66 YIL HATIRI VAR
YOZGATLI’NIN HEDİYESİ

Yozgatlı iş insanı
Haydar Demirer,
şehrinin hediye
portföyüne ‘kahve’
ve ‘koku’yu
da ekledi.
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ÖZEL HEDİYE
66 yıl hatırı var sloganı ile yola çıkan Demirer’in
Yozgat’a özel hazırladığı kahve ve oda kokuları,
görsel tasarımı, lezzeti ve her ilçeye özel kokuları ile
Yozgat’a özel hediye tasarımlarına yenilerini eklemiş
oldu. Yozgat Sürmeli Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Demirel, Yozatlı’a özel ‘kahve’ ve ‘oda kokusu’
tasarıları hazırlayarak satışa sunduklarını söyledi.

4'TE

Sayı:3135

FİYATI: 1.00 TL

HAYDAR
DEMİRER

www.yozgatcamlik.com

DIREKSIYONA GEÇTI

BETON YOLU TEST ETTI
Yozgat Valisi Ziya
Polat, İl Genel Meclis
Başkanı İskender Nazlı,
İl Genel Meclis Üyeleri
ve İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Nazif Yılmaz
ile birlikte Esenli ve
Paşaköy grup yolları
Silindir ile Sıkıştırılmış
Beton Yol çalışmalarında
incelemede bulundu.

2'DE

SAKİN BİR BÖLGE OLSAK DA

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Geçtiğimiz gün Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğünde deprem,
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve
Eskişehir'de hissedildi. Hal böyle olunca akıllara Yozgat’ın, deprem
tehlikesi ve gelecekteki depremselliğini anlamamız gerekiyor.

Belediyenin Yıldız'ı kararını verdi...

BELEDIYE BAŞKANI CELAL
KÖSE YALNIZ BIRAKMADI
Yozgat Belediyesi’nin güler yüzlü
yöneticilerinden, herkesin ‘Yıldız ablası’
Yıldız Ersin, 47 yıllık memuriyet hayatını
emeklilikle taçlandırdı. >>> 2'DE

AKTİF FAYLAR VAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Uğur Temiz, MTA tarafından yaklaşık 550 aktif
fayın tespit edildiğini ancak tespit edilmeyen
fayların da bulunduğunu söyledi. Yozgat’ın
deprem tehlikesi açısından daha sakin bir
bölgede yer aldığını anımsatan Temiz, “Sakin
bir bölge olarak görünsek de hazırlıklı olmamız
gerekiyor. Geçmişten günümüze bölgemizde
deprem konusunda fazla bir can ve mal kaybı
bugüne kadar görülmemekle beraber bu
büyük tehlikeye her zaman hazırlıklı olmamız
gerekmektedir” şeklinde konuştu. 3'TE

KOCAELi KARARINI
UĞUR
TEMİZ

ÖZEL ÖĞRENCISININ

VERDi!
Yozgatlıların Kocaeli’nde ki adresi olarak
bilinen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu,
her geçen gün gücüne güç katmaya devam
ediyor. >>> 6. Sayfada

HAYATINA IŞIK SAÇIYOR
Yozgat’ta evde eğitim öğretmeni
Ümmügülsüm Kılıçaslan, down sendromlu
ve bedensel engelli 12 yaşındaki özel
eğitim öğrencisi Ahmet Efe Baran’a evde
eğitim vererek öğrenimine katkı sağlıyor.

ŞAİR VE AŞIKLAR ŞİİR
ŞÖLENİNDE BULUŞTU
Kırşehir Şairler
Yazarlar ve
Ozanlar Derneği
KIYŞAD tarafından
10. Aşıkpaşa
Şiir Şöleni
düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta
sonu Kırşehir’de
yapılan programa
yurt içi ve yurt
dışından pek
çok şair ve yazar
katıldı. 7'DE

7'DE

7'DE
ÖMER
CODAR

ÇAYIRALAN’A BÜYÜKŞEHİR

DESTEKLi HALI SAHA
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçeye
25 kuruş harcama yapmadan CHP’li büyükşehir
belediyelerin katkısı ile halı saha kazandırdıklarını
söyledi. >>> 8. Sayfada

YERLİ TOHUMDA

DENEME EKiMi

Yozgat İl Tarım Müdürlüğü ekipleri Yerli
buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve
yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla
buğday çeşit demonstrasyon ekimlerini yaptı.

EN ANLAMLI VE ÖLÜMSÜZ

MESLEKTiR
Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, öğretmenlerin,
tarih boyunca ve dünyanın her
noktasında bilginin, çağdaşlığın,
sevginin, barışın öncüleri,
toplumun bütün kesimlerine
yol gösteren önder ve
örnek insanlar olduğunu
söyledi. Yılmaz,
öğretmenliğin en anlamlı
meslek olduğunu belirtti.
A

6'D

FERHAT
YILMAZ

GÜNCEL
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Günün Kutlu Olsun Öğretmenim !...
Her 24 Kasımda öğretmenlerimi ve öğrencilik günlerini hatırlarım.
Hayıflandığım, üzüldüğüm ve sevinç duyduğum anlar olur. Özel
günlere karşı bir antipatim olsa da farkındalık
oluşturma adına önemsiyorum “Öğretmenler
Gününü”. Bu kutsal
mesleği severek ve gurur
duyarak yapmaya çalıştım. Pek çok anılarımız,
Sıkıntılarımız ve çıkmazlarımız oldu. Ayrıca
eğitimde ciddi tecrübelerimiz
oldu. Keşke şunu da yapsaydım
dediklerimiz vardı...Ama hayata
bugün yeniden başlasam yine
öğretmen olmak isterdim diyorum. Bir o kadar şerefli, bir o
kadar da onurlu mesleği gereği
gibi icra edenlere selam olsun.
Para için değil onur ve geleceğe
hizmet için yapılması gerek bir
meslektir öğretmenlik.
Şerefle, onurla yapmaya
çalıştığım bu mesleğe ne yazık
ki özel sorunlarımız nedeniyle

