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Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

Yozgat Müftüsü Ali Gülden’den şükür namazı çağrısı

BU BEREKETE

RAHMET VE BEREKET

ŞÜKRETMEK GEREK
DUA ETMELİYİZ

Müftülük makam odasında
açıklamalarda bulunan Yozgat İl
Müftüsü Ali Gülden, “Rabbimizin iki
ay öncesine kadar rahmet, yağmur,
bereket beklentisini taşıdığımız
bir zamandan son 1 hafta itibaren
kar, rahmeti, bereketi ile üzerimize
sağanak sağanak gelen bu berekete
dönük vatandaşımızın dikkatini
çekmek, onlara ulaştığımız nimet
sonrası rabbimize şükrümüzün de
bir vazife olduğunu belirtmek için
açıklama yapma gereği duyduk” dedi.

Gülden, “Son bir haftadır rabbimizin
büyük bir rahmeti ile yüz yüze geldik.
Bildiğimiz kadarıyla son yıllarda
ilimizin ve ülkemizin aldığı en üst
orandaki kar ve yağmur rahmeti ile yüz
yüze geldik. Elbette her nimet elde
edilince o nimetin bir şükrünün de
ifası beklenir. Nasıl ki nimet elimizden
gittiğinde rabbimizin kapısını çalıyor
O’na müracaat ediyor ve istekte
bulunuyorsak dara düştüğümüzde de
ona sığınmalıyız" dedi. 3'TE

TiYATROYU SEVDiK
Adana Devlet
Tiyatrosu, "Ben
Anadolu" tiyatro
oyununu Yozgatlı
sanatseverlerle
buluşturacak.

3'TE

SARAYKENT’TE

Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

YÜREKLER ISINIYOR

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, yoğun kar yağışı
sonrası aksaklık yaşanmaması için “180 Haneye Sıcak
Yemek Projesi” kapsamında bugün köylerdeydi.
Bu tür projelerin devletin sıcaklığını hissettirdiğini dile
getiren Açıkgöz, projelere kesintisiz bir şekilde devam
edeceklerini söyledi. >>> 2. SAYFADA

CAN DOSTLARIMIZIN

Yozgat’ın Çekerek
ilçesinde etkili olan kar
yağışı sonucunda alçak
kesimlerde kar kalınlığı 80
santimetreye ulaştı.
Yozgat’ın ilçe ve
köylerinde kar yağışı devam
ediyor. Kar kalınlığı alçak
kesimlerde 80 santimetreyi
bulurken yüksek rakımlı
böğeler de ise 1metre 30
santimetreye ulaştı. 3'DE

YANINDAYIZ
Çayıralan Belediyesi bir yandan kar
temizleme çalışmalarını sürdürürken bir
taraftan da sokak hayvanlarını unutmuyor.
Belediye tarafından sokakta yaşayan
canlar için yem bırakıldı.
>>6'DA

20 ÖĞRENCi
YARARLANDI

YOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlene “Öğrenciler İçin Proje Tasarım
Teknikleri” konulu eğitim etkinliğinden farklı
bölümlerde eğitimlerine devam eden 20 öğrenci
yararlandı.>>>7. SAYFADA

Zehir Tacirlerine Geçit Yok BAŞER'IN KAYINVALIDESI

Yozgat Emniyet
Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü
zehir tacirlerine karşı
mücadelesine kararlılıkla
devam ediyor.
>>>3'DE

HAYATINI KAYBETTi
AYÇ Okulları
Kurucularından Mustafa
Başer’in kayınvalidesi,

Merhum Postacı Raşit
Ergül’ün eşi Meryem
Ergül vefat etti>>> 4'TE

GÜNCEL

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Bazen Bu Tür Hikayeler İnsana Öyle Bir Ders verir ki?

AHMET
SARGIN
(Gurubumuzda
paylaşılan bir yazı çok
ilgimi çekti sizlerle de
paylaşlaşmak istedim)
“Virüsten dolayı
üç ay dükkanı açamayınca özlemiş herkes,
saat üç oldu ve neredeyse dönerim kalmadı.
Kasada paraları
sayarken bir çocuk
yanaştı.
Abi kaç para dedi.
Yarım beş, tam on
dedim.
Ya çeyrek diye sordu. Anladım o kadar
parası yok dedim,
sende ne kadar çıkar?
Saymaya başladı ama

hep 5-10 kuruş. Koy
dedim paraları şuraya,
sen geç otur masaya.
Ustama seslendim:
_‘’Yarım olsun, içine
her şey konulsun, ayranda verin, azıcıkta
tabağa patates ekleyin’’.
Çocuk dönerini
yerken küçücük ayaklarına baktım.
Çıkarmış ayakkabılarını, ayaklarını birbirine sürtüyor.
Anladım ki üşümüş
ısıtmaya çalışıyor. O
gün çok da yağmur
yağıyordu, mubarek
kuru yer bırakmıyordu.
Kendime bir çay
söyledim, müsaade
isteyip yanına oturuverdim. Ayranı niye
açmadın dedim.
_Param yetmez ki abi
dedi. Namaz abdest
ile, tavuk döner ayran
ile dedim, açıverdim.
İçti ne varsa, bitirdi
tabağını da.
Doymadın sen getireyim bir daha ne

dersin deyince benim
yıllardır aklıma gelmeyen o muhteşem şeyi
duydum kulaklarımla:
‘’Elhamdülillah abi’’…
_Eeee anlat bakalım
nereden geldin, nereye gidiyorsun, niye
sokaklarda dolaşıyorsun? Annen-baban ne
yapar, evin nerede?
diye sordum.Eli ile
işaret etti;
_ Evimiz orası işte abi
dedi. Benim dükkanın
tam karşısında araya
sıkışmış eski bir ev
vardı.
Ama orası uzun zamandır boştu. Tabii biz
açmayınca dükkanı üç
aydır görmemişiz. Bu
eve birileri taşınmış.
_’Annem işe gitti.
Evleri temizleyip gelecek’’ dedi. Camdan
üç gündür beni seyrediyormuş. Kaç defa
söylemiş annesine
ama annesi hep olmaz
diyormuş. Para biriktirip yiyeceğim diye
kafasına koymuş. Akşam annesi de birkaç

