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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

EGiTiME KISA
BiR MOLA
Yozgat’ta öğrencilerin karne sevinci

Yozgat Valisi Ziya Polat Saray Köyü Yibitaş İlkokulu

BAŞARILAR RUKİYE
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde
evde eğitim alan Atatürk
Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi

öğrencilerine karnelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu.

YARIYIL TATİLİ BAŞLADI
Yozgat genelinde toplam 73 bin 329 öğrenci
karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Düzenlene programa, Vali Ziya Polat, Yerköy
Kaymakamı Mustafa Karaca, Yozgat İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Vali Ziya Polat eğitimin
önemine değinerek, eğitim sürecinin insanın
doğumundan ölümüne kadar geçen bir süreç
olduğunu vurguladı.

SAKARYA’NIN MINIKLERI

EĞİTİMİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Yozgat Sakarya İlkokulu 1/C sınıfı
öğrencileri okumayı öğrendi. Minikler
bugünü okuma bayramı ile kutladı,
gönüllerince eğlendi. Öğrenci velileri
de çocuklarının etkinliklerini heyecan
içerisinde izledi. >>> 3'TE

Yozgat genelinde toplam 73 bin 329 öğrenci
karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Düzenlene programa, Vali Ziya Polat, Yerköy
Kaymakamı Mustafa Karaca, Yozgat İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı. Vali Ziya Polat eğitimin
önemine değinerek, eğitim sürecinin insanın
doğumundan ölümüne kadar geçen bir süreç
olduğunu vurguladı. >>> 3'TE

OKUMAYI ÖĞRENDI

Rukiye Uslu karne sevinci
yaşadı.
HABERİ 3. SAYFADA

BAŞKAN
AÇIKEL’DEN DAVET
AYNI SOFRADA
BULUŞALIM

DUALARLA ANILACAK

Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’na bağlı
Sarıkayalı Dernekler
arabaşında buluşuyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel’in destekleri
ile Ankara’daki Sarıkayalılar
arabaşı sofrasında bir araya
gelecek.
HABERİ 2. SAYFADA

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz,
vefatı ile bizleri derinden yaralayan
Mamak Belediyesi’nin başarı
yöneticilerinden, Şair-Yazar Ali
Bozdağ, 23 Ocak Pazar günü
düzenlenecek mevlidi şerif programı
ile anılacak. >>> 2'DE

ACİL
SAĞLIK
HİZMETLERİNİ ANLATTILAR
GENÇLİK ARABAŞI
SOFRASINDA BULUŞTU
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, arabaşı
programında gençlerle bir araya geldi.
Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri ile
sohbet eden Müftü Gülden, gençlerle bir
araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile
getirdi. >>> 3. SAYFADA

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri " konulu panel
düzenlendi. Panel öncesi konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı,
paramediklerin yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide
yaşananlara tanıklık eden, doğru ve etkin müdahaleyi
gerçekleştirerek görevini en iyi şekilde yerine getirme
mücadelesi veren sağlık çalışanları olduklarını söyledi.

4'DE
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yozgat’a geldi

VERDİĞİ DESTEĞİ ALAMIYOR
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, Yozgat Ziyaretinde
bulundu.
Yozgat ziyaretinde Grand Ser Hotel’de
basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce,
Yozgat ve Türkiye gündemi hakkında
açıklamalarda bulundu. >> 6. SAYFADA

2021 Yılı 4’üncü dönem toplantısı yapıldı

TOPLAM ÖDENEK

2,5 MİLYAR TL
2021 yılı 4’üncü Dönem
İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı Yozgat Valisi Ziya
Polat başkanlığında yapıldı.
Vali Polat, Valilik Konferans
Salonunda gerçekleşen
toplantıda yatırımlar hakkında
bilgiler verdi. >> 4'TE

ILK DURUŞMA YAPILDI
Yozgat'ta başından tabancayla
vurulan Cumhuriyet Savcısı
Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili
davanın ilk duruşması yapıldı.

MINIKLERIN

KARNE SEVINCI

Yozgat Tülay Ünlüsoy
Kreş ve Gündüz
Bakımevinin minik
öğrencileri karne sevinci
yaşadı. Milyonlarca
öğrenci karne sevinci

yaşarken, Yozgat’ta da
kreş öğrencileri karne
aldı. Tülay Ünlüsoy Kreş
ve Gündüz Bakımevi
öğrencileri de karne
sevinci yaşadı. 3'TE

GÜNCEL
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Azrail'in Gözyaşları ve Mahmut Özkoca

AHMET
SARGIN
Azrail’in Gözyaşları,
bir çırpıda okuyabileceğiniz bir roman.
Yazarı Eğitimci şair,
yazar dostumuz “Mahmut Özkoca” ve yazar
arkadaşı, aynı zamanda romanın yazıldığı
tarihlerde Hatay- Altınözü Kaymakamı
olan Bülent Uygur’un
katkı sağladığı; İçinizi
burkacak, sizi hüzne
boğacak gözyaşları ile
tamamlayacağınız bir
eser.
Ortadoğu bataklığındaki ülkede- Suriye-Halep- de başlayan
hüznün Türkiye-Hatay Altınözü ve Sarıbük Köyünde biten
bir hayat hikayesinin
romanı...
Dünyanın gözü

önünde “Arap Baharı”
adı altında başlatılan ve Ortadoğu’yu
kan gölüne çeviren
zalimlerin uyguladığı
dehşetin manzarasını
hissedeceksiniz bu
eserde... Kan ve gözyaşının hakim olduğu,
milyonlarca insanın
ülkesini terk edip sokaklara döküldüğü ve
sefil bir hayatın başladığı dönemdir Arap
Baharı rezaleti...Ve
bütün dünya bu rezaleti, bu katliamı sadece seyretti. Roman o
bölgeden alınmış canlı
bir kesit!
Kadın kız, çoluk
çocuk, yaşlı genç binlerce insanın yurtlarını
terk etmek zorunda
kaldığı, yalın ayak
yapıldak yola düştüğü ve “Aylan bebek”
gibi denizde boğulup
sahile vurduğu insanın dramıdır “Azrail’in
Gözyaşları.” Bir zalimin zulmüne başkaldırış olmakla birlikte
çaresizliğin neticesinde yeni umut kapıları
arayışın romanıdır
“Azrail’in Gözyaşları”.
Çileye rağmen, ça-

resizliğe rağmen bir
umut arayışının adıdır: Azrail’in Gözyaşları!...
Halep’te başlayıp,
İkarda oradan Çisr-El
Şoğur, Derkuş Şanlıurfa-Altınözü-Sarıbük
köyünde biten bir
hayat hikayesi bu....
Karekterler, olaylar,
olayın gelişimi ve yaşananlar tamamı hepsi gerçek.
Okurken ağladık, düşünürken duygulandık. Zulme ve zalimlere karşı haykırdık!
Öyle zannediyoruz ki
kitabı yazan, dizgisini
yapan dostumuz da
ağlamıştır. Çünkü bu
zulme, bu acıya, bu
sefalete “Azrail” bir
melek olmasaydı inanın belki o da ağlayacaktı !..
Mahmut Hoca bu
çileli yolculukta bire
bir Suriyeli mülteci
kamplarını dolaşmış
ve yüzlerce acıya
sıkıntıya ve çaresizliğe tanıklık etmiştir.
Gördükleri manzara o
kadar vahimdir ki: İnsanları bırakın gökteki
melekleri bile hüzne