AHMET
SARGIN

erken veda etmek
zorunda kaldık.
Bu da bizim kendi
yanlışımız. Elbette
ki bu mesleğin de
sıkıntıları, sorunları
var.
Malumunuz en
büyük sıkıntısı sık
sık değişen eğitim
sistemimizdir. Milli
ve insani bir eğitim
politikamız olamadı
maalesef. Hep taklit ettik birilerini...
Türk Eğitim sis-

teminin
halledilmemiş sorunları olsa da
Öğretmenlik tercih edilebilecek
en kutsal, en onurlu bir meslektir. Tabii ki bu onurlu mesleğin
hakkını vererek çalışmak gerekir. Aynı zamanda öğretmenlik mesleği sabır ve fedakarlık
da ister. Genç beyinlere örnek
olunması gereken bir meslektir;
bunun bilincinde olmalı eğitimci.
Keşke hiç olmazsa 24 Kasımlarda bir araya gelip birbirimizi
kucaklayabilsek, sorunlarımızı

dile getirip öğretmenlik mesleğini toplumda öne çıkarabilsek.
Eğitim ve öğretimin tüm sorunlarını- çözüm önerilerimizle masaya yatırabilsek diyorum.
Bugün okullarda başarı neden
düşüyor, çocuklarımızı hayata
neden hazırlayamıyoruz? Milli ve
manevi değerleri niçin kazandıramıyoruz; hayata hazırlanmada
neden başarısız kalıyoruz bunları
oturup konuşabilsek, tartışabilsek diyorum. Kalite düşüyor,
eğitim yavaşlıyor ve kitap okuma alışkanlığı gittikçe kayboluyor. Okuma alışkanlığı olmayan
birisinin de hayatta başarılı
olması mümkün değildir. Okula
gönderiyoruz ama biz çoğunu
hayata kazandıramıyoruz ?..
Ne yazık ki: “Öğretmenler
Günü” bir iki basit törenlerden
öte gidemiyor. Üzüntü duyduğum bir olay. Yazık mı desem,
garip mi desem, acı bir gerçek
mi desem, bilmem ki ?..
Öğretmenlik kutsal bir meslek, öğretmenlik şerefli bir
meslek.
Öğretmenliği Peygamber

mesleği diye tarif edenler çok
doğru tanımlamışlar diyorum.
Gerçekten de peygamber mesleği gibi kutsal bir meslek öğretmenlik. Tabii ki kutsaliyetini
bilenler için...
Bence öğretmen okulları yeniden gündeme gelmeli. Seçkin
öğrenciler bu okullara ilköğretim
döneminden itibaren ayrılmalı.
Yüksek öğretmen okulları yeniden düşünülmeli. Öğretmen
işinin ehli olarak, mesleğinin
bilincinde yetişmeli. Zekası,
kabiliyeti, yeteneği ve becerisiyle öğretmenlik mesleğine kişi
yakışmalı... Tabi ki, bu eğitimi
hizmet içi eğitimle ömür boyu
devam ettirilmeliyiz. “Beşikten
mezara kadar eğitim” diyoruz ya
!..
Öğretmen toplumun önderidir. Bu mesleğe uygun insanlar
yetişmeli, bu mesleği temsil
eden insanlar görevde kalmalı...
Öğretmenim: görevinin kutsallığını unutma, mesleğin şerefli bir
meslektir, mesleğine sahip çık,
çünkü bu çocuklar ve yarınlar
sana emanettir.

Öğretmenliğin emeklisi
olmaz. Yüzlerce emekli öğretmenlerimiz var. Kendilerini
terkedilmiş, unutulmuş hissediyorlar. Bir çoğu sahipsiz, garip
ve mahzun... Hiç olmazsa 24
Kasımlarda onları hatırlayıp
ellerini öpsek, bir araya getirsek,
dertlerini dinlesek olmaz mı; bu
kadar mı vefasızız biz ? Emekli
öğretmenlerimizi de yalnızlığı,
sahipsizliği ve terkedilmişliği
bırakmamalıyız derim. Yazılacak
ve söylenecek çok şey var ama
yerini bulur mu bilmem.
“24 Kadım Öğretmenler
Günü” Münasebetiyle tüm öğretmenlerimi hatırlamak ellerinden
öpmek isterim, hatta onlarla
helalleşmek...
Hakkınız ödenmez biliyorum
ama benim cahilliğime sayın ve
hakkınızı helal edin; gününüzü
kutluyor hürmetle ellerinizden
öpüyorum.
Rahmetli olanlarınıza da Allah
dan Rahmet diliyor, halen görevde olan meslektaşlarımın da
“Gününü Kutluyorum” Günün
Kutlu Olsun Öğretmenim !...

DIREKSIYONA GEÇTI

BETON YOLU TEST ETTI

Belediyenin Yıldız'ı kararını verdi...

BELEDIYE BAŞKANI CELAL
KÖSE YALNIZ BIRAKMADI
Yozgat Belediyesi’nin
güler yüzlü yöneticilerinden,
herkesin ‘Yıldız ablası’ Yıldız
Ersin, 47 yıllık memuriyet
hayatını emeklilikle
taçlandırdı.
Yozgat Belediyesi’nin
yöneticilerinden olan ve son
olarak Termal Aqapark’ın
müdürlüğünü yürüten Yıldız
Ersin’in emekli olmasından
dolayı mesai arkadaşları
tarafından vefa buluşması
düzenlendi.
Gürsoy’un emeklilik
yemeğine Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse de katıldı.
Duygu dolu anların da
yaşandığı vefa buluşmasında
konuşan Köse, şunları söyledi:
“Şehrimizin ve belediyemizin
güler yüzü, 47 yıl belediyemize

emek vermiş olan Yıldız
Ersin Ablamızın emekli
olması münasebetiyle mesai
arkadaşlarımızla birlikte “Vefa
Buluşması” gerçekleştirdik.
Yüce Rabbim’den Yıldız

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Genel Meclis
Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclis
Üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Nazif Yılmaz ile birlikte Esenli ve Paşaköy
grup yolları Silindir ile Sıkıştırılmış Beton
Yol çalışmalarında incelemede bulundu.
Polat, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yolu, araç
direksiyonuna geçerek bizzat test etti.
Yozgat’ta geçtiğimiz yıl uygulamaya
başlanan beton yol uygulamasında inceleme
yaptıklarını dile getiren Polat, “Allah’a şükür
şu an kendi tesislerimizi kurduk.
Kendi tesislerimizde betonumuzu
parkemizi üretiyoruz. Şu anda kendi
tesislerimizden çıkan betonumuzun
yola dönüşmesini, betona dönüşmesine
memnuniyetle görüyoruz” şeklinde konuştu.
YERLİ VE MİLLİ
Üretilen yolların yerli ve mili olduğunu
anlatan Polat, “Ürettiğimiz yollar yerli ve
milli olması açısından önem taşıyor. Maliyeti
düşük, kullanımı avantajlı.

