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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

2022 HEDEFi
12 BİN KURSİYER
Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde 2021 yılında 750 kurs açıldı, 10 bin 350
kursiyer kurslara katılım sağladı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin 2022 hedefi
ise 12 bin kursiyere ulaşmak. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah
Aydın, Halk Eğitim merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

FARKLI BRANŞLAR
Aydın, 2021 yılının korona virüs gölgesinde
geçtiğini ancak, önemli sayıda kurs açtıklarını
belirterek, “2021 yılında daha önceki açtığımız
kurs sayısına göre aşağıda kalmayacak şekilde
yeküne ulaşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 750
civarında bir kurs açtık. Bu açtığımız 750 kursta
kursiyer olarak 10 bin 350 kursiyere hitap ettik.
Bu kurslar farklı branşlarda oldu. Sanat alanında,
genel mesleki kurslar, spor alanında kurslarımız
2021 yılında devam etti. Yozgat potansiyelini
de düşündüğümüz zaman yüksek bir rakam.
Kurslarımızı merkez binamızla beraber bütün
resmi kurum ve kuruluşlarda özel teşebbüslerde
de onay alarak kurslarımızı açmaya devam
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuk Yetiştirmede

Diva-Sen Yozgat Şubesi mutat
değerlendirme toplantısını Çekerek’te
gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan DivaSen Şube Başkanı Osman Taşçı, birlik ve
beraberlik mesajı verdi. >>> 2'DE

Aile Koçu Gülay Danışan oldu.
Danışan katılımcılara Çocuk
Yetiştirmede Anne ve Babanın
Rolü konusunda bilgiler
aktardı. >>> 3'TE

“GÜVENLE

DEVAM EDECEĞİZ”

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu
değerlendirme toplantısı yaptı. Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut
İbiş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “
Yönetim Kurulu Olarak Genel Değerlendirme
ve yeni projeler üzerine toplantımızı yapmış
bulunmaktayız. Heyecanımızı yüksek tutarak
Genel Yönetim Kurulumuz, Meclis Yönetimi,
Kadın Meclisimiz ve Gençlik Meclisimiz ile yeni
toplantılar yaparak, çalışmalarımıza aralıksız
devam edeceğiz" dedi. 3'TE

Açtıkları kurslardan oldukça verim
aldıklarını kaydeden Aydın, şunları kaydetti;
“Çok farklı alanlarda kurslar açıyoruz.
Özellikle iş kur kapsamında açtığımız
kurslardan çok verim aldık. Yozgat’ımızın
kalkınması için teşvik amaçlı devlet
desteğinden faydalanmak amaçlı
vatandaşlarımıza sürü yönetimi, arıcılık
gibi kurslar açtık. Halıcılık, bakır, çini
alanlarında da İŞKUR ile beraber açtığımız
kurslar arasında. Güzel ürünlerimiz ortaya
çıktı. Bunlara Yozgat ve farklı yerlerdeki
etkinliklerde ürünlerimizi sergiledik. Bizim
için 2021 yılı verimli bir şekilde geçti.”
>>> 3. SAYFADA

DIVA-SEN ÇEKEREK’TE

Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Yozgat Belediyesi kadınlara
yönelik Çarşamba sohbetleri
devam ediyor. Çarşamba
sohbetlerinin konuğu Psikolog,
sosyolog, Yaşam, Başarı ve

ÇOK VERİM ALDIK

Yusuf Başer,
müjdeyi verdi

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri Başvuruları Başladı

TARIMSAL ÜRETİMİN

KALİTESİ ARTACAK ARAPLI’DA HİZMETE DEVAM

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya, hayvancılığı geliştirmeye yönelik
hibe desteği verileceğini ve başvuruların
başladığını söyledi. >>> 4'TE

Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı Kasabası’nda dağ
evi hizmete açıldı. Araplı Belediye Başkanı Adem
Ertuğrul, “ Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz,
dikilitaş dağ evimiz hizmete açıldı, halkımıza hayırlı
uğurlu olsun” dedi. >>> 4. SAYFADA

Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya Hasbek
Göleti’nin 2022 yatırım programına alındığını
söyledi. Başer, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “ Sarıkaya Hasbek Göleti 2022
yatırım programına alındı. 2'DE

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın :

"SiDDETi
KINIYORUZ"

Anadolu Sağlık Sen Genel
Başkanı Necip Taşkın, “bu,
alçaklıktır” dedi. >> 6'DA

YERKÖY’ÜN GELİŞİMİ

İÇİN TOPLANDILAR
Yerköy Ticaret Odası
öncülüğünde Sivil
Toplum Kuruluşları ile
“Yerköy’ü geliştirmek
için neler yapabiliriz.

6'DA

Kar yağışı

kaza getirdi

Yozgat’ın Yerköy
İlçesi’nde minibüsün
devrilmesi sonucu 5
kişi yaralandı. 2'DE

GÜNCEL
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Sağlam Kaleleri Yıkarsanız Enkazın Altında Kalırsınız

AHMET
SARGIN
Toplumun en sağlam kaleleri ayakta
kalmak zorunda. Bu
kaleleri biz hayır dilekleri ve Allah’ın
emri Peygamberin
kavli üzerine kurmuştuk.
Hayırlı bir iş diye
temel atıp üzerine
dualar okumuştur.
Hatırlayın bi hele ne
umutlarla, ne hayellerle başlamıştık bu
mübarek işe...
Yüce Allah’ın buyruğu üzere hareket

edip sevgi hamuruyla
kardığımız bu kaleler
toplumun da temelini
oluşturmuştu. Sağlam
kaleler kurduğumuza
emindik. Hatta sözleştik, birimizi birbirimize emanet ederek.
Emanete hiyanetliği
hiç düşünmemiştik.
Öyle bir sevgi ağı
kurmuştuk ki; melekler bize dua etmişti:
Allah’n buyruğuna
tabi oldular diye!...
Ne oldu da bu sağlam
kaleler yıkılmaya başladı ve emanete hiyanetlik peydah oldu?..
Televizyon kanallarını açmaya utanıyoruz! Ekranlardaki ihanet, kavga, dövüş ve
çekişme içimize bıçak
gibi saplanıveriyor!..
İhanet edenleri mi
ararsın, birbirini aldatanları mı birbirine
silah çekip vuranları
mı? İşkence boyut-

