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Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Polat Özkan Yozgat halkına seslendi:

“SÖZÜNÜZÜ TUTUN”

YOZGAT VALISI ZIYA POLAT,
ÖĞRETMENLERI UNUTMADI

Yozgat Valisi Ziya Polat, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj
yayımladı. Polat, mesajında, öğretmenlerin
toplumun en saygıdeğer insanları olduğunu
ifade etti. Öğretmenlerin büyük fedakarlıkla
mesleklerini icra ettiklerini kaydeden Polat,
“ Türk toplumunun şekillenmesinde önemli
değeri olan, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı
büyük bir sabır ve fedakarlıkla yetiştiren
öğretmenlerimiz; toplumumuzun en saygıdeğer
ve cefakar insanlarıdır" diye konuştu. >> 2'DE

Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu
Polat Özkan, Yozgat halkının göreve
geldiğinde kendisine “Hocam DSİ ile
Kaman maçın sen al, TKİ maçını bize bırak”
dediklerini hatırlatarak, “Şimdi sözlerini
tutma zamanı onlarda” dedi.
Özkan, bütün Yozgat halkını Pazar günü
oynayacakları Ankara TKİ maçına davet
tribüne davet etti. SPOR DA

Kendini eğitime adayan emekli öğretmen Mustafa Eryılmaz:

“GURUR DUYUYORUM”
Yozgatlı emekli öğretmen Mustafa Eryılmaz, öğretmenlik onun için bir meslekten
öte bir sevda, tutku. Öyle ki Mustafa öğretmen, bu sevdasını şu ifadelerle
anlatıyor; “Hayata tekrar gelsem yine öğretmen olmak isterdim.

Öğrencilerime Vakfettim

AKDAĞ’A
YAKIŞACAK
Akdağmadeni Belediyesi Sakarya
Caddesi düzenleme projesi kapsamında
alt yapısını tamamladığı bölgelerde sıcak
asfalt çalışmalarına başladı. >>> 2'DE

Eryılmaz, 1967 yılında başladığı mesleğinin
ilk yıllarında vekil öğretmen olarak Divanlı
köyünde hizmet verdi. Öğretmenlik mesleğini
her zaman gurur ve onurla yerine getirdiğini
dile getiren Eryılmaz, “32 yıl kendimi eğitime,
öğretime vakfettim. Bundan da her zaman
gurur duydum. Her türlü vazifeye koştum. Şimdi
öğrencilerim birçok meslek dalında görev
yapıyor. Bu benim için ayrı bir gurur kaynağı”
dedi.

Çeşitli Köylerde görev aldım
Meslek hayatında her zaman canla başla
çalıştığını dile getiren Eryılmaz, “ Çok güzel
yıllarım oldu. 32 yıl boyunca öğretmenlik
yaptım. Bundan da gurur duyuyorum. Çeşitli
köylerde, merkezlerde her türlü hizmetlerde
de bulundum. Çok şükür her türlü vazifelere
koştum, ilgilendim. Birçok öğrencilerimden
öğretmen, doktor olanlar var. Her türlü hizmette
de öğrencilerim bulunmaktadır” şeklinde
konuştu. >>> 3. SAYFADA

YENiDEN REFAH PARTiSi
GENÇLERiN PROJESi

HAYATA GEÇTi

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat
Kayhan, partilerinin kuruluşunun 3’üncü yıldönümü
dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Kayhan, 81 ilde ve 900’den fazla ilçede
teşkilatlanmalarını tamamladıklarını
belirterek, 200 bine yakın üye sayısına
ulaştıklarını bildirdi. >>> 7'DE

Sorgun Ülkü Ocakları gençlerle
bir araya gelerek halı saha maçı
yaptı. Ülkü Ocakları Başkanı
AbdulSamet Açıkgöz, “Ülkü Ocakları
olarak geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın her alanda gelişimini
sağlamak amacını kendimize görev
kabul ediyoruz" diye konuşt. 7'DE
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3 yaşındaki kızı
Esmanur Yörük
okul önünde
tır çarpması
sonucu
hayatını
kaybetti.
3'TE

R

MINIK ESMA
MELEK OLDU
E

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Projeleri Destekleme
Programı 2019-1 çağrı metni
kapsamında Şefaatli Şehit
Osman Belkaya Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri ‘Kuruluş
Bursa’dan Kurtuluş 15 Temmuz’a’’
isimli projelerini hayata geçirdi.
>>> 6. SAYFADA

3 YAŞINDA

SORGUN ÜLKÜ OCAKLARI
ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

GÜNCEL
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Öğretmenlik Günleri Unutulur mu Dersiniz?

AHMET
SARGIN
Öğretmenlik mesleğinden emekli olalı
17-18 yıl oldu. Ama bu
mesleği de öğretmen
arkadaşlarımızı da bir
çok öğrencimizi de unutamadık. Vefat eden
öğretmenlerimiz var
onlara Allah’dan rahmet
dileriz. Hayatta olanlarına da sağlıklı ömürler
diliyoruz. Bugünkü yazım da öğretmenlikten
kalan bir kaç hatıramızı
paylaşmak istiyorum.
Yıl 1974-75 öğretmenliğe ilk vekil öğretmen olarak Haydarbeyli
Köyünde başladım.
Öğretmen olmayı da
çok istiyordum, isteyerek seçtim bu mesleği.
Çocuklar minik sevimli
3. Sınıf öğrencileriydi.

Matematik dersi anlatıyordum. Ben tahtaya dönünce çocuklar
gülüyor, ben onlara
dönünce susuyorlardı.
Tahtada da iki öğrencim
vardı, yönü arkadaşlarına dönüktü. Bu gülüşler
devam edince sınıfın
tamamını fırçaladın niye
gülüyorsunuz, dedim!
Bir öğrencim öğretmenim Bayram bizi
güldürüyor dedi. Çağırdım gel bakayım buraya
nasıl güldürüyorsun?
Bir yüz mimik hareketi
ile hepimizi güldürdü.
Kulağını çektim bir daha
dersimde böyle yapma
dedim. Bayram yerine
oturdu ama tam bir
hafta okula gelmedi.
Velisine haber gönderdim annesini ziyaret
ettim. Bayram okula bir
haftadır gelmiyor hasta
mı dedim. Kadın bön
bön bana bahtı, Bayramın kulağını yırtmışsın
gelmeyecek dedi. Çok
üzüldüm, özür diledim
evine gidip gönlünü aldım okula gelmeye ikna
ettim. Bayram arada
sırada bizi güldürüp teselli etmeye çalışırdı...

Asil öğretmen olarak
göreve başlamıştım.
Yıl 1980’li yıllar Merkez
Ortaokuluna tayinim
çıktı. Sınıflardan birine
ilk kez giriyordum. Zil
çaldı sınıfa girdim. Herkes ayakta ön sıradaki
kızlardan birisi ise oturuyordu. İyi dersler dedim ama aklımda o kız
öğrencim vardı. Herkes
kalktı bu niye kalkmadı
diyordum kendi kendime ?.. Kızıp fırçalayacak oldum vazgeçtim
buyurun oturun dedim.
Çocuklar oturdular, o
kıza doğru yaklaştım
gördüm ki, kızımız
cüce- küçük boylu!..
Kafam dank etti: İçimden dedim ki iyi ki
azarlamadım çocuğun
gururunu kırardım. Onu
arkadaşlarından hiç
ayrı tutmamaya özen
gösterdim. Aynı okulda
müdür yardımcılığına
başladım. Yoklama
kayıtlarını tutuyoruz.
Bir öğrencimizin sık sık
okula gelmediğini tesbit
ettim. Okula geldiği bir
gün odama çağırdım:
Okula niye gelmiyorsun
diye fırçaladım. “Has-

taydım” dedi, bende
gayri ihtiyari “ölmedin
mi” demişim. Çocuk
sustu ve ağlamaklı
oldu. Bir daha okula
gelmedi. Velisini çağırdım oğlunuz okuldan
kaçıyor dedim. Annesi
ağlamaklı, o hasta kalbi delik sen ölmedin
mi diye azarlamışsın
okulu bıraktı dedi. Çok
üzüldüm özür diledim
çocuğun gönlünü alıp
yeniden okula gelmesini
sağladım, çünkü çok
mahçup olmuştum!
Merkez Ortaokulu
Müdürü Rahmetli Şükrü
Tonoz’du ondan öğrencileri bırakın Öğretmenler bile korkar çekinirdi.
Birgün pat diye sınıfta
dersime girdi. Okul müdürleri zaman zaman
teftiş için derse girip
ders dinlerlerdi. Ders
Türkçe ve kompozisyon yazdırmış yazılarını
okutuyordum. Şükrü
Tonoz derse girince sınıf
put kesildi, çıt çıkmıyordu. Kimse tahtaya
çıkıp yazısı okumadı,
söz almadı. Ben müdahale ettim Hocam sizden çekiniyorlar kusura