Bu nedenle ayrıca önem taşıyor.
Metrekare olarak da beton yollarımızı
artıracağız. Bu çalışmada emek veren
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL

Ablamıza ve kıymetli ailesine
emeklilik yaşantısında sağlık,
huzur ve mutluluklar diliyor,
emeklerinden dolayı şahsım
ve şehrim adına teşekkür
ediyorum.”
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Kuruluş:

Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere,
ebediyete intikal eden öğretmenlerimize
Yüce Mevladan rahmet niyaz ediyor,
yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde
ülkemizin geleceğini teminat altına alan
tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler
Günü’nü kutluyorum.
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SAKİN BİR BÖLGE OLSAK DA

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Geçtiğimiz gün Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğünde deprem,
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve
Eskişehir'de hissedildi. Hal böyle olunca akıllara Yozgat’ın, deprem
tehlikesi ve gelecekteki depremselliğini anlamamız gerekiyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Uğur Temiz, MTA tarafından
yaklaşık 550 aktif fayın tespit edildiğini
ancak tespit edilmeyen fayların da
bulunduğunu söyledi. Yozgat’ın deprem
tehlikesi açısından daha sakin bir
bölgede yer aldığını anımsatan Temiz,
“Sakin bir bölge olarak görünsek
de hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Geçmişten günümüze bölgemizde
deprem konusunda fazla bir can ve
mal kaybı bugüne kadar görülmemekle
beraber bu büyük tehlikeye her zaman
hazırlıklı olmamız gerekmektedir”
şeklinde konuştu.
AKTİF FAYLAR VAR
Prof. Dr. Temiz, Aydıncık, Çekerek,
Akdağmadeni, Boğazlıyan’da aktif
fayların bulunduğunu anımsatarak,
Yozgat’ın kuzeyinden geçen Ezine
Pazarı Fay zonunun bölgeye en
yakın deprem üretebilecek tektonik
yapı olduğunu kaydetti. Temiz,
açıklamasının devamında, “1938 yılında
meydana gelen 6.6 büyüklüğünde
merkez üssü Akpınar/Kırşehir ve
1940 yılında meydana gelen 5.6

DAMLA
ECZANESİ
SEDALİN
ECZANESi
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Kentpark girişi
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Akdağ
Mah.
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
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Viyana
Cad.
No:10/4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2

TELEFON:
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66 217
99 56 00

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 19.29
13.82
18.17
Satış: 13.99
19.36
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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14/3

VATANDAŞ NE DIYOR?
Yozgatlı vatandaşa
mikrofon uzatarak, deprem
hakkında düşüncelerini,
hazırlıklı olup olmadıklarını
sorduk. Yozgat’ın her ne
kadar deprem riski düşük
illerden biri olduğunu
düşünseler de Yozgatlı
vatandaşlar depreme
hazırlıklı olunması
gerektiğini ifade ettiler.

Hasan Arkan: Deprem bizim
için Allah’ın takdir buyurduğu
bir olay. Doğa olayı.

büyüklüğündeki merkez üssü YozgatKayseri olan depremler son yüzyıl
içerisinde bu bölgede hasara ve can
kaybına neden olmuştur. Türkiye’nin
neresi olursa olsun ‘güllük gülistanlık’
Mustafa
Dalgıç: Bizim
için felaket.
Buralarda
olmadı ama
diğer şehirlerde
oluyor. Çünkü
büyük binalar
oluyor. Onlar
dayanmıyor.
Yozgat’ta
deprem olmaz.
Çünkü tabanı taş.

bir durumdan bahsedemeyiz.
Ülkemiz yapı itibarı ile deprem
üretme potansiyeli olan bir ülke. Bu
nedenle her zaman hazırlıklı olmalıyız”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
Hayati
Erkoç:
Deprem
şiddet
ve ölüm
demek.
Yozgat’ta
da deprem
olasılığı
her yerde
olduğu gibi
burada da
olabilir.

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:57
06:11 07:25
07:40 12:32
12:37 15:05
15:02 17:28
17:23 18:50
18:47

Erhan Uyar: Deprem bizim
için daha fazla güvenlik
almayı, yapılan inşaatların ona
göre yapılmasını ve tedbiri
ifade ediyor. Aslında deprem
bölgesi dışındayız. Ama jeofizik
durumlar değişebilir. Oradaki
fay hattı bizlere de gelebilir.
Ama her türlü tedbirin alınması
gerekir.

Can Akça: Deprem acı ve
gözyaşı demektir. Türkiye’de
olduğu gibi her yerde deprem
olma olasılığı olabilir.

Selahattin Özcan; Deprem
bizim için felaketi ve acıyı ifade
ediyor.

Fehmi Bolat: Deprem bir ülkenin
çöküşü, canları yanması demektir.
Birde gece yakalandığında daha
kötüdür. Yozgat’ta deprem olması
olabilir. Bu fay hattına bağlı bir
şeydir. Fay hattı gezici olduğu için
nereden, ne zaman ve ne şekilde
olacağı belli olmaz. Rabbim
isterse her yerde olur.

Burak Aykaç: Daha önce
yaşamadığımız için pek bir
şey bilemiyoruz. Ama benim
ağabeyim Düzce depremini
yaşayanlardan. Abimin deprem
konusunda farkındalığı biraz
daha yüksek. Depremde önlem
alınması gerekir.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü
fedakarlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz.
Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

YusufBAŞER

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat İl Başkanı

GÜNCEL
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66 YIL HATIRI VAR
YOZGATLI’NIN HEDİYESİ

SEMİHA
ARASBORA

Senin hatrına
Tek sende yaşlanıp ölmekti ahtım
Seviyorum işte senin hatrına
Gülmesede bana talihim bahtım
Seviyorum işte senin hatrına
Şafak kızılını, kara geceni
Zikrimdeki onbir harf beş heceni
Kaldırım taşını daha niceni
Seviyorum işte senin hatrına
Topraktan yaprağa buğday taneni
Buram buram kokan ocak haneni
Bağrını açtığın sıcak sineni
Seviyorum işte senin hatrına
Ferimi tüketen dik yokuşunu
Yüzde kıvrım kıvrım iz nakışını
Hasretle kavurup can yakışını
Seviyorum işte senin hatrına
Taşı atanı da, gül tutanı da
Çalışan gezeni boş yatanı da
Muhabbet yapanı,su katanı da
Seviyorum işte senin hatrına
Çekik gözlü ya da iri gözlünü
Hem yuvarlak hem uzun yüzlünü
Bazen acı bazan tatlı sözlünü
Seviyorum işte senin hatrına

