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KÖSE: ESARET

DEĞIL BEREKET
Yozgat İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde
Yozgat Belediyesi ekipleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN

MEMLEKETİNE VEFA
7'DE

Soğuk kış mevsiminin
en çetin halinin yaşandığı
Yozgat’ta insanımızın
merhametli yüreği ihtiyaç
sahiplerine destek olmaya
devam ediyor.
İşte onlardan bir tanesi.
Hayırsever iş insanı
Hanifi Kızıltaş, fırınlardan 40
bin ekmek alarak insanlara
ulaşmasını sağladı.
>>> 3'DE

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

KÖSE
4'DE I
LAR
A
ŞM
ÇALI
İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen
belediye Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, gazetemize açıklamalarda
bulundu.
Köse, kar yağışını bereket olarak
nitelerken, belediye ekiplerinin
çalışmalara aralıksız devam ettiğini
dile getirdi.

BEREKET YAĞIYOR

YİZ
E
D
V
E
ÖR

7/24 G

ILÇELERDE DE
UNUTULMADI
Yozgat Çekerek Kaymakamı Hayrettin
Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyüp Çakır
ve kamu kurumları yöneticileri sokak
hayvanlarını soğuk havalarda unutmadı.
Kaymakam Güzel, Başkan Çakır ve
kurum yöneticileri sokaktaki ve doğadaki
hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Mama, buğday gibi yiyecekler çeşitli
bölgelere bırakıldı.7'DE

Başkan Köse, “Rabbime ne kadar
hamt etsek, şükretsek azdır. Bazıları
diyor ya kar esarettir, beyaz kabustur
diye.
Biz öyle düşünmüyoruz. Rabbimin
rahmeti bereketi vardır diye
düşünüyoruz. Çünkü kar olacak
ki, bereket olsun, suyumuz, yazın
ürünlerimiz bol olsun. Hamdolsun
Yozgat’ımıza 3 gündür aralıksız olarak
kar yağıyor.
>>> 3. SAYFADA

GÜVERCİNLER
AÇ KALMIYOR
Y

ozgat’ta vatandaşlar yiyecek
bulmakta güçlük çeken
güvercinleri yemliyor.
Ağır bir kış mevsimi geçiren
Yozgat'ta doğanın karla
kaplanmasından dolayı bir çok
hayvan gibi güvercinler de yem
bulmakta zorluk çekiyor.
Güvercinlerin yoğun olduğu Un
Pazarında esnaflar ve vatandaşlar
yem bulmakta zorlanan kuşları
besliyor.

Kış şartlarından dolayı
güvercinleri beslediğini belirten
Murat Karaaslan, “Buradaki kuşlar
için vatandaşlar gelip buradaki
güvercinlere yem bırakırlar.
Buradaki hayvanları da perişan
etmemeye çalışırlar. İnsanlarımız
sokak hayvanları için duyarlı. Allah
herkesten razı olsun. Milletimize
devletimize zarar ziyan vermesin.
Kışımızda uzun zamandır böyle kar
olmamıştı" dedi.

Gimat sokaktaki canları unutmadı

DOĞAYA YEM BIRAKTILAR

Kar ve soğuk
havanın etkili olduğu
Yozgat’ta yiyecek
bulmakta güçlük
çeken sokak hayvanları
için yaşam alanlarına
mama ve yem bırakıldı.

Gimat Marketler Zinciri ve
Zafer Türk Mutfağı ile birlikte
yiyecek bulmakta zorluk çeken
sokak hayvanlarına mama ve
yiyecek bıraktı.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammet Emin Ekici, “Gimat
Marketler Zinciri ve Zafer Türk
mutfağı olarak sokak hayvanlarına
yem bıraktıklarını söyledi.

>>> 3. SAYFADA

YABAN HAYATI
UNUTMADILAR
Kent genelinde etkili olan kar yağışı
ve soğuk hava nedeniyle Merkeze bağlı
Recepli Köyü mevkiine, İl Müftüsü Ali
Gülden, Şube Müdürü Murat Koca,
V.H.K.İ. Mesut Caner ve Türkiye
Diyanet Vakfı Şube sorumlusu Emrah
Yadigar ile birlikte yaban hayvanlarının
aç kalmaması için karlı araziye yiyecek
bıraktı. >>>2. SAYFADA

BAŞKAN CODAR

DESTEK İSTEDİ

Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, Sokak hayvanları
için destek istedi. Codar,
'Sokakta yaşayan canlarımıza
sahip çıkalım' kampanyası
başlattıklarını söyledi. 4'TE

GÜNCEL
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Enerjide Tasarruf Dönemine Başlamalıyız ?

AHMET
SARGIN
İran’dan Türkiye’ye
gelen ve İran tarafından kalan doğal gaz
iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğal gaz çevrim
santrallarına gaz kısıntı uygulaması devam
ederken, TEİAŞ tüm
Türkiye’de organize
sanayi bölgelerine
(OSB) en az 3 gün
olmak üzere elektrik
kısıtlaması yapması
uyarısında bulunmuştu...
Son dönemlerde
yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi
büyük oranda artmış
olsa da hala ülkemizde elektrik üretiminin

%40'a yakın kısmı
doğalgaz yakıtlı baz
yük santrallerinden
karşılanmaktadır.
Döviz artışına paralel olarak artan doğalgaz fiyatları ve bakım
masrafları, üretilen
elektriğin maliyetini
arttırarak hem sanayi
kullanımında hem de
evlerimizdeki faturalarımızda artışlara neden olacaktır.
Alacağımız tedbirlerle elektrik ve
doğalgaz tasarrufu
sağlayarak faturalarımızı azaltmak ve daha
az enerji tüketerek
ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunmak gerekiyor.
Evlerde tüketilen
enerjinin nerdeyse
yarısını oluşturan buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası
gibi beyaz eşyaları
alırken ya da değiştirirken enerji tasarruflu olanlarının seçilmesi
aylık faturalarınızda
ciddi bir düşüş sağla-

yacaktır.
Modeli yeni ve üst
seviyeli, ayrıca elektriği az tüketen makinalarının seçilmesi
oldukça önemlidir .
Buzdolabının kapısını uzun süre açık
bırakmamak, içerisine
sıcak yiyecek-içecek
koymamak, çamaşır
makinesini çok yüksek
sıcaklıklarda çalıştırmamak, fırın kapağını
pişirme süresince gereksiz yere açmamak
gibi temel kurallara
dikkat edilmesi ay
sonu faturalarınızda
gözle görülür düşüşler
sağlayacaktır.
Evlerimizdeki enerji tüketim kalemlerinden biri de aydınlatma.
Aydınlatma için son
yıllarda hızla gelişen
LED teknolojisinden
faydalanarak harcadığımız elektrik miktarını ciddi oranda düşürmek mümkündür.
Örneğin, 80 Wattlık
akkor flamanlı ampul-

