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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

Yozgat Valisi Ziya Polat’tan çağrı: Lütfen kurallara uyun

ESNAF ZIYARETLERINI

SÜRDÜRÜYOR

BEKLENEN KAR GELDi
Yozgat Valiliği 22.01.2022 saat 00.00'dan 27.01.2022 18:00'a kadar Yozgat ve Çevresinde
kuvvetli kar yağışı, tipi, çığ ve buzlanma uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından
cumartesi günü Yozgat çevre iller ve ilçelerde yoğun kar yağışına uyandı.

7/24 GÖREVDEYİZ

Terziler Odası Başkanlığı için aday
olan İçmeler Giyim Sahibi Abdurrahman
İçme esnaf ziyaretlerini aralıksız
sürdürüyor. Terziler Odası Başkanlığına
aday olan Abdurrahman İçme, Adaylığını
açıkladığım günden bu tarafa seçim
çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 4'TE

İki gün aralıksız süren kar yağışı ve tipi
nedeni ile kent beyaza büründü. Yozgat Valisi
Ziya Polat da karla mücadele çalışmalarını
yerinde inceledi. Ekiplerin vatandaşların
güvenli yolculuk yapabilmesi için 7/24 görevde
olduğunu dile getiren Polat, vatandaşlara
da kural uyarısında bulundu. Kar temizleme
çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Polat,
“Beklenen yoğun kar yağışının başlamasıyla
birlikte ilimizde şehir içi, şehirlerarası ve
köy yollarımızda kar temizleme ve tuzlama
çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

YERİNDE İNCELEDİ

HER
ZAMAN
YANLARINDA OLACAĞIZ
Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir,
Bakkallar Odası olarak esnafın her zaman
yanında olacaklarını söyledi. 2'DE

Vali Polat, karla mücadele çalışmalarını ve
yollardaki son durumu yerinde incelemek üzere
Akdağmadeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon
Amirliği'ni ve Merkez/Büyükmahal Köyü kavşağında
yol açma çalışmasını sürdüren Karayolları ve Özel
İdare ekiplerini ziyaret etti. >>> 3'TE

KAR ULAŞIMI AKSATTI, ÇOK SAYIDA

TIR VE ARAÇ YOLDA KALDI

Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı
hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda
da aksamalara neden oldu.
Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve
Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır
ve hususi otomobil yolda kaldı. 3'TE

Yozgat’ta yoğun kar yağışı
247 köy yolu ulaşıma kapandı
Saraykent’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

“MÜSLÜMAN ÜLKEDE ‘KUŞLAR
AÇ KALDI’ DEDİRTMEYECEĞİZ”
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz,
Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte
yaban hayvanları için belirli noktalara
yiyecek bıraktı. Milli Parklar Şefi Metin
Yıkılmaz’ın da katılımıyla yüksek rakımlı
noktalarda yoğun kar yağışı öncesi
hazırlıklar yapıldı. >>> 4'TE
4 Mevsim Yozgat Fotoğraf Sergisi Açıldı

KALICI OLACAK!
Yozgat
İl Kültür
Müdürlüğünde
kalıcı fotoğraf
sergisi açıldı.
>> 6'DA

KAR COK
TEMiZLiYEN YOK
Yozgat’ta kar yağışı sonrası belediye
ekipleri bazı mahalle ve sokaklarda çalışma
yapmayınca mahalle sakinleri kendi
imkanlarıyla karları temizleyip, kara gömülen
araçlarını kendi çabalarıyla çıkarttı. 3'TE

Bu örnekler çoğalsın!

BÜYÜK ÇATIMIZ YOZGAT OLSUN

İl Genel Meclisi Başkanı İskender
Nazlı, 247 köy yolunun ulaşıma
kapandığını söyledi. Nazlı, İl Özel
İdaresi Ekiplerinin yoğun kar yağışı
altında çalışmalarını sürdürdüğünü
dile getirdi. >>> 2'DE

HAFIZLARIN iCAZET
TÖRENiNE KATILDI

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Yozgat Anadolu
İmam Hatip Lisesi Fen ve
Sosyal Bilimler Proje Okulu
5-B Sınıfı Anneleri tarafından
organize edilen "14 Hafız
14 Hatim Bağışlıyor Sabah
Namazı Buluşması’na”
katıldı. 6'DA

Siyasetin giderek çatışmalı
hale geldiği günümüzde
Yozgat Milletvekilleri Ali
Keven ve Ethem Sedef’ten
örnek davranış. CHP Yozgat
Milletvekili Ali Keven ve MHP

Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, arabaşı sofrasında
buluştu, Yozgat’ı konuştu.
Keven ve Sedef’in bu örnek
duruşu Yozgat’ta da takdirle
karşılandı.

GÜNCEL
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Her Şeye Rağmen Türkiye Gelişiyor Büyüyor ve Adından Söz Ettiriyor

AHMET
SARGIN
Test ve Eğitim Gemisi olarak inşa edilen
“TCG UFUK” gemisi
aynı zamanda Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi olarak
kullanabilecek. Gemi,
yerli savunma sanayi
şirketi STM’nin ana
yükleniciliğinde inşa
edildi. Komuta kontrol,

elektronik sistemler
ve test eğitim sistemi
donanımları ise ASELSAN tarafından tedarik
edildi. Üretime 194
firma katıldı. Geminin
yerlilik oranı yüzde 70
olarak açıklandı.
Türkiye’nin denizcilik alanındaki
adımları uluslararası
savunma yayınlarında
gündem oldu. Yerli ve
milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle
göz kamaştıran TCG
Ufuk, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’nın envanterine girmiş oldu.
Bu olay Dünyanın en
köklü savunma yayın
organı olan İngiltere
menşeli Jane's Defense başta olmak üzere

birçok küresel basında
yankı buldu.
Türkiye savunma
sanayisi ve denizcilik
alanında ilerlemeye
devam ediyor. Milli
imkanlarla üretilen ve
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olan ‘TCG
Ufuk’ dünya basınında
gündem oldu. İngiliz
savunma basını tarafından TCG Ufuk’un
özelliklerine dikkat
çekildi. 99,5 metrelik
istihbarat gemisi 18
knot'tan fazla hıza ve
60 günlük aralıksız
hizmet süresine ulaşabiliyor.
Milli imkanlarla üretilen ve Türkiye’nin ilk
istihbarat gemisi özelliğini taşıyan TCG Ufuk

dünya basınında ilgi
görmeye devam ediyor. İngiliz savunma
basınında Türkiye’nin
savunma ve denizcilik
alanında ilk 10 ülke
arasına girdiğini vurguladı.
Gazetelerin haberlerine göre, Fransız
denizcilik yayını “Navalnews” TCG Ufuk’un
denizlere indirilmesini
birinci sayfadan vererek özelliklerini tek tek
anlattı. Yayımlanan
haberde, "TCG UFUK
zorlu iklim ve deniz
şartlarında açık denizde 45 günlük görev
sürelerini rahatlıkla
tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk

gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10
ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor”
ifadeleri kullanıldı.
İngiltere merkezli
Jane's Defense'de ise
"Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi
olan TCG Ufuk (A-591)
İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi
olarak denize indirilerek hizmete sokuldu" ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan haberde
gemini özelliklerinden
de bahsedildi. Aselsan vurgusuna dikkat çekilen haberde,
"Geminin kumanda
kontrol, elektronik,
test ve eğitim sistem

donanımları Aselsan
tarafından sağlanırken
Havelsan da gelişmiş
savaş sistemi, gemi
data dağıtım sistemi,
entegre bilgisi sistemi,
CCTV sistemi ve mesaj
operasyon sistemlerini
geliştirdi." denildi.
Çin'in resmi haber
ajansı Xinhua da geniş
yer ayırdığı haberde
"Türkiye böylesine bir
gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi
oldu dedi ve Türkiye
bu gemiyi ulusal savaş gemisi programı
kapsamında inşa etti"
ifadelerini kullandı.
Türkiye gelişiyor,
büyüyor, kalkınmaya
devam ediyor da ne
hikmetse birileri bun-

dan son derece rahatsız oluyor. Bu gelişmeleri görmemezlikten
gelenler var ve önüne
taş koymaya çalışanlar
var.
Terörle, ekonomimize müdahale ile bir
takım ayak oyunları ile
Türkiye’yi durdurmaya
çalışıyorlar. Kendimize
gelmezsek, devletimize sahip çıkmaz isek
Allah korusun sonumuz dağılan bölünen,
parçalanan ülkelerin
durumuna düşer. Aklımızı başımıza alalım
ve sadece Türkiye’yi
değil Türk ve İslam
dünyasını da düşünelim. Çünkü bu mazlum
ve masum ülkeler de
bizleri bekliyor!..

Yozgat’ta yoğun kar yağışı
247 köy yolu ulaşıma kapandı
İl Genel Meclisi
Başkanı İskender Nazlı,
247 köy yolunun ulaşıma
kapandığını söyledi. İl
Özel İdaresi Ekiplerinin
yoğun kar yağışı altında
çalışmalarını sürdürdüğünü
dile getiren Nazlı, “ 558
köyümüzün 4223 km yol
ağımız içinde 247 köyümüz
,yoğun kar yağışı sebebiyle
1913 km lik yolumuz an
itibariyle kapalıdır. İl özel
idaremiz tüm ekipleriyle
sahada yoğun gayret ile
çalışmalarını yürütmektedir.
Açılan yollarımız yağışın
devam etmesi sebebiyle
tekrar kapanmasına rağmen
personelimiz özveri ile
çalışmaya devam etmektedir”
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARACA’DAN VEFA
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca,
31 Mart yerel seçimleri esnasında vefat
eden Şefaatli Belediye Başkan Adayı Ahmet
Demirel’i vefatının 3’üncü yılında da unutmadı.
Karaca, mezarı başında andıkları Demirel için
şu ifadeleri kullandı; “31 Mart 2019 Mahalli
İdareler Seçimlerinde , Milliyetçi Hareket
Partisi Şefaatli Belediye Başkan Adayı iken,
seçim çalışmaları esnasında ahirete irtihal
eden Sayın Ahmet Demirel beyefendiyi

SAĞDIÇ AILESININ

ACI GÜNÜ
Yozgat esnaflarından Hüseyin
Sağdıç'ın babası Osman Sağdıç hayatını
kaybetti. Sağdıç, kısa bir süre önce
de eşini kaybetmişti. Sağdıç’ın vefatı
Yozgat’ta derin üzüntüyle karşılanırken,
cenazesi Sarıtopraklık mezarlığına
defnedildi.
Çamlık Medya olarak merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı
dileriz. Eda DEMİREL

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

aramızdan ayrılışının 3.yılında mezarını ziyaret
ederek, dualarla andık. Rabbim mekanını
cennet eylesin.”

HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ
Bakkallar Odası
Başkanı Mustafa
Akdemir, Bakkallar
Odası olarak esnafın
her zaman yanında
olacaklarını söyledi.
Gazetemize
açıklamalarda
bulunan Bakkallar
Odası Başkanı
Mustafa Akdemir,
“Seçimimizde
bize destek olan,
yanımızda olan,
seçime kadar gelen
533 kişinin hepsine
teşekkür ediyorum.
Yanımızda durdular
ve bizi seçtiler”
dedi. Bundan
sonraki yapacakları
iş olarak esnafın
her zaman yanında
olacaklarını belirten
Akdemir, “Üyelerimiz
içerisinde fırıncı,
bakkal, kasap, manav,

YIL: 9

SAYI:2880

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

çiğ köfteci var. Hepsi
ile ayrı ayrı toplanıp
ziyaretlerimizi
yapıp istişarelerde
bulunacağız.
Eksiklerini gidermek
için çalışacağız.
Ne sıkıntıları var
onları dinleyip
çözme noktasında
çalışacağız.
Odamız ve
yönetim kurulumuz
ile birlikte her türlü
yanlarında olacağız.
Yeni odamıza
üyelerimizi her
zaman bekliyoruz.
Hayırlı olsun
ziyaretleri sonrasında
misafirlerimizi
ağırladıktan sonra
esnaflarımıza
teşekkür ziyaretinde
bulunacağız” diye
konuştu. 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

-6/-9
7/2
-5/-9
6/1
-6/-14
3/-2
-7/-16
2/-4

DAMLA
ECZANESİ
ŞİFA ECZANESI
ECZANESI
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI

Kentpark
girişi Mektebim
Aşağı Nohutlu
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah.Mah.
Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
MeydanSokak
Yeri No:45/A
Cad.
Karşısı
No:2No:78/A

217 62 78
502 66 99

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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-6/-14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:22
06:11 07:49
07:40 12:37
12:58 15:34
15:02 17:57
17:23 18:47
19:18