Yozgatlı iş insanı Haydar Demirer, şehrinin
hediye portföyüne ‘kahve’ ve ‘koku’yu da ekledi.
66 yıl hatırı var sloganı ile yola çıkan Demirer’in
Yozgat’a özel hazırladığı kahve ve oda kokuları,
görsel tasarımı, lezzeti ve her ilçeye özel kokuları
ile Yozgat’a özel hediye tasarımlarına yenilerini
eklemiş oldu.
Yozgat Sürmeli Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Demirel, Yozatlı’a özel ‘kahve’ ve ‘oda
kokusu’ tasarıları hazırlayarak satışa sunduklarını
söyledi. Çamlık Medya’ya yaptığı açıklamada
Demirel; “Yozgat’ın şehir dışı ve yurt dışına
giderken ne götürsek dediği hediye profiline
özel kahve çekirdeklerinden hazırlanmış kahve
ve ilçelerin özelliklerini taşıyan oda kokuları
hazırladık. Özel tasarım kutularda sunduğumuz
ürünler hemşehrilerimizden yoğun ilgi görüyor”
dedi.
2 YILLIK BİR PROJE
Projenin 2 yıllık bir proje olduğunu dile
getiren Demirer, "Yozgat merkez Çadırardıç
köyündenim. 2 yıllık bir proje ama geçmişe
dönük bir çok projemiz var işler ile alakalı. Biz
kimliğinde Yozgat yazan herkese ulaşmaya
çalışıyorum. Özellikle ben Yozgat ve Ankara’da
ikamet ediyorum. Özellikle iş adamları derneği
başkanlığı dönemimde kimliğinde Yozgat yazan
herkese ulaşalım dedik.
Yozgat’tan Ankara’ya giderken birine Yozgat
yazılı bir hediye götüremez olduk. Böyle Yozgat’ın
ciddi manada bir eksiği vardı. Bizde kendimize
özel kahve yaptıralım dedik. Bu işlerden de

Uçuk kaçık hatta cahil delini
Memurdan işçiye alim velini
Rabb' im için açtım gönül selini
Seviyorum işte senin hatrına
İster bir olsun, ister yüz yaşında
İster takke, ister şapka, başında
Bir tek , Vatan hainleri dışında
Seviyorum işte senin hatrına
Yufkadan çöreğe sini tepsini
Fakiri zengini bütün hepsini
Aras içten içe döktü hissini
Seviyorum işte senin hatrına
#Arasbora
YOZGAT'IN İLÇESİ AKDAĞMADENİ
MEMLEKET DEĞİLMİ AŞKIN NEDENİ
ÇİLELİ YORGUN DÜŞEN BU BEDENİ
SEVİYORUM İŞTE SENİN HATRINA

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

Bedrettin DIVRAK
BAŞKAN VEKİLİ

Özkan BAYRAM
BAŞKAN YARDIMCISI

Celal MACİT
BAŞKAN YARDIMCISI

Can GÜMÜŞHAN
BAŞKAN YARDIMCISI

Özcan YAĞMUR
BAŞKAN YARDIMCISI

Abdulkadir KOYUNCU
BAŞKAN YARDIMCISI

biraz anlıyoruz. Hediye yaptırdık ve talepler çok
güzel bir şekilde gelmeye başladı" şeklinde
konuştu.
HOBİ OLARAK BAŞLADIK
Demirer, projeye hobi olarak
başladıklarını belirterek, şunları kaydetti;
"Biz bunu aslında hobi olarak başladık. Daha
sonra çok ciddi talepler gelince bizim işimiz
oldu. Bizde bunu ciddiye alıp daha güzel
geliştirmeye çalıştık. Kimliğinde Yozgat yazana
yüzde 15 indirim sloganlarımız vardı. Yozgatlıyız
bununla da gurur duyuyorum ve gururla da
söylüyorum. Yozgat kahvesi yapalım dedik.
Yozgat’ın 66 yıl hatırı var afiyet olsun gurban
olduğum yazılı. Bizim şivemize özgü şeklinde
kahve yaptık. Yozgat içinden, dışarıdan ve yurt
dışından çok ciddi talepler var. Elimizden geldiği
kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Allah nasip
ederse bunun devamında özel leylak ve bambu
kolular olacak. Oda parfümleri gibi Yozgat ili ilgili
çok ciddi ürün gamı yapacağız."
66 YIL HATRI VAR
Demirer, açıklamasının devamında, "66 yıl
hatırı var. Onda sıkıntı yok. Lezzetini de özellikle
söylemek istiyorum. Özellikle Brezilya Santos
kahvesi kullanıyoruz. Hafif kavrulmuş ve ince
çekilmiş kahve. Bizim damak tadımıza uygun.
Hafif kahveleri seviyoruz. Çok güzel talepler aldık
ve inşallah devamını getiririz. Giderken Yozgat 66
kahvesini götürmeyi unutmayın. Hediye getirmeyi
de unutmayın. Afiyet olsun 66 yıl hatırımız var"
ifadelerine yer verdi.

16 ÇEŞiT

KAHVE

16 çeşit kahve ile müşterilerine
hizmet verdiklerini anlatan Demirer,
"Kahvelerin birçok çeşidini yaptık. 16
çeşit kahve yaptık. Menengiç, dibek
ve Türk kahvesi özellikle yaptık. En
çok talep bu 3 kahveye olunca 3 kahve
üzerinde yoğunlaştık. Satışlarımızda bu
3 kahve üzerinden oldu. Artık inşallah
birçok hemşehrdilerimizin olduğu
yerde bayilikler alacaklar. Evde yeni
bir projemiz olacak. Oturduğu yerden
Yozgatlılar para kazanabilecek. 1 koli
kahveyi satacak. Her kolide yaklaşık
500 lira para kazanabilecekler. Doğal
olarak Yozgatlının elektriğini ve suyunu
biz ödeyeceğiz. İnternet üzerinden
kahveye ulaşabilecekler. Daha iyiye
ve en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz.
Müşterilerimizin kutuda bulunan sosyal
medya ve telefon numaralarından
bizleri eleştirirlerse çok mutlu oluruz.
Eleştiriye açığız. Çünkü 2 yıl önce biz
buna başladık ve çok güzel bir noktaya
geldi müşterilerimiz sayesinde. Daha
iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum.
Şuanda internet satışı için alt
yapımız hazırlanıyor. Dünyanın her
yerine göndereceğiz. Yurt dışından
çok ciddi bir talep var. Dernek
başkanlarımızdan, iş insanlarımızdan
ve oradaki market sahipleri biz bunu
raflarımızda görmek istiyoruz diyorlar.
Fiyat olarak araştırdık ve birçok
konuda daha iyiyiz" diye konuştu.

