28 OCAK 2022 CUMA

SAYI:2884

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

www.yozgatcamlik.com

Büyük Ankete Siz de Katılın!

2022 YILINDA YOZGAT’A YAPILMASINI İSTEDİĞİNİZ YATIRIM NEDİR?

YOZGAT ESKi KIŞLARI
BEN ANADOLU
BEĞENİ TOPLADI

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ben Anadolu" tiyatro
oyununu Yozgatlı sanatseverlerle buluştu.
Hititlerden günümüze Anadolu topraklarının
öne çıkmış, tarihin akışını değiştirmiş ve
binlerce yıldır Anadolu’yu var eden kadınları,
koca bir tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör
Dilmen’in klasikleşmiş tiyatro oyunu “Ben
Anadolu” Yozgat’ta izleyicilerle buluştu.
>>> 3. SAYFADA

YENiDEN YAŞIYOR
Yozgat son 20 yılın en etkili ve yoğun kar yağışını yaşıyor. Eski kışlarda olduğu
gibi köy yolları kapandı, kar yüksekliği bazı bölgelerde 50 santimetreyi geçti.
20 YIL ÖNCEKI KIŞ GIBI
Hal böyle olunca özel idare ve belediye
ekipleri de canla başla çalışmaya başladı.
Yozgat’ta vatandaşlara son dönemlerde
yaşanan yoğun kar yağışını sorduk. Vatandaş
en son bundan en az 20 yıl önce böyle bir kış
yaşadığını belirttiler.
HABERİ 3. SAYFADA

BAŞKAN BAŞER’DEN

‘TATLI’ iKRAM

Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, kar
temizleme çalışmasına katılan işçileri ziyaret
ederek baklava ikram etti.
Ak parti İl Başkanı Yusuf Başer, yoğun
kar yağışının ardından belediye personeline
baklava ikramında bulundu. 2'DE

Abdullah Karabulut:
Şuanda eski
kışlardan bir kış var.
En az 20 yıl önce böyle
kış vardı.
Şimdiki kış 20 yıl
önceki kışı hatırlatıyor.
Bereket yağdı çok
şükür.

POLISTEN
"EZBERLERDEN

KURTULMALIYIZ"

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ensar
Vakfı Yozgat Şubesi tarafından düzenlenen
“Ensar Buluşmaları” programının konuğu
oldu.
Böyükata, “Değişim ve Eğitime
Dair Düşünceler” başlığı altında
değerlendirmelerde bulundu. 4'TE

KAÇAMADILAR

Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden
televizyon, laptop, cep telefonu ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi
kıskıvrak yakaladı.>>> 6. SAYFADA

OKAN BAŞKAN
YÜREKLERİ ISITTI

Uzunlu Belediye Başkanı Okan
Yaşar Elbaşı, sosyal belediyecilik
anlayışının gereklerini yerine
getirdiklerini ve beldede
bu anlayışla çalışmalarını
sürdürdüklerini söyledi.

7'DE

Recep Kılıç:
Eski kışlar gibi kışı
yaşıyoruz. Son bir
haftadır yaşıyoruz.
Daha önce ayazlar
vardı ama şimdi
kar ve bereket
geldi. 20 yıl önceki
kışlar böyleydi.

AKDAĞ EKiPLERi
GECE MESAiSiNDE
Akdağmadeni Belediyesi kar
temizleme çalışmaları 24 saat
esasına göre temizliyor.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın,
Akdağmadeni ilçesinde kar
temizleme çalışmalarının
aralıksız devam ettiğini söyledi.

ŞIFA OLSUN!

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü, SMA
tip1 hastası Eslem Fatma'ya kayıtsız kalmadı.
Kulüp, yardım kampanyasına destek oldu.

E
8'D

2'DE

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Kar- yağmur elbette rahmet ve berekettir.
Bazen rahmetin
afete dönük yüzü de
vardır.
Rabbim her türlü
afetinden ülkemizi
korusun.
Uzun bir kuraklık
döneminden sonra,
kış kendini göstermiş,
sıkıntı ve çilesiyle var-

lığını hissettirmeye
başlamıştır.
Böyle bir dönemde
bize düşen hem kendimizi korumak hem
de ihtiyaç sahiplerine
yardım etmektir.
Salgın, deprem,
yangın ve kış- kıyamet
rahmetin afete dönüştüğü dönemlerdir.
Bu dönemler de el
ele gönül gönüle verip
kenetlenmek gerekir.
Kardeş olmanın gereği
de budur.
Yüce dinimiz bize
kardeşçe yaşamayı ve
kucaklaşmayı emreder.
Bu Türk töresinin
de temelini oluşturur.
İnsana hizmet etmek ve ekmeğini kardeşiyle paylaşmak...
Hz. Peygamber
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Unutmayınız ki Hiç Bir İyilik Karşılıksız Kalmaz

(s.a.v.) buyuruyor:
"Her kim müslüman
kardeşinin yardımında
bulunur ve onun ihtiyaçlarını giderirse Allah(c.c.)da ona yardım
eder (Onun ihtiyaçlarını giderir).”
“Her kim müslüman kardeşinin
sıkıntılarınından birini giderirse Cenabı
Hak da buna karşılık
o kimsenin kıyamet
sıkıntılarından birini
giderir.
Kim bir müslümanın ayıbını gizlerse
Allah(c.c.) da ahirette o kimsenin ayıbını
örter-gizler !..."
Kışın tüm şiddetiyle tecelli ettiği
günümüzde fakir ve
fukaranın da yemeye,
içmeye, giyinmeye,

barınmaya ve ısınmaya ihtiyaçlarının olduğunu unutmayalım.
Hiç bir geliri olmayan, çalışamayan ve
hasta durumda olan
kardeşlerimiz vardır.
Yaşlı, yoksul, yetim
ve çaresiz insanlarımız
vardır. Onlar için iyilik
yapma zamanıdır deriz.
“.... Ey Rasülüm,
sen onları simalarından tanırsın. Onlar
iffetlerinden ötürü,
insanları rahatsız edip
bir şey istemezler. Siz
malınızdan bunlara ne
harcarsanız, mukakkak Allah onu hakkıyla
bilicidir."( Bakara suresi:273)
Şehrimizde yoksul,
yetim, garip, guruba,
fakir ve fukaranın var-