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDEN, GIDA YARDIMI

Yerköy Molla Hüsrev Yurt
Müdürlüğü (KYK) öğrencileri,
ihtiyaç sahibi ailelere gıda
yardımı ulaştırdı.
Yurt Eğitim ve Sosyal
Faaliyetler Sorumlusu Fatih
Baltacı, devlet yurtlarında
kalan üniversite öğrencilerinin
başlattıkları kampanya
ile ilçede bulunan yoksul
ailelere gıda yardımında
bulunduklarını söyledi.
Yurtta kalan üniversite
öğrencilerinin bu duyarlı
davranışlarından ötürü
tebrik ettiğini ifade eden
Fatih Baltacı, şu ifadelerde

bulundu: “Molla Hüsrev
Yurt Müdürlüğü (KYK)
öğrencilerimizi kendi
aralarında topladılar.
Toplanan paralar ile
ilçemizde bulunan çeşitli
marketlerden gıda paketleri
alınarak ihtiyaç sahibi
ailelerimize teslim edildi.
Gıda yardımında bulunan
öğrencilerimize ne kadar
teşekkür etsek azdır.”
Baltacı, Yerköy Molla Hüsrev
Yurt Müdürlüğü olarak sosyal
etkinliklerinin aralıksız devam
edeceğinin altını çizdi. Haber
Merkezi

Yozgat Valisi Ziya Polat’tan çağrı: Lütfen kurallara uyun

BEKLENEN KAR GELDi
Yozgat Valiliği 22.01.2022 saat 00.00'dan 27.01.2022 18:00'a kadar Yozgat ve Çevresinde
kuvvetli kar yağışı, tipi, çığ ve buzlanma uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından
cumartesi günü Yozgat çevre iller ve ilçelerde yoğun kar yağışına uyandı.
İki gün aralıksız süren kar yağışı
ve tipi nedeni ile kent beyaza
büründü. Yozgat Valisi Ziya Polat da
karla mücadele çalışmalarını yerinde
inceledi. Ekiplerin vatandaşların
güvenli yolculuk yapabilmesi
için 7/24 görevde olduğunu dile
getiren Polat, vatandaşlara da kural
uyarısında bulundu. Kar temizleme
çalışmalarının sürdüğünü kaydeden
Polat, “Beklenen yoğun kar yağışının
başlamasıyla birlikte ilimizde şehir
içi, şehirlerarası ve köy yollarımızda
kar temizleme ve tuzlama çalışmaları
aralıksız devam ediyor” dedi.
YERİNDE İNCELEDİ
Vali Polat, karla mücadele

çalışmalarını ve yollardaki son
durumu yerinde incelemek
üzere Akdağmadeni Bölge Trafik
Denetleme İstasyon Amirliği'ni
ve Merkez/Büyükmahal Köyü
kavşağında yol açma çalışmasını
sürdüren Karayolları ve Özel
İdare ekiplerini ziyaret etti. Polat,
vatandaşların güvenli bir yolculuk
yapabilmesi amacıyla 24 saat
aralıksız görev yapan ekiplere
kolaylıklar dilerken, kar temizleme
ve tuzlama çalışmaları konusunda da
Karayolları, Özel İdare, Jandarma ve
Emniyet ekiplerinden bilgi aldı.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR
Öte yandan Vali Polat

başkanlığında olağanüstü toplantı da
yapıldı.
Polat başkanlığında Güvenlik
ve Acil Durumlar Koordinasyon
Merkezi’nde (GAMER) Yozgat’ta
gün boyu etkisini sürdüren ve birkaç
gün daha devam edeceği tahmin
edilen yoğun kar yağışı nedeniyle
durum değerlendirme toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıda kar yağışının
neden olduğu mevcut durum
değerlendirilerek meydana
gelebilecek olumsuzluklara karşı
paydaş kurumlarca alınacak ek
tedbirler görüşüldü.
Eda DEMİREL

KAR ÇOK
TEMiZLiYEN YOK

Yozgat’ta 2 gündür etkili olan
kar yağışı sonrası belediye ekipleri
bazı mahalle ve sokaklarda
çalışma yapmayınca mahalle
sakinleri kendi imkanlarıyla karları
temizleyip, kara gömülen araçlarını
kendi çabalarıyla çıkarttı.
Yozgat’ta kar yağışı 2 gündür
aralıksız devam ederken, Yozgat
Belediyesi'nin bazı mahallelerde
kar temizleme çalışması
yapmaması vatandaşları çileden
çıkarttı. Köseoğlu Mahallesi
Şehit Salih Çam Sokak’ta kar
temizleme çalışması yapmayan
ekipler, mahalle sakinlerini de zor
duruma düşürdü. Mahalle sakinleri
kara gömülen araçlarını kendi
imkanlarıyla kardan temizleyerek
çıkarmaya çalıştı. Karda
ilerleyemeyen aracı da mahalle
sakinleri iterek bulunduğu yerden
çıkardı.

Köseoğlu Mahallesi
sakinlerinden Yaşar Bildim,
mahallelerindeki karın 2 gündür
temizlenmediğini söyleyerek,
“Aracımızı kendi imkanlarımızla
temizledik. 2 gündür kar yağışı
etkili oldu. Yozgat Belediyesi sağ
olsun elinden geleni yapıyor. Bu
yol araçların geçtiği yol, rabbimin
rızası için şu yola bir kepçe
gönderin yolu temizleyin. Bu
kadar mı pasif bizim Yozgat’ımızın
belediyesi. Kendi imkanlarımızla
çıkmaya çalışıyoruz. Yol açıyoruz.
Bir arkadaşımızın annesi şeker
hastası dün rahatsızlandı.
Ambulans mahalleye giremedi.
Battaniye ile elimizde ambulansa
kadar götürdük. Yazık, yolların
temizlenmesini istiyoruz” dedi.
Öte yandan üzerinde biriken kar
kütlesine dayanamayan bir ağacın
kırıldığı görüldü. İHA

KAR ULAŞIMI AKSATTI, ÇOK SAYIDA

TIR VE ARAÇ YOLDA KALDI
Yozgat’ta etkili olan yoğun
kar yağışı hayatı olumsuz yönde
etkilerden ulaşımda da aksamalara
neden oldu.
Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas
ve Yozgat-Çorum karayolunda çok
sayıda tır ve hususi otomobil yolda

kaldı.
Yozgat-Çorum karayolunda tırın
yolda makas atması sonucu yol
trafiğe kapandı. Yozgat Emniyet
Müdürlüğü ekipleri özellikle ağır
tonajlı araçların geçişine izin
vermedi. 2 saat süren çalışmanın

ardından kapanan yol yeniden
trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri
de kar temizleme ve tuzlama
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde kar
kalınlığı 20 cm ulaştı.
IHA
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Siz Kime Karşısınız? - 1