den sağlayacağımız
ışığı, tasarruflu kompakt floresan lambalar
ile 18 Watt elektrik
harcayarak sağlayabilirken, LED ampuller
sayesinde aynı ışığı 9
Watt enerji tüketerek
sağlayabiliyoruz.
Hiç fark edilmese
de prize takılı bırakılan
şarj aletleri gibi adaptörler kullanılmadığı
durumlarda bile az
miktarda enerji tüketmeye devam ederler.
Bu yüzden kullanılmadığı zamanlarda
adaptörleri prizden
çekmek enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Ayrıca televizyon,
oyun konsolları vb
standby moduna sahip cihazlar, kumanda
üzerinden kapatıldıklarında enerji harcamayı
sürdürürler.
Bu cihazları kullanmadığımız zaman düğmelerinden kapatmak
hem cihazlarınızın kullanım ömürlerini uzatacak hem de gereksiz

elektrik tüketiminin
önüne geçecektir.
Her yıl düzenli olarak kombi bakımlarını
yaptırmak hem tasarruf hem de güvenlik
için oldukça önemlidir.
Verimli bir ısınma
için tüm peteklerin
kontrol edilmesi ve
varsa içerisindeki havanın alınması, petek
önlerine koltuk vb
büyük eşyaların konulmaması, petek üstlerinin kapatılmaması
da ısınma veriminde
önemli bir artış sağlayacaktır.
Ayrıca radyatör
arkalarına konulacak
ısı yalıtım levhaları ile
gereksiz ısı kaybını
önlemek mümkündür.
Konutların mantolamasının yapılmış
olması hem yazın soğutma, hem de kışın
ısınma harcamalarını
önemli ölçüde azaltacaktır.
Yalıtımı düzgün
yapılmış binalar %40'a
varan oranda enerji

tasarrufu sağlamış
oluruz.
Pencere ve kapıların çift camlı PVC kaplama yapılması halinde
ise %20'ye kadar ek
tasarruf sağlayabiliriz.
Isı verimliliğini
sağlayarak doğalgaz
tüketimini azaltmak
için mutlaka oda termostatı ya da termostatik radyatör termostatı kullanmak gerekir.
Böylelikle odanın
sıcaklığına göre kombiniz otomatik olarak
devreye girip çıkacak
ve gereksiz tüketimin
önüne geçilmiş olunacaktır.
Termostatı 1 derece
daha düşük sıcaklığa
ayarlayarak yaklaşık
%6 tasarruf sağlayabilirsiniz.
Yemek pişirmede
düdüklü tencere kullanın.
Yüksek basınç ve
sıcaklıkta yemekler
daha çabuk pişer ve
% 50-75 arası enerji
tasarrufu sağlanır.

Yemekleri mümkün
olan en az suyla pişirin
ve tencerenin kapağını
sıkı bir şekilde kapalı
tutun.
Çay suyunu elektrikli ısıtıcıda kaynatmak, yumurtaları tencere içinde pişirmek,
elektrikli yumurta pişirici içinde pişirmekten
%50 daha fazla enerji
harcar. Fırının kapağını her açışta içerideki
sıcaklığı 10 °C azaltmış oluruz, Bunu dengelemek için de fırın
fazladan enerji harcar.
Bu nedenle gerekmediği sürece fırının
kapağını açmamalıyız.
Mikrodalga fırınlarda pişirme 2-10 dakika, ısıtma ise 10-30
saniyede gerçekleşir.
Bu nedenle geleneksel fırınlara göre
%66 daha az elektrik
harcarlar. Bu ve buna
benzer önlemlerle evinizde enerji tasarrufu
sağlamanız mümkündür. Dönem tasarruf
dönemidir!..

VALİ POLAT DA KATILDI
YABAN
HAYATI
UNUTMADILAR
Yozgat İl Müftülüğü aç kalan yaban hayvanları
için doğaya yem bıraktı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk
hava nedeniyle Merkeze bağlı Recepli Köyü
mevkiine, İl Müftüsü Ali Gülden, Şube Müdürü
Murat Koca, V.H.K.İ. Mesut Caner ve Türkiye
Diyanet Vakfı Şube sorumlusu Emrah Yadigar ile
birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban
hayvanlarının aç kalmaması için karlı araziye
yiyecek bıraktı.
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hava
sıcaklığının gece saatlerinde -20 yağan
karın ise 65 70 cm ulaştığı şehrimizde yaban
hayvanlarının yemesi için doğaya yiyecek
bıraktıklarını söyledi.
Müftü Gülden, “Bizleri fıtraten merhamet
duygusuyla yaratan Yüce Rabbimiz, sadece
insanlara değil tüm canlılara karşı merhametli
olmamızı istemektedir. Peygamber Efendimizin
rahmet vesilesi olarak gördüğü bu günahsız
canlıları, bizler hiçbir zaman göz ardı

etmemeliyiz. Ceddimiz kış mevsiminde yiyecek
bulmakta zorlanan hayvanları besleyip, koruyup
gözetmeyi bize miras bıraktığı gibi bu konuda
da bizlere örnek oldular. Dinimizin bizden
istediği gibi muhtaç olan hayvanların gerek
beslenme gerekse barınma gibi ihtiyaçlarını
karşılamalıyız. Özellikle böyle soğuk ve karlı
kış aylarında tüm vatandaşlarımızın sokak
hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların
ulaşabileceği yerlere yiyecek bırakması
konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz"
diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

“Köyde Okuma Etkinliği” Sırçalı
Kasabası’nda düzenlendi. Okuma etkinliğine
Yozgat Valisi Ziya Polat’ta katıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı,
gönüllü olarak yürüttüğü ve kararlılıkla
devam ettirdiği “Köyde Okuma Etkinliği”
çalışmasının 24’üncüsüne Yozgat Valisi Ziya
Polat da katıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile Sırçalı
Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit katıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, program devam
ederken iştirak ettiği etkinlikte öğretmen
ve öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelerek,
Öğrencilerin iyi bir geleceğe hazırlanırken
neler yapılması gerektiği konusunda
düşüncelerini paylaştı.
Kültürel ve evrensel değerlerle
donatılmış çok iyi okuyan ve çok iyi öğrenen
çocuklar yetiştirmenin gerekliliğine değinen
Vali Ziya Polat, “Devletin emrinde milletin
hizmetinde” bireyler yetiştirmenin önemine
vurgu yaptı.
Öğrencilerle karşılıklı sohbet ederek,
çocukların neşeli biçimde ifade ettikleri
istek ve sorularına da cevap verdi.
Yozgat Bozok Üniversitesi

akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa
Böyükata ile birlikte programa katılan Prof.
Dr. Hamdi Temel, "Sırçalı Tekke'den de
Aziz Sancar çıkabilir" başlıklı oturumda
okulun 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileriyle söyleşi
gerçekleştirdi.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi
Temel, bu zamana kadarki akademik
hayatı boyunca yaptığı bilimsel ve aktüel
çalışmalarından bahsederek, kariyer
basamaklarına ilişkin deneyimlerini anlattı
ve merak uyandırıcı bilgiler paylaşıldı. Yurt
dışındaki eğitim sistemler ile Türkiye'nin
eğitim sistemini kısmen karşılaştırarak iş
ve meslek hayatında başarılı çalışmalar
ortaya koymanın inceliklerini açıkladı. Prof.
Dr. Hamdi Temel sağlıklı birey olmak için
nasıl beslenmek gerektiği ve yediklerimize,
içtiklerimize nasıl dikkat etmemiz gerektiği
konularında da bilgiler verdi.
Öğrencilere "Ben de yaparım" başlığı
etrafında da ilgi çekici konulardan
bahsedildi. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer,
öğrencilerle sensör teknolojileri hakkında
ve mikrodenetleyiciler konusunda temel
teknik bilgileri kolay anlaşılır bir biçimde ve
etkileşimli bir yolla anlattı.
HABER MERKEZİ

