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YERKÖY DEVLET HASTANESİ'NDE 9 AYDA 30 BİN HASTAYA UYGULANDI

ŞİFA DAĞITIYOR
Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Demir, 45 yaş üstü hastalarda oluşan
eklemdeki sıvı azalması, kireçleme ve çapraz bağlardaki yüzeysel yırtıkların onarılması için PRP
işlemlerini uyguladıklarını ve yüzlerce hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi.
9 AYDA 30 BIN HASTA
Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman
Doktor Ali Demir, 9 ayda yaptığı uygulama ile 30
bin hastaya şifa oldu.
Hastalara yaptığı uygulama hakkında
bilgi veren Demir, “Yaptığımız işlem eklem
içi enjeksiyon diye geçmektedir. Yaşlı
hastalarımıza 45 yaş üstü hastalarımıza
eklemdeki sıvı azalması ve kireçlemeye bağlı ve
çapraz bağlardaki yüzeysel yırtıkların onarılması
için PRP dediğimiz faktörlerinden oluşan bir
işlem. Hastanın kendi kanından aldığımız
kanı çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. İşlemden
geçtikten plazma dediğimiz faktör enjektörlere
çekiyoruz ve hastanın dizine uyguluyoruz.
Uygulama sonrasında hastada rahatlama
oluyor. Baya bir güzel sonuçlar veriyor.
Bunun değişik uygulama alanları var. Bunları
tenisçi dirseği dediğimiz hastalarda, saç
dökülmelerinde ve ciltte de uygulama alanları
var. Kendi kanımızdaki doku faktörlerinde
onarıcı hücreler var. Hangi bölgeye
uyguluyorsak o bölgeyi onarıyor.” dedi.

UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
uyuşturucuya geçit vermiyor.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Aydıncık ilçesi Kalealtı
mevkiinde iş makinasına zarar veren ve
mazotunu çalan 4 kişiyi yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan
yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma
Komutanlığınca; 23 Eylül 2022 günü
Yozgat İli Aydıncık İlçesi D190 karayolu
Kalealtı mevkiinde yapımı devam
eden yol inşaatında kullanılan firmaya
ait Exvator iş makinesinin camlarının
kırıldığı, içine zarar verildiği ve araç
deposunda bulunan yaklaşık 200 litre
mazotun çalındığı yönünde ihbar
alınmıştır" denildi.
>>> 3. SAYFADA

İş insanı hemşehrimiz Abdurahman
Karamanlıoğlu Ankara'daki otelinde,
Dünya şampiyonu hemşehrimiz Rıza
Kayaalp'i ağırladı. Kayaalp'i eşiyle
Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki termal
oteline davet eden Karamanlıoğlu "
Yozgat'ın gururu 5 kez dünya şampiyonu
olan hemşehrimiz Rıza Kayalap'i
otelimizde ağırlamaktan mutluluk
duyduk" dedi. >>> 3'TE

ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

GÖÇÜN ÇÖZÜMÜ

YAKALANDI

AĞIRLADI

SU ŞEBEKESI YENILEME

Şube Müdürlüğü ekipleri son bir
hafta içerisinde il genelinde 10
operasyon gerçekleştirdi.
>>>2. sayfada

MAZOT HIRSIZLARI

ŞAMPİYONU

Şehrin alt yapısında yenileme
çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi,
204 kilometre su şebekesinin yanında
60 kilometre de kanalizasyon şebekesi
çalışması gerçekleştirecek.
Yozgat Belediyesi, ihale sürecinin
tamamlanması ve inşaat projesinin
müteahhit firmaya teslim edilmesiyle
içme suyu ve kanalizasyon şebekesi
çalışmalarına başladı. >>> 2. Sayfada

FABRiKADA
Yozgat Çamlık Medya olarak vatandaşların nabzını
tutmaya devam ediyoruz. Her gün farklı konularla
vatandaşın nabzını tutan Yozgat Çamlık medya ekibi
bugünde vatandaşlara “Yozgat’a devlet yatırımı
olarak ne yapılmasını istersiniz?” diye sorduk.
>>> 4. sayfada

HER ŞEY ÖĞRENCILERIN

GÜVENLIĞI IÇIN
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince,
öğrencilerin güvenli yolculuk
yapmalarının sağlanması için
gerçekleştirilen denetimlerde,
emniyet kemeri kontrolü, ışıklı
öğrenci servisi tabelası, cam
kontrolü gibi birçok konuda
uyarılarda bulunuldu. 7'DE

TRAFIK PARKINDA
EĞITIMLER BAŞLADI
Yozgat Trafik Eğitim Parkı, eğitim öğretim
döneminin başlamasıyla öğrencileri
ağırlamaya başladı.
Yozgat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından hazırlanan program dahilinde
öğrenciler, okulda teorik ve görsel eğitim
aldıktan sonra trafik eğitim parkında
hazırlanan minyatür piste, görevli ekiplerce
uygulamalı trafik eğitimi alıyor.
>>> 6. Sayfada

GÜNCEL

27 EYLÜL 2022 SALI

Huzursuzluğun Kaynağı Belli Değil mi Dostlar ?
İnsanı şerefli bir
mahluk olarak yaratan
Yüce Allah peygamberleri
vasıtasıyla nasıl yaşayacağını ve nasıl yaşaması
gerektiğini de öğretmiştir.
Malumunuz olduğu
gibi her dönemde içimizden bir uyarıcı Peygamber seçerek insanlara
rehberlik etmesi için
vazifelendirmiştir.
Kimi kavimler bunu
kabul etmiş kimi insanlar
da reddetmiştir.
Son Peygamber olarak da
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gönderilmiştir.
Peygamberimiz ve ashabı örnek bir hayat yaşayarak insanlığa bu kardeşliği bu dini miras
bırakmışlardır.
Denilebilir ki: bu kardeşlik ve
birliktelik insanlar için hayat ve
yaşam felsefesi olmuştur.
İnsanlar Rabblerine gerçek
anlamda inanıp bağlandıklarında
hem mutluluğu hem de hayatın
anlamını öğrenmişlerdir.
Bu düstur: sevgi, kardeşlik ve
yardımlaşma düsturudur!..
Cenab’ı Allah’ın meleklere

ben yeryüzünde
bana itaat edecek
insan yaratacağım
emrine meleklerin
cevabı ilginçtir:
“Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak
kan dökecek bir
kavim mi Yaratacaksınız” olmuştur.
Ayetin ve hikayenin devamını
biliyorsunuz?
Ne yazık ki:
bugün için meleklerin o hayıflanması
kendini gösterir hale geldi: Son
günlerde artan adam öldürmeler, cinayetler katliamlar bu
sonucu doğrulamıyor mu?
Cinnet geçirdi: Annesini
babasını öldürdü, cinnet geçirdi
eşini öldürdü, cinnet geçirdi eşini
çocuklarını öldürdü haberleri
artık sıradan hale gelmedi mi?
Ahlaksızlık, serkeşlik ve insanlık dışı hadiseler olağan hale
gelmedi mi?
İnsanın sorası geliyor bu
insanlar nereye gidiyor? Bu işin
sonucu nereye varacak ?
Aslında bu sorunun cevabını
da pek ala biliyorsunuz!..