bakmayın dedim bir
kaç kelam ettim. Müdür
müsade istedi sınıfı terk
etti biz derse devam
ettik. Merkez Ortaokuluna tayinim çıkınca
matematik öğretmenim
Abdullah Çiğdemtekin’le
karşılaştım. Müdür Yardımcısı idi. Öğretmenlere bu benim öğrencim
diye tanıttı, çok da mutlu olmuştu. Öğretmenöğrenci aynı okulda
görev yapıyorduk. Bir
24 Kasım günüydü (Öğretmenler Günü) O gün
bana gelen tüm çiçekleri topladım bir demet
yaptım Abdullah hocamın odasına girdim.
“ Hocam Öğretmenler
Günün Kutlu Olsun!”
Bu çiçekler size yakışır
dedim takdim ettim.
Hüzünlendi gözlerinden
yaşlar geldi. Bende ağlamaklı oldum!.. Hocam
bizi sizler yetiştirdiniz
onun için bu güller size
layıktır dedim müsade
istedim, o da ağlıyor
ben de ağlıyordum!..
Son görev yerim Sakarya İlköğretim Okulu
idi. Sınıf öğrencilerimle
samimi olur çok ilginç

etkinlikler yapardım.
Onlarla bir öğretim yılı
sonu sınıfın enlerini
seçtik...Sınıfın en çalışkanı, en efendisi, en iyi
giyineni, en tembeli vs.
Seçimi kendilerine yaptırdım. Hediyelerini de
öğrencilerimle birlikte
aldım. Enlerin ödül törenini alkışlarla yaptık.
Sıra en tembel seçilen
öğrenciye gelmişti, onu
çağırdık ve hediyesi
“ayı” oyuncağı çıktı,
takdim ettik. Hüngür
hüngür ağlamaya başladı susturamadık. Bu
bir şakadır filan dedikse
de iş işten geçti. Okula Milli Eğitim Müdürü
gelmiş sınıfa uğradı
bizi fırçaladı: “olmaz,
olamaz!” diyordu. Ne
diyelim haklıydı. Annesinden özür diledik ama
özrümüz pek de kabul
görmedi... Son hatıramız: Mezun bir öğrencimizden. Öğrencilerimin
mektuplarını, örnek
ödevlerini ve derleme
yazılarını saklardım.
Ödev defterlerini yıldızlı
aferin yazar onları sevindirirdim. Şiir okutur,
yazı yazdırır anı defter-

leri tutmalarını isterdim.
Uzun zaman olmadı bir
telefon aldım. Telefonda
bir kızımız vardı: Hocam ben sizin Sivas’tan
öğrencinizim şiir yazıyorum, kitap çıkardım
size ulaşmaya çalıştım
diyordu. Bir bayram
da şiir okutmuşuz, şiire merak sarmış ve
bir hastanede görev
yapıyormuş!.. Çok duygulandım. Şimdide ben
ağlamaktaydım!.. Yıllar
sonra bir meyvemi bulmuştum!.. Kuzum biz
sizin okul da görev yapamadık ki diyebildim!
Çünkü biz o okuldan
sürgün edilmiş “Can
güvenliğinden” Zorunlu
tayinimizi çıkartmıştık...
İşin bir garip muammasını daha söyleyim.
Emekli olalı yaklaşık
18 yıl olmuş ben hala
onların mektuplarını,
ödevlerini saklıyorum
ve bir çok gece rüyamda halen onların dersine
giriyor ve gireceğim
sınıfı arıyorum!..
24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Kahraman, fedakar
arkadaşlarım!..

YOZGAT VALISI ZIYA POLAT,
ÖĞRETMENLERI UNUTMADI

AKDAĞ’A YAKIŞACAK
Akdağmadeni
Belediyesi Sakarya
Caddesi düzenleme
projesi kapsamında alt
yapısını tamamladığı
bölgelerde sıcak asfalt
çalışmalarına başladı.
Çalışmaları
yerinde inceleyen
Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, yaklaşan
kış mevsimi öncesinde
Sakarya caddesindeki
çalışmaların

Yozgat Valisi Ziya Polat, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj
yayımladı. Polat, mesajında, öğretmenlerin
toplumun en saygıdeğer insanları olduğunu
ifade etti. Öğretmenlerin büyük fedakarlıkla
mesleklerini icra ettiklerini kaydeden
Polat, “ Türk toplumunun şekillenmesinde
önemli değeri olan, geleceğimizin teminatı
evlatlarımızı büyük bir sabır ve fedakarlıkla
yetiştiren öğretmenlerimiz; toplumumuzun
en saygıdeğer ve cefakar insanlarıdır. Eğitim
bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin
temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı
zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini
de tayin eden stratejik bir değer olarak
vurgulanmakta olup, bu anlamda ülkemizin
aydınlanmasında ve gelecekte daha eğitimli,
bilgili ve bilinçli bireyler oluşturulmasında

öğretmenlerimizin bilgisi ve eğitim
anlayışı son derece önemlidir. Bu millet,
insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen
öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi
sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle
sürdürmektedir.
Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi,
yarın da geleceğin mimarı olmaya devam
edeceklerdir.
Ülkemizin dört bir yanında fedakârca
çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine
getiren bütün öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün
öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle
anıyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

tamamlanması için
büyük gayret sarf
ettiklerini proje
tamamlandığında
ilçenin 2. ana
caddesi olan Sakarya
Caddesi’nin alt yapısı,
yolları, kaldırımları ve
yeni sokak aydınlatma
sistemleriyle değerli
Akdağmadeni halkına
yakışır, düzenli
bir merkez haline
geleceğini bildirdi.
Eda DEMİREL

YIL: 9
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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: 11.11
Satış: 11.25

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

11/3
7/1
7/1
9/1

DAMLA ECZANESI
ECZANESİ
BENİM

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Rönasans Çarşı Binası
No:10/5

212 29 00

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 1050.69
Satış: 1107.00

DOLAR

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

Alış: 12.52
Satış: 12.70

Çeyrek Altın

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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EURO

11/-2

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:59 07:26 12:32 15:05 17:28 18:50

Ankara’dan dünyaya açılmak…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Kızıl Elma diyoruz
ya hani…
Bilinen ama bilinmeyen bir hedef.
Uzak gibi görünen
ama aslında çok yakın
olan.
Nerede ve nasıl
olduğu bilinmese de
var olduğunu bildiğiniz
bir dava.
Elle dokunamaz,
bazen gözle göremez,
sözle getirmezsiniz.
Çok mu hayalpe-

restiz, kurgu yüklü
bir dünyada akıntıya
karşı kürek çekiyoruz
acaba.
Aslında hayatım
boyunca ne hayalperest olmaktan, ne
akıntıya karşı kürek
çekmekten, ne de
gayrete aşık olan
kaderin çizgisinden
saptım.
Ve biz…
Çamlık Medya Ailesi…
Arkadaşlarım…
Hatta gazetemizi
sizlere ulaştıran insan.
Bize her gün bitmek tükenmek bilmez
yoğunluğun arasında
en leziz çayları sunan…
Her sabah günaydın dediğimiz alt
koşmuşumuz Nevzat
Başkan.
İnternet sitesinde

kimi zaman içi boş
bazı zamanlar ise
sözünden ders çıkardığımız faili meçhul
okurumuz.
Gözlerine baktıkça
dünyamı yenileyen
aslan oğlum.
Çok sık görüşmesek de en kalbi duygularla ‘Mevla ayaklarına taş değdirmesin
dediğim’ meslektaşlarım,
Gazetemizin boya
kokusu,
Saat Kulesi’nin
endamı,
Yolunu hasretle
beklediğiniz Hızlı Tren,
Her gün satır satır
her bölümünü okuduğu halde gazetecilikle
ilgili ön yargılardan
kurtulamayan bazı
insan grupları,
Ankara’da varlığı ile
gurur duysak da bazı