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:2883

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
YAŞAM
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Kentparkyolu
girişi Mektebim
Kentpark
Avm
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
Karşısı
No:2
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
217 25 55
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

DOĞAYA YEM

Yozgat'ın marketi GİMAT sokaktaki dostlarımızı unutmadı

Kar ve soğuk havanın etkili
olduğu Yozgat’ta yiyecek
bulmakta güçlük çeken sokak
hayvanları için yaşam alanlarına
mama ve yem bırakıldı.
Gimat Marketler Zinciri ve
Zafer Türk Mutfağı ile birlikte
yiyecek bulmakta zorluk çeken
sokak hayvanlarına mama ve
yiyecek bıraktı.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammet Emin Ekici, “Gimat
Marketler Zinciri ve Zafer
Türk mutfağı olarak sokak
hayvanlarına yem bıraktıklarını
söyledi.
Ekici, “Gimat Adliye

mağazası müdürü Cengiz
Taşdemir ile birlikte bugün
dilsiz dostlarımız için doğaya
yem bırakıyoruz. Herkesin
de bildiği gibi Yozgat Zafer
Türk mutfağı günlük artan
yemeklerini paket yapıp dilsiz
dostlarına dağıtıyordu. İki
gündür yoğun kar sebebiyle
dilsiz dostlarımızla bir araya
gelemedik ve yemeklerimizi
dağıtamadık. Gimat Marketler
Zinciri ile bir araya gelerek
bugünde dilsiz dostlarımıza
mamalarını dağıtmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetemize belediye çalışmalarını değerlendirdi

ESARET DEĞIL
BEREKET
Başkan Köse, belediye ekiplerinin 24 saat
esasına göre çalıştığını söyledi. Ulaşımda
sorunlar yaşanmadığını belirten Köse, "25
ekip ve 150 personel sahada" dedi.

HEMŞERILERINI

UNUTMADI

Soğuk kış mevsiminin
en çetin halinin yaşandığı
Yozgat’ta insanımızın
merhametli yüreği ihtiyaç
sahiplerine destek olmaya
devam ediyor.
İşte onlardan bir tanesi.
Hayırsever iş insanı,
fırınlardan 40 bin ekmek alarak
insanlara ulaşmasını sağladı.
Yozgat’ın yetiştirdiği
İstanbul’daki memleket
sevdalısı iş insanlarından
Hanifi Kızıltaş, soğuk kış
günlerinden evinden çıkmayan,
iş bulamayan insanların ekmek
ihtiyacına destek olacak çok
önemli bir adım attı.
Daha önce de pek çok
hayırlı iş de ismini duyduğumuz
Kızıltaş, bu kez 3 farklı fırından
aldığı 40 bin ekmeği Yozgat
Belediyesi aracılığı ile ihtiyaç
sahiplerini ulaştırdı.
3 MAHALLEDE
ÜCRETSİZ
Kızıltaş tarafından

aldırılan 40 bin ekmek,
Şekerpınar, Eskipazar ve Fatih
Mahallelerinde 40 bin ekmek
her gün 2 bin 500’er adet olmak
üzere dağıtılacak.
Ekmeklerin dağıtımı ve
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması
ile ilgili Yozgat Belediyesi ile
de koordineli çalışan Kızıltaş’ın
bu duyarlılığı vatandaşlar
tarafından da memnuniyetle
karşılandı.
MEMLEKETİNE VEFALI
İstanbul’da ticaretini
yürütmesine rağmen vergi
kaydı Yozgat’ta bulunan ve
vergisini şehrinde ödeyen
İş İnsanı Hanifi Kızıltaş,
çalıştırdığı personeli de
büyük oranda Yozgatlılar’dan
oluşturuyor.
İstanbul’da memleketinin
insanlarına karşı misafirperver
yapısı ile tanınan Kızıltaş, pek
çok hayırlı işte imzası bulunan
vefalı bir Yozgatlı olarak
gönüller yer buldu.

Yozgat İl genelinde etkili olan kar
yağışı nedeniyle şehir merkezinde
Belediye ekipleri çalışmaları aralıksız
sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen
belediye Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, gazetemize açıklamalarda
bulundu.
Başkan Köse, “Rabbime ne
kadar hamt etsek, şükretsek azdır.
Bazıları diyor ya kar esarettir, beyaz
kabustur diye. Biz öyle düşünmüyoruz.
Rabbimin rahmeti bereketi vardır
diye düşünüyoruz. Çünkü kar olacak
ki, bereket olsun, suyumuz, yazın
ürünlerimiz bol olsun. Hamdolsun
Yozgat’ımıza 3 gündür aralıksız olarak
kar yağıyor. Belediye ekiplerimizle
gece gündüz tüm mahallelerimizde,
caddelerimizde, sokaklarımızda
halkımızın fazla etkilenmemesi
için elimizden gelen çabayı ve
gayreti gösteriyoruz. Burada çalışan
arkadaşlarımızın her birini tebrik
ediyorum. Allah onlardan razı olsun”
dedi.
Kar yağışının biraz azalması ile
birlikte hem Büyük Cami çevresinde,
meydan yerinde, Lise Caddesi ve
şehrin en çok kullanılan yerlerinde

kar temizleme çalışması yaptıklarını
belirten Köse, “Daha doğrusu kar
kaldırma çalışması yapıyoruz. Çünkü
günlerdir kar yağıyor. Üst üste yağarak
fazla olmasın istedik. Yozgat’ımız son
20 yıldır ilk defa 65 cm kar gördü. Şehir
merkezinde Meteorolojiden aldığımız
bilgilere göre 65 cm kar var. Yüksek
kesimlerde 90 cm civarında yağış var.
Biz karı esaret olarak görmüyoruz
bereket olarak görüyoruz. Rabbimize
ne kadar hamd etsek şükretsek azdır
diyoruz” dedi.
24 SAAT ESASI
Çalışmaların 24 saat esasın göre
sürdüğünü anlatan Köse, “Belediye
ekiplerimiz gece gündüz demeden
24 saat esasına göre çalışmalarını
sürdürüyor. Belediye imkanlarımızın
yanında da Yozgat’ta faaliyet gösteren
tüm kepçe cinsi araçların tamamını ve
kamyonları kiraladık. Halkımızın 24 saat
gece, gündüz demeden hizmetindeyiz.
Özellikle halkımızdan şunu istiyorum.
Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlarla
yola çıkmasınlar. İnşallah yaşamlarını
yapmak için elimizden gelen çaba ve
gayreti de gösteriyoruz” dedi.
25 EKİP 150 PERSONEL
Şuanda 25 ekip ve 150 personel