dır olduğunu unutmayalım.
Bunların birçoğu
muhtaç durumdadır.
Onlara ilaveten bir
de şehrimizde misafir
olarak kalan mülteci
kardeşlerimiz var.
Bunlar da ihtiyaç
sahipleridir.
Mevsimin kış olması
hasebiyle yeme, içme,
barınma ve ısınma
ihtiyaçlarının olduğu
malumunuzdur.
Bize düşen de onları tek tek tespit edip
bunlara sahip çıkmaktır.
Bu görev bizim için
milli, insani ve dini bir
görevdir.
Ayet'i Celile de
buyruluyor ki: "Ey
iman edenler, Hak
yolunda infakı kazan-

dıklarınızın en güzellerinden ve sizin için
yerden (tarım ve ziraatten) çıkardıklarınızdan yapın! (Verin)”
Peygamber Efendimiz de:
    "Sadaka veren kimse verdiği sadakayla
kabrinin hararetini
söndürür, mü'min
kıyamet gününde sadakasının gölgesinde
gölgelenecektir...."
    "Allah rızası için
sadaka veren, sevabını da Allah'tan bekleyen kimse için; verdiği
sadaka ateşe karşı bir
kalkandır!..." buyurmuştur.
Sözün özü şudur:
Gün iyilik günüdür,
gün yardım ve kardeşlik günüdür.
Hani ne derler didik

didik arayıp ihtiyaç
sahiplerine ulaşmamız
gerekiyor.
Garip gurabayı
sevindirmek, ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü
güldürmek bize mutluluğun ve cennetin kapılarını aralayacaktır.
Bu kış bize bunun
müjdesini haber veriyor!
O müjdeyi alanlara
selam olsun!
Unutmayınız ki hiç
bir iyilik karşılıksız
kalmaz.
Mal da O’nun mülk,
servette O’nun, veren
de O, alacak olan da
O, yeterki biz, O’na
kul olabilmenin gereğini yapalım.
Varını, yoğunu kardeşiyle paylaşabilenlere müjdeler olsun!...

AKDAĞ EKiPLERi
GECE MESAiSiNDE
Akdağmadeni Belediyesi kar temizleme
çalışmaları 24 saat esasına göre temizliyor.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr.
Nezih Yalçın, Akdağmadeni ilçesinde kar
temizleme çalışmalarının aralıksız devam
ettiğini söyledi.
Başkan Yalçın, “Günün her saati,
ilçemizin her noktasında çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi
gün içerisinde başladığımız kar temizleme

çalışmalarına gece saatlerinde devam edip
sabahın ilk ışıklarında ilçemizi güne hazır
hale getiriyoruz.
Karla Mücadele ve tuzlama ekiplerimiz
gece saat 03:30 ' da başladıkları
çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekiplerimize göstermiş oldukları fedakarlık
ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyoruz” dedi.
HABER MERKEZİ

BAŞKAN BAŞER’DEN

‘TATLI’ iKRAM
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

Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, kar
temizleme çalışmasına katılan işçileri ziyaret
ederek baklava ikram etti.
Ak parti İl Başkanı Yusuf Başer, yoğun
kar yağışının ardından belediye personeline
baklava ikramında bulundu.
Hafta başından beri etkili olan yoğun kar
yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren
Yozgat Belediyesi kar temizliği ekipleri,
karla mücadele çalışmaları kapsamında
kaldırımlardaki, cadde ve sokaklardaki karları
temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
kar yağışından bu yana çalışmalarını şehrin
çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdüren ekiplere
teşekkür ederek kendi elleriyle baklava ikram
etti.
Başkan Başer, kar temizliği işinde çalışan
tüm personele bu üstün performansları için
teşekkür ederek, "Belediyemiz bünyesinde
kaldırım temizliği yapan arkadaşlarımızla

beraberiz.
Bu soğuk kış günlerinde sağ olsunlar
arkadaşlarımızda kaldırımları temizleyerek
vatandaşlarımızın rahatça yolları kullanmalarına
imkan vermektedirler. Biz de bu soğukta onları
yalnız bırakmayalım diye baklava ikram etmek
istedik” dedi.
Güzel ve sağlıklı çalışmaları için kolaylıklar
dileyen Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
“Allah razı olsun bütün ekiplerimiz gerçekten
gayretli bir şekilde çalışıyorlar.
Bu soğuk günlerde 24 saat boyunca yol ve
kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol
tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımı rahatlamak
noktasında gayret ediyorlar. Bugüne kadar
Elhamdülillah her hangi bir sıkıntı yaşanmadan
bu işi devam ediyorlar.
Bu beyaz bereket için de yüce yaratanımıza
şükrediyoruz. İnşallah afetsiz, bol bereketli bir
yıl diliyoruz" diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

YIL: 9

SAYI:2884

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

YOZGAT ESKi KIŞLARI
BEN ANADOLU
BEĞENİ TOPLADI

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ben Anadolu"
tiyatro oyununu Yozgatlı sanatseverlerle buluştu.
Hititlerden günümüze Anadolu topraklarının öne
çıkmış, tarihin akışını değiştirmiş ve binlerce
yıldır Anadolu’yu var eden kadınları, koca bir
tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör Dilmen’in
klasikleşmiş tiyatro oyunu “Ben Anadolu”
Yozgat’ta izleyicilerle buluştu.
İl Kültür Müdürlüğü salonunda sergilenen
oyuna Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar
Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi
Nagihan Köse ve vatandaşlar katıldı.
Oyun sonrası konuşan Vali Ziya Polat,
“Hititlerden bugüne Anadolu topraklarında
öne çıkan, tarihin akışını değiştiren kadınları
ve Anadolu'daki yaşantıyı anlatan oyunu
birlikte izledik. Geçtiğimiz aylarda da yine bir
tiyatro gösterisi ile Yozgat halkını tiyatro ile
buluşturduk. Bu buluşmalar ileriki günlerde de
devam edecek. Anadolu kadın oluyor, kadın
Anadolu” diye konuştu.
Konuşma sonrasında Vali Ziya Polat ve
Belediye Başkanı Celal Köse oyunculara çiçek
ve plaket takdimi sonrasında sona erdi.