Toplumun rehberi, geleceğin mimarı olan
öğretmenlerimizin önemini Başöğretmen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında
Kütahya Lisesi’nde yaptığı konuşmada
şu sözlerle ifade etmiştir: “Bir millet,
irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş
meydanlarında ne kadar parlak zaferler
elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar
vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.
Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun
elde ettiği kazanımlar sönük kalır.” Başta
baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutluyoruz
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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

Yozgat'ın
bir ilçesi

Konuşma
tarzı

Özel giysili
gece
eğlencesi

Başkan
Mahalli

Hiç
olmazsa

Enteresan

Kutsal
sayılan su

İlave
etme

Klarnet
Rusların
ünlü
destanı

Omurga
kemiği

Kısa yazı

Anahtar

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
Ut
çalan

On iki
düzine
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
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İri taneli
üzüm
Büyük
mutfak
sobası

Leylak
rengi
Kale
duvarı

Elektronik
bir cihaz
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
Meyve
tatlısı
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Diploma
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Bir
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gezme
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ölüsü
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Yukarı

Tümü,
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Dar
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Dünyanın
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Üye

OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ ADRESİNİZ
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pişirilen
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Atmaca

Onarım
işleri
Çin
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sevilen
Tutacak

Yaşlı
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Aşı
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Satrançta
bir taş
Tavır,
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Bir süs
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İsim
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Yozgat'ta
bir tepe
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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

Liste
başı

Aygır
deposu

Kuruntu

Erkek
boz deve

Bir
ilimiz

Metal
sarnıç

Japon
halk
türküleri

Gece
gösterisi

Dişi at
İlave
etme

İlkel bir
silah
Vilayet

* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır
* İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ
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Kurşun

Bir süs
bitkisi

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
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Gözenek
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Tez,
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ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri 4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03
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Öğretmenler günü kutlu olsun Uygar ulusu eğitim yaratır -1
"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız
şanlı,yüce bir toplum
halinde yaratır ya da
tutsaklığa yoksulluğa
sürükler." ATATÜRK
"...Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan,
halkı eğit." Kuan TZU
(İ.Ö.1000)
Bir ülkenin zenginliği
eğitimli insan gücüdür.
Yer altını, yer üstünü ve
insan gücünü geliştirerek yüceltir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti
çağdaş eğitim temelinde bir uygarlık projesidir.
TBMM tarafından kabul edilen
yeni Türk harflerinin, kısa bir
zamanda ve kolay surette her
ferdin ve büyük halk kitlelerinin
süratle okur yazar hale getirmek
maksadı ile her Türk vatandaşının üye olarak kabul edildiği,
” Millet Mektepleri Teşkilatı”
kuruldu. Teşkilât talimatnamesinin 4.maddesi: “Bu teşkilatın
reisi umumiliğini ve Millet ‘Mek-

tebi’nin Baş muallimliğini Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
Hz. Kabul buyurmuşlardır…”
ATATÜRK’ÜN "
Millet mektepleri
baş öğretmenliği' ni"
kabul ettiği 24 Kasım tarihini esas alan
MEB,ülkemize özgü
olarak, bu tarihi "ÖĞRETMENLER GÜN"
olarak belirlemiştir.
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.
"...Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü
zaman onu kurtarmak için tu-

YAHYA
AKSOY

tulması gereken en doğru yolu
öğreten okuldur.ülkemiz içinde
uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir.
En önemli ve verimli ödevlerimiz
öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu
ancak bu yoldadır. Bu zaferin
sağlanması için hepimizin tek
can, tek düşünce olarak belirli
bir program üzerinde çalışmamız
gerekir.İleri ve uygar bir ulus
olarak yaşayacağız…” ATATÜRK
Eğitim yakın çevreden başlar,aile,okul,öğretmen ile ülkeye
ve dünyaya açılır.Cehalet insanlık için büyük tehlikedir
Atatürk 1924 yılında, "
nereden esin ve kuvvet " aldığı
sorusuna karşı şöyle demiştir: "
...İlk esin, ana- baba kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından, eğitiminden
alınır./Gerek askerî yaşamımın
ve gerek siyasî yaşamımın bütün
dönem ve bölümlerini işgal eden
mücadelelerimde daima hareket
kuralım, milli iradeye dayanarak

milletin ve vatanın ihtiyaç duyduğu amaçlara yürümek olmuştur." 1920
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğü ve önderliğinde
Türkiye Cumhuriyeti,halkçı kitlesel seferberlikle çağı yakalamayı
ve onu aşmayı hedeflemiştir."...
Ne zaman milletimin bireylerinden birkaçının yüzüne baksam,
oradan ruh ve vicdanıma gelen
ışık, benim için en değerli bir
ilham ve verim kaynağı oluyor…”
1923
"Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren
sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz
eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir
özgürlüğünün en değerli simgesi
olacaksınız." 1924
." Bizim kuvvetimiz,milletin güven ve itimadıdır" diyen
Büyük önder Atatürk "Ben ve
benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine,yolumuzun
doğruluğuna eminiz" sözleriyle,kararlılığını ve hedeflerini vurgulamıştır. 1925
“Aç kapıyı,bekle bizi/Hep

beraber gelen biz/Kol kolayız el
eleyiz/Yoldayız biz, gelecek biziz/Soran biziz, bulan biziz/Soru
biziz, cevap biziz/Merak edip
araştıran/Dünyalar keşfedeniz/
Oyun biziz, müzik biziz/Koşan
biziz, duran biziz/Yürekteki rengi
bulup/Hep yeniden resmederiz/
Tohum biziz,toprak biziz/Güneş biziz, yağmur biziz/Her gün
biraz daha büyüyorken/Çiçeklenip açan biziz/Yarınlarsa hep
baktığın/Bir umutsa aradığın/O
da biziz, o da biziz." Nil Karaibrahimgil
"Umut biziz ve gelecek biziz"
diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle yüceltmeliyiz. Geleceğimizi gençler
şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına girmeliler.Nobel ödülü alan
Aziz Sancar yolunu izlemeliler.
"Umut biziz ve gelecek biziz"
diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle yüceltmeliyiz. Geleceğimizi gençler
şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına girmeliler. Devamı yarın

KOCAELi KARARINI EN ANLAMLI VE
VERDi!
ÖLÜMSÜZ MESLEKTiR
Yozgatlıların Kocaeli’nde
ki adresi olarak bilinen
Kocaeli Yozgatlılar
Federasyonu, her
geçen gün gücüne güç
katmaya devam ediyor.