zamanlar eleştirilmeyi
de hak ettiğini unuttuğumuz siyasi büyüklerimiz,
Gurbette okuyanımız, yanı başımızda
haberdar olmayanımız,
Hülasa hayatı, yaşamı var eden ama ne
hikmetse bu dünyadan göçüp gittiğinde
kıymetine muktedir
olduğumuz her şey…
Hayallerimize güç
katan, yol gösteren,
kurgulayan, heyecan
yükleyen, yaptığımız
işte Kızıl Elma’ya doğru koşar adım götüren
şey aslında her şey
efendim.
Farkında olduklarımız kadar aslında
olmadıklarımız.
Bugün Ankara’dayız
‘Çamlık Ankara’ ile.
Yüzlerce tebrik

telefonu, mesaj, maili
geldi. Gelmeye de devam ediyor. Her birinize canı gönülden ama
en derin duygularla
teşekkür ediyorum.
İşte bu diyorum kendi
kendime, tebrik edilmekten öte, insanımın
yüreğindeki heyecanın
yansıması olabilmek
işte bu!!!
Bizim buralarda
insanlar emekli olunca
sahil kentine yerleşip
balık tutan, güneşin,
denizin tadını çıkaran
dingin bir yaşam hayali kurar.
Kimimiz de bahçeli bir ev arzularız.
İçinde meyve ağaçları,
tavukları, köpekleri
olan… Doğa ile iç içe
bir yaşam arzusu.
Hayali cihana bedel
bu hayallere kavuşmak istesek de tam o

an geldiğinde aklımıza
dahi gelmez çoğumuzun. Hayallere ramak
kaladır aslında vazgeçtiğimiz an.
Ama alışıla gelmişi
yapmayı yeğleriz.
Herkes öyle yapıyorsa biz de öyle yapmak zorundayızdır.
Zorundalıkları
insanlara göre şekillendirdiğimizdendir ki,
çoğumuzun emekliliğindeki deniz, balık
ve dingin yaşam ile
bahçeli ev buhar olur.
Bu kez alışılagelmişin dışına çıkalım
istedik mesleğimizde.
Fena mı oldu dersiniz.
Sıradışı olmak değil
ama Başkent’ten, bir
milyon Yozgatlı’nın
yaşadığı Ankara’dan
dünyaya açılma ideali.
Yozgat’a güç kata-

cak, köprüler kuracak,
yeni umutlara ışık
tutacak, alışılagelmiş
zorundalıklara takılan
balıkçının ağındaki
balıklardan bir kaçını
da olsa kurtarmak. Ya
da kurtarmaya niyetlenmek.
Olmaz mı, olursa
mükemmel olur.
Olmazsa üzülür
müyüz, üzülürüz belki
ama asla vazgeçmeyiz
nefesimiz var oldukça.
Bizimkisi bir dünya
ideali, bir Kızıl Elma,
Yozgat’ımızda (siyah
da dahil) tüm renklerden aldığımız ahenkle.
Ne diyelim rast getire o her şeyin sahibi
olan Mevla…
Neylerse o en güzelini eyler.
Kader Gayrete biz
de Yozgat'a aşığız
vesselam.

Kendini eğitime adayan emekli öğretmen Mustafa Eryılmaz:

“GURUR DUYUYORUM”
Yozgatlı emekli öğretmen Mustafa Eryılmaz, öğretmenlik onun için bir meslekten
öte bir sevda, tutku. Öyle ki Mustafa öğretmen, bu sevdasını şu ifadelerle
anlatıyor; “Hayata tekrar gelsem yine öğretmen olmak isterdim.

Yozgatlı emekli öğretmen Mustafa Eryılmaz,
öğretmenlik onun için bir meslekten öte bir
sevda, tutku. Öyle ki Mustafa öğretmen, bu
sevdasını şu ifadelerle anlatıyor; “Hayata tekrar
gelsem yine öğretmen olmak isterdim. Aklıma
gelen başka hiçbir meslek yok. Bu mesleği
yapmaktan her zaman gurur duydum ve
duymaya devam edeceğim.”
ÖĞRENCİLERİME VAKFETTİM
Eryılmaz, 1967 yılında başladığı mesleğinin
ilk yıllarında vekil öğretmen olarak Divanlı
köyünde hizmet verdi. Öğretmenlik mesleğini
her zaman gurur ve onurla yerine getirdiğini
dile getiren Eryılmaz, “32 yıl kendimi eğitime,
öğretime vakfettim. Bundan da her zaman
gurur duydum. Her türlü vazifeye koştum. Şimdi
öğrencilerim birçok meslek dalında görev
yapıyor. Bu benim için ayrı bir gurur kaynağı”
dedi.
ÇEŞİTLİ KÖYLERDE GÖREV ALDIM
Meslek hayatında her zaman canla başla
çalıştığını dile getiren Eryılmaz, “ Çok güzel
yıllarım oldu. 32 yıl boyunca öğretmenlik
yaptım. Bundan da gurur duyuyorum. Çeşitli
köylerde, merkezlerde her türlü hizmetlerde
de bulundum. Çok şükür her türlü vazifelere
koştum, ilgilendim. Birçok öğrencilerimden
öğretmen, doktor olanlar var. Her türlü hizmette
de öğrencilerim bulunmaktadır” şeklinde
konuştu.
32 YILIN MEYVESİ
“Her türlü meslekte ve çalışmalarda çok
öğrencim var” diyen Eryılmaz, şunları kaydetti;
“32 yılın meyveleri pek çok çünkü. Bir ağaç
olarak dikim yapmadım ben. İnşallah her türlü
meyveyi yetiştirmeye uğraştım. Ondan da gurur
duyuyorum. Çünkü her insan öğretmendir. Her
diktiği fidanın meyvesi vardır. Benim diktiğim
fidanların meyveleri de pek çoktur.”
ÖĞRETMEN OLMAK İSTEDİM
Her zaman öğretmen olmak istediğini,
bu mesleği çok sevdiğini anlatan Eryılmaz,

“İlkokuldan beri de öğretmenlerimi de çok
seviyordum. Bende sevildiğimi zannediyordum.
Sevildiğim için öğretmenliği de baş tacı
yaptım. Öğretmenliği sevdim. İnsanın bildiğini
öğretmesinden daha ziyade daha güzel bir
şey yoktur. İşimi severek yaptım. Yoksa 32 yıl
bitmezdi” dedi.
ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEK
Eryılmaz, öğretmenlik mesleğinin kendisi
için her zaman kutsal bir meslek olduğunu
belirterek, “Unutamadığım bir şey, Cumhuriyet
İlkokulunda öğretmen iken 2 yıllığına müdür
yardımcılığı yaptım. Sonra oradan ayrıldım.
Belki yapamadım veya sevmedim. Öğretmenlik
daha kutsaldır benim için. Oradan ayrılınca
mezun ettiğim öğrencilerime 2 yıl sonra tekrar
aynı 7’nci sınıfta İngilizce öğretmenleri oldum.
Ve adımda Teacher oldu. İlkokulda adım
öğretmendi. Ortaokulda derslere girdim. O
zaman adım hoca oldu. İngilizce öğretmenliği
yaptım adım Teacher oldu. 3 ismi de taşıdığım
içinde mutluyum. Onu da unutamıyorum”
şeklinde konuştu.
ÖĞRETMEK ÇOK ÖNEMLİ
“Emekli olunca öğrencilerimin her birine
birer küçük kağıtlar dağıttım. Benim hakkında
ne biliyorsanız yazın dedim. O hatıraları
albümünde saklıyorum ve okuyorum” diyen
Eryılmaz, şöyle konuştu; “O günlere tekrar
dönüyorum. Bu da bana hayatın yenilenmesini
öğretiyor. Bütün öğretmenlerin öğretmenler
gününü kutluyorum. Öğretmenlik mesleğinin
kutsal olduğunu hem kendileri biliyor. Hem
de öğrencilerine aşılamalarını istiyorum. En
güzel dileğim öğretmenin öğretmenlik gibi
yapılmasını diliyorum. Herkes öğretmendir.
Hangi meslek olursa olsun hiç fark etmiyor.
Yeter ki, eğitim, öğretim, öğretmek olsun.
Öğretmek sadece yazması, okumayı, A-B-C’yi
değil, her şeyi öğretmek öğretmenliktir bence.”
ÜZÜLÜYORUM
Eski ve yeni eğitim sistemini de karşılaştıran

