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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

PEYGAMBER
SEVGiSi ANLATILDI
Tarihi Askerlik
Şubesinde Peygamber
Sevgisi konusunda
söyleşi düzenlendi.
Yozgat Belediyesi
tarafından düzenlenen
sohbet programları
çerçevesinde İl Müftü
Yardımcısı Süleyman
Eroğlu tarafından
Peygamber Sevgisi
konusunda söyleşi yaptı.
>>> 2'DE

PROJELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

REKORLA
VEDA ETMEK
iSTiYOR
Yozgatlı Milli Güreşçi
Rıza Kayaalp, güreşe
rekorla veda etmek
istiyor. Kayaalp, bu yıl
düzenlenecek Avrupa
ve Dünya Şampiyonası
ile 2024 yılında
düzenlenecek olan
Olimpiyat oyunlarında
altın madalya
kazanarak, güreşi
bırakmak istiyor. 8'DE

PANDEMİ
DÖNEMİNDE
BESLENMEYİ
ANLATTI

Yozgat Bozok
Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi tarafından
‘Proje Etkinliği ve
Yarışması’ düzenlendi.
Öğrencilerin
katkıları ile bu yıl
ilk kez düzenlenen
Proje Etkinliği
ve Yarışması’nda
Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi bünyesinde
bulunan Bilgisayar,
Elektrik-Elektronik,
İnşaat, Jeoloji ve
Makine Mühendisliği
bölümlerinden mezun
olacak öğrencilerin
yenilikçi, güncel ve
sektörün ihtiyaçlarına
yönelik hazırladıkları
projeler görücüye
çıktı. >>> 4'TE

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül

YOZGAT’A HiZMET iCiN
BASKANLIGI BIRAKTIM
Ankara’dan da yayın hayatına başlayan Çamlık TV, birbirinden değerli
konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi programına konuk olan TESKOMB Genel Başkanı
Abdulkadir Akgül, milletvekilliğine geçiş süreci hakkında bilgi verdi.

Geri gelmek zordur

AYAK BASMADIĞIMIZ YER KALMADI

Yozgat’ta ayak basmadık yer
bırakmadıklarını anlatan Akgül,
“Milletimize, devletimize, esnafımıza
hizmet etmeye devam ediyoruz.
Bozok Üniversitesi’nin yeni
kurulmaya başladığı tarihlerde bir
Yozgatlı olarak destek verilmesi

gerektiğini herkes biliyordu. Bozok
ile ilgili yapılan toplantıların çoğuna
katılıyorum, katılmaya gayret
ediyorum. O zamanlar destek
vadeden çok oluyordu ama maalesef
o toplantılarda kalıyordu sadece"
diye konuştu. >>> 3'TE

Belediye Başkanı Ömer Codar’ın girişimcileri sonuç verdi

Stadyuma onay çıkmadı

MAÇLARINI YOZGAT’TA OYNAYACAK

KARNE GÜNÜ
2021-2022 eğitim, öğretim yılı birinci yarı yıl tatili bugün
başlıyor. Yozgat'ta öğrenciler karne sevinci yaşayacak.

Diyetisyen Beyza Nur Şimşek, pandemi döneminde
beslenmeyi ve bağışlık sistemini güçlendirme
yöntemlerini anlattı. Şimşek, sürekli virüse maruz kalınan
bu dönemde beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi
gerektiğini kaydetti. Yeterli vitaminlerin alınması
gerektiğini dile getiren Şimşek, “ Pandemi döneminde
bağışıklık sistemi ne kadar güçlü ise biz aslında o
kadar iyiyiz demektir. O kadar sağlıklı ve virüslere karşı
kendimizi koruyoruz demektir" dedi. >>> 2'DE

Yozgat’a ve Yozgatlıya hizmet vermek
için TESKOMB Genel Başkanlığı’nı
bıraktığını dile getiren Akgül, “1,5 milyonluk
esnafın büyük sorunları var ama mecliste
temsil edilmiyor. Milletvekilliğine en fazla o
hevesle girdim.
Tabi Yozgat’a gidince o heves Yozgat’a
Yozgatlıya hizmet etme hevesine dönüştü.
Ben Yozgat’ın işini bırakıp başka tarafa
hizmet edince Yozgat aksayacak onun için 4
sene TESKOMB başkanlığını bıraktım.
Yozgat’a odaklanmak için.
Milletvekilliğimiz sona erince de tekrar
başkanlığa geldim. Bu gibi yerlerde
bıraktıktan sonra geri gelmek zordur.
Buraya dört sene kimse girmemiş, beni
beklemişler” şeklinde konuştu.
>>> 3. SAYFADA

Bölgesel Amatör
Lig 5. Bölge 3.
Grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959
FK, ligin ikinci
yarısındaki maçlarını
başka bir stadyumda

4 AKADEMİSYENİN
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
Yozgat Bozok Üniversitesi bilimsel
çalışmalar ve TÜBİTAK projeleri ile de adından
söz ettiriyor. >>> 6. SAYFADA

oynamak için yeni bir
stadyum talebinde
bulunmuştu. Türkiye
Futbol Federasyonu
kırmızı-siyahlı
takımın bu talebini
değerlendirdi.
SPOR DA

“DOGA SEVERLERi
BULUSTURACAK”
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ın girişimleri sonuç verdi.
Doğal Çam ormanlarına sahip İlçe doğa severleri ağırlayacak.
Kayseri'de bulanan Kayseri
Doğa Severler Topluluğu
(KAYDOST) ile Altın Adımlar
Gençlik ve Spor Kulübü
Çayıralan ormanlarında 'Doğa
sen ve tabiat' temalı trekking
düzenleyecek.
ÖMER
SPOR DA
CODAR

"TOPLUMUN İHTİYACINI KARŞILAYAN

MESLEKLERDEN BİRİDİR"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
57 yaşındaki Gültekin Terzi sahibi Gültekin Etli
oldu. 44 yıldır esnaflık yaptığını belirten Gültekin
Etli’ye mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk. Gültekin Etli, 1977 yılında
ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında başladığını
ve halen mesleğine severek devam ettiğini
söyledi. Büyük bir hayal kurmadığını belirten
Etli, “Okulu bitirince ailemiz tarafından okuma
seçeneği bir de meslek seçeneği sunuldu" dedi.
>>> 3. SAYFADA
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İslamda Aile Yuvası Bir Okuldur Sıcak Bir Yuva

AHMET
SARGIN
Evlilik, Hz. Muhammed (sav)'in önemli
sünnetlerindendir.
Toplumdaki ahlaki
yozlaşmaya set çekecek, nesillerin namus
ve edebini kurtaracak
kutsal bir müessesedir. İslam'da ailenin,
mutlaka meşru bir
temel üzerine kurulmuş olması gerekiyor
ki bu da nikâh akdiyle
gerçekleşir.
Bu nikah ahdi, kurulacak olan aileye
farklı bir güzellik ka-

tar. Kur'an ve sünnete
baktığımızda aile ve
evlilik bir sosyal müessesenin temelinin
atıldığı kurumdur ki
aynı zamanda İslami
bir konudur. Cenab-ı
Allah, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette
aileye vurgu yapmaktadır.
İslam'da erkeğin
eksikliğini kadın, kadının eksiğini de erkek
tamamlar. Nitekim
yüce Allah Kur'an da
‘Onlar sizin için bir
örtü, sizler de onlar
için bir örtüsünüz.'
buyruluyor. Bu sadece
bir elbise olarak değil;
onlar sizin için harama karşı, nefse karşı
birer koruyucu örtüdür. Aile müessesesinin; sevgi, şefkat ve
merhamet temelleri
üzerine kurulduğunu
bizzat Yüce Allah Kuranı Kerim’inde beyan

etmektedir.
İslam'da aile yuvası bir okuldur.
Babanın babalık tecrübesinin kazandığı,
annenin annelik tecrübesinin kazanıldığı eğitim yuvasıdır.
Edep ve adabın, insanlarla diyaloğun,
gençlik dönemlerinin
öğrenildiği bir eğitim
yuvasıdır. Bugün bu
eğitim kurumu işleyişini gerektiği gibi
yapmadığından dolayı
aile müesseseleri ciddi
manada sarsıntı geçirmektedir.
Aile yuvası bir
mescittir, ibadetlerin
huzurla yapıldığı mekanlardır.
Aile yuvaları birer
huzur evleridir. İnsanların içinde huzur bulduğu ve teskin olduğu
yerlerdir. İslam'da aile
bir çocuk yuvasıdır.
Çocuğun her yönüyle

eğitildiği, yetiştirildiği
müessesedir aile.
İslam düşmanları
ailelerin tahrip edilmesi ve toplumların
yozlaşması adına bir
çok çalışmalar yürütüyorlar.
Meşru bir akid ile
yapılmayan evlilikler baştan bozuktur.
Bozuk bir temelin
üzerine kurulacak bir
binanın sağlam olma
ihtimali yoktur.
Allah, zina denen
gayri meşru ilişkiyi
yasaklamıştır. Çünkü
zina; nesillerin yozlaşmasına neden olur,
ahlakın çürümesine,
toplumun bozulmasına sebep olarak adeta
virüslü bir hastalık
gibi aileyi çökertir yok
eder. Bu nedenle İslam düşmanları aileyi
yok etmek için çaba
sarf ediyorlar.
Zina âyet ve ha-

bilincinin aşılanması
gerekiyor.
Peygamber (sav)
bir hadisinde "Üç sınıf insan var ki, onlar
kendilerini Allah'ın
rahmetinden uzak
tutarlar. Bunlar elinde
kamçı olup da insanlara eziyet eden, hür
bir insanı satıp da
parasını yiyen ve insanlar arasında fitneyi
yaygınlaştıranlardır."
diye buyuruyor.
Evlenecek gençlerin doğru bir aile
yuvasını kurabilmeleri
noktasında kız babası
ve erkek babası kendi
imkânları ölçüsünde
el ele verip onlara bir
aile yuvası kurmalıdır.
Bu yuva da şüphesiz
ki İslamı ve ahlaki
temeller üzerine kurulur.
İslâm müslümanların evlenip yuva
kurmalarına büyük

önem verir. Kur'ân-ı
Kerîm'de, "Size onlar
sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete
ermeniz için kendi
cinsinizden eşler yaratması ve aranızda
sevgi ve merhamet
halketmesi O'nun
kudretinin alâmetlerindendir. Bunda düşünen bir topluluk için
işaretler vardır" (Rûm
süresi 30/21) buyurulmaktadır.
Peygamber Efendimiz buyuruyor: “Nikah (evlenmek) benim sünnetim (yolum)
dur.
Kim benim bu yolum ile amel etmezse
(bundan yüz çevirir)
ise benden değildir.
Ve evleniniz çünkü
ben (kıyamet günü
diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla
iftihar ediciyim.'' (
İbni Mac’e- Nikah-1).

