İŞ İNSANI ÖZIŞIK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLE BAŞARI DİLEDİ

YOZGAT iÇiN HiZMET
EDECEĞiZ

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İş İnsanı Zafer Özışık, kısa bir süre önce
atamaları gerçekleşen Yozgat Defterdarı
Yüksel Enoğlu ve Vergi Dairesi Müdürü
Hakan Odabaşı’na nezaket ziyareti
gerçekleştirdi. >>> 3. Sayfada
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EVLENECEKLER EViNi

YENiLEYECEKLER

BU FUARI KACIRMAYIN

Yozgat’ta KOBİ Fuarcılık tarafından Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya
Yapı Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuar, 5 gün boyunca açık kalacak.
TÖRENLE AÇILDI

Yozgat Kent Park Fuar alanında düzenlenen
fuara Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı
Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkan Yusuf
Başer, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sinan Çelik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet
Gökhan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP
Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, daire müdürleri, STK temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı.

REKOR ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Açılış konuşmasını yapan Yozgat Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Evlilik
hazırlıkları fuarının açılışını yaptıklarını söyledi.
Çelik, “Geçen sene covit salgınına rağmen
150 bin üzerinde ziyaretçi aldık. İnşallah bu
sene 200 bin üzerinde ziyaretçi beklentimiz
var. Fuarımıza 130’a yakın firma katılım sağladı.
Bunun içerisinde 90 üzerinde firmamız Yozgat’ın
yerel firması. 30 üzerinde firma ise şuanda
imalatçı firmalarımız var. Düğün hazırlıkları
fuarımız her geçen yıl yaptığımız fuarımızı
geliştirerek ziyaretçi ve katılımcı sayısı ile
birlikte firmalarımızda buradan verimli bir fuar
dönemi geçirecek. Yozgat ekonomisine canlılık
katacak. İlçelerimizden ve çevre illerden
insanlarımızı fuarlarımıza bekliyoruz. Yozgat için
hayırlı uğurlu olsun” dedi. >>> 3'TE

Vali Ziya Polat:
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ÇAYIRALAN

TEK YÜREK
KILIÇDAROĞLU'NA İLETTİLER

Ankara dönüşünde Zafer Türk
Mutfağı’nda yemek molası veren
Çayıralanlı heyet, burada desti kırdı.
Çayıralan’da kapatılması gündemde
olan İş Bankası şubesi konusunun
görüşüldüğünü dile getiren Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar,
Çayıralan’da bulunan İş Bankası’nın
kapatılmasının gündemde olduğunu ve
söz konusu bankanın kapatılmaması için
Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerini söyledi.
>>> 2. Sayfada

CHP Milletvekili
Ali Keven, İl
Başkanı Abdullah
Yaşar, Çayıralan
Belediye Başkanı
Ömer Codar,
farklı siyasi
parti ve STK
temsilcilerinin
bulunduğu
heyet CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu
ziyaret etti.

2'DE

İÇ ANADOLU ÇALIŞMASI YAPACAK
CHP Kırıkkale milletvekili Ahmet
Ünal Yozgat’a gelen Genel Merkez
tarafından kurulan İç Anadolu Çalışma
Masası kapsamında partililerle bir araya
geldi. CHP Yozgat İl başkanlığında

yapılan basın açıklamasına CHP
Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırıkkale
milletvekili Ahmet Ünal, İl Başkanı
Abdullah yaşar, Merkez ilçe başkanı
Mehmet Ali Erbaş ve partililer katıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

"GENÇLERE “YENiDEN SAHLANIS”

EMANET"

Yozgat Valisi Ziya Polat 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj
yayımladı. >>> 8'TE

MiNiK ARKEOLOGLAR
Çeşitli
oyunlar ve
yarışmalar
düzenlenen
etkinlikte
öğrenciler
hem
eğlendiler,
hem
öğrendiler.

6'DA

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı
münasebeti ile yayınladığı
mesajında bağımsızlık vurgusu
yaptı. >>> 8'TE

Gelecek vadeden genç Yozgatlı:

GÜLHAN TÜRKBEN
Yozgat Akdağmadeni
Gökdere Köyü nüfusuna kayıtlı
olan Boğaziçi Üniversitesi
İngilizce Dili İşletme Bölümü 3.
Sınıf öğrencisi Gülhan Türkben,
İstanbul’da eğitim kurumlarında
seminerler vermeye devam
ediyor. >>> 7. Sayfada

KONGREDE
BOZOK DA YER ALDI

Erzurum Teknik Üniversitesi
(ETÜ) ev sahipliğinde, Yozgat
Bozok Üniversitesi, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi ve
Kırıkkale Üniversitesi’nin

paydaşlığında düzenlenen “6.
Uluslararası Adli Hemşirelik
Kongresi” Erzurum’da
gerçekleştirildi.
>>> 4. Sayfada
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Trafik Canavarını Durduramıyoruz Trafik Kazalarını da Önleyemiyoruz!
Dünya Sağlık Örgütünün
(DSÖ) paylaştığı verilere göre,
dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor.
Her yıl dünya genelinde 1,35
milyon insan, trafik kazasında
ölüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Başkanlığı verilerine göre
de, Ülkemizde 2021'de 187 bin
524 ölümlü ve yaralanmalı trafik
kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 422 kişi kaza yerinde
hayatını kaybederken 276 bin
935 kişi ise yaralandı. Trafik kazalarına bağlı ölüm sayısı ise her
yıl 5 ila 10 bin kişi arasında değişiyor. Kazaların 147 bin 331'i
yerleşim yeri sınırlarında, 40 bin
193'ü ise yerleşim yeri dışında
gerçekleşti.
Bir takım nedenlere bağlı çok
sayıda trafik kazası meydana
geliyor. Trafik canavarını önlemek mümkün olamıyor. Kazalarda insan, araç, yol, yolcu ve
yaya faktörü çok önemli. İnsan
faktörü en önemli sebep olarak

karşımıza çıkıyor. Bunun yolu
da ciddi bir eğitimden geçtiği bir
gerçek. Trafik eğitimi herkesi
ilgilendiren önemli ve hayati bir
konudur, savsaklanamaz. Ehil
eller ve bilinçli bireyler yetiştirmedikçe kazaları önleyemeyiz.
Hem trafikteki görevlilerin hem
de sürücünün eğitimi birinci
sorundur.
Trafik kazalarında sürücülerin
panik yapması, aşırı hızı, alkollü araç kullanmaları en önemli
etkenler arasında yer alıyor. Sürücülerin hız sınırlarını aşmaları
ve alkollü olarak trafiğe çıkmaları ölüm nedenini artırıyor. Bazı
trafik kazalarında ise sürücüler
tarafından yayalara geçiş hakkı
tanınmıyor. Bu durum da trafik
kazalarının nedenleri arasında
yer alıyor.
Trafik kurallarının bilinmemesi
ve kurallara uyulmaması, acemi
sürücülerin yola çıkması ve geçiş
haklarının ihlali trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Yolcuların
aniden araçların önüne çıkması
da trafik kazalarına sebep ol-

