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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

Yozgat’ta ekipler canla başla çalışıyor ancak yetersiz kalınıyor

SON 20 YILIN

EN ETKiLi YAĞIŞI

Ülke genelinde olduğu gibi
Yozgat’ta da Cumartesi
gününden bu tarafa aralıksız
kar yağışı sürüyor. Yozgat’ta
merkezde Yozgat Belediyesi,
köylerde İl Özel İdaresi
ekipleri de kar temizleme
çalışmalarına devam ediyor.
Ancak, son 20 yılın en
etkili yağışlarından olan kar
yağışına ekiplerin de gücü
yetersiz kalıyor.

ŞEHİR HASTANESİ'NDE

LAZER DÖNEMİ

Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi
Hekimi Op. Dr. Nesime İnci Eryılmaz,
Şehir Hastanesinde uygulanmaya
başlanan Lazerle Pilonidal Sinüs
Ameliyatı hakkında bilgilendirmede
bulundu.
>>>7'DE

İKİ KEZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Yozgat Valisi Ziya Polat, kar temizleme
çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.
Valilik tarafından sık sık vatandaşlara da uyarılarda
bulunulurken, iki kez da olağanüstü toplantı
yapıldı. Vali Polat başkanlığında yapılan Güvenlik
ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki
toplantılarda son durumların tahlili yapılıyor. İl
geneli durum değerlendirme toplantısına paydaş
kurumlar da katıldı. İlçe Kaymakam ve Belediye
başkanlarının da video konferans yöntemiyle
katıldığı toplantılarda ilçelerin ve köylerin durumları
da görüşülüyor. >>> 3'TE

"Milletimizin emrindeyiz"
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeni
ile evlerinden çıkamayan vatandaşların
da temel ihtiyaçları karşılanıyor. Vali
Polat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Devletimizin emrinde, milletimizin
hizmetindeyiz” dedi.
>>> 3'TE

HALK OTOBÜSÜ
KARA SAPLANDI

SAHADAYIZ
Öte yandan Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse de sahada belediye çalışmalarını
yerinde inceliyor. Yoğun bir kar yağışının
yaşandığını dile getiren Köse, “Son 10 yılın en
yoğun kar yağışı ile şehrimizde kar kalınlığı
65 santimetreye kadar ulaştı. Karla mücadele
araçlarımızla ve ekiplerimizle çalışmalarımızı
acil durum seviyesine çıkardık"dedi. 3'TE

SARAYKENT'TE
ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Saraykent İlçe
Özel İdare ekipleri tarafından kapanan köy
yolları açıldı. 2'DE

AK Parti İl Başkanlığı'ndan suç duyurusu

YÜRÜYÜŞÜMÜZ DAHA KARARLI

Yozgat’ta etkisini artıran kar
sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir
merkezinde karla kaplı yolda
mahsur kalan sürücülerin yardımına
vatandaşlar koştu. 3'TE

TARiH iÇiN OK ATACAKLAR
Yozgat Bozok
Üniversitesi
Geleneksel Türk
Okçuluğu Kulübü
tarafından bu yıl
dördüncü kez ‘tarih
için bir ok at’ yarışması
düzenlenecek.
Yarışmaya Türkiye’nin
farklı illerinden
yaklaşık 300
sporcunun katılması
bekleniyor. 8'DE

AK Parti Yozgat İl
Başkanlığı, bir televizyon
programının yayını sırasında
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a yönelik
ifadeleri nedeniyle Sedef
Kabaş hakkında Yozgat
Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulundu. İl

Başkanı Yusuf Başer, “CHP’nin
adeta yayın organı haline
gelen Tele1 ekranlarında
sistematik olarak partimize,
Genel Başkanımıza ilke, ahlak,
hukuk tanımayan hakaretamiz
ifadelerle en ağır saldırılar
gerçekleştirilmektedir" dedi.
>>2'DE

TEPSİYLE KAYDILAR

Yozgat’ta çocuklar ve büyükler, karın
keyfini tepsi, naylon poşet ve tahta kızak
gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya
çıkardı.
Yozgat’ta kar hayatı olumsuz etkilerken
çocuklar ve büyükler için eğlenceye
dönüştü. >>> 4'TE

SOHBETLER SÜRÜYOR
BEYDER Cuma
Sohbetlerinin bu
haftaki konuğu
Eğitimci Hurşit
Yiğit oldu.
>> 6'DA

GÜNCEL
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Kar Bereket Amma Biz de Buna Hazırlıklı Olmak Zorundayız

AHMET
SARGIN
Yozgat’a şükür arzu
ettiğimiz kar yağdı.
Bereketi rahmeti bol
olsun!
Rabbim afat ve felaketlerinden korusun.
Ne yazık ki, karla
birlikte yol kapanmaları, kazalar ve ısınma
problemleri başlıyor.
Fakir fukaranın
geçim derdi, ısınma
problemi gündeme
geliyor.
Ayrıca sokak hayvanlarını da unutmamak gerekir.
Kar kış kıyamet

desek de hayat devam
ediyor, edecekte.
İşe gidenlerimiz,
dükkanını açmak zorunda olanlarımız ve
çalışma mecburiyetinde olanlarımız var.
Onun için hayat devam edecek diyoruz.
Öncelikle karayolları ve belediye birimlerinin teyakkuzda
olup tüm yolların açılması, temizlenmesi,
tuzlanması önem arz
ediyor.
Elbette bunlar yapılıyor ve yapılacak.
Kazaların önlenmesi için de şart.
Yozgat içinde belediyemiz açılmadık yol,
cadde ve sokak bırakmamak için seferber
olmalı. Hani ne derler
“olağanüstü önlem!”
Evet bu hafta için olağan üstü önlem almak
zorundayız.
İş, aş, görev devam edecek. Kazalar

için önlemler devam
edecek etmeli de...
Tuzlama çalışmaları, araçlara zincir
takma zorunluluğu ve
kapalı yolun kalmaması adına fedakarca
çalışma dönemi dedik.
Bütün bunları yaparken bir de fakir
fukaranın, garip gurabanın ısınma, geçinme
sorununun da düşünülmesi gerekir tabii
ki...
Başta Kızılay, Afat
ve yardım kurumları
olmak üzere hepimiz
seferber olup garip
gurubaya da ekmek,
aş, odun kömür desteğinde bulunmak insani
görevimizdir.
Dedik ya her ne
kadar kar rahmet olsa
da maalesef bir takım
sorunları da beraberinde getiriyor, buna
karşı önlem almak da
bize düşüyor.
Bir önemli konu

da şu kurt, kuş tüm
canlılar bundan zarar
görecek.
Aç kalacak, donma
tehlikesi geçirecek!
Bunun sorumluluğu
da bize düşüyor.
İnsan, hayvan, kurt
kuş hepsine sahip çıkmak kol kanat olmak
ve yardımına koşmak
hem insani hem de
dini görevimizdir.
Onun için dedik
ya: Kar, kış, kıyamet
diye...
Malumunuz Yozgatlının sıkıntılı bir
sorunu da şu Lise caddesi..
Hem araçlar için
hem de insanlar için
sorun oluyor.
Malumunuz yolun
darlığının yanı sıra bir
de yaya kaldırımlarındaki kayganlık insanları yürümekte perişan
ediyor.
Allah korusun bir
yaşlımız düşüp beyin

kanaması geçirse bunun suçlusu kim olacak! Zamanında yazdık bu caddeye çözüm
bulunmalı dedik.
Ayrıca şu Çapanoğlu Abdesthanesi ve
tuvaleti camii cemaati
için, esnaflar için en
büyük problem.
Çevre düzenlemesi
tamam da tuvaletler
en son yıkılsa olmaz
mıydı? İnsanımıza yazık etmiyor muyuz?
Bunlar düşünülmeliydi.
Biz yakınız görüyoruz camii cemaatinin
durumunu, çarşı esnafının bu konudaki
mağduriyetini?...
Ve Sanayi esnafı...
Kar yağınca sanayi
esnafı da çok sıkıntı
yaşıyor.
Yolların durumu,
ulaşımın zorluğu, mekanın sıkıntıları hat
safhada..
Kar yağdığı gün

sanayideydik. Esnaf
haklı olarak söyleniyor, biz unutuluyoruz,
perişan oluyoruz, böyle olmamalı diyor.
Derdini yüksek sesle dillendirenleri gördük üzüldük.
Sözün özü şu: Her
şeye rağmen Yozgat
kış memleketi. Biz kışa
hazırlıklı olmalıyız.
Biz tedbirimizi alalım da takdir Allah’dan
olsun. Malumunuz
bu konuda en büyük
görev de belediyelere
ve Kara yollarına düşüyor.
Teyakkuzda olma
hali deniyor ya, teyakkuzda olmak zorundayız.
Ayrıca yardım, garip guraba, sokak hayvanları, odun kömür
ve yiyecek desteği için
de tedbirimizi almak
durumundayız.
Kimse devlete kusur atmasın Allah’a

şükür devlet baba bu
konuda alicenap ve
yardımda sınır tanımıyor.
Yeterki biz tedbir
alıp kime nasıl yardım
edebileceğimizi bilelim. İşte bu konuda da
mahalle muhtarlarına
iş düşüyor.
Mahallesini ve sorunlarını bilmek...
Kime neden yardım
edileceğinin tesbitini
yapmak.
Allah garip gurabanın, fakir fukaranın
yardımcısı olsun bize
de hizmet aşkı nasip
eylesin.
Evet bu hafta kar
yağışının devam edeceği ifade ediliyor. Biz
de görev başında olup
millete, vatandaşa hizmeti konusunda seferber olalım inşallah!..
Çünkü insana hizmet en kutsal görevdir, tabi ki tüm canlılara da...