PEYGAMBER
SEVGiSi ANLATILDI

PANDEMİ
DÖNEMİNDE
BESLENMEYİ
ANLATTI
Diyetisyen Beyza Nur Şimşek, pandemi
döneminde beslenmeyi ve bağışlık sistemini
güçlendirme yöntemlerini anlattı. Şimşek, sürekli
virüse maruz kalınan bu dönemde beslenme
alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Yeterli vitaminlerin alınması gerektiğini dile getiren
Şimşek, “ Pandemi döneminde bağışıklık sistemi ne
kadar güçlü ise biz aslında o kadar iyiyiz demektir.
O kadar sağlıklı ve virüslere karşı kendimizi
koruyoruz demektir. Pandemide herkes kilo aldım
diyor. Bunu da hareketsizliğe bağlıyor. Ama tek
sebebi hareketsizlik değil aslında. Çünkü vücutta
bağışıklık düştüğünde kilo vermeyi vücut durdurur.
Durdurmasının sebebi ise hücre kaybetmek
istemiyor. Bizim yapmamız gereken bağışıklığı
güçlü tutup sürekli virüse maruz kaldığımız için
onu yenebilmektir. Bunu yapabilmek içinde yeterli
vitaminleri almak gerekiyor. Ekstra olarak kesinlikle
günde 2 defa meyve ve 3 defa sebze tüketmemiz
gerekiyor. Et, süt ve yumurta tüketimine kesinlikle
önem vermemiz gerekiyor. Beyaz un ve şekerden
uzak durmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Danışanlarının en fazla kilo verme konusunda
kendileri ile iletişime geçtiğini anlatan Şimşek,
“En çok kilo vermek için gelen danışanlarımız var.
Özellikle Coğrafi konumumuzdan dolayı Yozgat
olarak hamur işini sevdiğimiz için kilo verme, kilo
almak için gelen danışmanlarımız, hastalık, böbrek

dislerde kesin bir şekilde yasaklanmıştır
ve haram kılınmıştır.
Zira Âyet-i Kerime'de
“Zinâya yaklaşmayınız!..” (el-İsrâ,
32) emrine titizlikle
uymak gerekir. Bu
âyet-i kerîmede zinâ
bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar
bile yasaklanmıştır.
Zina, öteden beri
insan aklının, ahlâk
ve hukuk nizamlarının
ve diğer semâvî dinlerin tamamen yanlış
ve çirkin gördüğü
bir davranış olup İslâm’da da büyük günahlardan sayılmıştır.
İslam ise evlilik
müessesesiyle gayri ahlaki bir şekilde
kadını istismar etmeye götürecek bütün
unsurların önüne set
çekiyor. Gayri ahlaki
yolların önüne geçmek için gençlere aile

nakli olup nasıl beslenmeliyim, kanser tedavisi
görüyorum nasıl beslenmeliyim diye danışanlarımız
var. Ama çoğunluk olarak zayıflama konusunda
gelen danışanlarımız oluyor” dedi. Diyetle birlikte
sağlıklı yaşamanın da önemine değinen Şimşek, “
Zayıflamada hem diyet ile gidiyoruz. Diyette sağlıklı
bir yaşam tarzı değişikliği ile gidiyoruz. Ekstra
olarak bölgesel incelme için aletler kullanıyoruz.
Bir cihazımız var. Onunla spor yapıyorsunuz. 15
dakikada 2 saat spor yapmış kadar etki görüyoruz.
Kolajen desteğini artıran bir cihazımız var. Kolajen
desteği artınca hem selülit kaybı hem bölgesel
incelme görüyoruz. Bir cihazımızda da vücuda
55 derece ısı verip yağ hücrelerini yakıyoruz.
Tek seansta bile 15-20 cm incelme görebiliyoruz.
Göbek, basen, kol, bacak gibi nereye istiyorsa
oraya çalışıyoruz. Bunlarda bize ekstra diyet ile
beraber o bölgeyi uyarıp o bölgeden kilo vermemizi
destekliyor. Enflasyonun etkisi ile kampanya yapalım
istedik. Bizden çok fazla istek vardı. Şubat ayı itibari
ile çok güzel indirimlere gidiyoruz. Detaylı bilgi için
bizlere ulaşabilirler. Bize sosyal medya üzerinden
veya Lise Caddesinde Lise apartmanı üzerindeyiz.
Sağlıklı beslenin ve mutlu yaşayın. Kendinize dikkat
edin. Yaşam bize verilmiş en güzel bir nimet. Bu
vücut bize bir emanet. Bu emanete ihanet etmeden
yaşamamız gerekiyor. Hem içsel hem dışsal bir
güzellik içinde sağlıklı beslenmek kesinlikle önemli."

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

Tarihi Askerlik Şubesinde
Peygamber Sevgisi konusunda
söyleşi düzenlendi. Yozgat
Belediyesi tarafından düzenlenen
sohbet programları çerçevesinde
İl Müftü Yardımcısı Süleyman
Eroğlu tarafından Peygamber
Sevgisi konusunda söyleşi
yaptı. Tarihi Askerlik Şubesi’nde
düzenlenen Programa Belediye
Başkan Yardımcısı Murat
Tanışman, İl Müftü Yardımcısı
Süleyman Eroğlu ve vatandaşlar
katıldı. Program öncesi
açıklama yapan Belediye başkan
Yardımcısı Murat Tanışman, Her
Çarşamba akşamı müftülük ile
birlikte Yozgat Belediyesi olarak
söyleşi yapıyoruz. Bu haftaki
söyleşi konusu Peygamber
Sevgisi olarak belirlendi. İl
Müftü yardımcımız Süleyman
Eroğlu’nun söyleşisi olacak.
Biz bunları geleneksel hale
getirdik. Askerlik şubesinin üç
tarafını söyleşilerimize açıyoruz.
Bütün halkımızı davet ediyoruz.
Hocamız güzel peygamber
Sevgisi konusunda söyleşi
yapıyor. İl Müftülüğümüze ve
hocamıza teşekkür ediyoruz.
İl Müftü Yardımcısı
Süleyman Eroğlu, Peygamber
Sevgisi üzerine sohbet
gerçekleştireceğiz. Daha
önce İl Müftümüz ve müftü
yardımcılarımız yine bu mekanda
farklı konularda dini sohbetlerde
bulundular. Bu programlar
Belediye Başkanlığımız ile
müftülüğümüzün ortak bir
yapımıdır sohbet programları.
Her hafta Çarşamba günü
19.30’da bu programlarımızı

gerçekleştiriyoruz. Belediye
başkanımız Celal Köse’ye
teşekkür ediyoruz.
Bu programlar beyefendi tüm
kardeşlerimize açık bir program.
Gençlerimizden tutun da
yetişkinlerimize varıncaya kadar
hemen herkes programlara
iştirak edebilirler. Buradaki amaç
dini bir sohbet gerçekleştirmek
olacak. Bugünde Peygamber
sevgisi konusunda
kardeşlerimizle sohbet edeceğiz.
Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v) sevgi, barış
ve merhamet Peygamberi.
Sadece kendi yaşadığı
dönemde değil sadece ashabı
ikrama olan münasebetiyle
değil kıyamete kadar sevgiye,
şefkate, merhamete kaynaklık
edecek bir peygamber. Son
peygamber. Hak dininin, İslam’ın
peygamberi. Bize düşende
peygamberimizi tabi ki tanımak,
sevmek. O’nun sünnetine tabi
olmak, örnek ahlakına başta
öğrenmek. Sadece örnek ahlakı
değil O’nun ibadet hayatını
da, aile hayatını da öğrenmek
olacak. O’nun toplumun değişik

YIL: 9

katmanları ile olan münasebetini
öğrenmektir. Efendimizin (a.s)
çocuklarla olan, gençlerle, ailesi
ile olan münasebetini yetimlerle
ve öksüzlerle toplumda ne kadar
katman varsa her birine yönelik
uygulamalarını öğrenmek bizi
daha çok yakınlaştıracak. Bizi ona
daha çok layık kılacak. Ve O’na
olan sevgimizi ve muhabbetimizi
daha da artıracaktır. Yine Allah
Resulü en güzel örnekliktir.
O’nun örnekliği o bir baba idi.
Örnek bir dedeydi. O bir örnek
bir komutandı. O aynı zamanda
devlet başkanıydı. Bunları
çoğalta biliriz. Bizde Efendimiz
(s.a.v)’in bu yönlerine bakarak
yaptığımız iş hangi cihedde
olursa olsun bir memuriyet
görevini ifa edebiliriz, bir esnaf
olabiliriz. Veya başka kendi
işimiz olabilir, başkasının yanında
çalışabiliriz. Yaptığımız işi en
güzel şekilde yapmaktır. Örnek
olarak topluma bir örneklik
teşkil etmek bizim efendimize
olan sevgimizi, muhabbetimizi,
bağlılığımızı, sadakatimizi daha
da güzelleştirecek ve anlamlı
kılacaktır.