maktadır.
Günümüzde en
sık rastlanan trafik
kazası hataları genellikle alkollü araç
kullanmaktır. Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan araç
trafiği nedeni ile çok
sayıda trafik kazası
yaşanmaktadır. Ayrıca trafik kurallarına
uyulmadığı için de
trafik kazalarında artış yaşanıyor. Önemli
olan trafik kurallarına uyularak doğru bir şekilde
araç kullanmaktır. Araç kullanan
sürücüler hız sınırını asla aşmamalılar. Sürücüler tarafından da
yayalara geçiş önceliği mutlaka
verilmelidir.
Trafik kazalarının önlenmesi
için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Trafik kazalarında araç, Sürücü ve yol hataları
nedeni ile çeşitli kazalar meydana geliyor. Trafikte sorumluluğun en büyüğü mutlaka sürü-

cülerdedir. Sürücülerin
dikkatinin dağılması
kazalara yol açan en
önemli unsurlar arasındadır. Sürücüler ve yayalar trafik kurallarına
uyarak kendi sorumluluklarının bilincinde
olmalıdır.
Trafik kazalarının
engellenmesinde dikkat edilmesi gereken
pek çok neden saymak
mümkündür. Bütün bu
nedenler insan faktörüne bağlı nedenlerde.
Türkiye genelinde neredeyse her
gün yaklaşık 650 trafik kazası meydana gelmektedir. Hem
sürücülerin hem de yolcuların
trafik kurallarına uymaları trafik
kazalarını önlemede önemli bir
etken olacaktır.
Ayrıca sürücüler yol boyunca
dikkatlerini dağıtacak her türlü
unsurdan uzak durmaları gerekir..
Yolculuk sırasında emniyet
kemerlerinin takılı olması da

AHMET
SARGIN

meydana gelecek kazalarda
ölüm oranlarını düşürecektir.
Trafiğe çıkan tüm sürücülerin
hava şartlarına dikkat etmeleri, karlı, yağışlı, sisli ve buzlu
günlerde araç donanımlarının da
doğru kullanılması gerekmektedir.
Bu sayede olası kazaların da
önüne geçilmiş olacaktır. Trafik
kurallarına uymak trafik kazalarının büyük oranda önlenmesini
sağlayacaktır. Düzenli olarak
araç muayenesi yaptırmak da
önemlidir. Trafikte sürücüler de
yayalar da kurallara mutlaka
uymalıdırlar. Eğitimli sürücü ve
eğitimli yayalarla trafik kazalarını aza indirmek mümkündür.
Onun için diyoruz ki: yediden
yetmişe herkese iyi bir trafik
eğitimi verilmelidir.
Önce can sonra da Canan
korunmalı. Mal canın yongası
demiş atalar ama; önce insanların canı teminat altına alınmış
olmalıdır ki: bu da eğitimli- bilinçli saygın sürücülerle mümkün
olacaktır...
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ÇAYIRALAN TEK YÜREK
CHP Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı
Abdullah Yaşar, Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, farklı siyasi parti ve STK
temsilcilerinin bulunduğu heyet CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Ankara dönüşünde Zafer Türk Mutfağı’nda
yemek molası veren Çayıralanlı heyet,
burada desti kırdı. Çayıralan’da kapatılması
gündemde olan İş Bankası şubesi konusunun
görüşüldüğünü dile getiren Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan’da
bulunan İş Bankası’nın kapatılmasının
gündemde olduğunu ve söz konusu bankanın
kapatılmaması için Ankara’da CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret
ettiklerini söyledi.
BİRLİK OLDUK
Başkan Codar, Çayıralan’da bankanın
kapatılmasını tasvip etmediklerini belirterek,
“İlçemizde iş bankasının kapatılması
olayı var. Bunun durdurulması için genel
başkanımızdan randevu aldık. İlçemizdeki
saygın iş adamlarımız, muhtarlarımız

ve siyasi partimiz seçmeni anlamındaki
vatandaşlarımızla birlikte genel başkanımızı
ziyaret ettik. Kendisinde bununla ilgili özel
ilgi göstereceğini söyledi. İnşallah amacına
ulaşır. Şu anda ideolojik bir düşünce yok.
Çayıralan tek yürek olarak gitti. Yarın diğer
partilerden de gelirse bizde memnuniyetle
gideriz. Önceliğimiz memlekettir” şeklinde
konuştu.
HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ
CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar da
geleceği hep birlikte inşa edeceklerini
belirterek, “ Benim dilek ve temennim
bu ülkede hiçbir çocuğun aç girmediği
kimsenin inancından, giyiminden
kuşamından dolayı ötekileştirilmediği,
herkesin yüzünün güldüğü bir ülkeyi hep
birlikte inşa etmeyi, gelecekte herkesin
yüzünün güldüğü bir ülkeyi hep birlikte
kardeşçe, dostça kucaklaşarak güzel günler
gelmesi dileğiyle ben geliyor ve gelmekte
olan ve korkunun ecele faydası yok diyorum”
ifadelerine yer verdi.

İÇ ANADOLU ÇALIŞMASI YAPACAK

"19 Mayıs; aklında, fikrinde "vatanın selameti" ve "bağımsızlık" olan
Türk milletinin kurtuluşa vakur yürüyüşünün başladığı gündür."
Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
kutluyor; başta devletimizin kurucusu büyük Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı,
minnet ve dualarla anıyoruz.

Mahmut Sunay KABAYEL

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı

CHP Kırıkkale milletvekili Ahmet Ünal Yozgat’a gelen
Genel Merkez tarafından kurulan İç Anadolu Çalışma
Masası kapsamında partililerle bir araya geldi.
CHP Yozgat İl başkanlığında yapılan basın
açıklamasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırıkkale
milletvekili Ahmet Ünal, İl Başkanı Abdullah yaşar,
Merkez ilçe başkanı Mehmet Ali Erbaş ve partililer
katıldı. Yapılacak olan çalışma hakkında bilgi veren
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “ İç Anadolu
Genel merkezimizin kurmuş olduğu “İç Anadolu
Çalışma Masası” doğrultusunda 12 il 10 milletvekilimizin
çalışmaları ile İç Anadolu Masası çalışmalarımızın ilkini
yapacağız. Bu çalışmalarda koordinatör milletvekilimiz
Kırıkkale Milletvekilimiz Ahmet Ünal ile yapıyoruz. Değerli
kardeşim ile birlikte il başkanlığı yaptık. Vekilimizle de bu
çalışmayı yapmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
CHP Kırıkkale milletvekili Ahmet Ünal ise, 81 ilde eş
zamanlı olarak İstanbul il başkanımız Canan Kaftancıoğlu
hakkında verilen karara hayır dedik. Verilen karar
taraflıdır. Hukuka aykırıdır ve verilen kararla hukuk ayaklar
altında kalmıştır.
Bundan 8-9 yıl önce sosyal medyadan yapılan
paylaşımların yıllar sonra yargılama konusu yapılması
doğru değildir. Eğer birileri geçmiş ile ilgili yargılama
yapacaklarsa çok değil 5-6 yıl önce Fetö ile ilgili övgü
dolu twitler atanlar hatta mecliste terörist başını öven
konuşmalar yapan siyasilere bakmalılar. Verilen kararı
doğru bulmuyoruz. Bu zulmün, baskının hukuksuzluğun
ortadan kalkacağı günlerin çok yakın olacağına
inanıyoruz” diye konuştu
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GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER
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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