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Sedef Kabaş hakkında Yozgat Adliyesi'ne suç duyurusu

YÜRÜYÜŞÜMÜZ DAHA KARARLI
AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, bir televizyon
programının yayını sırasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri
nedeniyle Sedef Kabaş hakkında Yozgat
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulundu.
AK Parti İl Başkanlığında basın açıklamasını
okuyan İl başkanı Yusuf Başer, “CHP’nin
adeta yayın organı haline gelen Tele1
ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel
Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan
hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar
gerçekleştirilmektedir.
14 Ocak’ta, Uğur Dündar'ın
moderatörlüğündeki programa CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul
Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci
Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda
Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün
olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur.
Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır
hakaretlerde bulunmuş program konukları da

bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır”
dedi.
Ülkemizin, son yirmi yıldır diplomasiden
askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye,
sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma
hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne
devam ettiğini anlatan Başkan Başer, “Yapılan
kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan
ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında
ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke
konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en
büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a
aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana,
muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan,
halkın teveccühüyle seçimler kazanan
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
bu zaferlerini hazmedemeyen “hazımsız güruh”
sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar
düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir
yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun
kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken;
bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir
ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede
bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı
karşıya kalmaktadır” dedi.
SEVİYESİ DÜŞÜK
MUHALEFET ANLAYIŞI
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Bu seviyesi
düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve
dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer
alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir
fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet
şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina
etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş
Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin

Türkşeker A.Ş Anadolu Marketing Ltd.Şti.

işbirliği ile enﬂasyonla
mücadele kapsamında
vergi mükelleﬁ olan perakendeci
(bakkal , market vb) noktalara
indirimli toptan şeker satışı
yapmaya başlamıştır.

Detaylı bilgi için: Tel:0354 212 36 36
1 KG TOZ ŞEKER : 7,10 KDV DAHİL
5 KG TOZ ŞEKER : 34,70 KDV DAHİL

ANADOLU
M A R K E T I N G

değerlerinin karşısında durmayı muhalefet
yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere
daha kendisini göstermiştir” dedi.
YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ
KARARLI SÜRDÜRÜYORUZ
“Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya
küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde
bulunur ya da saldırıya geçer “ diyen Başer,
“Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz
liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı
sarılıyoruz.
Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin
Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden
yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz.
Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı
sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK
Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak
olan bu televizyon kanalında liderimize
yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz.
Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve
tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin
haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı,
bu milletin iradesini temsil eder. Milletin
Saraykent
Kaymakamı Ali
Açıkgöz, Saraykent
ilçesinde köy
yollarının tamamen
açıldığını söyledi.
Kaymakam
Açıkgöz,
“Köylerimizden
Saraykent’imize
sorunsuz şekilde
ulaşım sağlanıyor.
Sabahın ilk
ışıklarından bu
yana fedakarca
çalışan tüm ekip
arkadaşlarımı tebrik
ediyorum” dedi.

Açıkgöz, “Kar
yağışını hasretle
bekliyorduk.
Çiftçilerimizin
emeklerinin
karşılığını alması
için bu yağışlar çok
büyük önem arz
ediyor. Tabi diğer
yandan da yağışın
ulaşım noktasında
sıkıntıya sebebiyet
vermemesi için
özellikle köy
yollarımızı ulaşıma
açık tutmamız
gerekiyor" dedi.
HABER MERKEZİ

temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına
hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir,
zavallılıktır. Hiçbir akl-ı selim sahibi, hakareti
ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez.
Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği,
anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle
kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef
Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu
hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu
ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi
olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz
ederiz” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

ÇALIŞMALAR

DEVAM EDİYOR
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış:
Alış:1473.44
1276.44
1117.55
Satış: 1350.00
1545.00
1193.00

DOLAR

Alış:
Alış: 16.09
12.23
13.81
Satış: 16.38
13.88
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

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

DAMLA
ECZANESİ
ELİF ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Kentparkgirişi
girişi Mektebim
Mektebim
Kentpark
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
KolejiSokak
karşısı
No:1/3-4
Karşısı
No:45/A
No:2
217 28 08
502 66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 15.62
13.82
18.17
Satış: 13.99
15.74
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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-6/-14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

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

Belediyelerin karla imtihanı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Uzun süredir başta
komşu iller olmak
üzere ülkenin farklı
noktalarındaki yerel
yöneticileri takip ediyorum.
Amacım, bir şekilde Yozgat’a kıyas,
terazi ölçeğinden
değerlendirmede bulunmak.
Neden böyle bir
kıyasa ihtiyaç duydum hemen izah
edeyim.
Eğer bir ihmal ya

da gerçek anlamda
mağduriyet var ise
her ikisini de birbirinden ayıralım.
Vicdani bakı hakkaniyetli değerlendirmede bulunalım.
Bazı durumlarda
kendi içinde acımasız
eleştirileri olan ve bu
eleştiriler üzerinden
şahısları hedef alan
ifadelere yer verebiliyoruz.
Kasıt, sadece makam sahibinden değil
bazen bizden, vatandaş ya da bir şekilde
vatandaş gibi görünen siyasi cenahlardan gelebiliyor.
Evvela şu gerçeği
hatırlayıp, şükrederek konuyu detaylandırmaya başlayalım
isterseniz.
Beyaz rahmet,
kesinlikle insanlık için

felaket olmadı olmazda.
Her durumda olduğu gibi bu durumda
ziyadesiyle görecelidir.
Toprağı suya hasret çiftçi ya da yaz
boyunca kuruyan su
kuyularından su bekleyen ahali için berekettir beyaz örtü.
Ama otomobilden
inmeden işe gidip,
inmeden işten gelen
için eziyettir.
Evet Yozgat’a da
kar çeşitli ulaşım
zorluklarını da beraberinde getiriyor.
Yağmur için de
aynı durum söz konusu.
Metrekareye düşen yağmur miktarı
bir bardak fazlalaşsın sanırsınız dereler
taşacak.

Coğrafi yapımız
dahi başlı başına kış
döneminde mağduriyet oluşturabilecek
durumda.
Peki tüm bunlar
yerel yöneticiler,
Özel İdare, Karayolları için mazeret mi,
değil elbette.
Kıyas dedik ya en
başta, bakıyorum
Çorum, Tokat, Sivas
gibi illere Yozgat’taki
mağduriyetin aynısı
oralarda da yaşanıyor.
Dönüyorum, şuan
bu yazıyı kaleme
aldığım Ankara’ya
bakıyorum; Dikmen,
Çankaya, Sincan
güzergahları kardan
geçilmiyor.
Ana hatların bir
bölümü kardan kısmi
olarak temizlenmiş,
ara sokaklara el değ-

memiş.
Bu ve benzeri kıyasları çoğaltabiliriz.
Kış mevsiminde
bazı zamanlar hakikaten bizi vatandaş
olarak çileden çıkarıyor, isyanın eşiğine
geliyoruz.
Gökten gelene
yerdeki yetersiz kalabiliyor kıymetli hemşerilerim.
Onunla birlikte
bakıyorum şehrin
geçmişine her başkan döneminde aynı
mağduriyet, aynı
serzeniş.
Sebep!
Aslında yaşadıklarımıza sebep
olarak, karla mücadele noktasında tam
anlamıyla yatırımın
yapılmamasından
kaynaklanıyor.
Öncelikler sıra-

lanırken karla, yani
etkisini hissettirdiği
birkaç gün için bu
kadar cömert olamıyor belediyeler.
Olamayınca yıllarca itfaiyede yaşadığımız eksikler
misali, ayda, yılda
yaşanacak çok katlı
apartman yangını için
risk almaya değer
bulmuyoruz bazı yatırımları.
Evet yerel yöneticiler karla mücadelede yetersiz kalmıştır,
diyelim demesine
ama bu sözü çok da
acımasız kullanmayalım.
Mevcut coğrafi
yapı, imkanları, yağış
yoğunluğu gibi sebepler kışları Yozgat’a farklı mağduriyetler doğura biliyor.
Eskiden bilmem

kaç köy yolu kapandı
diye yazardık, yazı
gazeteye düşmeden
yollar açılırdı ama
önce neyi yazdıysanız o algı kalırdı ve o
yollar kış boyu açılmazdı.
Bugün beyaz rahmet sonrası yaşadıklarımızın sebebi izahı
bu minvaldedir.
Onun dışında eleştiriye her zaman kulağı açık, algısı açık,
sabrı yüce olmak
gerekiyor.
Ki, bu noktada
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin
duyarsız olmadığına
inanıyorum.
Ki, kış soğuğunda
bizler için mücadelede edenlere de kolaylıklar diliyorum.
Allah yardımcıları
olsun.
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Yozgat’ta ekipler canla başla çalışıyor ancak yetersiz kalınıyor

EN ETKiLi YAĞIŞI

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da
Cumartesi gününden bu tarafa aralıksız kar
yağışı sürüyor.
Yozgat’ta merkezde Yozgat Belediyesi,
köylerde İl Özel İdaresi ekipleri de kar
temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Ancak, son 20 yılın en etkili yağışlarından
olan kar yağışına ekiplerin de gücü yetersiz
kalıyor.
İKI KEZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Yozgat Valisi Ziya Polat, kar temizleme
çalışmalarını yerinde incelemeye devam
ediyor. Valilik tarafından sık sık vatandaşlara da
uyarılarda bulunulurken, iki kez da olağanüstü
toplantı yapıldı.
Vali Polat başkanlığında yapılan Güvenlik
ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki
toplantılarda son durumların tahlili yapılıyor.
İl geneli durum değerlendirme toplantısına
paydaş kurumlar da katıldı.
İlçe Kaymakam ve Belediye başkanlarının
da video konferans yöntemiyle katıldığı
toplantılarda ilçelerin ve köylerin durumları da
görüşülüyor.
MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeni ile