kuruş verince bugünkü
tavuk döner hayali ile
uyumuş.
Babasını hiç bilmiyormuş.
_ Resmi var getireyim
mi? dedi.
Kim var şimdi evde
dedim. Kimse yokmuş.
Anahtarı da yokmuş
ama kapı kapanmasın
diye taş koymuş.
Otur dedim burada.
Çay da ısmarlarım
sana.
Annen gelince gidersin. Hem bak burada iş de çok bana
yardım edersin. Ama
önce sana bir ayakkabı alalım, ayaklarını
ısıtalım.
Aldım ayakkabasını
baktım 33 numara.
Vardım az aşağıdaki
ayakkabıcıya. Döndüm
dükkana. Giydirdim
ayaklarına.
Ama bir sevindi ki
yürüyüşü bile değişti
vallahi.
Küçücük boyu ile
masalarda olanları
topladı. Neredeyse

bize hiç iş bırakmadı.
Bir gözüm onda, bir
gözüm karşı tarafta.
Hah tamam annesi de
geldi sonunda.
Aldım çocuğu hemen vardım yanına.
_Abla korkma dedim,
karşı tarafta dükkan
sahibiyim. Bugün bize
çok yardım etti senin
çocuğun.
Müsaade edersen
akşama hanımı alıp
size gelmek isterim.
Yüzüme bile bakamayan abla, buyurun
abi dedi. Eşime telefon
ettim. Bizim çocuğun
kıyafetlerinden istedim.
Akşam olunca vardık eşim ile o ablaya.
Konuştuk, dinledikçe
hem ağladık hem de
huzur bulmuştuk.
Kocasını, çocuğu
üç aylık iken kaybetmiş. Aslında onlarda
normal bir aileymiş.
Ama hayat onları bu
günlere sürüklemiş.
Ev temizleyerek,
geçinmeye çalışıyor-

muş. Aklı hep evde
bıraktığı çocuğunda
kalıyormuş. Kimsesi
de yokmuş. Ama gerçekten belli.
Tek odalı evde, bir
çekyat bir de halı vardı yerde.
Bu eve taşınmış
kirası çok ucuz diye.
Buzdolapsız ev mi
olur?
Bu çocuk televizyonsuz nasıl geceleri
oturur?
Yoktu valla. Bir önceki ev sahibi eşyaları
kiraya saymış, ancak
öyle bırakmış.
Çıktık evden.
Eşim ile arabaya binince göz göze geldik
birden.
Akıllı telefonlarımızın tuşlarına bastık.
Birkaç dostumuza
ulaştık. Biri televizyon,
biri buzdolabı ile yola
çıkarken, biz de onlara
bol bol alışveriş yaptık.
Sabaha çok güzel
bir kahvaltı edilsin,
akşama da tencerede

etleri pişsin. İki saat
de her şey oldu.
Dolapları doldu.
Ben verecektim ama
buzdolabını getiren
arkadaş elime bir zarf
tutuşturdu. O para da
ablamıza birkaç ay
umut oldu.
Çıkarken evden
bana söz verdi. Okullar açılıncaya kadar
hergün bana yardıma
gelecek.
Hem tavuk döner
yiyebilecek, hem de
annesine harçlıklarını
götürecekti.
Şimdi mutlu ve
huzurluyum. Bu gece
rahat uyurum.
Yarında kısmetse
dönerimiz şıp şıp akar.
Rızkımızda peşimizden
koşar. Geriye ne kaldı
dilimde? Hepsini geçtim de.
Karnımı doyurup
ayranı içince, "Elhamdulillah!.. " diyeceğim
bundan sonra ben
de...(Alıntı: Keşke yazarını da bilebilseydim
teşekkür ederdim! )

SARAYKENT’TE

YÜREKLER ISINIYOR
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, yoğun
kar yağışı sonrası aksaklık yaşanmaması için
“180 Haneye Sıcak Yemek Projesi” kapsamında
bugün köylerdeydi.
Bu tür projelerin devletin sıcaklığını
hissettirdiğini dile getiren Açıkgöz, projelere
kesintisiz bir şekilde devam edeceklerini
söyledi.
Yemek dağıtımına bizzat katılan Açıkgöz,
“Aşevi projemizle yaşlı, engelli veya tek başına
yaşayan vatandaşlarımıza, her gün sıcak yemek
çıkartarak bu yemekleri, hanelerine kadar
ulaştırmaktayız. Bugün, hazırlanan yemeklerin
dağıtımına bizzat katılmak istedim” dedi.
DUALARI BİZE YATAR
Hayır duası almanın her şeyden önemli
olduğunu kaydeden Açıkgöz, “Kar yağışı
sonrası kapanan yollarımızı, dün açmamış
olsaydık bugün zorluk yaşayacaktık. Fakat
dün yapılan çalışmalar sayesinde Allah’a
şükürler olsun, yüz seksen hanemizin tamamına
yemeklerini ulaştırdık. Din görevlilerimiz de
yaya olarak gidilmesi gereken noktalarda
bize destek oldular. Kendilerinden Allah razı
olsun. Bizim kar, yağmur, çamur ve benzerini
bahane etme şansımız yok. Çünkü yemek
hizmetimizden faydalanan yüz seksen kişinin
yaş ortalaması yetmiş beş. Faydalanan en yaşlı
vatandaşımız ise 106 yaşında. Bizim onların
her bir öğününü ve sağlıklarını düşünmek gibi
büyük bir mesuliyetimiz var. Bugün bizi görünce

o kadar çok mutlu olan insana şahit oldum ki bu
her şeye bedeldi” şeklinde konuştu.
EŞSİZ DUYGULAR YAŞADIM
Açıkgöz, devlete edilen dualar nedeni
ile eşsiz duygular yaşadıklarını belirterek
“Gözleri parlayan teyzelerimiz ve amcalarımızın
dualarını, hiç bir şey ile değişmek mümkün
değil. Bugün işittiğimiz güzel sözler,
devletimize ve devlet büyüklerimize edilen
dualar bizlere eşsiz duygular yaşattı. Gördük
ki bu insanların bizlerden çok büyük beklentisi
yok. Belki götürdüğümüz yemekten ziyade
bizi kapılarında görmek, hallerinin hatırlarının
sorulması onları mutlu etmeye yetti. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere bizlere bu projeleri hayata
geçirmemiz için imkan sağlayan ve destek
olan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı
sunuyorum. Allah devletimize zeval vermesin”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