boğmuştur. Bu vehameti yazar, “Azrail’in
Gözyaşları” tabiriyle
izaha çalışmış ve dehşetin tüm çıplaklığını
ortaya sergilemek
istemiştir!..
Gökten başına
bomba yağan bu masum insanların halini
düşündünüz mü hiç?
Çaresizlik içinde ölümün pençesinde masum- suçsuz günahsız
çoçuğunuza sarılıp
“Allahım bizi kurtar”
diye feryad edişini düşündünüz mü? Anne
ve babasının, çocuklarının gözleri önünde
param parça edilip
şehadet şerbetini içerken ” Allah’u Ekber ”
diye haykıran insanın
halini düşündünüz
mü?
Bir ömür boyu
yaşadığı vatanını terkedip yalın ayak, yapıldak yollara düşen:
“Mülteci!” dediğiniz
o masumların yerine
kendinizi koyabildiniz mi? İşte yazar bu
duygularla yazmış”
Azrail’in Gözyaşları”nı!.. Küçük kaçak teknelerde boğulanları,

DUALARLA ANILACAK
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz,
vefatı ile bizleri derinden yaralayan Mamak
Belediyesi’nin başarı yöneticilerinden,
Şair-Yazar Ali Bozdağ, 23 Ocak Pazar günü
düzenlenecek mevlidi şerif programı ile
anılacak. Yozgatlı Dernekler Federasyonu
tarafından düzenlenecek olan Mevlid-i
Şerif, Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun

Mamak Şafaktepe Mahallesi’ndeki lokalinde
düzenlenecek. Mevlid davetinde “Merhum
Federasyon Genel Başkan Yardımcımız
değerli gönül insanı Ali Bozdağ için Mevlid-i
Şerif okunacak ve yemek verilecektir.
Tüm hemşerilerimiz ve gönül dostlarımız
davetlidir” denildi.
Eda DEMİREL

kıyıya vurup cesedi
toplananları, sınır
kapılarında köle muamelesi görüp açlıktan
ölenleri düşündünüz
mü? Yazar işte bunlara şahit olmuş ve
mülteci kamplarındaki
sefaleti bire bir yaşamış insandır!..
Kitabın sayfalarından seçtiklerimiz:
"Bir süre sonra toz
bulutu dağılmaya başladığında beton bloklar arasında annesinin
elini gördü. Koştu
annesinin elini tuttu.
Cudi hala kucağındaydı. Annesine seslendi
ama cevap yoktu.
Küçük bedenden
çıkan çığlık koca
şehrin her yanından
yankılandı. Gökyüzü
karanlığa bürünmüştü. Afra'nın tuttuğu
el, vücudundan ayrılmıştı.
“Tıpkı bedeninin
diğer organları gibi…
Kafası, kolları, bacakları paramparça olmuş
betonların altında kalmıştı. "Anne, anne!"
diye Ağlamaktan sesi
kısıldı. Büyük bir çaresizliğin kucağına

düşmüştü.
Kardeşine öyle sıkı
sarılmıştı ki; Cudi
susmuş ne ağlıyor ne
çığlık atıyordu. Afra,
yıkılmış evin betonlarının arasında tuttuğu
elin sıcaklığıyla, titreyen küçük dizlerinin
üzerine yıkıldı.
“Sanki kendini Azrail'in kollarına bırakmıştı. Göz pınarları
kurumuş olmasına
rağmen Allah'a yalvarırcasına birkaç damla
yaş düştü gözlerinden. Yorgun, uykusuz
ve aç bedeni daha
fazla dayanamadı,
yavaş yavaş gözleri
buğulandı ve yavaşça
kapandı...”
(Azrail’in Gözyaşları
kitabından)
"Azrail in Gözyaşları Türkiye de 3.
Baskısına hazırlanırken Azerbaycan da
1.baskısı Türkiye de
yine ingilizce ve Azerbaycan baskıları yapıldı. Kısa zamanda çok
satanlar kitaplar listelerinde yerini aldı.
Başarıların daim
olsun Mahmut Hocam,
Çocuklara yönelik

eserlerini ve eğitime
destek veren çocuk
yayınlarını takdirle
karşılıyoruz. Gayretin
çaban emeğin takdire
şayan. Keşke tüm eğitimci dostlarımız sizin
gibi üretken olsa!
Ayrıca Mahmut Hocanın okulunda misafir
edildik, öğretmen ve
öğrencileri ile samimi
diyaloğu bizi kendisine hayran bıraktı.
Öğretmen ve öğrencileri de bizi kucaklayıp bağrına basmıştı.
Mahmut Hoca eğitim
camiasında örnek bir
eğitim modeli sergiliyor; uyum sevgi ve
saygı içinde...
Şair Yazar Mahmut
Özkoca Hocamızı tebrik ediyor; Eseri okuyucularımıza tavsiye
ediyoruz!..
(Yazarı Mahut Özkoca: Eğitimci, şair,
yazar 1971 yılında doğdu. İlk kitabı
1993’te çıktı. Bugüne
dek 60’ın üzerinde
kitabı yayımlandı. Özgeçmiş için bkz. Hatay
Sarıbuk Köyü Okul
Müdürü. “mahmutozkoca.net”)

BAŞKAN
AÇIKEL’DEN DAVET
AYNI SOFRADA
BULUŞALIM

Yozgatlı Dernekler
Federasyonu’na bağlı
Sarıkayalı Dernekler
arabaşında buluşuyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel’in destekleri
ile Ankara’daki Sarıkayalılar
arabaşı sofrasında bir araya
gelecek. Sarıkaya Belediyesi

ve Ankara’da bulunan
Sarıkaya dernekleri arabaşı
gecesi düzenleyecek.
Tüm hemşerilerini
arabaşı gecesine davet
eden Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel, tüm
hemşerilerini aynı sofrada
buluşmaya davet etti. Başkan

Açıkel, “Yozgat’ımızın tescilli
lezzetlerinden olan arabaşı
sofralarında buluşmaya,
bir araya gelmeye,
hasret gidermeye devam
ediyoruz. Bu anlamda tüm
hemşerilerimizi soframıza
bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.