SAYI:2878

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
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Alış:
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12.23
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-3/-11
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3/-4
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TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül

Ankara’dan da yayın hayatına
başlayan Çamlık TV, birbirinden
değerli konuklarını ağırlamaya
devam ediyor. Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
programına konuk olan TESKOMB
Genel Başkanı Abdulkadir Akgül,
milletvekilliğine geçiş süreci
hakkında bilgi verdi. Yozgat’a ve
Yozgatlıya hizmet vermek için
TESKOMB Genel Başkanlığı’nı
bıraktığını dile getiren Akgül, “1,5
milyonluk esnafın büyük sorunları
var ama mecliste temsil edilmiyor.
Milletvekilliğine en fazla o hevesle
girdim. Tabi Yozgat’a gidince o
heves Yozgat’a Yozgatlıya hizmet
etme hevesine dönüştü. Ben
Yozgat’ın işini bırakıp başka tarafa
hizmet edince Yozgat aksayacak
onun için 4 sene TESKOMB
başkanlığını bıraktım. Yozgat’a
odaklanmak için. Milletvekilliğimiz

YOZGAT’A HİZMET İÇİN
BAŞKANLIĞI BIRAKTIM

sona erince de tekrar başkanlığa
geldim. Bu gibi yerlerde bıraktıktan
sonra geri gelmek zordur. Buraya
dört sene kimse girmemiş, beni
beklemişler” şeklinde konuştu.
AYAK BASMADIĞIMIZ
YER KALMADI
Yozgat’ta ayak basmadık
yer bırakmadıklarını anlatan
Akgül, “Milletimize, devletimize,
esnafımıza hizmet etmeye devam
ediyoruz. Bozok Üniversitesi’nin
yeni kurulmaya başladığı tarihlerde
bir Yozgatlı olarak destek verilmesi
gerektiğini herkes biliyordu.
Bozok ile ilgili yapılan toplantıların
çoğuna katılıyorum, katılmaya
gayret ediyorum. O zamanlar
destek vadeden çok oluyordu ama
maalesef o toplantılarda kalıyordu
sadece. Ben bunu değiştirmek
istedim. Hem vadettim hemen
arkasından da gerçekleştirdim.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
tüm bilgisayar sistemlerini ben
buradan gönderdim. Tabi o zaman
önemliydi o şeyler. Yozgat ile
ilgili desteklerimiz o zaman Bozok
Üniversitesi ile başladı. Ben 15
yaşında Sarıkaya’dan ayrıldım.
Yüksek okul için mecburen buraya
geldik. Okuldan sonra da iş peşinde
bir daha koşma peşinde olunca
Yozgat’a bir daha gidemedik.
Ondan sonra da bu mücadele
ile burada kaldık. Yozgat’a çok
gidemedik. Anca bayramlarda,
mezar ziyaretleri için gidebilirdik.
Kısmet oldu milletvekili olduk.
Sonrasında Yozgat’ı tanıdık.
Bütün köylerini, ilçelerini her bir
hemşerimi tanıdım. Yozgat’ta
ayak basmadığımız yer kalmadı.
Çok fazla insanla tokalaştık. Ben
hala aynı telefon numarasını
kullanıyorum. Tabi o zaman

dağıttığım numara olduğu için
herkesle de görüşmeye gayret
ediyorum” ifadelerini kullandı.
YOZGATLI KONTENJANIM VAR
Milletvekilliğinin sona erdiğini
ancak Yozgat ile bağlarını hiçbir
zaman koparmadığını dile getiren
Akgül, “Benim her zaman Yozgatlı
kontenjanım vardır. Günlük 10
kişiye kadar görüştüğüm Yozgatlı
hemşerim vardır. Kapımız
hemşerilerimize her zaman açıktır.
Fırsat buldukça hemşerilerimle
görüşüyorum. Gelsinler başımızın
üstünde yerleri var. Çünkü bizim
üzerimizde hakları var” dedi.
3 BİN 500 KİŞİYİ İŞE ALDIM
Yozgat’ta yaklaşık 3 bin 500
kişiye iş imkanı sağladığını anlatan
Akgül, şunları söyledi; “ 3 bin 500
kişiyi çeşitli banklara, TESKOMB’a,
esnaf odalarına, sivil toplum
kuruluşlarına tek tek isim isim

aldırdım. Sarıkaya’ya bir yüksek
okul yaptık. Pırıl pırıl öğrencilerimiz
okuyor. Tabi birçok ilçede birçok
okulun temelini attık ancak bunun
reklamını yapmadık. Milletvekilliği
benim işim değil, mesleğim
değil. Onu o şekilde kullanmadık.
Orası memleketimize faydalı olur
diye gittiğimiz bir konum. Hem
memleketime hem de camiama
hizmet yapmak için gittiğim bir
görevdi.”
TAVSİYELERDE BULUNDU
Akgül, toplumun her kesiminden
her bireyin milletvekili olabileceğini
belirterek, “Toplumun her
kesiminden herkes milletvekili
olabilir. Olsun da. Herkes
milletvekilliğini düşünsün. Ama
bu işi yaparken kendini vererek
yapmak gerekiyor. Tabi benim gibi
başka işlerle de uğraşmayacak.
Kendini verecek” dedi.

"TOPLUMUN İHTİYACINI KARŞILAYAN

MESLEKLERDEN BİRİDİR"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 57 yaşındaki Gültekin Terzi
sahibi Gültekin Etli oldu. 44 yıldır esnaflık yaptığını belirten Gültekin
Etli’ye mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
Gültekin Etli,
1977 yılında ilkokulu
bitirdikten sonra 12
yaşında başladığını
ve halen mesleğine
severek devam
ettiğini söyledi.
BÜYÜK BİR
HAYAL
KURMADIM
Büyük bir hayal
kurmadığını belirten
Etli, “Okulu bitirince
ailemiz tarafından
okuma seçeneği bir
de meslek seçeneği
sunuldu. Bizde
meslek daha cazip
geldi ve mesleğe
yöneldim. Mesleğe
yönelmede hiç
pişman değilim.
Mesleğimden
ve işimden çok
memnunum.
İnsanlara hizmet
ediyoruz. Bu
zamana kadar hep
kendimiz çalışıp,
kazanarak devletin
sırtına yük olmadan
emekli oldum.
Hala çalışmaya
ve hizmet etmeye
devam ediyoruz.
Devletimize
ve milletimize
faydalı olmak için
çalışıyoruz” dedi.
Gültekin Terzi
sahibi Gültekin Etli,

“Allah razı olsun
devletimiz basit
usuldeki 1 milyona
yakın esnaftan
basit usul vergisini
kaldırdı. Fakat
Basit Usul Defterine
kayıtlı olmadığımız
için şuan bu sefer
Muhasebeciler
Odası defter
tasdik parası için
bizlerden 550 lira
ücret istedi. Bu
da bence buna
kızıyorum. Aynı
dolar yükseldi,
gıda toptancıları
gibi fırsatçılar
fiyatları artırdığı
gibi devlet bizden
vergi almıyor.
Normal muhasebe
ücretimizi bizler
aylık ödüyoruz.
Bununda
düzelmesini
istiyoruz. Burada
terziler Odası bir
işe yaramıyor. Sahip
çıkmıyor. Onların
odaları varsa
bizimde odamız var.
Bizimde Türkiye
Terziler Odası
Federasyonumuz
var. Bu işe bir el
atılmasını istiyorum.
Vereceksek devlet
bizden tekrar vergi
alsın. Ben devlete

vergi vermekten
yanayım. Gerçek
usul olsa tamam.
Gerçek usulde
defteri var, noter
tasdik parası var.
Onlara bir şey
demiyoruz ama
basit usulde bu
fırsatçılık. Ben unu
küçük esnaflar için
konuşuyorum” dedi.
DÜNYA
DEĞİŞİNCE
ESNAFLIK DA
DEĞİŞİYOR
Dünden
bugüne esnaflık
hayatında esnaflığın
değiştiğini belirten
Etli, “Dünya
değişiyor. Dünya
değişince esnaflık
da değişiyor.
Devletten destek
alıyorsun. Ben kredi
aldım. Dükkanımı
satın aldım. Eskiden
bağkurumuzu
yatıramadığımızda
sağlık işlemlerinden
yararlanamıyorduk.
Onlarda büyük
sıkıntı oluyordu
maddi ve manevi.
Ama şimdi öyle
bir sıkıntımız yok.
Herkes alabiliyor.
Borçları olanlar
yapılandırıp emekli
olabiliyor. Maddi ve

ÖĞRENCILER BILGI ALDILAR
Yozgat Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü
ve Yozgat Bozok
Üniversitesi işbirliği
ile düzenlenen İŞKUR