AYDINCIK UNUTMADI
Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde sokak
hayvanları unutulmadı. Sokak Hayvanları
İçin Bir Çok Noktaya Mama ve Yem
Bırakıldı.
Aydıncık Kaymakamlığı tarafından
yapılan açıklamada, “İki gündür şiddetini
arttırarak devam eden yoğun kar yağışı
nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan

sokak hayvanlarının aç kalmaması
için Kaymakamlığımız bünyesinde
görevlendirilen hayvan besleme ekipleri
tarafından ilçe merkezi ve köylerde sokak
hayvanlarının bulunduğu bölgelerde
mama ile besleme yapıldı. Kuşlar için ise
buğdaylar belirli yerlere bırakıldı” ifadeleri
yer aldı. Eda DEMİREL

Türkşeker A.Ş Anadolu Marketing Ltd.Şti.

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

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

ANADOLU
M A R K E T I N G

YIL: 9

SAYI:2882

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

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

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

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

BASIM YERİ

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

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

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

DOLAR

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

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

-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

"Ben Anadolu" Yozgat’ta Sahnelenecek

TiYATROYU SEVDiK
Adana Devlet Tiyatrosu, "Ben
Anadolu" tiyatro oyununu Yozgatlı
sanatseverlerle buluşturacak.
Hititlerden bugüne Anadolu
topraklarında öne çıkan, tarihin
akışını değiştiren kadınları ve
Anadolu'daki yaşantıyı anlatan oyun
26 Ocak 2022 Çarşamba Günü saat
19.00'da Yozgat Kültür Merkezinde
perdelerini açacak. Biletler Kültür
Merkezinden temin edilebilir.
Yozgat İl Kültür ve Turizm
Müdürü Hüseyin Çiftçi tüm
sanatseverleri devlet tiyatrosuna
davet ederken şunları söyledi;
“ Adana Devlet Tiyatrosu
davetlerimizi kırmayıp ilimize
geldiği için teşekkür ediyoruz.
Tiyatro kültürünü yaymak
için devlet tiyatrolarını ilimize

davet etmeye devam edeceğiz.
Sanatsever dostlarımızı
bekliyoruz.”
OYUNUN KONUSU
Hititlerden günümüze Anadolu
topraklarında öne çıkmış, tarihin
akışını değiştirmiş kadınları ve
Anadolu’yu anlatıyor oyunumuz.
Anadolu kadın oluyor, kadın
Anadolu. Yazan Güngör Dilmen
Rejisör Tolga Çiftçi
OYUNCULAR
Kibele Puduhepa / Anna
Komnena / Şair Nigar Hanım Gizem
Göbenli
Lamassi / Nilüfer Hatun / Halide
Edip Sevinç Gediktaş
Theodora / Ada / Ayşe Sultan
Özlem Kaya
HABER MERKEZİ

KAR BEREKETiNE
Yozgat Müftüsü Ali Gülden’den şükür namazı çağrısı

ŞÜKRETMEK GEREK
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, son bir
haftadır yağan kar bereketinden dolayı
Yozgatlıları şükür secdesi ve şükür
namazı kılmaya ve Suriye’de yaşayan
vatandaşlara yardım etmeye davet etti.
Müftülük makam odasında
açıklamalarda bulunan Yozgat İl
Müftüsü Ali Gülden, “Rabbimizin iki
ay öncesine kadar rahmet, yağmur,
bereket beklentisini taşıdığımız bir
zamandan son 1 hafta itibaren kar,
rahmeti, bereketi ile üzerimize sağanak
sağanak gelen bu berekete dönük
vatandaşımızın dikkatini çekmek,
onlara ulaştığımız nimet sonrası
rabbimize şükrümüzün de bir vazife
olduğunu belirtmek için açıklama
yapma gereği duyduk” dedi.
RAHMET YAĞIYOR
Gülden, “Son bir haftadır rabbimizin
büyük bir rahmeti ile yüz yüze geldik.
Bildiğimiz kadarıyla son yıllarda
ilimizin ve ülkemizin aldığı en üst
orandaki kar ve yağmur rahmeti ile yüz
yüze geldik. Elbette her nimet elde
edilince o nimetin bir şükrünün de

ifası beklenir. Nasıl ki nimet elimizden
gittiğinde rabbimizin kapısını çalıyor,
O’na müracaat ediyor ve istekte
bulunuyorsak dara düştüğümüzde
nimete ulaştığımızda, elimiz
genişlediğinde, arzu ettiğimizde yine
rabbimizin kapısını çalıp ondan istekte
bulunmak, şükrümüzü ifa etmek,
nimetine karşı teşekkürümüzü ortaya
koymakta en tabi kulluk ve insani
vazifemizdir.
Efendimiz (s.a.v) bu yönde
zaman zaman şükür namazı kıldı.
Bizde genellikle bahar dönemlerinde
rahmetden biraz uzak kaldığımızda
köylerimizde, beldelerimizde
insanımızla birlikte dışarıda çıkar
yağmur duası yaparız ki, rabbimiz
rahmetini üzerimizden eksik etmemesi
için.
Aslında tam o mevsimlerde
çıktığımız bu duaların ihtiyacını
Cenabı Hak verdiği kar ile şuanda
nimetini üzerimize koydu. Bu nimete
ulaşmış olmanın da rabbimizin her an
yardımına muhtaç insanlar olarak ona
şükrümüzü ifa etmekte bir kulluk görevi
olarak önümüze çıkmış durumda.
Bu anlamda Efendimiz (a.s) şükür
ifasında şükür secdesi yaptığını, şükür
namazı kıldığını biliyoruz. Bizlerde Hz.
Peygamber’in bu uygulamalarını örnek
alarak bu rahmete, kar nimetine ulaşan
Yozgatlı kardeşlerimizi şükür secdesi
yapmaya ve şükür namazı kılmaya
davet ediyorum.
Efendimiz (s.a.v.) şükür namazını
genellikle kerahat vakitlerinin dışında
yani güneşin doğma ve batma
vakitlerinin dışında abdestli olarak
2 rekât şükür namazı kılınması bu
nimetin teşekkürü bakımından uygun
olacaktır. Namaz sonrasında ellerimizi