ları göklere ulaştı.
Yüce Allah’ın mübarek
kıldığı yuva ayaklar
altında sefil ve perim
perişan!.
Reyting yapsın
diye bu kanalları arenaya çeviren zavallılar, program adına
her türlü rezaleti çarşaf çarşaf toplumun
huzuruna sergileyerek
bir şey yaptıklarını
zannediyorlar. Arkadaşlar siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz
Allah aşkına ? Topluma hizmet mi, insanlara yardım mı, hiç
sanmıyorum. Hayır !..
Kötü ve rezaletten örneklik olmaz. Rezalet
rezaleti doğurur. Ve
bu ihanetler yeni ihanetlere kapı aralar !...
Kötü kötüye, iyi iyiye
örneklik eder...
Güzel örnekler
güzel hadiseler Doğurur, kötü örnekler

de kötülüğe öncülük
ederler... İnsanları
ekrana taşıyıp kavga ettirerek, rezaleti
sergileyerek topluma
örnek olunamaz. Sonuçta yuvalar yıkıyor,
sevginin saygının
köküne dinamit konuluyor. Bunun günahı
ve vebali vardır. Topluma güzel örnekler
sunup tatlı ve güzel
meyveler toplamaya
bakın ki; sizi herkes
alkışlasın.
Yuva yıkanın yuvası yıkılır. Eşe İhanet
edenin de cezası vardır. Bu cezayı Yüce
Allah açık açık beyan
etmiştir. O enkazın
altında siz de kalırsınız, çocuklarınız
da kalır. Çünkü siz
bu emanete sadakat
göstermeye söz vermiştiniz. Emanete
ihanettik ise hainliktir. Bu ihaneti Allah

da affetmez insanlar
da...
Eften tüften meseleler üretip işi kavgaya, nizaha ve aldatmaya döken beyler,
bayanlar ortada kalan
ve problem olan bu
çocukların hakkını
nasıl ödeyeceksiniz?
Kolay mıymış öyle?...
Zevkin, kinin ve öfken
için yuvayı yık, dağıt
ve hayatı çevrene
zehir et! Sonra ben
haklıyım diye bangır
bangır bağır. Sonra
tüm topluma rezil
rüsvay ol; var mıymış
böyle bir hayat?...
Beyler bu gidiş
hayra alamet değildir.
Kavgayı, çekişmeyi,
işkenceyi ve aldatmayı beraberinde getirir.
Aldatma başlar, huzur
kaçar, sevgi sadakat
biter ve dünya insanlara zindan olur. Yuvalar dağılır çocuklar

DIVA-SEN ÇEKEREK’TE
Diva-Sen Yozgat Şubesi mutat
değerlendirme toplantısını Çekerek’te
gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Diva-Sen
Şube Başkanı Osman Taşçı, birlik ve beraberlik
mesajı verdi.
Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat
Şube Başkanı Osman Taşçı, değerlendirme ve
emekli olan Yaşar Işık hoca adına düzenlenen
yemekli toplantıyı Çekerek ilçesinde
gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Taşçı, Kadışehri ve Aydıncık şube
başkanlarına Çekerek’te gerçekleştirdikleri ev
sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
Sendikal faaliyetler, teşkilatların genel
yapısı, Yozgat ve ülke gündeminin görüşüldüğü
toplantıya ilişkin açıklamada bulunan
Taşçı, şunları aktardı: “Bugün Çekerek'te
gerçekleştirdiğimiz mutad toplantıya Sorgun
ilçe başkanım Fatih Şahiner ve yönetimimle
katılım sağladık. Emektar, vefakar, emekli olan
kıymetli başkanım Yaşar Işıklı hocamız için
yemek tertip edip plaket takdiminde bulunduk.

ortada kalır ve her
iki taraf için de hayat
çekilmez hale gelir.
İşte maalesef işkence, kadına şiddet, erkeğe nefret,
çocuklara baskı ve
zulüm bundan sonra
başlıyor. Çünkü kale
yıkılmış, emanete
ihanettik edilmiş ve
sevgi - saygı bağı
kopmuş. Sevginin
olmadığı yerde huzur
olmaz,saygının kalmadı yuvada sadakat
de kopar ve aldatma,
yalan söyleme, iftira,
ihanet başlar...
O kaleyi sağlam
kurmak sevgi hamuruyla karmak, tatlı
meyvelerle olgunlaştırmak ve Kemal’e
erdirmek bizim elimizdedir... Sabır, sebat, iteat, sadakat ve
merhamet bizim parmaklarımızın ucunda!
Emanete ihanet

etmediğimiz sürece,
birbirimize saygı duyup Allahın buyruğu
üzere hareket ettiğimiz sürece o sağlam
kale yıkılmaz. Eksikleri el birliği ile tamamlar, güzel ahlakla
süslersek ve Allah’ın
emanetine ihanet etmezsek kurduğumuz
bu kale sağlam kalır.
İşte o zaman hem
toplum hem de biz
huzurlu yaşamaya devam ederiz ve yuvayı
hayırlı meyvelerle
süsleriz. Yuvamız iki
cihanda da kutlu yuva
olarak kalır. Biz de
huzur içinde yaşamaya devam ederiz. Son
nokta da biz ondan o
bizden Razı, Allah da
ondan Razı olsun deriz...”Ben ondan Razıydım Allah da ondan
razı olsun!” dedirebilmek ne kadar kutsal
bilemezsiniz...

Yusuf Başer,
müjdeyi verdi

Katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarımıza
Kadışehri başkanımıza ve yönetimine Aydıncık
başkanım ve yönetimine bizleri en iyi şekilde
ağırlayan Hüseyin Cebeci hocam ve yönetimine
çok teşekkür ederiz.
EDA DEMİREL

Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer,
Sarıkaya Hasbek Göleti’nin
2022 yatırım programına
alındığını söyledi. Başer,
konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “ Sarıkaya

Hasbek Göleti 2022 yatırım
programına alındı. Hasbek
Köyü sınırları içerisinde
Kargadalı Deresi üzerinde
yapılacak göletimiz;
Talvegden 16.00 ve temelden
27.50 metre yüksekliğinde,
kil çekirdek homojen dolgu

tipinde olacaktır. Göletimizde
depolanacak 3550 hm3
su ile 9210 dekar tarım
arazisi modern sistemlerle
sulanacaktır. Yozgat’ımıza,
Sarıkaya ilçemize ve Hasbek
köyümüze hayırlı olsun”
ifadelerine yer verdi.

Kar yağışı

kaza getirdi
Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
minibüsün devrilmesi sonucu 5
kişi yaralandı.

Türkşeker A.Ş Anadolu Marketing Ltd.Şti.

işbirliği ile enﬂasyonla
mücadele kapsamında
vergi mükelleﬁ olan perakendeci
(bakkal , market vb) noktalara
indirimli toptan şeker satışı
yapmaya başlamıştır.