HALK OTOBÜSÜ
KARA SAPLANDI
Yozgat’ta etkisini artıran
kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Şehir merkezinde karla kaplı
yolda mahsur kalan sürücülerin
yardımına vatandaşlar koştu.
Yozgat’ta 3 gündür devam
eden kar yağışı ile kar kalınlığı 50
santimetreye ulaştı. Karayolları
ana yollarda kar temizleme
çalışması yaparken, şehir
merkezinde ise karla kaplanan

evlerinden çıkamayan vatandaşların da temel
ihtiyaçları karşılanıyor. Vali Polat, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Devletimizin emrinde,
milletimizin hizmetindeyiz. Ekiplerimizce
olumsuz hava şartları nedeni ile dışarı
çıkıp alışveriş yapamayan başta
şehit aileleri ve gazilerimiz
olmak üzere, yaşlı, engelli,
yardıma muhtaç aileler
tespit edilerek ihtiyaçları
karşılanıyor” dedi.
İKİ GÜN ARA
VERİLDİ
Yozgat Valiliği kar
yağışı ve olumsuz
hava şartları nedeniyle
kamu kurum ve
kuruluşlarında hamile
ve engelli çalışanların iki
gün idari izinli sayılacağını
duyurdu. Yozgat Valiliğinden
yapılan açıklamada, “Yoğun kar
yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli,
hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu
görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı
günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde

yollarda ilerlemeye çalışan
sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle
araçlar kara gömülürken, yolda
kalan bir araç sürücüsünün
yardımına vatandaşlar yetişti.
Dörtyol mevkiinde kara saplanan
özel halk otobüsü de uzun
uğraşlar sonucu vatandaşların
yardımıyla kardan kurtarıldı.
temizleyerek güne başladı.

tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve
halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim
ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve
25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24
Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde
yapılacak MTSK elektronik sınavları
ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Özel bakım rehabilitasyon
kuruluşlarında, özel kreş
gündüz bakım evlerinde
ve çocuk kulüplerinde
görevli engelli ve hamil
çalışanlar 24 Ocak
Pazartesi ve 25 Ocak
Salı günleri idari izinli
sayılacaktır” denildi.
SAHADAYIZ
Öte yandan Yozgat
Belediye Başkanı Celal
Köse de sahada belediye
çalışmalarını yerinde inceliyor.
Yoğun bir kar yağışının yaşandığını
dile getiren Köse, “Son 10 yılın en yoğun
kar yağışı ile şehrimizde kar kalınlığı 65
santimetreye kadar ulaştı. Yağışlar sonrası
ulaşımın aksamaması adına kendi ekiplerimize

şehrimizde bulunan tüm JCB kepçeleri
kiralayarak dahil ettik. Karla mücadele
araçlarımızla ve ekiplerimizle çalışmalarımızı
acil durum seviyesine çıkardık. Sürekli devam
eden kar yağışı sebebiyle açtığımız yollar
tekrar kapanıyor ama Rabbim’in izniyle tüm
gücümüzle sahadayız. Bütün mahallelerimizi tek
tek kontrol ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça
tedbir almadan kendi araçlarımızla seyahat
etmeyelim” dedi.
SÜREKLİ MÜDAHALE EDİYORUZ
Köse, yoğun kar yağışı nedeni ile temizlenen
yolların yeniden kapandığını belirterek, “
Meteoroloji’den aldığımız bilgilere göre
Yüce Rabbim’in bereketi kar yağışı bir kaç gün
daha aralıksız olarak ilimizde yağmaya devam
edecektir. Ekiplerimiz 7/24 küreme, tuzlama ve
solüsyon çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddetli yağış devam ettiği için
temizlediğimiz yollar tekrar kapanıyor ve
ekiplerimiz sürekli müdahale ediyor.
Yozgat Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı
seferber ederek, ulaşımda aksama
yaşanmaması için var gücümüzle sahadayız”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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KENAN
EROĞLU
Monşer: Sonra
üstleriyle başlarıyla haşema denilen
şalvarlarıyla denize
ve havuza giriyorlar.
Aman ne çirkinlik, ne
çirkinlik.
Sonra çıkıyorlar, o
giydikleri şeyler üstlerine yapışmış bir vaziyette. O şeyi giyseler
ne giymeseler ne, üstlerine yapışınca daha
da çirkin bir görüntü
oluyor, hâlbuki ne
güzel mayolarını, bikinilerini giyseler çağdaş
bir Avrupalı gibi sere
serpe denize girseler
kim ne diyecek canım.
Biz kimsenin giyimine
kuşamına karışmayız.
Odgurmuş: Yine
aynı şeyi yapıyorsunuz. Herhangi bir kişi
bir yanlış yapsa ve o
kişinin de başı kapa-

lı olsa hemen bunu
bayrak yapıyor sayfalarınıza dikiyorsunuz
ve olmadık sözlerle ve
yanlış değerlendirmelerle karalıyorsunuz.
Herhangi birinin ya da
belli merkezler tarafından üretildiği anlaşılan
ve algı operasyonlarına malzeme olabilecek
ne kadar görüntü vs.
varsa hemen paylaşıyorsunuz. Meselenin
aslını esasını öğrenmeden basıyorsunuz
kalayı.
Sonra her insan
gibi her hangi bir Müslüman hata yapamaz
mı? Tabii ki yapar.
Binlerce, milyonlarca
insanın içerisinden
bir tane misal bulup,
onun üzerine yükleniyorsunuz.
Monşer: Canım bu
başı kapalı ve sakallı
insanlar da yanı çok
temiz insanlar değil.
Baksana vakıf yurtlarında neler oluyor,
kim bilir bizim bilmediğimiz, duymadığımız
yerlerde neler oluyordur.
28 Şubat sürecinde
Fadime Şahin’i, Müslüm Gündüz’ü hatır-

lasana, neler yapmışlardı. Hatta Müslüm
Gündüz denen sakallıyı Banyoda kıskıvrak
yakalamışlardı.
Odgurmuş: Monşer siz neler söylüyorsunuz, Bu Fadime
Şahin ve Müslüm Gündüz vakasının birer
mizansen olduğu ortaya çıkmadı mı? Sanki
çıkmamış ve her şey
anlaşılmamış gibi hareket ediyor ve önyargılarınızla karalamaya
devam ediyorsunuz.
Monşer: Bu dinciler var ya iktidardan
da güç alıyorlar. Her
türlü işleri yapıyorlar.
Ülke batıyor senin haberin yok. Ahlaksızlık
diz boyu. Ulusal Kanal
seyretmiyor musun,
Sözcü gazetesi okumuyor musun? Hatta
ülke batmış, gizli enflasyon anamızı ağlatmış da bizim haberimiz yokmuş.
Bak göreceksin
biz bahara çıkamayız.
Şimdi de ABD ile savaşa girecekler, ondan
sonra gelsin savaş,
gelsin ABD işgali. Bu
iktidar bizi mahvetti hiç olmazsa böyle

kurtulmuş oluruz bu
hükümetten.
Odgurmuş: Sizi
anlayamıyorum diyorum da yok anlarsın
diyorsunuz. Ülkede
yaşayan insanların
çok önemli bir bölümü
Müslüman değil mi?.
Evet. Peki, bu insanlar
din eğitimini nereden
alıyorlar?. Küçükken
mahalledeki Cami Hocasından, İmam Hatip
liselerine gidenler ise
o okullardan alıyorlar.
Peki diğer insanlar dini
nerden öğrenecekler,
hatta sizin söylediğiniz gibi doğru dini
nereden öğrenecekler.
Onun bir okulu, bir
kurumu var mı? Yok.
O halde vermediğin
bir eğitimin olumsuz
sonuçları için neden
Müslümanları suçluyorsunuz.
Bu insanlar, ülkenin çeşitli yerlerinde
bulunan çeşitli tarikatlarından de dini eğitin
alıyor olabilirler, dini
cemaat ve gurupların
neler yaptıklarını FETÖ
örneğinde gördük.
Siz Cumhuriyetle
birlikte tüm dini kurumları kapattınız,

dini hayatı baskı altına
aldınız. Peki, bu insanlar nereden din bilgisi
alacaklardı. Ailelerinden diyeceksiniz belki,
aileleri kim yetiştirecekti.
Jandarma korkusuyla nöbetleşe gözetleme yaparak Kuran
öğrenmeye çalışıldığını
siz bilmiyor musunuz?
Öğretmediğiniz, vermediğiniz, okutmadığınız bir dersten dolayı
insanları sorumlu tutuyorsunuz.
Önce hakkıyla öğretin ardından da isteyin
ya da yanlış yaptınız
deyiniz.
İnsanlar daha geçtiğimiz senelere kadar iyi bir dini eğitim
alabilmek için Mısır’da
bulunan El Ezher Üniversitesini tercih ediyorlardı, neden. Çünkü
Türkiye’de ileri bir dini
eğitim veren bir kurum yoktu da ondan.
Monşer:Biz çağdaş bir
millet yaratmak için
bu işleri yaptık, fakat
nerden bilelim bu cahil
halk bu kadar direnecek, her türlü gelişmemize karşı çıkacak,
şapka giymeyecek,