Kampüste etkinliğinde
eğitim görüp sertifika
almaya hak kazanan
öğrenciler İŞKUR’da
ki hizmetler hakkında

bilgi aldılar. İl
Müdürü Taner Yıldız,
kurumu gezdirerek
öğrencilere bilgi
verdi.

manevi değişimler
oldu. Ben kendi
adıma memnunum”
dedi.
AHİLİK
GELENEĞİ
KALMADI
Etli, “Ahilik
geleneği kalmadı.
Esnaflar arasında
eski ahlak, eski
kültür bunlar
maalesef kalmadı.
Apartmanda
bile komşuluk
olayı kalmadı ki
esnaflıkta olsun.
Şimdi bakıyoruz
sabah esnaflar dahi
birbirine selam
vermiyor. Biziler
çıraklıktan itibaren
öğrendiğimiz sabah
işyerini bizden
önce açanlara
selam verip hayırlı
işler dilerdik. Ama
şimdi millet sanki
küs gibi. Genelde
ahilik maalesef
yok. Esnaflıkta da
korona gibi Türkiye
genelinde o da
yayılıyor. Parası
olan dükkan açıyor.
Ama esnaflık ile
alakası yok. Esnaflık
sabır isteyen
bir şey. Ayakta
durabilmemiz,
insanları

memnun etmek
için çalışmamız
gerekiyor” dedi.
HERKES
DEVLET
İŞİ İSTİYOR
Eski esnaflığın
olmadığını belirten
Etli, “Eleman
yetişmiyor. Herkes
devlet işi istiyor.
Dünyanın hiçbir
yerinde de herkes
devlet işinde
çalışmıyor. Bende
örneğin vali olmuş
olsaydım, terzi
olarak vatandaşın
pantolon paçasını,
gömleğini kim
yapacaktı. Onun için
meslek çok önemli.
Yeni nesil maalesef
mesleklere hevesli
değiller” dedi.
CESARET
BAŞARIYA
GÖTÜRÜR
Gültekin Terzi
sahibi Gültekin
Etli, “Esnaf
olmak isteyenler
yapacakları işi
iyi araştırmaları
gerekiyor. Şimdi
maddi ve manevi
imkan yok. Devlet
gençlere destek
oluyor. Bilenlerden
istişare edip
fikirlerini almak

lazım. Cesaretli
olmak lazım.
Çünkü cesaret
başarıya götürür.
Korkarsa bu
olmaz etmez diye
bir şey yok. Her
şeyin çaresi var.
Severek yaparsanız,
hesabınızı, kitabınızı
bilip gelire göre
ayağınızı uzatırsanız
bir sıkıntı olmaz.
Ama 5 lira kazanıp
10 lira harcarsak o
iş tutmaz. Sağlam
adımlarla gitmek
lazım. Bir anda
çok zengin olayım,
hanım hamamım
olsun değil de,
kanaat ederek
sağlam adımlarla
gitmek gerekir.
Dünya artık küçüldü
köy gibi. Onun
için iyi araştırmak
gerekir. Birde
yapacağı iş ile
ilgili daha bilgili
insanlarla istişare
etmek daha önemli.
Hep devlet kapısı
beklemesinler. 8’de
gidip 5’te geleyim
yan gelip yatayım

sevdasından vaz
geçsinler. Olmaz
diye bir şey yok.
Cesaretli olması
gerekir. Severek
yaparsanız başarılı
olursunuz” dedi.
ESKİ İŞLER
KALMADI
Terzilik
mesleğinde eski
işlerin kalmadığını
belirten Etli, “Eski
bir sipariş iş dikmek
nadir oldu. Sadece
uzun boylu veya
kilolu olduklarında
hazır kıyafet
bulamadıklarında
veya çok zevkine
düşkün kişiler
tarafından dikim
yapılıyor. Vatandaşa
hazır daha cazip
geliyor. 8-10 ay
vadeli aldıkları
için daha rahat
ödüyor. Seni bir
hafta beklemiyor.
Ne alacaksa hazır
alıp giyinip çıkıyor”
dedi.
SADECE
TAMİRAT
YAPIYORUZ
Etli, “Bizler

terziler olarak
sadece tamirat
işleri yapıyoruz.
O işlerimizde çok
şükür bereketli.
Hazır giyim çoğaldı
ama terzisiz de
olmuyor. Adam
aldığında fermuarı
bozuluyor. 150-200
liraya aldığı ürünü
kaldırıp atmıyor.
Terzilik ölmez.
Temel ihtiyaçlardan
biri de terziliktir. Bu
toplumun ihtiyacı
olan kıymetli bir
meslek. Çırak
bulamıyoruz.
Çırak bulamayınca
oğlum Liseyi
bitirdi. 6 yıldır onu
yetiştiriyorum. O da
baktı. Bu işi severek
yapıyor. İnşallah
ustalık belgesini
alacak. Kendime
varis olarak
memlekete, devlete,
millete faydalı
olacak şekilde
yetiştiriyorum.
İnşallah o da
başkalarını yetiştirip
mesleğimiz devam
eder” diye konuştu.
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“Yaşamak umrumdadır”

UĞUR
ÖZBEK
“Sevgili okur, ne
yazacağımdan ziyade
senin ne anlayacağını
hesap etmekten vazgeçmem gerek. Böylece sen de, ben de
daha özgür iki insan
olabiliriz. Sen yazdıklarımı istediğin gibi
yorumlayıp, anlam
sınırlarını zorlayarak
vardırmak istediğin
yere vardırabilirsin,
ben de anlatmak istediğimi eğip bükmeden
söyleyebilirim. Bu,
birbirimize muhtaç
olduğumuz gerçeğini değiştirmeyecek
elbette. Sadece hür,
siyah, beyaz, kadın,
erkek, yaşlı, genç iki
insan olacağız” diye
yazdı defterinin kenarına.
Yazmak O’nu özgürleştiriyordu. Hayatın hızla akan zamanından, koşturmacayla

geçen saatlerinden,
geçmişte yaşadığı
birkaç güzel hatırayı
hatırlamakla, geleceğe
dair hayal kurmakla
tükenen günlerinden
kendi kuytusuna,
kendi köşesine, kendi
kuytu köşesine çekilmesini sağlıyordu.
-İnsan kendini emniyette hisettiğinde ve
ait olduğunu düşündüğü yere vardığında
özgürleşirdi.- Zihnini
buna göre programladığı için yazmaya başladığında gerçeklikle
ayrı bir bağ kuruyor,
kendini dışarıya karşı
güç tasarrufu moduna
alıyor, duyulur dünyada bütün algılarını
klavyeye dokunan
parmaklarının ucuna,
bakan ve görmeye
çalışan gözlerine ve
adeta bir filtre vazifesi
gören, algılarını bir
forma sokarak ifade
etmesini sağlayan aklına yöneltiyordu.
Saatine baktı, günün ilk ışıkları yeryüzünü, yeryüzü var
olduğundan beri nasıl
aydınlatıyorsa öyle aydınlatmaya, maddeye
rengini vermeye, yeryüzüne bir hayatiyet
lutfetmeye başlamıştı.

Bu tam manasıyla bir
lütuftu. Güneş, “doğmayacağım bugün”
dese, hangi insan
evladı güneşi doğurup
yeryüzünü aydınlatabilirdi. Perdenin gerisinde tıkır tıkır işleyen
bir program vardı. Yazısına ara verdi. Üzerini giyinip dışarı çıktı.
Eski model, eski model olmasına rağmen
birkez yolda bırakmamış, uzun mesafeleri
kısaltmış, birçok hatırasına ortak olmuş bu
nedenle de duygusal
bir ilişki geliştirdiği
aracını kış bakımı için
sanayiye bıraktığını
hatırladı. Caddeye
doğru, acelesi olmadığı her halinden belli
olan, buluttan yeni
ayrılmış, belki bu ayrılışın, bu kopuşun taşıdığı, az sonra buharlaşacak ya da bir suya,
bir şeye karışacak
olmanın bilinçli duygusu içinde kendini
yerin çekimine ve rüzgarın tesirine teslim
etmiş yağmurda usul
usul ıslanarak, yağmur sularıyla boydan
boya ıslanan sokağın
tüm kirinin, pasının,
çamurunun biriktiği
bozuk asfaltının henüz

belediye tarafından
doldurulmamış çukurundan hoyratça
geçen araçların sıçrattıkları yağmur suyundan giyindiği lacivert takım elbisesinin
kirlenmemesine özen
göstererek yürüdü.
Caddeye vardı, el işaretiyle duran taksiye
bindi. Taksici biraz
gevşek, biraz samimi, bir parça da sabahın erken vaktinde
uykusunu alamadan
uyanmışlığının yüzüne
yansıyan gerginliğiyle,
günün ilk ışıklarında
kimseyle konuşmamış
olduğunu, dolayısıyla
ses tellerinin henüz
açılmamış olduğunu
ele veren hırıltılı sesiyle “ne tarafa” diye
sordu. Aslında yol
düzdü, her hangi bir
yol ayrımında değildi ve taksicinin ters
yöne gitmek gibi bir
niyeti yoksa dümdüz
ilerlemek dışında bir
seçeneği de bulunmuyordu. Yine de
taksicinin bu sorusunu
havada bırakamazdı;
“düz devam et” dedi.
Bu komutla taksici
sanki O’nun görmediği bir yol ayrımına
sapmaktan son anda