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

YIL: 9

SAYI:2879

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

EGiTiME KISA
BiR MOLA
Yozgat’ta öğrencilerin karne sevinci

Yozgat Valisi Ziya Polat Saray Köyü Yibitaş İlkokulu

DAMLA
ECZANESİ
SAFA ECZANESI
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI

Erdoğan
Mah. ViKentparkAkdağ
girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
yana
Cad.karşısı
Rönasans
Çarşı
Koleji
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Binası No:10/2
502
99
502 66
04 06

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

SAKARYA’NIN MINIKLERI

OKUMAYI ÖĞRENDI
Yozgat Sakarya İlkokulu 1/C sınıfı
öğrencileri okumayı öğrendi. Minikler
bugünü okuma bayramı ile kutladı,
gönüllerince eğlendi. Öğrenci velileri
de çocuklarının etkinliklerini heyecan
içerisinde izledi. 1/c Sınıfı öğretmeni
Sebahattin Çevik “Çocukların
heyecanına ortak olmak bizim için çok
özel bir duygu. Ufak tefek hatalarımız
olsa da miniklerimiz bugün için
çok çalıştı. Kendilerine teşekkür
ediyorum” dedi. Çevik, öğrencileri için
hazırladığı rozet ve okuma belgelerini
öğrencilerine verdi.

öğrencilerine karnelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu.

Türkiye genelinde olduğu
gibi Yozgat’ta da öğrenciler
karnelerini alarak karne sevinci
yaşadı. Yozgat Valisi Ziya Polat
Saray Köyü Yibitaş İlkokulu
öğrencilerine karnelerini
vererek, heyecanlarına ortak
oldu.
YARIYIL TATİLİ BAŞLADI
Yozgat genelinde toplam
73 bin 329 öğrenci karnelerini
alarak yarıyıl tatiline başladı.
Düzenlene programa, Vali
Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı
Mustafa Karaca, Yozgat İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
öğretmenler ve öğrenciler
katıldı. Vali Ziya Polat eğitimin
önemine değinerek, eğitim
sürecinin insanın doğumundan
ölümüne kadar geçen bir süreç
olduğunu vurguladı.
VERİMLİ KULLANMALIYIZ
Polat, “Bu yarıyıl tatilini

verimli kullanmamız gerekiyor.
Öğrencilerimiz tatil boyunca
hem eğlensinler hem de kitap
okunsunlar.
Öğrenciler kendilerini nitelikli
hale getirmelidir.
Bunun için de okumayı
bırakmamalılar.
Ayrıca eğitim süreçlerinin
COVİD-19 salgınına rağmen
başarıyla tamamlanmasında
özveriyle gayret eden 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

GENÇLİK ARABAŞI
SOFRASINDA BULUŞTU
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden,
arabaşı programında gençlerle
bir araya geldi. Yozgat Bozok
Üniversitesi öğrencileri ile
sohbet eden Müftü Gülden,
gençlerle bir araya gelmekten
mutluluk duyduğunu dile
getirdi. Diyanet Gençlik
merkezinde gerçekleştirilen

arabaşı programına; İl Müftüsü
Ali Gülden, manevi rehber
Asım Çalışkan ve çok sayıda
öğrenci katıldı. Öğrenciler
gerçekleştirilen programdan
duydukları memnuniyeti dile
getirerek İl Müftüsü Ali Gülden
ve Manevi Rehber Asım
Çalışkan’ a teşekkür ettiler.

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” dedi.
KENDİNİZE İYİ BAKIN
Vali Polat, öğrencilere
önümüzdeki günlerde soğukların
artacağını belirterek “Dikkat
edin! Dışarı çıktığınızda üzerinizi
sıkı giyinin, hastalanmayın.
Kendinize iyi bakın.
Annelerinize, babalarınıza
benden selam söyleyin. İyi
tatil geçirmenizi diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Daha sonra öğretmenler
odasına geçen Vali Polat,
öğretmenler ile bir araya gelerek
değerlendirme toplantısı yaptı.
EDA DEMİREL

BAŞARILAR RUKİYE
Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’nde evde eğitim alan
Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf
öğrencisi Rukiye Uslu karne
sevinci yaşadı. Uslu’ya
karnesini ve teşekkür
belgesini Okul Müdürü

Tuncay Macit ve Müdür
Yardımcısı Ahmet Kılınç’ın
elinden aldı. Atatürk
Ortaokulu Müdürü Tuncay
Macit, minik öğrencisinin
başarısını tebrik etti.
EDA DEMİREL

MINIKLERIN

KARNE SEVINCI

Yozgat Tülay Ünlüsoy
Kreş ve Gündüz Bakımevinin
minik öğrencileri karne
sevinci yaşadı. Milyonlarca
öğrenci karne sevinci
yaşarken, Yozgat’ta da
kreş öğrencileri karne

aldı. Tülay Ünlüsoy Kreş
ve Gündüz Bakımevi
öğrencileri de karne sevinci
yaşadı. Öğretmenlerinin
hazırladıkları karneleri alan
öğrencilerin sevinçleri
gözlerinden okunuyordu.
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Bir ilçe yüzyıllık tarihi nasıl yok eder işte böyle..

ARZU
KÖYLÜOĞLU
2018 yılında
UNESCO Dünya Miras
Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma
Hamamı ya da diğer
adıyla Kral Kızı Hamamı Yozgat Sarıkaya İlçesi Kaplıcalar
Mahallesi'nde..
Kaplıca tesislerinin içerisinde bulunan Sarıkaya Roma
Hamamı’nın Roma
Dönemi'ne ait antik
ismi “Basilica Therma (Aqua Sarvena-

e)”Kral Kızı Hamamı
diye bilinen Sarıkaya
Kaplıcaları'nın efsanesi halk arasında
şöyle anlatılır:
Kayseri'de oturan
Roma krallarından
birinin kızı amansız
bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok
hekime götürür, tedavisi için her şeyi
yapar.
Ama güzelliği dillere destan bu kızın
derdine çare bulunamaz.
Kızın hastalığı gün
geçtikçe ilerlemiş ve
kız artık yürüyemez
bir hale gelmiştir.
Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt
olmuştur. Bugünkü
adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O
günlerde Sarıkaya

sazlık ve bataklıktır.
Sıcak suyun olduğu
yerde küçük bir gölet
oluşmuştur, balçık
halinde çamurlu bir
hamamdır burası.
Kral küçük kızını
son çare olarak bu
sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye
gönderir.
Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan
zavallı kız avunmak
için bu çamurlu gölet
kenarında dolaşmakta, zaman zaman da
arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir.
Gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su
kıza iyi gelir. Bir
müddet burada kalır, gün geçtikçe
kızın hastalığı iyi
olmaya başlar. Küt

dizleri açılır; yavaş
yavaş adım atmaya
ve yürümeye başlar.
Sonunda tamamen
iyileşen güzel kızın
buradaki sıcak sudan
iyi olduğu anlaşılır.
Bunun üzerine
kızın babası kral,
buraya mermerden
bir havuz yaptırır,
etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir,
önceleri kimsenin
olmadığı bu havuz
çevresinde bir şehir
oluşur.
Kralın kızının adı
bu yeni şehre verilir.
Yetmiş bin nüfuslu
bu şehrin adı "Öper"
veya "Hoperi"dir.
Şehrin ulaşımı ise
Sarıkaya'nın Beştepeler mevkiinden
geçen Yozgat ve
Kayseri şoselerin-

den sağlanmaktadır.
Bu büyük şehir bir
deprem sonucu yok
olmuş, sadece hamamların olduğu yer
kalmıştır.ne şanslıyız
ki böyle bir tarih ilçemizde şehir dışından gelenlerin ilgisini
çekiyor tanıtımları
yapılıyor fakat şu
anda Roma hamamında bir damla su
yok efsanede anlatılan o şifalı sular
maalesef ki çevrede
ki oteller tarafından
çekilmiş şaka gibi..
Bakımsızlığa kaderine mi terk edilecek koskoca tarih..
birileri müdahale
etmeyecek mi çözüm
bulmayacak mı dokunulmaz olmayacak
mı Roma hamamı..
bunu yapanlara ceza

