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BiR DÜNYA MÜMKÜN
TEMİZLİK YAPTILAR
Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, bir grup
gönüllü, farkındalık oluşturmak amacıyla
Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli
parkında temizlik çalışması yaptı.
Yozgat’ta bir grup gönüllü, temiz çevre
bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla
Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bir araya geldi.
Gönüllüler burada kağıt, plastik, metal, şişe ve
sigara izmaritlerini yanlarında getirdikleri çöp
torbalarına biriktirdiler.
Çevre ve temizlik bilincinin ön plana çıktığı
etkinlik, yaklaşık bir buçuk saat sürerken
etkinliğe katılan gönüllüler, piknik yapan
vatandaşları da çevreye karşı duyarlı olmaları
konusunda uyardı.
>>> 2. Sayfada

TONGAR:ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Yozgat Belediyesi sosyalkültürel faaliyetleri kapsamında
yaptığı çalışmalar kapsamında
“Aylık gönül söyleşileri”
program konuğu SosyologYazar Hatice Kübra Tongar oldu.
Yozgat Büyük Sinema
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen söyleşi programına
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse ve Eşi Nagehan
Köse, İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk’ün eşi Özlem
Esertürk, Ak Parti Kadın Kolları
Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve
vatandaşlar katıldı. 3'TE

OVAKENT'E

YAKIŞAN AÇILIŞ
Boğazlıyan'ın güzide kasabalarından bir tanesi olan
Ovakent Kasabası'nda, toplu açılış töreni gerçekleştirildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Ovakent Kasabası'nda gerçekleştirilen
açılışa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman
Düğenci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Nurullah Nurdoğan, Sırçalı Belediye Başkanı
Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı
Şaban Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı
İskender Nazlı, İl Genel Meclis Üyeleri Muktat
Erdem ve Mikayil Demir ile Muhtarlar, kasaba
halkı ve davettiler katıldı.
>>> 3. Sayfada

TOÇ-BiR -SEN’DE
KOÇ GÜVEN TAZELEDI
Memur Sen
Konfederasyonuna Bağlı
Tarım Orman ve Çevre
Çalışanları Birliği Sendikası
(Toç-bir-sen) Yozgat
Şubesi'nin 3. Olağan Genel
Kurulu Yapıldı. Kurulda
Başkanlığa Kamil Koç
Seçildi. Tek aday olarak
423 üyenin oylarıyla tekrar

başkanlığa seçilen Başkan
Kamil Koç, genel kurula
katılan herkese teşekkür etti.
Koç, Tarım Orman ve
Çevre Çalışanları Birliği
Sendikası (Toç Bir Sen)
Yozgat Şube başkanlığı
seçimini üyelerin katılımı ile
gerçekleştirdiklerini söyledi.
>>>3. sayfada

YOZGAT'TA DUALAR

KIDIMAN iÇiN
PLANLI KESINTI ‘YATIRIM

VE BAKIM’ DEMEK
Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketleri
BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, tüketicileri “planlı
kesinti nedir, niçin yapılır” konularında
bilgilendirmek üzere ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şebeke iyileştirme, tesislerin
yenilenmesi ve yatırım çalışmalarının aralıksız
devam ettiği ifade edilerek, “Bu sırada
çalışmaların can ve mal güvenliğini tehdit
etmemesi adına zaruri olarak planlı kesintiler
gündeme gelebilmekte. Planlı çalışmalar
sırasında tüketicilerimizin mağduriyet
yaşamaması için 48 saat önceden kamuoyuna
gerekli bilgilendirmeler yapılmakta” denildi.
>>>6.sayfada

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı
Şehit Kızılay Personeli Mehmet Arif
Kıdıman İçin Mevlit Okuttu
Suriye’nin El Bab bölgesinde 14 Eylül
2020 tarihinde görevli Türk Kızılay ekibinin
bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırı
sonucu şehit olan Mehmet Arif Kıdıman,
vefatının ikinci senesinde unutulmadı.
Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı
tarafından şehit personel Kıdıman için
mevlit okutuldu ve dualar edildi.
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk İbiş, İki yıl önce
Suriye El Bab bölgesinde düzenlenen
hain saldırı sonucu görevi başında şehit
edilen Mehmet Arif Kıdıman için mevlit
okuttuklarını söyledi.
>>> 4. Sayfada

iL BiRiNCiSi
DAULAR BILAL

HOCAYA
Akdağmadeni Anadolu Kız İmam
Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail
Demiryürek ve Namık Kemal Ortaokulu
Müdür Yardımcısı Süleyman Demiryürek'in
babaları Bilal Demiryürek vefat etti.
>>>3'DE

OLDULAR

Yozgat’ta düzenlenen minikler futbol turnuvasına
katılan Yerköylü minikler il birincisi oldu.6'DA

AKDAĞMADENI'NDE KORKUNÇ OLAY
Yozgat’ta tartıştığı
arkadaşını 53 bıçak
darbesiyle öldüren genç
tutuklandı.
Olay, Cuma gecesi
Akdağmadeni ilçesi Emek
Mahallesi'nde meydana geldi.
>>> 5. Sayfada

YOSIAD'DAN 80

ÖĞRENCIYE BURS
Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği
(YOSİAD) Yozgatlı ihtiyaç sahibi Üniversite
öğrencilerine bu yıl yılda burs desteğinde
bulunacaklarını söyledi.
>> 2. Sayfada

ÇOKRADAN MAHALLESİ’NE

YENi DÜZENLEME
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,
Çokradan Mahallesinde yapılacak imar
planı için yüklenici firmaya yer tesliminin
yapıldığını söyledi. Başkan Codar, yer
tesliminin 16 Eylül 2022 tarihinde yapıldığını
sözlerine ekledi. >>>3. sayfada

GÜNCEL
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Bozdağ Yozgat’ta Toplu Açılış Törenlerine Katıldı
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Belediyesi
Toplu Açılış Töreni'ne
katıldı.
Son 20 yılda yapılan
hizmetleri anlatan Bakan
Bozdağ, gündeme dair
açıklamalar da bulundu.. “İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Soyer'in, ''100 yıl önce bu
toprakları yönetenler
gaflet, delalet ve hatta
hıyanet içindeydi'' sözlerine tepkisini dile getiren
Bakan Bozdağ : ‘’İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı bir
açıklama yapıyor.
Açıklamasında da ecdadımıza
saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullanıyor.
Ve İzmir'i işgal eden, ülkemizin önemli bir kısmını işgal
eden Yunan mezalimi diye kayıtlara geçen, nice zulme imza
atan Yunan'a dair tek bir cümle
dahi kurmuyor.
Ben buradan sormak isti-

AHMET
SARGIN

yorum Aziz Türk
Milleti, ecdadı ile
kavgalı bir millet
mi?”
“Bizim ecdadımız,
Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı
da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da
bizim ecdadımızdır.
Bizim ecdadımızın tarihte geriye
gidişini, biz ne kadar gittiğini, tarih
kitapları bile tam

yazamıyor.”
“Bilinen tarihe baktığınızda
ordumuzun 2200 sene gibi uzun
bir kuruluş dönemini kutlayan
bir Türkiye var.
Eğer biz, sadece dün meydana geldiysek, binlerce yıllık
ordumuzun kuruluşunu niye
kutluyoruz?
Malazgirt Zaferi’nin 951.
Yılını kutladık.
Madem biz dün yoktuk, ec-

dadımız yoktur niye 951. yılını
kutluyoruz?'' dedi.
Bakan Bozdağ, Yozgat Şehit
Aileleri ve Gaziler Derneğine
gerçekleştirdiği ziyarette , Yozgat'ta bir dizi programlar için
bulunduğunu belirtti.
Şehitlerin kendilerine emaneti olan yakınları ve gazilerle
birlikte olmak, onların temsilcileri ile bir araya gelmeyi arzu
ettiğini söyledi.
Yozgat'tan bu vatanın kurtuluşunda ve kurtuluş mücadelesi
verilen yıllarından günümüze
kadar terörle mücadele dahil
her türlü mücadeleye gözünü
kırpmadan şehadete koşan tüm
şehitleri bir kez daha rahmet
ve minnetle, duayla yad ettiğini
belirten Bakan Bozdağ, "Rabbim
makamlarını ali eylesin, bizleri şehitlerimize layık evlatlar
eylesin.
Onların izinden gitmeyi
bizlere de nasip etsin diye dua
ediyorum. Gazilerimize sıhhatli
uzun ömürler diliyorum.