Detaylı bilgi için: Tel:0354 212 36 36
1 KG TOZ ŞEKER : 7,10 KDV DAHİL
5 KG TOZ ŞEKER : 34,70 KDV DAHİL

ANADOLU
M A R K E T I N G

Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi
yaralandı. Yerköy'den Yozgat’a yolcu
taşıyan Osman D. idaresindeki 66 AN
102 plakalı minibüs, E-88 Karayolu
Aşağı Elmahacılı köyü Şefaatli yol
ayrımında kontrolden çıkarak orta
refüje devrildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112
Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet
Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
EDA DEMİREL

YIL: 9

SAYI:2877

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

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

DOLAR

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

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

-1/-13
7/2
-4/-13
6/1
-3/-11
3/-2
2/-4
3/-4

DAMLA
ECZANESİ
KUBİLAY
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Medresegirişi
mah.Mektebim
Adnan
Kentpark
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
menderes
bulv.Ümran
apt.
Koleji karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
No:104/C
502
99
415 66
33 22

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 15.62
13.82
18.17
Satış: 13.99
15.74
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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-1/-6
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:24
06:11 07:52
07:40 12:56
12:37 15:02
15:28 17:50
17:23 18:47
19:13

Kıymet bilmek ama ne zaman?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Savrulmuşuz birer
birer diyarlardan diyarlara.
Bir deli rüzgar esmiş, almış götürmüş
farklı ellere.

Bir boran gelmiş
darmadağın olmuşuz.
Baba oğlundan, çocuk
babasından, eş eşinden.
Dert, hayata dair
bir gelecek oluşturabilme, yarınları sağlama alabilme.
Hasret dolu yürekler, gurbet dolu yarınların adıdır Yozgatlı.
Kimi toprağından
uzaklarda kimi bu
dünya hayatından.
Meslek hayatımda
öylesine olaylar, yaşantılar, ayrılıklar ve

geri dönüşü olmayan
yolculuklara şahitlik
ettim ki.
Gidenler, kara toprağın bağrında vuslatı
yaşayanlar bir daha
geri gelmiyor.
Geri dönüşü olmayan yola çıktığında mı
kıymet takdir edecek
gönüller. Yaşarken
dar ettiğimiz dünyayı çok gördüğümüz
insanlığımız.
Toprak altında yeniden yeşerir mi?
Nafile.
Ne giden geri gelir,

ne de gidene verdiğimiz değer öldürdüğümüz insanlığı yeşertir.
Kıymet bilmek, değer
vermek, varlığının
kaynağına inmek, gönüllere dokunmak.
Zor mu?
Zaman zaman bu
tür konularla geliyorum karşınıza. Tekrar
oluyor belki, olacak
da.
Bilmem kaçıncı
tekrar olacak bugün ki
satırlar.
Mesele tekrara
düşmek mi, yoksa

değişmeyen, değiştiremediğimiz yönlerimiz mi?
Bizim insanımız,
toprağımızın kokusu,
havamız, suyumuz,
bizden olanın, hatta
ve hatta bize dair değer yargılarının mana
kazanması adına, bir
göç mü vukuu bulmalı.
Kıymet bilmek, değer vermek, varlığının
farkına varmak adına
makam, mevki, servet
sahibi mi olmalı insan.
Ya da…

Toprak mı olmalı
son nefes?
Niyetimin değer
yargıları üzerinden bir
ders vermek, fetva
türünden ahkam kesmek olmadığını çok
iyi bildiğinize inanıyorum.
Bizimkisi biraz olsun hatırlatabilme.
Hatırlanma adına hatırlata bilme.
Bu dünyada yaşarken, bizden olanın
bizden olduğu için
değerli olabileceği
gerçeğini hatırlata

bilme.
Adına ne derseniz,
tanımlamasını nasıl
yaparsınız bilmiyorum.
Nazarımda Yozgat’ın bir çakıl taşı
dahi değerlidir. Değer
verdiğimiz kadar değer buluruz.
Nefes alamaz hale
getirdiğimiz dünyalarda hakiki aleme
gidenleri göz yaşları,
özlemle anmadan
önce yaşadığı dünyada hatır bilmeli, gönül
bilmeli, güzel görmeli.

2022 HEDEFİ
12 BİN KURSİYER
Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde 2021 yılında 750 kurs açıldı, 10 bin 350
kursiyer kurslara katılım sağladı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin 2022 hedefi
ise 12 bin kursiyere ulaşmak. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah
Aydın, Halk Eğitim merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

FARKLI BRANŞLAR
Aydın, 2021 yılının korona
virüs gölgesinde geçtiğini ancak,
önemli sayıda kurs açtıklarını
belirterek, “2021 yılında daha önceki
açtığımız kurs sayısına göre aşağıda
kalmayacak şekilde yeküne ulaşmış
bulunmaktayız. Yaklaşık 750 civarında
bir kurs açtık. Bu açtığımız 750 kursta
kursiyer olarak 10 bin 350 kursiyere
hitap ettik. Bu kurslar farklı branşlarda
oldu. Sanat alanında, genel mesleki
kurslar, spor alanında kurslarımız
2021 yılında devam etti. Yozgat
potansiyelini de düşündüğümüz
zaman yüksek bir rakam. Kurslarımızı
merkez binamızla beraber bütün
resmi kurum ve kuruluşlarda özel
teşebbüslerde de onay alarak
kurslarımızı açmaya devam ediyoruz”
şeklinde konuştu.
ÇOK VERİM ALDIK
Açtıkları kurslardan oldukça verim
aldıklarını kaydeden Aydın, şunları
kaydetti; “Çok farklı alanlarda kurslar
açıyoruz. Özellikle iş kur kapsamında
açtığımız kurslardan çok verim
aldık. Yozgat’ımızın kalkınması için
teşvik amaçlı devlet desteğinden
faydalanmak amaçlı vatandaşlarımıza
sürü yönetimi, arıcılık gibi kurslar
açtık. Halıcılık, bakır, çini alanlarında
da İŞKUR ile beraber açtığımız
kurslar arasında. Güzel ürünlerimiz
ortaya çıktı. Bunlara Yozgat ve farklı
yerlerdeki etkinliklerde ürünlerimizi
sergiledik. Bizim için 2021 yılı verimli
bir şekilde geçti.”
DERSHANE GİBİ
Aydın, Halk Eğitim Merkezi’nin
lise mezunu öğrencilere dershane
gibi de hizmet verdiğini belirterek,
“Bizim Destekleme ve Yetiştirme
kurslarımız var. Bu çok önemli. Lise
mezunu öğrencilere dershane gibi
hizmet veriyoruz. Bir kuruş ücret
talep etmiyoruz. Şu anda okullarda
da bu kurslar açılıyor. Burada da şu
anda 7 dersten kurslarımız devam
ediyor. Geçen sene mezun olmuş
ve üniversiteyi kazanamamış birisi
bizim açtığımız kurs neticesinde Tıp
Fakültesini kazanan öğrencilerimiz
oldu. Birçok öğrencimiz istedikleri
bölümlere gittiler. Burada istediği