AHMET
SARGIN

İnsanlar kendi sonunu hazırlıyor ve kendini- neslini felakete
sürüklüyor!
Her olaydan sonra “Kıyamet
yakındır!” deriz.
Felaketin ayak seslerini de
hissederiz.
Ama ne hikmetse hiç ibret
almaz; felaketin üstüne üstüne
yürümeye devam ederiz.
Ahlaksızlığı, edepsizliği ve
insanlık dışı hadiseleri sayıp moralinizi ve midenizi bulandırmaya
devam etmeyeceğim.
Ancak neden, niçin ? Sorusuna cevap aramanızı rica edeceğim?..
Neden ve niçin hayatı kendimize, ailemize, toplumuza zehir
ediyor yaşanılmaz hale getiriyoruz ? Mutlaka düşünüyor olmalısınız !
Mutlu bir hayat, mutlu bir
yuva ve mutlu bir toplum kurmak imkansız mı dersiniz?
Bunun formülü, bunun felsefesi ve yaşam biçimi yok mudur?
Aslında cevabını da biliyorsunuz!
Allah’ın koyduğu kurallara uymak insanca yaşamanın derdinde olmak!
Kardeşliğimize sahip çıkıp
sevgi saygı çerçevesinde kişi hak

ve hürriyetlerine değer vererek
yaşamak!..
Gerçek anlamda insan ve Allah’a kul olarak yaşamayı becerebilmek.
Hayatı ve tüm değerleri paylaşabilmek!
Kör ve doymak bilmeyen
nefse gem vurup insanlarla, kardeşlerimizle her şeyi paylaşmayı becerebilmek; sizce de öyle
değil mi?
Kimse bana çağdaşlık martavalı okumasın:
İnsanoğlu dinden- İslamdan
ve kendini Yaratan Allah’dan,
onun emirlerinden uzaklaştıkça
cahilleşiyor, yabancılaşıyor ve
ahlaksızlaşıyor?
Sonuç da belli ve net !..
Bugün sembolik ve sadece
dilimizde olan Müslümanlık ve
Allah’a kul olma şerefi ne yazık
ki gönüllerimize kalplerimize
gerçek anlamda yerleşmiş değil.
Ve...
Nesil gittikçe İslamdan dinden
ve Allah’ı tanımakta onun emirlerine tabi olmaktan uzaklaşıyor.
İnsanoğluna cevabı yine
Allah veriyor: “Sonra sizler (söz
vermenize rağmen) birbirinizi
öldürüyor, bir bölümünüzü yurt-

larınızdan çıkarıyor, günah ve
haddi aşmada onların aleyhine
yardımlaşıyorsunuz.
(Kardeşleriniz) size esir
olarak geldiğinde, onları yurtlarından çıkarmak size haram
kılınmasına rağmen (serbest
bırakma karşılığında) fidye alıyorsunuz.
Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı
ediyorsunuz?
Sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezil rüsva
olmaktan başka bir şey değildir.
Ahiret Günü'nde de azabın
en çetinine uğrayacaklardır.
Allah sizin yaptıklarınızdan gafil
değildir. ( Bakara Suresi Ayet:
85)
Şöyle bir görevimizin olduğunu ifade etmek isterim: “Ey
müminler!
İçinizden hayra çağıran, iyiliği
yayıp kötülükleri önleyen bir
topluluk bulunsun. İşte selâmet
ve felâhı bulanlar bunlar olacaklardır.”!
Görevimizin bu olduğunu
unutmazsak biz de bu ahlaksızlık
ve inkar çöplüğünde yok olup
gitmemiş oluruz. Ne dersiniz
dostlar?..

SU ŞEBEKESI YENILEME

ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
UYUŞTURUCUYA GEÇiT YOK
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya
geçit vermiyor.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
son bir hafta içerisinde il genelinde 10
operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonlarda; 63 adet sentetik
ecza, maddesi, 2 adet Extazi hap maddesi,

35.32 gram bonzai maddesi, 23.15 gram
metamfetamin maddesi, 15.10 gram esrar
maddesi, 1 adet silah 1 adet şarjör 3 adet fişek
ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar
ele geçirildi.
Toplamda 16 şahsa adli işlem yapılırken 1
şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İHA

BIR PROJE DAHA

TAMAMLANDI
Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu
Beldesinde başlatılan dere ıslah projesi
tamamlandı.
Umutlu Belediye Başkanı İlhan
Koçak, Umutlu Kasabanda yapımı süren
Dere Islahı Projesini tamamladıklarını
söyledi.
Koçak, “Kasabamızda bu projenin
hayata geçirilmesi taleplerimizi
kırmayan hemşehrimiz, Adalet
Bakanımız Bekir Bozdağ başta olmak
üzere Yozgat Milletvekilimiz Yusuf
Başer ve Devlet Su İşleri Kayseri Bölge
Müdürümüz Okan Bal’a katkılarından
dolayı şahsım ve kasabam adına
teşekkür ediyorum. Kasabamıza hayırlı
uğurlu olsun” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

Şehrin alt yapısında yenileme çalışmalarını
sürdüren Yozgat Belediyesi, 204 kilometre
su şebekesinin yanında 60 kilometre
de kanalizasyon şebekesi çalışması
gerçekleştirecek.
Yozgat Belediyesi, ihale sürecinin
tamamlanması ve inşaat projesinin müteahhit
firmaya teslim edilmesiyle içme suyu ve
kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başladı.
Yozgat Belediyesi’nin asrın projesi olarak
nitelendirdiği ve 16 milyon avro değerindeki
projede içme suyu isale ve terfi hattı
çalışmaları, 10 Eylül Cumartesi günü Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımıyla start aldı.
Şehrin altyapısında özellikle su
şebekesinde büyük sıkıntılar yaşandığını
belirten Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı
yenileme çalışmalarının tüm hızla devam
ettiğini söyledi.
Başkan Köse, “Yozgat’ta 40-50 yıl önce