KENAN
EROĞLU
Odgurmuş: Sizi bir
türlü anlayamıyorum.
Monşer: Nedenmiş
o, beni anlamayan hiç
kimseyi anlayamaz.
Ben çok açık bir insanım, söyleyeceğim bir
şey varsa evelemeden
ve gevelemeden söylerim.
Odgurmuş: Sizi
anlayamıyorum diyorum ya: Siz İslamiyet’e mi karşısınız?,
yoksa dindarlara mı
karşısınız?. İşte bunu
anlayamıyorum.
Monşer: Bunda
anlaşılmayacak bir şey
yok, bak şu piyasaya,
dindarım diye geçinen
insanlara, dinimizi bir
ticari meta gibi kullanıyorlar. Hâlbuki dinin
yeri neresidir, “Din
yeri insanın kalbi ile

mabettir”, “İbadette gizlidir, kabahatte
gizlidir”. Ben bunu
bilirim, bunu söylerim. Bizim “tek parti”
döneminde durum bu
şekilde özetlenmişti.
Bu yüzden, din algısı insanların kalbine
girmeli ya da sadece
camilere girmelidir. Bu
iki yerden dışarı çıkmamalı. İbadetini yapıyorsan da gizli yap,
kabahat işliyorsan da
gizli yap. Görüyorsun
değil mi atasözü gibi.
Odgurmuş: Yani
diyorsunuz ki din insanın kalbinde olmalı,
dışarıya vurmamalı,
dışarıya bir yansıması
olmamalı. İbadetini de
yapacaksa, gitsin gizlice camiler var orada
yapsın, inançlarını ve
ibadetlerini ve dahi
düşüncelerini caminin
dışına çıkarmasın demek istiyorsunuz.
Monşer: Eh bak
sen de beni biraz anlamışsın, tam öyle olmamakla birlikte biraz
öyle düşünüyorum.
Şu sokaklara bak arkadaş, kara çarşaflar,

acayip örtünmeler. Biz
Cumhuriyeti bunun
için mi kurduk, kara
çarşaflardan kadınlarımızı kurtaralım çağdaş ve ilerici yapalım,
Avrupai bir şekilde
giyinsinler, dekolte
kıyafetlerle partiler
balolar yapsınlar oralarda dans etsinler
eğlensinler, gerekirse
içkilerini içsinler, ama
kara çarşafın altına
girmesinler, o kara
çarşafın içindekinin
nasıl biri olduğunu insan anlayamıyor yahu.
Yani güzel mi çirkin mi
demek istedim. Sonra
biz 23 Nisan balolarını
neden icat ettik. Batı
tarzı yaşamayı, giyinmeyi, eğlenmeyi göstermek ve öğretmek
için icat ettik. Hatta
devlet büyüklerimiz
de bu balolarda örnek
oldular ve ön ayak
oldular.
Çağdaş olmak lazım
çağdaş..
Çağı yakalamak
lazım. AAAhh ah, neydi o günler. “23 Nisan
balolarında çocuklar
gibi şendik”. Bak evlat

özlüyorum o günleri
be.
Odgurmuş: Üstadım biz hani yedi
düvele karşı milli mücadele yapmıştık ya,
bu milli mücadeleyi 23
Nisan baloları yapalım
diye mi yaptık. Hem
sonra ülkemizi işgal
eden müstevlileri ülkemizden kovduktan
sonra neden onların
adet ve geleneklerini,
hatta kıyafetlerini alalım ki onlar gibi olalım
ki bunu bir türlü anlayamıyorum.
Batı bize düşman
mıydı, evet düşmandı. Bizi Balkanlardan
hatta Anadolu’dan bile
söküp atmak istediler
mi?, evet istediler.
Hatta bizi geldiğimiz
Orta Asya’ya kadar
kovalamak istediler
mi? evet istediler.
Peki, biz ne yaptık,
Çanakkale’de hepsini
denize gömdük, daha
sonra da askeriyle,
halkıyla, çiftçisiyle, din
adamıyla, okuldaki talebesiyle topyekûn bir
milli mücadele verdik
ve kazandık. Mücade-

leyi kazandıktan sonra
bazı yöneticilerimiz
geri kalmışlığımızın
sebeplerini dinimizde
aramanın ve suçlu
olarak İslam Dinini
göstermenin derdine
düştüler.
Biz şunu anlayamadık, bizim geri kalmamıza sebep olan şey
dinimiz değil ki dinimizi ve Müslümanlarımızı
suçlayalım. Velev ki
bizim geri kalmamıza
sebep olan Dinimiz
İslamiyet: Osmanlı
da bu yüzden yıkıldı
ve dağıldı. Ardından
Cumhuriyeti kurduk
mu? Kurduk,, dinimizi toplum hayatından
çıkarmaya çalıştık mı?
Çalıştık. İslamiyet’le
ilgili ne kadar kanun
varsa hepsini kaldırıp
bizi düşman olarak gören ve bizim de kendilerini düşman olarak
gördüğümüz ve Çanakkale’de, Milli Mücadelede bizi yok etmeye çalışan batıdan yeni
kanunlar almadık mı?
Aldık. Batılılar gibi bir
yaşantı benimsemedik
mi?, benimsedik. Peki,

neden ülke olarak
hala dünya milletleri
arasında hep gerilerde bulunuyoruz. Bu
demektir ki bizim geri
kalışımızın sebebi İslamiyet değil.
Hatta Devlet-i Aliyye altı yüz sene ayakta kaldı. Din gayreti
olmasaydı, iman hareketi olmasaydı bırakın
altı yüz seneyi altmış
sene bile ayakta kalamazdık.
Monşer: Bir şeyler
söylüyorsun ama doğru mu yanlış mı belli
değil. Sen görmüyor
musun, piyasada dolaşan haberleri ve resimleri. Hatta Araplar
oturmuşlar, koskoca
bir dana mıdır koyun
mudur elleriyle yiyorlar, Afrika’da, aç susuz
yaşayanları hiç düşünmüyorlar. Bu kadar da
şatafat olmaz ki.
Odgurmuş: Efendim kim çekmiş o resmi?, nerede çekilmiş,
ya da nasıl bir mizansen yapılmış bilmeden
insanları yargılıyoruz.
O et yemeğini yiyenler belki de Hıristiyan

Araplardır, belki de
başka bir şeydir. Ankara’da İstanbul’da
herhangi iyi olarak
bilinen bir lokantaya
birkaç misafirinizle gitseniz, ona benzer bir
sofra donatıyorlar. Ana
yemeğin yanına küçük küçük kaplara çok
çeşitli yiyecekler koyuyorlar. Sonra büyük
şehirlerde herhangi bir
zenginin lokantada ya
da evinde verdiği ziyafette neler yeniyor,
neler yenmiyor, sofrasında neler var neler
yok hiç yayınlamıyor,
hiç misal olarak göstermiyorsunuz.
Yanlış anlamayın
lütfen. Ben onlar da
yayınlansın teşhir
edilsin demek istemiyorum. Ama bu gibi
şeyleri bir Müslüman
yaparsa hemen resimlerini paylaşıyor altına
olmadık şeyler yazıyor, her türlü hakareti
yapıyoruz. Bizim amacımız Müslümanları
mı suçlamak, yemek
yiyenleri mi suçlamak
anlaşılmıyor.
DEVAMI YARIN