ile çalıştıklarını ifade eden Köse, “Kar
yağdığı ilk andan beri ekiplerimiz
çalışıyor. Hiç durmadılar ve kontak
kapatmadılar. Gece gündüz 24 saat
uyku uyumadan çalışan arkadaşlarımız
var. Belediye çalışmıyor diyorlarsa
o da çok büyük haksızlık ve emeğe
saygısızlık olur. Burada bir afet var.
Uluslararası yollar kapandı. İstanbul
felç oldu. Yozgat’ta Allah’a hamt
olsun hiçbir mahallemizde ulaşım
kapanmadı. Ara sokaklarımız buna
dahil. Birkaç sokaklarımızda uygun
olmayan yerlerde belki sıkıntı olmuş
olabilir ama yüzde 95 yollarımızda
hiçbir sıkıntımız yok” dedi.
SIKINTIMIZ YOK
Köse, “Vatandaşımız rahatlıkla
çarşıya inip ihtiyacını gidererek
evlerine gitme durumu var. Şuanda
ulaşımda bir sıkıntımız yok. Belediye
özel halk otobüslerimiz çalışıyor. Hayat
devam ediyor. Şuanda hayatımızı
engelleyecek hiçbir şeyimiz yok. Kar
çok yağdı, yağsın. Ne kadar yağarsa
yağsın rabbimin bereketi. İnşallah
önümüzdeki günlerde de yağarsa
da biz belediye ekipleri olarak karı
elbirliği ile temizleyeceğiz” diye
konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ
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Sağlıkta Sağlıklı Çalışabilmek

MURAT
ANAR
Bu Şiddet Nereye
Kadar?
Her gün doktora ya
da sağlık çalışanına bir
şiddet haberi.
“Sağlık çalışanlarına
şiddet bitmiyor! Hastadan doktora yumruklu saldırı.”, “Niğde’de doktora zorla
ilaç yazdırmak isteyen
yabancı uyruklu hasta
istediğini alamayınca
doktora ve sağlık çalışanlarına saldırdı.”,
“Hamile hemşireye
hasta yakınlarından
saldırı”... mahşetlerinin görsel ve yazılı
medyada yer almadığı
çok ender zamanlar
var.
Saldıranın, Türk
vatandaşı ya da yabancı vatandaş olması
fark etmiyor bu menfur saldırılarda.
Hasta ya da hasta yakını kendinde
hangi hakkı ve yetkiyi görerek bu kadar
acımasızca doktora ,
hemşireye ya da sağlık çalışanına saldırabiliyor? Dünyada sağlık
çalışanlarına saldırı bu
kadar kolay mı?
İstanbul Başakşehir'deki bir devlet
hastanesinde, hami-

le olan 24 yaşındaki
hemşire Gülhan D., 4
hasta yakını tarafından
feci şekilde dövüldü.
Şikayetçi olan Gülhan
D. ifadesinde "Odada
bulunanlar 'Yapmayın,
kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler"
dedi.
Bu hemşiremiz üzerinden empati kuralım.
Hamile bir hemşireye
öldüresiye saldıracak
kadar gözü dönmüşün
toplumda hala var
olmasını, elini kolunu sallayarak milletin
içinde dolaşabilmesini saldırıya uğrayan
hemşire açısından
değerlendirelim.
Bu hemşire sizin,
bizim, yasa koyucunun
anası, bacısı ya da eşi
olsun.
Tepkiniz, tepkimiz
ne olurdu? Daha çalışanının güvenliğini
sağlayamayan bir devlete, hemşirenin güveni ne olur, bu hemşire
mesleğini artık nasıl
icra etsin, hastaya ve
hasta yakınına müdahale ederken bu hemşirenin psikolojisini
düşünebiliyor musunuz? Soruyu şöyle de
sorabiliriz, hasta ya
da ya da hasta yakını,
sağlık çalışanına saldırma cesaretini nereden alıyor?
Son sorumuzun
cevabı aslında her
şeyin cevabı, hasta
ya da hasta yakını bu
cesareti nerden alıyor?

Maalesef yasaların
kendisine verdiği yetkiden alıyor.
Ne diyor biliyor
musunuz yasalar aslında bu psikopatlara
döv, öldüresiye döv;
sıkıyorsa senin dediğini yapmasın. Sen hastasın, hasta yakınısın;
patronsun, maaşlarını
senin verginle alıyorlar.
Tabiki sen de stresini onlarla atacaksın.
Eğer yasalar böyle
demeseydi, doktorlara, hemşirelere, sağlık
çalışanlarına saldırıların cezaları, adeta
saldırıları teşvik edici
olur muydu?
BEYIN VE SINIR
CERRAHI PROF.
DR. HAKAN
KARABAĞLI
Evet sağlık sistemimizde problemler var,
üzülerek görüyoruz ki
işini art niyetli yapan
para hırsı ile çalışan
doktorlarımız da var.
Nedense hep olumsuzu konuşmayı tercih
ediyoruz. Olumlu olanın, güzel olanın, örnek olanın sağlık alanında konuşulmaması
bu alanın kadersizliği.
Hep problemlerle
gündeme gelen sağlıkta işini; büyük fedakarlıkla, severek, her
şeyden önce insanın,
insanlığın bütün özelliklerini Anadolu’nun
kadim değerlerini
taşıyarak yapan bir
isimle devam etmek
istiyorum müsade-

nizle, Prof. Dr. Hakan
Karabağlı, aslında sağlık çalışanımızın doktorlarımızın büyük bir
kısmını temsil ediyor.
Bakmayın doktorlarımızın bir takım kendini
bilmez meslektaşlarının yaptıklarıyla bazen
olumsuz anıldığına.
Kızım Almila’ın hastalığı sürecinde tanıştım Hocamla. Kızım,
6.5 aylık ve sadece
730 gr doğdu.
Dokunmaya bile
korkuyordum el kadar
bebeye. Doğduktan
sonra “Hidrosefali” ile
tanıştık.
Fazla bilinen bir
hastalık değil,insan
beyni 4 odacıklı bu
odacıklarda beyni darbelerden ve mikroplardan koruyan bir sıvı
var.
Bu sıvı belirli bir seviyeye ulaştığı zaman
kanallar vasıtası ile
omuriliğe gönderiliyor
ve omurilik o sıvıyı bir
şekilde emiyor. İşte
kızımın omuriliğe sıvıyı
iletecek kanalı kapalı.
Sıvıyı vücut günlük olarak üretiyor.
Üretilen sıvı tahliye
edilmezse beyne baskı
yapar ve beyinde hasar oluşur.
Beyne şant denilen
sistemin takılması bir
hortum yardımıyla
kanalın yaptığı işi o
hortumun gerçekleştirmesi hidrosefalinin
en bilinen tedavisi.
Olduğumuz hastahane bizi işin uzmanı-