yapılmış pek çoğu asbestli borulardan
oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp
kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız.
Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi
neredeyse kayboluyordu. Dolayısıyla biz
de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir
proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığımız da destek oldu. Şu
anda 8 mahallemizde çalışmalarımız büyük bir
hızla devam ediyor.” dedi.
Altyapı çalışmalarıyla birlikte üstyapıyı da
yenileyeceklerini anlatan Köse, “Şehrimizde
204 kilometre su şebekesinin yanında 60
kilometre de kanalizasyon şebekesini
yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da
yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların
yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları,
boyama çalışması gerçekleştiriyoruz.
Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale
getireceğiz.” şeklinde konuştu.
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Yozgat’ın odaları…
Oda, resmi bir
Bırakın temsil
kavram olsa da
ettiği meslek
dilimize pelesenk
gruplarına fayda
sağlamayı, onlara
olmuş bir tabirdir,
onlar bizim en büyük
ulaşacak dermana
STK’mızdır.
sahip değildi.
Sivil toplum
Daha çok makam
yapılanmalarının
sahibinin geleceğine
ışık tutan onun
şehrimizdeki en aktif
ötesine geçemeyen
adı meslek odaları.
kuruluşlar.
Ticaret ve Sanayi
Dünya ülkelerine
Odası, Ziraat Odası,
baktığımızda oda,
Ticaret Borsası,
kooperatif ve
Esnaf ve Sanatları
tryilmaz@gmail.com
dernekler siyasetten
Odaları Birliği, Esnaf
daha güçlü. Üye sayılarının
Kefalet Kooperatifi, Şoförler
çokluğu, ortaya koydukları
ve Otomobilciler Odası, Bozok
proje ve fikirleri kadar etkiEsnaf Sanatkar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi ve dahaları. yetki sahibiler.
Temsil ettikleri gruplara
Bunların ilçelerde de
güç katmak bir tarafa topluma
temsilcilikleri bulunuyor.
da varlıkları ile zenginlik
Mesleğe başladığım yılları
hatırlıyorum, odalar düne göre
kazandırıyorlar.
daha fakirdi.
Şimdi gelelim bizim

TARIK
YILMAZ

Yozgat’a.
Mesleğe başladığım yıllarda
meslek odalarının ahvaline
baktığımda meselenin başkanla
alakalı olduğunu düşünürdüm.
Bazı başkanların emekli
olmasını umut ederdim, onlar
emekli olacak, STK’nın etkisi,
yetkisi artacak.
Bakıyorum şimdi, mesele
başkanın genç ve yaşlı olması
ile alakalı değilmiş.
Mesele vizyon, bakış açısı
ve kazanımlarla başlıyor.
Sizin genç olmanız, dinamik
olmanız, temsil ettiğiniz
makamda güçlü olmanız o
gücü odaya ve temsil ettiğiniz
esnaf/meslek gruplarına
yansıttığınız anlamına
gelmiyor.
Maalesef pek çoğunu
yaşayarak gördük, görmeye de
devam ediyoruz.

Önümüzdeki 2 ay içerisinde
pek çoğu yakın zamanda,
odalar genel kurullarını
yapacak, yeni yönetim kurulu
ve başkanını belirleyecek.
Bugün baktığımızda ya adet
yerine gelsin diye seçimler
yapılacak, ya siyaset müdahil
olduğu için seçim kazanılacak
veya gerçekten liyakat sahibi
başkanın seçilmesi için sandık
başına gidecek üyeler.
Oda seçimlerinin hangi
havada geçtiğini hepimiz
biliyoruz.
Siyaset genellikle Yozgat’ta
da seçimlere müdahil olmak
ister ama görür ki, müdahil
olması ya seçimi kaybettirir ya
da kazandırdıkları ile pişmanlık
yaşatır.
Esnaf, meslek grupları,
çiftçi temsili bakımından
önemli bir yeri olan odaların

Yozgat’ımızda, ülkemizde
genel başkanlar düzeyinde
makam kazandırmak için değil
hizmet odaklı olmasını umut
ediyorum.
Yıllar önce tanımaya
başladığım oda, dernek ve
kooperatiflerin manasını
yabancı ülkeler keşfettiğini
görüyoruz.
Temsil makamındaki bu
kuruluşlar temsil ettiklerine
zenginlik kazandırıyor, yol
gösteriyor, ışık tutuyor.
Yozgat'ta bu anlamda ciddi
kazanımları olan oda, borsa
ve kooperatiflerimiz var. Hem
merkezde hem de ilçelerde bu
anlamda çok ciddi işlere imza
atanlar var.
Dilerim genel kurullar
hayırlı neticelerle sonuçlanır ve
kazanan temsil edilenler olur.
Şimdiden hayırlı olsun.

YERKÖY DEVLET HASTANESİ'NDE 9 AYDA 30 BİN HASTAYA UYGULANDI

ŞİFA DAĞITIYOR
ŞAMPIYONU AĞIRLADI

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman
Doktor Ali Demir, 9 ayda yaptığı uygulama ile 30
bin hastaya şifa oldu.
Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman
Doktor Ali Demir, 45 yaş üstü hastalarda oluşan
eklemdeki sıvı azalması, kireçleme ve çapraz
bağlardaki yüzeysel yırtıkların onarılması için
PRP işlemlerini uyguladıklarını söyledi.
Hastalara yaptığı uygulama hakkında
bilgi veren Demir, “Yaptığımız işlem eklem
içi enjeksiyon diye geçmektedir. Yaşlı
hastalarımıza 45 yaş üstü hastalarımıza
eklemdeki sıvı azalması ve kireçlemeye bağlı
ve çapraz bağlardaki yüzeysel yırtıkların
onarılması için PRP dediğimiz faktörlerinden
oluşan bir işlem.
Hastanın kendi kanından aldığımız kanı
çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. İşlemden
geçtikten plazma dediğimiz faktör enjektörlere
çekiyoruz ve hastanın dizine uyguluyoruz” dedi.
HASTADA RAHATLAMA OLUYOR
Demir, “Uygulama sonrasında hastada
rahatlama oluyor. Baya bir güzel sonuçlar
veriyor. Bunun değişik uygulama alanları var.
Bunları tenisçi dirseği dediğimiz hastalarda, saç
dökülmelerinde ve ciltte de uygulama alanları

var. Kendi kanımızdaki doku faktörlerinde
onarıcı hücreler var. Hangi bölgeye
uyguluyorsak o bölgeyi onarıyor.”
GENELDE DİZLERE UYGULUYORUZ
Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi görevini
de yürüttüğünü ifade eden Demir, “Ağustos
ayında Yerköy Devlet hastanesinde göreve
başladım. Yaklaşık 3 ay sonra bu uygulamaya
başladık. 10 aydır da uygulamamız var. Burada
daha çok yaşlı nüfus fazla olduğu için bunları
dizlere uyguluyoruz.
Bunu 3 seans olarak uyguluyoruz. Üçüncü
aydan sonra hasta memnuniyeti gayet güzel
oluyor. Yılda 2 kez PRP uygulamalarımız
devam ediyor. 6 ayda bir hastalarımız geliyor.
Kendi kanlarını alıyoruz. PRP uygulamalarında
hiçbir ilaç katmıyoruz. Hastanın doğal kendi
kanı. Bu sebeple alerjik reaksiyon durumu da
görünmüyor” dedi.
HER YAŞ GURUBUNA YAPABİLİYORUZ
Demir, “PRP’yi her yaş gurubuna
yapabiliyoruz. Ama kanser hastalarına
kemoterapi uygulanan hastalara uygulanmıyor.
Birde Komadin dediğimiz ilacı kullanan hastaları
da sorguluyoruz. Onun dışında her hastaya
uygulayabiliyoruz.
9 aylık süreç boyunca 30 bin hastaya
uyguladık. Yozgat merkez, Sorgun, Boğazlıyan,
Akdağmadeni, çevre illerden Kırşehir,
Çiçekdağı, Çorum, Kırıkkale’den gelen
hastalarımız var. Hepsine elimizden geldiğince
iyileştirmeye çalışıyoruz. Çalışmayı seviyoruz.
Yaşlı hastalarımızın dualarını almak çok önemli.
Hastalarımız, çalışanlarımız memnun. O yüzden
hiç yorulmadan severek çalışıyoruz” diye
konuştu.
UYGULAMA SONRASINDA ÇOK
RAHATLADIM
Ramazan Palabıyık isimli hasta ise, “43
yaşındayım. Rahatsızlığım dizlerimde oturup
kalkarken aksamalar ve ağrılar oluyordu.
Bu iğneyi ikinci kez yaptırıyorum. İlkinde
çok memnun kaldım. Hocamıza da çok
teşekkür ediyorum. Yerköy’e güzel bir hizmet
getirdi. Çok faydasını gördüm. Herkese de
teşekkür ediyorum. Hocamız da çok yoğun
çalışıyor. İğneden sonra ben yürürken aksama
durumundaydım. Aksama geçti. Merdiven
çıkarken topallama durumu oluyordu. Onu da
geçirdi. Onun için faydası çok güzel” dedi.