vazgeçmiş gibi gaza
bastı. İlerledi. Motosiklet sürücüsüne yol
verse iyi olurdu ama
aldırmadan ilerledi.
Arkasından selektör
yapan sürücüye sövmese eksik kalırdı,
sövdü ve ilerledi. Bir
yandan da taksiden
indiği anda unutacağı
cevapların sorularını
soruyordu O’na. İnsan unutacağını, işine
yaramayacağını, az
sonra unutacağı için,
yeryüzünde az önce
şaşkınlıkla karşıladığı
ya da şaşırdığını düşünmesini sağladığı
kelimelerden mürekkep, hiç sarf edilmemiş sayılacak cümleleri duymaya neden bu
kadar heves ederdi ki?
Taksiden inince
çoğumuzun cevabını
bildiği soruların peşinden koştuğunu, ulaşınca değersizleşecek
hayaller kurduğunu,
elindekine dair bir
fikri olmadan başkasının eline baktığını,
kendi hayatından ziyade hayatına dahil
olmayan hayatlara
imrendiğini düşündü.
“Özeleştiri ne kadar
da anlamlı bir kelimeydi” dedi. Hep

başkalarını hesaba
katarak yaşadığımız,
başkalarının beğen
butonunu tıklamasıyla
beğendiğini kabul edip
sanal gerçekliklerden
inşa ettiğimiz sanal
hayatlarda, gerçekle
aramızdaki bağın koptuğu zamanlarda insanın kendini eleştirmesi, kendiyle kalması,
kendine dönmesi ne
kadar da cesaret isteyen bir eylemdi. Hep
vitrinlere bakarak,
hep vitrinlerde olarak,
kalabalıklara kaçarak,
karışarak hayatın,
toplumun gerçekliğine kendi gerçeğini
unutarak, gerçeğini
hatırlatmasına imkan
tanımayarak kaybolan
hayatlarımızda özümüze dönmek ne kadar da zordu.
Mutluluğu, sevinci,
huzuru hep dışarda
arıyorduk. Teşhir edilen, sergilenen, ama
satılık olmayan sadece
“bakın ben buna sahibim” anlamına gelen
sosyal medya mağazalarının vitrinlerinde
gördüklerimizle hatta
sadece görmekle kalmayıp zaman zaman
satamadığımız, alıcısı
bulunmayan ve bu-

lunmayacak olan hayatlarımıza bir maske
giydirir gibi medya
mağazalarında teşhire
sunduğumuz görüntülerle yaşadığımız
hayatın görüntülerinin
örtüşmemesi bizi ziyadesiyle üzmekteydi.
Oysa “Başka vakit
yepyeni olaylar bile
bizi monoton ve zavalllı ruh halinden silkinip uyandıramaz; bir
balo salonunda kayıtsız, vurdumduymaz,
bütün etkilere kapalı
oturabilirsiniz. Çünkü
sevincin de kederin de
kaynağı insanın kendi
içidir.” diye yazıyordu
Knut Hamsun. Bir durup, storilerden çıkıp,
içimizdeki vitrine bir
göz atsak nasıl olur?
Masasının başına
yeniden oturdu. Bir
İsmet Özel dizesi hislendi içine; “yaşamak
debelenir içimde kıvrak ve küheylan/ beni
artık ne sıkıntı ne rahatlık haylamaz.” Defterini koydu önüne,
öbür kenarına “sevgili
okur, senin ne düşündüğünü düşünmek de,
senin ne anladığını
hesaba katmak da
benim özgürlüğüme
dahildir” diye yazdı.

KARNE GÜNÜ

PROJELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
tarafından ‘Proje Etkinliği ve
Yarışması’ düzenlendi. Öğrencilerin
katkıları ile bu yıl ilk kez düzenlenen
Proje Etkinliği ve Yarışması’nda
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
bünyesinde bulunan Bilgisayar,
Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji ve
Makine Mühendisliği bölümlerinden
mezun olacak öğrencilerin yenilikçi,
güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik
hazırladıkları projeler görücüye çıktı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney
ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel
Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen,
Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş
Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretim
elemanları ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yücel Güney, düzenlenen
proje etkinliğine ilişkin bilgiler aktardı.
Fakülte yönetimi olarak Proje Etkinliği
ve Yarışması’nı düzenlemekteki
amaçlarının mezun olacak öğrencilerin
bitirme projesi, ödev, araştırma
ve uygulama projelerini etkinlik
çerçevesinde bir araya getirmek
olduğunu belirten Prof. Dr. Güney,
ayrıca öğrencilere poster sunumu
yapma deneyimi de kazandırdıklarının
altını çizdi.
Üniversite-sanayi işbirliği açısından
düzenlenen etkinliğin öneminden
bahseden Prof. Dr. Güney şunları
kaydetti: “Öğrencilerin uygulamalı
bilimler açısından staj imkânı da
doğuracak proje etkinliğinde 5
farklı proje grubu poster sunumları
yapacak. Uygulamaya yönelik
sektörün ihtiyacı olan birbirinden
farklı toplamda 99 proje ve 127
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte ihtisas üniversitesi

olmamız hasebiyle endüstriyel
kenevir özelinde de projeler
mevcut. Bu yıl ilk kez düzenlenen
bu etkinliğin her yıl düzenlenerek
geleneksel bir hüviyete bürünmesi
arzusundayız. Proje etkinliğine katkı
sağlayan öğrencilerime, akademik
danışmanlarına ve desteklerinden
dolayı Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş
Müdürü Mustafa Yılmaz’a çok teşekkür
ediyorum.”
Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş
Müdürü Mustafa Yılmaz ise ülkenin
katma değere ihtiyacı olduğunun
altını çizerek en büyük katma
değerin öğrenciler ve parlak fikirleri
olduğuna dikkat çekti. Uluslararası
bir hinterlanda sahip Erensan olarak
öğrencilerin her daim destekçileri
olduklarını belirten Yılmaz, öğrencileri
organize sanayi bölgesinde bulunan
üretim merkezlerine davet etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ ise öğrencilerin
mesleki yeterliliklerini artırmak, eğitim
faaliyetlerini bir proje ile daha değerli
hale getirmek ve bu sevinci iç ve dış
paydaşlarla birlikte yaşamak amacıyla
düzenledikleri proje etkinliğinde
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve
heyecanı dile getirdi.
Karadağ, konuşması şöyle sürdürdü:
“TUBİTAK projeleri yürüten bu tür
Ar-Ge proje pazarlarında bizatihi
yarışmacı olarak katılan, iki tane Ar-

Ge proje pazarı yürüten biri olarak
üniversitemizde ilk kez Mühendislik
Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin
projelerini sergileniyor olması ve de
bu etkinlik kapsamında fikirlerine
erişilir olması çok anlamlı. Projenin
adı ne olursa olsun proje bir fikirdir,
bir düşüncedir ve bir realitenin
hayata geçirilmesinin ilk adıdır. Proje
kültürünün genç nesillerde yer etmesi
demek, kendi mesleki alanlarında çok
ama çok hedefleri olan bir mühendis
grubuyla karşı karşıya gelmek
demektir. Hayal, hedef ve ideal varsa
toplum, ülke ve insanlık için bir şeylere
dertleniyorsak başarı kaçınılmaz
oluyor. Bunun en güzel örneğini ise
bugün birlikte yaşıyoruz.”
Mevcut potansiyellerin harekete
geçirilmesi ve üniversite sanayi iş
birliği kapsamında paydaşların bir
araya gelmesi noktasında bu tür proje
pazarlarını önemsediklerinin altını
çizen Karadağ, “azim ve kararlılıkla
hedefe kitlenmiş, başarıyı odaklayan
gençlerin yaptıkları projelerle
farkındalık oluşturmaları onların yeni
başarılara yelken açmalarına da imkân
sağlayacaktır” dedi.
Karadağ, konuşmasının sonunda:
“Ben inanıyorum ki bu projeyle sizler
hayata ve mesleğinize çok daha
farklı bir vizyonla bakacaksınız.
Kendi yeti, beceri ve hayallerinizin
gerçekleşmesinde azim ve kararlılıkla
koşacaksınız. Kararlı bir şekilde
hedeflere odaklanmak kesinlikle
sizlere başarı getirecektir. Şimdiden
başarılarınızı tebrik ediyor, etkinliğin
vücut bulmasında emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Karadağ Proje Etkinliği ve
Yarışması’nda destek ve katkılarından
dolayı Erensan Isı Tekniği San.
Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz’a
teşekkür plaketi takdim etti.
Karadağ öğrencilerin bin bir emekle
hazırladıkları projeleri tek tek
inceleyerek proje danışmanlarından
bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, yarı yıl tatili nedeniyle bir
mesaj yayınladı. Yazıcı yayınladığı
mesajında şu ifadelerine yer verdi:
"2021-2022 ders yılının birinci
dönemini eğitim camiamızın üstün
gayreti ile huzurlu ve mutlu bir şekilde
tamamlamış bulunmaktayız. 21 Ocak
2022 Cuma günü ilimiz genelinde
okul öncesinde 6.811, temel eğitimde
43.629 ve ortaöğretim kademesinde
22.889 olmak üzere toplamda 73.329
öğrencimiz karnelerini alacaklar.
Eğitim süreçlerinin COVİD19 salgınına rağmen başarıyla
tamamlanmasında özveriyle
gayret eden; 678 yönetici, 5.672
öğretmen ve 1.713 personel olmak
üzere, 8.063 eğitim çalışanımıza
çocuklarımızın istikballerinin inşası
yolunda emeklerini ve sevgilerini
esirgemedikleri için teşekkür ederim.
Yarıyıl tatili; öğrencilerin bir
dönem boyunca yoğun geçen
eğitim günlerinin ardından tatlı
yorgunluklarını atma, sosyal
çevreleriyle daha çok bir araya gelme
ve hepsinden önemlisi ikinci döneme
hazırlık için önemli bir fırsattır. Bu tatil,
aynı zamanda yeni şeyler öğrenme
adına da değerli bir moladır. Önemli
olan bu molayı en verimli, en etkin
ve kazanımların olduğu bir şekilde
tamamlamaktır.
Sevgili öğrenciler;
Sömestr tatilini boş zaman
olarak değil planlanmış aktivitelerin
olduğu, kendimizi gerçekleştirmeye,
bilgi ve beceri edinmeye doğru
yönlendirmeliyiz. Bu ara tatili
öncelikle ailemizle, arkadaş
çevremizle daha fazla bir arada
olma ve birlikte etkinlikler yapmak
içinde değerlendirebilirsiniz.
Yorgunluğunuzu bu şekilde atmak
sizi iyi hissettirecek, mutlu olmanızı
sağlayacaktır. Böylelikle tatilden keyif
alacak ve verimli bir dinlenme dönemi
geçireceksiniz.
COVİD-19 salgını sürecinde
derslerinizi kimi zaman uzaktan
online yapmak zorunda kaldınız. Bu
uygulama sizlerin ve sevdiklerinizin
sağlığını korumak için atılmış bir
adımdı. Ancak bu süreçte çok yoğun
bir şekilde tablet bilgisayar, cep
telefonu, bilgisayar vb. dijital araç
gereçlere fazlaca zaman ayırmak
zorunda kaldınız. Nihayet yeni eğitim
öğretim dönemiyle artık eğitimlerimiz
yüz yüze yapılmaktadır. Bu durum
öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla
bir araya gelmeniz için çok önemli
bir fırsatı da beraberinde getirmiştir.
Geçen zamanlarda çok vakit
ayırdığımız dijital araçlardan tatil
döneminde uzak kalmanın zamanıdır
artık. Olabildiği kadar bu teknolojik
araç gereçlerden uzaklaşalım.
Ailenizle birlikte aktiviteler planlayın
ve hep birlikte uygulamaya çalışın.
Arkadaşlarınızla bir araya gelerek çok
sevdiğiniz oyunları oynayın. Hem bu