Tabii ağustos ayını yeni tamamladık.
Ağustos ayı zaferler ayı.
Bir yandan 26 Ağustos, bir
yandan 30 Ağustos, bir yandan
Büyük Taarruz, bir yandan Sakarya Meydan Muharebesi adeta
Türk'ün tarihe damga vurduğu
zaferden zafere koştuğu bir büyük ayı geride bıraktık.
Bu vesileyle bu toprakları
bize kıyamete kadar yurt olarak
emanet eden Malazgirt'te Sultan Alparslan ve onunla beraber
şehadete koşan şehitlerimizi o
günden bugüne Anadolu'nun
dört bir yanında, dünyanın dört
bir yanında nizam-ı alem için ve
bu millet için mücadele ederken
şehit olan tüm şehitlerimize ayrı
ayrı rahmet diliyorum." dedi.
Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem
Sedef’in de katıldığı temel atma
ve açılış törenin de:
Yozgat’ın altyapısı için ilk
boru hattı konuldu, Su depoları-
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nın temeli atıldı, Fatih Mahallesi
Konağı açıldı,
Yaşar Uğur Parkı ve Turizm
Bulvarının açılışı gerçekleştirildİ.
15 Mahalle Halı Sahası ve
Belediye için yeni alınan araçların hizmete sunumu gerçekleştirilmiş oldu.
AS NOTU: Yazımı tekrar
gündeme aldım.
Daha önceki aynı başlıklı yazımın altına düşen notun yazımla ilgisi, alakası yoktur!..
Yozgat için yapılan her hizmet benim için kutsal ve onurludur; baş tacımdır.
Ayrıca bu insanlarla benim
dostluğum ve kardeşlik duygularım vardır.
Kimse beni siyasi tartıştırmaya taşımasın beceremezler!..
Ayrıca yapılan hizmete teşekkür ediyor; şehrin şehrül emini
olan arkadaşım Celal Köse’ye de
çalışmalarında başarılar diliyorum.
Hizmet edene saygım sonsuzdur böyle bilinmesini isterim.

BiR DÜNYA MÜMKÜN
YOSIAD'DAN 80
ÖĞRENCIYE BURS
Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, bir grup gönüllü,
farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’nin ilk milli
parkı Yozgat Çamlığı Milli parkında temizlik çalışması
yaptı.
Yozgat’ta bir grup gönüllü, temiz çevre bilincinin
önemine dikkat çekmek amacıyla Yozgat Çamlığı Milli
Parkı’nda bir araya geldi.
Gönüllüler burada kağıt, plastik, metal, şişe ve sigara
izmaritlerini yanlarında getirdikleri çöp torbalarına
biriktirdiler.
Çevre ve temizlik bilincinin ön plana çıktığı etkinlik,
yaklaşık bir buçuk saat sürerken etkinliğe katılan
gönüllüler, piknik yapan vatandaşları da çevreye karşı
duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Öğrencileri ile birlikte Çamlık Milli Parkına çöp
toplamaya gelen Belgin Duran, “Dünya Temizlik
Günü’n katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak için
öğrencilerimizle birlikte buraya geldik. Burada olmaktan
mutluyuz, çocuklara doğa sevgisini, çevre bilincini
alanda göstermek için buradayız.” dedi.
"DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN ÇÖP TOPLUYORUZ"
Öğretmeni ve ailesiyle çöp toplamak için çamlığa
gelen Elif Duru Zararsız ise “Doğamızı korumak için çöp
topluyoruz. Ormanlarımız kirlenmesin diye babamla,
büyüklerimle çöp topluyorum.” şeklinde konuştu.
"BUGÜN ÖNEMLİ BİR GÜN"
Vatandaşlardan Hamdi Temel de, “Bugün dünyada

her yerde temizlik çalışması var. Bugün önemli bir gün.
Biz de Yozgat Çamlığında gönüllü, öğrenci, ev ahalisine
kadar her insanımız burada biz temizlik yapıyoruz.
Çamlığımız gerçekten çok güzel ancak göze hoş
gelmeyen maddeler var. Lütfen çevremizi temiz tutalım,
herkesin gönüllü olarak çevresini temiz tutması lazım.”
ifadelerine yer verdi.
Kürşat Kayapınar ise “Biz de bugün temizlik
yaptık. her gün Yozgat Çamlığı Milli Parkında yürüyüş
yaptığımız zamanlarda temizlik yapıyoruz. Elimizde
poşetlerle geziyoruz. Biz vatandaş olarak görevimizi
yerine getiriyoruz” dedi.
Çelebi YIKILMAZ

Yozgatlı Sanayici ve İş
Adamları Derneği (YOSİAD)
Yozgatlı ihtiyaç sahibi
Üniversite öğrencilerine bu
yıl yılda burs desteğinde
bulunacaklarını dile getirdi.
Her yıl yüzlerce
öğrenciye burs vererek
eğitimlerine destek olan
dernek, bu yıl da ihtiyaç
sahibi olup lisans eğitimine
devam eden Yozgatlı
üniversite öğrencilerine
aylık burs verecek.
YOSİAD Genel Başkanı
Erdal Öztürk, Yozgatlı
öğrencilerin her zaman
yanlarında olduklarını
belirterek, “Önceki yılarda
olduğu gibi bu yılda burs
desteğimiz devam edecek.
Yozgat Sanayici İş
Adamları Derneği olarak
bu yıl için 80 kontenjan
belirledik.
Ekonomik şartların daha

da ağırlaştığı günümüzde,
biz de bir nebze de
olsa üniversite okuyan
öğrencilerimize destek
vermek için, dernek yönetimi
ve üye iş insanlarımızın
katkılarıyla öğrencilerimize
elimizden geldiğince destek
vereceğiz” fadelerine yer
verdi.
Öğrencilerin ve ailelerinin
yüklerini hafifletmek adına
destek olacaklarını anlatan
Öztürk, öğrencilere eğitim
hayatlarında başarı da diledi.
Yozgatlı Sanayici ve İş
Adamları Derneği’ in 20222023 eğitim öğretim yılı burs
desteğinden yararlanmak
isteyen öğrenciler, öğrenci
belgeleri ve durumlarını
bildirir belgelerle www.
yosiad.org.tr adresine ve 532
513 98 42 numaralı telefonla
başvurularını yapabilecekler.
Kadir GÖRGÜLÜ
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BASKI:
Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mah. Sütçüimam Sok. No:
33 Pursaklar/ANKARA 0312 419 20 03

Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.652
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.708

DOLAR

Alış: 16.09
18.26
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.32

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

20/9
7/2
20/5
6/1
24/9
3/-2
28/12
2/-4

KAYTANECZANESİ
ECZANESI
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Erdoğan Akdağ Mahallesi,
Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah.Gardan
Hüzni
Avm
Viyana
Koleji Caddesi,
karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Life Sitesi
TELEFON:
0 354
212-05-02
502
66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.43
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.57
18.53

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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29/11
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:47
06:11 06:13
07:40 12:42
12:37 16:14
15:02 19:01
17:23 20:21
18:47

OVAKENT'E

YAKIŞAN AÇILIŞ
Boğazlıyan'ın güzide
kasabalarından bir tanesi olan
Ovakent Kasabasında, Belediye
Başkanı Yusuf Büyük, tarafından
yapılan çalışmalar sonrasında toplu
açılış töreni gerçekleştirildi.
Açılışa AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı
Osman Düğenci, AK Parti İl Başkan
Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, Sırçalı
Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit,
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban
Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı
İskender Nazlı, İl Genel Meclis
Üyeleri Muktat Erdem ve Mikayil
Demir ile Muhtarlar, kasaba halkı ve

davettiler katıldı.
TARİHİ BİR GÜN OLDU
Boğazlıyan ilçesine bağlı bağlı
Ovakent Kasabası Belediye Başkanı
Yusuf Büyük'ün yaptığı projelerden
birisi olan Selektör Tohum Eleme
Tesisi açıldı.
Ovakent'te TOKİ ve GES Projesi
gibi dev projelerle adından söz
ettiren, onlarca projeyi gün yüzüne
çıkaran Başkan Büyük, çiftçilerin
büyük eksikliğini hissettiği tam
otomatik eleme sistemine sahip
'Selektör Tohum Eleme Tesisi'ni
kasaba halkına kazandırdı.
TOPLU AÇILIŞ YAPILDI
Ovakent'te yapımı tamamlanan ve
yapımı devam eden projeler arasında
yer alan 'Selektör Tohum Eleme