na yönlendirdi.Benim
özellikle tıp profesörlerine karşı hep bir önyargım vardı.
Hatta şahsen bir
yakınımın ya da kendi
hastalığımın tedavisi
için bir tıp profesörü
ile hiç muhattap olma
derecesine erişememiştim. Şantı Hakan
Hocam takacaktı.
Önce odasında bizi
asistanı karşıladı.
Sonra insana güven
veren ve bize umut
aşılayan gülen yüzüyle
Hocam, kızımın muayenesini yaptı. Şanta
karar verildi.
Çarşamba yatışımız yapıldı, Cuma
ameliyatımız.
Hocamın kızımla bir
evladı gibi ilgilenmesi,
bize yaklaşımı, insanlığı çalıştığı hastahane,
üniversite hastahanesi
olmasına rağmen bizi
özel hastahanede gibi
hissettirdi.
Hasta yakını-doktor
ilişkisi zamanla güzel
bir dostluğa dönüştü.
Ve Hakan Hocam,
sadece bir tıp doktoru değil, hastahanesi
ve fakültesi hakkında
yönetimsel anlamda
düşünceleriyle, sağ-

lığa ve hastaya insan
merkezli bakış açısıyla
ülkemizin aydın yüzü
tam bir entelektüel.
Bakış açısı ve birikimiyle yönetici olmayı
sonuna kadar hakkeden bir değer.
Burda anlatacak
çok şey var aslında
Prof. Dr. Hakan Karabağlı özelinde elleri
öpülesi, kendilerine ne
kadar teşekkür edilse ne yapılsa hakları
ödenmeyecek güzel
insanlar hakkında.
Ama köşemizin
imkanları kısıtlı. Şunu
çok iyi anladım kızımın
hastalığı sürecinde,
bu ülkenin doktorları,
kıymetini bilene bulunmaz nimet.
Sağlık Çalışanları
Bizim Olmak Zorunda
Bir doktor, bir hemşire ya da bir sağlık
çalışanı kolay yetişmiyor.
Onlar da anne,
baba, evlat, bacı,
kardaş. Pandemi döneminde onların toplum olarak kıymetini
anlamayacaksak ne
zaman kıymetlerini
bileceğiz Allah aşkına!!! Olmuyor arkadaş

olmuyor. Öyle iki süslü
nutukla, geçmiş olsun
dilekleriyle, şiddetle
kınamakla olmuyor. O
insanlar, yeri geliyor
hayatlarını ortaya koyuyor.
En değerli çağları
kendilerini yetiştirmekle, emekle, daha
iyi olmaya çalışmakla
geçiyor.
Bir doktor kolay
mı tıp okuyor; pratisyen, uzman, öğretim
görevlisi, Profesör
oluyor? Bu insanlar
tabir-i caizse bize hizmet etmek için gecesini gündüzüne katıyor.
Hangi maaşla insan
hayatına dokunmanın,
bir insanın hayatını
kurtarmanın değeri
ölçülebilir ki?
Bu insanlar bunca
emeği kendini bilmezlerin saldırısına uğramak için mi veriyor,
bu insanlar kendilerinden bunca fedakarlığı
serserilerin, sağlıklarına hatta hayatlarına
kastetmeleri için mi
yapıyor?
Artık Sayın Cumhurbaşkanımızdan,
Bakanlara, Milletvekillerimize, muhalefete toplumun her
kesimine kadar sağlık
çalışanları bu ülkede
tüm benliğimizle bizim olmak zorunda.
Vurguluyorum, sağlık
çalışanına saldıranı
öyle bir cezalandırın ki
bir daha kimse bunu
yapmaya cesaret edemesin.

CODAR DESTEK ISTEDI
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar,
Sokak hayvanları için destek istedi.
Codar, Sokakta yaşayan canlarımıza
sahip çıkalım kampanyası başlattıklarını
söyledi.
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar yaptığı açıklamada, “Sokaklarımızda
sahipsiz 300 civarına kedi ve köpek
yaşamakta ve elimizden geldiği ölçüde
sokakta yaşayan canlarımıza beslenmeleri
konusuna uzun yıllar gayret göstermekteyiz.
Sokakta yaşayan canlara biz belediye
olarak sahip çıkıyoruz. Sizlerde duyarlı
davranacağınızı düşünerek Çayıralan
Belediyesi olarak bir kampanya
başlatıyoruz” dedi. HABER MERKEZİ

"BÜYÜK HAYALLER

PEŞINDE DEĞILIZ"
BASSAGLIGI
AYÇ Okulları Kurucularından Mustafa
Başer’in kayınvalidesi, Milletvekilimiz
Yusuf Başer'in amcasının kızı

Meryem ERGÜL'ün

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına baş sağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
34 yaşındaki Güler Elektronik Sahibi Mehmet
Güler oldu. Çocukluğundan bu tarafa baba
mesleği olarak devam ettiğini ve 10 yıldır
kendisinin aktif olarak hizmet verdiğini belirten
Mehmet Güler’e mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
BABA MESLEĞİNİ
SÜRDÜRÜYORUM
Güler Elektronik Sahibi Mehmet Güler,
“Çocukluğumdan bu tarafa bu mesleği
sürdürüyorum. 10 yıldır da aktif şekilde kendim
hizmet veriyorum. Mesleğimize tamircilik olarak
devam ediyoruz” dedi.
ÇOCUKLUĞUMDA
BAŞLADIM
Mesleğe babasının dükkanına gelip giderek
başladığını belirten Güler, “Çocukluğumdan
bu tarafa babamın yanına gelip giderek bu
mesleğe başladım. Daha sonra babamın
bize öğrettiği bilgiler ve teknolojik bakımdan
kendimizi geliştirerek bu işe devam ediyoruz.
Çiğitten yetişme olarak bu işin içerisindeyiz”
dedi.
BÜYÜK HAYALLER
PEŞİNDE DEĞİLİZ
Güler, “Hayallerimiz olarak aslında büyük
hayaller peşinde değiliz. Esnaflığı ve ticareti
seviyorum. O şekilde de devam ediyorum”
dedi.

ESNAFLAR ARASINDA
BAĞLILIK VAR
Esnaflar arasında birlik, beraberlik ve
dayanışmanın olduğunu ifade eden Güler,
“Esnaflar arasında bağlılık var. Çoğu
esnafımızla bilgi paylaşımı oluyor. Yardımlaşa
biliyoruz. Birinin bilmediğimi başkası biliyor.
Veya başkasının bilmediğini işi biz biliyoruz. Bu
yönde bilgilerimizi de paylaşabiliyoruz” dedi.
SEKTÖRÜ İYİ
TASARLASINLAR
Güler Elektronik Sahibi Mehmet Güler,
“Yeni işyeri kurmak isteyenler öncelikle
tercih edecekleri sektörü iyi tasarlamaları,
planlamaları gerekir. Yanlış bir adım atmamaları
lazım. Eğer ki, tutturabileceği, yapabileceği ve
sektörünü de işi seçti ise çalışabilecektir” dedi.
PANDEMİ İŞLERİMİZİ
İSTER İSTEMEZ ETKİLEDİ
Pandemiden dolayı ister istemez
etkilendiklerini belirten Güler, “Ama işlerimiz
çok şükür iyi. Pandemide işyerimizi yeri
geldi etkiledi. Yeri geldi daha çok kazanç
verdi. Kış şartlarında da zaten bizim işlerimiz
çatılardan anten takmak olduğu için yoğun
çalışamıyoruz. Yine de işlerimiz için buna şükür
diyoruz. Şuanda çatılarda yapılacak işlere kış
şartlarından dolayı bakamıyoruz. Çünkü insan
sağlığı önemli. O yüzden bu havalarda çatılara
çıkmıyorum” diye konuştu.
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Bir süs
bitkisi
Tedavi