açıp rabbimizden ne için şükrettiğimizi,
o nimetin farkında olduğumuzu ve
o nimetten dolayı şükrümüzü ortaya
koyduğumuzu sözlü olarak dua olarak
tamamlamamız uygun olacaktır”
ifadelerini kullandı.
SOĞUK ÜŞÜTÜR
İYİLİK ISITIR
Gülden, Suriye’de el uzatılan
bir kitleye gıda ve kömür torbası
kampanyası düzenlendiğini söyledi.
Her bir vatandaşı yardım yapmaya
davet eden Gülden, “Kış mevsiminden
de geçiyoruz.
Havalar soğudu. Kendimiz nasıl ki
evlerimizde sıcak bir ortama ihtiyaç
hissediyorsak aynı zamanda da
şükrümüzü başka ifa şekli de vardır
ki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak,
onlara yardım etmek şeklinde ortaya
konacaktır. Ülkemizin son birkaç yıldır
Suriye’nin Kuzey kısmında İdlib, Afrin
gibi bölgelerde ülkemizin el uzattığı
orada kendilerine geçici konutlar ifa
ettiği, bakımını, beslenmesini üstlendiği
ciddi bir kitle var” dedi.
KARDEŞLERİMİZE DESTEK
OLALIM
Bu coğrafya ile kardeş olduğumuzu
anımsatan Gülden, “Bütün bunların
ötesinde oradakiler bizim din
kardeşlerimiz. 100-150 yıl geriye
gittiğimizde bizimle aynı coğrafyayı,
aynı toprakları, bizimle aynı vatan
savunmasında yakınlarına, akrabalarına
şehit vermiş insanlar. Hem din,
ırk kardeşlerimiz, hem de bundan
yakın zaman öncesine kadar vatan
kardeşlerimiz durumundaydılar.
Onlara da bir nebze kış mevsiminde
ihtiyaçlarını gidermek için müftülük
olarak bir kampanya başlattık" dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

KAR KALINLIĞI 1

METREYE YAKLAŞTI
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde
etkili olan kar yağışı sonucunda
alçak kesimlerde kar kalınlığı
80 santimetreye ulaştı.
Yozgat’ın ilçe ve köylerinde
kar yağışı devam ediyor.
Kar kalınlığı alçak
kesimlerde 80 santimetreyi
bulurken yüksek rakımlı
böğeler de ise 1metre 30
santimetreye ulaştı. Kar
yağışı ulaşımda aksamalara
neden olurken birçok köy
yolu araç ulaşımına kapandı.

Ekipler kapanan yolları
yeniden ulaşıma açmak için
çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Şuana kadar 32 köy yolu
ulaşıma açılırken 9 köy yolunda
çalışmalar devam ediyor.
Çekerek Kaymakamı Hayrettin
Buğra Güzel, Belediye
Başkanı Eyüp Çakır ve kamu
kurumları yöneticileri yol açma
çalışması yapan ekipleri ziyaret
etti. Kaymakam ve Başkan
Karla Mücadele ekiplerine
kolaylıklar diledi. İHA

Zehir Tacirlerine
Geçit Yok
Yozgat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü zehir
tacirlerine karşı mücadelesine
kararlılıkla devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada, “Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü olarak 17.01.2022
ve 24.01.2022 tarihleri
arasında İl genelinde yapılan
çalışmalarda toplam 12
operasyon yapılmış, 12 şahsa
Kullanmak İçin Uyuşturucu
ve Uyarıcı Madde Satın
Almak, 3 şahsa Uyuşturucu ve

Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret
suçu kapsamında toplam 15
şahsa işlem yapılarak 3 şahıs
tutuklanmıştır” denildi.
KARARLILIKLA DEVAM
EDİYORUZ
Açıklamada, “Bu kapsamda
26 gram Esrar maddesi, 145,08
gram Metamfetamin maddesi,
201 adet Sentetik Ecza Hap
maddesi ve Uyuşturucu
kullanmak için çeşitli aparatlar
ele geçirilmiş, zehirle
mücadelemiz her koşulda
kararlılıkla devam edecektir”
ifadelerine yer verildi.
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Öğretmen ve Öğrenci Mutluluğu

YAHYA
AKSOY
"Efendiler,milletimizin amacı, milletimizin ülküsü, bütün
dünyada tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır...
Medeniyet yolunda
yürümek ve başarılı
olmak yaşamak için
şarttır,” ATATÜRK
İlk karnenin heyecanı ve mutluluğu
basın ve yayın organları ile topluma yansıdı.
Duygular gök sevinç oldu.

“Birinci sınıf öğretmeni olmak bir tohumu toprağa atmak
gibidir,ya büyük ağaç
olur ya çürür yok olur.
Birinci sınıf öğretmeni olmak karşılıksız
nedensiz sevilmektir.
Baharda açan çiçekler gibi teker teker
okumaya geçtikleri
zaman duyulan gururdur.
İlk karne günününde onlara verilen
hediyelerle sevgiyi
elle tutulur hale getirmektir.
Anlatılmaz yaşanır
olandır…” Deniz Saykal/75.Yıl Cumhuriyet
İlkokulu Öğretmeni –
Kocaeli-İzmit
Birinci sınıf öğretmeni Deniz Saykal,bütün öğretmen ve
öğrencilerin duygularına tercüman olarak