Eryılmaz, “Eski eğitim ile şu anki eğitim
arasında o programlarla bu program arasında
yermek istemiyorum. Karşılaştırmak değil
benim amacım. Yermekte, yargılamak da benim
haddim de değil. Bir ilkokuldaki eğitim ve
öğretimde yaptığımız programı yetiştiremezdik.
İlkokulda dahi yetiştiremedik. Şimdiki
zamanımızda her halde eğitimin kısaltılması
veya programın azaltılması dolayısıyla biraz
daha azaldı eğitim öğretim. O yönden de ben
kendi kendime mustarip duyuyorum. Çünkü
öğrencilerin boş kalıyor zannediyorum.
O yönden biraz hayıflanıyorum, üzüntü
duyuyorum. Çünkü biz Beden eğitim, resim,
müzik gibi derslerde bazen meslektaşlarımdan
alırdık ki Türkçe, Matematik, Fen yapalım diye.
Belki program yetiştiremeyiz amacındaydık.
Öğretmen ve öğrencileri kesmiyorum,
yargılamıyorum. Bu benim haddim de değil.
Fakat en güzeli giyim ve kuşamdır. Öğretmen
ve öğrenci arasındaki bir farkı göremiyorum.
Çünkü öğrenci aynı, öğretmende aynı giyim
kuşamda. O zaman uzaktan baktığım zaman ben
eski günlerimi hatırlayınca hiç fark edemiyorum
ve ayrım yapamıyorum. O yönden üzülüyorum
kendi kendime” diye konuştu.
PANDEMİDE UZAKLAŞTIK
Öğrencilerinin öğretmenler gününde
kendisini aradığını ve öğretmenler gününü
kutladığını anlatan Eryılmaz, pandemi
nedeni ile insanların arasına mesafe girdiğini
belirterek, “Öğretmenler gününde olsun,
diğer gördükleri zaman öğrencilerim arıyorlar.
Veya gördüklerinde konuşuyorlar. En çok
öğretmenler gününde kutluyor. Yüzde 90’ı
dışarıda oldukları için onları göremiyorum.
Ama burada oldukları için gördükleri zaman
da oluyor. Ortam pandemi dönemi olduğu için
biraz da sakıncalı oluyor. Tam ziyaretimize
gelen olmuyor. Hepimiz birbirimizden
kaçıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

MINIK
ESMA
NUR’UN
ACI
ÖLÜMÜ
Yozgat Sorgun İlçesi Karşıyaka
Mahallesi'nde ikamet eden Emrah
Yörük'ün 3 yaşındaki kızı Esmanur Yörük
okul önünde tır çarpması sonucu hayatını
kaybetti. Minik Esmanur’un vefatı ailesini
olduğu kadar Sorgun’u da derinden
yaraladı. Minik kızın cenazesi Merkez
Camii’nde kılınan cenaze namazının
ardından Sorgun İlçesi’nde defnedildi.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak, Esmanur’a
Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı
dileriz. Eda DEMİREL
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Güle güle Musa

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen hafta canım
arkadaşım abim Musa
için dayan Musa sen
başarırsın diye yazmıştım ama yapamadı
dayanamadı Musa..
Kendi dayanırdı
da bedeni dayanmadı

yoğun bakımda verdiği
mücadeleyi kaybetti..
aslında hep mağlup
çıkmıştı ordan hep
dönmüştü aramıza bu
sefer dönemedi olmadı..çok üzdün bizi nasıl
mert nasıl yiğit nasıl
saygılı nasıl kibardın
Yozgat’ta parmakla
gösterilecek kadar
sağlamdın gerçek Yozgatlı işte budur böyle
olur diyecek kadar
örnektin.herkesin abisi
babası dayısıydın...
Selam sabahsız
geçmezdin uzaktada olsan arabada da
olsan mutlaka selam

verirdin seni hep gördüğüm oto yıkama
dükkanın önünden
nasıl geçerim bilmiyorum.
Sanki o taburenin
üstünde hala oturuyormuşsunda her geçtiğimde hal hatırımı
sorup çay ısmarlayım
deyip elinden düşmeyen sigaranla el sallıyormuşsun gibi..
Songül teyzeme
selam söyle dediğimde uğra bir gün yanına derdin şimdi nasıl
uğrayım ne söyleyim
nasıl teselli edeyim..o
ateşi nasıl söndüre-

yim...yıllar önce apartmanın önünde kızlara
laf atan gençlere
kızıyordun sizin yüzünüzden kadınlar kızlar
yolda yürüyemeyecek
mi diye bağırıyordun
sonra yanına geldim
çok sinirliydin gözlerinden ateş çıkıyordu
küfür ettin o kadar
haklıydın ki cin atına
bindiriyorlar Arzu insanı dedin bende sen olmasan Musa ne yapardı bu kızlar ne olurdu
memleket dedim ama
artık sende yoksun
kim kızacak kim korku
salacak kim herke-

sin namusunu kendi
namusu gibi görecek
kim had bildirecek kim
koruyacak kim kollayacak kim senin kadar
milliyetçi olacak memleketini sevecek kim
kol kanat gerecek..kim
dost canlısı olacak kim
babacanlık yapacak
cin atını bilmem ama
sende o güzel insanlar gibi beyaz atına
binip gittin çok gençtin
babam olsaydı şimdi sana acelen neydi
be çocuk derdi ..sahi
Musa acelen neydi..
erken değil miydi..
her acı zamanla geçer

mi her yara bir gün
iyileşir mi ..çocukla
çocuk büyükle büyüktün şahane bir ailen
vardı asiliğin efendiliğin genlerindeydi
..herkeste bıraktığın
bir iz bir hikaye bir
muzurluk vardı yardım
severdin iki elin kanda
olsa koşardın Yozgat
sana ağladı ne çok
sevenin varmış bak..
ileride yavruların gurur duyacak ..seninle
ilgili duydukları her
söz göğüslerini kabartacak ..Songül teyzeme Şevket amcama
Gülcana yavrularına

sabır diliyorum hepimizi çok üzdün oysa
ki sen dirayetliydin
güçlüydün kuvvetliydin olmadı yapamadın
hani şarkıda diyo ya
..keşke biraz daha
zaman verseydiniz
yıllar öfkenizi hiç mi
hiç anlamıyorum yok
alamazsın beni deli
zaman dur ömrüme
o kurşuni renkleri süremezsin ..seni hiç
unutmayacağız mekanın cennet olsun Musa
..güzel bir insan geçti.. Musa Tansu Özbay
geçti bu Dünyadan iyi
ki var oldun..

Çocuklarımıza, gençlerimize verdikleri eğitimle geleceğimizi
şekillendiren, eğitim sistemimizin temel taşı meslektaşlarımızın,
24 Kasım Öğretmenler Gününü
kutluyor; mesleki problemlerin çözüldüğü nice
24 Kasımları sağlık içinde yaşamalarını diliyoruz.
Kenan ŞEREFLİ
ŞUBE BAŞKANI
Celal MACİT
BAŞKAN YARDIMCISI

Bedrettin DIVRAK
BAŞKAN VEKİLİ
Can GÜMÜŞHAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Özkan BAYRAM
BAŞKAN YARDIMCISI
Özcan YAĞMUR
BAŞKAN YARDIMCISI

Abdulkadir KOYUNCU
BAŞKAN YARDIMCISI

Geleceğimizi inşa eden bütün
öğretmenlerimizin
24 Kasım
Öğretmenler gününü
kutlarız.