ACİL
SAĞLIK
HİZMETLERİNİ ANLATTILAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri "
konulu panel düzenlendi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen panele,
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel
Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel
Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Andıran
Şenaylı, öğretim görevlileri ve
öğrenciler katıldı.
Panel öncesi konuşan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Andıran
Şenaylı, paramediklerin yaşam
ve ölüm arasındaki ince çizgide
yaşananlara tanıklık eden, doğru ve
etkin müdahaleyi gerçekleştirerek
görevini en iyi şekilde yerine getirme
mücadelesi veren sağlık çalışanları
olduklarını söyledi.
Paramedik ve ilk yardım hizmetleri
gibi önemli bir konunun her yönü ile el
alınıp panelde masaya yatırılmasından
ve öğrencilerin istifade edecek
olmasından memnuniyet duyduğunu
belirten Şenyalı, “Acil Sağlık Hizmetleri
konulu panelimizde arkadaşlarımızın
meslekte karışılacağı konular ele
alınacak. Yaptıkları dokunuşlarla insanı
hayata bağlayan ve önemli bir görevi ifa
eden tüm arkadaşlarımıza ve geleceğin
parademikleri öğrencilerimize bu zorlu
görevde başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ
da yaptığı konuşmada mesleğin
gelişimine yönelik böyle bir bilimsel
etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, paramedik
mesleğinin toplum açısından önemine
dikkat çekti ve ifa ettikleri görev icabı
paramediklerin, ölümle kalım arasında
verilen mücadelede fedakârca çalışan

sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
Paramediklerin, ilk yardımda insan
hayatında önemli yere sahip olduğunu
belirten Karadağ şunları kaydetti:
"Paramediklerin bizim hayatımızda çok
önemli bir yeri var. İnsan hayatındaki
acil vakalarda en önemli zinciri
oluşturuyorlar. Onların yapacağı bir
müdahale o insanın hayatını kurtarıyor.
Hayatın bir süreç olarak devam ettiğini
düşünecek olursak, canlı varlık için acil
vakaya teknikerlerimizin ilk müdahalesi
hayata tutunmanın çok önemli noktasını
teşkil ediyor. Sağlık sektörünün her
alanında yapılan ilk adımlar çok
anlamlı ve önemli. 112 acil çağrı
sonrası olay yerine giderek o andaki
ilk dokunuş ve müdahale, hastayı
hayata bağlıyor. Yapılan işte ana odak,
bir canı yeniden hayata tutundurmak.
Dolayasıyla ilk müdahaleden, hastanın
sağlığına kavuşacağı sürece kadar
olan zaman diliminde ambulans
şoföründen, teknikerine, doktoruna
bütün sağlık çalışanlarının görev ve
sorumluluklarının önemi bir kez daha
ortaya çıkıyor. Salgın süreci şunu da
gösterdi ki sağlık alanının her biriminde
sürecin doğru ve sağlıklı yönetilmesi
kadar, fedakârlık, cefakârlık, sıkıntılara

katlanma da yatıyor. Bunların hepsine
baktığımızda yapmış olduğunuz
işin onurunu, şerefini bir kez daha
anlamış ve idrak etmiş oluyoruz. O
açıdan bu mesleği seçmiş olmanız
ve bu mesleğin eğitimini icra etmiş
olmanız çok önemli. Öğrenmenin aracı
olan panel, konferans, sempozyum
gibi etkinliklerle hafızanızda olan
bilgileri güncelleyerek onların yeniden
hatırlanmasını sağlayacaksınız.
O açıdan hocalarınıza, geleceğin
sağlık teknikerlerinin yetişmesinde
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Panelin düzenlenmesine destek veren
tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı arz
ediyorum.” Eda DEMİREL

kesilmeyecek mi çok
yazık çok üzücü..bir
ilçe yüzyıllık tarihi
nasıl yok eder işte
böyle..
Kaynak: Yozgat İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Arşivi ve
Yozgat Müze Müdürlüğü
YOZGAT SANAT
TIYATROSU
Yozgat Sanat Tiyatrosu perdelerini şahane bir oyunla açtı..
Basilica Taşı Gümüşten adlı tek perdelik
bir oyun muhteşem
bir komedi olmuş
Burak Öngel bu sefer perde arkasında..
oyunda yok..
İlk defa Burak
Öngel’siz bir oyun
izledik Burak Hocanın ekibi muhteşemdi herkesi ayrı ayrı

tebrik ederim Burak
hoca bu oyunu yazarken babasını kaybetmiş ve oyunun
sonunda ki konuşmasında bu oyunu
babasına hedıye etti
bizi çok duygulandırdı ekibi çok sıkı
çalışıyor bu pandemi
sürecinde stresimizi attılar yüzümüzü
güldürdüler..
Birden fazla oyunla karşımıza çıkacaklar heyecanla bekliyoruz..
Onların sayesinde
memleket sanatla
aydınlanıyor sanat
kokuyor Burak Öngel’i çok severim sanat adına memleketi
için ugraşıyor onu
canı gönülden tebrik
ediyorum iyi ki var
iyi ki varlar..

2021 Yılı 4’üncü dönem toplantısı yapıldı

TOPLAM ÖDENEK

2,5 MİLYAR TL
2021 yılı 4’üncü Dönem İl
Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı. Vali Polat,
Valilik Konferans Salonunda
gerçekleşen toplantıda yatırımlar
hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda konuşan Vali Polat,
“Ulaştırma – haberleşme
sektöründe, 8.3 milyar lira proje
bedelli “52 adet” proje, tarım
sektöründe, 3.6 milyar lira proje
bedelli “97 adet” proje, enerji
sektöründe, 223.1 milyon lira
proje bedelli “9 adet” proje,
eğitim sektöründe, “296.9” milyon
lira proje bedelli “32 adet” proje,
sağlık sektöründe 151.8 milyon
lira proje bedelli “13 adet” proje,
turizm sektöründe 890 bin lira
proje bedelli “3 adet” proje,
imalat sektöründe, 25.2 milyon
lira proje bedelli “1 adet” proje,
diğer kamu hizmetleri-sosyal
sektöründe, 807.3 milyon lira
proje bedelli “124 adet” proje,
diğer kamu hizmetleri-iktisadi

sektöründe 125.5 milyon lira
proje bedelli “10 adet” proje
olmak üzere, 113.7 milyar lira
proje bedelli, toplam 341 proje
uygulanmaktadır. Projelerin 2021
yılı ödeneği 2,5 milyar lira olup;
2021 yılı 4’üncü Dönem sonu
itibariyle: Ulaştırma-haberleşme
sektöründe 934 milyon lira,
tarımda 409 milyon lira, enerjide
62 milyon lira, eğitimde 41
milyon lira, sağlıkta 19 milyon
lira, imalatta 15 milyon lira, diğer
kamu hizmet-sosyal sektöründe
153 milyon lira, diğer kamu
hizmetleri-iktisadi sektöründe
42 milyon lira, turizm sektöründe
888 bin lira olmak üzere, 1.6
milyar lira harcama yapılmış olup
nakdi gerçekleşme oranı yüzde
27.69’dur. 341 projeden, 146 adeti
tamamlanmış, 119 adet projede
çalışmalar devam etmekte, 45
proje ihale aşamasında olup, 27
projeye ise başlanılamamış, 4
proje tasfiye edilmiştir” ifadelerini
kullandı.