ŞiDDETE SIFIR

Tesisi' ' Su Deposu ve Şebekesi'
'Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi'
'Asfalt ve Kilit Parke Yol Çalışması'
'Cadde Düzenlemesi ve Aydınlatma
Sistemi' 'Belediye Fırını' 'Garaj Yapımı'
'Sosyal Konut Projesi (TOKİ)' 'GES
Projesi' ' Bölge Hafızlık Okulu' ve
'Sosyal Hizmet Araçları' ile '30 Bin
Ağaçlandırma' projesi ile onlarca
yatırım ve hizmeti belde halkının
hizmetine sunan Belediye Başkanı
Yusuf Büyük'ün ev sahipliğinde
yatırımların açılışı gerçekleştirildi.
Ovakent Belediye Başkanı Yusuf
Büyük, "Yozgat'ımızın yiğit evladı,
hizmetlerimizin mimarı AK Parti
Yozgat Milletvekilimiz sayın Yusuf
Başer'e ile tüm devlet yetkililerine
Ovakent'e kazandırılan hizmet ve
yatırımlarından dolayı teşekkür
ederim" dedi.
Başkan Büyük, “Beldede yürütülen
yapımı tamamlanan ve devam eden
projelere değinen Büyük, Ovakent'e
toplam 160 Milyonluk yatırımları
kazandırmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.
Büyük, modern 'Selektör Tohum
Eleme Tesisi' ile birlikte buğday,
arpa, fasulye, nohut ve mercimek gibi
ürünlerin elenip ilaçlama yapılacak ve
taşların temizlenip, otomatik tartı ve
torbalama yapma imkanı da sağlayan
selektör tesisinin Ovakent'le birlikte

bölgeye de hizmet edeceğini söyledi,
Çiftçiye büyük kolaylık sağlayacak
Ovakent için büyük öneme sahip olan
bu kazanımın tüm Ovakentli halkımıza
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyorum” dedi.
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET
YAŞASIN!
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer ise, AK Parti olarak kurulduğu
günden itibaren temel felsefemiz
'İnsanı Yaşat ki, Devlet yaşasın'
anlayışı içerisinde hareket ettiklerini
söyledi.
Başer, “Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve
öncülüğünde 781 Bin vatan toprağını
bir ve beraber gördük. Hizmetlerin
gelmesinde azami gayreti gösterdik.
Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın
Yozgat'ta yol arkadaşları olarak
Yozgat merkez ve 14 ilçesinde 22
beldesi ve 558 köyü ile beraber
hizmetlerin adil ve eşit bir şekilde
dağıtılması noktasında gayret
gösterdik" dedi.
160 MİLYONLUK YATIRIM
KAZANDIRDI
Ovakent'in Başkanı Yusuf
Büyük son 3 yıl içerisinde
Ovakent'e 160 Milyonluk yatırım
kazandırdığına belirten Başer,
"Açılışı gerçekleştirilen tohum eleme
tesisinin maliyeti 7 Milyon TL. 90

Bin TL'si hariç devletin destekleri
ile kazandırılan bir hizmet. Burada
çiftçiye hizmet verecek olan tesis,
ilaçlama ve paketleme dahil ton
başı 250 TL. piyasa şartlarından
daha da aşağı. Bu hizmetin buraya
kazandırılmasında emeği olan
Belediye Başkanımız sayın Büyük'e ve
emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
OVAKENT’E DOĞALGAZ
GELECEK
Ovakent’e doğalgaz
kazandırılacağını ifade eden Başer,
“Doğalgaz ile ilgili çalışmaların
hızlandırılacak. Ovakent'in Yozgat'ın
en bereketli ovalarından birisi. Ayrıca
Ovakent'e Yamula barajından tarımsal
alan için su kazandırılması için
çalışmaların hızlanacağını ve inşallah
bu projenin de 2024 yılından itibaren
hayata geçmesi için çalışmaların
planlandık” diye konuştu.

TOÇ-BiR -SEN’DE
KOÇ GÜVEN TAZELEDI

TOLERANS

Yozgat Belediyesi sosyal-kültürel faaliyetleri kapsamında yaptığı
çalışmalar kapsamında “Aylık gönül söyleşileri” program konuğu
Sosyolog- Yazar Hatice Kübra Tongar oldu.
Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen
söyleşi programına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Eşi
Nagehan Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Özlem
Esertürk, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve
vatandaşlar katıldı.
Tongar katılımcılara Aile konusunda söyleşide bulunacağını
söyledi.
Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, aile içi
iletişim ve çocuk eğitimi konusunda önemli bilgiler aktardı.
Aile içi şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulayan
Tongar, "Her şey niyetle başlar. Eğer niyetimiz bağırmayan, sakin
bir insan olmak yönündeyse Allah (c.c) bu yolda önümüzü açar ve
gayretimizi artırır. Ailede toplumumuzun temelini sağlam atarsak
sosyal hayatımızda toplum içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde
yaşarız" dedi.
Tongar, “Her birimizin çocuklarımızı yetiştirirken onların ilerde
büyük bir bürokrat, iyi bir siyasetçi olacağını ve ülkeye faydalı bir
birey olacağını düşünerek yetiştirelim. Gelin bugün bir karar verin
bağırmayan anne olmaya niyet edin. Bu niyetiniz çocuğunuzun
gelişimine çok artı katacak. Çocukla doğru iletişim; çocuğu insan
olarak görerek kurulan iletişimdir. Bir yetişkinle nasıl iletişim
kuruyorsanız çocuğunuza da öyle davranın" diye konuştu.
Program Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin Eşi Nagehan
Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Özlem Esertürk
tarafından söyleşi programından dolayı Sosyolog- Yazar Hatice
Kübra Tongar’a teşekkür plaketi verdikten sonra kitap imza töreni
ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
GAZETEMİZE ÖZEL AÇIKLAMA
Konferans sonrasında gazetemize açıklama yapan SosyologYazar Hatice Kübra Tongar, Gönül söyleşisi için Yozgat’a geldiğini
söyledi.
Tongar, “Gönül söyleşisi başlığına çok yakışır bir söyleşiydi.
Yozgat’a ikinci gelişim oldu. Hep halk ışıl ışıl. Çok güzel bir
duygu. Ben gösterdikleri ve Türkiye’nin geleceğini gösterdikleri
ilgiden çok memnunum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum.
Belediyemize ev sahipliği yaptığı için ve gelenlerinde katıldıkları
için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Memur Sen Konfederasyonuna Bağlı
Tarım Orman ve Çevre Çalışanları
Birliği Sendikası (Toç-bir-sen) Yozgat
Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu
Yapıldı.
Kurulda Başkanlığa Kamil Koç
Seçildi.
Tarım İl Müdürlüğü toplantı
salonunda gerçekleşen Genel kurulan
Yozgat İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya,
Memur Sen Yozgat Sendika başkanı
Kenan Şerefli, Orman İşletme müdürü
Mustafa çelik, TMO Başmüdürü
Hasan Öztürk, Sendika Genel başkan
Yardımcıları Fatih Doğan ve Harun
Sarıdoğan, Çorum Şube Başkanı Arzu
Özkader, Kırıkkale Şube başkanı Hacı
Yılmazer, Kayseri Sendika başkanı
Murat Tuzkale ve üyeler katıldı.
Tek aday olarak 423 üyenin oylarıyla

tekrar başkanlığa seçilen Toç- Bir-Sen
Yozgat şube Başkanı Kamil Koç, genel
kurula katılan herkese teşekkür etti.
Koç, Tarım Orman ve Çevre
Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir
Sen) Yozgat Şube başkanlığı seçimini
üyelerin katılımı ile gerçekleştirdiklerini
söyledi.
YOZGAT’TA ŞUBE OLDUK
Daha önceden Çorum Şubesinde
sendikal çalışmaları yürüttüklerini
belirten Koç, “İl temsilciliği olarak
başlamış olduğumuz sendikal
mücadelemizi bu sene şube genel
kurulunu yaparak taçlandırdık.
Daha önceden Çorum Şubemizde
sendikal çalışmalarımızı da devam
ettirmekteydik. Ancak üyelerimizin
teveccühleri ve arkadaşlarımızın
bize gösterdikleri yakın alaka

ÇOKRADAN MAHALLESİ’NE

YENi DÜZENLEME
Çayıralan belediye Başkanı Ömer
Codar, Çokradan Mahallesinde
yapılacak imar planı için yüklenici
firmaya yer tesliminin yapıldığını
söyledi.
Başkan Codar yaptığı açıklama,
“İlçemiz Çokradan Mahallesi’nin
imar ve şehircilik anlamında
önem arzeden yeni bir imar planı
hazırlamak amacıyla güncel halihazır
harita yapımı için İller Bankası A.Ş
aracılığı İLE yüklenici firmaya bugün