İş insanı hemşehrimiz Abdurahman
Karamanlıoğlu Ankara'daki otelinde, Dünya
şampiyonu hemşehrimiz Rıza Kayaalp'i
ağırladı.
Kayaalp'i eşiyle Denizli'nin Pamukkale
İlçesi'ndeki termal oteline davet eden
Karamanlıoğlu " Yozgat'ın gururu 5 kez
dünya şampiyonu olan hemşehrimiz Rıza
Kayalap'i otelimizde ağırlamaktan mutluluk
duyduk. Yozgat Rıza gibi nice şampiyonlar
yetiştiren bir memleket. Bize hem ülkemiz
adına hem de Yozgat adına böyle bir
gururu yaşattığı için bir kez daha teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU
KİMDİR?
Spa Hotel Colossae Thermal
(Pamukkale) ve RAMADA Ankara Otellerinin
Yönetim Kurulu Başkanı olan hemşehrimiz
Abdurrahman Karamanlıoğlu, 1947 yılında
Yozgat’ta dünyaya geldi. Karamanlıoğlu evli
ve iki kız babasıdır.
Özellikle Denizli’de turizm sektöründe
yaptığı bağışlarıyla da tanınan hayırsever
İşadamı Abdurrahman Karamanlıoğlu
Denizli Milli Eğitimine 1 milyon TL bağışta
bulunarak eğitime gönüllü desteklerinden
dolayı kendisine Akköy Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesinin isim hakkı verildi.
Karamanlıoğlunun sahibi bulunduğu

Tunalı Hilmi caddesindeki yer alan
Ramada Ankara Hotel Başkentin en
ayrıcalıklı otelleri arasında yer alıyor.
Ankara’da otelcilik alanında ilk interaktif
TV uygulamasını yapan, ilk CRM ağına
sahip olan ve müşterilerine ücretsiz internet
hizmeti veren Ramada otelin ardından
Denizli-Pamukkale’de Spa Hotel Colossae
Thermal’ide satın alan Karamanlıoğlu'nun
hedefi Türkiye genelinde oteller zinciri
oluşturmak.

MAZOT HIRSIZLARI

YAKALANDI

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Aydıncık ilçesi Kalealtı mevkiinde
iş makinasına zarar veren ve mazotunu
çalan 4 kişiyi yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan
yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma
Komutanlığınca; 23 Eylül 2022 günü
Yozgat İli Aydıncık İlçesi D190 karayolu
Kalealtı mevkiinde yapımı devam
eden yol inşaatında kullanılan firmaya
ait Exvator iş makinesinin camlarının
kırıldığı, içine zarar verildiği ve araç
deposunda bulunan yaklaşık 200 litre
mazotun çalındığı yönünde ihbar alınması
üzerine Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen
tahkikat kapsamında hırsızlık ve mala
zarar verme suçunu işledikleri tespit
edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine konulmuştur”
ifadelerine yer verdi.
HABER MERKEZİ
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Anılarla Mazideki Yozgat-133
Ali Ker’in haşrı inkar eden bir münkirle geçen sohbeti
Bugünkü makalemde
büyük din bilgini Ali Ker ile
inancı olmayan bir münkir in
aralarında geçen sohbeti sizlere anlatmaya çalışacağım.
Ali Ker büyük İslam bilgini
ile bir münkir ALLAHA inanmayan, bir kafirle aralarında
şöyle bir konuşma oluyor.
Ali Ker “ Ey münkir
ahirette senin dediğin çıkarsa, ben ahirete inanmakla ve
ahiret için çalışmakla bir şey
kaybetmem.
Fakat benim dediğim çıkarsa ki bu muhakkaktır o zaman
senin halin nice olur?” demiştir.
Kuranda bu manaya gelen
ayetler vardır. "Asker ilmihalinde
gördüğüm bir temsili de burada
şerh ediyorum.
Yumurta kabuğu içindeki civcive mümkün olsa da dense ki,“ bu

kabuğun dışında
büyük bir alem
var.
Senin hayatına
sebep olan çok
merhametli annen
var. Ona kavuşacaksın. Onun
kanatlarının altı
senin için sığınacak
emin bir yerdir.
Orada güzel bir
muhafaza ve istirahat var.
Kardeş civcivler
var. Onlarla beraber yaşayacaksın.
Tatlı tatlı yem ve su var. Annenle kardeşlerinle gezip zevku
sefa edeceksin. Fakat bunlardan
başka Doğan, Şahin, Kartal,
Atmaca gibi yırtıcı kuş ve avcı kediler var zamanı gelince senin için

İSMAİL
CENAN

bıçak, tencere, ateş ve değirmen
mesabesinde dişler var ! “ anlamak kabiliyeti olmadığı için civciv
bu sözlerden bir şey anlamaz.
Halbuki civcivin kabuk içi alemi
ile dünya arasında incecik kabuktan bir perde var.
İşte insanlarla ahiret alemi
arasında da ahireti görmeye mani
ince bir perde vardır.
İnsan akıl ve fikir sahibi olduğu
için perde arkasındaki alemi anlayıp inanması ve ona göre davranması lazımdır.
Bu perde kalkmadan inanan
selamete ermiştir. Sonra pişmanlık fayda vermez.
Ahiret aleminin dünyaya nazaran genişliği dünyanın yumurta
içine nispetle olan genişliğinden
çok fazladır.
Dünya yüzünde yapılan kan
dökmeler, işkenceler, zulümler ve

haksızlıkların tükenmez derecede
çok olduğunu görerek biz Müslümanlar olarak vicdanımız sızlıyor.
Eğer mahkemei Kübra’nın kurulacağı, ceza gününün vuku bulacağı kitabımızda bildirilmeseydi,
böyle bir günün vücut bulmasını
Rabbimiz den niyaz ederdik.
Sonsuz hamdü senalar olsun
ki; ALLAHÜ TEALA bize o günün
olacağını haber vererek bizi her
suretle mesul kılmıştır.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup, haftaya başka bir
makalede buluşmak üzere yazımı Karacaoğlan’ın E L İ F adlı
şiiriyle bitiriyorum.
Hepinize selamlar, sevgiler,
saygılar

GÖÇÜN ÇÖZÜMÜ

E L İ F
İncecikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye

Evlerinin önü çardak
Elif in elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer elif elif diye
KARACAOĞLAN
eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin
Çözer elif elif diye
KARACA OĞLAN

Pembegül Er:
Yozgat’ta gezilecek yerler
yok. Gençlik faaliyetleri
yok. Çok küçük bir yer.
Birkaç AVM’den başka
bir yer de yok. Ben hem
gezilecek yerlerin hem de
iş alanlarının artırılmasını
istiyorum.