şalvar giymeye devam
edecek.
Halk cahil, halk geri
Zaten halk dediğin
nedir ki bir yığın. Bir
sürü, kolayca kanıyor,
nereye çekersen oraya
gider dedik ama hala
çağdaşlaştıramadık.
Odgurmuş: Halka cahil, halka sürü
diyorsunuz, nereye
çekerseniz oraya gider
diyorsunuz, buna mukabil, halkı istediğiniz
yere getiremediniz.
Dini duygularını bastırdınız, dini hayatını
yasakladınız. “laiklik
elden gider” diye milletin ensesinde boza
pişirdiniz, şunu anlamalısınız artık, halka
saygı duymalısınız.
Halk sizi seçmiyor diye
kızıyorsunuz. Siz halkın değerlerine saygı
duymuyorsunuz ki
halk sizi seçsin.
Maalesef, siz de
böyle davranıyorsunuz, Milliyetçi olarak
bilinenlerin bir kısmı
da böyle davranıyor.
Halka-millete önem
vermiyorlar..
Ben anlıyorum ki
siz Müslümanların bir
kusuru bir kabahati ol-

duğunda bunu bayrak
yapıp sokaklara çıkıyor, sosyal medyada
paylaşıyor, üstüne çirkin yorumlar yapıyor,
herkese duyurmaya
çalışıyor, dolayısıyla
Müslümanları mahkûm
etmeye çalışıyorsunuz.
Siz aslında Müslümanlara değil, İslamiyet’e
toptan karşısınız.
Bunu açıkça ilan
edemiyorsunuz, hata
yapan, yanlış yapan,
yanlış bir hareket içinde olan herhangi biri
üzerinden İslamiyet’e
saldırıyorsunuz.
Sizin bu huylardan
vazgeçmeniz lazım.
İslamiyet ve Müslümanlık hakkında
tek kitap okumadan,
Müslümanları ve İslamiyet’i eleştirmek size
pek yakışmıyor.
Halka-millete doğru
dürüst okullar ve dini
öğrenecek kurumlar
açar, dini hayatı öğretirsiniz ardından da bu
insanlardan istersiniz.
Şimdi ne veriyorsunuz ki neyi istiyorsunuz. Buna hakkınız
yok.
Daha dikkatli konuşmalısınız.

ENERJi TASARRUFUNUN

ÖNEMiNi ANLATTI
Makine Mühendisleri Odası Yozgat
İl Temsilcisi İhsan Salman Enerji
Verimliliği dolayısıyla enerji tasarrufu
ve hava kirliliği noktasında vatandaşları
uyardı.
Salman, “Ülkemizin yüzde 70'leri
aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke
ekonomisi ve milletimiz üzerinde enerji
fiyatlarını önemli bir baskı unsuru
haline getirdiği bilinmektedir. Enerji
ithalatı cari açığın yüzde 67'si kadar
olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5
milyar Dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz
enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor.
Ortaya çıkan bu rakam, bir aylık cari
açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel
cari açığın da yaklaşık onda birine
denk geliyor. Ülkemizde kullandığımız
enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı
para birimi ile satın alınan ve ana
vanası yabancıların elinde olan bir
enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır”
dedi.
Enerji verimliliği uygulamalarının
etkinleştirilmesi ve enerji
tasarrufu sağlanması; yeterince
değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji
kaynaklarının harekete geçirilmesi;
birincil enerji tüketimi ve elektrik
üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması,
Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef
olunması gerektiğini belirten Salman,
“Enerji tasarrufu, yabancı kaynaklı
olan enerjiden tasarruf ederek sadece
bireysel ve ülke ekonomisine katkı
sağlamaz, aynı zaman da hava ve
çevre kirliliğinin de tasarruf oranında
azalması anlamına gelmektedir.
Gelecek nesillere hem ekonomisi
güçlü hem de çevre açısından
yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak
biran evvel enerji konusunda gereken
tüm tedbirleri almamız gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO), Enerji Verimliliği Kongreleri
düzenlemekte ve bu alanda önemli

çalışmalar yürütmektedir. Binaların
ısı yalıtımı ve enerji performansı
açısından değerlendirilmesi; yüksek
verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma
ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve
yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri
kazanımı; kojenerasyon; bölgesel
ısıtma tesisleri; enerji verimli ve çevre
uyumlu taşıtlar, enerji verimliliği
açısından önem taşıyan konulardan
bazılarıdır. Odamız bu konularda
eğitimden denetim ve belgelendirmeye
kadar çeşitli faaliyetleri yürütmektedir.
MMO, halkımızın ve kamu
kuruluşlarının bu konularda bilirkişi
olarak ilk müracaat noktasıdır” dedi.
Salman, “MMO Yozgat İl
Temsilciliği olarak enerji sorununun
çözümü noktasında üzerimize düşen
her türlü teknik görevi; gerek milli
ekonomimiz adına gerekse de gelecek
nesiller adına gönüllü olarak kabul
ediyoruz. Bu kapsamda, içinde
bulunduğumuz Enerji Verimliliği
Haftası dolayısıyla vatandaşlarımız
enerji tasarrufu ve hava kirliliği
noktasında uyarıyor, aşağıda
sıraladığımız tedbirleri uyguladıkça
hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını
hem de şahsi ve ülke ekonomisine
katkı sağlayacaklarını kamuoyuna
bildiriyoruz. Kalorifer kazanlarının
tekniğine uygun yakılması ve kazan
bakımı işlerinde çalışacak kişilerin
"Sıcak Su Kazan Operatörü" kursuna
katılarak "Sıcak Su Kazan Operatörü"
belgesi almış olmaları, ateşçi/
kaloriferci belgesi olmayan ehliyetsiz
kişiler çalıştırılmamalıdır. Doğalgaz
sobasının filtreleri ayda bir kez
temizlenmeli ya da değiştirilmelidir.
Kullanılmayan baca delikleri
kapatılmalıdır. Doğalgazlı ısınma aracı
alımında verimi yüksek olanları tercih
edilmelidir. Bacalı doğalgaz cihazları
dolap içerisine yerleştirilmemelidir.
Bu durum cihazın ortamdan hava
almasını engeller ve verimini düşürür.
Doğalgaz tesisatları korunmalı ve
kontrol edilmelidir. Kaçaklara karşı
dikkatli olunmalıdır. Apartman kapıları
kapalı tutulmalıdır. Soba ve kalorifer
kazanları ile bacaların periyodik
temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır.
Kalorifer kazanlarının periyodik
kontrolleri yetkili kurumlara
yaptırılmalıdır. Vatandaşlarımızın
kömürlerini "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt
Belgesi" olan satıcılardan alması ve
bu belgeyi görmeleri gerekmektedir.
İlimiz sınırları içinde dökme kömür

satışı yasak olup, kömür torbaları
üzerinde üretici/ithalatçı firma bilgileri,
yakıtın özellikleri ve firma iletişim
bilgileri bulunan torba kömürlerin
kullanılması gerekmektedir. Petrol
koku, mineral yağ, araba lastiği
parçaları, lastik, katı atıklar ve
tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun,
boyalı odun, plastikler, ev eşyaları
ve yemek atıkları gibi evsel atıklar,
özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve
asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri
ile fuel-oil kaplarının ısınma amaçlı
yakılmamalıdır. Tüm ısıtma tesisatının
bakımı ve temizliği düzenli olarak
yapılmalıdır. Kazan dairelerinin
yeterince havalandırılarak işletme
talimatlarına uyulması gerekmektedir.
Kışın oda havalandırması, tam açık
pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır.
Gece/gündüz kullanılmayan alanlar
ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır.
Zaman ayarlı termostat kullanılmalıdır.
Termostatlar kapı, pencere ve
ısıveren aletlerin uzağına monte
edilmelidir. Konuttan bir günden
fazla ayrılınması halinde termostat
kapatılmalıdır. Termostat 19-20 °C ye
ayarlanmalıdır. Bunun üzerindeki her
1 °C, % 6 daha fazla yakıt tüketimidir.
Kalorifer radyatörlerinde termostatlı
vana kullanılmalıdır. Kış gelmeden
önce binalarda ve tesisatlarda ısı
kaçağının önlenmesi için yalıtımlar
kontrol edilmeli eksik olan kısımlar
tamamlanmalıdır. Binanın çatı, duvar
ve pencere yalıtımının tam olması
halinde; çatı yalıtımında % 20, dış
duvar yalıtımında % 15, pencere
kapı yalıtımında % 15, sızdırmazlık
önlemleriyle % 10 oranında enerji
tasarrufu sağlanır. Bu türden ısı
yalıtımı inşaat maliyetini en fazla %3
arttırırken, yıllık yakıt tüketimi ise %50
azalmaktadır. Radyatörlerin üzeri, önü
estetik sebeplerle kapatılmamalıdır.
Radyatör arkasındaki duvara folyolu
levhalar konulmalıdır. Böylece, %15
oranında yakıt tasarrufu sağlamak
mümkündür. Pencere ve kapı yalıtımı,
%15 oranında tasarruf demektir.
Kalın ve pencereyi tamamen kapatan
perdeler kullanılmalıdır. Akışın
sürekli olduğu binalarda giriş kapısı,
kendiliğinden kapanabilir ve hava
sızdırmazlığına uygun olmalıdır.
Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz
dışarıda 15 derecenin, içeride ise 20
derecenin üzerinde olduğu günlerde
kalorifer ve sobaların yakılmaması
gerekmektedir.” diye konuştu.

TEPSiYLE KAYAK

ÇILGINCA EĞLENCE
Yozgat’ta çocuklar ve
büyükler, karın keyfini tepsi,
naylon poşet ve tahta kızak gibi
çeşitli malzemelerle kayarak
doyasıya çıkardı.
Yozgat’ta kar hayatı olumsuz
etkilerken çocuklar ve büyükler
için eğlenceye dönüştü.
Akşam saatlerinde
ellerinde tepsi, naylon poşet
ve kızak alarak mahalle
arasındaki yokuşlarda toplanan
vatandaşlar, karda kayarak
eğlenceli vakit geçirdi.
Kimi zaman düşe kalka kimi
zaman da en usta kayakçılara
taş çıkarırcasına kayan
çocuklar, karın tadını doyasıya
çıkardı.
Mahalledeki yokuşları
adeta kayak pistine dönüştüren
çocuklara, büyüklerin de
katılması ile renkli görüntüler
oluştu.