KÖY YOLLARINI AÇTILAR
SEVINÇTEN OYNADILAR
Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı
köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için dün
gece 02.00’a kadar çalışan Yozgat İl Özel İdaresi
karla mücadele ekipleri, tüm köy yollarını
ulaşıma açmalarının sevincini, müzik eşliğinde
oyun havası oynayarak gösterdi.
Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele
ekipleri Yozgat il genelinde yoğun kar yağışı
ve tipi nedeni ile kapanan köy yollarını yeniden
ulaşıma açmak için çalışmalarını 24 saat esasına
göre sürdürdü. 12 noktada 99 araç ve 175
personelin kar mesaisi, dün gece saat 02.00
sularında sona erdi. Köy yollarını açan ekip,
sevinçlerini oyun havası oynayarak gösterdi.
Kar nedeniyle kapanan köy yollarının
açılması için ekiplerin fedakarca çalıştığını
belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif
Yılmaz, “Yozgat’ta 247 köyümüz ulaşıma
kapanmıştı. Ekibimizin gece gündüz demeden
özverili çalışmalarıyla son köy yolumuzu da
dün gece 02.00 itibariyle açarak kapalı köy yolu
bırakmadık. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi. İHA

YENiDEN YAŞIYOR
Yozgat son 20 yılın en etkili ve yoğun kar
yağışını yaşıyor.
Eski kışlarda olduğu gibi köy yolları
kapandı, kar yüksekliği bazı bölgelerde 50
santimetreyi geçti.
Hal böyle olunca özel idare ve belediye
ekipleri de canla başla çalışmaya başladı.
Yozgat’ta vatandaşlara son dönemlerde
yaşanan yoğun kar yağışını sorduk.
Vatandaş en son bundan en az 20 yıl
önce böyle bir kış yaşadığını belirttiler.

Murat Tüzüner: EÇocukluğumuza geri
döndük. 15 sene öncesinden daha böyle
ilk kez bir kar yağdı. Eskiyi andırıyor.

Yakup Yılmaz: Eski kışlardan bir kış
yaşıyoruz. Hemen hemen 10 yıldır böyle
güzel bir kar yağmamıştı. Kar demek
bolluk bereket demek. İnşallah bu
sene daha verimli bir yıl geçiririz diye
düşünüyoruz. Bu yönden sevinçliyiz.
Eski kışlara nazaran bir kış yaşıyoruz.
Memnunuz. Caddelerde temizlik olduğu
için dükkanımızın önü açıktı. Ama tabi
geneline baktığımızda 75 cm kadar
oldu. Kış şartları şuanda ister istemez
insanlarımız çarşıya çıkmadı. O yüzden
islerimizi etkiledi.

Rasim Doğan: Eskisi gibi kar yağıyor. 16
sene oldu böyle yağmıştı. Bugünde güzel
yağıyor.

Diyaliz hastalarına ziyaret
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi
Uz. Dr. Mustafa Kozan, diyaliz
hastalarını ziyaret ederek geçmiş
olsun dileklerinde bulundu.
Başhekim Kozan, Yozgat Şehir
Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa
Kozan, hastanede yatarak tedavi
gören hasta ziyaretleri kapsamında
diyaliz hastalarını ziyaret ederek
moral veriyor, personeli ile de sağlık
hizmetleri konusunda aksaklıkların
yaşanmaması için fikir alışverişinde
bulunuyor.HABER MERKEZİ

Fatih Yüce: Uzun zamandır
memleketimizde böyle bir kış yoktu.
Benim hatırladığım en son 2001 yılında
böyle bir kar yağmıştı. Bence gayet
güzel oldu. Su sıkıntısı yaşıyorduk.
Çeşmelerimiz ve göletlerimiz neredeyse
kurumuştu. Güzel bir kış geçiriyoruz.
Kar yağışının zararı var. İnsanlar dışarı
çıkamayınca alışveriş yapamıyorlar.
İşlerimize biraz sekte vurdu. Ama bu
kara da ihtiyaç vardı. Gayet güzel oldu.
Şuanda rahmet yağıyor çok şükür.

Şükrü Taşkıngül: Eski kışlar gibi
olmuyor. Yaklaşık 10-12 yıl önce köyde
kalırken damları sıyırırken kenarlarda
yol kalmazdı. Aynı o günleri anımsatıyor.
İnşallah bu sene bereketli olacak.
Sularımız bol olacak ve göletlerimiz
dolacak. Karında devamını bekliyoruz.
Bu kış eskiyi tam andırıyor. 15 yıl önce
aynı böyle yağardı. Yol kenarları bile
kalmamıştı. Meteoroloji kar yağışının
devam edeceğini söylüyor. O günleri
eskileri bulacağız. İnşallah hayırlı
bereketli olur.
İbrahim Mecidiyeli:
Eski kışlar gibi kar
yağmıyor. 10 senedir
yağmıyor. Eskiden
daha çok yağardı.
Allah'a şükür bu
sene bereket yağdı.
bu bizim için çok
önemli bir yağış oldu

Kürşat Kayapınar: Gerçekten çok güzel
bir kış yaşıyoruz. Ben haz duyuyorum
bu kıştan. Memleketimiz uzun yıllardır
böyle bir kış görmüyordu. Çiftçimiz,
tarım arazileri aşırı sevk ile izliyorlardır
bu yağışı. Dolayısıyla bereket geldi.
Rabbimin vermiş olduğu bereketten
dolayı hamt ediyoruz. Çok şükür güzel ve
iyi oldu. Rabbim afetten esirgesin. Afet
olmadan güzel yağarsa hiçbir sıkıntımız
kalmayacak.

İsmini vermeyen vatandaş: Bu sene iyi
yağıyor. Eskiden yoktu ama şimdi güzel
yağıyor. 70-74’lerde çok yağardı. Bu sene
ama iyi kar yağıyor.