ILK DURUŞMA YAPILDI
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde,
Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki
Özlem Salkım'ın doğum günü
kutlamasında başından tabancayla
vurulması sonucu yaşamını
yitirmesine yönelik yürütülen
soruşturmanın ardından Sorgun 1.
Asliye Ceza Mahkemesinde davanın
ilk duruşması yapıldı.
Olayda kullanılan silahın sahibi
astsubay Ahmet M. ile diğer astsubay
Mehmet S. hakkında 'taksirle
ölüme neden olmak'
suçundan 2'şer yıldan
6'şar yıla kadar hapis
cezası istemiyle görülen
dava iddianamenin
okunmasının ardından
başladı. Salkım
ailesinin avukatı Emin
Erkılıç’ın, davanın Ağır
Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten
öldürme’ suçundan görülmesi
gerektiği gerekçesiyle Sorgun 1’inci
Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği
'görevsizlik' dilekçesi mahkeme
tarafından reddedildi. Duruşmaya,
savcı Özlem Salkım'ın anne ve babası
ile yakınları ve sanıklardan Ahmet
M. katıldı. Sanıklardan Ahmet M.
beyanında beraatını talep ederek,
“Benim Özlem savcı ile herhangi
bir husumetim asla yoktur, aksine
kendisi beni kardeşi, yakın arkadaşı
olarak gördüğünü konuşmalarında
dile getirdi. Olay esnasında olay

yerinde bulunan ben dahil hiç
kimsenin alkolden kaynaklı kontrol
kaybı, konuşma zafiyeti, fevri tavrı
yoktu. Benim olayla ilgili herhangi
bir kusurum yoktur. Üzerime atılı
suçlamaları kabul etmiyorum.
Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Bir sonraki duruşma 29 Nisan 2022
tarihine ertelendi.
Duruşma sonrası açıklamalarda
bulunan savcı Salkım'ın babası
Ramazan Salkım, “Sanıkların
kasten öldürme suçunda
değil de ihmal suçundan
yargılanmalarına tekrar
itiraz ettik. Bu durum
değerlendirilecek,
29 Nisan’da da karar
verilecek. İnşallah adalet
yerini bulur da kızımızın
kanı yerde kalmaz. Bunu
bekliyoruz, acımız dinmiyor.
Gece gündüz uykumuz yok, bizim
tek isteğimiz adaletin yerini bulsun
istiyoruz” dedi.
Sorgun Adliyesi'nde görev yapan
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım,
24 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler
Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki
evinde, arkadaş grubuyla doğum
gününü kutladığı sırada başından
tabanca ile vurularak ağır yaralanmış,
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi
altına alınan Salkım, 27 Mart 2021'de
hayatını kaybetmişti.
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İşaret
parmağı

Yere
bakan
yan

Beklenen
şey

Hatıra
Bir ay
adı

Kural

Bir
demirci
aleti

Yansız,
tarafsız

Bayağı

Bir nota

Masaj
yapmak

Amaç,
gaye

Kovboy
sporu

Delil
Masrafı
azaltma

Resim,
figür

Kimono
kuşağı

Bir çocuk
oyuncağı

Sınır
İslam'ın
bir şartı

TV camı

Garp

Büyük
mutfak
sobası

Baş
örtüsü

Bir yol
kaplaması

Üst
resimdeki
Ankara
Elmadağ
belediye
başkanı

İri taneli
üzüm

Metal
sarnıç

Sibirya
sihirbazı
Japon
halk
türküleri
Gece
gösterisi

Lisan

Savunucu

Cet

Tarım

Erişmiş,
ulaşmış

Mitoloji

Rusya'da
bir ırmak

Dişi at

Doymak
bilmez

İlave
etme

Geri
çevirme

İçi boş,
kof

Müjde

Külde
pişirilen
çörek

İntihar
uçağı

Antik
bir halk

Vücutta
bir bölge

Kavgacı,
şirret

Bir masal
kuşu

Kale
duvarı

Meyve
tatlısı

Bir süs
köpeği

Cerrahi
operasyon

Mavi
perikuşu

Şaşma
ve korku

Diploma

Atmaca

Elektronik
bir cihaz

Onarım
işleri

Büyük
sergi

Çin
hakanı

Kıta
Gözenek

İpek bir
kumaş

Su katılmamış

İnce
yaprak
Bir yıldız
kümesi

Yozgat'ın
bir yemeği

Giysi
Tanrısal

Tıpatıp
Aşağı
yukarı
gezme

Gönülden
sevilen

Hayvan
ölüsü

Tutacak

Testi

Bazı

Yabancı
bir ağırlık
Yukarı

İhtiyacı
karşılama

Kaya
hanisi

Bir süs
bitkisi
Bulmaya
çalışmak

Aşı
boyası

Posta
vapuru
Liste
başı
Aygır
deposu

Valide

Dar
cadde

Satrançta
bir taş

Kuruntu

Bir göz
rengi

Tavır,
davranış

Erkek
boz deve

Kabe
ziyareti

Ata
Bir çiçek

Genişlik

Gelir
getiren
mülk

Koyun
yavrusu

Dünyanın
uydusu

Tatlı bir
çörek

Bir süs
çiçeği

İlkel bir
silah

İsim

Vilayet

Kadın
dansçı

Üye

İlave

Bir para
birimi

Yaşlı
kurt

Tümü,
hepsi

Tümör

Tez,
iddia

Yakın
arkadaş

Habersiz,
birdenbire

Soğuk
algınlığı

Tramlı
mikroskop

Çaresiz,
zavallı

Bir
bezeme
üslubu

Törpü

Kurşun

Kazanç,
menfaat

Kura

Toplum
göreneği

Bir
ilimiz

Yozgat'ta
bir Camii

Yozgat'ta
bir tepe
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Orta
öğretim
İlk sayı

Yozgat'ın
bir ilçesi
Doğa

T

Göz
duyumu
Keçi
tüyü

K
Eski bir
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Rusça da,
Evet

D
Değerli
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S
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Askeri
yönetim
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en sonra

Sirk
cambazı
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Bir göz
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Yeşil
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Cet

Bir para
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Artvin'in
eski adı
Bir kan
grubu
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Yabani
mantar