(16.09.2022) yer teslimi yapılmıştır.
İş süresi 60 gün olup, tarafımıza
teslimi sonucu hazırlanacak
jeolojik-jeoteknik etütler ve raporlar
neticesi bu işlemlerin Haziran
2023 tarihine kadar bitirilerek
Çokradan Mahallemiz Yeni Ve
Güncel İmar Planına Kavuşacaktır.
Memleketimize hayırlı olsun.
Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine
sunulur” ifadesine yer verdi.
HABER MERKEZİ

sebebiyle şube olmayı hak ettik. Bütün
işyerlerimizde yetkili sendika olarak
üyelerimizin sorunlarıyla ve talepleriyle
yakından ilgilenmeye gayret ediyoruz”
dedi.
DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN
HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Koç, “Bu bağlamda bizlerden
desteğini esirgemeyen Genel
Başkanımız ve genel merkezimize,
daire müdürlerimize ve özellikle
çok kıymetli üyelerimize teşekkür
ediyorum. Durmak yok yola devam
diyoruz.
Sendikal mücadelemiz her zaman
devam edecek. Bizim sendikamızın
sloganı erdemli hareket. Erdemli
hareketin üyeleri ve ferdi olarak
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kadir
GÖRGÜLÜ
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Erdemin Başı Dil Bayramı 90.Yılında -2
“Mustafa Kemal’in açık ve
çelişkisiz bir dünya görüşü vardı.
Parlak zekâsı,tarih olaylarını en
iyi değerlendirmeyi biliyordu.”
Herbert Melzıg (Alm.)
“Türkçe çok zengin bir dildir.”
Gürcü Türkolog Abuladze
“…Dört mevsim güzeldir yurt
dilim dilim/Yedi dil bilsem de
TÜRKÇE öz dilim/Türk kültürü
külliyetli bir ilim/Buna çalışmakla
erilir oğul…” H.İbrahim GüleçÂşık Beyanî (Ödül alan “OĞUL”
şiirinden.)
“Türk dilinde ise, her şey
apaçık ve aydınlıktır. İnsan
billurdan bir arı kovanındaki
petekleri izler gibi, dilin iç ve
dış yapısını net olarak görebilir.
Türk dili, seçkin bir bilginler akademisinin uzun bir çalışmasının
sonunda meydana getirdiği mükemmel bir dil görünüşündedir.
Steplerde kendi başlarına yaşayan göçebe bir halkın, doğuştan
edindiği dil duygusu ile meydana
koyduğu Türk dili, dünya yüzündeki benzerlerinden hiç de aşağı
değildir. Kaldı ki, hiçbir akademik kurul, Türk dili kadar güzel
bir dil yapamaz."Friedrich Max
Müller(Almanca, İngilizce, Yunanca, Latince, Farsça, Arapça
ve Sanskrit dilleri uzman.)
“Birçok yabancı dil bilirim. Bu
diller arasında Türkçe öyle farklı
bir dildir ki, 100 yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçe’yi yaratmışlar sanki..
Bir kökten bir düzine sözcük
üretiliyor.
Ses uyumuna göre anlam değişiyor.Türkçe öyle bir dildir ki,
başlı başına bir duygu, düşünce,
mantık ve felsefe dilidir.”
Prof. Dr. David CUTHEl –Türk
Arş.Enst.Başkanı.
Sami Biberoğulları, değerli
araştırmalarında Türkçenin tarihi
yolculuğuna ışık tutmakta:
“Türk dünyasının bilinen en
eski Türkçe sözlüğünün Kaşgarlı
Mahmut tarafından yazılmış olan
Divan-ı Lügatü’t Türk olduğunu
biliriz.Bu eser iki amaçla yazılmıştır: 1- Araplara Türkçeyi öğretmek 2- Türkçenin Arapçadan

daha üstün bir dil olduğunu
kanıtlamak…Türk Dünyası bu
eserin varlığından haberdardır ancak esere 1914 yılına
kadar herhangi bir yerde
rastlamak mümkün olmamıştır…
Bu kitabın varlığından
başka kitaplar sayesinde
haberdardık. Mesela Divan-ı Lugâtü’t-Türk’ten ilk
söz eden Antepli Aynî diye
de tanınan Bedreddin Mahmud’dur. ‘’İkdü’l-Cuman fi
Tarih-i Ehli’z-Zaman’’ adlı eserinin birinci cildinde Kâşgarlı Mahmud’un eserinden yararlandığı
görülmektedir. Aynî, yalnızca
bu eserinde değil kardeşi Şahabeddin Ahmed ile birlikte yazdığı
‘’Tarihü’ş-Şihabî’de’’ de Divan-ı
Lugatü’t-Türk’ten yararlanmıştır.
Daha sonra Kâtip Çelebi ünlü
eseri Keşfü’z-Zünûn’da Divan-ı
Lugatü’t-Türk’ü anmıştır…
Eski maliye nazırlarından Nazif Bey kitabın değerli bir kitap
olduğunun farkındadır ama ne
kadar değerli olduğunun farkında değildir.
O sebeple kitabı ölmeden
önce yakını olan bir kadına
hediye eder ve ona der ki: ‘ Bu
kıymetli bir kitaptır. Başın sıkışınca bunu satabilirsin. Ama 30
liradan aşağıya satma.’
Bir zaman sonra kadın paraya
sıkışır ve kitabı alıp Bayezıt’taki Sahaflar çarşısına götürerek
Burhan adlı bir sahafa bırakır ve
‘’ Bunu benim için sat. Sen kaça
satarsan sat bana 30 Lira ver
yeter.’’ der.
Aradan biraz daha zaman
geçer. 1914 Yılın başlarında
Türk Kütüphaneciliğinin babası Ali Emirî Efendi her zaman
olduğu gibi sahafları dolaşmaktadır ‘’Yeni bir kitap düştü mü?’’
diye. Burhan Bey’in dükkanında
Divan-ı Lügatü’t Türk’ü görünce
heyecan ve mutluluktan adeta
kalbi duracak gibi olur ve 30 Lira
kitap için 3 Lira da Sahaf Burhan
Efendiye komisyon ücreti olarak
toplam 33 Liraya kitabı alır.Daha
sonra Ali Emirî yeni edindiği bu

kitabı sağda
solda anlatmaya
başlar:
’Bu kitap
değil, Türkistan ülkesidir…
Türkistan değil
bütün cihandır.
Türklük, Türk
dili bu kitap
sayesinde başka
bir parlaklık
kazanacak. Arap
dilinde Sibeveyh’in kitabı ne ise bu da Türk
dilinde onun kardeşidir. Türk
dilinde şimdiye kadar bunun gibi
bir kitap yazılmamıştır.
Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım gelse cihanın hazineleri kâfi gelmez… Bu kitapla
Hz. Yusuf arasında bir benzerlik
vardır. Yusuf’u arkadaşları birkaç
akçeye sattılar. Fakat sonra Mısır’da ağırlığınca cevahire satıldı.
Bu kitabı da Burhan bana otuz
üç liraya sattı. Fakat ben bunu
birkaç misli ağırlığında elmaslara, zümrütlere vermem…’
Ziya Gökalp başta olmak
üzere pek çok Türkçü bu kitabı
görmek ister lakin Ali Emirî Efendi hiç kimseye göstermez. Yine
de eninde sonunda birilerine
göstermek zorundadır zira kitap
oldukça dağınıktır. Acaba elindeki kitap Divan-ı Lügatü’t Türk’ün
tamamı mıdır yoksa eksik bir
kitap mıdır? Bu sorunun cevabını
verebilecek tek kişi Kilisli Muallim Rıfat Efendi’dir.Kilisli Muallim
Rıfat Efendi kitap üzerinde tam
iki ay çalışır. Formaları düzenler. Sayfalara numara koyar ve
müjdeyi verir: ‘’Bu kitap noksansızdır.’’
Talat Paşa bu eserin yok olmaması için bastırılmasını teklif
eder. Sonuç olarak I. Dünya
Savaşı yıllarında Divan-ı Lügatü’t
Türk, Ali Emirî Efendinin isteği
üzerine Kilisli Muallim Rıfat’ın
editörlüğü ile bastırılır. (Kâşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügatü’t
Türk’ü 25 Ocak 1072 günü yazmaya başladığı, 10 Şubat 1074
günü tamamladığı tespit edilmiş-
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tir. Bu hesapça kitap ilk yazılıp
tamamlandığı tarihten 840 sene
sonra basılmıştır.)
Türk Dünyasının şaheseri olan
Divan-ı Lügatü’t Türk tabii olarak
diğer Türk Dünyasında da sevinç
ve heyecana yol açtı ve Türkiye
dışındaki Türk ülkelerinde de bu
kitabın yayınlanması için kollar
sıvandı. Ancak ne yazık ki her
kim bu işe el attıysa maalesef
katledildi.
Evet... Türk dünyasında ilk
tercüme girişimi Azerbaycan’da
oldu. Sovyet Bilimler Akademisi’nin Azerbaycan Şubesi, bu iş
için Halid Said Hocayev’i görevlendirdi. Hocayev, 1935-37
yıllarında bu görevi tamamladı.
Fakat Hocayev ve yardımcılarının başarısının mükafatı, ölüm
oldu.
1937 yılında bu kez meşhur
Uygur şairi ve eğitimcisi şair
Muhammed Ali, Dîvân-ı Lügatü’t
Türk’ü Uygurcaya tercüme ettiği
için katledildi ve bütün çalışmaları yakıldı. Bir diğer Uygur bili
insanı Kutluk Şevki, hac yolculuğu sırasında uğradığı İstanbul’dan Kilisli baskısını alarak ülkesine götürmüştü. Ancak bilim
dünyasına hizmet için giriştiği bu
çaba maalesef sonu oldu.
Uygurlar, 1944 yılında Şarki
Türkistan Devleti’ni kurduklarında, ilk iş olarak Divan-ı Lügatü’t
Türk’ün tercümesi işine giriştiler.
Bu iş için meşhur âlim İsmail
Damollam görevlendirildi. Birinci
cildin tercümesi tamamlanmıştı
ki, Rusya ile Çin anlaşarak Şarki
Türkistan Devleti ortadan kaldırdılar ve İsmail Damollam öldürüldü.
Şarki Türkistan’ın Kızıl Çin
tarafından işgal edilmesinden
sonra Uygur bölgesinde Sincan
Özerk Yönetimi kuruldu.
Kaşgar bölgesinin Valisi Seyfullah Seyfullin, maddi kaynak
da ayırarak tanınmış şair ve
tarihçi Ahmed Ziyaî’yi, Dîvân-ı
Lügatü’t Türk’ün tercümesi için
resmen görevlendirdi.
1952-54 yılları arasında Divanın tercümesi tamamlandı ve