ESNAF ZIYARETLERINI SÜRDÜRÜYOR

Terziler Odası Başkanlığı için aday olan
İçmeler Giyim Sahibi Abdurrahman İçme esnaf
ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Terziler Odası Başkanlığına aday olan
Abdurrahman İçme, Adaylığını açıkladığım
günden bu tarafa seçim çalışmalarını
sürdürdüğünü söyledi.
İçme, “Çalışmalarımız güzel gidiyor.
Abilerimizi, ablalarımızı kardeşlerimizi
ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Sıkıntılarını ve dertlerini dinleyerek ileride nasıl
güzel çalışmalar yapacağımız ile ilgili bilgi
alışverişinde bulunuyoruz” dedi.
SEÇİM 9 ŞUBAT TARİHİNDE
9 Şubat 2022 tarihinde yapılacak seçimde

destek isteyen İçme, “Esnaflarımızı ziyaret
ettiğimizden dolayı memnunlar.
Gezdiğimiz yerlerde güzel tepkiler alıyoruz.
Şuana kadar ki mevcut başkanımızın taşımış
olduğu bayrağı Allah’ın izni ile daha yükseklere
taşımak için hem Yozgat’ta hem Ankara’da
güzel yerlere memleketimizi ve odamızı temsil
etmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla yola
çıktık.
Gelen tepkilerden de çok memnunuz.
Allah’ın izni ile 9 Şubat tarihinde yapılacak
Büyük Sinema’da ki genel kurulumuzda
üyelerimizi, kardeşlerimizi ve abilerimizi oy
kullanmaları için bekliyoruz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Saraykent’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

“MÜSLÜMAN ÜLKEDE ‘KUŞLAR
AÇ KALDI’ DEDİRTMEYECEĞİZ”
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz,
Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte
yaban hayvanları için belirli noktalara
yiyecek bıraktı. Milli Parklar Şefi Metin
Yıkılmaz’ın da katılımıyla yüksek rakımlı
noktalarda yoğun kar yağışı öncesi
hazırlıklar yapıldı.
Yoğun kar yağışı öncesi yaban
hayvanları için de tedbir alındığını
ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Yaban
hayvanlarından havadaki kuşa kadar
büyük bir mesuliyet altındayız. Bizler
bir buğday tanesi ile karnı doyacak
kuşun da, yavrusunu beslemek için
yiyecek arayan yaban tavşanının da

TEŞEKKÜR

09.01.2022 tarihindeki Acı Kaybımızda
Diş Hekimi H. Mahmut Civelek, eşim Salih Civelek’in kardeşi, benim
kayınbiraderim, Nurhan Civelek’in eşi, Nagehan, Nusret, Ahmet Civelek’in
babaları, Yusuf, Faik, Ahmet Civelek’in ağabeyleri, Mücella ve Kamer Civelek’in
kayınbiraderleri, evlatlarımızın, eşlerinin ve çocuklarının amcaları,

H. Mahmut Civelek’in

cenazesinde bizleri yalnız bırakmayan gerek ise telefon açarak, mesaj
atarak, bugünümüzde manevi yönden yanımızda olan akraba, eş ve
dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Mekanı Cennet Ruhu Şad olsun.

Sıdıka- Salih CİVELEK

sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz.
Bugün, Milli Parklar Şefliğimizin
deneyimlerinden de istifade ederek
kar yağışı öncesi hazırlıklarımızı yaptık.
Belediye Başkanımızla beraber en taze
yiyecekleri, en güzel buğdayları, gönülleri
bir o kadar güzel personelimizle birlikte
tespit ettiğimiz noktalara bıraktık. Bizler,
Hz.Ömer (r.a.) efendimizin, Müslüman
ülkede kuşlar aç kaldı dedirtmem,
sözünü unutmadan çalışmaya devam
edeceğiz. Burada görevde olduğumuz
müddetçe vatandaşımız için gösterdiğimiz
hassasiyeti, doğada yaşayan varlıklar için
de göstereceğiz” dedi.
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Tarih
öğretmeni

Adale

Tepkili
uçak

Hızlı bir
dans

Hint
bademi

Hint
prensi

Devre
arası

Tanrı
tanımaz

Daha
uzak

İrin
birikimi

Sevgide
üstün
tutulan

Çulluk
kuşu

Karışık
renkli

Bir çoğul
eki

Borç alınan para

Us

Tatlı
dille
Tırpana
balığı
Gözlem

Duru,
temiz

Torna
takımı

Göz
seyirmesi

Halk,
amme

Beddua
Öğrencinin
yıl sonu
belgesi

Gelecek

Çocuk
yuvası

Dokuma

İnce
yapılı

Tespih
tepeliği

Kutsal
savaş

Üst
resimdeki
AK PARTİ
Ankara il
başkanı

Yozgat'ta
bir höyük

Dökme
demir

Bir Japon
yemeği

Adaletli
Üzülme
sözü

Tuzlu

Maç
sonucu

Büyük
mağaza

Ozan

Uçurum

İşaret

Bir ay
adı

İmkan

Söz
yitimi

Mert
olmayan

Danimarka peyniri
Felç
Latife

Vesvese

İlavesi
Evcil bir
geyik

Tasvip

Değişken
huylu

Üst yanı
açık boru

Uzak

Bir süs
bitkisi

Karnı
doymamış

Topluluk,
zümre

Dünya,
cihan

Büyük
sıkıntı

Tuzağa
düşürme

İki direkli
bir yelkenli

Tirsi
balığı
Rumen
parası

Tayin

Bir
ilimiz

İslam'ın
bir şartı

Bir renk

Yemek

Konuşma
tarzı

Özel giysili
gece
eğlencesi

Başkan

Enteresan

İlave
etme

Klarnet

Hiç
olmazsa

Mahalli

Yozgat'ın
bir ilçesi

Rusların
ünlü
destanı

Kutsal
sayılan su

Omurga
kemiği
Anahtar

Kısa yazı

Alt alta
yazılmış
şeyler

Uzak
yerden

Halı
tezgahı

Bir nota

Duvarcı
aleti

Mikroskop
camı

Nişasta
bulamacı

Acıma
anlatır

Bir bamya
türü

İptidai
Kayak

Evin bir
bölümü
On iki
düzine

Ut
çalan

Ankara'da
bir vadi
Eli açık,
cömert

Nazlı,
işveli

Falez

Kısa bir
tüfek

Yama
koyma

Temdit

Toptan

Bir
meyve

Simgeler
dizisi

Zayıf,
çelimsiz

Artistin
yaptığı

Yakın
arkadaş

Akla
uygun

Yadsıma

Çabuk
kavrayan

Bir işi zevk
için yapan

Bir sınav
türü

İtalya'da
yanardağ

Tedavi

Atılmış,
atılan
İri bir
hayvan

İlişkin

Bir
kumar
aracı

Kasaba
oteli

Kalın su
borusu

Bir göz
rengi

Çok
yüce
Topuğun
arkası

Büyük
bez torba

Düzgün
ve iyi
konuşma

Bir gece
kuşu

Sıkıntı
bildirir

Binek
hayvanı

Resmi
bir giysi

Uyarıcı

Alt
resimdeki
Yozgatlı
sanatçı

Yetki
alan
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İflas

Kimono
kuşağı
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İri taneli
üzüm
Büyük
mutfak
sobası