“ilk karnem ilk heyecan” mesajı ve yükseklere uçan balonlar
eşliğinde öğrencilerine
verdiği hediye paketleri resimleri ile duygu
ve düşüncelerini okuyucularla paylaşmakta.
Onun şahsında tüm
öğretmen ve öğrencileri sevgi ve başarı
dileklerimle selamlıyorum.
Yazarlar, düşünürler, şairler,veliler ve
öğrencilerde selamlamaktalar:
“Bir çocuk,bir öğretmen,bir kitap ve
bir kalem dünyayı
değiştirebilir.” Malala
Yusuf Yusufzay
“Candan açtık cehle karşı bir savaş
yurdum her bucağın şanla dolsun
Ey bu yolda and

içen genç arkadaş
Öğren öğret hakkı
hakka gürle coş
Durma durma koş.
Şanlı Yurdum seni
yüceltmeye andlar
olsun.”
Cevat Memduh
ALTAR
Öğretmenim
“Her gün her saat
durmaz, sunarsın
farklı bilgi /Kaderimin
yolunu , çizersin öğretmenim.
Karanlığın içinde"Bir elinde tebeşir,
diğer elinde silgi /
Hep yetişmemiz için,
yazarsın öğretmenim,
çiçeklerine, gözü
gibi bakan sensin/Meşale yakan sensin.
Minicik beyinlere
ilimle akan sensin/
Cehaleti bilginle ezersin öğretmenim.” Asiye Alev Akboğa

Minicik beyinlere,
ilimle akan sensin/
Cehâleti bilginle ,
ezersin öğretmenim.
"A.A.Akboğa
Bir ülkenin en büyük zenginliği eğitimli
insan gücüdür.
”Hayat bir yol ise,
eğitim bu yolda kazanımların tümüdür”
Prof,Güvenç
"...Ne zaman milletimin bireylerinden
birkaçının yüzüne
baksam, oradan ruh
ve vicdanıma gelen
ışık, benim için en değerli bir ilham ve verim kaynağı oluyor…”
1923
" Bizim kuvvetimiz,milletin güven
ve itimadıdır" diyen
Büyük önder Atatürk
"Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine,yo-

lumuzun doğruluğuna
eminiz" sözleriyle,
kararlılığını ve hedeflerini vurgulamıştır.
1925
"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
“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, du-

ran 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.

YOLDA KALANLARA

KIZILAY YETiŞTi

ÇALIŞMALARA

YERiNDE iNCELEME

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz
ve Yardımcısı Oktay Yılmaz, yoğun kar yağışı
sonrasında ilçenin dört bir yanında kar küreme
ve temizleme çalışmasını sürdüren ekipleri
ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Ferhat Yılmaz, karla mücadele
çalışmaları hız kesmeden devam ettiğini
söyledi.
Vatandaşların herhangi bir olumsuz

durum yaşamaması için başlatılan kar ve buz
temizlemesi kapsamında ekiplerin gece gündüz
çalıştığını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, şu
ifadelerde bulundu:
“Cumartesi günü akşam saatlerinden
itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte
ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması
amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Yerköy
Belediyemiz ekipleri, ilçenin ana arterleri başta
olmak üzere cadde ve mahalle aralarında
biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik
çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Kar Allah’ın bize vermiş olduğu bir nimettir.
Şehrimiz karlı da güzel ama vatandaşlarımız
mağdur olmasın diye çalışmalarımız aralıksız
devam edecektir.” dedi.
Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz ise, kepçe,
greyder ve ekipler gece gündüz çalışmalarını
aralıksız devam ettiğini belirtti.
Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, etkili olan
kar yağışı nedeniyle binaların çatılarından
oluşan buz kütleleri karşı ilçe halkının daha
dikkatli olmalarının altını çizdi.

BAŞER'iN KAYINVALiDESi
VEFAT ETTi
AYÇ Okulları
Kurucularından
Mustafa Başer’in
kayınvalidesi,
Merhum Postacı Raşit
Ergül’ün eşi Meryem
Ergül vefat etti.
Merhume Ergül
dün öğle namazı
sonrasında Fakıbeyli
köyünde toprağa
verildi.
Başer sosyal
medya hesabından
yaptığı paylaşımda,
“Kaynanam Meryem
Ergül vefat etti. Allah
rahmet eylesin.
Mekanı cennet

makâmı Âli olsun.
Tüm ailemizin ve
sevenlerinin başı sağ
olsun. Başımız sağ
olsun. (Cenaze öğle
namazından sonra
Fakıbeyli köyünde
defnedilecektir)
İfadelerini kullandı.
Yozgat Çamlık
Medya olarak
Merhume Meryem
Ergül’e Allah’tan
rahmet, Mustafa
Başer başta olmak
üzere sevenlerine
ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Kadir GÖRGÜLÜ

Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kar
nedeniyle kara yollarında kalan vatandaşlara
kumanya dağıttı.
Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ekipleri kar
nedeniyle kara yollarında beklemek zorunda
kalan sürücüler için kumanya dağıtarak
ihtiyaçlarını gideriyor.
61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri
tarafından devam eden kar küreme ve
tuzlama çalışmalarına Kızılay da kumanya
dağıtımı il destek oluyor.
Ekipler, Ankara- Kayseri kara yolu
Kaman yol kavşağı ve Yozgat yolu üzerinde
bekleyen sürücülere su, meyve suyu, helva,
ekmek, poğaça dağıtıyor.
İHA

ONLiNE EĞiTiM
Yozgat Diyabet Derneği tarafından online
zoom programı üzerinden diyabet eğitimi
verildi.
Eğitimde diyabet nedir, diyabetin çeşitleri,
diyabet tedavisi ve diyabette beslenme konuları
anlatıldı. Eğitimi veren Diyabet Hemşiresi
Esin Erdem Altan hasta ve hasta yakınlarının
sorularını da cevapladı.
Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem
Yılmaz, “ Diyabet gün geçtikçe hızla artmaya
başladığını söyledi.
Yılmaz, “Diyabet hastası olan dostlarımız
pandemide riskli gruplar içerisinde, bu
nedenle eğitimi online olarak düzenlemek

daha sağlıklı olacağını düşündük. Diyabette
doktor kontrolü, diyet, eğitim ve egzersiz çok
önemli taşlarımız. Uşak ilimizde çok başarılı
olan Diyabet Hemşiresi Esin Hanım bizi kırmadı
ve diyabet eğitimi düzenledik. Kendisine
ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitime Belediye
Başkanımızın Kıymetli eşi Sayın Nagihan Köse
Hanımefendiler de teşrif ettiler. Kendilerine
de diyabet konusunda hassasiyetlerinden ve
ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim.
Eğitime katılamayan dostlarımız için you
tube kanalımıza eğitim videosunu eklemiş
bulunmaktayız, ulaşabilirler” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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SUDOKU

