser verildi.
Konserin ardından Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sergül
Duygulu ‘Küresel Sağlık İçin Hemşireliğe
Yatırım ve Güçlü Liderlik’, Gaziantep İslam Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Atalan ise
‘Mühendislik Bakış Açısı ile Hemşireliğin Sağlık
Sistemindeki Önemi’ konularında katılımcıları
bilgilendirdi.
HABER MERKEZİ
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SU KUYUSUNA
MEKTUPLU DESTEK
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde
kaymakamlık öncülüğünde Afrika'da su
kuyusu açılmasına yönelik başlatılan
kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı
mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla
destek oldu.
Saraykent Kaymakamlığı tarafından
ilçede başlatılan ‘Afrika-Saraykent Kardeşlik
Kuyusu' projesine çevre il ve ilçelerden de
destek geliyor.
Afrika'da temiz ve sağlıklı içme suyu
sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek
amacıyla yaklaşık bir başlatılan kampanya
7'den 70'e birçok insan duyarsız kalmıyor.
Özellikle ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği
kampanyaya kurumlar ve sivil toplum
kuruluşları da destek veriyor.
Bu gününe kadar 300 bin TL'nin
toplandığı kampanyaya Sorgun ilçesinde bir
ev kadını, yazdığı mektuba iliştirdiği çeyrek
altın ile destek verdi. Sorgunlu ev kadını,
yazdığı mektubu ve çeyrek altını Saraykent

Kaymakamı Ali Açıkgöz'e teslim etti.
Afrika'da yaşanan susuzluk ve suya
bağlı hastalıklara karşı ilçe halkı da,
çeşitli yerlere asılan billboard ve afişlerle
bilinçlendirilmeye devam ediyor.
Bu tür projelerle Afrika'da yaşayan
sorunların daha geniş kitleler tarafından
duyulacağına inandıklarını belirten
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz,
Sorgunlu ev kadınının duyarlı davranışı
nedeniyle duygulandığını söyledi.
Kaymakam Açıkgöz, “Bu proje ile
gayemiz, sadece bir veya birkaç su kuyusu
açmak değil. Biz, bu tür projelerle Afrika'da
yaşananların daha geniş kitleler tarafından
duyulacağına inanıyoruz. Bugün insanımızda
bu konuda çok büyük bir duyarlılık oluşmuş
vaziyette. Komşu ilçemiz olan Sorgun'dan
bir ev hanımının yolladığı bu mektup ve
mektubuna iliştirdiği çeyrek altın bunu
ortaya koyuyor. Yine okullardaki öğrenci
kardeşlerimizin bayram harçlıklarını dahi
Afrika'ya yollamak istemeleri bu duyarlılığın
ne boyutta olduğunu gösteriyor. İnşallah bu
projeyle Saraykent'ten Afrika'ya bir kardeşlik
köprüsü, bir gönül köprüsü kurmak nasip
olur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlum ve
mağdur milletler için nasıl mücadele ettiğini
yakinen bilen idarecileriz. Zat-ı devletlerinin
Afrika konusundaki mücadelesine, bu tür
kardeşlik projeleriyle gücümüz ölçüsünde
katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi.

TÜRKiYE'NiN KEKLiĞi YOZGAT'TAN
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı
Üretim Tesislerinde üretilen 16 bin kınalı
keklik Haziran ayı itibariyle farklı illerde
doğaya salınacak.
Her yıl 10 ila 16 bin arasında
değişen rakamlarla kınalı kekliğin
üretiminin yapıldığı tesiste 2022 yılı
hedefi 16 bin olarak belirlendi. Üretimi
gerçekleştirilen kekliklerin tamamı bu yıl
içerisinde belirlenen zaman dilimlerinde
ülkenin farklı illerinde doğala salımı
yapılacak. Güzel görüntüsü ve ötüşüyle

bilinen, ekolojik sistemin korunmasına
katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada
süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak
tarımsal üretime de katkı sağlıyor.
Keklikler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
(KKKA) hastalığına yol açan kene ile de
mücadelede de etkin rol oynuyor.
2007 yılında kurulan Kanatlı Yaban
Hayvanı Üretim Tesislerinde 14 yılda
172 bin 800 kınalı kekliğin üretimi
gerçekleştirilip doğaya salınırken bu yıl
üretilen kınalı kekliklerle birlikte üretimi
yapılan keklik sayısı 188 bin 800 olacak.