Genellikle

Hükümdar

Göktürk
harfleri
Kayığın
dümen
kolu

Terazi
gözü
Kez,
defa

Dalkavukluk etme
Güç,
iktidar

Kültür,
hars

Dans
adımı

Bir para
birimi

Gösterişli
Motor
güç
birimi

Bir diş
dolgusu

K
U
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V
A
K
Talih,
kader
Salacak
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Ş
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R
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Müslüman
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yozgat’a geldi

VERDİĞİ DESTEĞİ ALAMIYOR
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, Yozgat Ziyaretinde
bulundu. Yozgat ziyaretinde Grand
Ser Hotel’de basın mensuplarıyla bir
araya gelen İnce, Yozgat ve Türkiye
gündemi hakkında açıklamalarda
bulundu. Yozgat iktidara verdiği
desteği alamayan bir kent olduğunu
belirten Memleket Partisi Genel
Başkanı Muharrem İnce, “Belediye
veriyor, milletvekili veriyor ama
sürekli nüfus azalıyor. Nüfus neden
azalır. Bir Yozgatlıya göre dünyanın
en güzel yeri Yozgat’tır. Herkes
doğup büyüdüğü yeri sever. Yozgatlı
neden terk eder memleketini.
Geçinemediği için terk ediyor. Başka
türlü neden terk etsin ki. Demek ki
Yozgatlı iktidara 20 yıldır her şeyi
vermiş. Ama hakkını alamamış.
Onun için Yozgatlıdan istediğimiz bu
iktidarı gönderirken bu muhalefeti
de göndermesidir. İkisini toptan
temizlik yaparsan en güzeli olur diye
düşünüyorum” dedi.
6 ŞUBAT’TAN SONRA
SEÇİMLERE KATILABİLECEĞİZ
İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat
2022'den sonra yapılacak bütün
seçimlere katılabileceğini söyledi.
İnce, “"Yüksek Seçim Kurulu ocak
ayı başında seçime girecek partileri
açıkladı, bizim adımızı söylemedi.
Normal, o doğru, biz 6 Şubat'tan
itibaren seçime girme hakkını
kazanıyoruz. Bir siyasi partinin 41 ilde
örgütlenmesini tamamlayıp aradan
6 ay geçmesi gerekiyor. Biz şu an 58
ilde örgütlüyüz. 41 ili tamamladıktan
sonra 180 gün geçmesi gerekiyor,
bizim 180 günümüz 6 Şubat 2022'de
doluyor. 6 Şubat’tan sonra yeniden
bir liste oluşturulacak. Orada
bizim adımızda zikredilecek. Bu
pazar seçim olsa geremiyoruz ama
6 Şubat'tan sonraki her seçime
girebiliyoruz. Ne zaman yapılırsa

yapılsın biz zamanımızı doldurmuş
oluyoruz. Yozgat'ta henüz örgütümüzü
kuramadık, çok yakında kuracağız.
Kayseri’de de kuramamıştık. Gittik
Kayseri’ye dolaştık. 10 gün içerisinde
kurduk. Çok yakında kuracağımız için
öne alıyoruz” dedi.
ÖZELLEŞTİRMELER
REKABETE
AÇMAK İÇİN YAPILIR
İnce, “Bizim anayasamızda
özelleştirme de devletleştirme de
var. Özelleştirme rekabete açmak
için yapılır. Tekel olan konular
özelleştirilmez. Devletin elinde
olan bir konu özel sektörün insafına
bırakılamaz. O sektörde birden fazla
firma varsa sen özelleştirebilirsin.
Ama sadece devletin elinde olan
bir iş özelleştirilmez. Devlet bir
yönde insaflıdır. Ama o özel sektörün
insafına terk edilemez. 70 milyar
dolar civarında özelleştirme yaptılar.
Bunların pek çoğu yanlış yapıldı. bir
Yozgatlı buradan İstanbul’a gitse
3 köprüden geçebilir. Fatih Sultan

Mehmet, Boğaziçi ve Yavuz Sultan
Selim köprüsünden geçeceksin.
Demirel’in yaptığı Boğaz içi köprüsü,
Özal’ın yaptığı Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve üçüncüsü de Erdoğan’ın
yaptığı Yavuz sultan selim Köprüsü.
Geçişlerde biri 10 lira iken, diğeri
100 lira ise bu sorgulanmayacak mı?
Bunları yeniden masaya yatıracağız.
İktidar değişikliği olduğunda biz
iktidar olduğumuzda bunları masaya
yatıracağız. Neden Demirel’in ki 10
lira da seninki 100 lira diye soracağız”
dedi.
ERDOĞAN’IN TEZİ VARDI
Hükümetin politikalarını
eleştiren İnce, “Erdoğan’ın bir
tezi vardı. Enflasyon sebep faiz
sonuçtu. Benzin, mazot, dolar, faiz
14. Ben ekonomistim diyordu. Faiz
düşerken enflasyon düşecekti. Ama
düşmedi. Merkez bankasının politika
faizinin 14 lira olduğuna bakmadı.
Gidin bankalara faizi görürsünüz.
Çiftçinin borcunu isterken nas aklına
gelmiyor. Öğrencinin kredi borcunu

isterken aklına gelmiyor. Merkez
Bankası’nın aklına gelse o da bir
işe yaramıyor. Faiz düşecek, kurlar
artacak. Dolayısıyla ihracat yapıp cari
açığı kapatacaktır. Öyleyse merkez
bankasının faizini niye düşürmedin?
Bunun bir yalan olduğunu hepimiz
gördük. Erdoğan’ın tezi de çöktü,
ekonomik model de çöktü. Kala kala
Birleşik Arap Emir sıva anlaşmasına
hatır çekine kaldık. Türkiye’de
yaşanan çöküntü, ekonomik ve derin
buhran dış güçlerin eseri değil
akılsızlığın beceriksiz yönetimin
eseridir. Sorunlu olarak cihan harbini,
99 yılındaki depremi göstermesi, 2001
krizini göstermesi de işin cabasıdır”
dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, “Türkiye derin
yoksulluk, ekonomik buhran yaşarken
diğer tarafta eli açık cömert bir
Cumhurbaşkanımız var. Somali’nin
IMF borcunu ödüyor. Afganistan’da
700 ton gıda yardımı gönderiyor. İyilik
treni imiş. Türkiye büyük devlettir.