YOZGAT'TA DUALAR

Pekin’e basılması için gönderildi. Baskının giderleri de Kaşgar
valiliği bütçesinden ayrılmıştı.
Ancak Pekin “karşı devrimcilik ve
milliyetçilik” suçlamaları ile Ahmet Ziyaî’yi yirmi yıl ağır hapse
mahkûm etti ve Ziyaî cezaevinde
işkence altında can verdi, divanın bütün tercümeleri de yakıldı.
Yılmayan Uygurların bir başka
girişimi, 1960-63 yıllarında, Çin
İlimler Akademisi Sincan Bölümü Müdür Yardımcısı Molla
Musa Sayrani tarafından hayata
geçirildi. Fakat hem Sayrani hem
de yardımcıları öldürüldü. Ayrıca
tercümenin metinleri de yakıldı.
Uygurların Divan’a merakı bütün
bu olanlara rağmen azalmamakta aksine artmaktaydı.
Halkın ve aydınların yoğun
isteği ile Dîvân-ı Lügatü’t Türk,
İbrahim Muti’in yönetiminde
Abdusselam Abbas, Abdurrahim
Ötkür, Abdurrahim Habibulla,
Abdulreşit Kerim Sait, Abdulhamit Yusufi, Halim Salih, Hacı
Nur Hacı, Osman Muhammed
Niyaz, Emin Tursun, Sabit Ruzi,
Muhammet Emin ve Mirsultan
Osmanov’dan oluşan 12 kişilik
komisyon tarafından tercüme
edildi. Bu tercüme ile Divan,
1981-84 yıllarında Urimçi’de
3 cilt halinde ve 10 bin nüsha
basıldı.Divan-ı Lügatü’t Türk,
Kazakistan ve Azerbaycan’da
ise SSCB’nin yıkılışından sonra
yayınlanabildi.”Sami Biberoğulları’nı bu değerli araştırmaları
için kutluyorum.
Erdemin başı dil, bir ulusun
kimliği , birlik, beraberlik ve
varlık temelidir.Bu temeli bilgi
ve bilinçle korumak, geliştirmek
ve yüceltmek en başta gelen
ulusal bir görevdir.
DİL BAYRAMI’nın 90. Yılını
kutlarken,Türk Dili’ne gönül ve
emek veren başta Ulu Önder
Atatürk olmak olmak üzere
Türkçe'nin tüm dil ve gönül
erlerini selamlayarak, tüm gönüllerin, ulusal benliğimizin ve
kimliğimizin temeli olan Türkçe
sevdası ve bilinciyle dolmasını
diliyorum.

KIDIMAN iÇiN

MEHMET ARİF
KIDIMAN
Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı
Şehit Kızılay Personeli Mehmet Arif
Kıdıman İçin Mevlit Okuttu
Suriye’nin El Bab bölgesinde 14
Eylül 2020 tarihinde görevli Türk Kızılay
ekibinin bulunduğu araca düzenlenen
silahlı saldırı sonucu şehit olan Mehmet
Arif Kıdıman, vefatının ikinci senesinde
unutulmadı.
Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı

tarafından şehit personel Kıdıman için
mevlit okutuldu ve dualar edildi.
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Eczacı Faruk İbiş. İki
yıl önce Suriye El Bab bölgesinde
düzenlenen hain saldırı sonucu
görevi başında şehit edilen Mehmet
Arif Kıdıman için mevlit okuttuklarını
söyledi.
İbiş, “154 yıldır dil, din, ırk ayrımı
yapmaksızın nerede bir insan ızdırabı
varsa orada olan Kızılay’ımızın fedakar
personelleri dünyanın dört bir yanında
görev almaktadır.
Amaçları sadece milletimizin
şefkat ve merhamet eli olarak afet ve
savaşlardan zarar gören insanlara
yardım ulaştırmak olan Kızılay’ımızın
personelleri taraf gözetmeksizin o gün
de görev yerlerinde vazifelerini yerine
getiriyorlardı.
Şehit personelimiz savaş
bölgesindeki yetim çocuklara yardım
ulaştırmak için görev süresini gönüllü

olarak uzatmıştır. Araçlarında ve
üzerlerinde belirgin bir şekilde
Kızılay amblemi varken bu hain saldırı
gerçekleşmiştir” dedi.
ARKADAŞIMIZI UNUTMADIK
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Eczacı Faruk İbiş,
“Bizler şehadetinin ikinci seneyi
devriyesinde görev şehidi arkadaşımızı
unutmayarak mevlidi şerifler ve
dualarla andık. Türk Kızılay’ı kuruluş
amacına uygun olarak yurt içinde ve
yurt dışında çalışmalarını aralıksız
sürdürecektir.
İnsanlık yolunda mazlum
coğrafyalarda olmaya ve yaraları
sarmaya devam edecektir. Cenabı
Allah’tan bütün çalışma arkadaşlarımızı
bu ve benzeri saldırılardan koruması
için dua ediyoruz. Şehit personelimiz
Mehmet Arif Kıdıman’a Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ve camiamıza
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" diye
konuştu.

DUALAR BILAL

HOCAYA
Akdağmadeni’nin sevilen ve saygın simalarından, manevi
zenginliği ile tanınan Bilal Demiryürek vefat etti.
Akdağmadeni Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdür
Yardımcısı İsmail Demiryürek ve Namık Kemal Ortaokulu Müdür
Yardımcısı Süleyman Demiryürek'in babaları Bilal Demiryürek
vefat etti.
Merhum Bilal Demiryürek, Akdağmadeni Merkez Haseki
Camiinden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı
sonrasında Evci Kurdini Köyü mezarlığına toprağa verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak merhum Bilal Demiryürek’e
Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Amerikan
geyiği

Direktif
Kaldırıp
atmak

Akis,
yankı

İlaç,
deva

Yıkık,
harap

Sonra,
en sonra

Başkan

İngiliz
birahanesi

Yabani
mantar

Sanatta
kuralcı

Fiziksel
Ölüm

Ticaret
eşyası

Anlam

Yabancı

Şafak
vakti

Genellikle
Hükümdar
Orta
öğretim
İlk sayı

Sirk
cambazı

Etkin

Bir para
birimi

Koyu
mavi

Oylumlu,
kocaman

Göktürk
harfleri

Üniversite
öğrenimi

Ünlü,
tanınmış

Kayığın
dümen
kolu

Gün
doğumu

Üst
resimdeki
Ankara
Büyükşehir
Belediye
Başkanı

Yozgat'ın
bir ilçesi
Doğa

Garez

Valide

Sakıncalı
durum

Irmak

Binada,
daire

Bir
devlet

Elle
dokunmak

Keçi
tüyü

Altmış
yıl

Bir göz
rengi

Değerli bir
süs taşı

Kurnaz,
açıkgöz

Dikme, dik
durumda

Filipin
Muz'u

At'ın bir
yürüyüşü

Terazi
gözü

Telli bir
çalgı

Dolgun,
kalın

Kez,
defa

Kitap
yazma

Silahlı
halk gücü

Salacak
Kama ile
yaralama

Dalkavukluk etme

Bir
nota

Güç,
iktidar

Tespih
tepeliği

Eski bir
salon dansı

Beyaz
kavak

Seçkinci

Rusça da,
Evet

Çocuk
emziği

Mantar
tıkaç

Kural
dışı

Mahkeme
kararı

Yeşil
elma

Gök
kuşağı
Küçük
izci birliği

Mutlak

Ata

Kültür,
hars

Yapılan
işler

Dans
adımı

Bir at
donu

Bir para
birimi

Sırmalı
kumaş

Bir para
birimi

Erkek
hizmetçi

Sahte
aydın

Sağa, sola
sallanma

Yaşlı
kurt

Büyük
yük taşıtı

Sulh

Bir bayan
adı

Müslüman
mabedi

Itırlı bir
bitki

Övme

Telefon
lakırdısı

Mikroplu
eriyik

Motor
güç
birimi

Bir tür
cila

Artvin'in
eski adı

Kısaca
Doktor

Uzaklık
anlatır

Bir kan
grubu

Kısaca,
gram
Bir diş
dolgusu

Ankara'
da bir
anıt

Sırt

AKDAĞMADENİ'NDE

NA
MM
US
UR
UN
NS
MY
MU
MA
CA
Mİ
RA
AB
ÜL
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KG
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MA
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K
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A
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İM
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F E
M
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E
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R
B E N İ
İ P İ
Ş E
N
A R A L
O N A
O N E
Y
R İ
A N Z A
U K
K
K R A
V A N
A B A L
L U P A
İ S A R
Kara kış
Serdengeçtilik