İbrahim Arslan: Eski kış gibi bu sene
kar yağdı Allah’a şükür. Eskiden bunu
anımsatırdı. Bundan da daha fazla
olduğunu bilirim. Bu bir nimet.

GÜNCEL
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Çocukluk işte

UĞUR
ÖZBEK
Hava soğuktu, kalorifer peteklerinin
kendine hayrı yoktu.
Kar yağmıyordu ama
dünden kalan kar yolları kapatmaya, hastane acil servislerini doldurmaya, okulları tatil
etmeye, evinde ısınmayı başarmış birkaç
iyi insanın çocuklarıyla
kar topu oynamasına
yetiyordu.
Penceresinin dışarıyı bakarken yaklaştığı için buğulanan
camını sildi, üşüyen
ellerini ovuşturarak
ısıtmaya çalıştı, kar
topu oynayan, kardan
adam yapan çocukları

görünce çocukluğuna
gitti.
Köyünü hatırladı.
Naylon torbaların içine
sap koyup, sonra üzerine oturup, evinin hemen önündeki eğimli
bir tarlanın başından
kendini aşağıya doğru
hızla bıraktığını, bir
kaç on metre sonra,
yeterince hızlandıktan
sonra, tarlanın içinde,
kardan görünmeyen
bir taşın, aslında ıslandığı için ziyadesiyle
sertleşip ağırlaşmış
saptan yaptığı ama
O’na yumuşacık gelen
kızağının ters dönmesiyle üstünün, başının,
su alan ve düşmeden
önce de sırılsıklam
olan ayaklarının kara
battığını, ellerinin,
yanaklarının soğuktan
kıpkırmızı kavrulduğunu hatırladı.
Üşümeseydi hatırlamazdı, eğlenmeseydi hatırlamazdı,
sonraki birkaç gün

hasta yatmasaydı hatırlamazdı.
Çabuk büyümüştü,
“sen artık abi oldun”
dediklerinde vazgeçmişti çocuk olmaktan. Ne kadar ağır bir
cümleydi; “abi olmak,
büyük adam olmak.”
Küçücük omuzlarına
ağır gelse de kamuoyunun beklentilerini
karşılamak zorundaydı, çünkü sevilmek,
mazur görülmek, kabul edilmek istiyordu,
herkes gibi.
Ve yeryüzünde
henüz çok fazla tecrübesi olmadığından
bu işin raconunun
böyle olduğunu zannediyordu. “Hayır,
ben çocuğum, daha
büyümedim. Kısa
pantolon giymek istiyorum” diyemiyordu,
en son ilkokul birinci
sınıfa başlamadan
önce kısa pantolon
giydiğini hatırladı.
Yaşamadan, yaşaya-

madan, doyamadan
elimizden alınan çocukluklarımızın hesabı
bir yerlerde tutuluyor
mudur? Daha dün kısa
pantolon giyip, ayağında freni tutmadığı
için sağ ayağını arka
tekerinin üzerine sıkıştırarak durdurduğu
bisikleti sürmekten
tabanı ikiye bölünmüş
sandaletlerle harman
yerinde top oynayıp,
akşam Tom ve Jerry izlerken, bir gün
uyandığından “ sen
artık abisin, büyüdün
çocuk” cümleleriyle bir
anda büyümüştü.
Tom ve Jerry izlemekten hemen vazgeçemezdi, “artık kısa
pantolon giymeyebilirim” demişti, en azından şimdilik, büyümüş
olmak için atılabilecek
büyük bir adım sayılabilirdi bu.
Sadece çocukluğumuz mu kaybettiğimiz? Sadece çocuklu-

ğumuz mu elimizden
biz istemeden alınan?
Belki de çocukluğumuzu bu denli dile getiriyor olmamızın altında,
çocukluğumuzu “yaşayamamış olmakta”
bir sorumluluğumuzun
bulunmuyor olması,
dolayısıyla bir kusurumuzun bulunmaması,
çocukluk bahsinde
kendimiz dışındaki
herkesi, herşeyi hoyratça eleştirebilme
olanağına sahip oluşumuz bulunuyordur, ne
dersiniz?
İlerleyen yaşlarda
gençliğini yaşayamadığından dem vuran
birisine “bu senin
tercihindi, ötekini seçebilirdin” denilebilir
ve geçirdiği ömürde
hemen kendisine bir
sorumluluk faturası
çıkartılabilir. Ama çocuklukta böyle değildir.
Şikayet etmezdi
çocukluğundan, im-

kanların kısıtlı olduğu,
sobanın başında, annesinin sobanın üstünde gevrettiği sonra
margarinle yağlayıp
çökelekle dürdüğü
dürümünü bitirince,
ikinci dürüm için herkesin birinci dürümünü yemesini beklediği,
sıranın kendisine gelmesine yakın evdeki çökeleğin bittiği,
tandırdaki çanaktan
getirilmesi gerektiği,
beklediği ama yine
de eğlendiği, dışarıda soğuktan içeride
sobanın sıcağından
kıpkırmızı yanaklarıyla
sıra bende diye hakkını arayan, bazı zamanlar da hem küçük
olmasından hem de
erkek olmasından dolayı annesinin iltimas
geçtiğini hissettiği
çocukluğu bütün imkansızlıklarına, bütün
zorluklarına, bütün
pedagojik yoksunluklarına rağmen güzeldi,

ve O’nu bugüne taşıyan bu çocukluğuydu.
Hava soğuktu, kalorifer petekleri bir
parça daha ısınmış,
kardan adam yapmaya çalışan, yaparken
de kayan, düşen, ıslanan, arabaların korna sesinden rahatsız
olan, ama rahatsız
olduğunun farkına
varamayan, şehrin
curcunasından sıkılan
ve köyün sessizliğini,
dinginliğini hayal bile
edemeyen, herşeye
sahip ama herşeyden
mahrum, eksi 20 derece soğuğa dayanıklı
ama ıslandığı için kurusun diye sobalı odanın kapısının arkasına
hiç asılmamış montu
sıkı sıkı giyinmiş, sobanın sıcaklığıyla hiç
tanışmamış, eksi 5
derecede terleyerek
oynayan çocuklar kardan adamlarını yapmışlardı.
Hava soğuktu...