Kadir KAYIKÇI

“Her bilgiyi,
doğruyu zihinlere
sevgiyle
ilmek ilmek işleyen,
her zorlukta
sabretmeyi öğreten
öğretmenlerimizin
24 Kasım
Öğretmenler gününü
kutluyoruz. Nice 24 Kasımlara..
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SALI

Verimli

Temiz

Yukarı

Sanata
ilişkin

Erişmiş,
ulaşmış

Boya
inceltici

Su ile
çevrili
kara

Seçmeli
yemek

Tümör

Hekimlik

Özverili

Sıcak
kanlı

Lodos

Hamur
topağı

Hoş
koku

Ilgın,
pusarık

Lityum'un
kısaltması

Atalar
sözü
Çiğneme
organı
Hazır
para

Köpek

Gelecek
Kamyonet

Noksan

Ankara'
nın bir
ilçesi

Salgın
hastalık

Nezir

İlgi

Bir sayı

Sıcak
mevsimi

İki
yüzlülük

Sahne
düzeni

Çin
hakanı
Ritm,
tartım
Oylumlu,
kocaman

Kötü
niyet

Mikroptan
arınmış

Gıpta
Kayıp

Köy
bekçisi

İp ucu,
emare

Sürekli
olarak

Açılır
kapanır
perde

Dolgun,
kalın

Posası
olmayan

Güreşte
bir oyun

İtalyan
kemanı

Çirişli
parlak bez

Bir balık

Çalgı
ayarı

Patika,
keçiyolu

Yalnız
biz

İlavesi
Kısmet
Eğilim

Mısır
ekmeği

Tırnak
cilası

Özenli
çalışma

Kahveci
tepsisi

Bağnaz

Kansızlık

Asya' da
bir çöl

Yazı
dizisi

Çukur
yer

Bir petrol
bölgemiz

Yapı

Hastalık

Tutanak

Beyaz

Geri
çevirme
Bilindik,
malum

Bir çeşit
hırsızlık

Kırgınlık
belirtme

Bir
meyve

Kayak

Anyon

Avantaj

Yozgat'ta
Antik kent

Sevi

Sözün
kısası

Bal
böceği

Binada,
daire

Açıklama

Kaygı

Simgeler
dizisi

At'ın bir
yürüyüşü

Ayrıntı

Konut

Yüzün
bir
bölümü

Üzme

Limonluk

Yakışır

Kırmızı

Büyük
bir balık

Dişi
tutsak

Küçük
su kanalı

Arı beyi

İdman

Uyarıcı
sonuç

Beceriksiz

Bilardo
sopası

Farazi

Fransız
kadını

Zayıflatma

Uyarlanmış

Bir göz
rengi

Bayındırlık

Fırlatma

Daha
uzak

Bakan

Üst
resimdeki
Ankara
Çankaya
belediye
başkanı

Metal
saplama

Alt resimdeki
Yozgat
Akdağmadeni
belediye
başkanı

Dik

Tanrı
tanımaz

Ut çalan

Paylama,
azarlama

Apansız

Bir süs
bitkisi

Okuma
yitimi

Telefon
lakırdısı

Önce
gelen

Eski bir
uzunluk
ölçüsü
Nazlı
Yük
katarı
Tatsız
Yassı
demir
çelik
ürünü

Geri
verme

Güvence

Hafifçe
topallayan

Tavla
taşı

En kısa
zaman

Kimya'da,
Neodim

Söz
verme

Üniversite
öğrenimi

Meyve
kurusu

Karışık
renkli

Ankara'
da bir
park

Yozgat'ın
bir ilçesi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 5'DE
NA
MM
US
UR
UN
NS
MY
MU
MA
CA
Mİ
RA
AB
ÜL
ŞM
KG
AR
A
MA
RM
UR
MA
ZM
T
K
KE
NE
AN
ES
A
MM
RN
PA
T
NM
L
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

SUDOKU

Aşı
boyası

Küçük
bir esnaf

Dünyanın
iki ucu

Cilve
yapma

Bir
parazit

Üst
resimdeki
Ankara’da
hayırsever
İş insanı

Bin
Bir tavuk Ankara'da kilogram
bir sanat
ırkı
müzesi Savaştan
sağ dönen

L E
R
T İ
M
A T
A
E N

Hint
kraliçesi

İnce,
keskin ses

Mimarlık
Binek
hayvanı

Hafifçe
topallayan
Bir yaban
mersini

Uyma

Tatlı bir
besin Ankara'nın
bir ilçesi

B A
K
A Y
U
İ R
T

Derin
baygınlık
Bahçe
mutfağı

Kalıtsal

Yozgat'ın
meşhur
yemeği

O
A
K K A L
U R
A
T
A B
U R H A
P E
N
S A D
A Y V A
D E L
İ
A L
L A M A
K A B
T İ K A
E T
D
T
R A
E K İ
İ M İ
S T
F
A L A Ş
K E B A

Hemen
sonra

Eskrim
kılıcı

Osmanlı
deniz
generali

Teras,
sundurma
Derviş
külahı

Gurbet

Büyük
bir balık

Kamuflaj
Kirli ve
pasaklı

İnanç

Gelenek

Sâfi

Kırma,
melez

İlavesi

Çıkarma
işareti

Metin

Tavlada
bir sayı

Derme
çatma

Deniz
teknesinin
iç yanları

Cet

Beddua

Kalın kaba
kumaş
Romatizma

Tuzağa
düşürmek

İnci
kabuğu
Adaletli

Bir Latin
dansı
Efelek

Yalım,
yalaz

Sözleşme

Boy

Büyük
teyze

Bir halk
oyunu

Japon
çömleği

Roma'nın
eski adı

İnsan
topluluğu

Kent
serserisi
Açığa
çıkarma

Boğaz,
gırtlak

Uyanık,
gözü açık

Etkin

Bir kan
grubu

A
F
S T İ
T A
L
A
S İ
N G Ü Z
A H İ
E F E
N
Y E
S A L S
E V
İ
A D R
İ L E
T
B E
E L İ L
K U
İ
A P A Ş
K
V İ
A A L
C U M
B I
İ

Baston

Bir renk

Moda
desinatörü
Şafak
vakti

Atın eşkin
yürüyüşü

Yoğun su
buharı

Parlak
bir yıldız

Yersiz
davranış

K
L İ S
İ N K
S
İ
E L
A S
A K A
G A N
A
A
M A L
E S
M A N
N L İ
O
L
N Ç
A R
O L A
Z I M
A
P
N B A
Garez

Reçineli
zamk

İşaret

Zihinde
tasarlanan

Bir yol
kaplaması

Boynun
arkası

Efsanevi
Argos kralı

Irmak

Tek,
biricik
Aşırı
saf

Üretim

Akarsuyun
hacmi

Oturulan
yer
İterek,
zorla

Sevgili

El ile
yapılan
iş

Teninde
ben
bulunan

Büyüteç

Uzunluk
ölçüsü

Cami'nin
bir bölümü

Menekşe
Istırap

Delgeç

Bir nota

Bir gün
adı

Yozgat'ta
bir kaya
yerleşimi

Kayak

Sanayi,
endüstri

Fütüvvet
şeyhi

Tutsak

Telli bir
çalgı

Orta
öğretim

Başlıca,
temel

Hint
böreği

Afrika'da
bir nehir

Çin
verniği

Odunsu
bitki

Yokuş

Bir
tahıl

Halk
şairi

Bir cins
güvercin

U
T

L
M
A F İ Ş
E L İ M
Ş L E Y İ M
İ M
A K Ü
F A L T
J
R S U
A D
E
L A T A
S U R E T
A T
G
K
S A M O S A
İ T A
O R
İ Ç A Ğ A
A K
H A C
R
S U N A
P A
B
B A
A L
Ş I
Bir süs
bitkisi

Eder,
paha

Yüz
ifadeleri

Resimli
duvar ilanı

Değerli bir
süs taşı

Alt
resimdeki
Yozgat
Şefaatli
belediye
başkanı

Acıklı
Kod

Akım
toplar

Bir süs
köpeği

Tanrı
tanımaz

İsim

Külhanbeyi ağzı

Dar, kalın
tahta
Durağan

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

Nüsha

İsyankar

Futbol
oyunu

Yemeklik
bir bitki

Üs,
merkez

Ceylan,
karaca

Vezir
uşağı

Üç köşeli
bir çalgı

İslam'ın
bir şartı

Erkek
ördek

Aba giymiş olan

Kafa,
ser

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI
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Z
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A L A
K S A K
İ
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L
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Ş E N E
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S
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E S T İ

Hazırlayan

Haydar Demirer
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Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

YAHYA
AKSOY
"Bir elinde tebeşir,
diğer elinde silgi Hep
yetişmemiz için, yazarsın öğretmenim Her
gün her saat durmaz,
sunarsın farklı bilgi Kaderimin yolunu , çizersin
öğretmenim. Karanlığın
içinde , 'meşale' yakan
sensin Bütün çiçeklerine,
gözü gibi bakan sensin
Minicik beyinlere,
ilimle akan sensin
Cehâleti bilginle ,
ezersin öğretmenim. "
Değerli şair A.Alev
Akboğa , duyarlı yüreği
ve akıcı kalemiyle, tüm
öğretmenler adına çocuğunun öğretmenine
böyle seslenmekte ve
hepimizin duygularına
tercüman olmakta.
Türkiye Cumhuriyetini bilim ve akıl ile
kültür temelleri üzerinde
kuran M.K.Atatürk, 1923
yılında Sirkeci Garı'ndan
yurt dışına gönderdiği
öğrencilere şu telgrafı