sayede fiziksel olarak da spor yapmış
olacak, zinde kalacaksınız. Birlikte
sinema, tiyatro ya da kütüphane
günleri planlayabilirsiniz. Tatilin kış
aylarına denk gelmesi nedeniyle kayak
ya da uygun aktiviteler yapabilirsiniz.
Yaşlı büyüklerimizi ziyaret edip,
şehrimiz başta olmak üzere geziler
yapabilirsiniz.
Değerli veliler;
Karne, çocuğunuzun akademik
başarısının notla değerlendirildiği
bir belgedir. Ancak karne kişilik
gelişimini, hayata bakış açısını,
beklentilerini ve psikolojik gelişim
sürecini yansıtmaz. Bu nedenle
çocuğunuzu karnesindeki notlarla
değerlendirmeyin. Başarısız olduğu
derslerde ona kızmak ve eleştirmek
yerine olumsuzlukların üstesinden
nasıl gelinebileceğini birlikte
değerlendiriniz ve olumlu yönde
destek veriniz. . Çocuklarınızı başka
çocuklarla asla kıyaslamayınız. Bu
durum, çocuklarda kin ve nefret
duygularının yoğunlaşmasına ve
değersizlik hissine sebep olduğu
gibi, sizlerden uzaklaşmasına
yol açacaktır. Olumsuz anne
baba tepkilerinin çocuğunuzun
gelecekteki hayatını, psikolojik
dünyasını ve sosyal ilişkilerini kötü
yönde etkileyeceğini unutmayınız.
Arzu edilen başarıyı gösteremediği
alanlarla ilgili eleştirmeyin, zayıf
notlarını hatırlatmayın, yıkıcı olmak
yerine yapıcı davranış modeli
geliştiriniz. Unutmayınız ki; sürekli
eleştiri, özellikle ergenlik dönemi
içinde bulunan kimi çocuklarımızda
telafisi zor olumsuzluklara sebep
olacaktır. Zira her çocuk göz aydınlığı
ve mutluluk vesilesidir. Yine tüm
çocuklar varlığı ile değerlidir. Her
çocuğun kendisine özel bir fıtratı ve
bu bağlamda baskın yeteneği vardır.
Bu nedenle, çocuklarımızın baskın
yeteneklerini öğretmenlerimizle
birlikte tespit ederek bu yönde
motivasyon sağlamak çocukların
mutluluğu için elzemdir. Bu tatil
dönemini en verimli şekilde geçirmesi
için birlikte planlar yaparak,
çocuklar için yeteneklerine uygun
ortamlar hazırlayınız. İkinci döneme
hazırlık aşamalarını birlikte gözden
geçirerek daha iyi, daha verimli neler
yapılabilir, birlikte tartışıp planlayınız.
Çocuklarımızın yetişmesindeki emek,
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Direktif

Amerikan
geyiği

Kaldırıp
atmak

Yıkık,
harap

Akis,
yankı

İlaç,
deva

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

İşaret
Üzme

Bit
Bir
devlet

Göz
duyumu

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

Manda
yavrusu

Terazi
gözü

Telli bir
çalgı

Dolgun,
kalın

Kez,
defa

Kitap
yazma

Silahlı
halk gücü

Salacak
Kama ile
yaralama

Askeri
yönetim

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

Cehennem

Şerit
metre

Cet

Değerli
bir taş

Kalıtım
Sürekli,
sonsuz

Talih,
kader

Nefes
darlığı

Zaviye

Alt
resimdeki
Yozgat
konfederasyonu genel
başkanı

Kültür,
hars

Yapılan
işler

Dans
adımı

Bir at
donu

Bir para
birimi

Büyük
derslik

Tanrı
tanımaz

Büyük
bir tef

Küçük
su kanalı
Kuru ot
yığını
Projektör

Çirkin,
huysuz

Kara
yemiş

Bir kağıt
oyunu

Yozgat
mantısı

İri gözlü
balık ağı

Küçük
kazan

Sırmalı
kumaş

Bir para
birimi

Erkek
hizmetçi

Sahte
aydın

Sağa, sola
sallanma

Yaşlı
kurt

İnşaat
işçisi
Sicim

Büyük
yük taşıtı

Sulh

Bir bayan
adı

Müslüman
mabedi

Itırlı bir
bitki

Övme

Telefon
lakırdısı

Mikroplu
eriyik

Kavşak
Bir
kumar
aracı

İyi,
güzel

Gösterişli
Motor
güç
birimi

Bir tür
cila

Artvin'in
eski adı

Kısaca
Doktor

Uzaklık
anlatır

Bir kan
grubu

Kısaca,
gram

Baş
örtüsü

Bir diş
dolgusu
Ankara'
da bir
anıt

Ankara'nın
bir ilçesi

Sırt
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A
MM
RN
PA
T
NM
L
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

SUDOKU

Serdengeçtilik

Geniş
koltuk

Fütüvvet
şeyhi

C

A
L
T
Ü
S
T
B
Ö
R
E
Ğ
İ

Büyük
bir
sandal

Beddua

Yozgat
yemeği
Alımlı,
cazibeli

A

Kar
fırtınası
Bir önceki
gün

D

Sara
hastası
Binek
hayvanı

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

Ç
D A İ
A R K
M
İ
R K A
A L
L İ
A D I
K E R
I
M
R M A
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

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

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

Toprak
su kabı

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

Z
F E
M
A H
E
K
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

Hazırlayan

Haydar Demirer
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Sosyal medya kullanıcılığı sosyalliğimizi etkiliyor

PROF. DR HAMDİ
TEMEL
www.hamditemel.com.tr

Hafta sonu https://
www.statista.com/
‘un aktif kullanıcı
sayısına göre sıralanmış, Ekim 2021
itibarıyla dünya çapındaki en popüler

sosyal ağlar ile ilgili
bilgisini okudum.
Sonuçlar tahmin
ettiğim gibi idi.
Tüm dünyamızı küçük akıllı bir cep telefonuna sığdırmıştık.
Hayatımız bu cep
telefonu ile akıp gidiyor,
Eğer önlemimizi
almaz isek, tüm zamanımızı bu sosyal
medyaya ayıracağız.
İyi ki de ihtiyaçlarımız var.
Çalışmaz isek aç
kalma durumumuz ve

özel ihtiyaçlarımız da
olmasa, dört duvar
arasında internetli cep
telefonu ile yaşayıp
gideceğiz. Akraba ve
dost ziyaretlerimizi de
bu telefona bırakmışız.
Çocuklarımız da
“ders çalışmalarımızı
ve ev ödevlerimizi cep
telefonundaki bilgiler
ile yapıyoruz” diyorlar, kim kimi kandırıyorsa artık…
Yukarıdaki wep
sitesinin verilerine
göre;

Dünya çapında en
popüler sosyal medya
platformu lideri Facebook.
Hiç şaşırmadık değil mi?
Bir milyar kayıtlı
hesabı aşan ilk sosyal
ağ olması liderliğini
devam ettirmiş.
İnanılmaz bir aktif kullanıcı listesine
sahip: aylık 2,89
milyardan fazla aktif
kullanıcısı var.
Düşünebiliyor musunuz?
Kullanıcılar olarak

tüm dünya olarak
hepimiz esiriz.
Boş durmamış tabi
ki bu şirket. Genişledikçe genişlemiş.
Kazandıkça kazanmış.
Dört büyük sosyal
medyayı bünyesinde
toplamış. Facebook,
WhatsApp, Facebook
Messenger ve Instagram.
Amerika Birleşik
Devletleri ve Çin en
yüksek profilli sosyal
platformları oluşturuyormuş. Hepimizin
bildiği ve kullandı-

ğımız sosyal ağların
çoğu Amerika Birleşik
Devletlerinden çıkma.
Daha sonra, Çin sosyal ağları WeChat, QQ
veya video paylaşım
uygulaması Douyin
(TikTok) ve diğerleri.
Sosyal medya uygulamaları her ülkenin diline çevrilerek
dünyayı küçük bir
makineye hapsetti
işte.
Tüm dünya ile iletişime geçmemiz ve
onların kültürlerini,
dillerini, dinlerini öğ-

renmemiz bize ayrı
bir heyecan veriyor
tabi ki. Bu da artısı
galiba.
2022 için tahminleri de var: Sosyal ağ
sitelerinin 3,96 milyar
kullanıcıya ulaşabileceklermiş.
Bende aktif olarak
sosyal medyayı kullananlardanım.
Ama
Bu sosyal medya
benim sosyalliğimi
etkilemeye başladı
doğrusu.
Ya sizlerin?