Meşin
yuvarlak

Küçük
bir kuş

Binada,
daire

Süt
kaymağı

Plastik
terlik

Ayaklık

Bambaşka
Çabukluk,
çeviklik

Giysinin
alt kenarı
Açığa
çıkarma

Sürekli,
sonsuz

Geniş
koltuk

Tadı
buruk

Bilgisayar
oyunu

Etkin

Çok
önemli

Bildiri

Roma'nın
eski adı

Hırsız,
haydut

Mavi
perikuşu

Yüz
ifadeleri

A
D
Z E
İ S
F E
T
K
S A
T İ
İ D
L E
O
İ
E K
K A
L
E B
M İ
E N
K

Mercek
Saç
kepeği

Kömür
katranı

Tarikat
kardeşi
Kural

Övgü
şiiri

Dolma
kalem

Yapma,
etme

Araz

İlave
etmek

Hayali

Bir sayı

Ankara'da
bir anıt

E
K
O N R A
L İ
Y
A R C I K
N
A K Ü
C A N
M
A S İ D E
E
E S
M S A H
E
K A T
R İ K
E
A
A R K
L İ N E K
L
C E
N E P E
Ü T O P İ
L İ Ğ
D
M A M A
A
Ç İ R
D U A T E

Bir yaban
mersini

Sporda
sert
hareket

Sandal

Bütün,
hepsi

Ceylan,
karaca

Tavuk
barınağı

Kıyacı

Akım
toplar

Gece
bekçisi

İnci
çiçeği
Dahi

Bir
bayan
adı

Tutsak
Lenf

Tapusu
olan
Dergah

Kesin

Budala

Üç
ayların
birincisi

Klasik
çağ
öncesi

Isı yayımı

Bir suçun
bedeli

Hiç, sıfır

Bir tür
çörek

Büyük
otobüs

Yönetme

Çatı

Mitos

Bebek
yiyeceği
İsim

Bir çeşit
tutkal

F
S
A H U
U
M E
L I O Ğ
Z
E
Ü G E
A K A
İ R
B
T A P U
İ
E L
N A Y İ
A İ K
D E Y
Z A
E
O T O K
K
A M
E
İ Ş
P E
Japon
güreşi

Bir
devlet

Yazıklar
olsun
Törpü

Anlam,
mana
Gril

Seslenme
sözü

Xambiya'
nın plaka
işareti

İlave

Dünyanın
uydusu
İrade
kaybı

Büyük
kardeş
Özen

En kalın
erkek sesi
Tahta
sedir

Bir
bayan
adı

Ödenti

Ayak

Tavlada
bir sayı

Halk
türküsü

Bir balıkçı
gereci

Eskrim
kılıcı

Bir
orman
ağacı

Sicim

İ
T
A
L
Y
A
Bir
halife

A
L
İ
Kısa
saplı Çin
lavtası

P
İ
P
A

Çok
yüce

U
L
U

Alt
resimdeki
AKPARTİ
Yozgat
milletvekili

Y
U
S
U
F
B
A
Ş
E
R

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

Karşılık
olarak

Uyanık,
gözü açık

Ankara'nın
bir ilçesi

Hazırlayan

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

Polislik
olay

Ters,
karşıt

Binek
hayvanı

Sözleşme

Hayvanın
iç
organları

Tayin

Kazak halk
meclisi

Dar, kalın
tahta

Yemin

Takımlar
grubu
Geçmiş
zaman

İlaç,
deva

Bir sayı
Yozgat'ın
milli parkı

Rutubet

Yiğit,
kahraman

Üç katlı
balık ağı

Gök
adası

Bir balık
ağı

Yozgat'ta
bir konak
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KENEViRiN MERKEZi

YOZGAT OLUYOR!
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ve ekibinin çalışmaları sonucu
alanında ihtisas üniversitesi olan ve çok önemli
çalışmaların altına imza atılmasını sağlayan
kenevir, ülke gündeminde de yer buluyor.
Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Yalçın
Bayer, ‘Kenevirin Merkezi Yozgat Oluyor’
bağlığı ile kaleme aldığı yazısında bünyesinde
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurduran ve pek
çok yatırımcının dikkatini çeken Kenevirle ilgili
son durum değerlendirildi.
19 Ocak’ta kaleme aldığı ‘Tıbbi Kenevir
Trenini Kaçırmayalım’ yazısına atıfta bulunan
ve bazı eksiklerin tamamlanması gerektiğini
kendisine ulaştıran Rektör Yardımcısı ve
Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr.
Güngör Yılmaz’ın ifadelerine yer verilen yazıda
Yozgat ve Bozok Üniversitesi’nin bu alandaki
çalışmaları da kısaca özetlenmiş.
Yılmaz’ın açıklamaları ile kaleme aldığı
yazıda Bayer şu ifadelere yer veriyor:
“Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof.
Dr. Güngör Yılmaz, önceki günkü yazımızda
keneviri gündeme almamıza sevindiğini ancak
bazı eksikleri de bildirme gereğini duyduğunu
bildirdi.
Yılmaz’ın paylaşmak istediği bilgiler şöyle:

“Öncelikle bilmelisiniz ki kenevir
konusunun son 5 yıl içinde gündeme
gelmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna beyanatları
ile ivme kazandı, hatta kendisi YÖK Devlet
Üniversiteleri’nden biri olan Yozgat Bozok
Üniversitesi’ni ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında
ihtisaslaşması için yetkilendirdi. Ocak 2020’de
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni kenevir alanında
bölgesine ve hatta ülkemize katkı vermek üzere
‘İhtisas Üniversiteleri’ kapsamına dahil etti.
Bu tarihten sonra Yozgat Bozok Üniversitesi,
bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nü
de kurarak, bilimsel araştırma faaliyetlerine
çok yönlü bir şekilde başladı. Farklı araştırma
alanlarında 100’den fazla akademisyenle
kenevir esaslı AR-GE faaliyetlerini
yürütmektedir.
Bir taraftan da bu alanda insan kaynakları
oluşturmaya, lisansüstü tezler yürütmeye, eğitim
öğretim faaliyetlerinde kenevire daha fazla yer
vermeye çalışmaktadır.
Diğer taraftan kenevir esaslı yeni proje
alanları oluşturarak, iç ve dış kaynaklı
desteklerle farklı alanlarda (tarım, kimya, sağlık,
tekstil, kozmetik, inşaat, mobilya, enerji, gıda
vb.) 40 civarında aktif projeyle bilgi üretmeye
devam etmektedir.” HABER MERKEZİ

YOZGAT'A SARI KODLU UYARI
Türkiye genelinde etkisini hissettiren kar
yağışları devam ederken Meteoroloji'den
24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33
ilimiz için uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan
buzlanma, don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara
karşı dikkatli olunması istendi.
Kar yağışları, başta İstanbul olmak üzere
tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroji
Genel Müdürlüğü'nden 33 ilimize uyarıda
bulunuldu.
Buna göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya,
Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon,
Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ,
Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman,
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis,
Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu
uyarı verildi.
Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray,
Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri,

Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere
don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı
dikkatli olunması istendi.