Kocaeli Yozgatlılar
Federasyonu yönetimi;
başkan Erol Akalın
başkanlığında bir araya
gelerek; bir takım yeni
kararlar aldılar.
Yapılan toplantıda,
bünyesinde 6
federasyon 41 dernek
bulunduran Yozgat
Konfederasyonu’na
katılma kararı
alındı.
Oy birliği
ile alınan
karar sonrası açıklama yapan
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Erol Akalın,
amaçlarını; “Ülkemize,
milletimize, hemşerilerimize
ve memleketimize hizmet
etmektir. Bu amaçla gece
gündüz demeden çalışıyoruz.
Güçlüydük. Şimdi daha da
güçlendik. Çünkü

MEHMET
DENİZ

ülke genelinde kurumsal bir kimlik altında
hizmet veren Yozgat Konfederasyonu’na
katıldık. Birlik ve beraberlik içinde olacağız.
Birimiz, hepimiz için; hepimiz ise birimiz için
çalışacağız. Güçlü olmak; birlikten geçer.
Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum’
şeklinde açıkladı.
DENİZ, ‘GÜÇLENDİK ve SEVİNDİK’
Yozgat Konfederasyonu Genel
Başkanı Mehmet Deniz ise,
“Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu
Yönetim kurulu; Başkanı, Erol
Akalın ve yönetimi Yozgat
Konfederasyonumuza katılım
kararı alarak ailemize dâhil
oldular. Hoş Sefa geldiniz
kardeşler Güçlendik,
sevindik, birlikte olmanın
mutluluğunu yaşadık.
Birlikteliğimiz,
kardeşliğimiz kavi ve
hayırlı olsun İnşallah.
Birlik ve beraberlik
içinde hareket edeceğiz"
diye konuştu.

EROL
AKALIN

Başkan Yılmaz, “Öğretmenlik, insanlık
tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir”
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
öğretmenlerin, tarih boyunca ve dünyanın
her noktasında bilginin, çağdaşlığın,
sevginin, barışın öncüleri, toplumun bütün
kesimlerine yol gösteren önder ve örnek
insanlar olduğunu söyledi.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin
eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan
öğretmenlerin kutsal bir görev icra etmekte
olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, 24
Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir
mesaj yayınladı.
Yayınladığı mesajda, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet
Mekteplerinin Başöğretmenliğini
kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den
günümüze kutlanan
Öğretmen Günü’nün
tüm öğretmenlerimize
ve eğitim camiasına
hayırlı olmasını dileyen
Başkan Yılmaz,
“Öğretmenlik,
Türk milleti olarak
bizler için her
zaman kutsal bir
meslek olarak
benimsenmiştir.
Şüphesiz ki,

Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğimizin
şekillenmesindeki en büyük unsur eğitimdir
ve eğitimin baş mimarları da elbette
öğretmenlerimizdir. Bizlere; sevgiyi, saygıyı,
hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve
başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan
her değeri öğreten öğretmenlerimizdir.
Ülke topraklarını geleceğimizin teminatı
olan gençleri yetiştirmek için ülkemizi karış
karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her
zaman yanındayız. Milli kültür ve tarihimize
bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür
vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri
için bin bir fedakârlıkla çalışan,
öğretmenlerimize ne kadar teşekkür
etsek azdır. Başta, Başöğretmenimiz
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete intikal etmiş
tüm öğretmenlerimize Allah’tan
rahmet, hayatını sürdüren
öğretmenlerimize de sağlıklı
ve uzun ömürler diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle,
öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü
kutluyor, başarılı
ve geleceğe yön
veren bireyler
yetiştirmelerini
temenni ediyorum”
dedi.

Geleceğimizi
inşa eden bütün
öğretmenlerimizin
24 Kasım
Öğretmenler gününü
kutlarız.
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
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GÜNCEL

ŞAİR VE AŞIKLAR ŞİİR
ŞÖLENİNDE BULUŞTU

YERLİ TOHUMDA

DENEME EKiMi
Yozgat İl Tarım Müdürlüğü ekipleri Yerli
buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve
yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla
buğday çeşit demonstrasyon ekimlerini yaptı.
Sorgun İlçesine bağlı Karabalı ve Külhüyük
köylerinde yapılan ekimlere Yozgat Tarım İl
Müdürü Tanju Özkaya ve İlçe Müdürü Yusuf
Canbolat teknik personellerle birlikte katıldı.
Çiftçilerle birlikte ekim yapan İl Müdürü
Tanju Özkaya, yapılan çalışmalarda 7 İlçe, 18
Köy ve 9 Kuruluşa ait 40 Çeşit buğday ekimi
yapıldığını söyledi.
Özkaya, ““Bakanlığımızın asli
görevlerinden biriside yeni tohumluk
çeşitleri geliştirerek bunları çiftçilerimize
tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bakanlığımız
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü 2020 üretim sezonundan beri
'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı
Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin
çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması
çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda yerli
ve milli çeşitler çiftçilerimizle birlikte çiftçi
şartlarında ekilmekte ve çiftçilerimize
tanıtılmaktadır. 2022 yılında Bakanlığımız
araştırma enstitüleriyle ortak projeler
uygulayarak dekara verimi artırmak için
değişik ürün gruplarından 55 adet deneme
demonstrasyon yaptık. 2023 üretim
sezonunda da bu çalışmalara devam
ediyoruz” dedi.
1 KG UN BİLE BİZİM İÇİN KIYMETLİ
Yaşanan son gelişmeler bize gösterdi
ki 1 Kg ürün dahi bizim çok kıymetlidir
diyen Özkaya, “Şöyle bir hesap yaparsak
bu daha iyi anlaşılacaktır. Yozgat’ta 2022
yılında 2.840.000 dekar buğday ekilişimiz