KOMŞUDAN

BiR HABER

SiVAS'TA FiNAL SEViNCi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda
DG Sivasspor'un finale
yükselmesi, Sivas'ta coşkuyla
kutlandı.
Sivasspor'un, Türkiye
Kupası Yarı Final rövanşında
Alanyaspor ile 1-1 berabere
kalan ve avantajlı duruma
geçerek finale yükselmesinin
ardından taraftarlar büyük
sevinç yaşadı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4
Eylül Stadı'na maçı izleyen
futbolseverler, karşılaşma
sonunda kent meydanına
giderek kutlama yaptı.
Tarihi Kent Meydanı olmak
üzere cadde ve meydanları

dolduran Sivaslılar, sevinç
gösterilerinde bulundu.
Arabalarla konvoy yapan

taraftarlar, gönüllerince
eğlendi.
Haber Merkezi

"SÜLA KABAĞI"
IŞARETLE TESCILLENDI
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Yılmaz, kentle
özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi
işaretle tescillenmesine, katma değerinin
artırılmasına, bölgesel kalkınmaya katkı
sağlamasına destek olduklarını söyledi.
Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği
için Eylül 2021'de Türk Patent ve
Marka Kurumuna başvurduklarını
anlatan Yılmaz, sundukları belgelerin
incelenmesi ve yapılan değerlendirme
sonucu yemeğin coğrafi işaret tescili
aldığını vurguladı. Kaburga etinden
yapılan Süla kabağının içinde acı, tatlı ve
koruk suyu bulunuyor.

DIKICILER ARASTASINI RESTORE EDILDI
Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu
tamamlanan tarihi dikiciler arastasında esnaf
yeniden kepenk açtı. Yenilenen dükkanlarında
yeniden siftah yapan esnaf, tarihi arastada
geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam
edecek.
Dikiciler arastası Çorum Belediyesi'nin
üstlendiği restorasyon sonrasında tarihi
görünümüyle yeniden faaliyet vermeye
başladı. Dikiciler arastası yeni görünümüyle
esnaf ve arasta ziyaretçilerinin beğenisini
topladı. 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre
genişliğindeki tarihi arasta 29 dükkandan

oluşuyor. Etrafında yer alan tarihi saat kulesi,
ulu cami, Güpür hamamı gibi yüzlerce yıllık
geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta,
iki kişinin yan yana zor yürüyebileceği
sokakları ile 'Dünyanın ticaret yapılan en dar
sokağı' olarak gösteriliyor.
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin de uğrak noktalarından olan tarihi
arasta, nostaljik görüntüsüyle ilgi çeken
mekanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 yıl
süren restorasyon çalışmasıyla ilk günkü
görünümüne kavuşan tarihi arasta, yeniden
faaliyete açıldı.

ZAYİ

Yozgat İl Göç İdaresinden almış olduğum Kimlik Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. NAJIBOLLAH RAHMATI

AMASYA TURİSTLERİ BEKLİYOR

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı'nın
başkanlığında yapılan turizm üst kurulu
toplantısında yaz dönemi turizm hazırlıkları
masaya yatırıldı.
Harşena Kalesinin UNESCO Dünya
Kültür Mirası Asıl Listesine alınması için
gerçekleştirilen çalışmaları ele aldıklarını
belirten Vali Masatlı, toplantıda turizm
alanında devam eden projeleri de
değerlendirdiklerini söyledi.
Harşena Dağı, Kral Kaya Mezarları ve
Yalıboyu evlerindeki led aydınlatmaların
sorunsuz çalışmasına yönelik uygulamaların
da ele alındığı toplantıda, 12-22 Haziran
Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve
Sanat Festivali hazırlıkları ile 21-27 Mayıs

Türk Mutfağı Etkinlikleri konusunda da
değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.
Toplantıda Belediye Başkan Vekili
Onur Kavaklıoğlu, daire amirleri ve STK
temsilcileri de yer yer aldı.