Yozgat Çamlık Medya olarak
vatandaşların nabzını tutmaya devam
ediyoruz. Her gün farklı konularla
vatandaşın nabzını tutan Yozgat
Çamlık medya ekibi bugünde
vatandaşlara “Yozgat’a devlet yatırımı
olarak ne yapılmasını istersiniz?” diye
sorduk.
Vatandaşlar genel olarak Yozgat’a
fabrika yapılması konusunda dilekte
bulunurken kimileri ise bacasız
fabrika olarak görülen askeriye ve
Üniversitenin büyümesini istediler.
Yozgat’a devlet yatırımı olarak
ne yapılmasını istersiniz? Sorusuna
vatandaşların cevaplarını sizler için
paylaşıyoruz;

Hüseyin Gir: Bir üniversite
daha yapılmasını isterim. Çünkü
bacasız bir fabrikadır. Bir ilin
ikiye katlaması demektir.
Bu gibi yatırımlara daha
fazla ağırlık verilmesi gerekir.
Memleketimiz bir köy gibi.
Dışarıdan gelenler için
bir şehir havası vermiyor.
Bunu milletvekillerimiz ve
bakanlarımız bilincindedir.
Kayseri’ye, Çorum’a
gidildiğinde şehir havası veriyor.
Ama Yozgat vermiyor.

Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye

Bekir Yüksel: Önce
fabrika yapılması gerekir.
Gençlerimiz için güzel
yerler olması gerekir.
Okul ve hastaneler tamam.
Devletimizden memnunuz.
Ellerin memleketlerinde
olan şeylerin bizlere de
olması gerekir.

FABRiKADA

Mustafa Büyüktaş: Devlet
yatırımından Yozgat fayda
görmedi. Ben Yozgat’ta bir
fabrikadan emekliyim ama
çalıştıramayıp kapattılar. Devlet
yatırımı olarak askeriye olabilir.
Hapishane, havaalanının
yapılması bunlar. Fazla devlet
yatırımı yapılsa iyi olur. Büyük
bir askeriyenin gelmesi daha
iyi olur. Üniversitenin büyümesi
daha güzel olur. Bunlarda bir
fabrikadır. Büyük fabrikalar olsa
güzel olur. Ama memleketimize
gelmiyor.

Deli gönül abdal olmuş
Gezer elif elif diye
Elifin uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar elif elif diye

Jale Durusoy: Yozgat’a
her şey gelsin. Mesela yeni
TOKİ bölgesine hiç hizmet
yapılmıyor. Tamamen
yolu asfaltladılar ve toz ve
toprak dolu. Park yapılıyor
ama oturacak bir yer yok.
Ama kent park tarafına
olabildiğince yatırım
yapılıyor. Devlet ne yapsın.
Bunun ayakları ve bölümleri
var.

Muammer Akşitoğlu; Devlet
yatırımı olarak Yozgat’ın nüfusu
küçük. Her şeyin de olması lazım.
Sosyal konutlarının, aktivitelerinin
olması lazım. Burada çok şey
kısıtlı. Yatırım olarak Yozgat’ta
iş sahası yok. Sanayi boş olarak
yatıyor. Buraya trenin biran
önce gelmesi lazım. Şehir içi
düzenlenmesi, garibanlara
bakılması lazım.

Fatih Şimşek: Boğazlıyan’a
OSB yapıldığını duydum
sevindim. Yozgat’a bunun gibi
OSB’ler yapılabilir. Daha büyük
devlet yatırımı sanayi ve fabrika
olabilir. Yozgat tarım şehri. Salça
veya kuru bakliyat fabrikası
olabilir. Tarıma dayalı daha büyük
hayvancılık olabilir. Büyük bir
sanayi gelmiyorsa en azından
tarıma dayalı yatırımlar olabilir.

Muharrem Doğan: Genelde
işyerleri olması gerekir.
Çünkü memleketten dışarıya
göç hadiseleri var. Doğu da
çocuklarımız var. En ufak
ilçesi bile bizim buradan nüfus
olarak ve gelişmişlik yönünden
daha ileride. Memleketten göç
ediliyor.
Bunun başlıca sebeplerinin
başında iş sorunu var.
Onun içinde gençlerimiz
büyük şehirlere akın ediyor.
Memleketimize fabrika usulü
OSB daha geliştirilsin ve daha
güzel olsun. Daha önceden
YİMPAŞ zamanında 20-30 tane
servis gittiğinde göğsümüz
kabarırdı.

Salih Koştan: Yozgat’ta
işsizlik oranı fazla. Türkiye
ortalamasının baya üzerinde
işsizlik sorunu var.
Bununla ilgili sanayi alanında
ciddi anlamda yatırım olmasını
isterim.
Millet bahçesi ile ilgili
insanların refah düzeylerinin
artırmaya yönelik durumlar
oluyor ama bunları ön planda
tutmamak lazım.
Ciddi anlamda işsizliği
azaltmak lazım. İşsizliğin
azalması için de yeni iş
sahalarının açılması, fabrikaların
kurulması hem Yozgat için hem
de ülkemiz için büyük önem arz
ediyor.

Burak Can Doğan:
Bizler buraya yeni geldik.
Yozgat’ta gençlere yönelik
çok az şeyler var. Gençlerin
vakit geçireceği veya
oturabileceği az yerler var.
Onların da artması gerekir.
Ben Çankırı’dan eğitim için
geldim. Çankırı buradan
küçük ama gerçekten
gençlerin oturabileceği
yerler çok.

Buğra Bulut: Yatırım
olarak istihdam alanları
yaratılması gerekir. Gençler
olarak ileriyi göremiyoruz.
İnşallah önümüzdeki
yıllarda daha güzel işler
yapabilirler. Kendimizi
geliştirebilecek eğitim ve
iş konusunda güzel işler
bekleriz.

Mustafa Ulutürk;
Yozgat’ta işçiler için iş
olması gerekiyor. Hep boş
geziyoruz.
Fabrikalar yapılsın.
Gençlere işyerleri açılsın.
Gençlerimiz iş bulamadıkları
için başka şehirlere gitmek
zorunda kalıyor.
Bunun önüne geçilmesi
gerekiyor.