çekiyor :
" Sevgili öğrenciler,
sizleri bir kıvılcım olarak
yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz."
"Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim
vücudumu dolduran
yüksek ve manevi bir
kuvvet vardı; işte ben
bu milli kuvvete, bu Türk
Milleti'ne güvenerek işe
başladım " diyerek ilham
kaynağı olarak Türk
Milleti'nin vicdanını gören M. Kemal Atatürk,
emperyalizme, sömürgeciliğe ve çağdışı olan
her şeye karşı açtığı
savaşlarda özgürlük ve
bağımsızlık yolunda eşsiz
başarılar sağlamıştır.
En büyük başarılarından birisi olan " HARF
DEVRİMİ'ni " 1 Kasım
1928 'de gerçekleştiren,
24 Kasım 1928 'de "
MİLLET MEKTEPLERİ
BAŞ MUALLİMLİĞİ'Nİ"
kabul eden ATATÜRK,
bütün yurtta okumayazma seferberliği başlatarak "OKUMA YAZMA'
YI HER YURTTAŞA,KADINA, ERKEĞE; HAMMALA,
SANDALCIYA ÖĞRETİNİZ. BUNU YURTSEVERLİK ÖDEVİ BİLİNİZ”
diyen Atatürk'ün, " Millet
mektepleri baş öğretmenliği' ni" kabul ettiği
tarihi esas alan MEB,

24 Kasım 1981 yılından
itibaren , "ÖĞRETMENLER GÜN" olarak 24 Kasım tarihini belirlemiştir.
Daha önce ,
UNECO ve İLO örgütlerinin önerileri üzerine
,5 Ekim 1966 tarihinde
"Öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı
alan Birleşmiş Milletler
teşkilatı, 5 Ekim 1994’de
5 ekim tarihini "DÜNYA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
" olarak ilân etmiştir.
100 'e yakın ülkede bu
tarih, “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de
belirlenen 24 kasım
Öğretmenler gününün
Cumhuriyetimiz ve Atatürk'le ilgili olarak özel
ve özgün bir yeri ve anlamı bulunmaktadır. Bu
tarihin belirlenmesinde
"Atatürk'ün Doğumunun
100. Yılı-1981" etkinlikleri çerçevesinde, görevlerim nedeniyle ,1981
yılında Valilik sanat
galerisinde, Ankara'da
açtığımız “BELGELERLE
OKUMA- YAZMA SEFERBERLİĞİ" sergisi etkili
olmuş ve bu tarihin belirlenmesinde , MEB 'da
görev yapan Öğretmen
General Osman Güngör
Feyzoğlu ile birlikte gösterdiğimiz gayretler aydınlatıcı, etkili ve Öğret-

menler Günü’nün tarihi
konusunda belirleyici
olmuştur.
Dünya ve ülkemiz
için en önemli ve öncelikli sorunları arasında devamlı yer alan
okul- öğretmen- öğrenci konuları bu önemli
günlerde ve yıl boyunca
gündemde tutulmalıdır.
En üst düzeyde tartışılmalı, bilimsel ve teknolojik verilerden sonuna
kadar yararlanılmalıdır.
Ulusların kaderi eğitim
ve öğretime sıkı sıkıya bağlıdır. Bir yanda
"Dünya Eğitim Zirvesi"
toplanmakta, dijital
eğitim tartışılmakta, bir
yanda küresel ısınma
ve ekolojik dengeler
tartışılmakta, bir yanda
2050 'de dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı
hesap edilmektedir.Her
alanda bilimsel çalışmalara önem verilmeli.
Dünya ülkelerinin eğitim
yarışında, akıl,bilim ve
teknoloji temelini esas
alarak çalışmalıyız.Ulusal eğitim ve öğretim,
günlük çıkarlara dayalı
kişisel tercihlere bırakılamayacak kadar ulusal
ve evrensel boyutlara
sahiptir.
"Alnımızda bilgilerden
bir çelenk /Nura doğru
can atan Türk genciyiz,

GENÇLERiN PROJESi

HAYATA GEÇTi

Yer yüzünde yoktur
olmaz Türk'e denk /Korku bilmez soyumuz.
Candan açtık cehle
karşı bir savaş /Ey bu
yolda ant içen genç arkadaş
Öğren öğret hakkı
halka ,gürle coş/ Durma
durma koş.
Şanlı yurdum, her
bucağın şanla dolsun /
Yurdum seni yüceltmeye
antlar olsun."
Türkiye'de Öğretmenler Günü denince ilk akla
gelen Köy Enstitüleri olmaktadır. Eğitim-öğretim
ve öğretmen kavramıyla
bütün yönleriyle bütünleşen köy enstitüleri,tamamen Türkiye'ye özgü
, iş içinde , teorik ve uygulamalı olarak ülkemizin ve ulusumuzun bütün
yönleriyle hem kalkınmasını ve gelişmesini ,
hem de “Marşında” ifade
edildiği üzere,demokrasi
için çağdaş bir eğitim
sistemini kısa sürede uygulama alanına geçiren
ve çok başarılı sonuçları
görülmesine rağmen 17
Nisan 1940 'da yurdun
kırsal dört bir yanında 21 bölgede açılan
ve 1954'de aceleyle
ve iyi niyetten yoksun
bir şekilde kısa sürede
kapatılan köy enstitüleri
,1308 kadın, 15.943 er-

kek olmak üzere toplam
17.251 köy öğretmeni
yetiştirmiş ve yurt genelinde bir yeni umudun,
ışığın, sönmez aydınlığın
ve çağdaşlığın kapılarını
açmıştır. Mustafa Necati,
H.Â li Yücel, İsmail Hakkı Tonguç başta olmak
üzere bu alanda tüm
emeği geçenleri, hasretle, özlemle,rahmetle ve
saygıyla anıyoruz.
Eski köy enstitülerinden birisi olan Hasan
Oğlan Köy Enstitüsü'nü
, bütün uygulama alanları , binaları, atölyeleri
, araç ve gereçleri ile
birlikte ,toplumsal kalkınma ve değişimi sağlayan çağdaş bir eğitim
kurumu örneği olarak
EĞİTİM MÜZESİ haline
getirmeliyiz.Bu alanda
atılan adımların engellendiğini üzüntüyle görmekteyiz.
Pazarören Köy
Enstitüsünden mezun
olduktan sonra doğduğu Boğazlıyan-Oğulcuk
Köyü'ne öğretmen olarak
gelen ve benimde içinde
bulunduğum çok sayıda
köy çocuğunun istikbali
için güçlü temeller atarak gelecekte en büyük
sorumluluk mevkilerine yükselen insanları
yetiştiren , kurduğu
uygulama bahçesi ve

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri
Destekleme Programı 2019-1 çağrı metni
kapsamında Şefaatli Şehit Osman Belkaya
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ‘Kuruluş
Bursa’dan Kurtuluş 15 Temmuz’a’’ isimli
projelerini hayata geçirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
desteklenen projede dezavantajlı grupta yer
alan öğrenciler rehber öğretmen Kaan Doğan
Yazan koordinatörlüğünde Bursa, Ankara
ve Çanakkale’ye giderek milli ve manevi
değerlerini yakından tanıma fırsatı buldular.
Öğrenciler Bursa gezisinde Osmangazi,

uyguladığı eğitimle MEB
ile UNESCO tarafından
dünyaca anılan ve örnek
gösterilen çalışmalara ,
eserlere imzasını atan ve
yıllar önce hasta yatağında eski öğrencileri ile
ziyaretine gittiğimizde "
Oğulcuk Köyü'nde yetiştirdiği öğrencilerinin,
ülke yönetiminde en
üst düzeyde sorumluluk
mevkilerine geldiklerini
ve bunlar arasından, iki
bakanlar kurulu oluşacak
listeler yaptığını " heyecanla, gözleri parlayarak
ve gururla söyleyen,
rahmetli Baş Öğretmenimiz Hamdi Ünal’ı ve
birlikte çalıştığı öğretmenimiz Mehmet Ayyıldız’ı
da rahmet ve minnetle
anıyorum.
Baş Öğretmen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü
ve aramızdan ayrılan
tüm öğretmenleri, rahmetle ve saygıyla anarak
selamlıyor ve ülkemizin
en büyük zenginlik kaynağı ve dayanağı olan
eğitimli insan gücünü ve
Cumhuriyetimizin bekçileri fikri hür, vicdanı
hür gençliğimizi yetiştiren tüm öğretmenlerin
sorunlarının çözülmesi
dileklerimle, “ÖĞRETMENLER GÜNÜ’nü kutlayarak, başarılar diliyorum.