KIRSALA DESTEK
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü
Tanju Özkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Uzman Eller Projeleri ile
kırsalda yaşayan ve yaşamayı taahhüt
eden, kırsal alanda tarımsal üretim yapan
işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak
sürdürülebilir yatırımlara 100 bin TL’ye
kadar hibe desteği verileceğini söyledi.
İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde
tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine
yönelik kırsal kalkınmayı desteklemek için
hibe desteklerinin verilmeye devam ettiğini
ifade etti.
Özkaya, “Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı
taahhüt eden; Meslek yüksekokulları
dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık,
ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi
veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm
illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım,
hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal
üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini
arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim
yapan işletmelere örnek ve önderlik
oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara
100.000 TL.’ye kadar hibe desteği
verilecektir.”dedi.
Özkaya, yatırım konularını şöyle sıraladı:
HAYVANCILIK
“ Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Süt
Sığırcılığı

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Besicilik
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği – Manda
Yetiştiriciliği
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve
besiciliği – Koyun
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve
besiciliği – Keçi
Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü
ve ana arı üretimi
İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı
BİTKİSEL ÜRETİM
Kapama meyve bahçesi tesisi
Fide, fidan yetiştiriciliği
İç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği
Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği
Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı
Organik ve organomineral gübre üretim
tesisleri
Bitkisel üretimde zararlı organizmalar
ile mücadelede kullanılan biyolojik veya
biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik
Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik
projeler
Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün
üretimine yönelik projeler
SU ÜRÜNLERİ
Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin
balığı, tilapya, karabalık entansif üretim
tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
Midye ve kara salyangozu entansif
üretim tesisi,
ORMANCILIK
Orman ve orman ürünleri ile ilgili
projeler
GIDA ve GIDA DIŞI ÜRETİM, İŞLEME,
PAKETLEME VEYA DEPOLAMA
Et ve et ürünleri işleme, paketleme,
depolama
Süt ve Süt ürünleri işleme, paketleme,
depolama
Yumurta işleme, paketleme, depolama
Bal, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri
üretimi, işleme, paketleme, depolama”
Kadir GÖRGÜLÜ

SESLERINI BÖYLE
DUYURDULAR
Yozgat’ta sert kış şartları nedeniyle
sınavların online yapılmasını isteyen
öğrenciler, Bozok Üniversitesine seslerini
duyurabilmek için kaldıkları yurdun
lambalarını yakıp söndürdü
Yozgat’ta sert kış şartları nedeniyle
sınavların online yapılmasını isteyen
öğrenciler, Bozok Üniversitesine seslerini
duyurabilmek için kaldıkları yurdun
lambalarını yakıp söndürdü.
Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma
nedeni ile Bozok Üniversitesinde 24 Ocak
tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan
bütünleme sınavları 27 Ocak tarihine
ertelenmişti. Öğrencilerden sınavın yüz
yüze değil de online yapılması yönünde

bir talep geldi. KYK Yurdunda kalan
öğrenciler üniversite yönetimine seslerini
duyurabilmek için bu gece saat 21.00’da
odalarının ampullerini yakıp söndürüp
dikkat çekmeye çalıştı. Çektikleri
görüntüleri de sosyal medya hesaplarında
paylaştı. Bozok üniversitesinden şu ana
kadar talebe dönük herhangi bir dönüş
yapılmadı. İHA

“EZBERLERDEN

KURTULMALIYIZ”
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ensar Vakfı
Yozgat Şubesi tarafından düzenlenen “Ensar
Buluşmaları” programının konuğu oldu.
Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av.
Hasan Kandemir’in davetiyle, toplumun farklı
kesimlerinden bir araya gelen 30 civarında
eğitime ilgi duyan kişiyle buluşan Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, “Değişim ve Eğitime Dair
Düşünceler” başlığı altında değerlendirmelerde
bulundu.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Yıllarca
bize büyüyünce ne olmak istediğimiz
soruldu. Öğrenciliğimizde seminerlerini,
konuşmalarını dinlediğimiz kişiler, ileride
onların bulunduğu yerde bizlerin olacağını,
hatta oturdukları ‘koltukta’ bizlerin oturacağını
söylediler. Bu şekilde olmamalı. Çocuklara,
gençlere, öğrencilere büyüyünce, ileride,
gelecekte ne yapmak istedikleri sorulmalı.
Hayallerinin peşinde gitmeleri önerilmeli.
Yeni mesleklerden, bilim ve teknolojideki
ilerlemelerden bahsedilmeli. Geleceğe dair
vizyon kazandırılmalıdır” dedi.
Yüzeysel de olsa enerji konularına
da değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
“günümüz dünyasında kullanılan eşyalardan

Doğaya yem

bıraktılar

hatırlatmalar yaparak enerji konusunun öncelikli
ihtiyaçlar hatta kimi zaman günlük hayatta
temel ihtiyaçların da önüne geçtiğine atıfta
bulundu, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji
yatırımlarının öneminden bahsederek, uzun
vadeli bakış geliştirmek gerektiğini ifade etti.
Bilgi, araştırma ve girişimcilik kavramlarından
hareketle tarım toplumu, modern toplum
ve günümüz toplumuna kadar süregelen
değişimleri oldu. Girişimcilik kavramını ve
ortaya çıkan yeni kavramları doğru anlamalıyız
ve eğitimin içerisine katmalıyız. Gelişen
dünyada sürekli yeni durumlar ve bunlara
bağlı yeni kavramlar, anlayışlar, yöntemler
ve yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bunlara direnç
ve tepki göstermeden önce doğru anlamaya
çalışma yolunu seçmeliyiz” dedi.
Katılımcıların soru sormalarına ve
düşüncelerini paylaşmalarına da fırsat verilen
programa ilişkin yaptığı değerlendirmede
Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av. Hasan
Kandemir, katılımcıları sohbete ortak ederek,
karşılıklı etkileşimde bulunarak, aktif program
icra edilmesinin akıcılığı sağladığını ve herkesi
memnun ettiğini vurgulayıp, Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya teşekkür etti.
HABER MERKEZİ