Tabi ki yardım eder ama milletimiz
aç, yoksul. Bu iyilik treni ne yazık
ki Yozgat’a hiç uğramaz. Türkiye’yi
duvara toslatan bir iktidar var. Ama
umut olamayan bir muhalefet var.
Muhalefet önümüzdeki günlerde
milletimize bir reçete sunacak
ama henüz masadaki oturma
düzenini çözemediler. Önce kim
konuşacak, masanın kenarına,
köşesine, ortasına kim oturacak,
bunu çözemediler. Allah'tan yeni
kurulmuş bir parti ekonomi programı
hazırlamış da şimdi oturup 6 parti
bunu tartışacaklarmış. Yani 100 yıllık
parti ne işe yarar, doğrusu anlamış
değilim. Onun hazırladığı ekonomik
programın içinde de emin olun
üretim yok, çiftçinin desteklenmesi
yok, gelecek yok, bilim yok, hukuk
yok, liyakat yok. Ne var, ben daha iyi
borç bulurum politikası. Yazık, günah.
Onun için biz Memleket Partisi
olarak “ne Cumhur ne Millet, tek yol
Memleket” diyoruz. Tek başımıza
iktidar olmak için yollara düştük,
bunu başaracağız, buna inanıyorum,
zamanımız var, bunu milletimize
anlatacağız" dedi. İnce, “Seçimlerin
iktidar başarısız olduğu için değil
muhalefetin daha iyi yapacağı
anlaşıldığı zaman kazanılır. Bu iktidar
başarısız onun için seçim kazanırız
mantığı doğru bir mantık değil. İktidar
başarısız olduğu için değil, muhalefet
daha iyisini yaparım anlattığı zaman
seçim kazanılır. Biz onun için
daha iyisini anlatmaya çalışıyoruz.
Ekonomiyi batıran Erdoğan’dır. 20
yılın sonunda geldiğimiz nokta budur.
Gençler umudunu yitirmiş ve yurt dışı
hayalleri kurmaktadır. Doktorlarımız,
pilotlarımız memleketimizi terk
etmektedir. Yazılı puanlarından 95
puan alan çocuklar vicdansızca,
ahlaksızca mülakatta elenmektedir”
dedi. Kadir GÖRGÜLÜ
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SKANDAL KARAR
THF Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor takımının ligin ilk yarısının son haftasında Aksaray
Belediyespor ile oynadığı müsabaka için Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulu (MHK) skandal bir kararın altına imza attı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
takımının müsabakanın son saniyesinde 7 metre
atışı sonucunda bulduğu gol ile müsabaka 2727 berabere tamamlanmıştı. MHK müsabakanın
görüntülerini izledikten sonra kural hatası
gerekçesi ile Yozgat temsilcisinin son saniyede
bulduğu golü iptal ederek müsabakayı Aksaray
Belediyespor’un kazandığını duyurdu ve Yozgat
temsilcisinin bir puanını sildi. MHK’nin 40 gün
sonra kararını açıklaması ve müsabakada hiçbir
kural hatasının bulunmadığını ileri süren Yozgat
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı
Antrenörü Enis Atmaca karara itiraz edeceklerini
duyurdu.
HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ
4 Aralık 2021 tarihinde oynanan Aksaray
Belediyespor Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar
Gençlikspor takımı maçında hakemlerin ve
gözlemcilerin verdiği kararın kural hatası olduğu
belirten MHK maçın görüntülerini inceledi, ve
golü iptal etti. THF yönetimi müsabakayı Aksaray
Belediyespor lehine tescil etti. THF yönetiminin
bu kararına itiraz eden Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis
Atmaca, masa başında karar vermenin kolay
olduğunu haklarını asla yedirmeyeceklerini
söyledi. Kararın skandal niteliğinde olduğunu
ileri süren Atmaca, neden bu kadar süre
beklendiğin, masa başında karar vermenin kolay
olduğunu ilgili mercilere itirazlarını yapacaklarını
belirtti.
Sosyal Medya üzerinden Hentbol Haberleri

yapan Tarık Girgin ise kendi sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda, Maçla ilgili
verilen kararda MHK görüşünü yazıldı. ‘’Maçın
görüntülerini izledik ve hakemler ve gözlemcinin
görüşünü aldık. Maçın son 3 saniyesinde serbest
atış kullanacak olan Aksaray Belediyespor
oyuncusunun müsabaka bittiğini zannederek
topa tekme atmasının sportmenlik dışı olarak
değerlendirilmesi ve cezalandırılmasının uygun
olduğu, rakibe verilen 7 metre atış kararının
kural hatası olduğu görüşüne varılmıştır. Sonuçta
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
kulübünün son 7 metre golünün iptal edilmesine
ve maçın kalan son 3 saniyesinde topun Aksaray
Belediyespor takımında olması nedeniyle
sonucun değişmeyeceği görüşüne varılmıştır.
Maçın 27-26 Aksaray Belediyespor lehine tescil
edilmesi ve kararın ilgili kulüplere bildirilmesine
karar verilmiştir.’’
Haber Merkezi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almış
olduğum öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hüdanur Küçük

KUTUPLARI ARATMAYAN GÖRÜNTÜ
Sivas’ta kafes balıkçısı, balıklara yem
verebilmek için 150 metre donan gölün
üzerinde yürüyüp 30 santimetre kalınlığındaki
buz kütlesini testere ile kesmek zorunda kaldı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan
kar yağışı yerini dondurucu soğuklara
bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte
termometreler sıfırın altında 25 dereceyi
gösterirken hissedilen sıcaklık eksi 30’u gördü.
İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı barajı ise
dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.
Buz kalınlığının 30 santimetre olduğu barajda
balıkçıların zorlu mesaisi görüntülendi.
Alabalık ve somon üretimi yapılan 42 kafesli
barajda buz kütlesi elektrikli testere ile
kesilerek besleme yapıldı. Yaz aylarında
üzerinde tekneyle gidilen kafeslere şimdilerde
baraj üzerinde yürüyerek gidiliyor. İlçede hava
sıcaklığı gece saatlerinde eksi 30 derecelere
kadar düşüyor. İHA

KAR KALINLIĞI 80
SANTIMETREYE YAKLAŞTI
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kar kalınlığı
80 santimetreye yaklaştı. İlçeye bağlı Aslantaş
Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kar
kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı. Aslantaş
Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, "Bin 900
rakımlı mahallemizde kış aylarında 4-5 metre
civarında kar yağarken bu sene maalesef ülke
genelinde yaşanan kuralık mahallemizde de
yaşandı. Geçen sene kış aylarında mahalle
sakinlerimiz ahırlarına giderken karın altından
tünel açarak giderlerdi. Ancak bu sene en
fazla 80 santimetre civarında kar yağdı.
Yollarımız ise hiç kapanmadı desek yeri olur.
Tomarza Belediyemiz, Kayseri Büyükşehir
Belediyemiz ve Develi Karayollarımıza ait iş
makineleri sürekli yollarımızı açtılar" dedi.
Davarcı, "Aslantaş Mahallemizden
Tufanbeyli istikameti ana yolu birkaç gün
kapalı kalsa da ekiplerin özverili çalışmaları
sonucu bu gün itibari ile bu yolda araç
trafiğine açıldı. Ana yollarımızın kapanmaması
için var gücü ile çalışan tüm ekiplerimizin her
birine ayı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini
kullanmdı. İHA