Orhangazi ve Emirsultan Türbeleri, Ulu Camii
ve Tophane’yi ziyaret ederek Bursa’nın tarihi ve
kültürel yerlerini yakından tanıdılar. Çanakkale
gezisinde Şehitlik Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı,
Kızılay Müzesi, Anafartalar, Conkbayırı ve 57.
Alay Şehitliği başta olmak üzere çeşitli bölgeleri
ziyaret ederek Çanakkale Savaşının geçtiği
bölgeleri gezdiler.
Ankara gezisinde ise TBMM, Polis Müzesi
ve Özel Harekât Daire Başkanlığını ziyaret
ederek 15 Temmuz gecesi bu kurumlarda
yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi oldular.
HABER MERKEZİ

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım
1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği
“Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin de yıldönümü
olan 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler
Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle Başöğretmenimiz
Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olmak isterdim. O güzel, masum
kalplerin hayata ilk adımlarını desteklemek, gözlerindeki gülümseme olmak için.
İnsan sevgisini öncelikli kılarak emek veren, mesleğinin öneminin farkında olup,
farkındalıklar yaratan tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Gününü
kutluyor, "Ögretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz olacaktır" sözüyle ögretmenin
önemini ve sorumluluğunu en guzel sekilde ifade eden Baş Öğretmenimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum...

Gülşen İTİK

GÜLŞEN KREŞ VE MONTESSORİ
OKULU KURUCU MÜDÜRÜ

Sedat TUYGUN
İl Temsilcilik Başkanı

Murat BALCI
İl Temsilcilik Sekreteri

Cihan ÇITANAK
İl Temsilcilik
Örgütlenme
Sekreteri

Berkan DOĞRUER
İl Temsilcilik
Mali Sekreteri

Reşit Savaş DOĞAN
İl Temsilcilik
Eğitim Sekreteri

Selver KOŞTAN
İl Temsilcilik
Basın Yayın Sekreteri

Yozgat İl Temsilciliği
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YENiDEN REFAH PARTiSi 3 YAŞINDA

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan,
partilerinin kuruluşunun 3’üncü yıldönümü dolayısıyla
açıklamalarda bulundu.
Kayhan, 81 ilde ve 900’den fazla ilçede teşkilatlanmalarını
tamamladıklarını belirterek, 200 bine yakın üye sayısına
ulaştıklarını bildirdi.
Kayhan, “Yeniden Refah Partisi, Türkiye siyasetinin her
geçen gün hızla büyüyen gücü ve parlayan yıldızı haline
gelmiş durumdadır” dedi.
Yeniden Refah Partisi’nin sadece eleştiren değil, Milli
Görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset
yaptığını anlatan Kayhan, “Medya ambargosu, anket
manipülasyonları, yok sayma, “kim olursa olsun yeter
ki Yeniden Refah olmasın” yaklaşımına rağmen, maddi
kaynaklarımız sadece üyelerimizin ve gönüllülerimizin
fedakârlıklarına dayalı olmasına rağmen, bu mesafeyi almış

olmamız büyük bir başarıdır.
Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar muazzam bir
teşkilat yapısının oluşturulması, bu düzeyde üye sayısına
ulaşılması, Yeniden Refah Partisi bayrağının ülkemizin
tamamında dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün
milletimize ulaşması, Yeniden Refah Partisi kadrolarının
inancının, azminin ve Milli Görüş davasının bereketinin en
büyük ispatıdır.
Bu azim ve inançla “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden
Büyük Türkiye”, “Hak ve Adaletin hâkim olacağı Yeni Bir
Dünya” hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz
ve çalışmaya devam edeceğiz.
Bugüne kadar partimiz tarafından ortaya konulan; “Milli
Kaynak Paketleri” kitabımız, “81 İlimize Yüzlerce Refah
Projesi” kitabımız, “Biz Türkiye’yi Biliyoruz” ve “Rantsal
Değil, Kentsel Dönüşüm” kitaplarımız başta olmak üzere,
hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık
ve tüm milletimizle paylaştık. Bunlara ilaveten, partimizin
“gölge kabinesi” olarak adlandırabileceğimiz “Milli
Siyaset Kurullarımız” iktidarımızın ilk 100 gününde tüm
bakanlıklarda hangi icraatları gerçekleştireceğimizi ortaya
koyacak kitaplarımızı hazırlamaktalar.
Ekonomik krizden, İstanbul Sözleşmesi’nin yol açtığı
sosyal sorunlara, işsizlikten, eğitimde yaşanan sıkıntılara,
Kıbrıs’tan, Akdeniz’de karşı karşıya olduğumuz tehlikelere
kadar birçok konuda, doğruya gönül rahatlığıyla doğru,
yanlışa da kararlılıkla yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz
milletimizle paylaştık. Yeniden Refah Partimizin 3. Kuruluş
yıldönümü hayırlı olsun, Milli Görüş’ün en büyük zaferlerine,
Milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olsun"
ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

SORGUN ÜLKÜ OCAKLARI
ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI
Sorgun Ülkü Ocakları gençlerle bir araya gelerek
halı saha maçı yaptı. Ülkü Ocakları Başkanı AbdulSamet
Açıkgöz, “Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın her alanda gelişimini sağlamak
amacını kendimize görev kabul ediyoruz. Bu vesileyle
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Sorgun Ülkü Ocakları olarak nesillerimizin devamı,
geleceğimizin teminatı, Türk çocuklarıyla bir araya
gelerek halı saha maçı organize ettik. Katılım sağlayan
İlköğretim çağındaki çocuklarımıza ve değerli velilere
teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Eda DEMİREL

KOMŞUDAN

BiR HABER

Güz güzeli
Kapadokya
Bursa'da düğün hikayeleri
çeken bir fotoğraf firmasının
sosyal medya üzerinden
organize ettiği Kapadokya güz
organizasyonu yeni evlenen
çiftlerin ilgi odağı oldu. Gelinlik
ve damatlıklarını alarak 650
kilometre yol giden yeni
evli çiftler, Peri Bacaları ve
balonlarla kaplı gökyüzünün
eşsiz manzarası eşliğinde
en mutlu anlarını fotoğraf
karesine nakşediyor. Nevşehir,
Kırşehir, Niğde, Aksaray ve
Kayseri sınırları arasında
yer alan Türkiye'nin cennet
köşelerinden biri Kapadokya
Peri Bacalarının güzelliği, eski
evlerden restore edilen tarihî
dokusu bozulmamış otelleri
ve balon turları ile sonbahar
mevsiminde de yerli ve yabancı
turistlerin akınına uğruyor. Antik
kent, hazan mevsiminde yeni
evli çiftlerinde uğrak yeri haline
gelmiş durumda. Evli ve nişanlı
çiftleri kilometrelerce uzağa
fotoğraf çekimi için götüren
Mutlu Bir Kare firmasının sahibi
Meltem Say, sosyal medya
üzerinden duyurdukları güz
organizasyonuna Türkiye'nin
her yerinden çiftlerin ilgi

gösterdiğini söyledi. Kimi
zaman havanın eksi 1 dereceye
düştüğü, çekimlerin kimi
zaman 12 saatten fazla sürdüğü
Kapadokya çekimlerinde
her gün bir çifti konuk edip
fotoğrafladıklarını anlatan Say,
"Kapadokya hazan mevsiminde
Alis Harikalar Diyarı gibi,
sabah gün doğmadan başlayan
çekimlerimiz gün boyu en
güzel yerlerde devam etti. Yılkı
atlarının bulunduğu alanlardan,
balonların olduğu alanlara ve
Kapadokya'nın tarihi hanlarına
kadar her yerde çiftlerimizi
fotoğrafladık. Onların o anlarını
hikayeleştirdik. Balonlara
binen çiftlerimizde oldu.
Korktular ama sonuçlarını
görünce hepsi çok mutlu
oldu. Biz Bursa firması olsak
da Türkiye'nin her yerinden
çiftlerle sosyal medya üzerinden
kontak kurup bu fotoğraf
buluşmalarını sağlıyoruz.
Fotoğrafçı dostlarımız hiç
Kapadokya'da bu türde çekim
yapmadılarsa kesinlikle tavsiye
ediyoruz çünkü Kapadokya'nın
bu mevsimde inanılmaz bir
atmosferi var" diye konuştu.
İHA