4 AKADEMİSYENİN
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

EMEKLİLİK YILLARINI

SANATLA DEĞERLENDİRİYOR
Yozgat’ta emekli polis memuru
Selahattin Kocaer, merakla başladığı
ebru ve hat sanatını 15 yıldır sabır
ve sebat ile sürdürüyor. Ebru ve hat
sanatını birleştirerek ortaya muhteşem
eserler çıkartan Kocaer, çalışmalarını
huzur içerisinde gerçekleştiriyor.
Kastamonu'da görev yaptığı
dönemlerde ebru ve hat sanatına ilgi
duymaya başlayan Selahattin Kocaer
(60), gittiği kurslarda bu sanatları
öğrenmeye başladı. 2017 yılında
polislik mesleğinden emekli olduktan
sonra vaktinin büyük çoğunluğunu ebru
ve hat sanatına ayıran Kocaer, kendisini
bu yönde geliştirerek birbirinden güzel
eserler üretmeye başladı.
Emeklilik dönenimin büyük
çoğunluğunu ebru ve hat sanatı
yaparak geçiren Kocaer, çalışmalarını
büyük bir huzur içinde gerçekleştiriyor.
Ebru ve hat sanatını birleştirerek
eserler çıkardığını söyleyen
Kocaer, “Kamudan emekli emniyet
mensubuyum. 2007 yılında
Kastamonu’ya tayinim çıktığında
orada ebru sanatı üzerine çalışmalar
yapmıştım. Daha sonra 2017 yılında
polislik mesleğimden emekli oldum.
Önceleri yapmış olduğum ebru sanatı
ile hüsn-i hat sanatını birleştirdim.

Bu çalışmayı yaparken kopyalama
tekniğini kullanıyoruz. Eserleri
yaparken ticari bir amaç gütmüyorum.
Eşime dostuma yapıyorum ve hayır
kurumları için yapıyorum, yardım
amaçlı yapıyorum” dedi.
Vaktinin büyük bir kısmını ebru
ve hat sanatı ile geçiren Kocaer,
“Hobi amaçlı bu sanatları yapıyorum.
Boş zamanlarımı bu şekilde

gerçekleştiriyorum. Ebru ve hüsn-i
hat sanatını yaparak huzur buluyorum,
rahatlıyorum, stres atıyorum. Kalıcı
bir şeyler bırakmak istiyorum amatör
olarak bu işi sürdürüyorum. Emekli
olup boş durmaktansa bu tür işlerle
uğraşıp bu sanatları Yozgat’ta
elimizden geldiği kadar devam
ettirmek istiyorum” şeklinde konuştu.
İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi
bilimsel çalışmalar ve TÜBİTAK
projeleri ile de adından söz
ettiriyor. Bu başarılara bir yenisi
daha eklenerek TÜBİTAK'ın
2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası
Araştırma Burs Programına
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 4
Öğretim Üyesinin yaptığı başvuru
kabul edildi.
Üniversitemizden Tıp
Fakültesi Acil Tıp A.B.D Dr.
Öğr. Üyesi Sevilay Vural "Yapay
Zeka Destekli Fotopletismografi
Analizinin Sepsis Erken Tanı
Ve Prognozundaki Etkinligi"
isimli projesi ile Hollanda’da
University of Groningen’de;
yine aynı fakültemizden Dahili
Tıp Bilimleri-Tıbbi Genetik
Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Yunus Arıkan, “CRB1-İlişkili
Kalıtsal Retinal Hastalıklarda
Kişisel Gen Tedavisi Çalışmaları”
başlığıyla Hollanda’da Collin
& Garanto lab Molecular
Therapies for Inherited Retinal
and Neurometabolic Diseases’te;
Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr.
Üyesi Kevser Hava, “Oyun Projesi:

Oyun Tasarımına Dayalı Bilgisayar
Bilimi Müfredatının Geliştirilmesi
ve Uygulanması” projesi ile
ABD’de Georgia Southern
University’de; yine aynı fakülteden
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı,
“Akıcı Okumanın Ölçülmesinde
Kovaryant Değişkenin Eklendiği
Gizil Değişken Temelli Bir Model
Önerisi” başlıklı proje ile ABD’de
Southern Methodist University,
Center on Research and
Evaluation (CORE)’da 12 ay süre
ile projelerini yürütecekler.
TÜBİTAK'ın 2219-Yurt Dışı
Doktora Sonrası Araştırma
Burs Programı kapsamında
yaptıkları başvuruları kabul
edilen akademisyenleri tebrik
eden Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
yürütülecek çalışmaların
üniversitenin uluslararası arenada
görünür olmasına büyük katkı
sağlayacağını belirterek, “Bu
noktada ön açıcı ve destekleyici
bir vazife ifa eden TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a
ve tüm TÜBİTAK yetkililerine
teşekkür ediyorum” dedi.

7

GÜNCEL

21 OCAK 2022 CUMA

KOMŞUDAN

BiR HABER

ET VE SÜT KURUMU
KARKAS ETIN FIYATINI ARTIRDI
Et ve Süt Kurumu üreticiden
aldığı karkas etin alım fiyatını
artırdı.
Et ve Süt Kurumu üreticiden
aldığı karkas etin alım fiyatını
artırdı. Büyükbaş hayvan etinde
kiloda 10 lira ile 4 lira arasında
değişen oranlarda zam yapan
Et ve Süt Kurumu kuzu ve
koyun etinde kiloda 10 lira zam
yaparken keçi etinin fiyatını
artırmadı.
Et ve süt kurumu büyükbaş
hayvan etinde kiloda 10 lira ile 4

lira arasında değişen oranlarda
zam yaptı. Yine kuzu ve koyun
etinde de kiloda 10 lira zam
yapıldı.
Son olarak 2021 Aralık ayı
başında karkas et fiyatını artıran
Et ve Süt Kurumu büyükbaş
hayvan alımında birinci
kalite, yerli tosunun karkasını
kilosunu 50 liradan 60 liraya
çıkardı. Aynı şartlara sahip
ithal tosunun karkas fiyatı ise
kilo başına 48 liradan 58 liraya
çıkarıldı. Genel olarak fiyat

artışı kilo başına 4 lira ile 10
lira arasında değişiyor. Kuzu
karkas ve koyun da 10 lira
zamlandı. Küçükbaş hayvan
etinin alımında da fiyatlar
artırıldı. Aralık ayı başında
kuzu karkasın kilosu 45 lira
iken yapılan zam ile 55 liraya
yükseltildi. Koyun etinin kilosu
ise 35 liradan 45 liraya çıkarıldı.
Keçi etinde ise fiyat artışı
yapılmadı kilosu 25 liradan
alınacak.
Eda DEMİREL

ANAYASA
MAHKEMESI
ÜYELIĞINE
Anaysa Mahkemesi üyeliğine Kenan
Yaşar seçildi.
TBMM Genel Kurulu Anayasa
Mahkemesi üyeliği için gizli oylama yapıldı.
Anayasa Mahkemesi üyeliği için 27 aday
arasından üç aday ismi TBMM Başkanlığına
sunuldu. Bu isimler şöyle sıralandı:
“Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar,
Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan
Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat
Göğebakan.”
Yapılan ilk oylamada 400 oy arandı.
Birinci tur oylamada 419 milletvekili oy
kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 104, Talat

Göğebakan 25 ve Kenan Yaşar 282 oy aldı.
Bir boş, 7 geçersiz oy kullanıldı.
İkinci tur oylamada ise TBMM üye tam
sayısının çoğunluğu arandı. 418 milletvekili
oy kullandı. Zülal Erdoğan Bilal 107, Talat
Göğebakan 21 ve Kenan Yaşar 284 oy aldı,
6 oy geçersiz sayıldı.
Üçüncü tur oylamada en çok oyu alan iki
aday arasında seçim yapıldı. Kenan Yaşar
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,
Genel Kurula gelerek oylamaya katıldı.
IHA

470 KÖY YOLU ARAÇ

ULAŞIMINA KAPALI
FETÖ YALANIYLA DOLANDIRDIRDILAR
Yozgat’ta dolandırıcılık olayına
karışan ve jandarma ekipleri tarafından
Kahramanmaraş’ta yakalanan 2 şüpheli,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler
köyünde kendisini emniyetten olarak
tanıtıp 80 yaşındaki M.Y.’nin banka hesap
hareketlerinde FETÖ terör örgütü izlerine
rastlandığını ileri sürerek yaşlı adamın 9 bin
500 dolar ve 2 bin 800 lirasını dolandıran