Arkadaşlarıyla birlikte
kızak kayan Adem Temiz,
“Yoğun kar yağışı sonrası
kızak kayıyoruz, çok eğlenceli.
Tekrardan çocukluk yıllarımıza
döndük, mutluyuz” dedi.
Çocukluk yıllarına tekrardan
döndüklerini belirten Berat Kılıç
ise, “Burada çocukluğumuzu
yaşıyoruz. Uzun zaman
pandemi nedeniyle de böyle
keyifli zaman geçiremiyorduk.
Küçüklüğümüzde de tepsilerle
kayıyorduk, şimdi de
çocukluğumuzu yaşıyoruz. Kar
tatili de var. Çok mutluyuz”
şeklinde konuştu.
Karın keyfini çıkardıklarını
söyleyen Zehra Budak da,
“Yozgat’ta her kış karda
kayıyoruz, güzel, eğlenceli
oluyor. Tepsilerle kayıyoruz,
karın tadını çıkarıyoruz”
ifadelerine yer verdi. İHA
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Ordu'da
bir sınıf
İş bilimi

Gıybet

Blucin
kumaşı

İnatçı,
acımasız

Büyük
anne

Damla
hastalığı

İri bir
yılan türü

İlavesi

Bir çeşit
zamk

Vücutta
bir bölüm

Satrançta
bir taş

Döve
döve

Hint
kraliçesi

İlgi
çekici

İş,
davranış

Bir tür
ortaklık
Gladyatör
eğitmeni
Çağrı,
çağırma

İklimleme
aracı

Şarkılı,
danslı
gösteri

Küçük
bitkiler

İçle ilgili
Ata

O yer

Sayı
işareti

Daha
uzak

Bir sınav
türü

Üst
resimdeki
Ankara
sanayi
odası Bşk.

Yozgat'ta
bir tepe

Bir kişi
adılı

Mert
olmayan

Yemeklik
bir bitki

Koruma
alanı

Japon
halk
türküleri

Bir tahıl

Eski
otomobil

Yakın
çevre
Kamara
penceresi

Savunma
pozisyonu

Eğreti
düğüm

Alkol
derecesi
Bir sayı

Damızlık
erkek at

Memeli
bir
hayvan

Kayak

Kasınç

Macar
şarabı

Yara
bandı

Sürekli
itme

28 Ocakta
başlayan
fırtına

Vefalı

Açık,
apaçık
Vilayet

Alt
tabaka

Kadın

Uzaklık
anlatır

Kamuoyu
yoklaması

Kendini
saklama

Eli açık,
cömert

Üzüm
çekirdeği

Tutsak

Ağız
tavanı

Zarif bir
su kuşu

Telefon
lakırdısı

Ayrılık
sözü

Ötücü
bir kuş

Bir atımlık
barut

Geçimlik

Bir lamba
türü

Bir para
birimi

Tadı
buruk

İtalyan
kemanı

Demir
yolu

Bir kaplumbağa

Küçük
bir esnaf

Hükümdar

Kollu bir
tür org

Akarsu
yatağı

Deniz
paşası

Törpüleme

Keseli
ayı

Esenlik
dileme

Öğrenim
görme

Anlam,
mana

İşaretleme
kalemi

Fırlatma
Faiz
Ön
çalışma

Tepkili
uçak

Merdiven
Aydınlatması

Kural

Tehlike
işareti

Bir
ilimiz
Keman
yayı

Kekeme
Süpürge
otu

Büyük
geyik

Meyve
bahçesi

Bir orman
ağacı

Çam
yaprağı

Tatile
girmek

Engel
Küçük
su kanalı

Sefir
Favori

İsim

Baston

En kısa
zaman
Su ile
çevrili
kara

Yozgat'ta
eğitim
merkezi

Yapma,
etme

Kağıt
para

Üstler,
büyükler

Baskıcılıkta
bir baskı
türü

Alt
resimdeki
Yozgat
Valisi

İlişkin

Çağrı
ezanı

Kadın
rakip

Mektep

Bilgisayar
belleği

Boyu az

Mide
iltihabı

Bölmeli
göçebe
çadırı

En kıdemli
diplomat

Horoz
tepeliği

Erkek
dansçı

Anlam

Giysi
kıvrımı

Yabancı

Mesafe

Aylık

Akıllı,
zeki

Ünlü
kimse

Ankara'
da bir
park

Ankara'da
bir sera
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SUDOKU

Hızlı bir
dans

Gözlem

Göz
seyirmesi

Yozgat'ta
bir höyük
Bir Japon
yemeği

S

Latife
İlavesi

E
Uzak
Yemek

A

Alt alta
yazılmış
şeyler
Duvarcı
aleti

M
Ut
çalan

K
A
Ş
K
I
Ş
L
A

On iki
düzine
Ankara'da
bir vadi

U D
İ
Ö K
M
V E
N

Yadsıma

Topuğun
arkası

Yetki
alan

Üst
resimdeki
AK PARTİ
Ankara il
başkanı

Dökme
demir

Tuzlu

Büyük
mağaza

Ozan

Vesvese

Evcil bir
geyik

Değişken
huylu

Bir renk
Başkan

Mahalli

Enteresan

İptidai

Evin bir
bölümü

Bir
meyve

Eli açık,
cömert

Artistin
yaptığı

Tedavi
Çok
yüce

Bir
kumar
aracı

Resmi
bir giysi

Alt
resimdeki
Yozgatlı
sanatçı

K
J
K A R E
A S A T
C
K
A K A N
O R
A
E S R
İ Ş K İ
N
O N
M O R
E L
B
U Z A
L K E L
A
M O
M U Z
Z E K
T A M A
E T
N
S M O K
T A F A
Tepkili
uçak

Adale

Hint
bademi

Hint
prensi

Gelecek

Çocuk
yuvası

İnce
yapılı

Maç
sonucu

Danimarka peyniri
Felç

Tasvip

Üst yanı
açık boru

İslam'ın
bir şartı

Hiç
olmazsa

Özel giysili
gece
eğlencesi

Kutsal
sayılan su

Uzak
yerden

Mikroskop
camı

Kısa bir
tüfek
Temdit

Simgeler
dizisi
Yakın
arkadaş

Çabuk
kavrayan
Bir sınav
türü

Düzgün
ve iyi
konuşma
Sıkıntı
bildirir

Devre
arası

N
Torna
takımı
Beddua

A
H
Uçurum
İmkan

O
L
A
N
A
K

H
A
F
T
A
Y
M

Büyük
sıkıntı

İki direkli
bir yelkenli

M
A
R
T
İ
S K
K O
İ
E
A T
İ N
T A

Kayak

Bir işi zevk
için yapan
İtalya'da
yanardağ

Bir göz
rengi
İlişkin

Ö
A
T A T
R E Z E
İ
İ
N Ö Z C
A R
İ
M A H
C E F A
A
A T
M A Z
İ
İ G
A N
I
O K R
E T O N
D
L A
A M A T
L A
A
I K A
U Y A
T L I T
Tanrı
tanımaz

Daha
uzak

Sevgide
üstün
tutulan

Tatlı
dille

Tırpana
balığı

Öğrencinin
yıl sonu
belgesi

Dokuma

Kutsal
savaş

İşaret
Söz
yitimi

Bir süs
bitkisi

Topluluk,
zümre

Tayin

Konuşma
tarzı
Klarnet

Rusların
ünlü
destanı

Kısa yazı

Halı
tezgahı

Nişasta
bulamacı

Bir bamya
türü
Nazlı,
işveli

Zayıf,
çelimsiz
Akla
uygun

Atılmış,
atılan

İri bir
hayvan

Bir gece
kuşu
Binek
hayvanı

Uyarıcı

Ç
P
A
L I L I K L
B E R R A
K A R N E
A N
A D İ
M
E K İ M
U N Y A
A
A V L A M
A M A
L E
L E H Ç E
O R
O M U
S T A R
L
A
Ç U V A
Y A M A M
G A R
H A
Ö R
T I K
Ü Y Ü
R A N
Ü R K

İrin
birikimi

Çulluk
kuşu

Karışık
renkli

Bir çoğul
eki

Borç alınan para

Duru,
temiz

Halk,
amme

Tespih
tepeliği

Adaletli
Üzülme
sözü

Bir ay
adı

Mert
olmayan

Karnı
doymamış
Dünya,
cihan

Tuzağa
düşürme
Tirsi
balığı

Rumen
parası
Bir
ilimiz

İlave
etme

Omurga
kemiği
Anahtar

Bir nota
Acıma
anlatır

Büyük
bez torba
Falez

Yama
koyma

Toptan

Kasaba
oteli

Kalın su
borusu

Us

A
K
I
L
Yozgat'ın
bir ilçesi

Ç
A
Y
I
R
A
L
A
N

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

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

T
M A
R
T İ
H
P
Ç
Ş İ M İ
A K A
R E
İ
R A K
Y E R
İ S T E
İ
L A
G R O S
D
İ
N K A R
Ç E
O
R U L
K İ L
M U S
Tarih
öğretmeni