DOLAR

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.469
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.575

Alış: 16.09
15.55
12.23
Satış: 16.38
12.36
15.58

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

19/5
7/2
22/7
6/1
17/3
3/-2
14/2
2/-4

SAFA ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
Erdoğan Akdağ Mah.
Kentpark girişi Mektebim

Kentpark
Aşağınohutlu
yoluYozgat
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Viyana
Cad.
Ticari
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Alanlar
Apt.No:10/2

5020354
66 99
TELEFON:
502 04 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 13.82
16.16
18.17
Satış: 13.99
16.22
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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19/5
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:35
06:11 05:18
07:40 12:42
12:37 16:36
15:02 19:56
17:23 21:32
18:47

Fuarlar – Günler ve Rıza Kayaalp!
Yozgat’ı hangi oranO meyveden yapıda tanıtıyoruz sorusulan çok sayıda ürün
nun yanıtı aslında hantanıtım gününden
gi oranda tanıdığımızla
tezgahlarda yer bulalakalı.
muş. Özellikle yerli
Tanımak çok önemli
üreticinin destekbir makas, sonrasında
lenmesi adına teleise mevzu ortaya koyvizyon ekranlarına
duklarınızla alakalı.
oldukça renkli göMisal…
rüntüler yansıdı.
İsterseniz önce dün
Düğün sezonu ile
başlayan ‘Yozgat Evlibirlikte yapılan ‘Yozlik Hazırlıkları ve Mogat Evlilik Hazırlıklatryilmaz@gmail.com
bilya Fuarı’ ile açalım
rı ve Mobilya Fuarı’
konuyu.
fevkalade isabetli bir
Fuarlar Yozgatlı’nın düğünü, organizasyon oldu. Önümüzpanayır alanı, buluşma noktadeki günlerde tarım fuarını da
sı, ekonomik ve sosyal hayatın yaparız.
açılım ritüellerinden.
Fuarlar meslek hayatımın
Siz bunun yanına tanıtım
çok önemli yerini teşkil eder.
günlerini de ekleyebilirsiniz.
Özellikle de şehrin her bölgeŞehrin bu denli tanıtım orsinden ve yine dışarıdan gerganizasyonlarına ihtiyacı varçekleşen katılımcılarla bir sosken neden kısıtlı sayıda geryal buluşma çıkıyor ekonomi
çekleşir?
çerçevesinde.
Geçenlerde bir Trakya şehrine
Yozgat’ta belirli zamanlarait meyveye özel tanıtım günü
da ilçe, belde hatta köylerdeki
gerçekleşti.
ürünleri, güzellikleri, dokuları,

TARIK
YILMAZ

varlıkları tanıtan, anlatan özel
günlerde buluşturulmalı insanlar.
Aydıncık’ın ametist taşına
özel bir gün,
Akdağmadeni’nin salebi,
Çayıralan’ın ormanları,
Yerköy’ün eti, kebabı (yakın
zamanda biçerdöverlerle çok
anlamlı bir etkinlik gerçekleşti…)
Sarıkaya’nın Roma Hamamı,
Hatta insan değerlerini dahi
tanıtan ve anlatan özel günler.
Bu anlamda Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin kariyer günlerini de ayrıca önemsediğimi
belirtmek istiyorum.
Fuarlar ve günler şehrimizim tanıtımı adına çok kıymetli
fırsatlar oluşturacağı gibi ekonomik bir hareketlilik getirecektir.
Sosyal hareketliliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyulduğunu da
varsayacak olursak bu günlerin
önemi katbekat artıyor kıymetli hemşerilerim.

(Bu arada Yozgat’ın özel bir
fuar alanına ihtiyaç duyduğunu
hatırlatmak istiyorum…)
RIZA KAYAALP YOZGAT’IN
EVLADIDIR…
Kimi zaman öyle acımasız
söylemler ve eylemlerle eleştiriyoruz ki birbirimizi.
Hatalar, günahlar, bilerek
ya da bilmeyerek yapılan yanlışlar. Hangimizde yok!
İnsanız, hata da bizim için
nihayetinde. Hata olsun ya da
olmasın bir birimize karşı acımasız bir eleştiri mekanizması
işliyor bizde.
Son olarak Dünya güreşinde
gurur kaynağımız, şampiyonumuz Rıza Kayaalp’in başına
gelen olay.
Allah kimselere yaşatmasın.
Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, Mevla
sabırlar versin.
Ve Rıza kardeşime bir kez
daha geçmiş olsun dileklerimi
gönderiyorum.
Buradan şu hakikati özel-

EVLENECEKLER EViNi

likle dile getirmek istiyorum,
hayırsever olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak, güzel
olmak, yakışıklı olmak, örnek
işler gerçekleştirmek, bir yarışı kazanmak gibi kavramlar,
olaylar yadırganacak, yatsınacak, olumsuz unsurlar değildir!
Neden birbirimizi bu tür durumlarda bile acımasızca gömüyor, ilk toprağı atıyoruz?
Rıza, sosyal medyasından yaptığı açıklamada basın mensuplarını da içine alan sitem dolu
açıklamada bulunmuş. Ki, yerden göğe kadar haklı.
Dün sabah vefat eden vatandaşın yakınlarını gördüm, ilk
yapılan haberde vefat eden kişinin ismi kısaltma yerine açık
ifadelerle verildiği için şehir
dışında yaşayan yakınları oldukça büyük üzüntü ve travma
yaşamış.
Hülasa kıymetli hemşerilerim
memlekette içinde yaşayanlarda bizim, yazık etmeyelim,
vebaldir!

YENiLEYECEKLER

BU FUARI KACIRMAYIN

Yozgat’ta KOBİ Fuarcılık tarafından Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya
Yapı Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuar, 5 gün boyunca açık kalacak.
Yozgat Kent Park Fuar alanında
düzenlenen fuara Yozgat Valisi Ziya
Polat, Belediye Başkanı Celal Köse,
AK Parti Yozgat İl Başkan Yusuf Başer,
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sinan Çelik, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, MHP İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez
İlçe Başkanı Adem Kızılay, Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, daire müdürleri, STK
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
200 BİN ÜZERİNDE
ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ
Açılış konuşmasını yapan Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sinan Çelik, Evlilik hazırlıkları fuarının
açılışını yaptıklarını söyledi. Çelik,
“Geçen sene covit salgınına rağmen
150 bin üzerinde ziyaretçi aldık.
İnşallah bu sene 200 bin üzerinde
ziyaretçi beklentimiz var. Fuarımıza
130’a yakın firma katılım sağladı.
Bunun içerisinde 90 üzerinde firmamız
Yozgat’ın yerel firması. 30 üzerinde
firma ise şuanda imalatçı firmalarımız
var. Düğün hazırlıkları fuarımız
her geçen yıl yaptığımız fuarımızı
geliştirerek ziyaretçi ve katılımcı sayısı
ile birlikte firmalarımızda buradan
verimli bir fuar dönemi geçirecek.
Yozgat ekonomisine canlılık katacak.
İlçelerimizden ve çevre illerden
insanlarımızı fuarlarımıza bekliyoruz.
Yozgat için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
FUARDA CANLILIK VAR
Ak Parti Yozgat İl başkanı Yusuf Başer
ise, düğün hazırlıkları fuarının hayırlı
olmasını diledi.
Başer, “Daha önceki yıllarda covit
nedeniyle fuarlar açılamıyordu. Ama
gördükçe canlılık var. Bizi mutlu
eden özellikle Yozgatlı firmalarımızın