şahıslar yakalandı. Kahramanmaraş'ta
yakalanan İ.B. (33) ve yabancı uyruklu B.M.
(17) Yozgat'a getirildi. Yozgat İl Jandarma
Komutanlığında işlemleri tamamlanan
şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler
çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken
dolandırıcıların üzerinde bulunan ve M.Y.'ye
ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve
2 bin 800 lira, jandarma ekipleri tarafından
M.Y.'ye teslim edildi. İHA

Sivas’ta yoğun kar yağışı yerini
dondurucu soğuklara bıraktı,-15
dereceyi bulan hava sıcaklığı karla
mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.
Sivas’ta iki gün süren yoğun kar
yağışı yerini dondurucu soğuklara
bıraktı. Yağan kar deneniyle ulaşıma
kapanan 780 köy yolunda kar temizleme
çalışmaları aralıksız
sürüyor. İl ve ilçe özel
idaresi ekiplerinin
yoğun çalışması sonucu
310 köy yolu ulaşıma
açıldı. Sıfırın altında 15
dereceye kadar düşen
hava sıcaklığı karla
mücadele çalışmalarını
güçleştiriyor.
İl Özel İdaresi
personeli Kaan Şen
kapalı yolların açılması için 24 saat
aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü
belirterek asılsız ihbarların gereksiz

zaman kaybına ve mağduriyetlere
neden olduğunu söyledi. “Bizler İl
Özel İdaresi ekipleri olarak 7 gün 24
saat çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Genelde vatandaşlarımızı hiçbir zaman
mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yolları
açık tutmak için çalışıyoruz. Tabi ki zor
şartlar oluyor. Ama elimizden geldiği
kadar sabahlara kadarda
olsa çalışmaya devam
ediyoruz. Yanlış ihbarlar
tabi ki yapıyorlar. Bu
sefer de gerçek ihbarları
değerlendiremiyoruz.
Acaba gerçek mi sahte
diye düşünüyoruz.
Elimizden geldiği kadar
her koşulda yardım
etmeye çalışıyoruz
ama bazen de sahte
ihbarlar yüzünden bazı hastalarımıza
yetişemediğimiz günlerimizde oluyor”
dedi. İHA

80'LIK NİNE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR
Tokat’ta 7 çocuğu 13 torunu olan 80
yaşındaki Cevriye Polat, gençlerin
zorlandığı el işlerini ilerleyen yaşına
rağmen yaprak örnek oluyor.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp
Eroğlu tarafından açılan
Hanımeli Kültür ve Sanat
Merkezlerine kadınlar
yoğun ilgi gösteriyor. Tahta
baskı, resim, çinicilik,
müzik, kitap okuma gibi
faaliyetlerin yürütüldüğü
merkezde Cevriye nine
yaşam azmi ile dikkat çekiyor.
7 çocuğu 13 torunu olan 80

Hedefleri
TEKNOFEST

yaşındaki Cevriye Polat, her gün kursa
giderek dantel, yazma, örgü gibi el işleri
yapıyor. Kursta gençleri gördüğünde
kendini iyi hissettiğini belirten Polat,
“Ben önceden yürüyemiyordum.
Bir kolumda kızım, bir kolumda
da baston. Böyle geliyordum.
Eşim rahmetli olunca kursa
yazıldım. Bana ilk başlarda
örgü ör dediler. ‘7 sene
çocuklara öre öre usandım. El
işi yapmak istiyorum’ dedim.
Ne yapmak istiyorsun dediler?
‘Deri işleyeceğim’ dedim. Öyle
kursa başladım” dedi. İHA

Amasya’da bir köy
okulundaki öğrenciler
fen laboratuvarında
geliştirdikleri cihazlarla
insanların yaşamını
kolaylaştırmaya
çalışırken TEKNOFEST
gibi yarışmalara katılıp
okullarının adını duyurmayı
planlıyor.
Gediksaray Şehit
Satılmış Salatacı Ortaokulu
öğrencileri akılı paspas,
görme engelliler için

akıllı baston, güneş
panelli sulama sistemi
ve serinleten şapka gibi
çeşitli icatlar geliştirdi. Fen
bilimleri öğretmeni Gökhan
Sontay’ın desteğiyle
çalışmalarını yürüten
öğrenciler bu keşiflerinin
üretiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarından
yararlanırken ayrıca küçük
çocukların ve görme
engellileri tehlikelerden
uzaklaştırmayı planladı.

Belediye Başkanı Ömer Codar’ın girişimcileri sonuç verdi

“DOGA SEVERLERi
BULUSTURACAK”
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REKORLA
VEDA ETMEK
iSTiYOR

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ın girişimleri sonuç verdi.
Doğal Çam ormanlarına sahip İlçe doğa severleri ağırlayacak.

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza
Kayaalp, güreşe rekorla
veda etmek istiyor.

R
O
P
S
ÖMER
CODAR

Kayaalp, bu yıl düzenlenecek Avrupa
ve Dünya Şampiyonası ile 2024 yılında
düzenlenecek olan Olimpiyat oyunlarında
altın madalya kazanarak, güreşi bırakmak
istiyor.
Grekoromende 4 dünya ve 10 kez
de Avrupa şampiyonu olan Kayaalp,
“Karelin’in 12 kez Avrupa Şampiyonu olma
rekorunu kırmak gurur verici olacak’’ dedi.
Serbestte 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa
şampiyonluğu bulunan Akgül ise, “Bizden
sonraki jenerasyon bizim rekorlarımızı da
geçecektir” diye konuştu.
Son 12 yıldır hep final yaptığına
dikkat çeken Rıza Kayaalp, “Yeni ve
büyük hedeflerim var. İlk hedef Avrupa
Şampiyonası ve yürekten inanıyorum
ki Avrupa’da bizi zirveden kimse
indiremeyecek. Ardından 2024 Paris
Olimpiyatları’na yoğunlaşacağız ve
iddialıyız. Kazanıp bu işi zirvede bırakmak
istiyoruz” dedi.
Kayaalap, şöyle konuştu: “Ülkemizin
gücünü dünyaya gösteriyoruz. Ağır sıklet
güç gösterisidir, bir ülkenin gücünü
temsil eder. Avrupa Şampiyonası’nda
altın madalya sayımızı 20’ye çıkaracağım.
Ardından olimpiyatlarda güzel bir
başarı sağlayacağım. Benim olimpiyat
şampiyonluğum yok, onu kazanmak
istiyorum” Haber Merkezi
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FİYATI: 1.00 TL

Kayseri'de bulanan Kayseri
Doğa Severler Topluluğu
(KAYDOST) ile Altın Adımlar
Gençlik ve Spor Kulübü
Çayıralan ormanlarında 'Doğa
sen ve tabiat' temalı trekking
düzenleyecek.
23 Ocak Pazar günü
gerçekleşecek olan doğa
yürüyüşünde, doğa severler
hem spor yapacak hem de vahşi
yaşama tanıklık edecekler.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, yapılan yürüyüşün
ilçe turizmine katkı sağlama
noktasında çok önemli olduğuna
dikkat çekti.
Codar, “İlçemizde bulanan
doğal çam ormanımız
şehrimizin gözbebeği. Sadece
Akdağmadeni ve Çayıralan
ilçelerimizde bulunuyor. Bunun
için biz çok önemsiyoruz.
Doğa sporları için ve kamp
için çok uygun bir yer.
Tanıtımının yapılması ve eko
turizmine kazandırılmasını için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İlk olarak Kayseri Doğa
Severler Topluluğu ile yapmış
olduğumuz görüşmeler
sonrasında ilçemiz ormanlarında
10 kilometrelik bir doğa
yürüyüşü düzenleyeceğiz.
Kayseri’den ilçemize bir grup
doğa sever gelecek. Tabi
bu bir başlangıç biz bunu
büyütmek için elimizden geleni
yapacağız” dedi.
Codar ayrıca, Kayseri Doğa
Severler Topluluğu Hayati
Altın’a da teşekkür etti.
Murat KARATEKİN

Stadyuma onay çıkmadı

MAÇLARINI YOZGAT’TA OYNAYACAK
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK, ligin ikinci yarısındaki maçlarını başka bir
stadyumda oynamak için
yeni bir stadyum talebinde
bulunmuştu. Türkiye
Futbol Federasyonu
kırmızı-siyahlı takımın bu
talebini değerlendirdi.
Federasyon yetkilileri ligin
ikinci yarısında oynamak
için başvuru yapılan
Yerköy İlçe Stadyumunun
yetersiz olduğu yönünde k arar verdi. Buna
göre Yozgatspor 1959 FK ligin ikinci yarısındaki
maçlarını Yozgat Dış sahasında oynayacak.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan,
takım olarak istedikleri oyunlarını Yozgat dış
sahasında yansıtamadıklarını dile getirdi.
Arslan, “İkinci yarı da
saha konusunda Yerköy’de
oynamak için tekrardan
talepte bulunduk.
Oradaki sahada gerekli
iyileştirmeler yapılmadığı
için Federasyon
tarafından onay verilmedi.
Yerköy’de daha iyi
oynayabileceğimizi
düşünüyorduk. Büyük sahada eğer onay
çıksaydı. Bizim açımızdan daha iyi olacaktı”
dedi. Murat KARATEKİN