Hazırlayan

Haydar Demirer
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İSMAİL
CENAN
Geçen haftaki
kaldığımız yerden
makaleme devam
ediyorum.
EBREHE, HABEŞİ
ESVED B MAKSUD U
bir müfreze gönderip
MEKKE çevresinde otlayan develeri
ordugah a getirtti.
Bunlar arasında HZ
PEYGAMBER in dedesi ABDULMUTTALİB inde 200 devesi
vardı.
EBREHE daha
sonra HANATA EL,
HİMYERİ’yi KUREYŞİN reisi ABDULMUTTALİB e
yollayarak onlarla
savaşmaya gelmediğini ve yalnızca KABE’yi yıkmak
istediğini, eğer engel
olmaya kalkışmaz-

larsa kendilerine
dokunulmayacağını
bildirdi. ABDULMUTTALİB ise ordugaha
gelip develerini istedi.
Onun KABE’nin yıkılmaması için ricada bulunmak yerine
yalnız develerini
istemesini garipseyen
EBREHE ye kendisinin develerin sahibi
olduğunu ve KABE
yi merak etmediğini,
çünkü onu da kendi
sahibinin koruyacağını söylemekle yetinin
ve develerini alarak
MEKKE ye dönen
ABDULMUTTALİB,
KABE ye gidip beytini
koruması için ALLAH
a dua ettikten sonra
halka şehrin dışına
çıkmalarını, dağlara
ve vadilere çekilmelerini emretti.
Ertesi gün EBREHE ordusuna hücum
emri verdi. Fakat
kaynaklara göre askerin önünde bulunan
MAMUT adlı fil MEKKE ye doğru hareket
ettirilmek istendiğinde yerinden kımıldatılamadığı gibi ne

kadar zorladılarsa da
bu mamut denilen fili
bir türlü yürütemediler. Hayvan sonunda
geri çekildi. Tehlikenin geleceğini önceden hissediyordu.
Aradan fazla bir
zaman geçmedi.
Gökyüzü binlerce
EBABİL KUŞLARI ile
doldu.
Bunların gagalarında kızgın ateş
parçacıkları vardı.
Yukarıdan attıkları nohut büyüklüğündeki kızgın ateş
parçacıkları askerlerin tepesini delip
ayağından çıkıyordu.
EBREHE neye uğradığını şaşırtmıştı.
İlahi adaletin nasıl
olduğunu anladı.
Büyük bir korkuya
kapıldı.
EBREHE kalan
askerlerini de alarak
KABE’yi hızla terk
etti.
KABE'nin yıkılamayacağını ALLAH tarafından korunduğunu
iyice anlamıştı. EBREHE kalan askerleriyle birlikte YEMEN e

döndü. Gördüğü bu
olayın korkusundan
fazla yaşamadı bir
süre sonra öldü.
FİL VAKASI’nın
vuku bulduğu zamana
dair kaynaklarda verilen bilgilerde büyük
farklılıklar vardır.
547, 552 veya 563
yılları yanında HZ
PEYGAMBER in bu
olaydan sonra gelen
13 ile 40 yıl arasında
bir tarihte doğduğu
rivayetleri bulunmaktadır. Yaygın olan
inanış HZ PEYGAMBER in doğumundan
50 , 55 gün kala bir
Pazar günü vuku bulduğudur ki bu tarih
ARAPLAR da nesi
geleneğini göz önüne alanlara göre 569
diğerlerine göre 570
veya 571 yılıdır.
Kaynakların çoğunun orduda MAMUD adlı bir tek
filin bulunduğunu
kaydetmesine karşılık (MESELA BK İBN
SA’ D I 91; TABERİ, CÂMİ U’ L BEYAN XXX, 303 ) bazı
rivayetlerde 8,12,13

hatta 1000 e kadar
filden bahsedilmektedir. ( İBN SA D I
92 ; KURTUBİ XX,
193 CEVÂD ALİ, III.
507) MAMUD adının
Arapça kaynaklara,
nesli tükenmiş büyük
tarih öncesi fillerine
verilen “ MAMUT
“ (MAMMAOUTH )
adından bozularak
girmiş olabileceği
ileri sürülmektedir. (
HAMİDULLAH, l 289290 HZ PEYGAMBER
MEKKE’nin fethedildiği gün “ ALLAH fili
MEKKE ye girmekten
alıkoydu ve yalnız
RESULÜ ile müminleri oraya hâkim kıldı.”
Buyurmuş, HUDEYBİYE de devesi
KASVÂ çökünce bazı
sahabilerin “ KASVÂ çöktü “ demeleri
üzerine de “ KASVÂ çökmedi, ana fili
tutan tuttu “ demiştir. (İBN KESİR, XV
8665 )
ABDULLAH B
ABBAS HZ PEYGAMBER in amcası
EBÛ TALİB in kızı
ÜMMÜHAN İ nin

evinde kuşların attığı
bu taşlardan ZİFAR
boncuğu gibi kırmızı
çizgili olan bir tanesini gördüğünü, HZ
AYİSE de ordunun
önünde giden filin
sürücüsü ile bakıcısına kör kötürüm bir
halde dilenirlerken
rastladığını söylemiştir. (FAHREDDİN ER,
RÂZİ, XXXII, 97)
KUREYŞ KABİLESİ, MEKKE ve KÂBE
için büyük önem
taşıyan FİL VAKA’sını
tarih başlangıcı kabul
etmiş ve meydana
geldiği yıl “ AMÜ L
FİL “ adıyla meşhur
olmuştur.
Ancak bu durum
uzun sürmemiştir.
Olayın KUREYŞ
üzerinde bıraktığı etkinin büyüklüğüne ilk
delil, KUR ANI KERİM
in “ ASHABUL FİL
“ şeklinde adlandırdığı saldırganları
yine FİL adında bir
süre ile onlara hatırlatmasıdır. Diğer arap
kabileleri de bu olay
sebebiyle KUREYŞ e
saygı duymuşlar ve

BEYDER'DE SOHBETLER

ARALIKSIZ DEVAM EDiYOR
BEYDER Cuma Sohbetlerinin bu haftaki
konuğu Eğitimci Hurşit Yiğit oldu.
Eğitimci Hurşit Yiğit, katılımcılara "Dehalık
ve Canilik Arasında Emir Timur” konuşunda
açıklamalarda bulundu.
Yiğit, “Emir Timur’un nasıl bir karakterinin
olduğu konusunda bir uzlaşı yoktur.
Kimilerine göre O, bir dahi, kimilerine göre
ise bir canidir. Timur, 27 Nisan 1336 tarihinde
Çağatay Hanlığı toprakları içerisinde yer alan
bugünkü Özbekistan sınırları içerisindeki

Semerkant şehri ile Belh şehri arasında olan
Şehr-i Şebz şehrinde doğmuştur.
Babasının adı Turagay, annesinin adı Tekira
Hatun olan Timur, avucunun içinde bir kan
pıhtısıyla doğmuştur.
Ayrıca doğum günü Satürn ve Jüpiter
gezegenlerinin aynı hizaya geldikleri gündür.
Gerek avucunda kan ile doğması gerekse
de yıldız bilimine göre Satürn ile Jüpiter’in
birleştiği günde doğmasıyla kendisine
“Zamanın hâkimi” anlamına gelen “Sahipkıran”
unvanının verilmesi, onun ileride çok kan
dökecek ve cihangir bir hükümdar olacağına
yorumlanmıştır” dedi.
Cengiz Han soyundan Kazan Han'ın kızı
Saray Mülk Hanım’la evliliği nedeniyle damat
anlamına gelen “Küregen” lakabı almış ve
doğrudan Cengiz Han'ın soyundan gelmediği
için "Han" unvanı yerine "Emir" unvanını
kullandığını belirten Yiğit, “Yine katıldığı bir
savaşta ayağı aksak kalacak şekilde darbe
aldığından kendisine “Aksak Timur” anlamına
gelen Timurlenk lakabı takılmıştır.

Timur'un hedefi Cengiz Han'ın ölümünden
sonra parçalanan ve onun torunları tarafından
kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve
Altınordu (Altın Orda) devletlerini siyasi olarak
birleştirmek ve Cengiz İmparatorluğunu ihya
etmekti.
Önce Çağatay Hanlığı’nın başına geçti.
Sonrasında Hülâgü Han’ı mağlup
ederek İlhanlıların ve ardından da Altınordu
topraklarında hâkimiyet sağladı. Altınordu
devletini mağlup etmesinin Rus Knezlerinin
siyasi birlikteliğini sağlaması ve sonrasında da
Rusların, Osmanlılara büyük bir rakip olarak
ortaya çıkmaları eleştiri konusu olmuştur.
1398'de Hindistan'da Delhi Sultanlığı,
1401'de Suriye'de Memluk Devleti ve 1402'de
Ankara Savaşı'nda Osmanlılara karşı kazandığı
zaferlerle büyük bir güç konumuna gelmişse
de bu gücünü kurumsal bir devlet anlayışına
oturtamadığından hâkimiyeti kendi ömrüyle
sınırlı kalmıştır.
Timur’un coğrafya bilgisine özel bir ilgisi
vardır, savaşacağı ülkelerin coğrafi bilgilerini

bunu onlara “ EHLÜLLAH “ diyerek
belli etmişlerdir.
Bugünkü anlatacaklarım bundan
ibaret olup, haftaya
başka bir makalede
buluşmak üzere yazımı Yozgat sürmelisinin üç mısrası ile
bitiriyorum. Hepinize
selamlar, saygılar,
sevgiler
Yedi kaleminen
yazı yazarım
Aslım YOZGAT
lıdır gurbet gezerim
Çatağın boğazına
kazın mezarım
Yar gelip geçtikçe
sürsün bağrını
YOZGAT seni delik
delik delerim
Kalbur alır toprağını elerim
Eğer yârim sen
buradan gidersen
Koyun olur ardın
sıra melerim
YOZGAT ı sel almış soluğu duman
Sıtkınan seviyom
vallahi inan
Eller yârini aldığı
zaman
Ellerim koynumda
kalır bir zaman

önceden araştırır ve hatta 8-10 yıl öncesinden
bu ülkelere ajanlar gönderir, askeri yapıları
hakkında bilgiler edinirdi.
Ele geçirdiği ülkelerde yaşayan âlim
ve sanatçılara özel ilgi gösterir ve onları
Semerkant’a getirirdi.
Savaş teknikleri bakımından üstün
yeteneği, askerlerine verdiği önem, özellikle
de filleri bir savaş aracı olarak kullanmadaki
becerisi Timur’un bir savaş dâhisi olarak
nitelendirilmesine neden olmuştur.
Diğer yandan savaş sürecinde düşmanlarına
karşı acımasızlığı ve kan dökme konusundaki
fütursuzluğundan dolayı da cani olarak
nitelendirilmiştir.
Ömrü, oldukça uzun süreli savaşlarla,
geçmiş olan Timur 18 Şubat 1405 tarihinde, 69
yaşında, yine bir savaş sürecinde, Çin seferine
giderken son bulmuştur” ifadelerine yer verdi.
Program, BEYDER Genel Başkanı Aydoğan
Bilir’in Eğitimci Hurşit Yiğit’e kitap hediye
etmesiyle son buldu.
HABER MERKEZİ
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GÜNCEL