bölüme gitmemiş öğrencilerimiz,
durumu kötü olabilir. Bizler testlerde,
evraklarda çoğaltma işlerinde
kesinlikle para talep etmiyoruz. Şu
anda da devam ediyoruz” şeklinde
konuştu.
238 KURS DEVAM EDİYOR
“2022 yılında da hedef olarak
biz aynı şekilde ve aynı ivme ile
devam etmek olacak” diyen Aydın,
açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Özellikle 12 bin civarında kursiyer
hedefliyoruz. Şuanda bizim aktif
olarak devam eden 238 tane
kursumuz var. Bizim merkez binamız
20 derslik olmasına rağmen bunun
40 tanesi buradadır. Ama diğer
kurslarımızın hepsi Yozgat geneline
dağıtıldı. Öğrencinin olduğu her
yerde biz varız. Hatta mahalle ve
okullarımızda, köylerimize gittik.
Divanlı Mahallemizde kursumuz
var. Çalatlı köyüne judo kursu
açıyoruz şuanda. Talep hangi yönde
gelirse bizde de o alanda eğitici
varsa halkımıza, vatandaşlarımıza,
öğrencilerimize hizmet etmek bizim
birinci vazifemiz. Hayat ve öğrenme
kurumuna bağlı bir kurumuz. Herkese
her zaman ve her yerde eğitim düsturu
ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda
çalışmalarımız devam ediyor.”
KADINLAR RAĞBET EDİYOR
Bazı kurslara kadınların daha
çok rağbet ettiğini anlatan Aydın,
“2021 yılı için söyleyecek olursak
mahallelerimizde el sanatları ve dikiş
alanlarında belli yaştaki bayanlarımız
rağbet ediyor. Onun haricinde bu
sene Kuran’ı Kerim alanlarındaki
kurslara çok rağbet ettiler. Hatta
daha önceki yıllarda pek açmamıştık
ama bu sene oldukça fazla açtık.
Bazı site altlarındaki mekanlarda da
kurs açıyoruz. Kuran’ı kerim Kursu,
peygamber Efendimizin hayatı
kursu devam ediyor. Üniversite
öğrencilerine göre bundan sonraki
akademik hayatlarından sonra
mesleğe atılmak için kendilerine lazım
olacak belgeleri almaya başladılar.
Bunlarda hızlı klavye, bilgisayar
kullanım kursu, iş sağlığı ve güvenliği
kursları alıyorlar. Bunlar artık
olmazsa olmaz kurslarımız. Arıcılık

yapmak istiyor. O işi öğrenip devlet
desteğinden faydalanmak istiyor.
Yine Çobanlık için devletten belli bir
kredi almak istiyor. Sürü yönetimi
kursunu o doğrultuda açıyoruz. Spor
kursları olarak aşağı yukarı bütün
okullarımızda var. 14-15 tane halk
oyunu öğretmeni ile çalışıyoruz.
Şuanda hiç biri boşta değil. Her
birinin en az olanın 2 kursu var. Birde
insanlarımız pandemiden çıktıktan
sonra evde kalmanın vermiş olduğu
durumdan dolayı sosyalleşme amaçlı
kurslara gelmeye başladılar. Aktif
şekilde devam ediyoruz” dedi.
DİL EĞİTİMİ VERDİK
“Geçen sene Türkiye’de kalma
hakkı kazanmış yabancı uyruklu
Sosyal Uyum ve Yabancı eğitimi
(SUYE) diye bir projeye dahil
olduk” diyen Aydın, açıklamasının
devamında; “Yaklaşık 1000 civarında
yabancı uyruklu vatandaşa dil
eğitimi verdik. Hali hazırda da hem
kendi kursumuzda yabancı uyruklu
öğrencilere kendi binamızda
kursumuz devam ediyor. Hem de
yabancılar şubesinde kursumuz
devam ediyor. Okuma yazma
seferberliği nihai hedefe ulaşıncaya
kadar Türkiye’de herkes okuma yazma
öğreninceye kadar devam edecek
bir süreç. Bu doğrultusunda kendi
binamızda kursu açmakla beraber
şuan dada iki tane cezaevinde
açtık. İmam hatip ortaokulumuzda
okuma yazma kursu devam ediyor.
Yaş ilerledikçe fazla da okuma
yazma sayısı da azaldı. Yaş sınırları
80 civarlarında olduğu için gelip
gitmede tereddütlü davranıyorlar.
Bizler okullara da yazılar yazdık. Milli
eğitim müdürlüğümüz bünyesinde
duyurularda yaptık. Talep nerede
olursa olsun açıyoruz. Bu bir istisnai
kurslardan birisi. Biz normalde bizim
iş ve işlemlerimiz 12 kursiyer ile olur.
Ama okuma yazma için 1 kişi ben
okuma yazma öğrenmek istiyorum
dediğinde biz orada kurs açarız. Hali
hazırda elimizde öğretmenimiz de
mevcut, elimizde dokümanlarımız
da var. Şuanda bu çalışmalarımız da
devam diyor” ifadelerine yer verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ

“GÜVENLE

DEVAM EDECEĞİZ”

Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu değerlendirme
toplantısı yaptı. Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı Mesut İbiş, konuya
ilişkin yaptığı
açıklamada; “
Yönetim Kurulu
Olarak Genel
Değerlendirme ve
yeni projeler üzerine
toplantımızı yapmış
bulunmaktayız.
Heyecanımızı
yüksek tutarak Genel Yönetim
Kurulumuz, Meclis Yönetimi,
Kadın Meclisimiz ve Gençlik

Meclisimiz ile yeni toplantılar
yaparak, çalışmalarımıza
aralıksız devam edeceğiz.
Dernek Başkanlarımız
ile yakında bilgilendirme
toplantılarımız
devam edecektir.
Üye olmayan
Derneklerimiz
ile iletişim
kurmaya başlamış
bulunmaktayız.
Yeni projelerimiz ve
söz verdiklerimizle
yolumuza güvenle devam
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
EDA DEMİREL