Cafer Demirel:
Yozgat’ta yollar biraz dar.
Yollarla ilgili problemlerin
çözülmesini istirozu.
Ayrıva gençlere dair
yönelik kütüphaneler
ve okula yönelik alanlar
açılabilir.
Sosyal ve sportif
alanların artırılmasını da
istiyoruz.
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Dokunaklı
Etkin

Bir balık
ağı
Rutubet

Yozgat'ta
bir konak
Kızgın,
kaynar

H

Patates
kızartması
Sene

Y

Kulak
iltihabı
İp ucu,
emare

İ

At'ın bir
yürüyüşü
Kedi,
köpek
yavrusu

E
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A
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Firari
Kurnaz,
açıkgöz Ankara'da
bir park

E K
U
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U
İkaz
File

Kafiye

Açıkça
duyurma

Yozgat
Akdağma
deni'nde
bir köy

Üst
resimdeki
Ankara
Keçiören
Bel. Bşk.

Yiğit,
kahraman

Verme,
ödeme

Plaket

Saydam

Adale

Zeybek
Altın
kökü

Kural
Dua

Pırıltılı
giysi
pulu

Amudi

Orijin,
menşe

Bir hamur
işi

Bir ucu
çatal
değnek

Bir ilimiz

Boşalma
Sıcak
mevsimi

Kararlı

Karnı
doymamış
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köpeği
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Telefon
lakırdısı
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Bir
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Gök
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Takımlar
grubu

Dolaylı
anlatma

Kazak halk
meclisi

İlişkin

Yeni
olmayan

Savma,
kovma

Kekeme

Rezil

Çabuk
davranan

Mavi
perikuşu
Arıtıcı
madde

Anlama
yeteneği
Dahi

Ahır
penceresi
Yaşlı, pir

Kuru,
sıska
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zaman
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yerlerinden
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Bir göz
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zaman
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Kayak

Görevden
alma
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iç
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Tayin
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Üye

Derin
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kap

Pasak

Kokulu
ve uçucu
sıvı

Dergah
Mihver

Ad, ün

Mafsal

Büyük
kardeş
Uyarlanmış

İş için
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malzeme
Transfer

Bir balık
oltası
Yemek

Üç katlı
balık ağı

S
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Durağan

İ

Belirti, iz
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kayığı
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İlaç,
deva

Bir sayı

Yemin

Yozgat'ın
milli parkı
Akis,
yankı

Sözleşme

Çelik para
dolabı
Tenis
alanı

Yapma,
etme

Yetke,
sulta

Yakın
çevre

Talep
etmek

Gelenek

Ara
sınav

Tenis
sopası

Kuramsal
Anlam

Filipin
Muz'u

Büyük
otobüs

Kısa
yazı

Virüs
yoluyla

Bir renk

Sevinç
belirtir

Tanrı
tanımaz
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Dar, kalın
tahta

Binek
hayvanı

Gelir getiren mülk

Bir sayı
Tepi

Deri
ifrazatı

Bir çeşit
sivrisinek

Kemik
ucu

İlk insan

Ensiz

Bey,
emir
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Diva-Sen Yozgat Şube Başkanlığı
istişare toplantısı düzenledi.
Genel Başkan Yardımcısı Osman
Taşçı başkanlığında düzenlenen
toplantıda 3600 ek gösterge,
sözleşmelilere kadro verilmesi,
promosyon ve sosyal faaliyetler gibi
konular ele alındı.
Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Osman Taşçı, sendika olarak
her zaman üyelerinin yanlarında
olduğunu söyledi.
Taşçı, "Gündemi ilgilendiren
güncel konular hakkında karşılıklı
fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşan
Cami ve Din Görevlileri Haftası
münasebetiyle neler yapabiliriz onu
konuştuk. Tüm katılan Başkanlarıma
teşekkür ediyorum. Rehavete
kapılmadan hizmete devam
edeceğiz" diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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TRAFIK PARKINDA
EĞITIMLER BAŞLADI
Yozgat Trafik Eğitim Parkı, eğitim
öğretim döneminin başlamasıyla
öğrencileri ağırlamaya başladı.
Yozgat Valiliği koordinesinde İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından hazırlanan program
dahilinde öğrenciler, okulda teorik ve
görsel eğitim aldıktan sonra trafik eğitim
parkında hazırlanan minyatür piste,
görevli ekiplerce uygulamalı trafik eğitimi
alıyor.
Eğitim parkına gelen öğrenciler, temel

trafik eğitimi, sosyal medya kullanımı,
Siberay ve siber suçlar nelerdir, AFAD
nedir ve Afed ve Acil durumlarda neler
yapılmalı, 112 Acil Çağrı numarası nedir
ve nasıl aranır, nasıl yardım istenir,
kendimizi tanımadığımız kişilerden
nasıl koruruz, size zarar verecek kişileri
gördüğünüzde çığlık atın gibi konularda
uygulamalı trafik eğitimine tabi tutuluyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere
yönelik eğitimler, ilerleyen günlerde de
sürecek.

ECZACILARLA BiR ARAYA GELDi
Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla Başhekim
Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari Ekip kahvaltı
programında eczacılarla bir araya geldi.
Başhekim Kozan, İnsanlık Tarihi Kadar
Eski,İnsanlığı İyileştirmek İçin Işık ve Umut
Veren,Mesleğine Ömrünü, Emeğini ve Gönlünü
Adayan Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu
Olsun dedi.
Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’’ İnsanlık

tarihi kadar eskiye dayanan eczacılık, etken
madde üretiminden, son ürün haline gelene
kadar ilaç üretimde ve ilacın en uygun şekilde
hastalara ulaştırılmasında büyük ve etkin bir
rol sahibidir.Hastanemizde ilacın olduğu her
alanda özverili ve fedakârca aktif görev yapan
tüm eczacılarımıza teşekkür eder, Dünya
Eczacılar Gününü kutlarım.’’ dedi.
HABER MERKEZİ

Zayi :
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne ait
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Hamza Efe