Leylak
rengi
Kale
duvarı
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Büyük
sergi

Sıvı
safra

Toplum
göreneği

Yozgat'ın
bir yemeği
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Testi

Törpü

Soğuk
algınlığı
Tümör

Ata

Bir çiçek

Yozgat'ta
bir Camii

Üst
resimdeki
Ankara
Elmadağ
belediye
başkanı

Savunucu

Lisan

Erişmiş,
ulaşmış

Tarım

Vücutta
bir bölge
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tatlısı
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perikuşu
Diploma
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Bir
bezeme
üslubu

Aşağı
yukarı
gezme
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pişirilen
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Şaşma
ve korku
Atmaca

Onarım
işleri
Çin
hakanı

Bir yıldız
kümesi
Tıpatıp

Gönülden
sevilen
Tutacak

Yaşlı
kurt

Aşı
boyası

Satrançta
bir taş
Tavır,
davranış

Bir süs
çiçeği
İsim

Kadın
dansçı
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tarafsız
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figür
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İçi boş,
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şirret
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Bir para
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hanisi
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getiren
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bir tepe
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E
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L
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Bayağı

Bir nota

Masaj
yapmak

Amaç,
gaye

Kovboy
sporu
Istırap

Baş
örtüsü

Bir yol
kaplaması

Sibirya
sihirbazı

Rusya'da
bir ırmak
Doymak
bilmez

Müjde

Antik
bir halk

Kıta

İpek bir
kumaş

Kazanç,
menfaat

Çaresiz,
zavallı
İnce
yaprak

Bazı

Yakın
arkadaş

Bulmaya
çalışmak
Posta
vapuru
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başı

Aygır
deposu

Kuruntu

Erkek
boz deve
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Metal
sarnıç
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halk
türküleri

Gece
gösterisi

Dişi at
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etme
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kuşu

Cerrahi
operasyon

Kurşun

Bir süs
bitkisi

İlkel bir
silah
Vilayet
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Yozgat
milletvekili

Özsever

Tramlı
mikroskop

İhtiyacı
karşılama

Ankara'
nın bir
ilçesi

Delil

Bir çocuk
oyuncağı

Giysi

Fiyat
artırma

Yalancı
safran

Yemek

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

Gözenek

Su katılmamış

Tez,
iddia
İlave

Genişlik

Tatlı bir
çörek

K
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İşaret
parmağı

Beklenen
şey

Hazırlayan

Haydar Demirer
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4 Mevsim Yozgat Fotoğraf Sergisi Açıldı

KALICI OLACAK!
HAFIZLARIN iCAZET
TÖRENiNE KATILDI
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve
Sosyal Bilimler Proje Okulu 5-B Sınıfı Anneleri
tarafından organize edilen "14 Hafız 14 Hatim
Bağışlıyor Sabah Namazı Buluşması’na” katıldı.
Celal Köse, genç hafızları, ailelerini ve
emeği geçen herkesi tebrik ederken, çocuklar
için de ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler

Yozgat İl Kültür Müdürlüğünde kalıcı
fotoğraf sergisi açıldı.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftci, 4 Mevsim Yozgat Foto Maraton
yarışmasında katılımcıların objektifinden
birbirinden güzel fotoğrafların ziyaretçileri
beklediğini söyledi.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin
Çiftci “Yozgat’ta yapılan 4 Mevsim Yozgat

Foto Maratonda katılımcıların objektifinden,
Yozgat fotoğraflarını, kalıcı olarak
Müdürlüğümüzde ziyaretçilerin beğenisine
sunmak istedik. Müdürlüğümüzde açtığımız
fotoğrafları duvarlarımıza monte ederek kalıcı
olmasını sağladık. Foto Maratona katılan
tüm dostlarımıza yeniden teşekkür ediyor,
fotoğraf sergimize tüm halkımızı ve sanatsever
dostlarımızı bekliyoruz” dedi.

yapması temennisinde bulundu.
Köse:’’ Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’i
gönüllerinde taşıyan genç hafız kardeşlerimizi,
değerli ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Yüce Rabbim, evlatlarımıza ülkemize
ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip
eylesin’’ dedi.
Haber Merkezi

SIFIR ATIK KÜTÜPHANE

ÖĞRENCİLERDEN DÖNEM SONU ETKİNLİĞİ
Sorgun Bahçeşehir Koleji
2021-2022 Eğitim Öğretim
Yılının ilk dönemi alınan
karnelerle sona erdi.
Bahçeşehir Koleji Sorgun
Kampüsü öğrencileri de
dönem sonu etkinliği
düzenleyerek birinci dönemi
kapattı. Etkinlikte mini bir
şiir dinletisi, solo ve koro
şarkılardan olan çalışmalarla
sahne alan öğrenciler yine
unutulmaz bir etkinlikle
öğretmenlerine ve velilerine
güzel anlar yaşattılar. Kampüs
Müdürü Asım Yılmaz'ın açılış
konuşmasıyla başlayan
program şiir ve şarkı dinletileri
ile devam etti. Akabinde okul
korosu Türk sanat müziği
parçaları seslendirdi.

Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün her ilçede
bir sıfır atık kütüphane
çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Saraykent’te
yapımı tamamlanan sıfır atık
kütüphane öğrenci ve halkın
hizmetine sunuldu.
Saraykent Halk Eğitim
Merkezinde öğrenci ve
halkın hizmetinde olan
kütüphane tamamen sıfır atık
malzemelerden oluşturuldu.
Kullanılmayan sıralar, okul
kapıları, müzik aletleri,
tekstil malzemeleri "Sıfır Atık"

projesiyle dönüştürülerek
masa, kitaplık rafı, sandalye
ve aydınlatma ürünleri olarak
kütüphanede kullanıma uygun
hale getirildi.
Saraykent Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Doğan, kullanılmayan
"Sıfır Atık" projesiyle Halk
Eğitim Müdürlüğünde
herkesin yararlanabileceği bir
kütüphane oluşturduklarını
söyledi.
Doğan, “Saraykent’te bir
ilk oldu. Kütüphanesiz okul
kalmayacak projesi ile bütün
okullarımız kütüphaneye

kavuşmuştur. Kütüphanesi
olmayan Halk Eğitim
Merkezi’ne de sıfır atık
malzemelerden kütüphane
oluşturduk. İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün başlatmış
olduğu ‘Kitaplara Göz
Değsin’ kampanyası ile
kütüphanemizin kitaplarını
topladık. Kütüphanemizin
yapılmasında emeği
geçen başta Halk Eğitim
Müdürümüze ve kitap
bağışlayan öğretmen ve
öğrencilerimize teşekkür
ediyorum’’ diye konuştu.
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KOMŞUDAN

BiR HABER
OKSIJEN TÜPÜNÜ
HASTAYA OMUZUNDA TAŞIDI

IMALAT SEKTÖRÜNE
PERSONEL DESTEĞi
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Taner Yıldız, Kurumumuz ve Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet gösteren SBS Medikal
firması arasında imzalanan İşbaşı Eğitim
Programı Sözleşmesi ile vatandaşların Makineci
(Dikiş) mesleğinde istihdam edileceğini
söyledi.
Yıldız, İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam
edilecek olan personeller 6 ay boyunca firma
bünyesinde çalışarak hem meslek öğrenecek
hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş
alacaklardır dedi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Taner Yıldız, İşbaşı eğitim programları;
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim
ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini
aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri

ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması
amacıyla düzenlenen programlar olduğunu
söyledi. Yıldız, programa katılmak isteyenlerin
işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri
bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine
işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler,
Ayrıca işverenlerin de istedikleri vasıftaki
katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri
gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını
İŞKUR’dan da talep edebileceklerini söyledi.
İl Müdürü Taner Yıldız, İşbaşı Eğitim
Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak
üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek
şekilde düzenleneceğini söyledi. Yıldız, İşbaşı
eğitim programının imalat sektöründeki işyeri
ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde
ise en fazla 3 ay uygulanmakta olduğunu belirtti.
Haber Merkezi

ONLINE DIYABET EĞITIMI VERILDI
Yozgat Diyabet Derneği tarafından online
zoom programı üzerinden diyabet eğitimi verildi.
Eğitimde diyabet nedir, diyabetin çeşitleri,
diyabet tedavisi ve diyabette beslenme konuları
anlatıldı. Eğitimi veren Diyabet Hemşiresi Esin
Erdem Altan hasta ve hasta yakınlarının sorularını
da cevapladı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı
Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada; “ Diyabet
gün geçtikçe hızla artmaya başladı. Diyabet
hastası olan dostlarımız pandemide riskli gruplar
içerisinde, bu nedenle eğitimi online olarak
düzenlemek daha sağlıklı olacağını düşündük.
Diyabette doktor kontrolü, diyet, eğitim ve
egzersiz çok önemli taşlarımız. Uşak ilimizde çok
başarılı olan Diyabet Hemşiresi Esin Hanım bizi
kırmadı ve diyabet eğitimi düzenledik. Kendisine
ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitime Belediye
Başkanımızın Kıymetli eşi Sayın Nagihan Köse
Hanımefendiler de teşrif ettiler. Kendilerine
de diyabet konusunda hassasiyetlerinden ve
ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim.
Eğitime katılamayan dostlarımız için you
tube kanalımıza eğitim videosunu eklemiş
bulunmaktayız, ulaşabilirler” dedi.
Haber Merkezi

BASSAGLIGI
Yozgat eşraflarından

Osman SAĞDIÇ'IN
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına baş sağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kırşehir'de 112 personeli hava muhalefeti
nedeniyle ambulansın ulaşamadığı noktada hastaya
oksijen tüpünü omuzunda taşıdı.
Kırşehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı
Akçakent ilçesinde görevli Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonunda görev yapan 112 personeli Yeşildere
köyünde rahatsızlanan vatandaş için omuzuna
oksijen tüpünü alarak hastanın tedavi olmasını
sağladı.
Hastaya köyde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli
sağlandı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ise 112
personelini sosyal medya paylaşımları ile tebrik ve
davranışından ötürü takdir etti. Hastanın durumunun
ise iyi olduğu öğrenildi. İHA

Bu işletmedeki
kediler çok mutlu

Sivas’ta bir işletme sahibi, 15’e
yakın sokak kedisine kapısını
açarak beslenmelerini üstlendi.
Yazın piknik yapmaya gelen vatandaşlar
tarafından beslenen kediler kış aylarında
barınma ve beslenme sorunuyla karşı
karşıya kalıyor. Sivas'ta bir işletme sahibi
ise sokak kedilerine kapılarını açtı. Kediler
işletmede bulunan sobaların altında hem
ısınıyor hem de karınlarını doyuruyor.
Müşterilerin de yoğun ilgi gösterdiği
kediler bu ilginin keyfini çıkarıyor.
İşletme sahibi Yunus Yıldız, kedilerin
iş yerinde maskot haline geldiğini
belirterek, “Bu kediler zaten parkta
yaşayan kediler. Piknik yapanlar özellikle
bunları beslediği için yaz aylarında
yiyecek bulmakta zorlanmıyorlar. Fakat
kış aylarında hem havanın soğuması
hem piknikçilerin olmaması bu kedilerin

beslenme problemini ortaya çıkarıyor.
Bizim kafemizde de sobalarımız olduğu
için müşterilerimizin bulunduğu bölmelere
giriyorlar. Müşterilerimiz de onları besliyor
hem de bizim bulunduğumuz alana
gelip soba başında ısınıp, aynı zamanda
beslememiz de bizi mutlu ediyor. Bu
hayvanlara da böylelikle destek oluyoruz.
Şu anda yaklaşık 10-15 taneye yakın
kedimiz var ama bu sayı her geçen gün
artıyor. Şu anda kafemizin maskotları.
Müşterilerimiz de çok seviyor, tabii korkan
müşteriler de var ama genel itibarıyla
buraya gelen müşterilerimiz kedileri hem
seviyor hem de besliyorlar. Olumlu tepkiler
alıyoruz, onlar için de bir zevk haline geldi”
dedi.