Geniş
koltuk

Fütüvvet
şeyhi

C
Büyük
bir
sandal

Beddua

A

Yüzücü
başlığı
Bir
baharat
karışımı

K

İki katlı
yatak
Tatlı bir
çörek

K

Genç ve
yakışıklı

Meme
çocuğu

Ş A
H

Yozgat'ın
bir köyü

Üst
resimdeki
MHP
Ankara
milletvekili

Asker
şapkası

Hedef

Yapı

Adımla
ölçmek

Bir göz
rengi

Tat veren
madde
Gezgin
samuray

Tamir
etmek

Bir tarım
aracı

Kumaş
yapmak

Giysilerin
boyun
bölümü

Ezgi,
türkü

Zürafa

Bilgiçlik
taslayan
Kara
basan

Hükümdar
İlbay

Karnaval

Bir çoğul
eki

KORKUNÇ OLAY

Ç
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I
M
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D O K
I R
A M
A L A
L
A
F A Ş
A K
Ç A
B E Y

Rus kralı

Giysi
kıvrımı

Hakkında

Eksiği
tamamlama

Kural

Telefon
lakırdısı

Boş söz

Yunan
asıllı
Nehir

Delikli
silindir
Yürek
gücü

Doktor
yazar
Aylık

Buyurucu
Yunanca
bir harf

Oymak
Küçük
gümüş
para

Dünyanın
uydusu

Küçük
vapur

İyi,
güzel

Gösterişli
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Binek
hayvanı

Projektör

Küçük
kazan

Ankara'nın
bir ilçesi

Sara
hastası

Kuru ot
yığını

İri gözlü
balık ağı

Baş
örtüsü

D

Küçük
su kanalı

Yozgat
mantısı

Bir
kumar
aracı

Bir önceki
gün

Büyük
bir tef

Bir kağıt
oyunu

Kavşak

Kar
fırtınası

Tanrı
tanımaz

Kara
yemiş

Sicim

A

Büyük
derslik

Çirkin,
huysuz

İnşaat
işçisi

A
L
T
Ü
S
T
B
Ö
R
E
Ğ
İ

Cehennem

Şerit
metre

Cet

Değerli
bir taş

Kalıtım
Sürekli,
sonsuz

Talih,
kader

Askeri
yönetim

Alımlı,
cazibeli

Üzme

Manda
yavrusu

Nefes
darlığı

Yozgat
yemeği

İşaret

Bit

Göz
duyumu

Zaviye

Alt
resimdeki
Yozgat
konfederasyonu genel
başkanı

P
L İ
İ Z
A
N H
O
R U
M L
A
A K
K
U M
R E
İ R
S
Ş İ
İ N
L
T A
B
Beyaz

Açıklama

Cet

Düzgü

Lezzet

Haberci

Hint
omleti

Bir ilimiz
Bir ilimiz

Sıcakkanlı
Plaket

İtalya'da
yanardağ
Bir kan
grubu

Ankara'
nın bir
ilçesi

A
K

İki tekten
oluşan
Azıcık
yeme

T
A
T
M
A
Ev
makarnası
Gaye

A
M
A
Ç

El
sıkışma
Maden
yeri

E
R
G
E
N
E

A
A
S E N
Ç İ F T
A
O R
B E R A
A T
K
Y E T
M A K
E R İ Ş
R A
A
A N İ S
K
P İ
E T E
T O K A
M P A T
E T
K
A N I
T N A
A
S İ
Y P A Z
Ara

İsyankar

Çaba,
emek

Düşer
gibi
olmak

Gayret

Çalgılar
topluluğu
Parmak
dolaması

Bakanlar
kurulu
İlavesi

Olgun

Kaygılanma

Kalbur

Otomobilin iskeleti

Altın
kökü

Kamyonet
Toplu
olarak

Bir müzik
türü
Boyun
örtüsü

Üstün
nitelikli

ABD uzay
dairesi

Abide

At
yavrusu

Önce
gelen

İp ucu,
emare

Sabıka

K
Y
D E L E M
S A K E
K E S T R
L
K E M
A B İ N E
K İ N
R
E L E K
T E
E S
K A L E
A
K E R
K A P
S
A R A B E
E K A R
İ K
Ş İ
L A S
T
A
İ L K
C İ L
A R I
Durup
dururken

Küçük
para
torbası

Havadar,
aydınlık

Bir kağıt
oyunu

Kireç taşı

Bir tür
armut

Bir çeşit
dans

Bir ipek
kumaş

Elin bir
bölümü

Evcil bir
geyik
Boğa,
tosun

Bir nota

Başıboş
kimse

Sağlıklı
Bem
beyaz

Satrançta
bir taş
Büyük
kardeş

İşaret
çentiği

Bir palmiye türü

Limonluk
Kafa, ser

Saf dışı
etmek

Sığınma

Bir yazın
türü
Gizli
tutulan

Mitolojik
bir çalgı

F
E K
R A
A
H A
D
E N
F A
E N
B
T E
E R
S K
T E
İ R

Üretici
güç

Alt
resimdeki
Yozgatlı
İş insanı

Zeybek

Toprak
su kabı

Yozgat’ta tartıştığı arkadaşını 53 bıçak
darbesiyle öldüren genç tutuklandı.
Olay, Cuma gecesi Akdağmadeni ilçesi
Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, Onur Büyükşimşek (16) ile arkadaşı
B.Ç. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir
sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ç.
üzerinde bulunan bıçakla Büyükşimşek’e
saldırdı.
Büyükşimşek vücudunun 53 yerinden
aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde
yere yığılırken şüpheli B.Ç. olay yerinden
kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine

gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin
ardından Büyükşimşek, Akdağmadeni
Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan Büyükşimşek,
yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büyükşimşek’in cansız bedeni savcılık
incelemesinin ardından Yozgat Adli Tıp
Kurumuna götürülerek incelemeye alındı.
Talihsiz genç, Akdağmadeni ilçesinde
ikindi namazını müteakip Eynelli köyünde
toprağa verildi.
Evinde yakalanan şüpheli B.Ç. ise
jandarma ve emniyetteki işlemlerinin
ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
IHA
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Odgurmuş:
Sizde konu
bitmiyor. Mutlaka
bir bit yeniği
buluyorsunuz. Bir
dönem de Kıbrıs’ı
dilinize dolamış,
satıldı gibi laflar
ediyordunuz, ne
oldu işin aslı esası?
Monşer: "Ne bir
dönem, her dönem,
her zaman Kıbrıs
satıldı. Çıktı elden.
Göz göre göre
Kıbrıs’ı verdiler."
"Dr. Fazıl Küçük ve
Denktaş'ın verdikleri 50 yıllık
mücadelelerini hiçe saydılar."
Odgurmuş: Siz neler
söylüyorsunuz efendim.
Gerçekten öyle mi olmuş? Yani
Kıbrıs satılmış mı?
Monşer: “Satıldı
kardeşim satıldı, hem de
ne fedakârlıklarla canımız
kanımız pahasına elde ettiğimiz
Kıbrıs'ımızı üç beş pula, bir AB
sevdasına, bir Denktaş inadına
verdiler. Ben biliyorum neden
sattıklarını; Denktaş Prof.
Danışmanını değiştirmedi ya
ondan sattılar.”.

“O Kıbrıs ki, her
karış toprağında
şehitlerimizin kanı var,
Toprağı sıksan şehit
kanı fışkırır.
Ama dinleyenanlayan kim,
satıverdiler işte”.
“50 yıllık mücadele
adamı Rahmetli
Denktaş'ı bile
dinlemediler. O’nun
feryatlarına kulak
tıkadılar ve Kıbrıs'ımızı
verdiler. Denktaş
kahrından öldü”.
“Mehmetçiğin akıttığı kan,
döktüğü ter boşa gitti?”.
“Biz çocuklarımızı askereKıbrıs’a gönderirken ya şehit
ol, ya gazi diye uğurlardık
nereden bilebilirdik ki bir “Molla
Kasım” gelecek, affedersiniz bir
“hükümet” gelecek ve Kıbrıs’ı
yok pahasına satacak”.
Odgurmuş: Peki, Her şeyi
bilen Monşer’im biliyorsunuz
ülkede pek çok Şom ağızlı var,
o şom ağızlılar soruyorlar:
“Kıbrıs’ımızı kime sattılar, bu
satış dolayısı ile satıcılar kaç
trilyon aldı” diye.
Bu şom ağızlılar, hep