imalatlarının olması. Güzel bir kalabalık
var. Burada bulunan firma sahiplerine
hayırlı olsun. Yozgat’ımız için de bir
değişiklik oldu. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİNE
KATKI SAĞLIYOR
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
ikincisini düzenlediğimiz evlilik öncesi
hazırlık fuarını hep birlikte açtıklarını
söyledi.
Başkan Köse, “Bu fuarımız geçen
sene pandemi döneminde başladı.
Pandemiye rağmen baya bir katılım
oldu. Bu yıl da 136 tane firmamız burada
ürünlerini hem teşhir ediyor hem de
satışına başladı. Fuarı düzenleyen
kardeşimize ben şehrim ve şahsım
adına teşekkür ediyorum. Fuar ile
birlikte şehrimizin gelişmesine, sosyoekonomik kültürüne ve ekonomisine
de büyük katkı sağlayacağına ifade
ediyorum” dedi.

İYİ TANITIM
YAPILMASI GEREKİR
Yozgat Valisi Ziya Polat, salgın
sonrası fuarların hep beraber açma
mutluluğu yaşadıklarını söyledi.
Vali Polat, “Bugünde evlilik hazırlık
fuarımızı açıyoruz.
Yiğitler şehri Yozgat’ta üretim yapan
şirketlerimizin ağırlıkta olduğunu
duymak bizleri memnun etti. Ham
maddenin ürüne dönmesi, burada
tanıtımının yapılması çok güzel.
Emek veren arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Hammaddeyi üretime
dönüştürüp buradan da iyi tanıtım
yaparak satışını sağlamamız gerekiyor.
Ürünü üretmek, pazarlamak ve iyi
satışını yapmak önemli. Yiğitler şehri
Yozgat’a yatırım yapan ve yatırım
yapmak isteyen iş insanlarımıza
kapımız sonuna kadar açık olduğunu
belirtmek istiyorum. Fuarımız hayırlı
olsun” diye konuştu.

İŞ İNSANI ÖZIŞIK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
ZİYARETLE BAŞARI DİLEDİ

YOZGAT
İÇİN HİZMET
EDECEĞİZ
Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı İş İnsanı Zafer
Özışık, kısa bir süre önce
atamaları gerçekleşen Yozgat
Defterdarı Yüksel Enoğlu ve
Vergi Dairesi Müdürü Hakan
Odabaşı’na nezaket ziyareti
gerçekleştirdi.
Yozgat’ta yaptığı
yatırımlar ve istihdama
sağladığı katkılarla örnek
vergi mükelleflerinden
olan Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer Özışık,
ilk ziyaretini Vergi Dairesi
Müdürü Hakan Odabaşı’na
gerçekleştirdi. Samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyarette
Özışık, Odabaşı’na görevinde
başarılar diledi.
Daha önce Gölbaşı’nda
görev yaptığını söyleyen
Vergi Dairesi Müdürü Hakan
Odabaşı, Yozgat’a hizmet
etmekten mutluluk duyduğunu
belirterek, nazik ziyaretinden
ötürü Özışık’a teşekkür etti.

YOZGAT’A
YABANCI DEĞİL
Boğazlıyan ilçesinde 19982002 yılları arsında memuriyet
hayatına başlayan Defter
Yüksel Enoğlu da Yozgat’ta
bir kez daha görev yapmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Yozgat’ta göreve
başladığında ilk duyduğu
isimlerden birinin İş İnsanı
Zafer Özışık olduğunu söyleyen
Enoğlu, her zaman vergi
mükellefleri ile iç içe saha
da görev yapan, cezadan
önce istihdamın artırılması
noktasında destek veren bir
hizmet anlayışı ile çalışacağını
söyledi.
İş İnsanı Zafer Özışık da
Defterdar Yüksel Enoğlu’da
görevinde başarılar dileyerek,
her zaman vatandaşa hizmet
noktasında yürüteceği
çalışmalarında yanında ve
destekçisi olacaklarını söyledi.

GÜNCEL

KONGREDE
BOZOK DA YER ALDI
Erzurum Teknik Üniversitesi
(ETÜ) ev sahipliğinde, Yozgat
Bozok Üniversitesi, İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi ve Kırıkkale
Üniversitesi’nin paydaşlığında
düzenlenen “6. Uluslararası Adli
Hemşirelik Kongresi” Erzurum’da
gerçekleştirildi.
16-18 Mayıs tarihleri arasında
12 farklı oturumla adli hemşirelik
alanının gelişimine katkıda
bulunmak ve bu alandaki güncel
gelişmeler ile deneyimleri
paylaşmak, farklı disiplinlerde
adli bilimler alanında çalışan
profesyoneller arasındaki iletişim
ve iş birliğini artırarak ülkemizdeki
ve uluslararası düzeydeki bilim
insanlarını bir araya getirmek
amacıyla Erzurum Teknik
Üniversitesi Prof. Dr. Muammer
Yaylalı Konferans Salonunda
düzenlenen kongreye, ETÜ
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak,
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol
Akın, Erzurum Vali Yardımcısı
Hamdullah Suphi Özgödek,
Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan
Özkan, ETÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol Soysal, ETÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu,
Üniversitesitemiz Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç
Polat, Kırıkkale Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Yurdagül Erdem ile
çok sayıda akademisyen ve
öğrenci katıldı. Kongrenin açılış
konuşmasını yapan ETÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur
Yılmaz Karabulutlu, “Düzenlenen
kongre ile ülkemiz için önemli