Çocuk Yetiştirmede
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Yozgat Belediyesi kadınlara yönelik
Çarşamba sohbetleri devam ediyor.
Çarşamba sohbetlerinin konuğu
Psikolog, sosyolog, Yaşam, Başarı ve
Aile Koçu Gülay Danışan oldu. Danışan
katılımcılara Çocuk Yetiştirmede Anne
ve Babanın Rolü konusunda bilgiler
aktardı. Tarihi askerlik şubesinde
yapılan sohbet programına Vali Ziya
Polat’ın eşi Filiz Polat, Belediye Başkanı
Celal Köse’nin eşi Nagehan Köse ve
kadınlar yoğun ilgi
gösterdi. Program
öncesi açıklama yapan
Psikolog, sosyolog,
Yaşam, Başarı ve Aile
Koçu Gülay Danışan,
kendisinin de Yozgatlı
olduğunu ve doğduğu
topraklara gelmenin
çok keyifli olduğunu söyledi.
Danışan, “Buradaki katılımcılara
ihtiyaçları doğrultusunda paylaşım
ve aktarım yapacağım. Bugün çocuk
yetiştirilmesinde anne, babanın
rolü konusunda olacak. Amacımız
çocuklarımıza yönelik davranış

kalıplarımızı tekrar gözden geçirme
fırsatı olacak. Her şeyden önce
dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızla
ilgili olarak sayısız kaynak ve kitap,
makale var. Bununla birlikte bu işin
teorisinden ziyade pratiği önemlidir
diye düşünüyorum. O yüzden pratikte
kültürel, toplumsal yapımıza uygun
çocuk yetiştirme süreçleri hakkında
paylaşımlar yapıyoruz. İnanıyorum ki
çok keyifli oldu” dedi.
Buradan çıkarılacak
konunun çocukları
koşulsuz sevmek
olduğunu belirten
Danışan, “çocuklarımızı
olduğu gibi kabul etmek
ve bunu yaparken de
davranış kalıplarımız
da kararlı, tutarlı ve
sevgi dol, dengeli olmaktır. İhtiyaç
duydukları her alanda yanlarında
olabilecek kadar yakın onların özerk
gereken gelişimlerini sağlayabilecek
kadar uzaklarında bulunmaktır” diye
konuştu. Program katılımcıların
soruları ile sona erdi.
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Erken teşhis
hayat kurtarıyor
Yozgat Şehir Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
hekimi Op. Dr. Ferhan
Zengin, Serviks Kanseri ile
ilgili bilgilendirme yaptı.
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri Başvuruları Başladı

TARIMSAL ÜRETİMİN

KALİTESİ ARTACAK

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya, hayvancılığı geliştirmeye yönelik hibe
desteği verileceğini ve başvuruların başladığını
söyledi. Özkaya, kırsal alanda yaşayan/
yaşamayı taahhüt eden; Meslek yüksekokulları
dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren
bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde
kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde,
eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını,
kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal
alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere
örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir
yatırımlara 100 bin TL’ye kadar hibe desteği
verileceğini ifade etti.
Yatırım Konuları hakkında bilgi veren
Özkaya, şunları kaydetti; “Büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği- Süt Sığırcılığı
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik,
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği- Manda
Yetiştiriciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
ve besiciliği- Koyun, Küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği ve besiciliği – Keçi, Arı
yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana
arı üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis
yapımı. Bitkisel üretimde ise Kapama meyve
bahçesi tesisi, Fide, fidan yetiştiriciliği, İç ve dış
mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü

altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis
yapımı, Organik ve organomineral gübre üretim
tesisleri, Bitkisel üretimde zararlı organizmalar
ile mücadelede kullanılan biyolojik veya
biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik
Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik
projeler, Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün
üretimine yönelik projeler. Su ürünlerinde
Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı,
tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri
ve/veya kuluçkahaneleri, Midye ve kara
salyangozu entansif üretim tesisi. Ormancılıkta
Orman ve orman ürünleri ile ilgili projeler. Gıda
ve gıda dışı üretim, işleme, paketleme veya
depolama alanında Et ve et ürünleri işleme,
paketleme, depolama, Süt ve Süt ürünleri
işleme, paketleme, depolama, Yumurta işleme,
paketleme, depolama, Bal, arı sütü, polen ve
benzeri arı ürünleri üretimi, işleme, paketleme,
depolama, Bitkisel ürün işleme, paketleme,
depolama, Su ürünleri işleme, paketleme,
depolama, Yöresel ürün ve coğrafi işaretli
ürün işleme, paketleme, depolama” şeklinde
konuştu.
Projeye başvuruların başladığını ifade eden
Özkaya, “Proje başvuruları 14 Ocak - 28 Şubat
2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.
tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet
şifresi ile yapılacaktır” dedi.

Serviks (Rahim ağzı)
kanserinin meme kanseri
kolorektal kanser ve akciğer
kanseri sonrasında en
sık görülen kanserlerden
biri olduğunu dile getiren
Zengin, “Erken yaşta cinsel
ilişki (16 yaşından önce),
sigara kullanımı, birden
fazla cinsel partner varlığı,
bağışıklık sisteminin
baskılanmasının yanında
hemen hemen tüm rahim
ağzı kanserlerinde tespit
edilen Human Papilloma
Virüsü (HPV) en önemli risk

faktörleridir” dedi.
PAP SMEAR TESTİ
ÖNEM TAŞIYOR
Zengin, pap smear testinin
önemine değinerek, “Adet
dönemleri arasındaki ara
kanamalar, ilişki sonrası
kanama, kötü kokulu akıntı,
idrar yaparken ağrı, halsizlik
ve iştahsızlık belirtileri
ile ortaya çıkabilir. Erken
dönemde yakalanmış
serviks kanserli kadınların
tanı koyulduktan sonraki 5
yıllık sağ kalımları yüzde 92
gibi yüksek düzeylerdedir.

Bu iyi yöndeki gelişmenin
ana sebebi HPV testi ve
kanser öncesi hücrelerin
erken teşhisini sağlayan Pap
smear testidir. Ülkemizde
30-65 yaş grubundaki her
kadına 5 yılda bir HPV
ve Pap smear testi ile
tarama önerilmektedir. Bu
taramalar kadın hastalıkları
ve doğum polikliniklerinde,
KETEM ve Aile Sağlığı
Merkezlerinde ücretsiz
olarak yapılmaktadır”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

ARAPLI’DA HİZMETE DEVAM
Sorgun İlçesi’ne bağlı
Araplı Kasabası’nda dağ
evi hizmete açıldı. Araplı
Belediye Başkanı Adem
Ertuğrul, “ Misafirlerimizi
ağırlayabileceğimiz, dikilitaş
dağ evimiz hizmete açıldı,
halkımıza hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
Başkan Ertuğrul, daha
önce de öğrencileri ücretsiz
bir şekilde taşıdıklarını
belirtmiş, şu açıklamayı
yapmıştı; “Her şeye zam
gelirken, Araplı Belediyesi
olarak, öğrencilerimizi ücretsiz
taşımaya devam ediyoruz, Her
zaman halkımızın yanındayız.”

JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇAMADI

BASSAGLIGI
Mamak Belediyesi’nin
başarı yöneticilerinden,

Şair-Yazar Ali Bozdağ'ın

geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü
ile öğrendim. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Ali KEVEN

CHP YOZGAT MILLETVEKILI

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde şüpheli
şahıs üzerinde yapılan aramada 105 adet
100 TL’lik banknot ele geçirildi. Boğazlıyan
İlçesi Ovakent Kasabası’nda Uyuşturucu
Madde Kullanma ve Bulundurma Suçundan
hakkında adli işlem yapılan 26 yaşındaki
Y.G. isimli şahsın üst aramasında 100 TL’lik
105 adet banknot ele geçirildi. Jandarma
ekiplerinin dikkati ile bankada paraların
kontrolü yapıldı. Yapılan kon trollerde
paraların sahte olduğu anlaşılırken,
şüphelinin 5 ayrı suç kaydı olduğu ifade

edildi.
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde; Tehdit, Uyuşturucu ve
Uyarıcı Madde Kullanmak Satın Almak
ve Bulundurmak suçlarından 5 ayrı
suç kaydı bulunan Y.G. isimli şüpheli
şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde
Bulundurmak” ve “Parada Sahtecilik
Yapmak” suçlarından gözaltına alındı. Şahıs
adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eda DEMİREL
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S U L
O M A C
R
N O
U T A N
O K T
R K
A
A L A
B U L A
Adale

Kültür,
hars

Danışıklı
dövüş

Boy

Servi
ağacı

Büyük,
süslü
çadır

Katı bir
element
Su

Bir
hamur
işi

Üye

Menteşe

Sene

Cereyan

Sanı

Balık
akını

Soy

İmkan

İtalyan
peyniri
Sual

İhtilal

Kauçuk
ince parça

Ortalama
durum
Bir yıllık
kuzu

Sekiz
sesli ses
dizisi
Tanrı

İlk insan
Kırmızı

Bulmaya
çalışma

Ebucehil
karpuzu

A

Bir
Havai
dansı
Çizim

D
İ
Z
A
Y
N

İ
T
H
I
Y
A
R
I
Kumaş
katı
İnandırma

İ
R K
A N
D A
A
R M
A
A V
D E
A R
M A

Beğenilen
nitelikte
Radyo
saptama
aygıtı

Bundan
böyle
Öte

Sesli
duyuru
Erkek
kişi

D
İ H
U L A
Z
N
O T
A D
O S Ö
L
R
A S T
Y İ
N Ü
O
V
R B E
G A Y
A L
N O N
Z A
M
Z
A M A
Ç O R

Kimya'da,
Kurşun

Lisan

Kasaba
oteli

İhbar
etmek

Yunan
rakısı

Afrika'da
bir nehir
Çorba
kabı

Hattat
imzası

Bir sayı

Su ile
çevrili
kara

Hadise

Mezar,
gömüt

Bozkır

Öz
olmayan

Hiç,
sıfır

Üye,
uzuv

Söz
verme

Gemici
barı

Grup,
kategori

Göz
değmesi

Kayıplar
Futbol
oyunu

İki atlı
kızak

Kimya'da,
Molibden

P
B A
İ
İ L
K E
A
Z T
A
A R
S T
L
A A
D
R I
U L
S
Y İ
A N
K
B A
Arka,
geri

Ev halkı

Sürekli
itme
Uyarı

Meyveli
pasta

Büyük
kardeş
Hiçbir
zaman

Derince
çanak
Zamir

Kadın

Bir
devlet

Baryum'un
kısaltması
Eski bir
uygarlık

Ateş
kalıntısı

A
Y
R L A
T E L
K A
T E M
R
U
Ü R K
K A
M U
E P
K A S
T
A
İ Ş İ
A K
A M
B A
A T
K A
Ü L
S I
Reçineli
çam
kabuğu
Kir izi

Kereste
Film
hilesi

Feza

Yokuş

Ün,
seda

Mesut
Cimri

Terek

Güdü,
sebep

Bir kıta
parçası

Gürültülü,
patırtılı

Öküz
yemliği

Sayı
boncuğu

Bir
meyve

Y
M A K
E M E
L A S
E
Z A Y
K U
S E S
T L U
R A F
E
B
S Y A
A Ş
E R E
N A R

Deliği
kapatma

Jimnastik
ayakkabısı

Kırma,
azma

Yaşlı
kurt

Kimya'da,
Kurçatovyum
Gerginlik

Bedendeki
kesik

Yemek

Genişlik

Alt
resimdeki
AK PARTİ
Yozgat
İl başkanı

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

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

K
M E
H
P A
N
A
E
H M E T
İ N
E Y L E
A İ L
E
A N
M E A L
R E
E
L I K
S A İ
İ L
K
P A L M
E K
A
A L
K
A O S
Kahinlik

Hazırlayan

Haydar Demirer
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"SiDDETi
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın :

KINIYORUZ" YERKÖY’ÜN GELİŞİMİ

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, İstanbul Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan 2 aylık hamile hemşireye
yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, “bu, alçaklıktır” dedi.
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip
Taşkın, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi’nde çalışan 2 aylık hamile
hemşireye yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak,
“bu, alçaklıktır” dedi.
NE İLK NE DE SON
Taşkın, sağlık çalışanlarına uygulanan
şiddetin ne ilk ne de son olduğunu anımsatarak,
“Görev yaptığı hastanede 4 hasta yakınının
saldırısına uğrayan 2 aylık hamile hemşirenin
“hamileyim” demesine, odada bulunanların
“Yapmayın, kadın hamile” diye uyarmalarına
rağmen hemşirenin saçını çekerek, yerde
sürükleyip tekmeleyerek darp eden gözü
dönmüş canilerin insan olamayacağını, sağlık
çalışanlarına yapılan bu zulümlerin ne ilk, ne de
son olacağını” düşünüyorum” şeklinde konuştu.
BUNLARI HAK ETMİYOR
“Hem İstanbul’da hem Şanlıurfa’da hem de
Denizli’de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı
şiddetle kınıyorum” diyen Taşkın, açıklamasının
devamında şunları kaydetti; “Sağlık çalışanları
bunları hak etmiyor.
Uzun, yorucu ve yıpratıcı mesailerinde bir
de şiddete maruz kalan sağlık çalışanları hiç
olmadığı kadar kimsesiz, hiç olmadığı kadar
sahipsiz kalmıştır. İnsanlara merhamet ve
şefkatle yaklaşan beyaz meleklere bu zulüm
yapılmamalı. Müslüman bir toplumun fertleri