YÜREKLERI SIZLATIYOR

Başta Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün öğretmenlerimizin
24 Kasım Öğretmenler günü kutlarım

Abdullah YAŞAR

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı

Çorum’un İskilip
ilçesinde aniden bayıldığı
için götürüldüğü hastanede
beyninde tümör olduğu
tespit edilen ve ameliyatta
felç geçiren kadın ve ailesi,
ekonomik zorluklara karşı
mücadele veriyor.
Çorum'un İskilip
ilçesinde yaşayan Ayten
Nesim (38), geçtiğimiz
yıl aniden bayılması
üzerine eşi Adem Nesim
(38) tarafından hastaneye
götürüldü. Hastanede
yapılan kontrollerde Ayten
Nesim'in beyninde kötü
huylu tümör olduğunu tespit
edildi. Aldıkları haberle
Ayten ve Adem Nesim
çifti büyük üzüntü yaşadı.
Doktorların yönlendirmesi
ile eşini ameliyat ettirmeye
karar veren Adem Nesim,
ameliyat sonrası eşi felç
geçirince bir kez daha
yıkıldı. Geçirdiği ameliyat
sonrası felç kalan, kafası ile
sol el parmakları dışında
hiç bir organını hareket
ettiremeyen Ayten Nesim'in

bakımını eşi üstlendi. Adem
Nesim, eşi sebebi ile işinden
de ayrılmak zorunda kaldı.
ILÇE MÜFTÜSÜ
SAHIP ÇIKTI
Eşinin tedavisi Ankara
Şehir Hastanesi’nde
sürerken, Ömer Halis (5),
Samet (12) ve Zafer (14) adlı
3 oğlunu İskilip’te tek başına
bırakmak zorunda kalan
Adem Nesim, çocuklarını
yetiştirme yurduna vermeye
karar verdi. Durumdan
haberdar olan İskilip
Müftüsü Vahit Demiral,
aileyi çocukların yetiştirme
yurduna gönderilmesinden
vazgeçirdi ve yatılı Kur'an
kursunda öğrenimlerine
devam etmeleri konusunda
ikna etti. Yetiştirme yurdu
yerine yatılı Kur'an kursuna
yerleşen çocuklar, bir
yandan eğitimlerine devam
ederken bir yandan da
hafızlık eğitimi alıyor.
Eğitimlerini başarılı bir
şekilde tamamlayan
çocuklardan biri de hafız
oldu. İHA

Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu
Polat Özkan Yozgat halkına seslendi:

24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

“SÖZÜNÜZÜ TUTUN”

POLAT
ÖZKAN

Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Polat Özkan, Yozgat halkının göreve
geldiğinde kendisine “Hocam DSİ ile Kaman maçın sen al, TKİ maçını bize bırak”
dediklerini hatırlatarak, “Şimdi sözlerini tutma zamanı onlarda” dedi.

Özkan, bütün Yozgat halkını Pazar
günü oynayacakları Ankara TKİ maçına
davet tribüne davet etti.
SÖZLERİNİ TUTSUNLAR
Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu
Polat Özkan, iki maç üst üste kazandıkları
için mutlu oldukların söyledi.
Özkan, hedeflerine emin adımlarla
gittiklerini belirtti. Yozgat adına mutlu
olduklarını ifade eden Yozgatspor 1959
FK Teknik Sorumlusu Polat Özkan, “Ben
takımımla ilk toplantıda bu takımın
şampiyon olacağını söyledim. Söylerken
de takıma şunu söylemiştim. Bunu
yürekten söylüyorum. Neler yapacağımızı
hoca olarak biliyoruz sizi de bu seviyeye
getireceğiz demiştik. Zaten takım ilk
gittiğimizde şampiyonluk hedefinden çok
uzaktı. Psikolojik olarak Ankara TKİ şuan
lider. Biz üçüncüyüz ama bir maçımız
eksik. TKİ’yi bu hafta yeneceğiz. Allah
izin verirse liderlik koltuğunu alacağız.
Sonra da bu ligden Şampiyon Yozgat
takımlarından birisi çıkacak. İnşallah
bu takım biz oluruz. Bütün şehir beni
istedi ben bu takıma geldim yönetimde
teveccüh gösterdi. Bizi isteyen şehri

bu hafta maça gelecek ben onlara şunu
demiştim DSİ ve Kaman maçını bana
bırakın taraftarlarda TKİ maçını da bize
bırakın dediler. Ben iki maçta verdiğim
sözü tuttum şehirde sözünü tutsun gelsin
maça sonuna kadar bizi desteklesin”
diye konuştu.
7 GÜNDE 6 PUAN!
7 günlük hoca olduğunu kaydeden
Polat Özkan, “Öncelikle çok mutluyuz.
Şehrimiz adına mutluyuz. Uzun zamandır
takımımız iki galibiyet üst üstte
almamıştı. Şampiyon olduğumuz yıldan
sonra da Yozgatspor şehir olarak bu
havayı yakalamamıştı.
Yeşil Kaman maçından sonra
yakaladı. Bunun için mutluyuz iyi
çalışıyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz,
herkes görevini yapıyor. Daha 7 günlük
hocayım.
İkide iki yapmak benim için büyük
bir mutluluk. Allah izin verirse sezon
sonunda inşallah çok farklı şeyler
konuşacağız. Hedefimize doğru
gidiyoruz. Takıma geldiğimizde
takıma mental ve psikolojik olarak
gerekenleri yapacağımızı antrenmanda

Popüler spor:

Okçuluk
Son yıllarda adını sıkça duyuran
okçuluk, spor dalı olmanın yanı
sıra yeni bir hobi alanı oluşturdu.
Yozgat’ta da üç dernek kurularak
faaliyetlerine sürdürüyor.
Çok eskiye dayanan bir
avcılık yöntemi olarak bilinen,
spor yıllarda ise genç ve orta
yaşı grupları arasında sportif bir
faaliyet olarak öne çıkan okçuluk,
aynı zamanda bir de hobi alanı
oluşturarak, her geçen gün adını
duyurduğu gibi faaliyetlerine de
etkinlik kazandırıyor. Kamu kurum
ve kuruluşlarını
desteğini de
alan okçuluk,
STK’lardan da ilgi
görüyor.
İçişleri
Bakanlığı Sivil
Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün
destekleriyle, “Bozok Geleneksel
Okçuluk Spor Kulübü Derneği’nce
Yozgat’ta yürütülen “Geleneksel Ata
Sporumuz Okçuluk” adlı projenin
çalışmalarını yerinde izleyen İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı

Yurtlu, “ Yozgat il merkezinde
Bozok ve Üçok adıyla iki
dernek; Şefaatli ilçesinde
ise Okçuluk adıyla üç adet
okçuluk alanında faaliyet
gösteren derneğin kurularak aktif
şekilde çalıştıklarını söyledi.
Ayrıca, bakanlığın Yozgat’ta iki ayrı
derneğin okçuluk faaliyetlerine
destek sağladığını belirtti. Bozok
Geleneksel okçuluk Spor Kulübü
Derneği yönetim kurulu başkanı
Şükrü Yalman da, İl Müdürü
Yurtlu’ya, PRODES kapsamında
İçişleri
Bakanlığınca
desteklenen
projenin
çalışmaları ve
uygulama takvimi
konusunda bilgi
arz etti. Yalman,
bu projenin dört ay süreli olarak
yirmi beş kursiyerle sürdürüleceğini
vurgulayarak, ata sporu olan ve yeni
bir hobi alanı olmasının yanı sıra
boş vakitleri değerlendirmek amaçlı
olarak tercih edildiğini söyledi.
Haber Merkezi

taktik ve teknik olarak da
gerekenleri yapacağımızı
biliyorduk. Ancak bilimsel
olarak fizik kondisyon
sezon başında hazırlık
kampını geçirmediğini
biliyoruz. Buna bilimsel
olarak şuan için bir şey
yapma şansımız yok.
Çünkü takım
kamp yememiş. DSİ
maçında zaman zaman
oyundan düştük. Kaman
maçında ilk defa büyük
standartlara uygun bir
sahada maç yaptık.
Zaman zaman yine
fiziksel olarak oyundan
düştük. Bu takımın fizik
kondisyonunun zayıf
olduğunu gösteriyor ve
ufak bir Konsantrasyon
eksiğinden dolayı da o
golleri yedik. Bize bir
ders oldu ve daha iyi
olacağız” dedi.
Murat KARATEKİN
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