sosyal sorunlar, dünyada adli
hemşireliğin kuruluşu, adli
hemşireliğin disiplinler arası
rolü, farklı ülkelerde adli
hemşireliğin gelişimi ve durumu,
bazı durumlarda hemşirelerin
karşılaştıkları etik ve yasal
sorunlar ve adli olaylar, çocuk
suçluluğu, şiddet, sosyal medya
ve suç, dezavantajlı grupların
sorunları, savaşlar ve göçün adli
boyutu ile cezaevi hemşireliği
gibi adli bilimlerle ilişkili birçok
konu gençlerin de bakış açısını
içeren bir oturum ile birlikte
oldukça geniş bir yelpazede ele
alınacaktır” dedi.
Daha sonra konuşmalarını
gerçekleştiren ETÜ Rektörü Prof.
Dr. Bülent Çakmak ise konuyla
ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Adli hemşirelik adli bilimler
alanında çalışan nitelikli insan
gücü olarak önemli bir uzmanlık
alanıdır. Adli hemşirelik,
hemşirelik biliminin yasal
prosedürlere uygulanmasıdır ve
özel eğitim de gerektirmektedir.
Adli tıp konularında özel
eğitim almış hemşire sayısının
artması, buna bağlı olarak adli
konularda görev yapan sağlık
kuruluşlarında Adli Hemşirelik
Birimlerinin oluşturulması adaletin
doğru ve hızlı gerçekleşmesine
dolayısıyla toplum huzurunun
sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Kongremizin, adli hemşirelik ve
adli bilimler alanında güncel
bilgilerin tartışılarak bu alandaki
gelişime katkıda bulunacak ortamı
oluşturacağına ve katılımcılar
arasında iletişim ve iş birliğini
artıracağına olan inancım
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sonsuzdur.”
Kongrenin paydaşları arasında
yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
ise adli hemşirelik biliminin dünya
genelinde insanların yaşamlarını
etkileyen suç ve şiddetle bağlantılı
en güçlü iki sistemin "Sağlık" ve
"Adalet" olduğunu belirterek:
"Şiddet suçu ve beraberinde
ortaya çıkan sorunlar pek çok
disiplinin ilgi alanına girmektedir.
Ancak hiçbir disiplin tek başına
şiddet ve buna bağlı olarak
ortaya çıkabilecek travmalarla
baş etmede tam anlamıyla yeterli
olamamakta ve bu konuda
adli ekip iş birliğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Suç ve suçlunun
arttığı günümüz dünyasında adli
hemşirelik alanına ilgi duyan,
mağdurlarla çalışan, mağdurların
haklarını gözeten, suçlunun
hak ettiği cezayı alması ve
adaletin sağlanması konusunda
çaba gösteren, adli ekibin bir
üyesi olarak görev yapan tüm
profesyonellere ve adli bilimler
alanında eğitim alan lisan ve
lisansüstü öğrencilerin yararına
olacağına inandığım kongrenin
hayırlı olmasını diliyor, çıktıların
sorunlara çözüm olmasını temenni
ediyorum" şeklinde konuştu.
Kongre kapsamında
Erzurum’da bir dizi temasta
bulunan Rektör Karadağ,
kongrenin ev sahibi ETÜ Rektörü
Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı, ardından
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ömer Çomaklı’yı makamlarında
ziyaret ederek, üniversitelerinin
yürüttükleri çalışmalar hakkında
bilgiler aldı.
Eda DEMİREL

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden
sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

YusufBAŞER

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat İl Başkanı

Hemen
sonra

Aşı
boyası

Küçük
bir esnaf

Dünyanın
iki ucu

Baston

Resimli
duvar ilanı

Şafak
vakti

Değerli bir
süs taşı

Sanayi,
endüstri

Romatizma

Yersiz
davranış

Reçineli
zamk

Fütüvvet
şeyhi

Bir yol
kaplaması

Boynun
arkası

Efsanevi
Argos kralı

Adaletli
Hint
kraliçesi

Teras,
sundurma

Tek,
biricik

İnce,
keskin ses

Derviş
külahı

Aşırı
saf

Gurbet

Zihinde
tasarlanan

Bir süs
köpeği
Tanrı
tanımaz
İsim

Tutsak
Dar, kalın
tahta
Durağan
Nüsha
İsyankar

Üretim

Futbol
oyunu

Akarsuyun
hacmi

Sözleşme
Kamuflaj

Oturulan
yer

Hint
böreği

Kirli ve
pasaklı

İterek,
zorla

Afrika'da
bir nehir

Boy

Bir yaban
mersini

Büyük
teyze

Sevgili

Ceylan,
karaca

Teninde
ben
bulunan

Gelenek

Vezir
uşağı
Üç köşeli
bir çalgı

Büyüteç

Uyma

Bir halk
oyunu

Çin
verniği

Ankara'nın
bir ilçesi

Roma'nın
eski adı

Odunsu
bitki

Sâfi

Japon
çömleği

Uzunluk
ölçüsü

Kırma,
melez

İnsan
topluluğu

Cami'nin
bir bölümü

İslam'ın
bir şartı

İlavesi

Kent
serserisi

Bir
tahıl

Bahçe
mutfağı

Çıkarma
işareti

Açığa
çıkarma

Halk
şairi
Menekşe

Uyanık,
gözü açık

Aba giymiş olan

Kafa,
ser

Istırap

Metin

Etkin

Delgeç

Tavlada
bir sayı

Bir kan
grubu

Bir nota

Derme
çatma

Erkek
ördek

Yokuş

Derin
baygınlık

Boğaz,
gırtlak

Yemeklik
bir bitki

Üs,
merkez

El ile
yapılan
iş

İnanç

Kalıtsal

Akım
toplar

Başlıca,
temel

Yalım,
yalaz

Hafifçe
topallayan

Tatlı bir
besin

İşaret

Külhanbeyi ağzı

Efelek

Mimarlık

Alt
resimdeki
Yozgat
Şefaatli
belediye
başkanı

Irmak

Bir Latin
dansı

Büyük
bir balık

Bir gün
adı

Bir cins
güvercin

Yozgat'ın
meşhur
yemeği

Yozgat'ta
bir kaya
yerleşimi
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T
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KR
ME
AY
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EF

Belli
etme

Suç işleyen kimse
Kolayca
aldatılan

Üst resimdeki
Ankara
Kahraman
Kazan
Belediye Bşk.

Yozgat'ta
bir dağ
Güçlü,
sağlam

G

Söz
verme
Evcil bir
geyik

R
Oran

Kişisel
bilgisayar

P
İçine
alma
Sözleşme

A
Eskrim
kılıcı

G
Ü
V
E
N
C
İ
K

Yanardağ
tıkacı
Yozgat'ın
ünlü cacığı

E P
E
A Z
Z
R İ
K

Sıvı hale
gelmek
Yetersiz

Molekül

Devlet
adamları

Ankara'
nın en
kalabalık
ilçesi

Kalın kaba
kumaş

Seciye,
karakter

Hint
kraliçesi

Düş
ülke

Varsayım,
faraziye
Baş,
kafa

Memeli
bir
hayvan
Taklit

Avare

Boya
inceltici

Bir pasta
türü
Kavisli
olan

İktisat

Demir
yolu
Kez,
defa

Yurt
dışına
satma

Bir tür
koyun

Kraliçe

Yavaş,
sessiz

Hazırlayan
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Rütbesiz
asker

Bayağı
Utku

Tanrı

Arka,
geri

Keşiş

Kısa iç
giysisi

Destansı

Seslenme
sözü
Yanlış,
yanılgı

Bazen
Artan
sayı

Durmadan
Mağaza
bölümü

Ön gün
Taslak

Gece
bekçisi

Derince
çanak

Belge

Göktürk
harfleri

Bulmaya
çalışma
Tümör

E
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D
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V E
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T

Su
taşkını

İlkesöz

Peki,
hayhay

Bir iletişim
aracı

Piston
kolu

Garip,
şaşılacak

Erkek
hizmetçi

Sonra,
en sonra

Yılanın
attığı deri

Bir zaman
birimi

Ritm,
tartım

Asılsız
söz

Terek

Asılı
taşıt
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F
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Bir
devlet
Nemli