vardır. Dekarda 1 kilogram artırsak 2.840
ton fazla buğday retmiş oluruz. Tonu 7500
liradan yaklaşık 21 milyon liralık ülkemize
ek kazanç demektir. İşte bunun için bu
demonstrasyonları çok önemsiyoruz. Bugün
burada Bakanlığımıza bağlı Bahri Dağdaş
Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş
olduğu 4 çeşidin ekimlerini yapıyoruz.
Bundan hemen öncede aynı enstitümüzün
4 çeşidini daha ekmiştik. Bunlarda başka
bu yıl Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve
Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları
tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 40
değişik buğday çeşidi, 7 İlçemize bağlı
18 köydeki 25 önder çiftçimizle birlikte
ekilmiştir. Çiftçilerimize bu yerli ve milli
çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan
yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve
yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye
ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında
bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl ve İlçe
Müdürlümüze başvurabilirler” diye konuştu.

Kırşehir Şairler Yazarlar
ve Ozanlar Derneği KIYŞAD
tarafından 10. Aşıkpaşa Şiir
Şöleni düzenlendi. Geçtiğimiz
hafta sonu Kırşehir’de yapılan
programa yurt içi ve yurt
dışından pek çok şair ve
yazar katıldı. Bu programa
Kırşehir Belediyesi ve İl Kültür
Turizm Müdürlüğü de destek
verip katkı sağladı. Kültür ve
Sanat şehri olan Kırşehir’in
tanıtımının amaçlandığı
program üç gün süreyle
devam etti.
Kırşehir Belediye Başkanı
Selehattin Ekicioğlu’un
makamında kabul ettiği
konuklar programa
katılmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
Kültür ve Sanat dostu başkan
da konuklarını tek tek
dinleyerek ilde ağırlamaktan
mutlu olduklarını ifade etti ve
her yıl Kültür Sanat adına ilde
600’ün üzerinde programa
destek verdiklerini dile
getirdi. Geçtiğimiz cumartesi
günü Kültür Turizm İl Müdür
Yardımcısı Eyüp Temur’un
rehberliğinde, KIYŞAD
yönetim kurulu üyelerinin
de katılımı ile misafir konuk
yazar ve şairlere ilin tarihi
turizm yerleri gezdirilerek
tanıtımı yapıldı. Ahi Evran
Camii ve Külliyesi, Aşık Paşa
Türbesi, Neşet Ertaş Gönül
Sultanları Müzesi, Ağalar
Konağı, Neşet Ertaş Kültür ve
Sanat Merkezi, Neşet Ertaş’ın
ve Halk Ozanı Muharrem
Ertaş’ın kabri ziyaret edilerek
tanıtımı yapıldı. Tarihi cami ve

medreselerde
konukların oldukça ilgisini
çekti. Aşıkpaşa adına
düzenlenen 10. Şiir Şöleni
Proğramı Neşet Ertaş Kültür
ve Sanat Merkezinde icra
edildi. Oldukça renkli geçen
programda şairler şiirlerini
yorumlarken ozanlar da
sazlı sözlü deyişleri ile
izleyicilere unutulmaz bir
gece yaşattılar. Belediye
Başkanı yaptığı konuşmada
ilde kültür sanat adına yapılan
programlara destek verip
katkı sağlamaktan mutlu
olduklarını dile getirdi ve
tüm konuklara katılımları
için teşekkür etti. Programın
sonunda toplu fotoğraf çekilip
plaket takdim töreni yapıldı.
Misafir konuklar katılımdan
duydukları memnuniyeti dile
getirdiler ve emeği geçenlere
teşekkür ettiler. Programa
Yozgat’tan davet edilen
Yozgat Şairler ve Yazarlar
Dernek Başkanı gazeteci
yazar Ahmet Sargın’da

katılarak
şehrimizi temsil etti.
Sargın etkinlik için yaptığı
açıklamada: “ Kırşehir’in
tanıtımına katkı sağlayan
programa katılmaktan
oldukça mutlu oldum.
KİYŞAD’ın saygın yönetim
kurulu üyelerine, kültür
sanat dostu Belediye
başkanına, İl Kültür Turizm
Müdür Yardımcısı Eyüp
Temur beyefendiye, Sunucu
Sait Sargın’a, Derneğin
Başkanı Ertuğrul Öcal ve
Veysel Turgut kardeşime,
İsa Erdoğan ve Erdoğan
Çalışkana, gazeteci
arkadaşımız Osman
İlhan’a hasseten teşekkür
ediyorum”dedi ve katılımdan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Kültür ve sanat şehri
Kırşehir’in tanıtımına katkı
sağladığına inandığım bu tür
programların diğer şehirlerin
tanıtımına da mutlak katkı
sağlayacağına inanıyorum
dedi.

ÖZEL ÖĞRENCISININ

HAYATINA IŞIK SAÇIYOR
Yozgat’ta evde eğitim öğretmeni Ümmügülsüm
Kılıçaslan, down sendromlu ve bedensel engelli 12
yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ahmet Efe Baran’a
evde eğitim vererek öğrenimine katkı sağlıyor.
Yozgat’ta Yılmaz ve Nuran çiftinin 12 yaşındaki
çocukları Ahmet Efe Baran down sendromlu
olarak dünyaya geldi. 4 yaşından sonra yürüme
kabiliyetini kaybeden Ahmet Efe Baran’a doktorlar
Adrenolökodistrofi (ALD) teşhisi koydu. O günden
sonra yürüme becerisini tamamıyla kaybeden
Baran’ın en büyük destekçileri anne, baba ve
kardeşleri oldu. Bir dönem engelliler okulunda
eğitim alan ancak rahatsızlığı nedeniyle okulu
bırakmak zorunda kalan Ahmet Efe, son 5 yıldır da
evde eğitim alıyor.
Öğretmeni Ümmügülsüm Kılıçaslan’ın
gösterdiği gayret ve çaba ile eğitimine devam
eden Ahmet Efe böylece sosyal hayata da adapte
oluyor. Fedakar öğretmen Kılıçaslan’ın verdiği
eğitimle Ahmet Efe hem eğitiminden geri kalmıyor
hem de fiziksel ve zihinsel gelişimi olumlu yönde