ne zaman bu kadar canileşti? Hamile kadınlara
saldıracak kadar insanlıktan çıkmış olan bu cani
yaratıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını
istiyoruz. Artık yeter! Canımıza tak etti! Bunlara
daha ne kadar seyirci kalacağız? Devlet,
bu canilere daha ne kadar seyirci kalacak?
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Acil Bölümünde görev yapan başka bir sağlık
çalışanı hasta yakınları tarafından tehdit
edildikten sonra şikâyetçi olmasını önlemek
için darp edilmiş, bacağından ve kolundan
yaralanıp görev yapamaz hale getirilmiştir.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde
de iki doktorumuza şiddet uygulandı. Odası
kilitlenerek doktor rehin alınıyor, tehdit ediliyor,
darp ediliyor, hürriyeti kısıtlanıyor, sakatlanıyor
ama serbest bırakılıyor! O cani, Adliye’de bir
Hakim’e saldırmış olsaydı serbest kalır mıydı?
Sağlık çalışanlarının iş sorunları her geçen gün
büyüyor. Şiddet, sağlık çalışanlarında moral ve
motivasyonu bozuyor. Tüm sendikalara çağrıda
bulunuyorum; şiddete karşı birleşerek eylem
planı hazırlayalım. Sağlık çalışanlarının can
güvenliğinin sağlanması için bir araya gelelim.
Ferdi kınamalar hiçbir işe yaramaz. Şiddet
sarmalından kurtulmak için birleşmenin zamanı
gelmiştir. Şiddet dursun, şiddete yönelenler en
ağır şekilde cezalandırılsın.”
Haber Merkezi

İÇİN TOPLANDILAR
Yerköy Ticaret Odası öncülüğünde Sivil
Toplum Kuruluşları ile “Yerköy’ü geliştirmek
için neler yapabiliriz. 1 Çalıştayı” isimli
toplantı düzenlenerek, Yerköy’ün gelişmesi
adına atılabilecek adımlar istişare edildi.
Toplantıya Kaymakam Mustafa Karaca,
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
Siyasi Parti Temsilcileri ve Sivil Toplum
Kuruluşları katıldı.
Toplantı sonrasında açıklamada bulunan
Yerköy Ticaret Odası Başkanı Coşkun
Kahraman, “Bugün Yerköy için kent konseyi
olarak Odamız öncülüğünde ilk toplantımızı
İlçe Kaymakamımız Mustafa Karaca
başkanlığında gerçekleştirdik” dedi.
BİRLİK MESAJI VERDİ
Toplantıya katılanlara teşekkür eden ve
birlik mesajı veren Kahraman “Toplantımıza
katılan başta ilçe Kaymakamımıza, Belediye
Başkanımıza, Siyasi partilerimizin ilçe
başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize,
tüm Oda ve Borsa Başkanlarımıza, İlçe

Tarım Müdürümüze, Tarım Kredi Kooperatifi
Müdürümüze, İlçemizde faaliyette bulunan
Kooperatif Başkanlarımıza, Kızılay ve Türk
Hava Kurumu Başkanımıza davetimize
katılan ve çeşitli sebeplerle katılamayan
tüm davetlilerimize Yerköy'ün gelişimine
gösterdikleri büyük coşku ve ilgi için çok
çok teşekkür ederiz. Toplantımızdan, birlikte
olabilmek ve hareket edebilmek için önemli
sonuçlarının çıktığını görmek Yerköy'ümüz
adına hepimizi mutlu etmiştir. Toplantı
sonucunda tüm şehir idarecilerimizin birlikte
olduğunu ve gelişmek için ne denli heyecanlı
canla başla çalıştığını ve çalışacağını görmek
ilerisi içinde büyük umutlar vermiştir. Yerköy
için çalışan insanlarla birlikte olmak İlçemizi
daima ileriye götürecektir” şeklinde konştu.
Kahraman, toplantı sonucunda çıkan
fikirlerinizin hep beraber takipçisi
olacaklarını belirterek, tüm katılımcılara
Yerköy adına teşekkür etti.
Eda DEMİREL

20 OCAK 2022 PERŞEMBE

İLK TATIL

KOMŞUDAN

BiR HABER

Yozgat Valiliği, olumsuz hava
koşullarının devam etmesi ve buzlanma
riskine karşı il genelinde eğitime bir gün
ara verildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği, olumsuz
hava koşullarının devam etmesi
ve buzlanma riskine karşı il
genelinde eğitime bir gün ara
verildiğini duyurdu.
Yozgat Valisi Ziya Polat
sosyal medya üzerinden yaptığı
paylaşımla eğitim ve öğretime

1 gün ara verildiğini, engelli
ve hamile kamu çalışanlarının
idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yozgat Valiliği tarafından sosyal
medya üzerinden yapılan
paylaşımda, “Olumsuz hava
koşullarının devam etmesi
ve buzlanma riskine karşı
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ilimiz genelinde tüm okul ve
kurslarda eğitime 19 Ocak
Çarşamba 1 (Bir) gün ara
verilmiştir. Engelli ve hamile
kamu çalışanlarımız idari izinli
sayılacaktır” ifadelerine yer
verdi.
İHA

YAŞLI KADIN YANGINDA

HAYATINI KAYBETTI
Çorum’un Mecitözü ilçesinde çıkan
yangında 90 yaşındaki yaşlı kadın hayatını
kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Elvançelebi köyünde
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
Memnune Öztürk'e (90) ait evde henüz
bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden
yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar
üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına
müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık

1 saatlik çalışmanın ardından alevleri
kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin
evde yaptığı incelemelerde Öztürk'ün
yangın sırasında evden çıkamayarak
hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının
çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatılırken,
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin
ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi
yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

KAR SEVİNCİ!
Yozgat’ta öğle saatlerinde
başlayan kar yağışı kentte
etkisini sürdürüyor.
Yozgat’ta günlerdir devam
eden dondurucu soğuk hava
dalgası yerini kar yağışına
bıraktı. Öğle saatlerinde
başlayan kar yağışı kısa
sürede kenti beyaza bürüdü.
Karayolları ekipleri ana

arterlerde, belediye ekipleri
de cadde ve sokaklarda kar
temizleme ve tuzlama çalışması
yaptı. Kar yağışının bu gece
saatlerine kadar etkisini
sürdüreceği öğrenildi.
Kar yağışına sevindiklerini
söyleyen Kezban Yeşilkayalı,
“Kar çok güzel yağıyor, kar
berekettir çok mutluyuz.