İş bilimi

Çağrı,
çağırma
Şarkılı,
danslı
gösteri

B
N A
M
O B
A
İ L

Yozgat'ta
bir tepe
Mert
olmayan

Anlam

Bölmeli
göçebe
çadırı

Açık,
apaçık

Vilayet

Mektep

Bir atımlık
barut
Tadı
buruk

O K
E
O K
R
J E

Törpüleme
Öğrenim
görme

Tepkili
uçak

Tatile
girmek

Çam
yaprağı
İsim

K A
D

Yozgat'ta
eğitim
merkezi

Üst
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sanayi
odası Bşk.

Bir kişi
adılı

Mesafe
Erkek
dansçı

Aylık

Mide
iltihabı
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rakip

Kasınç

Sürekli
itme

Üzüm
çekirdeği
Zarif bir
su kuşu

Küçük
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Kollu bir
tür org

Fırlatma
Faiz

Ön
çalışma
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bir baskı
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İnatçı,
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Büyük
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O yer

Sayı
işareti

Bir sınav
türü

Yemeklik
bir bitki

Boyu az

Savunma
pozisyonu

Yara
bandı

Vefalı

Alt
tabaka

Kamuoyu
yoklaması

Geçimlik
İtalyan
kemanı

Keseli
ayı

Anlam,
mana

Üstler,
büyükler
Kekeme

Büyük
geyik

Bir orman
ağacı
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Damla
hastalığı

İklimleme
aracı
Küçük
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Koruma
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Çağrı
ezanı

Eğreti
düğüm

Tutsak

Telefon
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para
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İri bir
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İlavesi

Vücutta
bir bölüm

Bir tür
ortaklık

Gladyatör
eğitmeni

Akıllı,
zeki

Daha
uzak

En kıdemli
diplomat

Japon
halk
türküleri

Eski
otomobil

Damızlık
erkek at
Kayak

Kadın

Kendini
saklama

Ağız
tavanı

Ayrılık
sözü

Bir lamba
türü
Demir
yolu

Esenlik
dileme

İşaretleme
kalemi

Bir
ilimiz

Keman
yayı

Baston

Ünlü
kimse

Ankara'da
bir sera

Bir çeşit
zamk

P
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Alkol
derecesi
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O
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Macar
şarabı

28 Ocakta
başlayan
fırtına

Deniz
paşası

Merdiven
Aydınlatması
Tehlike
işareti

Engel

Ş
S
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E
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R
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A
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A
M
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T
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Satrançta
bir taş

Döve
döve

Hint
kraliçesi

İlgi
çekici

Giysi
kıvrımı

Bilgisayar
belleği

Yabancı
Horoz
tepeliği

İlişkin
Yakın
çevre

Bir sayı
Memeli
bir
hayvan

Uzaklık
anlatır

Eli açık,
cömert

Ötücü
bir kuş

Bir para
birimi

Bir kaplumbağa

Yapma,
etme

İş,
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F
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Valisi

Z
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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
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CEVABI
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Ordu'da
bir sınıf

Hazırlayan

Haydar Demirer
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Topal Emmi

AKiF
REÇBER
Yine böyle bir kış
günü Bozkır toprakları kar altında hava

soğuk mu soğuk
millet dışarı çıkmaya
imtina ediyor ama
ertesi gün sabah
bayram namazı var.
Sabah erkenden
kalkılır abdestler alınır büyük küçük yaşlı
genç demeden herkes camiye koşar.
Yılda iki kez camimiz tıklım tıklım
dolar millet oturacak
yer bulamaz ve cami-

nin dışına da taştığı
olur.
Camimiz imam hatibi çalışkan ve bir o
kadarda caminin eksikleri ile ilgili sohbet
bittikten sonra İmam
Bey caminin kömür,
elektrik vs giderleri
için yardım toplayacağını özellikle gurbetçilerin elini cebine
daha çok atması
gerektiğini söyleye-

rek daha önceden
tembihlediği kişiler
yerinden kalkarak
ellerinde poşetler ile
namaz saflarını teker
teker gezerek camimiz için yardımları
toplamaya başlar.
O arada arka safta
oturan topal emmi
her bayram milletten para topluyor ne
yapıyorsa bu kadar
parayı diyerek ken-

dince para toplanmasına karşı çıkıyordu.
Bunu yaparken
sırtını kalorifer peteğine yaslamıştı.
Konuşması bitmeyince "topal emmi
kimse senden zorla
para istemiyor vermesen de Konuşma
kimsenin hayrına
engel olma" diyerek
sert mizaç ile uyardım.

Burada yardım
eden tüm gurbetçiler
sizler sıcak bir ortamda ibadet yapın
diye elinden gelenin
fazlasını yaparken
sen burada yaşadığın halde gereksiz
engelleme içindesin
diyerek konuşmayı
bitirdik.
Kader buya yardım
vermediği gibi engel
olmaya çalışan to-

pal emmi bir sonraki
bayramı görememişti.
Ne verirsek elimizle o gidecek bizimle
sözünü şiar edinelim kendimize yoksa
vermeye fırsatımız
olmayabilir değil mi?
Mevlâ hayırlı amel
ile gidenlerden eylesin inşallah.
Selam ve dua ile.