KENAN
EROĞLU
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Kıbrıs Satılmıştı

sorarlar. “ Diyelim sattılar
ve parayı aldılar. Bu kadar
para nereye konur, eğer
paylaştılarsa kim ne kadar aldı.
Özellikle de yöneticilerimiz ne
kadar aldılar bilmek isteriz. Bir
vatandaş olarak bunları sormak
ve öğrenmek elbette bizim de
hakkımız olmalı” diyorlar.
"Yok, kardeşim, para mara
almadılar, öylece verdiler"
diyorsanız bari hangi ülkeye
satıldı onu açıklasanız da biz de
öğrenelim, öğrenelim de o ülke
mallarına boykot uygulayalım.
Diyelim (xy) ülkesine
satıldı bu canım Kıbrıs’ımız.
O zaman şimdi; Kıbrıs
semalarında şanlı Ay yıldızlı
bayrağımız yerine yabancı
bir bayrak mı dalgalanıyor.
Bizim Ay yıldızlı bayrağımız ve
Kıbrıs’ın Ay yıldızlı bayrağımız
Kıbrıs semalarını süslemiyor
mu yani.
Bazen TV haberlerinde
Kıbrıs çıktığında, arkada bizim
bayraklarımız görünüyor, ben
de bakıp şaşırıyorum. Hani
Kıbrıs satılmıştı, hala bizim
bayraklar orada görünüyor. Bu
durumu nasıl izah edeceğiz.
Üstad: “Canım onlar eski

görüntüler. Yeni konuşmalara
montaj yapıp yayına
koyuyorlar.”
“Hem sonra sen ne diyorsun
kardeşim, aykırı aykırı
sorular soruyorsun. Şüphen
mi var. Yani bu koskoca
Kıbrıs satılmadı da biz mi
uyduruyoruz. Bal gibi satıldı”.
Odgurmuş: Ama pek
ulusalcı üstadım, ada sanki
satılmış gibi değil, eski halinde
devam ediyor gibi görünüyor.
Üstad: “Sen ne diyorsun be!
Satıldı diyorsak satılmıştır.
Sayın Denktaş da bunu böyle
söylüyordu. Ayrıca anlı şanlı
danışman ve ünlü Prof. Mümtaz
Soysal’da böyle söylemişti,
satıldı diyordu”.
“Sonra, D. Perinçek de
satıldı diyordu. Hatta bizim
genel Başkan da satıldı diyor,
sen onlardan daha mı iyi
bileceksin.
Bir bildikleri vardır elbet.
Satıldı diyorlarsa satılmıştır,
satılmamış olsa da satılmıştır,
bu gün satılmazsa yarın
satılacaktır ya da satarlar.
Ben bunlara hiç güvenmem,
satarlar mı satarlar. Ayrıca
bak aiklik elden, gidiyor

PLANLI KESINTI ‘YATIRIM

yerlerde sürünüyor kardeşim.
Ülkenin temelleri sarsılıyor,
Cumhuriyetin tüm kazanımları
bir bir elden çıktı. Yarın
Mondros’u da kabul eder
bunlar. Bütün bunlara izin
verilmemeli, Kıbrıs en kısa
zamanda geri alınmalı, seçim
barajları kaldırılmalı, derhal
seçim yapılmalı, İstanbul Valisi
ve Emniyet Müdürü derhal
görevden alınmalı tamam mı
kardeşim”.
Odgurmuş: Ne alakası var
Üstadım bunların şimdi.
Üstad: “Neyin alakası
kardeşim, ülke yangın
yerine döndü gençleri kıyma
makinelerine atmışlar(!),
asfalta gömmüşler(!) sen
alakadan bahsediyorsun.
Alakası varsa da herkes istifa
etmeli, alakası yoksa da herkes
istifa etmeli, var mı bunun
ötesi”.
Odgurmuş: Siz de
haklısınız. Yalan karşısında
eğilen bedenlerin, hakikate
doğru bakabilmesi çok
zordur… Hele hele gözleriniz
ideolojik körlüğe mahkûm
olmuş ve zihinlerinize de “deli
gömlekleri” giydirilmişse…

VE BAKIM’ DEMEK
Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketleri
BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, tüketicileri “planlı
kesinti nedir, niçin yapılır” konularında
bilgilendirmek üzere ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şebeke iyileştirme, tesislerin
yenilenmesi ve yatırım çalışmalarının aralıksız
devam ettiği ifade edilerek, “Bu sırada
çalışmaların can ve mal güvenliğini tehdit
etmemesi adına zaruri olarak planlı kesintiler
gündeme gelebilmekte. Planlı çalışmalar
sırasında tüketicilerimizin mağduriyet
yaşamaması için 48 saat önceden kamuoyuna
gerekli bilgilendirmeler yapılmakta” denildi.
Her geçen gün büyüyen kentlerin enerji
talebi de artarken elektrik dağıtım sektörü,
oluşan yeni talebe yanıt vermek, enerji
altyapısını güçlendirmek hedefiyle yatırım,
bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
İstanbul Avrupa Yakası’nda, Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya, Burdur ve
Isparta’da, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
(ÇEDAŞ) de Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam
8,7 milyonu aşan kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli
elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24

saat görev başında.
TÜKETİCİ 48 SAAT ÖNCEDEN
BİLGİLENDİRİLİYOR
Bölgelerindeki yeni yerleşim yerlerine enerji
götürmek, artan talebe yanıt vermek, mevcut
altyapıyı güçlendirmek amacıyla yatırım, bakım
ve onarım çalışmalarını sürdüren BEDAŞ,
AEDAŞ ve ÇEDAŞ, bu sırada iş güvenliği
kuralları ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde
can ve mal güvenliğini sağlamak üzere belirli
bir program dâhilinde planlı kesintilere gidiyor.
Tüketicilerin bu kesintilerden minimum
seviyede etkilenmesi hedefiyle dağıtım
şirketleri, planlı kesintilerin duyurusunu 48 saat
öncesinden internet siteleri ve diğer iletişim
kanalları üzerinden yapmaktadır.
Bir bölgede “yatırım ve bakım” yapıldığı
anlamına gelen planlı kesintiler ile ilgili
tüketiciyi bilgilendirmenin önemi her geçen gün
artarken BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’tan konuyla
ilgili ortak bir açıklama geldi. “Planlı kesinti
nedir, neden yapılır, diğer kesintilerden farkı
nedir” sorularına yanıt veren açıklamada şu
noktalara dikkat çekildi:
Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım
şebekesinde yapılması planlanan yatırım,

bakım-onarım
çalışmaları ve
yeni abonelik
bağlantılarında
enerjinin kesilmesi
gerekiyorsa,
önceden kamuoyu
bilgilendirilerek ‘planlı
kesinti’ yapılır.
Yetki ve görev
alanlarımız dâhilinde
bulunan dağıtım
bölgelerinde, enerji
arzının güvenli,
kesintisiz ve kaliteli
olarak yapılabilmesi amacıyla şebeke ve
kapasite artırımına yönelik sistem iyileştirme,
tesislerin yenilenmesi ve yatırım çalışmalarını
aralıksız ve düzenli olarak sürdürmekteyiz.
Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve
kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada
çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can
ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştirilmesi için “planlı kesintiler” zaruri
olarak gündeme gelmektedir.
Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet

yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz
arasında yer alıyor.
Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren
çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki
kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı
saatlerde gerçekleştiriyoruz.
Şehir merkezlerinde; trafo ve dağıtım
merkezi bakımlarının mümkün olduğunca
gece saatlerinde yapılırken, alçak gerilim ve
orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmaları,
teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gündüz
saatlerinde gerçekleştirilmek üzere planlanıyor.

İL BİRİNCİSİ OLDULAR
Yerköylü minikler Futbol turnuvasında
İl birincisi oldular
Yozgat’ta düzenlenen minikler futbol
turnuvasına katılan Yerköylü minikler il
birincisi oldu.
Yapılan turnuva sonrasında Yerköy
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı ziyaret
ederek birincilik kupasını verdiler.
BİZLERİ GURURLANDIRDI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat

Yılmaz, “Yozgat'ta düzenlenen minikler
futbol turnuvasına ilçemizi temsilen
katılan minikler futbol takımımız il
birincisi olarak bizleri gururlandırmıştır.
İl birinciliğini ilçemize kazandıran futbol
takımımıza ve takım antrenörümüz
Mehmet Şaşmaz hocamıza teşekkür
ediyor, başarılarının devamını diliyorum”
dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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BABAYA MÜEBBET
OĞLUNA DA 25 YIL