Bir
yeryüzü
şekli

Bir
Amerikan
füzesi
Bir sayı

Büyük
derslik

Göreceli

Birdenbire
öfkelenme
Kalıcılık,
ölmezlik

Kedi,
köpek
yavrusu

Hint omleti

Boyu
büyümek
Öz su

Erler

Kırmızı

U
R
U
G
U
A
Y
Saat
zinciri

Yemeklik
bir sebze

K
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R
E
V
İ
Z

Sürüm
Terazi
gözü

K
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K
Z
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O
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E
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F
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İ S
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R E V A Ç
A
A H U
R A T
B
T A B U
F E R İ K
Kimono
kuşağı

Makineli
tüfek

İtikleme

Beşinci
tat

Bir tembih
sözü

Bir deniz
memelisi

Üstünden
geçmek

Boksta bir
yumruk

Bir ipek
kumaş

Bir renk
Eskrim
kılıçı

Muhtemel
Fırlatmak

Ondalık
Alay,
istihza

Bilgisayar
belleği

Kahveci
tepsisi

Toplar
damar

Çok
güzel

Yaşlı
kurt

Tespih
tepeliği

Küçük
bir kuş
Evlilik
akdi

Engel
Kesin
yargı

İskambilde
sinek
İnternette
kullanıcı
resmi

Açıkça
duyurma

Ankara'da
bir baraj

Ceylan,
karaca

Tanrı
tanımaz

Kimya'da,
Bizmut

Tekinsiz

İ
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L A S I
A R
L
K
E M
A S K I
K E Ş
L A
Ş
A N T A
D E H
P A T İ
İ L A N
Küpeşte
deliği

Sardalye
balığı

Alt
resimdeki
Hayırsever
iş insanı

Küçük
gemi

Reçineli
zamk

Kurnaz,
açıkgöz

İlaç,
deva

Büyük
rezalet

Bir çeşit
peynir
Bir nota

Yunanca
bir harf

Ata verilen
emir
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1'den 9'a kadar
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ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır
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Süvari Başkomutan’ın Kahraman Süvarileri-1
"Uzağı yakınlaştıran attır."
Kırgız atasözü, "Atına bakan ardına bakmaz." Uygur atasözü,
“Her çeşit spor faaliyetlerini,Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak
lazımdır.” Atatürk
“Atatürk ,Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”Daly Telegraph
"...Mustafa Kemâl, ölümsüz
kahraman,/Sen Samsun'a ayak
bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,/Dalgalandı vatan. “Özker
Yaşın
Mustafa Kemal Atatürk, bir
ülkenin geleceği olan gençlere
güven,umut ve cesaretle bağlanmış ve gençlerin eğitimine
öncelik tanımıştır.” Başucu
kaynağımız Nutuk, Onuncu Yıl
konuşması ve Gençliğe Hitabesi”
tarihimizi, kültürümüzü anlatırken geleceğe ışık tutmakta
halkımıza ve özellikle gençlere
sonsuza dek unutulmaması gereken sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

"Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren
sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz
eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir
özgürlüğünün en değerli simgesi
olacaksınız" (1924-Dumlupınar)
diyen Atatürk, "Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde
kendimi gördüğümden dolayı
mutluyum. Türk gençliği gayeye,bizim yükselme idealimize
durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Ey yükselen yeni nesil!..
Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz
kurduk; onu yaşatacak yükseltecek olan sizsiniz" demiştir.
“Mustafa Kemal'i düşünüyorum;/Yeleleri alevden al bir ata
binmiş
Aşıyor yüce dağları , engin
denizleri./Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,/
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında/Destanlar yaratıyor
cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordu-

lar geliyor/Her askeri
Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal'i
düşünüyorum;/Gelmiş
geçmiş kahramanlara
bedel
Hükmediyor uçsuz
bucaksız göklere/Al bir
ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden
zafere./Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım
sabahı!/Yine bizimle
beraber her yerde,
Yaşıyor dört köşesinde vatanın/Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Mustafa Kemal'i düşünüyorum,/Altın saçları dalgalanıyor
rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum/Uykularıma giriyor her
gece.
Ellerinden öpüyorum.”Ümit
Yaşar OĞUZCAN-Mustafa Kemal’i Düşünüyorum
“Atatürk, dayanıklı, mücadeleci,harika bir subay,kelimenin

tam manasıyla mükemmel bir yönetici.”
General Liman Von
Sanders
Mitolojiye, destanlara, ağıtlara, masallara, öykülere, türkülere
konu olan atlar,asalet,
cesaret ve özgürlük
simgesi olarak tarihe
geçmişler. Tarihin akışını değiştiren Süvari
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
en yakın dost ve can
yoldaşı atları, süvarileri ve Mehmetçik olmuştur.
Atlar özgürce şaha kalkarlar ve süvarisi ile birlikte topluma duygu ve heyecan katarak sevgi çemberi yaratırlar.
Süvarisi düşünce hiçbir şekilde
üzerine basıp geçmezler ve
beklerler. Beyler, şahlar, efeler,
seğmenler ve süvariler özel kıyafetleri ile özel atlara binerler.
Tıpkı 27 Aralık 1919 'da Ankara
Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan binlerce

YAHYA
AKSOY

atlı zeybek kıyafetli SEYMEN
ALAYI gibi.
Atatürk'ün atı Sakarya, zaferi,
vatan sevgisini,güveni,yükselmeyi ve bağımsızlığı simgeler.
Atlar, gerektiğinde şaha kalkarlar ve gerektiğinde ağlarlar.
Yücelik duygusu atların benliğine
işlemiştir.Anıtkabir giriş merdivenleri solunda yer alan HÜRRİYET KULESi iç duvarında melek
ve attan meydana getirilmiş
hürriyeti tanımlayan kabartma
bir kompozisyon vardır.Kanatlı
meleğin elinde "HÜRRİYET BEYANNAMESİ" ve onunla bütünleşen özgürlüğü simgeleyen at
figürü yer almaktadır. At, asalet,
cesaret,özgürlük ve yücelik simgesidir...!
Atatürk, 3 Şubat 1934 tarihinde Yozgat’a yaptığı ziyaret sırasında belediye şeref defterine
yazdığı yazıda şöyle demekte:
"Ünlü süvarilerin, harp meydanlarında kahramanca dövüşen
Türk yiğitlerinin harman olduğu
diyar; Bozok Yaylası’nın çocukları, var olun.” DEVAMI YARIN

MiNiK ARKEOLOGLAR
Yozgat Müzesi içerisinde
Yozgat İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ve Yozgat Müzesi
Müdürlüğü tarafından
düzenlenen etkinlikte; öğrenciler
ilk önce müzeyi gezdi, daha
sonra Yozgat tanıtım filmini
konferans salonunda seyrettikten
sonra, müze bahçesinde
düzenlenen kazı alanında
bilimsel kazı çalışması yaparak,
eğlendiler. Çeşitli oyunlar ve
yarışmalar düzenlenen etkinlikte
öğrenciler hem eğlendiler, hem
öğrendiler.
Yozgat İl Kültür ve Turizm
Müdürü Hüseyin Çiftci,
“18 Mayıs Uluslararası
Müzeler Günü çerçevesinde