BöYüKATA iLE

SEMINERLER TAM GAZ

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tatvan’da
öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tatvan
Fen Lisesi Müdürü Servet Karaca’nın daveti
üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Proje
Tasarımı ve Proje Danışmanlığı Eğitim
Semineri” verdi.
Öğrenciler için proje tasarımı konusunda
yaptığı konuşmada kendi eğitim ve öğretim
hayatındaki tecrübelerinden de bahseden
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere ne
olmak istediklerinden ziyade ne yapmak
istediklerine odaklanmalarını önerdi ve
yakın çevrelerinden hareketle gerçek
hayat problemleri başta olmak üzere ilgi
alanlarına, yatkınlıklarına ve yeteneklerine
yönelik belirleyecekleri konularda projeler
geliştirerek kendilerine projeksiyon
tutabileceklerini hatırlatıp geliştirmeleri
gereken yanları ve güçlü yanlarını daha
kolay görebileceklerini vurguladı.
Her günün herkes için 24 saat olduğunu
hatırlatan Prof. Dr. Böyükata, bir mahalle
bakkalı işleten kişinin de bir fabrika ya
da holdingi yöneten kişinin de aynı süreyi
kullanarak iş yaptığının altını çizerek,
zamanın daha verimli, etkili ve üretken
biçimde kullanmanın büyük oranda kişinin

kendisine bağlı olduğuna dikkat çekti.
Öğrencileri sorularına da cevap verilen
buluşmaya öğretmenlerin yanı sıra Bitlis
Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Derya Arslan’da katıldı.
Okulun öğretmenleriyle gerçekleştirilen
buluşmada ise Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
proje döngüsü yönetimi, proje hazırlık ve
uygulama süreçleri ile projelerin başarısızlık
sebepleri üzerinde durdu ve öğrenci
projelerinde öğretmenlerin nasıl bir yol
izlemeleri gerektiği konusunda bilgiler
paylaştı.
Etkileşimli bir biçimde ve sohbet
havasında gerçekleştirilen seminerde,
TÜBİTAK programları hakkında bilgiler
paylaşılarak öğretmenlerin sorularına cevap
verildi.
Yer yer tartışmalar açılan konuların
derinliğine ele alınmasıyla, proje süreçlerine
ilişkin temel kavramların daha iyi anlaşılması
sağlandı.
İlgiyle izlenen etkinliklerin kendileri
ve öğrencileri için çok değerli ve faydalı
olduğunu ifade eden Okul müdürü Servet
Karaca, içtenlikle ve ilgiyle takip edilen
toplantı gününün sonunda Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya teşekkür etti ve günün hatırası
olarak bayrak motifli hediye takdim etti.
HABER MERKEZİ
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KOMŞUDAN

BiR HABER
KUŞBURNUNUN LEZZET YOLCULUĞU

HER ŞEY ÖĞRENCILERIN

GÜVENLIĞI IÇIN
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde eğitim
öğretim yılının başlamasıyla İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, okul servisleri denetlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin
güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması
için gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet
kemeri kontrolü, ışıklı öğrenci servisi tabelası,
cam kontrolü gibi birçok konuda uyarılarda
bulunuldu.
Bazlamaç köyünden Çekerek ilçesin
öğrenci taşıyan servis şoförü Necati Duran,
“Jandarma ve emniyet ekipleri bizi emniyet
kemeri, evrak konusunda, araca sivil
vatandaş alınmaması ve yüksek sesle müzik
dinlenmemesi konusunda uyardı.

Biz kurallara uyuyoruz, onlar bizim
çocuklarımız, hepsi bize emanet, velilerimizin
gözü arkada kalmasın.” dedi.
Servis şoförü Mehmet Yılmaz ise emniyet
ve jandarma ekiplerinin denetimlerinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ekipler,
araçlarımızda genel kontrollerin yanında
aracımızda ışıklı uyarıcılar bulundurulması
yaptı.
Evrak kontrolü gerçekleştirdi.
Öğrencilere ve şoförlere yönelik
emniyet kemeri uygulaması yaparak bizi
bilgilendirdiler. Biz servis şoförleri olarak
öğrencilerimizin can güvenliği için trafik
kurallarına uyuyoruz. Denetimler için
jandarma ve polis ekiplerimize teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.

Kuşburnu, dağlık alandan
toplanmasından yapımına
kadar birçok aşamadan
geçerek sofralardaki yerini
alıyor.
Tokat ve Sivas'ta yüksek
kesimlerden bin bir güçlükle
toplanan kuşburnu pazarlara
getiriliyor.
Kilogramı 14 liradan
satılan kuşburnu sofraya
gelene kadar birçok
aşamadan geçiyor.
Ayıklanarak temizlenen
kuşburnu kaynatılıyor.
Haşlandıktan sonra
ezilerek makineden
geçiriliyor. Suyu çıkartılan
kuşburnu elekten geçirildikten
sonra ocaklara konulan
kazanlarda kaynatılıyor.
Bir miktar şeker katılarak
yaklaşık 3 saat pişirilen
kuşburnu marmelat olarak
kavanozlara dolduruluyor.
Kış aylarında kahvaltı
sofralarının yanı sıra çay

ve meyve suyu olarak da
tüketilen kuşburnu soğuk
algınlığı ve gribe karşı etkili
olarak biliniyor.
Tokat ve Sivas'ta dağlık
alanda toplanıyor
Meydan Çarşısı’nda
yaklaşık 30 yıldır kuşburnu
satan Mustafa Asar,
kuşburnunun Tokat ve
Sivas'ta dağlık alanlarda
bin bir zahmetle toplanarak

pazara geldiğini belirterek,
"Kuşburnu toplamak oldukça
zor ve zahmetli. Toplayan
ablaları görüyoruz. Sırtlarında
böyle çuval almışlar iple
bağlamışlar. Dağdan böyle
indiriyorlar. Helal parayı
ondan alıyor. Helal olsun
onlara çok zor. Pekmezi
en tabii onu yaşlı ablalar
yapmasını iyi bilir. Gençler
bunu yapamaz" dedi.

OTOMOBILIN ÇARPTIĞI YAYA

AĞIR YARALANDI
Sivas’ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin
çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye
kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza İnönü Bulvarı
üzerinde meydana geldi. O.İ. idaresindeki 27
RM 466 plakalı Citroen marka otomobil karşıdan
karşıya geçmeye çalışan Ş.Ö. adlı kadına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede
güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise
kazada ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin
ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı
kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ÇIÇEKDAĞI
BULGUR
FESTIVALINE
HAZIRLANIYOR

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi bulgur
festivaline hazırlanıyor.
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan
Hakanoğlu; ilçe genelinde coşku dolu
kutlama programı yapılacağını söyledi.
Başkan Hakanoğlu; "İlçemiz geneli
ile birlikte il merkezini Çiçekdağı'nda
toplayacağız. 4.'sü düzenlenen bulgur
festivali renkli görüntülerle birlikte
muhteşem konserlere de kapı aralayacak.
Ailece eğlenilecek program akışı
hazırlıkları yaptık. Çocuklar için de sürpriz
eğlence programları olacak" dedi.
4. Çiçekdağı Bulgur Festivalinde, 30
Eylül Cuma akşamı: İsmail Altunsaray, Zara,
3 Alp Kardeşler, 1 EKİM Cumartesi günü
ise, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Ömer
Faruk Bostan ile Aysel Yakupoğlu sahne
alacak.

ÇORUM'DA KÖY
PAZARINDA YANGIN

Çorum'un Alaca ilçesinde köy pazarında
çıkan yangında işyerlerinin tamamı yandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizhan
Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının
yanında bulunan belediyeye ait köy
pazarında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine
pazar alanına itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda
yangın söndürülürken pazarda yer alan tüm
dükkanlar yanarak kullanılmaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarının
tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye
ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek
için inceleme başlattı.
Diğer taraftan, ilçedeki köy pazarında
geçen sene 13 Aralık tarihinde yangın
çıktığı ve çıkan yangın sonrasında maddi
hasar gören 8 dükkanın yıkıldığı öğrenildi.