Kışı kış gibi yazı da yaz gibi
yaşayacağız. Karı gördük
yürüyüşe çıktık karın tadını
çıkarıyoruz” dedi.
Mehmet Seçgin ise
“Kışın kurak geçecek diye
korkuyorduk çok şükür kar
yağdı. Mutluyuz. İnşallah daha
çok yağar” şeklinde konuştu.
İHA

İŞÇILERI TAŞIYAN MIDIBÜS KAZA YAPTI
Kırıkkale'de özel bir şirkete ait rafineri
işçilerini taşıyan midibüs, karşı şeride
geçerek tren yolu üzerindeki 5 metre
yükseklikten devrildi. Kazada yaralanan 15
kişiden 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete
ait rafineri işçilerini taşıyan Metehan A.
idaresindeki 71 S 0281 plakalı midibüs,
Millet Bulvarı üzerinde seyir halinde
ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride
geçti. Kaldırım üzerindeki çitleri de yıkarak 5
metre yükseklikte tren yolunun olduğu alana
devrildi. Kaza neticesinde midibüs de büyük
çaptı hasar oluştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla
olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye

ekipleri sevk edildi. Sürücüsü Metehan A.
(24) ile yolculardan Yasin F. (29), İbrahim
A. (60), Yusuf K. (29), Burak B. (32), Hasan
T. (42), Mehmet B. (32), Bağdur T. (29),
Hüseyin İ. (37), Yiğit S. (23), Ali B. (25),
Tülay Ö. (43), Yaşar K. (27), Yunus Emre
B. (25) ve Malik Ö. (48) yaralandı. Araçta
sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince
kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar,
sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin
ardından Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek
İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan Hasan T'nin ise sağlık
durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs,
vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak
otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

OSMANLI TARIHINE KAYNAKLIK
EDEN ILK YAZILI ESER BASILDI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Osmanlı tarihine kaynaklık eden "İlk
Anonim Tevârih-i Âl-i Osman Edirne
Nüshası" isimli eseri yayınladı.
Osmanlı tarihinin kuruluş ve
yükseliş dönemlerine kaynaklık
eden ilk yazılı eser Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi (SCÜ) tarafından
yayımlandı. SCÜ Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Hasan Yüksel, Çağdaş Türk
Lehçeleri Edebiyatları Bölümü öğretim
üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Delice
ve doktora öğrencisi Dahiye Karagülle
tarafından yapılan çalışma ile İlk Anonim
Tevârih-i Âl-i Osman Edirne Nüshası
isimli eser SCÜ Matbaası tarafından
basıldı. İHA
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SORGUN BELEDİYESPOR

FİYATI: 1.00 TL

HAZIRLIK MAÇINDA
KAZANAN ÇIKMADI
SEYDİ EREN
ÇEVİK

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grupta
mücadele eden Sorgun Belediyespor’un
devre arası hazırlık kampı sürüyor.

TAMER
BAL

YOZGATSPOR’DA TRANSFER

İKi TAKViYE DAHA YAPTI
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959
FK’da devre arası hazırlık kampı sürüyor. Kırmızı-siyahlı takım ikinci yarı
hazırlıklarını kendi tesislerinde günde yaptığı tek idmanlı sürdürüyor.

Sarı-siyahlı takım Yozgat
Mustafa Bacanlı 1. Amatör
küme ligi takımlarından
Yozgat Belediyesi
Bozokspor ile hazırlık maçı
yaptı.
Sorgun ilçe stadyumunda
oynanan hazırlık maçında
kazanan çıkmadı.
Sorgun Belediyespor,

Yozgat Belediyesi
Bozokspor ile 2-2 berabere
kaldı. Sarı-siyahlı takımın
gollerini Mert Eranıl
ile Tarık Taşdemir
kaydederken, Yozgat
Belediyesi Bozokspor’un
golleri ise Yasin Karagöz ile
Gürkan Cem Şen kaydetti.
Murat KARATEKİN

YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

NEŞELi
ANTRENMAN
Bölgesel Amatör Lig 5.
Bölge 3. Grupta mücadele eden
Yozgatspor 1959 FK’da devre
arası hazırlık kampı sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım
ikinci yarı hazırlıklarını kendi
tesislerinde günde yaptığı tek
idmanlı sürdürüyor. Teknik
Sorumlu Polat Özkan önceki

gün oyuncuları ile kar altında
antrenman gerçekleştirid.
Özkan ve oyuncular
antrenman sonrasında birlikte
fotoğraf çektirdi. Teknik
Sorumlu Polat Özkan fotoğrafı
sosyal medya hesabından 'Aile'
notu ile paylaştı.
Murat KARATEKİN

KAZIM
ARSLAN
Yozgatspor 1959 FK Yönetimi devre
arası transfer çalışmalarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım Teknik Sorumlu
Polat Özkan’ın raporu doğrultusunda
6 oyuncu ile yollarını ayırırken, 5
oyuncuyu da kadrosuna kattı.
Yozgatspor 1959 FK sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla sezonun
ilk yarısında formasını giyen
Hüseyin Demir, Bayram Ekrek, Ahmet
Özen, Göktuğ Demiroğlu, Fıratcan
Akbulut ve Yiğit Türkmen'e teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada,
“Sezonun ilk yarısında
Yozgatspor’umuzun başarısı için
ter döken ve devre arası transfer
döneminde karşılıklı anlaşarak
takımımızdan ayrılan Hüseyin Demir,
Bayram Ekrek, Ahmet Özen, Göktuğ
Demiroğlu, Fıratcan Akbulut ve Yiğit
Türkmen' e emekleri için teşekkür
ediyor, yeni takımlarında ve futbol
hayatlarında başarılar diliyoruz” diye
konuştu.
İKİ TAKVİYE YAPTI
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK
anlaşma sağlığı iki oyuncuyu daha
kadrosuna kattı. Kırmız-siyahlı takım orta
saha ve stoper bölgesine takviye yaptı.
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, Sarayönü Belediyespor’un
tecrübeli orta saha oyuncusu Tamer
Bal ile Osmancık Belediyespor’un genç
stoperi Seydi Eren Çevik’i kadrolarına
kattıklarını söyledi.
Arslan, “Devre arasında 6 oyuncu
ile yolarımızı ayırdık. 5 oyuncuyu
kadromuza kattık. Böylelikle transferi
kapattık. Takımımızın ilk yarıda ki
kadrosunu büyük ölçüde korumuş olduk.
İlk yarıda takımda eksik olan bölgelere
de takviye yaptık. İnşallah İkinci yarıda
daha da iyi olacağız” dedi.
Murat KARATEKİN