KOMŞU CİNAYETİ

BİR KİŞİ ÖLDÜ
Çorum’un Osmancık ilçesinde 70
yaşındaki emekli öğretmen, psikolojik
sorunları olduğu iddia edilen bir kişiyi av
tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, Osmancık ilçesine bağlı Kuz
Köyde dün gece saat 03.00 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
psikolojik sorunları olduğu iddia edilen
Ertuğay Yüzgeç (33) isimli şahıs, aynı
köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.
’ya yaklaşık 10 gün önce gecenin ilerleyen
saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç
olduğunu belirten H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i
evine kabul etmeyince iki arasında tartışma
yaşandı. Gürültüye uyanan komşular araya
girince Ertuğay Yüzgeç oradan ayrıldı,
emekli öğretmende şahıstan şikayetçi
olmadı. İddiaya göre Ertuğay Yüzgeç, dün
gece saat 03.00 sıralarında elinde balta
ve 5 litrelik benzin bidonu ile saat 03.00
sıralarında emekli öğretmenin evine tekrar
gitti. Şahıs bağırarak H.A.D.'nin dışarıya
çıkmasını istedi. Şahsın bir elinde balta,

diğer elinde benzin bidonu görünce
tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen,
Ertuğay Yüzgeç’in kendisine doğru hamle
yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı
ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar ile
yaralanan Ertuğay Yüzgeç ambulans ile
Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen
kurtarılamayan Yüzgeç hayatını kaybetti.
Ertuğay Yüzgeç'in cenazesi Cumhuriyet
savcısının talebi üzerine otopsi için Çorum
Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne gönderilirken
H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen
Ertuğay Yüzgeç’in ailesi ile birlikte
Ankara'nın Mamak ilçesi'nde yaşadığı,
yaklaşık 1 sene kadar önce babasının
tedavi için kendisini hastaneye yatırmak
için dilekçe verdiğini öğrenmesinin
ardından doğum yeri olan Çorum'un
Osmancık İlçesi'ne bağlı Kuz köye
yerleştiği öğrenildi.

İzmir ekibini
konuk edecek
AXA Sigorta Efeler Liginde yer alan
temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
ligin 16’ıncı haftasında Altekma’yı
konuk edecek.

Sarı-Siyahlı takım İzmir ekibini
evinde yenerek galibiyet serisini
sürdürmek istiyor.
Sorgun Belediyespor,
Altekmaspor maçı 22 Ocak
Cumartesi günü saat 16:00’da
Sorgun Kapalı Spor salonunda
oynanacak.
Kulüp Başkanı Ergin Gül, tüm
sporseverleri maça davet etti.
Sorgun Belediyespor’un
15’inci haftada deplasmanda
karşılaşacağı Bingöl Solhanspor
maçı 7 oyununun koronavirüs
testlerinin pozitif çıkması
nedeniyle ertelenmişti.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

KUPA HEYECANI

BASLIYOR
2021-2022 Hentbol Sezonu
Kadın-Erkek Süper Lig ve 1'inci
Lig takımlarının katıldığı ve eleme
gruplarının belirlendiği Türkiye
Kupası heyecanı bugün başlıyor.
Kadınlar Türkiye Kupasında
kura çekimine katılan toplam 20
takım, 4 grupta mücadele edecek
ve eleme gruplarında maçları
22-26 Ocak 2022 tarihlerinde
oynanacak. Gruplarında ilk 2
sırayı alan takımlar çeyrek finale
yükselecek.
Kura çekiminde Erkekler
Türkiye Kupası'na katılan 17
takım, eleme turunda biri 5 takım,
diğerleri 4 takımdan oluşan 4
gruba ayrıldı. Erkekler Türkiye
Kupası grup müsabakaları ise
24-28 Ocak 2022 tarihlerinde
oynanacak.

ERKEKLER:
A Grubu (Yalova): Beykoz Belediyespor,
Nilüfer Belediyespor, Tokat Gençlikspor,
Yalova Zirve Gençlik ve Spor
B Grubu (İstanbul): İzmir Büyükşehir
Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor,
Trabzon Büyükşehir Belediyespor,
Ümraniye Belediyespor
C Grubu (Sivas): Beşiktaş, Antalyaspor,
Hatayspor, Sivas Gençlik ve Spor
D Grubu (Ordu): Spor Toto, Eskişehir
Ormanspor, Mamak Belediyespor,
Seyhan Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği

İKINCI HAZIRLIK
MAÇINI OYANDI
Bölgesel Amatör lig 5. Bölge 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK ikinci hazırlık maçını oynadı. Kırmızı-siyahlı
takım devre arası hazırlık kampının ikinci etap
çalışması kapsamında deplasmanda Mucur
Yabanlıspor ile karşı karşıya geldi.
Yozgatspor 1959 FK, Mucur Yabanlıspor
ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takımın
gölünü ise yeni transfer Muhammed Ali Pala
kaydetti. Mucur Yabanlıspor’un golünü ise
Abdülsamet Demirel kaydetti.
Murat KARATEKİN
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İLK KEZ KUPADA

MÜCADELE EDECEK
THF Kadınlar 1. Liginde mücadele eden temsilcimiz
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü,
ilk kez Türkiye Kupasında mücadele edecek.

Periler ilk kez katılacağı Türkiye
kupasında önemli bir başarı elde
etmek istiyor. D grubunda yer alan
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü, Süper Ligin güçlü
rakipleri ile karşılaşacak. Periler
Türkiye Kupasının ilk maçında
bugün Süper Lig takımlarından
Yalıkavakspor ile Rıza Kayaalp Kapalı
Spor Salonunda 15:30’da karşı karşıya

gelecek. Kulüp Başkanı Musa
Saydam, en güçlü gruba düştüklerini
söyledi. Saydam, “Türkiye kupasına
ilk kez katılıyoruz. Bizim için önemli
bir tecrübe olacak. Zor bir gruba
düştük. Ben oyuncularıma güveniyor
ve inanıyorum. İnşallah elimizden
gelenin en iyisini yapıp, şehrimizi en
güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN

VALİ'DEN MORAL ZİYARETİ

KADINLAR:
A Grubu (Mardin): İzmir Büyükşehir
Belediyespor, Antalya Anadolu, Tekirdağspor,
Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kızıltepe
Spor Lisesi
B Grubu (Sivas): Yenimahalle Belediyespor,
Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi,
Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor
C Grubu (Adana): Kastamonu Belediyespor,
Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor,
İzmir Gençlik Merkezi, Beta Transformatör
Adasokağı
D Grubu (Yozgat): Yalıkavakspor, Üsküdar
Belediyespor, EGO Spor, Kırşehir Belediyespor,
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar.

Vali Ziya Polat,
Türkiye Kupasında ilk
kez mücadele edecek
olan Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübünün
antrenmanını ziyaret
etti. Polat, Celal Atik
Kapalı Spor Salonundaki
antrenmanda Teknik
Heyet ve oyunculara
kupa maçlarında başarı
dileyerek, Yozgat Pestili
ikram etti.
Yozgat Valiliğinden
yapılan açıklamada,
“Türkiye Kupası Kadınlar
Hentbol D Grubu’nda
mücadele edecek olan
Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlik Spor
Kulübü’nün Celal Atik Spor
Salonunda devam eden
antrenmanını ziyaret eden
Valimiz Ziya Polat, Bozkırın
Başakları’na Yozgat Pestili
ikram ederek başarılar
diledi” denildi.
Murat KARATEKİN