GENÇ YOZGATLILARDAN

ÇÖZÜM ÖNERiSi

KARDAN ADAMA

SALDIRI KAMERADA
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki
kişinin, kardan adamın kafasını
yumrukla yıkmaları güvenlik
kamerasına yansıdı. Aynı dakikalar
içerisinde olay yerinden geçen bir
başka kişinin ise kardan adamın
kafasını önce yerine koymaya
çalıştığı, bunu yapamayınca kardan
adamın kafasında bulunan şapkayı
kendi kafasına takıp olay yerinden
uzaklaştığı görüldü.
Olay dün gece saat 20.58
sıralarında Sorgun Ankara Bulvarı
üzerinde bulunan bir işyerinin
önünde meydana geldi. Kent

Genç Yozgatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Yozgat Belediyesine çözüm önerisi sundu.
Dernek Başkanı İsmail Bayram imzası ile gönderilen
çözüm önerisinde şehir merkezinde bulunan karların
toplanılarak gölet çevresine dökülmesi talebinde
bulundu.
Bayram, “Yozgat Çamlık Milli Parkı göletinin doluluk

merkezinde hafta sonu etkili olan
kar yağışının ardından bir işyerinin
önünde esnaf kardan adam yaptı.
Sabah uyandıklarında işyerlerinin
önündeki kardan adamın kafasının
koptuğunu gören esnaflar
güvenlik kamerasını incelediler.
Görüntülerde iki kişinin, kardan
adamın kafasını yumrukla yıktığı,
bir başka kişinin ise kardan adamın
kafasını önce yerine koymaya
çalıştığı, bunu yapamayınca kardan
adamın kafasında bulunan şapkayı
kendi kafasına takıp olay yerinden
uzaklaştığı görüldü.IHA

Çayıralan Belediyesi
bir yandan kar temizleme
çalışmalarını sürdürürken
bir taraftan da sokak
hayvanlarını unutmuyor.
Çayıralan Belediyesi
tarafından sokakta yaşayan

oranı artırmak için çözüm önerimizi Yozgat belediye
başkanlığına sunduk. Yozgat Çamlık Milli Parkı göleti
uzun yıllardır tam anlamıyla dolmamaktadır. Yozgat’ımız
doğal güzelliği olan göletimiz, Çamlığımıza ayrı bir
güzellik katmaktadır. Turistik açıdan da baya ilgi
merkezidir. Lakin uzun zamandır su azlığından dolayı
beklediği ilgiyi görememektedir. Yozgat’ın en büyük
simgelerinden olan Çamlık Milli Parkının güzelliğine
güzellik katan bu göletin acilen dolması gerekmektedir”
dedi.
Bayram, “Bununla alakalı olarak, yaşadığımız
bu günlerde yoğun olarak kar yağmaktadır. Şehir
merkezinde toplanan karların göletin belli mesafe
üzerindeki dere yatağına dökülmesi gerekmektedir.
Eriyen kar suyunun gölete akması sağlanabilir. Hem
belli mesafe uzağa dökülen kar eriyerek ve toprak
tarafında süzülerek gölete dökülmesi daha sağlıklı olur.
Bu önerinin herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.
Zaten şehir merkezinin ulaşımı için temizlenen ve
kamyona yüklenen kar oraya dökülmesi maliyet
çıkarmamaktadır. Bu şekilde göletimizi tam dolu
kapasiteye çıkarır. Turistik açıdan da baya ilgi görür.
Talebimiz bu doğrultudadır. Gereğini bilgilerinize arz
ederiz” ifadelerine yer verdi. Kadir GÖRGÜLÜ

canlar için yem bırakıldı.
Konuya ilişkin açıklama
yapan Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar, “Can
dostlarımızın yanındayız.
Zorlu kış şartlarında aç
kalmamaları için ilçemizin
her yerinde mama dağıtımı
yaptık.
Sizler de evlerinizin
önüne bir kap yemek artığı
veya mama ile su koyarak
can dostlarımıza bir nebzede
olsa can olabilirsiniz. Onlar
bizlere emanet ” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

CAN DOSTLARIMIZIN

YANINDAYIZ
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BiR HABER

20 ÖĞRENCi
YARARLANDI
YOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu
tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlene “Öğrenciler İçin Proje
Tasarım Teknikleri” konulu eğitim etkinliğinden
farklı bölümlerde eğitimlerine devam eden 20
öğrenci yararlandı.
Topluluk Başkanı Hakan Akbaş ile topluluk
üyelerinden Hüseyin Güneş’in organizasyonun
üstlendiği programda Topluluk akademik
Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte
Prof. Dr. Hamdi Temel, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Erbakan ve Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Öcal
gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar.
Program kapsamında sırasıyla Prof. Dr.
Mustafa Böyükata “Temel Kavramlar ve
Proje Bileşenleri”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Erbakan “Planlama ve Yönetim”, Öğr. Gör. Dr.
Abdurrahman Öcal “Proje Bazlı Üretim ve Süreç
Yönetimi” ve Prof. Dr. Hamdi Temel “Yaygın
Etki ve Yaygınlaştırma” başlıkları altında bilgi ve
deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını
cevaplandırdılar.
Yapılan sunumlardan sonra “Proje Fikri
geliştirme ve Tasarım Uygulaması” oturumunda
grup çalışmaları yapılarak Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’nın moderatörlüğünde öğrencilerin

Sungurlu Belediyesi, son günlerde etkili olan kar
yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi
için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye personeli, düşerek yaralanmaların önüne
geçmek ve vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için
başlattıkları çalışmalar kapsamında kaldırımlardaki
karları küreyerek temizliyor. Temizleme çalışmalarının
ardından kaldırımların buzlanmaması için tuzlama
çalışmaları da yapılıyor.
İlçede kar yağışı ile ilgili sıkıntı yaşanmadığını
dile getiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,
"Kış aylarının gelmesiyle oluşan zorlu hava şartlarına
karşı Sungurlu Belediyesi olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması
ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim.
Onun içindir temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar yağışı
devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız sürecektir”
dedi. IHA