YOZGAT’TA KUŞAK
27 EYLÜL 2022 SALI

SINAVI YAPILDI

DIŞ SAHA FUTBOL

YÜKÜNÜ KALDIRMIYOR!
Yozgat’ta bulunan amatör takımlar ve Futbol
Okullarından oluşan 16 takım antrenman ve maç için
aynı sahayı kullanıyor.
Bölgesel Amatör Lig de yer alan Yozgat Belediyesi
Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK ve 1. Amatör Küme
ligi takımlarının antrenman ve maç için kullandıkları
dış saha artık futbol yükünü kaldırmıyor.
Yozgat’ta bulunan amatör takımlar ve Futbol
Okullarından oluşan 16 takım antrenman ve maç için
aynı sahayı kullanıyor.
Koronavirüs salgınında tam kapanma ve
oynatılmayan ligler nedeniyle bugüne kadar saha
sorunu yaşanmadı.
01-02 Ekim tarihleri arasında Bölgesel Amatör
Ligin başlaması, Kasım ayının ilk haftasında da birinci
amatör küme liginin başlaması ve antrenmanları süren
Futbol okulları ile birlikte Yozgat’ta bir saha krizi
yaşanması bekleniyor.
BAŞER ÇÖZÜM ARIYORUZ DEMİŞTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın
saha problemine çözüm aradıklarını söylemişti.
Başer, tek sahanın yetersizliğine dikkat çekmişti.
Yozgat Dış Sahasının takımların yükünü
kaldırmadığını vurgulayan AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, “Spor kompleksi için bir yer belirledik.
Amatörlerin maçlarını ve idmanlarını yapabileceği
ikinci bir saha için gerekli projenin hazırlanmasına
yönelik talimatı da Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
Rasim Parlak’a bildirdim. İnşallah en kısa sürede
Yozgat’ın bu sorununu çözmüş olacağız” ifadelerini
kullanmıştı.
16 TAKIM AYNI SAHAYI KULLANIYOR
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonluğuna
bağlı 27 amatör küme takımı bulunuyor. Yozgat
Merkez’de 10 amatör küme takımı, 4 alt yapı takımı
bir de kadın futbol takımı bulunuyor. Bu takımlar
antrenman ve maç için dış sahayı kullanıyorlar. 16
takım hafta içi antrenman yaptıklarında her takım
sahanın 4’te 1’ini kullanıyor.
AMATÖR TAKIMLAR
Yozgatspor 1959 FK
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Tuzkaya FK
Divanlı Gençlerbirliği
Yozgat Gençlikspor
Yozgat SHÇEK
Yozgat Çamlıkspor
Yozgat İl Özel İdarespor
Yozgat Sarayspor
Paşaköy Gençlikspor
Yurdum Gençlikspor
Kalespor
Bişekspor
ALT YAPI TAKIMLARI
Yozgatspor Futbol Okulu
İlhan Özbay Spor Kulübü
KADIN TAKIMI
Yurdum Gençlikspor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Tekvando
Spor Kulübü kuşak sınavı yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Tekvando
Spor Kulübü kuşak sınavı yaptı.
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda
yapılan kuşak sınavına 113 sporcu
katıldı.
Kuşak sınavına katılan
sporcularından 41 tanesi ilk
defa beyaz kuşaktan sarı kuşağa
geçerken, 30 sporcu sarı kuşaktan
yeşil kuşağa, 15 kişi yeşil kuşaktan
mavi kuşağa, 15 sporcu mavi
kırmızıdan kırmızı kuşağa, 12
tanesi de kırmızı kuşaktan kırmızı
siyah kuşağa geçtiler. Sporcuların
kuşak sınavı heyecanına aileleri de
ortak oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş,
kuşakları değişen sporcuları tebrik
etti.
Aytaş, “Yozgat Gençlik Spor
Kulübü 2022 yılı Eylül ayı dönem
kuşak sınavını 113 sporcunun
katılımıyla gerçekleştirdik. Kuşak
sınavına giren sporculardan ilk
defa beyaz kuşaktan sarı kuşağa
geçti. Diğer sporculara yeşil, mavi,
kırmızı ve kırmızı siyah kuşaklara
geçtiler. Bütün sporcuları tebrik
ediyorum. Bu kuşak sınavlarının
sporcuların motivasyonunu
artıracağını düşünüyorum” dedi.
Yozgat Taekwondo İl Temsilcisi
Şevket Timuray ise, Türkiye
Taekwondo federasyonunun
faaliyetleri içerisinde yer alan
kuşak sınavlarından Eylül dönemini
yaptıklarını söyledi.
ÇOK BÜYÜK BİR KATILIM
VAR
Timuray, “Bütün ilimizin
ilçelerimizde de bütün
kuşaklarımız yapıldı. Kuşak
sınavındaki amaç çocukların
Taekwondo’ya daha iyi motive
olabilmesi ve yapılacak olan
hareketlerin en üst seviyeye
çıkartabilmektir. Biz sadece
Kırmızı Siyah kuşağa kadar
yapabiliyoruz. Daha sonrası siyah

kuşaklarımızı da federasyonumuz
yetkisinde belirlenen illerde
yapılacak. Katılım çok fazla oldu.
Yozgat merkez olarak ailelerimizin
hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
29 EKİM’DE MİNİKLER
ŞAMPİYONASI YAPILACAK
Ekim ayı içerisinde bir
müsabaka düşündüklerini belirten
Timuray, “29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı münasebetiyle
Cumhuriyet kupası olarak Sorgun
ilçesinde minikler şampiyonası
yapacağız. Bir nebze de ona
hazırlık olarak çalışmalarımıza
devam ediyoruz” dedi.
YOZGAT’TA BİRİNCİ
SIRADAYIZ
Timuray, “Şuanda 80 den fazla
sporcumuz var. Yaz döneminde
bu sayı biraz daha artıyor. Yozgat
il olarak Taekwondo’da en aktif
sporcu ve lisanslı sporcu sayısı
bakımından birinci sıradayız. Bütün
branşlara bakıldığında birinci
sırada gelmektedir. Şuanda en üst
seviyedeyiz. Sadece Yozgat için
değil Yerköy, Sorgun, Sarıkaya
ve Boğazlıyan ilçelerimizde de
faaliyet devam ediyor. Taekwondo
da aktif sporcu sayısı olarak en
üst seviyedeyiz. Başarı oranında
da çok yükseklerdeyiz. Bu sene 2
tane Türkiye birinciliğimiz bir tane
Türkiye ikinciliğimiz var. Bu her
sene rutin olarak devam ediyor.
Buradaki en büyük pay. Elbette
ki velilerimizin. Diğer payları ise
hocalarımızın ve sporcularımızın”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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FİYATI: 1.00 TL