Off Roadcular yolda kalan

TIRI BÖYLE KURTARDI
Çorum’da off-roadcular kar yağışı
nedeniyle mahsur kalan vatandaşların
yardımına koştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle
mahsur kalan bir tır ve mahsur kalan
vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı
Çorum’da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar
yağışıyla birlikte Türkiye’nin en önemli
güzergahları arasında yer alan D-100
karayolu başta olmak üzere Çorum-Samsun
ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve
buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman
durma noktasına geldi. Karayollarına bağlı
ekipler sabah saatlerinden itibaren yollarda
çalışma yaparken Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini
dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları
ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı
karayolunda kar temizleme ve tuzlama
çalışmaları sürüyor. Ankara yönünden gelen
yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması
bekletiliyor. İHA

KAPADOKYA’DA 'KAR' ALARMI
Meteorolojinin uyarıları sonrasında
bu akşam beklenen yoğun kar yağışı
nedeniyle Nevşehir İl genelinde ekipler
teyakkuz durumuna geçti.
Nevşehir'de bu akşam kent
merkezlerinde de başlaması
beklenen kar yağışı
öncesinde hazırlıklar
tamamlandı. Nevşehir'de
beklenen yoğun kar yağışına
karşı AFAD, Nevşehir
Belediyesi, ilçe belediyeleri,

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri
teyakkuz durumuna geçti. Nevşehir Valisi
İnci Sezer Becel, bu akşam saatlerinden
itibaren etkili olması beklenen yoğun
kar yağışı öncesi, vatandaşlarımızın
ve Kapadokya Bölgesini ziyaret
eden turistlerin huzurlu ve güvenli
seyahat etmeleri, karayolları
ulaşım ağının açık tutulması için;
İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerini
ziyaret ederek alınan tedbirlere
ilişkin bilgi aldı. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

PERiLER TECRUBE
TÜRKİYE KUPASINA YOZGAT EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

KAZANIYOR
Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupasına Yozgat ev sahipliği yapıyor. Üç
gün sürecek olan mücadelelerde D Grubu maçları Yozgat'ta oynanıyor.

Türkiye Kadınlar Hentbol
Türkiye Kupası D Grubu maçında
Süper Lig lideri Yalıkavak Spor
Kulübü, Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlik Spor Kulübü’nü
43-20 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Hentbol
Türkiye Kupası D Grubu maçları,
Yozgat’ta başladı. Grubun ilk gün
maçında Yalıkavak Spor Kulübü,
1. lig takımlarından Yozgat Aile
ve Sosyal Politikalar Gençlik
Spor Kulübü ile karşılaştı. Rıza
Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan
maçın ilk devresi 27-6 Yalıkavak
Spor Kulübünün üstünlüğü ile
geçildi. Maçın ikinci yarısında
da üstünlüğünü korumayı bilen
Yalıkavak Spor Kulübü salondan 4320 galibiyetle ayrıldı.
Grubun ikinci maçında
Yalıkavak Spor Kulübü yarın EGO
Spor Kulübü ile karşılaşırken Yozgat
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik
Spor Kulübü de Üsküdar Belediye

Spor Kulübü ile karşılaştı. Yalıkavak
Spor Kulübü Başantrenörü
Kıvanç Özcan maç sonu yaptığı
konuşmada, "Biz de çeyrek finale
kalmak istiyoruz. Yozgat takımı
genç bir takım biz daha tecrübeli
bir takımız. Onları tebrik ediyorum.
Bu maçta tüm oyuncularımı
oynatma fırsatı buldum. Her
iki takım da iyi mücadele etti.

Oyuncularımı kutluyorum” dedi.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar
Gençlik Spor Kulübü antrenörü Enis
Atmaca ise, "Güzel bir müsabaka
oldu. Yalıkavak Spor Kulübü’nü
tebrik ediyorum galibiyetlerinden
dolayı. Kendi oyuncularım da çok
güzel mücadele etti onları da tebrik
ediyorum. Bizim için çok güzel bir
tecrübe oldu” şeklinde konuştu.

KAR ENGELi!
Tekerlekli Basketbol
3. Ligi B grubunda
mücadele eden
temsilcimiz Umut
Engelliler Spor Kulübü
ligin 4’üncü haftasında
deplasmanda
karşılaşacağı Melikgazi
Engelliler Spor Kulübü
maçı yoğun kar yağışı
nedeniyle ertelendi.
Maç ilerleyen bir
tarihte oynanacak.
Kulüp Başkanı Zeynep
Ertal Altunkuyu, yoğun
kar yağışı nedeniyle
maçlarının ertelendiğini
duyurdu. Altunkuyu,
“Hava muhalefetinden
dolayı 23 Ocak
Pazar günü Kayseri

Melikgazi Belediyesi
Engelli Spor Kulübü
ile oynayacağımız
Tekerlekli Sandalye
Basketbol müsabakası
ileri ki bir tarihe
ertelenmiştir.
TBESF TS Basketbol
As Başkanımız Murat
Kemal Yüksel bey ,
sosyal medya dışında
telefonla da aramanız
bizi ziyadesiyle
memnun etti. Teşekkür
ederiz. İnşallah bu
hafta müsabakası
olan takımlarımız
sorunsuz olarak haftayı
tamamlarız” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN

YOZGATLI SPORCU

TÜRKIYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun
2022 Yılı Faaliyet Programında yer
alan Büyükler Türkiye Tekvando
Şampiyonası Konya'da yapıldı. 18-22
Ocak 2022 tarihleri arasında Selçuklu
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda
gerçekleştirilecek şampiyonaya 73
ilden 632 kulübe bağlı bin 559 sporcu
katıldı.
Turnuva’da İlbank sporcusu Yozgatlı
Enbiya Taha Biçer, 87 Kiloda Türkiye
üçüncüsü oldu.

Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası
87 kiloda derece giren sporcular ise
şöyle:
“1. Yunus Sarı - Ankara Ulaştırma SK,
2. Ahmet Anıl Afacan - İzmir Büyükşehir
Bld SK, 3. Orkun Ateşli - İstanbul
Büyükşehir Bld SK, 4. Enbiya Taha
Biçer - Ankara İlbank SK, 5. Haydar Işık
- Kırşehir Pars SK,
6. Sergen Curabaz - Ankara İlbank
SK, 7. Şahin Çelebi - İzmir Büyükşehir
Bld SK, 8. Ali Kirazlı - Denizli Tuana SK”

SON SETTE YIKILDI
Axa Sigorta Efeler liginde mücadele
eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
ligin 16’ıncı haftasında Altekma’yı konuk
etti. Sarı-siyahlı takım son sete kadar başa
baş götürdüğü maçta son sette yıkıldı.
Sarı-siyahlı takım 21-25, 25-20, 25-23, 2325 ve 16-18'lik setlerle İzmir Ekbinine 3-2
mağlup oldu.
Ligde Avrupa’ya gitmek için ilk 8’i
hedefleyen Sorgun Belediyespor, aldığı bu
mağlubiyetle önemli bir avantajını kaybetti.
Sarı-siyahlı takım aldığı mağlubiyet
sonrasında 19 puanla 9’uncu sırada yer aldı.
Murat KARATEKİN