KOMŞUDAN

BiR HABER

BiR KÜLTÜR HALiNE
DÖNÜŞTÜ
Eğitim çalışmalarını destekleyici yönde farklı
hedef gruplara yönelik gönüllü etkinlikleriyle de
tanınan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Teknik Koleji‘nin
öğretmenleriyle de bir araya geldi.
Bilim Teknik Koleji Müdürü Memet
Yıldırım’ın daveti üzerine 18 Ocak 2022 günü
gerçekleştirilen toplantıda, okulda görev yapan
30 öğretmen ve okul yöneticilerine hitap eden
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğrencilerle Proje
Yapmak: Niçin ve Nasıl?“ başlığı etrafında
bilgiler paylaştı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kuruluşundan
sonra üniversitenin ERASMUS beyannamesi
alabilmesi, Uluslararası Ofis biriminin
kurulması ve Avrupa Birliği programlarında
aktif yer alabilmesi için yoğun çaba gösteren
ve üniversitede pek çok ilkin yaşanmasında
emeği olan ve öncülük eden Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, bu deneyimleri ışığında
öğretmenlerden gelen sorulara cevaplar
verdi ve artık günümüzde pek çok faaliyetin
proje tabanlı yürütülmesinin bir kültür haline
dönüştüğünü ifade etti.
Seminerde öğretmenlere TÜBİTAK destek

programları ve proje yarışmaları hakkında
detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
özellikle TÜBİTAK 2204 programlarına aktif
katılım sağlanmasının önemini vurguladı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencilerle
yapılacak çalışmalarda proje hazırlık, uygulama
ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili detaylı
bilgiler verdi. Konuyla ilgili temel kavramlar
üzerinden etkileşimli ve karşılıklı soru-cevap
yoluyla aktif katılımın canlı olduğu bir söyleşi
gerçekleştirildi.
Program sonunda okul Müdürü Memet
Yıldırım, davetlerini olumlu karşılayarak,
öğretmenlerle bir araya gelip, deneyim ve
fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya
teşekkür etti ve günün anısına Yozgat ile ilgili
tanıtıcı figür takdim etti.
HABER MERKEZİ

ŞEHIR HASTANESINDE
LAZER AMELIYATI BAŞLADI

Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi
Hekimi Op. Dr. Nesime İnci Eryılmaz,
Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlanan
Lazerle Pilonidal Sinüs Ameliyatı hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Eryılmaz, “ Lazer Tıp alanında gelişmeler
sonucunda lazer teşhis ve tedavide uzun
zamandır kullanım alanımıza girmiştir. Son
yıllarda genel cerrahi alanında özellikle
proktolojik rahatsızlıklarda kullanımı artmaktadır”
dedi.
Proktoloji yani kalın barsağın makata
yakın son kısmı (rektum) ve makat bölgesini
ilgilendiren rahatsızlıklara verilen genel adı
olduğunu belirten Eryılmaz, “Bu rahatsızlıkları

HEDEF ÜRETiM

ODAKLI PROJELER

isimlendirecek olursak pilonidal sinüs (kıl
dönmesi), hemoroid (basur-mayasıl), anal fissür
(makat çatlağı) ve anal fistül sıralanabilir. Bu
hastalıklarda uygun endikasyonlarda (kullanım
alanı-gerekçe) lazer tedavisi günümüzde
uygulanmaktadır.
Hastaların klasik cerrahiye göre daha az ağrı
hissetmesi ya da ağrı hissetmemesi, cerrahi
sonrası oluşan insizyon (yara izinin) minimal
düzeyde olması, işlem süresinin oldukça kısa
olması, yapılan işlem sonrası hastanede yatış
ve takip süresinin kısa olması, kısa süre içinde
iş hayatına ya da sosyal hayata dönüşe imkan
tanıması lazer tedavisinin en belirgin avantajıdır”
dedi.
UYGUN OLAN HASTALARA
LAZER TEDAVİSİ UYGULANIYOR
Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan ise,
“Hastanemizin sunduğu imkanlar doğrultusunda
uygun olan hastalarımızda biz de lazer tedavisi
uygulamaktayız. En son lazer uyguladığımız
pilonidal sinüs hastamızı ertesi gün taburcu ettik.
Kontrollere gelen hastamız akıntısı olmadığını
rahat bir nekahat dönemi geçirmektedir. Verdiği
bilgilerden dolayı Genel Cerrahi Hekimimiz Op.
Dr. Nesime İnci Eryılmaz’a teşekkür ederiz” diye
konuştu. HABER MERKEZİ
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
Başkamı Dr. Muhammed Adak’ı ziyaret etti.
Başkan Akay, TKDK’nın çiftçilik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme destekleri
konusunda yararlı bir görüşme yaptıklarını
söyledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) Başkamı Dr. Muhammed
Adak’ın yakın ilgi ve samimi yaklaşımına
teşekkür eden Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, TKDK’nın
sağladığı hibe ve diğer avantajlı desteklerden
çiftçilerin en iyi şekilde faydalanması için görüş
alış verişinde bulunduklarını ifade etti.
Çiftçinin daha fazla üretimle, daha fazla
gelir elde etmesini hedeflediklerini kaydeden
Başkan Akay; ‘TKDK Başkanı Dr. Muhammed
Adak ile oldukça yararlı bir görüşmemiz oldu.
İpard kapsamında kullanılacak hibe krediler
konusunda değerlendirmelerde bulunduk.
Çiftçilerimiz için üretim odaklı yeni projelerin
gündeme geleceğine inanıyorum’ diye konuştu.

TALAS’TA ÇALIŞMALARA
ARALIKSIZ DEVAM
Kış çalışmalarına aralıksız olarak devam eden
Talas Belediyesi, ilçe genelinde etkisini arttıran kar
yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarını
sıklaştırdı.
Kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe
genelinde faaliyetlerini sürdüren Kış Çalışması
Ekipleri gece gündüz hummalı bir çalışma
gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı
kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe,
4 traktör, 2 damperli kamyon ve 110 personel ile 4
vardiya halinde çalışmalar yürütülüyor. İHA

Ekipler 9 aylık
bebek için
seferber oldu
Sivas’ta 9 aylık bebeği hastaneye
götürmek isterken kar nedeniyle yolda
mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel
İdaresi ekipleri koştu.
Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar
yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım adeta felç
oldu.
Yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma
kapandı. Akıncılar ilçesi Doğantepe

köyünde öksürük ve nefes darlığı yaşayan 9
aylık bebekleri Z.K.'yı
otomobille hastaneye götürmek
isteyen aile ise kar nedeniyle daha fazla
ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan ailenin
yardımına Akıncılar İlçe Özel İdaresi
ekipleri koştu. Ekiplerin yolu açması ile
Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Z.K.
bebek tedavi altına alındı. İHA

KAR ÜSTÜNDE YARI
ÇIPLAK GÜREŞTILER
Kırıkkale’de gece yarısı sokağa çıkan 3
kafadar, soğuk havaya aldırış etmeden kar
üstünde yarı çıplak güreşti.
Kırıkkale'de kar yağışının ardından
şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kar
yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar
sokağa çıkarak karın keyfini çıkarttı.
Kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı
fotoğraf çekinmek isteyenler büyükşehir
parkına akın etti.
Gece yarısı sokağa çıkan 3 kafadar ise
soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde
yarı çıplak güreşti.
Amatör olarak güreştiklerini ifade eden
Doğan Akyüz, "Bu işi amatör yapsak olsak
da bir o kadar da hevesliyim. Şu zaman
da en güzel yapılacak spor dalı güreş
diyorum. Çoğu sporun çoğu işin mevsimi
olmadığı için bence güreşin de mevsimi
yoktur. Spor her dalda güzeldir. Karda

güreşirken insan üşüdüğünü hissetmiyor.
Daha çok yatıkça yapasın geliyor. İnşallah
devamını getireceğim" dedi.
Yusuf Can Karakaya, "Yusuf amcam
ve Doğan kardeşimle beraber bir kar
eğlencesi yapalım dedik. Onlar benden
daha profesyoneller. Beraber güzelce bir
eğlence yaptık. Çok mutlu oldum" diye
konuştu.
Kartopu oynamak sokağa çıkan
Metehan Cilasun, "Gerçekten özlediğimiz
bir güne geldik. Kışı hep böyle bekliyorduk
biz. Bu saatte herkes dışarı çıktı beraber
kar oynuyoruz. Mutluyuz yani" ifadesini
kullandı. İHA

ADLI GERÇEKLER BU
LABORATUVARDA AYDINLANIYOR
Kayseri Bölge Kriminal Polis
Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden
elde edilen bulguları inceleyerek suç teşkil
eden olayların aydınlatılması ve faillerin
belirlenmesini sağlıyor. Detayların tek tek
incelendiği laboratuvarda 2021 yılında 154
bin 546 bulgu incelenerek raporlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı
10 bölge laboratuvarından biri olan
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğü, Kayseri, Sivas, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat il ve
ilçelerine hizmet veriyor. Uzman ekipler,
meydana gelen bir olayın aydınlatılması
amacıyla olay yerinde delil niteliği
taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin
bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak
araştırılması, elde edilen bulguların tespiti,
kayıt altına alınması ve dokümantasyonu,
toplanması, muhafazası ve ilgili
yerlere gönderilmesi işlemlerini
yerine getiriyor. Olay yerinden
elde edilen bulgular, titiz bir
çalışmayla laboratuvarda
incelenerek gerçeğin ortaya
çıkarılmasında büyük rol
oynuyor. Belge, balistik,
kimyasal ve iz incelemeleri

olmak üzere dört alanda uzmanlık
faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuvarda
birçok alanda ekiplerin olay yerinden
topladığı bulgular dijital ve fiziki sistemlerle
incelenerek raporlanmasının ardından
güvenli bir şekilde ilgili soruşturma
kapsamına dâhil ediliyor. Kayseri Bölge
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü
2. Sınıf Emniyet Müdürü Adli Belge
İnceleme Uzmanı Dr. Hakan Beyaz, 2017
yılında TÜRKAK tarafından uluslararası
akreditasyonunu onaylanan laboratuvarda
7 ile hizmet verildiğini aktararak, "Kayseri
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı
Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü
Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 bölge
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden
bir tanesidir. Bölgesel olarak Kayseri
ilinde 7 ilimize hizmet vermekteyiz.
Bunlar Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir, Aksaray ve Yozgat illeridir.
Laboratuvar Müdürlüğümüzde şu
an dört inceleme alanında hizmet
vermekteyiz. Belge, balistik,
kimyasal ve iz incelemeleri
olmak üzere dört alanda
uzmanlık faaliyetlerimizi yerine
getirmekteyiz" dedi.