öğrencilerimize yönelik
çeşitli etkinlikler düzenledik.
Eğlenerek öğrenmeleri,
müzenin akıllarında hoş bir seda
bırakmasını istedik. Konferans
salonumuzda Yozgat tanıtım
filmini seyreden çocuklarımız
müzemizi gezdiler. Bahçede
yarışmalar düzenledik. Bilimsel
kazı çalışmaların nasıl yapıldığını
görmeleri için de bahçemizde
kendi yaptığımız bir kazı alanı
yaptık. Öğrenciler kazı yaparken
nasıl yapıldığını öğrenirken,
tarihi eserlerin de önemini
kavramış oldular. Bütün müze
çalışanlarımızın ve müzelere
gönül veren herkesin 18 Mayıs
Müze Gününü kutluyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden
Mayıs, Türk
Milleti’nin
bağımsızlık
ve özgürlük
umutlarının
inanca dönüştüğü,
sonraki19nesillere
teslim
etmenin
en büyük
görevimiz
olduğunun
bilincindeyiz.
kurtuluş
ataşenin
yakıldığı veAnma
aydınlıkGençlik
bir geleceğe
olan inancın
kuvvetlendiği
adıdır.
19 Mayıs
Atatürk’ü
ve Spor
Bayramınız
kutlugünün
olsun.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ali

KEVEN

Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili
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KOMŞUDAN

BiR HABER

'DELiCE TUZU'

DÜNYA
SOFRALARINDA
"KRONIK BIR HASTALIK"
Nefroloji Hekimi Uzman Doktor Gamze İçaçan Uyardı!

Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji Hekimi Uzman doktor Gamze
İçaçan Hipertansiyon günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

İçaçan, Çoğunlukla yüksek kan basıncı
olarak bilinen hipertansiyon, kan basıncının
yükseldiği kronik (süreğen) bir hastalık
olduğunu söyledi.
İçaçan yaptığı açıklamada, "Yüksek
tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan
biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur.
Dünyada on kişiden yaklaşık 4’ünün
tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir.
Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden
seyredebilir ve hastaların yüzde 50’si
durumlarından habersizdir. Yüksek kan
basıncı tedavi edilmediğinde, tüm vücuttaki
atardamarlara ve yaşamsal önemi olan
organlara hasar verebilecek sinsi bir
hastalıktır. Kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek

yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve
damarlarda anevrizma oluşmasına neden
olmaktadır" dedi.
Hipertansiyonun nasıl anlaşılacağı
konuşunda da bilgiler veren İçaçan,
"Halsizlik, yorgunluk, Nefes darlığı, çarpıntı,
göğüs ağrısı, Burun kanaması, Görmede
bozukluk, Kulaklarda çınlama, Yürüme ve
merdiven çıkmada zorlanma, Bazen çok sık
idrara çıkma, Gece uykudan uyanıp idrar
yapma, Bacaklarda şişlik olabilir. Yüksek
tansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin
uygulanması kan basıncı kontrolü için tek
başına yeterli olmamakta, başarılı bir sonuç
için mutlaka sağlıklı yaşam davranışlarının
geliştirmesi gerekmektedir.

Gelecek vadeden genç Yozgatlı:

GÜLHAN TÜRKBEN

Yozgat Akdağmadeni Gökdere Köyü nüfusuna
kayıtlı olan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dili
İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Gülhan Türkben,
İstanbul’da eğitim kurumlarında seminerler vermeye
devam ediyor. Yaptığı sunumlar ve verdiği bilgilerle
adeta eğitim kurumlarının aranan ismi olan Gülhan
Türkben, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, üniversite
öğrencilerine yönelik Dikek Geçiş Sınavı hakkında
bilgi verdi; öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gülhan
Türkben’e, seminer sonrasında İstanbul Kültür
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dekanı Sinan
Kesici tarafından plaket takdim edildi. Aynı zamanda
Havacılık Bölümü mezunu da olan Gülhan Türben,
gelecek zamanlarda hava yollarında vazife almak
istediğini söyledi. Eda DEMİREL

Kırıkkale'de günlük 200
bin litre fay hattı kırığından
çıkan doğal kaynak suyunun
buharlaşmasıyla elde edilen
coğrafi işaretli Delice tuzu,
dünyaya açıldı. Mineral
zenginliğiyle ön plana çıkan
tuz, başta İngiltere, Almanya,
Hollanda, Amerika, İsviçre ve
Rusya olmak üzere 10 ülkeye
gönderiliyor. Kırıkkale'nin
Delice ilçesinde üretilen
tuz, doğal kaynak suyu
tuzlasında tamamen doğal
yollarla elde edilen ve mineral
zenginliğiyle de öne çıkıyor.
Dağların eteklerindeki fay
hattından çıkan 200 bin litre
doğal kaynak suyundan
elde ediliyor. Toprak
minerallerini toplayıp sera tipi
havuzlarda güneş ışınlarıyla
buharlaştırılmasıyla ortaya
çıkan tuz, hijyenik koşullarda
herhangi bir kimyasal işleme
maruz kalmadan doğal yollarla

üretilmesi dolayısıyla da ilgi
görüyor. Özellikle magnezyum
oranının yüksekliği, kimyasal
işleme maruz kalmaması ve
ödemi önlemesi nedeniyle
diğer tuzlardan ayrılıyor.
Coğrafi işaretli tuz, başta ABD,
Almanya, İsviçre, İngiltere,
Avustralya, Belçika, Kore ve
Yeni Zelanda gibi ülkelere
de ihracatı yapılıyor. Mineral
zenginliği ile ön plana çıkan
çıkan tuzun katı hali yurt içi ve
yurt dışında ilgi görürken, sıvı

hali de yurt dışına gönderiliyor.
Magnezyum ve potasyum
içeren Delice tuzunu,
kramp ve eklem ağrılarına
faydalı gelmesinden dolayı
sporcularda tercih ediyor.
Mayi Tuz Yönetim Kurulu
Başkanı Oktay Gözüyukarı,
İHA muhabirine yaptığı
açıklamada, doğal kaynak
suyunun bölgedeki toprak
minerallerini toplayıp fay hattı
kırığından gün yüzüne çıktığını
söyledi.

'PATLICAN PEHLi'NE iŞARET

Amasya'ya özgü 'Patlıcan Pehli', Türk Patent
ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi işaret
belgesi' aldı.
Valilik öncülüğünde Yeşilırmak Havzası
Kalkınma Birliği'nin çalışmaları sonucunda
Amasya'nın 'Patlıcan Pehlisi' coğrafi işaret
belgesi aldı. Böylece Amasya'da toplam coğrafi
işaretli ürün sayısı 9'a yükselmiş oldu.
Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım
lansmanında Amasya'nın köklü tarihi, kültürü
ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtarak, bu

alanda Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini
ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı,
2022 yılı içerisinde coğrafi işaret sayısını 33'e
çıkaracaklarını söyledi.
'Amasya Patlıcan Pehli' yemeği ile
Amasya'nın coğrafi işaret tescil sayısının
9'a çıktığını kaydeden Vali Masatlı, 'Coğrafi
İşaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü
ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak,
tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza
ederek korunmasını sağlamak adına büyük
önem taşımaktadır. Amasya'ya geldiğimizde,
ilimizin 4 adet coğrafi işaret tescili
bulunmaktaydı. Bizlerde Amasya turizmine katkı
sağlamak amacıyla, Valiliğimizin öncülüğünde,
başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere ilimize
ait coğrafi işaretlerin arttırılması yönünde
çalışmalarımıza başladık. Bugün de yapmış
olduğumuz çalışmalar sonucunda, 'Amasya
Patlıcan Pehli' yemeğini Amasya'mızın 9. coğrafi
işaretli ürünü olarak tescillemiş olduk" diye
konuştu.