EKIPLER SEFERBER OLDU
proje fikri geliştirmelerine yönelik atölye
çalışmaları gerçekleştirildi. Öğrenci gruplarının
diğer her bir grubun “TÜBİTAK-2209-A
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri
Desteği Programı” başvuru formu üzerinden
yazmaya çalıştıkları prototip proje çalışmalarını
inceleyerek kritik etmeleri istendi.
Grupların projelerini bütün katılımcılara
sunmaları ile tamamlanan eğitim programının
sonunda proje teklifinin kalite unsurları üzerinde
düşünceler paylaşıldı ve proje yazımındaki
nicelikler paylaşıldı.HABER MERKEZİ

TEKNOFEST 2022 HEYECANI

SAMSUN'DA YAŞANACAK

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve
teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı
başlıyor.
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen
teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları
ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen
TEKONOFEST, teknoloji ve bilime yönelik
toplumda farkındalık oluşturmayı ve
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında
yetişmiş insan kaynağını artırmayı
hedefliyor.
TEKNOFEST, gençlerin geleceğin
teknolojileri üzerinde çalışmalarını
desteklemek için roketlerden otonom sürüş
sistemlerine, insansız hava araçlarından
sualtı sistemlerine teknolojinin birçok
alanında düzenlenen yarışmalar başta
olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği
yapıyor.
TEKNOFEST 2022 heyecanı, festival
kapsamında gerçekleştirilecek “Teknoloji
Yarışmaları” için açılan başvurular ile
yaşanmaya başladı.
Toplumun her kesiminden binlerce

SUNGURLU'DA KAR
MESAISI DEVAM EDIYOR

gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip
ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına
geçtiğimiz yıl 81 il ve 111 ülkeden 44.912
takım, 200 bin genç başvuruda bulunmuş
olup, başvurular arasından 13.000 finalistin
belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya
mücadele etme şansını yakaladı.
Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji
yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden
ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve
mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce
genç hayallerini gerçekleştirmek için
birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen
teknoloji yarışmalarına katılabilecek.
Her yıl bir önceki yıla göre daha
fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve
Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji
yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji
Yarışmaları bu yıl 39 farklı kategoride
düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için
belirlenen son tarih 28 Şubat 2022’dir.
TEKNOFEST 2021’den farklı olarak
Dikey İniş Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam
Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri
İklim Değişikliği Araştırma Yarışması ve
Hyperloop Geliştirme Yarışması bu yıl ilk
kez düzenlenecek.
Gençlerin millî teknoloji üretme ve
geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması
hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce
gencin projesine destek olmak için ön
eleme aşamasını geçen takımlara malzeme
desteği sağlanacak.
SAMSUN'DA YAPILACAK
TEKNOFEST’te yarışıp dereceye
girmeye hak kazanan takımlar ise 6 Milyon
TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
Bir yıl İstanbul bir yıl Anadolu’nun başka
bir şehrinde düzenlenen Teknofest beşinci
yılında Samsun’a taşınıyor.
30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında
Samsun’da gerçekleşecek olan Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in
bir parçası olmak ve yarışma başvurularını
gerçekleştirmek için teknolojiye ilgi
duyanlar https://www.teknofest.org/tr/
adresine davet edildi.
HABER MERKEZİ

Kırıkkale'de kar ve tipi sebebiyle
yolu kapanan köyde mahsur kalan
hasta için ekipler seferber oldu.
İş makineleri ile köye ulaşan
ekipler, hasta vatandaşı
hastaneye ulaştırdı.
Kırıkkale
il merkezine
45 kilometre
uzaklıkta olan
Mehmetbeyobası
köyünde yaşayan
bir vatandaş
rahatsızlanınca
yakınları 112 Acil
Çağrı Merkezini aradı.
Sağlık ekipleri, yoğun tipi

sebebiyle kapanan köyün yolunda
mahsur kalınca durumu, İl Özel
İdaresine ve UMKE ekiplerine haber
verdi. Kar küreme araçlarıyla yapılan
1 saatlik çalışmanın ardından
sağlık ekipleri köye ulaştırıldı.
Hasta vatandaş ambulans ile
Yüksek İhtisas Hastanesine
sevk edilerek, tedavi altına
alındı.
Öte yandan ekipler,
karda mahsur kalan diğer
araçlara da yardımcı oldu.
24 saat esasına göre köy
yollarına yol açma çalışmaları
devam ediyor.
IHA

SAĞLIK GÖREVLISI'NDEN

ÖRNEK DAVRANIŞ
Tokat’ın Zile ilçesinde sağlık görevlisi,
karda yürümekte güçlük çeken diyaliz
hastasını ambulansa kadar sırtında taşıdı.
Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun kar yağışı
etkili oldu. Yunus Emre Mahallesi'nde
ikamet eden diyaliz hastası Abdullah
Temur (68) kendi imkanları ile hastaneye
gidemeyince sağlık ekipleri devreye girdi.
3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri,
bir bacağı protez olan ve kar nedeniyle
yürümekte güçlük çeken hastayı ambulansa
ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık
görevlisi, yaşlı adamı sırtında ambulansa
kadar taşıdı.
Yaşlı adam ambulansla Zile Devlet
Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Sağlık ekipleri, kar yağışı ve tipi
nedeniyle köylerdeki hastalara ulaşmaya
çalışırken de zor anlar yaşadı. Kara

saplanan 112 ambulansı, İl Özel İdaresi
ekipleri tarafından kurtarıldı. Birçok
noktada benzer manzaralar yaşandı.IHA

Karla mücadelede zorlu mesai
Kangal’da sağlık ekiplerinin
kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı
hastaya iş makinelerinin
çalışmasıyla ulaşıldı.
Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar
köyünde yaşayan 20 yaşındaki
Berna Yıldırım kronik hastalığı
nedeniyle rahatsızlandı.
Ailesi, sağlık ekiplerinden
yardım istedi. İhbarı alan sağlık
ekipleri köy yolunun kar nedeniyle
kapanması nedeniyle hastaya
ulaşamadı.
Kangal İlçe Özel İdare
ekiplerinin yol açma çalışmasının
ardından hastaya ulaşılarak, İlçe
Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve
tipi nedeniyle 564 yerleşim yerine
ulaşım sağlanamıyor. IHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com
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twitter.com/CamlikGazetesi
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