ilerliyor. Evde eğitim gören Ahmet Efe’yi ziyaret
eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da
öğretmeni Ümmügülsüm Kılıçaslan’a teşekkür
ederek 24 Kasım dolayısıyla öğretmenler gününü
kutladı.
Son bir yıldır Ahmet Efe’ye eğitim verdiğini
söyleyen Ümmügülsüm Kılıçaslan, “Ahmet Efe'ye
burada öğretmenlik yapıyorum, evde eğitim
öğrencisi Ahmet Efe. Down sendromu tanısı
var, kas rahatsızlığı var. Okula gitmesi ve ailenin
her gün taşıması zor olduğu için ben her gün
eğitimine evde devam ediyorum, bu şekilde
ilerliyoruz. Özellikle kas becerileri, aynı zamanda
bilişsel beceriler için kavramlarla ilerliyoruz. Biraz
egzersiz yapıyoruz açma ve germe hareketleri
yapıyoruz o şekilde ilerliyoruz. Ahmet Efe’ye her
gün geliyorum, ders programımızı öyle ayarladık
ama ben bu 1 senedir onun öğretmenliğini
yapıyorum. Bundan önce diğer öğretmenlerimizle
devam ediyordu ve 5 yıldır da evde eğitim
öğrencisi” dedi.

ÇAYIRALAN’A BÜYÜKŞEHİR

DESTEKLi HALI SAHA

Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, ilçeye 25 kuruş
harcama yapmadan CHP’li
büyükşehir belediyelerin katkısı
ile halı saha kazandırdıklarını
söyledi.
Yozgat’ın Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar,
açıklamasında, “CHP Genel
Başkanımız Sayın Kemal
Kılçdaroğlu’nun koordinesinde;
ilçemiz Kaynarpınar mesire
alanına belediyemiz
bütçesinden 25 kuruş harcama
yapılmadan CHP’li büyükşehir
belediyelerimizin destekleriyle
bölgemizin en büyük, en
donanımlı kapalı halı sahasını
yapıyoruz” dedi.
Açıklamasında spor
kompleksinin özellikleri hakkında
da bilgi veren Codar, şunları
söyledi: “Halı saha standartların
üzerinde 35x50 metre ebadında
olacak. Oturarak ve ayakta
toplam 500 kişilik seyirci tribünü,
tribün altı soyunma odaları, wc ve
duş alma odaları ile depo, seyirci
tribününde dahil olmak üzere
komple kapalı sistem olarak
projelendirdiğimiz tesisimizin
kapladığı alan 2000 metrekareden
oluşuyor.”
Projenin 8 milyon maliyetle
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“ÖNCÜLÜK

Çayıralan Belediyesi tarafından
kazandırılan en büyük proje
olduğuna dikkat çeken Başkan
Codar, tesis inşaatından önce
genişletmesi amaçlı mesire alanı
batı kısmında 35 bin metrekare
yerin kamulaştırma işlemine
başlandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Ömer Codar,
kapalı halı saha yer seçiminin
encümen ve belediye meclisinde
daha önceden görüşülerek
Kaynarpınar mesire alanı olarak
belirlenmesinin nedenlerini de
açıkladı.
Codar, şu bilgileri verdi: “İlçe
merkezine yürüyüş mesafesinde
olması, Kaynarpınar mesire
alanımızda 12/24 saat görevli

personelimizin iş gücünden
faydalanılarak ayrıca personel
istihdamının gerektirmediği,
Kaynarpınar da faal olan ÇEKAŞ
restorana müşteri desteği
sağlaması gibi gerekçelerimizdir.
Kapalı halı sahamız yüklenici
firma tarafından hava şartlarının
durumuna göre 60 gün içinde
belediyemize teslim edilecektir.
Sayın Genel Başkanıma ve bu
projemize destek olan tüm
belediye Başkanlarımıza teşekkür
ediyorum. Sağ olasın Sayın
Genel Başkanım. Sağ olasın katkı
sunan tüm belediye başkanlarım.
Gelişmeleri süreç ilerledikçe
kamuoyu ile paylaşacağız.
İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”
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FİYATI: 1.00 TL

ETMEYE DEVAM

EDECEĞİM”
Türk kadının gücünü tüm dünyaya
gösteren milli güreşçimiz Yozgat’ın
yengesi Yasemin Adar Yiğit, kadınlara
başarıları ile öncülük etmeye devam
edeceğini söyledi.
CW Enerji, sponsor olarak destek
verdiği Dünya şampiyonu Milli Güreşçi
Yasemin Adar Yiğit’i ağırladı. Fabrika
çalışanları ile bir araya gelen Yiğit, CW
Enerji Ailesine destekleri için teşekkür
etti. Ziyarette konuşan CW
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Tarık Sarvan, Türkiye’de
kadın güreşine öncülük eden
Yiğit’in başarıları ile gurur
duyduklarını söyledi. Sarvan,
Milli sporcumuz Yasemin
Adar Yiğit’e sponsor olmaktan
duydukları memnuniyeti
ifade ederek,
“Türkiye’ye adını
2016’da Letonya’nın
başkenti Riga’da
düzenlenen Avrupa
Şampiyonası’nda
duyuran Yiğit,
ülkemize
kadınlarda ilk
altın madalyayı
kazandırdı.
Yasemin Türk

kadın güreşinde yeni bir sayfa açtı ve
birçok kadına örnek oldu. Dünyanın
zirvesinde yer alma başarısı gösteren
Yasemin, bizleri gururlandırmaya
devam ediyor” dedi. CW Enerji
olarak Yiğit’e destek olmaktan gurur
duyduklarını dile getiren Sarvan,
ülkemizin bayrağını dünyada
dalgalandıran genç sporcunun
her zaman yanında yer almaya ve
kendisine her zaman destek olmaya
devam edeceklerinin altını çizdi.
Başarılarına her geçen gün
yenilerini eklediğini belirten
Milli Güreşçimiz Yasemin Adar
Yiğit de, “Kadınlara başarılarımla
örnek olduğum için oldukça
mutlu ve gururluyum. Kadın
güreşine verdikleri
destek için CW Enerji
Ailesine çok teşekkür
ediyorum. CW
Enerji her zaman
yanımda yer aldı.
Destekleriyle
Türkiye’de
kadın güreşine
öncülük
etmeye devam
edeceğim” diye
konuştu.