SÖZLEŞME ILE

YÜZLER GÜLDÜ
Sorgun Belediye Başkanlığında
kadrolu ve geçici olarak çalışan Hizmet İş
Sendikası üyesi işçilerin imzalanan toplu
iş sözleşmesi ile yüzleri güldü.
Sorgun Belediye Başkanlığında
yapılan imza törenine, Sorgun Belediye
Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Hizmetİş Sendikası Yozgat Ferman Zararsız,
Disiplin Kurulu Üyeleri, Mehmet
Demirbilek, Ömer Kayhan, Erdoğan Yiğit,
Belediye Başkan Yardımcıları, Daire
Müdürleri ve sendika üyesi emekçiler
katıldı.
Hizmet İş Sendikası ile Sorgun
Belediyesi Bakanlığı arasında sendika
üyesi kadrolu ve geçici işçileri kapsayan
3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal
haklar hariç sendika üyesi işçilerin
ücretlerine birinci yıl birinci altı ay
yüzde 17, ikinci altı ay memur zammı
ve enflasyon farkı, ikinci ve üçüncü
yıl memur zammı ve enflasyon farkı
uygulanacak.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Ferman Zararsız, “Sorgun
Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci
göreve geldiği gün, çalışanlarımız bizim
yol arkadaşımız, biz birlikte yürüdüğümüz
yol arkadaşımızı yolda bırakmayız
demişti. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
ile emekçi kardeşlerimiz enflasyona
ezdirmemiş gereğini yapmıştır. Sorgun
Belediye Başkanımız Mustafa Erkut
Ekinci, Ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik durumdan dolayı, işçilerin
yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şirkette
çalışan işçilerin ücretlerinde gereken
iyileştirme yapmak için çalışmaktayız.
En kısa sürede şirket işçilerinin de
ücretlerinde iyileştirme yapacaklarının
müjdesini vermiştir” dedi.
Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasında emeği geçen başta,

Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa
Erkut Ekinci’ye, Belediye Başkan
Yardımcılarına, Daire Müdürlerine,
Sendikamız Disiplin Kurulu Üyeleri,
Mehmet Demirbilek, Ömer Kayhan ve
Erdoğan Yiğit’e, sendikamız, şahsım
ve yönetim kurulumuz adına teşekkür
ederim. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi,
sendikamıza, Sorgun belediyesine ve
tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı
uğurlu olsun” diye konuştu.
HAYIRLI OLSUN
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa
Erkut Ekinci ise, Belediyemizde çalışan
kadrolu ve mevsimlik işçilerimizin toplu
iş sözleşmesini imzaladık. Biz istedik ki
yaşadığımız bu süreçte belediyemizin
imkanları doğrultusunda personellerimiz
için yapılabilecekleri biz yapalım.
İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin
hayırlı olmasını diliyor, göstermiş
oldukları özveri ve bundan sonraki
gayretleri içinde tüm işçilerimize teşekkür
ediyorum” dedi. Kadir GÖRGÜLÜ
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KOMŞUDAN

BiR HABER
KAR KALINLIĞI 1

UNUTMADILAR
Yozgat Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra
Güzel ile Belediye Başkanı Eyüp Çakır sokak
hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yozgat’ın ilçe ve köylerinde etkili olan kar
yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı
ilçede ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.
Kar yağışı ve dondurucu soğuklardan
insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Yozgat
Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel,
Belediye Başkanı Eyüp Çakır ve kamu kurumları
yöneticileri sokak hayvanlarını soğuk havalarda
unutmadı. Kaymakam Güzel, Başkan Çakır
ve kurum yöneticileri sokaktaki ve doğadaki
hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Mama, buğday gibi yiyecekler çeşitli
bölgelere bırakıldı.

METREYI AŞTI

Türkiye’nin kış turizminde parlayan yıldızı olan
Yıldız Dağı’nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar
yağışı gece boyunca devam etti.
Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye
ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi buldu.
Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak
merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm
Merkezinde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerine
çıktı.
Beklenilenin üzerinde yağan kar kayak severleri
mutlu etti.

TOKAT’TA ULAŞIMA KAR ENGELI
Tokat-Sivas karayolunda kar
yağışı ve buzlanma nedeni
ile ulaşımda aksama
yaşandı.
Tokat-Sivas
karayolu 1650
rakımlı Çamlıbel
Tepesi'nde yoğun
kar yağışı sonucu
buzlanma etkili oldu.
Bölge trafik ekipleri
Geyraz Mahallesi'nde bir
akaryakıt istasyonu önünde

uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların
yola çıkmasına izin verilmedi.
Yolcu otobüsü şoförleri
buzlanmaya karşı daha
dikkatli olarak seyretmeleri
yönünde uyarıldı. Ekipler
ayrıca yolculara da emniyet
kemerlerini takmaları
yönüne uyarıda bulundu.
Karayolları ekiplerinin
çalışmasının ardından ulaşımın
normale dönmesi bekleniyor.
IHA

KAR YAĞIŞI KENTI
Sokakta doğum yapan
köpeğe sahip çıktılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı
Kasabasında kar yağışı ve ağır kış şartları
altında doğum yapan sokak köpeği ile 11
yavrusuna 10 yaşındaki Alperen Atıl ve iki
arkadaşı sahip çıktı.
Soğuk kış gününde anne ve yavru
köpekleri üşümesin diye onlara sıcak bir yer
yapan Alperen ve 2 arkadaşı, biriktirdikleri
okul harçlıkları ile anne ve yavru köpekler
için fırından ekmek alıp besleme başladılar.
Araplı Kasabasında yaşayan ilkokul 4.sınıf
öğrencisi Alperen Atıl ve iki arkadaşı, 20 gün
önce sokakta donmak üzereyken buldukları
sokak köpeği ve 11 yavrusunu alıp evlerinin
kömürlüğüne taşıdı.
Anne köpek ve yavruları için ilk olarak

sıcak bir yer yapan 3 arkadaş, daha sonra
biriktirdikleri okul harçlıkları ile fırından
ekmek alıp anne ve yavrularını beslemeye
başladılar.
Anne ve yavruları üşümesin diye onlara
bir yer yaptığını söyleyen 10 yaşındaki
Alperen Atıl “20 gün önce anne ve yavrularını
sokakta donmak üzereyken buldum.
Daha sonra onları alıp evimizin
kömürlüğüne getirdim. Onları eski battaniye
sarıp ısıttım. Daha sonra fırından ekmek
alıp karınlarını doyurdum. 20 gündür onlara
ben bakıyorum. İnsanların bu soğuk kış
günlerinde hayvanlara karşı biraz daha
hassas olmalarını isterim” dedi.
IHA