VALİ AYHAN'DAN SİVAS'A HÜZÜNLÜ VEDA
Valiler Kararnamesi ile
Sivas'tan Şanlıurfa Valiliğine
atanan Salih Ayhan'a Sivas
Belediyesi tarafından veda
programı düzenlendi.
Programda fahri hemşehrilik
beraatı verilen Vali Ayhan,
duygusal anlar yaşadı.
Sivas Belediyesi, kentten
Şanlıurfa Valiliği'ne atanan
Salih Ayhan onuruna vefa
programı düzenlendi.
Programa Vali Ayhan'ın yanı
sıra AK Parti TBMM Grup
Başkanı ve Sivas Milletvekili
İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas
Milletvekilleri Mehmet Habib
Soluk, Semiha Ekinci, MHP
Sivas Milletvekili Ahmet

Özyürek, Belediye Başkanı
Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Eken, Belediye Başkanı Hilmi
Bilgin, il protokolü, kurum
müdürleri ve çok sayıda kişi
katıldı. Programda konuşan
Vali Ayhan Sivas'ta son 4 yılı
valilik olmak üzere görev
yaptığı 14 yıllık süre içerisinde
vatandaşların kendisine kucak
açtığını ve bağrına bastığını
söyledi. Konuşması sırasında
zaman zaman duygulu anlar
yaşayan Ayhan, Bu şehre
gönlümüzü verdik, sizlerle
sevindik ve sizlerle üzüldük.
Acılarınız acımız, sevinçleriniz

sevincimiz, mutluluklarınız
mutluluğumuz oldu dedi.
Görev sürecinde desteğini
yanında gördüğü herkese
teşekkür eden Ayhan, Güzel
ülkemizin birçok yerinde
görev yapmak nasip oldu. Her
ayrılış hüzünlüdür, muhakkak
ki insanı yaralar. Ama ilk defa
bir şehirden ve bu sultan
şehrin samimi insanlarından
ayrılmanın üzüntüsünü bu
kadar derinden yaşıyorum ve
hissediyorum diye konuştu.
Sivas Belediye Meclisi
tarafından alınan kararla
Ayhan'a fahri hemşehrilik beratı
verildi. Ayhan'a, beratı Belediye
Başkanı Hilmi Bilgin takdim etti.
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“YENiDEN SAHLANIS”
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
münasebeti ile yayınladığı mesajında bağımsızlık
vurgusu yaptı. Türk milletinin 19 Mayıs’ta yeniden
şahlandığını kaydeden Köse, “ 19 Mayıs 1919,
yorgun nitelendirilen bir milletin, Gazi Mustafa
Kemal önderliğinde yeniden şahlandığı bir gündür.
Sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı; yaktığı
bağımsızlık meşalesi ile mazlum ulusların yolunu
aydınlatan, esaret altındaki nice milletlere örnek
olan bir bağımsızlık mücadelesidir. Cumhuriyetimiz

gençlerimize emanet edilmiştir. Bağımsızlığına
düşkün aziz Türk milletinin genç evlatları geçmişte
olduğu gibi azim ve kararlılık içinde olmaya devam
edeceklerdir. Türkiye’nin yarınları, güçlü Türkiye
hedefi, 2023 hedefleri için en büyük umudumuz,
gururumuz gençlerimizdir. 19 Mayıs Milli Şahlanışın
Destanıdır. Milletimizin bu kurtuluş mücadelesinde
gösterdiği azim, kararlılık ve başarı, ülkeyi bölmek
isteyenlerin oyunlarını bertaraf etmiş ve bağımsızlık
meşalesi olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini
almıştır. Tarih boyunca milletimizin üzerinde

oynanmak istenen tüm oyunlar, birlik ve beraberlik
içinde kararlı ve azimli bağımsızlık aşkıyla her zaman
bozguna uğratılmıştır. Dört bir yanı istila edilmiş olan
mukaddes vatan hürriyet ve istiklaline kavuşturmak
amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’dan yükselen
milli ruhla bütünleşmiştir. Semalarında ezanların
çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı
özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak hep birlikte
çalışacağız. 2023,2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak
için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Vali Ziya Polat:

"GENÇLERE

EMANET"

Yozgat Valisi Ziya Polat 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj
yayımladı.
Yozgat Valisi Ziya Polat 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı nedeni ile bir
mesaj yayımladı. Vali Polat,
mesajında Atatürk’ün Türkiye
Cumhuriyeti’ni geleceğin teminatı
gençlere bıraktığını belirterek,
“Cumhuriyetimizin temellerinin
atıldığı ve aziz milletimizin
varoluş mücadelesinin başlangıcı
olan 19 Mayıs 1919 tarihi,
milletimizin bağımsızlık iradesinin
Samsun'dan başlayarak, tüm
Türkiye'ye yayıldığı bir gündür ve
Kurtuluş Zaferine atılan en önemli
adımlardan birisidir. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün liderliğinde,
milletimizin emsalsiz özverisi
ve Yüce Meclisimizin cesur
kararlarıyla yürütülen İstiklal
Savaşı, millet egemenliğine
dayanan, bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulmasını
sağlamıştır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük
sıkıntılar çekilerek ve büyük
bedeller ödenerek kurulduğunu
anımsatan Vali Polat, “Büyük
sıkıntılar ve yokluklar içerisinde,
büyük bedeller ödenerek
fedakârlıklarla kurulan Türkiye
Cumhuriyeti geleceğimizin
teminatı gençlerimize
emanet edilmiştir. Bu itibarla,
gençliğimizin her bakımından
daha iyi yetiştirilmesi, spora
yönlendirilmesi, kafa ve beden
sağlığı için kötü alışkanlıklardan
uzak tutulması büyük önem arz
etmektedir. Kendine güvenen,
donanımlı, bilgili, milli ve
manevi değerlerine sahip çıkan,
demokrasiye inanan, çalışkan,
üretken ve sporu seven genç
nesiller yetiştirmek hepimizin
toplumsal sorumluluğu ve
görevidir. Cumhuriyetimizin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları başta olmak
üzere tüm kahramanlarımızı, aziz
şehit ve gazilerimizi rahmetle,
şükranla, minnetle anıyorum.
Milletimizin ve Yozgatlı
Hemşerilerimin 'Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramını'
içtenlikle kutluyor, geleceğimizin
mimarı olacak genç kardeşlerime
sevgi ve saygılarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.