Beşir Derneği Yozgat Temsilciliği
Yozgat'ta yoğun kar yağışının ardından
ormanlık alanların tamamen karla
kaplanmasıyla birlikte, yaban hayvanları için
doğaya kuşlar için buğday, diğer hayvanlar
için ise kemik ve ekmek bıraktılar.
Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih
Yıldız, yaptığı açıklamada : “ Son günlerde
ilimize geçen yıllara oranla çok fazla
kar yağdı. Bütün doğadaki hayvanların
yiyecekleri de bu karın altında kaldı.
Hayvanların bu şartlarda nasıl yiyecek
bulacağını, ne yiyip, içeceğini herkesin
dert etmesi gerekmektedir. Bizlerde Beşir
Derneği gönüllüleri ile birlikte Kirazlı Göleti
çevresine buğday, ekmek ve kemik bıraktık.
Doğadaki canlılara yiyecekleri konusunda
faydamız dokunduysa ne mutlu bize” dedi.
HABER MERKEZİ
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ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 5'DE
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SUDOKU

Etkin

Bir balık
ağı
Rutubet

Yozgat'ta
bir konak
Kızgın,
kaynar

H
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Y
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İp ucu,
emare
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bir park
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File
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Yozgat
Akdağma
deni'nde
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Yiğit,
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Zeybek
Altın
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Dua
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menşe
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Derin
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kap
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Kokulu
ve uçucu
sıvı

Dergah
Mihver

Ad, ün
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Büyük
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İş için
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malzeme
Transfer

Bir balık
oltası
Yemek

Üç katlı
balık ağı

S
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Durağan
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Bir sayı

Yemin

Yozgat'ın
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yankı

Sözleşme

Çelik para
dolabı
Tenis
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Yapma,
etme

Yetke,
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Talep
etmek

Gelenek

Ara
sınav
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Anlam

Filipin
Muz'u
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Kısa
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Virüs
yoluyla
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belirtir

Tanrı
tanımaz
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Dar, kalın
tahta

Binek
hayvanı

Gelir getiren mülk

Bir sayı
Tepi

Deri
ifrazatı
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Ciğer
yemeği

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

Zorla
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Dokunaklı

Hazırlayan

Haydar Demirer
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SEMİHA
ARASBORA

Ali Bozdağ Hocamın
ardından
Bozkırın evladı git güle güle
Acın tarifsizdir gelmiyor dile
Zemheride düştü yürekler çöle
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
Okunur Kur'anlar verilir sela
Akıl şaşkın gönül inanmaz hâla
Dostlar akın akın dizilmiş yola
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
Ey dost ! üşüyorsun, biz üşüyoruz
Karma karışık bir hal yaşıyoruz
Naçarız Rabbimize koşuyoruz
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
İkindi vaktinde güneşin battı
"Ayazdaki Düşler" artık buz tuttu
Kar altına gitti bir yiğit yattı
Hakkım helal, hakkınız helal olsun
Rabbim ölümü vermiş her kula
Kıymet bilmeyenler arada bula
Kadim dostun yeri dolmaz ki asla
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
İyilere hastır temiz saf geçmiş
Yalanı bırakap gerçeği seçmiş
Gök delinmiş bulut kendinden geçmiş
Hakkım helal, hakkınız helal olsun
Zifir karanlıktan çıktın fecire
Kırmadın kalpleri erdin ecire
Zikrin halkası ol katıl zincire
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
Görüp duymadık kötülük yeminle
Cemaatin doldu taştı mu'minle
Gitti avuç avuç dua aminle
Hakkım helal, hakkınız helal olsun.
Aras bu dünyadan dersini aldı
Gelip gidip kutlu kapıyı çaldı
Anaya babaya selamlar saldı
Hakkım helal hakkınız helal, olsun.

SOKAK HAYVANLARINI
HER GÜN BESLIYORLAR
Yerköy Belediye Başkanlığı ve Hayvanları Koruma Derneği
HİYADER üyeleri, ilçede soğuk ve kar nedeniyle yiyecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem
ve mama bırakıyor.
Hayvanları Koruma Derneği HİYADER Gönüllü Besleme Üyesi
Fahri Genç, belediye ekipleriyle birlikte yiyecek bulmakta zorluk
yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için cadde ve sokakları
gezerek yiyecek bıraktıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi
doğrultusunda 5199 kanun gereği sokakta yaşayan canlılarımıza
birey hakkı verildiğini ifade eden Besleme Üyesi Fahri Genç,
sokakta yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiğini belirterek şu
ifadelerde bulundu:
“Yerköy Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet
Müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı ve HİYADER Yerköy
gönüllü besleme grubu üyeleri olarak Yerköy'de sokakta yaşayan
canlılarımıza sahip çıkıyoruz. Biz insanların 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. Bizler her gün ilçenin
belli noktalarına ekipler olarak, kış mevsimi ile yiyecek bulmakta
zorlanan sokak hayvanlarına yem bırakıyoruz. Bizlere her zaman

POLISTEN

KAÇAMADILAR

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık
yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden
televizyon, laptop, cep telefonu ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi
kıskıvrak yakaladı.
Ekipler, şüpheli 45 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. isimli iki
şahsın evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı eşyalar ile birlikte hırsızlık
için kullanılan suç aletleri ele geçirildi.
Ev araması sırasında polisin şüphelenmesi sonucu çağrılan
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından hırsızlık
şüphelilerinin kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. İHA

desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanı sayın Ferhat
Yılmaz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca’ya, İl Emniyet
müdürümüz sayın Murat Esertürk’e, İş adamı Bayram Saygın’a,
15 Temmuz Gazimiz Sayın Muhammet Tekin’e, bizleri her
konuda yardımcı olmaya çalışan Tüfekçi Bekir Erdem'e, Gültepe
Mahallesi sakinlerinden Yasemin Alıcı’ya, bize destek olan her
kese teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Bu vesileyle sivil toplum
kuruluşlarına ricamız, lütfen sokakta yaşayan canlılara Allah Celle
Celalühü dilsiz kullarını sahip çıkalım. Bu canlılar bize emanet
lütfen her konuda yardımcı olalım yardımımız esirgemeyelim.
Mama konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz Yozgat valiliğimizden
gelen mamaları Yerköy'de yaşayan köpeklerimiz yemiyor. Gelen
kedi mamalarını yediriyoruz. Buradan yetkililere Allah rızası için
sesleniyorum lütfen emanetlerimize en iyi şekilde en iyi mamaları
gönderelim kesinlikle burada bir art niyetimiz söz konusu olamaz,
bu duygu ve düşüncelerle 5199 kapsamına Tabiri caizse bir fırsata
çevirip en kısa zamanda Çiçekdağı, Köseli, Akçakent, Yerköy
birleşip Tabiri caizse dört dörtlük bir barınağın yapılmasını
önemle ve ciddi bir şekilde adım atılmasını dört gözle bekliyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle evlerimizin önüne iş yerlerimizin önüne
yemek ve su bırakalım onlar da bizim gibi can taşıyorlar. Şimdiden
herkese teşekkür ederim.” dedi.
HABER MERKEZI
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BiR HABER
KAR KAYSERI'YE

OKAN BAŞKAN
YÜREKLERİ ISITTI

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı,
sosyal belediyecilik anlayışının gereklerini
yerine getirdiklerini ve beldede bu anlayışla
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Elbaşı, kış aylarının zor şartlarında evinden
çıkamayan yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını bizzat
kendisi karşılıyor.
Özenle hazırlanan ekmekleri ihtiyaç
sahiplerine bizzat ulaştıran Başkan Elbaşı,
vatandaşların diğer taleplerini de temin
ettiklerini söyledi.
Uzunlu Belediyesi ekipleri, Yozgat'ta
günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı

nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı
çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Elbaşı, işe
giden vatandaşların mağduriyet yaşamaması
adına sabah ezanı ile birlikte yol temizleme
çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
Sahada kısıtlı personelle çalıştıklarını
anlatan Elbaşı, “2 kepçe 1 greyder ve 5-6
personelle vatandaşlarımızın mağdur olmaması
için sabahın ilk ışıkları ile beraber çalışmaya
başlıyoruz. İşe gidecek olanlar var. Mağdur
olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz”
dedi.
Eda DEMİREL

TAŞKIN: SORUMLUSU
YETKiLi SENDiKADIR

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip
Taşkın, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat
çalışanlarına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, Hudut ve Sahil Güvenlik Kurumu
ve Araştırmacılara yüzde 20 sabit ödemenin
verilmesini istedi.
Sabit ve döner sermaye ek ödemelerinin
maaşla birlikte verileceğinin 6. Dönem
Toplu Sözleşme hükmü olduğunu,
buna rağmen Sağlık Bakanlığı merkez
teşkilatında çalışanlar ile Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu, Hudut, Sahil Güvenlik
Kurumu ve Araştırmacılara sabit ödeme
yapılması hususunun neden unutulduğunun
sorgulanması gerektiğine dikkat çeken
Taşkın, yetkili sendikanın küçük ortağı ile
birlikte sendikal örgütlenmeyle ilgili yüzde
1’lik maddeye odaklandıkları için bugün bu
haksızlığın meydana geldiğini ve Bakanlığa
bağlı kurumların mağdur edilmelerinin
doğru olmadığını, bu mağduriyetin sebebi
olan yetkili sendikanın sorumluluktan
kaçmak için şimdi eylem yapmaya
başladığını söyledi.
Taşkın, “Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat
ile bağlı kurumlarda çalışanlara sabit ödeme
verilmemesinin Bakanlık bürokratlarıyla
ilgisi bulunmuyor. Bu ayrımcılığın nedeninin
anlaşılamadı. 6. Dönem Toplu Sözleşme
hükümlerinin yasa gereğince ilgili
Bakanlık ve bağlı kurumların personelini
de kapsaması gerektiği halde bunların
muaf tutulmasını anlayamadıklarını ve bu
haksızlığın giderilerek mağduriyetin sona

erdirilmesini istiyoruz” dedi.
Taşkın açıklamasını şu şekilde
sürdürdü; “Ocak ayından itibaren Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sabit ek
ödemeden kimlerin yararlanacağının listesi
düzenlenmişti. Bu listede derece-kademe,
eğitim düzeyi ve unvanına göre kimlerin
ne kadar sabit ödeme alacağı belirtilmiş,
ancak bu listede Sağlık Bakanlığı merkez
teşkilatında çalışanlar ile Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu, Hudut, Sahil Güvenlik
Kurumu ve Araştırmacılar yer almamıştır.
Bunun tek sorumlusu da yetkili sendikadır.
6. Dönem Toplu Sözleşme'nin Üçüncü
Bölümü'nün 45. maddesinde 4. maddeye
yapılan atıf nedeniyle, yalnızca 209 sayılı
Kanunun 5.maddesine göre ek ödeme
alanlar kapsam içerisine alınmış, Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev
yapan ve 209 sayılı Kanunun 5. maddesi
kapsamında yer almayan personelin
bundan yararlanması engellenmiştir. Sağlık
Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanlar ile
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Hudut,
Sahil Güvenlik Kurumu ve Araştırmacılar
ne yazık ki kapsam dışında tutularak
mağdur edilmişlerdir. Sağlık Bakanlığı
ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar, farklı
pozisyonlarda çalışıyor olsalar da Sağlık
Bakanlığının personeli olduğu, sağlık
hizmetlerinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir
bütün olduğu göz ardı edilmiştir. Özellikle
Araştırmacılar hak kaybına uğrayarak en
çok mağdur edilen Bakanlık personelidirler.
Söz konusu kurumlarda aktif görev yaptığı
halde hak kaybına uğrayan ve sabit ek
ödemeleri ödenmeyen çalışanların karşı
karşıya kaldığı haksızlık Anayasa’ya ve
“eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırıdır. Bugün
ayrımcılıktan ve haksızlıktan söz eden yetkili
sendikanın Ankara Şehir Hastanesi önünde
eylem yapması hatalarının üstünü örtme
çabasından başka bir şey değildir. Lafla
peynir gemisi yürümüyor, her yaptıkları
sağlık çalışanlarının öfkesini dindirmek,
istifaların önüne geçmek için bir takım
çabalardan oluşuyor."
HABER MERKEZİ