BEYAZA BÜRÜDÜ
Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan
kar yağışı, kenti beyaz örtü ile kapladı.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde
başlayan ve gece boyu devam eden kar
yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde Cumhuriyet
Meydanı’nda ekiplerin çalışmalarını
yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç bu akşam
da kar yağışı olacağını söyleyerek,
"Vatandaşlarımız da kendi araçlarıyla
ayrıca trafik imkanlarından faydalanıyor
ama benim istirhamım mümkünse trafik
kurallarına uyalım. Mümkünse fazla sürat
yapmayalım, ihtiyaç olmadığı sürece de
trafiğe çıkmayalım. Bugün de akşamüzeri
yine kar yağacağı bilgisi var. Ekiplerimiz

tecrübesiyle, birikimiyle, gayretiyle,
fedakarlığıyla her zaman olduğu gibi
Kayserimizin insanlarına hizmet etmek için
görevlerini yapıyor. Onlar bizim yüzümüzü
ak ediyor, biz de onlara teşekkür ediyoruz”
dedi.
Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge
Müdürlüğü tarafından dün yapılan yağış
uyarısında, “Yapılan son değerlendirmelere
göre; bugün akşam saatlerinden itibaren
ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (820 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması
muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar,
görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma
ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli
olunması gerekmektedir” ifadelerine yer
verilmişti. IHA

Kan stokları alarm veriyor
Çorum’da korona virüs salgını ve kış
mevsimi ile birlikte Kızılay'ın kan stoku
kırmızı alarm vermeye başladı.
Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi
Müdürü Dr. Senem Çavuş, pandemi
sebebiyle uzun bir süredir kan bağışlarında
azalma yaşandığına dikkat çekerek,
olumsuz hava şartları ve kış mevsimiyle
birlikte bu azalmanın daha da arttığına
işaret etti. Kan stokları azaldığı için
hastanelerin kan ihtiyacını karşılayacak
durumda olmadıklarının altını çizen Dr.
Senem Çavuş, tüm vatandaşları kan
bağışı yapmaya davet etti. Kan ihtiyacının
ertelenemediğini vurgulayan Çavuş, “Kış
mevsimi nedeniyle olumsuz hava koşulları
var. Ancak kan ihtiyacı ertelenemiyor.
Kan ihtiyacı pandemi dinlemiyor. Kış
mevsimi dinlemiyor. Kan alma birimimiz

10.00-19.00 saatleri arasında haftanın her
günü hizmet veriyor. Ekiplerimiz kan
alımları farklı noktalarda çalışmalarına
devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı kan
ihtiyacının karşılanması noktasında Kızılay
merkezlerine gelerek bağışta bulunmaya
davet ediyoruz” dedi.
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgat Valisi Ziya Polat'tan övgü

KÜLTÜRÜMÜZE SAHIP

ÇIKIYORSUNUZ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü
Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz ve
Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu
Derneği Başkanı Şükrü Yalman,
üniversiteli genç okçular ile birlikte
Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti.
Vali Polat, okçuluğun ata
sporlarımızdan birisi olduğunu
belirterek bu kültürümüze sahip
çıkarak gelecek nesillere aktarımını
yaptıkları için okçuluk kulüpleri ve
üniversiteli genç okçulara teşekkür
etti.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü
Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz ve
Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu
Derneği Başkanı Şükrü Yalman,
Vali Ziya Polat'ı bu yıl dördüncüsü
düzenlenecek olan 'Tarih için bir
okta sen at' yarışmasına davet
ettiler.
Korkmaz ve Yalman ayrıca Vali
Ziya Polat'a çeşitli hediyeler takdim
ettiler.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona
erdi. Murat KARATEKİN

YOZGAT'TA TUR

ATLADILAR

BÜYÜK BAŞARI
Türkiye Kick Boks
Şampiyonası Ordu'da
yapılıyor. Şampiyonada
Yozgat'ı, Yozgat
Belediyesi Bozokspor
Kick Boks takımı temsil
ediyor.
Türkiye Kick Boks
Şampiyonası Kick
Light branşında
Yozgat Belediyesi
Bozoksporun sporcusu
Mustafa Kaan Zararsız
74 kiloda Türkiye
Şampiyonu oldu.
Light Contact
kategorisinde ise Buse
Deniz 65 kiloda Türkiye
üçüncüsü oldu.
Kick Boks İl Temsilcisi
Yunus Avcı derece

yapan sporcularını
tebrik etti.
Avcı, "Orduda yapılan
Türkiye Kick Boks
Şampiyonasında Yozgat
belediyesi Bozok
spor kulübü Derneği
sporcuları
Mustafa Kaan Zararsız
74 Kilo genç erkekler
kick light branşında
Şampiyon olmuştur.
Buse Deniz 65 Kilo
bayanlar light contact
branşında Türkiye
üçüncüsü olmuştur.
Belediye Başkanımız
Celal Köseye
desteklerinden dolayı
teşekkür ederiz" dedi.
Murat KARATEKİN

2021-2022 sezonu Kadınlar Türkiye
Kupası'nda grup maçları tamamlandı.
Kupa maçları, A Grubu’nda Mardin
Artuklu Spor Salonu, B Grubu’nda
Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D
Grubu’nda ise Yozgat Rıza Kayaalp
Spor Salonu'nda oynandı.
Yozgat'ta oynanan D grubunda
Yalıkavak Spor, Egospor, Üsküdar
Belediyespor ve Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
mücadele etti.
D grubunu lider tamamlayan
Yalıkavakspor ile Egospor kupada bir
üst tura yükseldi.
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupasında
mücadele eden Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ise

büyük bir tecrübe kazandı.
Kulüp Başkanı Musa Saydam, güçlü
kulüpler karşısında başarılı bir
performans sergileyen oyuncularını
tebrik etti.
Saydam, "Bizim için önemli bir tecrübe
oldu. Tarihimiz de ilk defa Türkiye
kupası maçlarında yer aldık. Sadece
yer almadık. Aynı zamanda böyle
bir organizasyona Yozgat olarak ev
sahipliği yaptık. Bunun için gururluyuz.
Kupa maçlarının en zor grubunda
mücadele ettik. Oyuncularım ellerinden
geleni yaptı. Hepsini ayrı ayrı tebrik
ediyorum. İlerleyen yıllarda inşallah
hem ligde hemde kupada daha
iyi yerlere geleceğiz" dedi. Murat
KARATEKİN

TFF'DEN AÇIKLAMA
Bölgesel Amatör Ligi (BAL)
müsabakaları ile ilgili Türkiye Futbol
Federasyonundan önemli bir açıklama
yapıldı.
Yapılan açıklamada, “29 – 30 Ocak
2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022
Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL)
2. devre 1. Hafta müsabakaları tüm Yurt
genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından
dolayı Lig fikstürü tamamı kaydırılarak
ikinci devre 1 hafta müsabakaları 5- 6 Şubat
2022 tarihlerinde oynanacaktır. Ayrıca 23
Ocak 2022 tarihinde 1. haftası oynanan
Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup
müsabakaları ikinci haftasından başlayarak
diğer tüm gruplar da olduğu gibi fikstür
tarihleri kaydırılarak devam edecektir”
denildi.
6 ŞUBAT'TA OYNAYACAK
Buna göre Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge
3. Grupta yer alan Yozgat takımları da ligin
ikinci yarısına bir hafta geç başlayacak.
Ligde yer alan Yozgatspor 1959 FK, Ankara
DSİSPOR maçı ile Sorgun Belediyespor,
Osmancık Belediyespor maçları 6 Şubat
Pazar günü oynanacak.
Çayıralan Esnafspor ise ikinci yarının ilk
maçını bay geçecek. Murat KARATEKİN