“İYI IŞLER YAPTIK”
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“Yeni sezonda
daha iyi olacağız”
Kadınlar 3. Liginde mücadele eden
temsilcimiz Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü
Kaleci Antrenörü Ayşe Çolak, ilk defa
yer aldıkları üçüncü ligde hakem hataları
nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerini dile
getirdi.
Çolak, “Yeni kurulan bir takım. Kızlardan
beklentimiz yüksek. Bireysel olarak bütün
sporcularımızı çok seviyoruz. Çok iyiler.

Kadınlar 3. Liginde mücadele eden
temsilcimiz Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü
antrenörü Emre Çimentepe, bu sezon ligde
yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi
işler yaptıklarını söyledi.
Çimentepe, “Yeni kurulan bir takımız. 7-8
aydır antrenmanlarımıza devam ettik. Lige
iyi başlamak istedik. Yeni kurulduğumuz
için maçlar İstediğimiz gibi gitmedi.
Sakatlıklarımız, kart cezalılarımız oldu.
Yozgat’ta farkındalık oluşturmak adına
iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Alt yapı
da da oyuncularımız var. Yaklaşık 35 tane

Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni bir
takım olduğumuz için yeni sezonda daha iyi
görünmeyi düşünüyoruz. Biraz hakemlerden
yana şikayetlerimiz var. İlden değil dışarıdan
hakem gelmesini istiyoruz. Bu bizim için daha
iyi ve güzel oluyor. Daha haklı ve adaletli
maçlarımızın olmasını istiyoruz. Kızlarımızın
hakkı yenmesin istiyoruz. Kızlarımız ve
öğrencilerimiz için güzel şeylerin geçmesini
ve devam etmesini istiyorum” dedi.
Murat KARATEKİN

R
O
P
S
13 MAYIS 2022 CUMA

FİYATI: 1.00 TL

KURUMLAR FiLEDE

TER DÖKECEK
Sorgun Kaymakamlığı
ile Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğünün
düzenlediği 'Kurumlar
arası voleybol' turnuvası
başladı.
İki hafta sürecek olan
Voleybol turnuvasına 12
kurum takımı katılıyor.

PERiLER ÇEYREK FiNALDE
Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup
maçları tamamlandı. Aksaray’da yapılan
grup maçlarına katılan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü sporcularından oluşan Kız
Hentbol takımı yer aldığı gruptan çıkarak
adını çeyrek finale yazdırdı. Periler, Çeyrek
Final maçlarında Yozgat’ı temsil edecek.
Aynı zamanda THF Kadınlar 1. Liginde
mücadele eden temsilcimiz Yozgat Aile
Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün
alt yapısında yer alan kızlar takımı gelecek
adına büyük umut verdi.

oyuncumuz var. Gelecek yıllarda daha iyi
olmaya çalışacağız. Ligde düşme yok. 16
grupta 86 takım var. 3’üncü ligde zaten
düşme olmuyor. İlk ikiler play of maçı
oynayıp bir üst lige çıkıyorlar. Bu sene
3 oyuncu transfer etmiştik. Besyo bizim
oyuncu profilimiz oradan. Oraya gelen
öğrencilerden ve çevre illerde futbol
oynayan arkadaşlardan transfer yapacağız.
Yeni sezon için hedefimiz play oflara kalıp
bir üst lige takımımızı çıkartmak olacak” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN

Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü alt yapısında yer alan
oyunculardan oluşan kız hentbol takımını
tebrik etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz
alt yapı sporcularından oluşan Yozgat Kız
Takımı Aksaray ilinde düzenlenen Anadolu
yıldızlar ligi müsabakalarında grup birincisi
olarak çeyrek finale yükselmiştir. Değerli
sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik eder
başarılar dileriz” denildi.
Murat KARATEKİN

Sorgun Kapalı Spor
Salonunda yapılan
turnuvada günde üç
kurum takımı maç
yapacak.
19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı kutlama
etkinlikleri çerçevesinde

düzenlenen Kurumlar
Arası Voleybol
Turnuvasının startını İlçe
Kaymakamı İbrahim Kazar
verdi.
Kaymakam Kazar,
turnuvaya katılan bütün
takımlara başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