Kırşehir’de 2013 yılında 38 yerinden
bıçaklanarak öldürülen gurbetçi Mehmet
Dıvar’ın, 7 yıl sonra yakalanan cinayet
sanıklarından Kemal Dıvar’a müebbet, oğlu
Tunçer Dıvar’a ise 25 yıl hapis cezası verildi.
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı
İbikli köyündeki Çayırlı mevkiinde su kanalı
içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden
bıçaklanarak öldürülmüş çıplak vaziyette
kimliği belirsiz erkek cesedi bulunmuştu.
O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti
aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı
için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından,
2020 yılında özel bir ekip oluşturularak
kentteki faili meçhul olayın aydınlatılmasına
yönelik çalışma başlatıldı. 2013’te bulunan
delilleri inceleyen özel ekip, olay yerindeki
gözlüğün ve iç çamaşırı markasından,
öldürülen kişinin Almanya’dan gelen
gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini
değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde
yoğunlaştıran jandarma ekipleri, cesedin
Almanya’dan döndükten sonra ortadan
kaybolan Mehmet Dıvar’a (55) ait olduğunu
tespit etti.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2022
yılında çalışma başlatan Kırşehir Jandarma
ekipleri, Mehmet Dıvar’ın 2013 yılında önce
yurt dışından yüklü miktarda Euro getirdiği
bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma,
cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o
dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti.
Cinayetin ardından hesap hareketlerinde
artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar’ın
kardeşi Kemal Dıvar ve yeğeni Tunçer Dıvar’ı
Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin
cinayeti para için işledikleri belirlendi.
Kırşehir’e getirilen şüphelilerden Kemal Dıvar
ile oğlu Tunçer Dıvar tutuklandı.
Yozgat Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde
davanın son karar duruşması görüldü.
Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Kemal
Dıvar ve oğlu Tunçer Dıvar ile maktul
Mehmet Dıvar’ın oğlu Adil Dıvar ve avukatlar
hazır bulundu.
Tarafların son savunmalarını alan
mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti sanıkların bir suçu gizlemek,

delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini
kolaylaştırmak amacıyla "kasten adam
öldürme" suçundan sanık Kemal Dıvar'a
müebbet, oğlu Tunçer Dıvar'a ise 25 yıl hapis
cezası verildi.
Duruşmada, sanıklar cinayeti
işlemediklerini belirterek beratını istedi.
Duruşma sonrası müşteki avukatı
Gözde Divrik gazetecilere, 2013 yılında
Çiçekdağı'nda işlenen bir cinayetin yedi sene
boyunca faili meçhul olarak kaldığını, Kırşehir
İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışması
neticesinde maktulün kimliği 2020 yılında
tespit edilmesiyle kovuşturmanın başladığını
söyledi.
Dava dosyasını kapatmak isteyen sanıkları
sahte savcı dolandırdı
Şüphelilerden maktulün kardeşi Kemal
Dıvar ve oğlu Tunçer Dıvar'ın telaşa kapılarak
dosyayı kapattırmak için sahte savcı ile
anlaştığını iddia eden Divrik, "Savcıya 270
bin lira para ve telefon vermişlerdir. Tabii
bunun neticesinde savcının sahte olduğu
ortaya çıkmış ve bu olayda kendileri de
dolandırılmıştır. Buradaki tek amaçları
dosyayı kapattırmak ve suçtan kurtulmaktır."
dedi.
Baba müebbet oğlu 25 yıl hapis cezası aldı
Divrik, soruşturma aşamasındaki titiz
çalışma ve koşturma aşamasındaki delil
toplanan delillerden de mevcut deliller
neticesinde dosyada kararın çıktığını
ifade ederek, "Sanıklardan Kemal Dıvar
ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış,
sonra takdiri indirim hakkı kullanılarak
müebbet cezaya çevrildi. Sanıklardan
müebbet hapis cezasına çarptırılan Tunçer
Dıvar da takdir indirim hakkıyla cezası 25 yıla
düşürülmüştür. Tabii ki verilen karara karşı
istinaf kanun yoluna başvuracağız. Gerekli
tüm işlemleri takip edeceğiz." diye konuştu.
Maktulün oğlu Baki Dıvar da katillerin
amcası ve kuzenin olmasının kendilerini
bir kez daha yıktığını belirterek, babasının,
amcası ve kuzenine zamanında çok
yardım ettiğini ifade etti. Dıvar, cinayetin
aydınlatılmasında büyük çaba gösteren
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine
de teşekkür etti.

KIZILAY'A YENi BiNA

Yeni yatırımları birbiri ardına ilçeye
kazandırmaya devam eden Talas Belediyesi, bu
çerçevede yeni Kızılay hizmet binası inşaatını
da hızla tamamlıyor.
Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa
üzerine Talas Belediyesi tarafından yaptırılan
ve hayırsever Halil Ünal’ın da maddi katkı
sağladığı Kızılay binası, mimari yapısıyla da
dikkat çekiyor. 2022 yılı yaz başlangıcında
temeli atılan binada kaba inşaatta sona
yaklaşılmış durumda. Toplamda 980 metrekare
alana inşa edilen bina tamamlandığında
bölgede Türk Kızılayı faaliyetleri için önemli
bir merkez konumunda olacak. Halef Hoca
Mezarlığı yanında yapımı süren Kızılay binası,
sahip olduğu imkanlarla çeşitli hizmetleri
bünyesinde barındıracak.

Binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı
sıra, soğuk hava deposundan afet anında
kullanılmak üzere ayrılacak malzemelerin
tutulacağı lojistik depolarına kadar pek çok
önemli bölüm yer alacak. Binanın kısa sürede
tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor.

AK PARTI ÇORUM'DA HEDEF 2023
AK Parti Çorum
Teşkilatları, 2023 seçimleri
öncesi sahaya inerek parti
çalışmalarına hız verdi.
AK Parti Çorum İl
Başkanlığı tarafından
düzenlenen İl Divan
Toplantısı, Oğuzlar ilçesinde
gerçekleştirildi. Toplantıda
AK Parti teşkilatlarının
2023 yılı seçimleri öncesi
izleyeceği yol haritası masaya
yatırılırken, teşkilatlara sahaya
inerek Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde
AK Parti hükümetleri
tarafından bugüne kadar
yapılan hizmetlerin seçmene
anlatılması kararlaştırıldı.
Sahada yapılacak ziyaretler
sırasında 2023 seçimlerinin
önemi ve yapılan yatırımlar
seçmene anlatılacak.
“2023’te daha güçlü bir
şekilde yolumuza devam
edeceğiz”
Çorum Belediye Başkanı

Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2023
seçimlerinde AK Parti’nin
daha güçlü bir şekilde yoluna
devam edeceğini söyledi.
Çorum Belediyesi olarak
tüm ilçeler olmak üzere
beldelere de hizmet etmeye
çalıştıklarını kaydeden Aşgın,
“İlçelere ve beldelerimize
verdiğimiz vaatlerin hepsini
yerine getirerek ilçe ve
beldelerimize sahip çıkıyoruz.
Dün Cumhurbaşkanımızın
Şangay toplantısı öncesi

verdiği fotoğrafı hepimiz
gururla onurla paylaştık.
Başta Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin olmak üzere
zirveye katılan devlet
başkanlarının yer aldığı
fotoğraf dış politikada nereye
geldiğimizin bir göstergesi.
Bunun yansımalarının devam
etmesi için önümüzde 2023
yılı seçimleri var. Durmak
yok yola devam diyoruz. 2023
yılında daha güçlü şekilde
devam edeceğiz” dedi.

Kemik taraklarıyla
Çin’e kafa tutuyor
Son ustasından kemik tarak
yapımını öğrenen Muhammed
Emin Eyce, unutulmaya
yüz tutmuş mesleği ile Çin
taraklarına meydan okuyor.
Piyasada Çin’den geldiği
iddia edilen kemik tarakların
satılmaya başlandığını fark
eden Muhammed Emin Eyce,
yerli tarak üretimini yaşatmak
için kolları sıvadı. Pandemi
döneminde son ustasından
kısa sürede unutulmaya yüz
tutmuş kemik tarak mesleğini
öğrenen Eyce, Çin malı
kemik taraklara meydan
okuyarak yok olmakta olan
mesleği yaşatmaya çalışıyor.
Saç sağlığına birçok faydası
bulunan kemik taraklar 30
farklı aşamadan geçerek
hazırlanıyor. Manda, tosun ve
koçboynuzlarından üretilen
kemik tarakların yapımı
yaklaşık bir buçuk saat
sürüyor. El yapımı Sivas kemik
taraklarının Çin malı taraklara
göre daha pahalı olduğunu
söyleyen Eyce, bu yüzden
satışların düşük olduğunu
belirtti.

“Çin’den gelen taraklar
kemik Sivas tarağı olarak
satılıyor”
Çin’den gelen tarakların
Sivas kemik tarağı olarak
satılmaya başlandığını belirten
Muhammed Emin Eyce,
“Pandemi döneminden önce
kemik tarak yapan bir ustamız
vardı.
O ustamız pandemi
döneminde kemik tarak
yapmayı bırakınca Çin’den
gelen tarakları Sivas kemik
tarak olarak satmaya
başladılar. Pandemi sürecinde
bende boşta kalmıştım.

Zaten mesleğim gereği
boynuzlar ile iç içeyim.
Bende kemikten tarak yaptım,
gelen müşterilerime gerçek
Sivas kemik tarağını satmaya
başladım. Kemik tarak, yaklaşık
olarak 25-30 aşamadan
geçiyor. Önce boynuzları
kesmekle başlıyoruz. Isıtma,
düzeltme, tesviyesi, yüzünün
temizlenmesi, dişlerinin
açılması ve sivriltilmesi,
zıbarası ve parlatılması gibi
işlemlerden geçiyor. Bir
tarağın yapılması 1 veya 1
saat 30 dakikayı bulabiliyor"
ifadelerine yer verdi.
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