TARiH iÇiN OK
Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Okçuluk yarışması düzenleyecek
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ATACAKLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tarafından bu
yıl dördüncü kez ‘tarih için bir ok at’ yarışması düzenlenecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü
tarafından bu yıl dördüncü kez
‘tarih için bir ok at’ yarışması
düzenlenecek. Yarışmaya
Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık
300 sporcunun katılması bekleniyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulüp
Başkanı Murat Korkmaz, ata
sporunu yeni nesillere ulaştırmak
istediklerini söyledi.
İLGİ HER GEÇEN GÜN
ARTIYOR
Yozgat’ta geleneksel okçuluk
sporuna ilginin her geçen yıl
arttığına dikkat çeken Murat
Korkmaz, “Şuanda Yozgat’ta çok
ciddi bir ilgi var.
Okçuluk eğitimi çalışmalarını
Yozgat Bozok Üniversitesi,
Bozokspor Kulübü ve Halk Eğitim
Merkezi bünyesinde yapıyor.
100’ün üzerinde eğitimlere katılan
sporcu var.
Çok ciddi bir ilgi var. Gittikçe de
artıyor, arttıkça da bizim hoşumuza
gidiyor. Gücümüz imkanında da
elimizden geleni yapıyoruz.
YENİ NESİLLERE
AKTARACAĞIZ
Geleneksel okçuluğu yeni
nesillere aktaracaklarını kaydeden
Murat Korkmaz, “Biz bu sporcu
okullarda öğrencilere anlatıyoruz.
Okullarda okçuluk ile ilgili bir
şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Bu konuda da ilk tohumları
attık, şimdi artık gelen tohumlar bu
bilinçle yetişsin diye uğraşıyoruz”
diye konuştu.
BAŞVURU KOŞULLARI
Yozgat Bozok Üniversitesi
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü
tarafından yapılan açıklamada,
"Yarışmamız takım yarışmaları
ve devamında eleme usülünde*
bireysel yarışmalar olarak
yapılacaktır.
Yarışmaya yalnızca Geleneksel
Türk Okçuluğu temalı Kulüpler/
Üniversite Toplulukları takım olarak
katılabilmektedir.
Yarışmamız 05 Şubat 2022

YOZGATSPOR'DA
GÖZLER LiGE ÇEVRiLDi

tarihinde YOZGAT BOZOK
ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR
SALONU'nda gerçekleştirilecektir.
Katılımcıların yol ve konaklama
masrafı kendilerine aittir.
İletişim halinde yönlendirme
yapılacaktır.
Yarışma formatımız takımlar
halindedir. Takımlar 4 er kişilik
erkek ve kadın takımları şeklinde
olacaktır.
- Takımlar üniversite toplulukları
ve geleneksel okçuluk kulüpleri
olarak ayrı değerlendirilecek,
Üniversite toplulukları ilk 3 takım ve
Geleneksel okçuluk kulüpleri ilk 3
takımı ödüllendirilecektir.
- Bireysel sıralamada üniversite
toplulukları ve gelenek okçuluk
kulüpleri ayrımına gitmeden
tüm yarışmacıların dahil olduğu
sıralamada ilk 16 kadın ve ilk 16
erkek yarışmacı belirlenip, TGTOF
yönetmeliğinde geçen eleme
usulü* uygulanarak ilk 3 kadın ve
ilk 3 erkek yarışmacı belirlenip,
ödüllendirilecektir.
Bir yarışmacı hem kulüp hem
üniversite takımı bünyesinde
yarışamaz. Her yarışmacı sadece
bir takımda yarışabilir.
Tek bir kategoriye dahil
olmak şartıyla, yıldızlar(14-15) ve
gençler(16-17) büyükler(18 ve
üzeri) kategorisinde yarışabilir.
Toplam yarışmacı kontenjanı

sınırlıdır. Sayıya ulaşıldıktan sonra
yeni kayıt alınmayacaktır.
Yarışmamız sosyal mesafe
koşullarına uygun, maske kullanımı
zorunlu olarak gerçekleştirilecektir.
Tüm katılımcıların yarışma
günü salona giriş öncesi HES kodu
kontrolü yapılacaktır, riskli gözüken
kişiler salona alınmayacaktır.
A,B,C kategorileri kuralları
aşağıda belirtilmiştir. *Kategori
kuralları yalnızca bulunduğu
kategori için geçerlidir.
ELEME USULÜ:
Bireyselde ilk 16 da olan kadın
ve erkek yarışmacılar için ayrı
olarak yapılacaktır.
16-1, 15-2, 14-3.. şeklinde
yapılacak eşleştirmede 8 yarışmacı
üst tura çıkacaktır.
8 yarışmacı yine puanlarına
göre sıralanarak 8-1, 7-2, 6-3, 5-4
şeklinde eşleştirilecektir.
Elemeden çıkan 4 kişi genel
sıralamadaki puanlarına göre
tekrar sıralanıp 4-1, 3-2 şeklinde
eşleştirilerek. Bu elemeden çıkan
yarışmacılarda birincilik için atış
yapacaktır.
Son turda elenmiş olan
yarışmacılarda üçüncülük için atış
yapacaktır.
- Atışlar 18 metreden eleme
usulü 9 atış üzerinden yapılacaktır"
ifadeleri yer aldı.
HABER MERKEZİ

R
O
P
S
25 OCAK 2022 SALI

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3.
Grupta mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK'da gözler lige
çevrildi.
Kırmızı-siyahlı takım bugün
tesislerde toplanarak ikinci yarının
ilk haftasında konuk edeceği Ankara
DSİ Spor maçının hazırlıklarına
başlayacak.
Yozgatspor 1959 FK, Başkent
ekibi ile yapacağı lig maçının ilk
antrenmanını bugün yapacak.
Teknik Sorumlu Polat Özkan
yönetiminde gerçekleşecek olan
antrenman bugün öğleden sonra
yapılacak.
Özkan oyuncularına hafta boyunca
Ankara DSİspor maçında yapmaları
gerekeni anlatacak.
Ligin ikinci yarısına moralli
başlamak istediklerini dile getiren
Teknik Sorumlu Polat Özkan,
"Seyircimizinde desteği ile Ankara

DSİsporu yenerek lige hem moralli
hemde üç puan ile başlamak
istiyoruz.
Takımda eksik gördüğümüz
yerlere gerekli takviyeleri yaptık.
İnşallah ikinci yarı daha iyi bir
Yozgatspor izlettireceğiz" dedi.

MAÇLARA KAR ENGELI
Yozgat Mustafa Bacanlı 1.
Amatör Küme liginde yoğun kar
yağışı nedeniyle bazı maçlar
ertelendi.
A grubunda 11. hafta
mücadelesinde Yozgat İl Özel
İdarespor ile Çandırspor arasında
oynanacak olan maç yoğun kar
yağışı nedeniyle oynanamadı. Maç
ileri bir tarihe ertelendi.
B grubunda ise Çiğdemlispor
ile Boğazlıyan Şekerspor ve
Kale Genclikspor ile Sarıkaya
Belediyespor arasında oynanacak
olan maçlar yoğun kar yağışı
nedeniyle oynanamadı.
Maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

C grubunda ise Divanlı
Gençlerbirliği ile Çamlikspor,
Sorgun Gençlikspor ile
Akdağmadenispor ve
Saraykentspor ile Yenifakılı
Gençlikspor arasında oynanacak
olan maçlar yoğun kar yağışı
nedeniyle oynanamadı.
Maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
Yozgat Mustafa Bacanlı 1.
Amatör küme liginde yoğun kar
yağışı nedeniyle oynanamayan
6 karşılaşma Yozgat Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonunun
belirleyeceği ileri bir tarihte
oynanacak.
Murat KARATEKİN

FİYATI: 1.00 TL

HEDEF BAL LİGİ
Yozgat Belediye Bozokspor Teknik
Direktörü İlhan Özbay Paşa Köygençlik
Spor maçından sonra açıklamalar da
bulundu.
Özbay, “Hava şartlarının zor olduğu
günde galibiyetle ayrıldık. Futbolcularımı
kutluyorum hedefimize adım adım
ilerliyoruz çalışmalarımız ve transferlerimiz
devam ediyor hedefimiz Yozgat Mustafa
Bacanlı Süper Amatör Lig’de şampiyon
olmak bal ligine çıkmak istiyoruz” dedi.
HABER MERKEZİ