ÇOK YAKIŞTI

Kayseri'de, kar yağışıyla beraber kartpostallık
görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de geçtiğimiz pazar gününden bu
yana devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde
de etkisini artırdı. Karla beraber tarihi Cumhuriyet
Meydanı'nda da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar kar altında yürürken, bazıları da
fotoğraf çekindi.
Tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarının yanında
bulunan güvercinler de karla beraber güzel
görüntüler oluşturdu. Karın mutluluğunu yaşayan
vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektiklerini söyledi. İHA

YAHŞIHAN'DA'ACIL IHTIYAÇ EKIBI'
Kırıkkale'nin Yahşihan
ilçesinde kış mevsimi
dolayısıyla oluşturulan
'acil ihtiyaç ekibi'
tarafından 65 yaş
üstü ve engelli
vatandaşların
siparişleri evlerine
bırakılıyor.
Kırıkkale'nin
Yahşihan Belediyesi
tarafından kış mevsimi
dolayısıyla evden çıkamayan

65 yaş ve engelli vatandaşlar için
"acil ihtiyaç ekibi" oluşturuldu.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince
yaşlıların ve engellilerin
siparişleri evlerine
bırakılıyor. Belediye
Başkanı Osman Türkyılmaz,
"Kar yağışından dolayı
evlerinden çıkamayan 65
yaş üstü yaşlı ve engelli
vatandaşlarımızın istekleri
Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz
tarafından gideriliyor" dedi. İHA

ARAÇLAR TIPIDE

MAHSUR KALDI
Sivas’ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle
yolda mahsur kalan araçların yardımına
polis ve karayolları ekipleri koştu.
Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran
mevkiinde etkili olan tipi nedeniyle araçlar
yolda mahsur kaldı.
Yolda ilerleyemeyen araçların yardımına
karayolları ve polis ekipleri koştu.

Mahsur kalan araçlar kurtarılarak ilçe
merkezine getirildi.
Gürün Kaymakamlığı sürücülere
Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde dikkatli
olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bölgelerde kar lastiği ve zinciri olmayan
araçların geçişine polis ekipleri tarafından
izin verilmiyor. IHA

BUZ SARKITLARI TEMIZLENDI
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde,
itfaiye ekipleri havaların aşırı derecede
soğumasıyla birlikte binaların çatılarında
oluşan buz sarkıtlarını temizledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
üzerinde bulunan yüksek katlı binaların
çatılarında oluşan buz sarkıtlarının
yere düşmesi vatandaşlar için tehlike
oluşturuyordu. Belediye itfaiye ekipleri,
itfaiye merdiveninin yardımıyla binaların
çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir
Şahiner, ilçe merkezinde yağan yoğun
karın ardından çatılarda buz sarkıtların
oluştuğunu ve itfaiye ekiplerinin buzları
temizlediklerini söyledi.
Öte yandan itfaiye yetkilileri ise
vatandaşları buz sarkıtlarına karşı uyararak
özellikle havaların soğuk olduğu bu

dönemlerde binaların üzerinde oluşan buz
sarkıtlarına karşı tedbir almaları gerektiğini
kaydettiler. İHA

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede
karla mücadele eden ekiplere balık ikramında
bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesini etkisi altına alan yoğun
kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Niksar Belediye Başkanı
Özdilek Özcan, ekiplerin çalışmalarını yerinde
inceledi. Başkan Özcan'ın talimatı ile çalışanlara
mangalda balık ikramı yapıldı.

Başkandan
mangalda
balık

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübünden çağrı

ŞIFA OLSUN!

Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kulübü, SMA tip1 hastası Eslem
Fatma'ya kayıtsız kalmadı. kulüp
tarfından Eslem Fatma'nın tedavisinde
kullanılmak üzere bağış yapıldı.
Yozgat’ta ölümcül kas hastalığı
SMA ile mücadele eden Eslem Fatma
Altındağ’a bir destek de Yozgat
Belediyesi Bozokspor Kulübünden
geldi.
Eslem Fatma’ya destek çağrısında
bulunan kulüp, aralarında topladıkları
parayı baba Sefa Altındağ’a gönderdi.
Konuya ilişkin Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kulübü tarafından yapılan
açıklamada, “Bir Elin Verdiğini Öbür
Elin Duymaması Gerekir.
Paylaşma sebebimiz herkesin elini
taşın altına koymaya davet etmek
amaçlıdır.
Gerekli ücretin karşılanması
maalesef yavaş bir şekilde
ilerlemektedir. Takımımızdan Eslem
Fatma kızımıza elimizden geldiğince
katkıda bulunmak ve bu katkıda
bulunanlardan Allah razı olsun. Haydi
Yozgat Bebeğine Sahip Çık” ifadeleri
yer aldı. Eda DEMİREL

28 OCAK 2022 CUMA

R
O
P
TAMAMLANDI
S
28 OCAK 2022 CUMA

FİYATI: 1.00 TL

HEDEF GALIBIYET
Voleybol AXA
Sigorta Efeler
Ligi ekiplerinden
temsilcimiz Sorgun
Belediyespor, ligin
17. haftasında bugün
Galatasaray HDI
Sigorta'ya konuk oluyor.
Baş antrenör
Bahadır Aksoy, Altekma
maçı ile galibiyet
serisinin bozulduğunu
anımsatarak,
Galatasaray maçından
galibiyetle ayrılmak
istediklerini söyledi.
Altekma
maçı ile ilgili
değerlendirmelerde
bulunan Aksoy,
bu yenilgiyi
beklemediklerini ancak
talihsiz bir şekilde

maçtan mağlubiyetle
ayrıldıklarını dile
getirdi. Aksoy
açıklamasının
devamında şu ifadelere
yer veri; “Yakaladığımız
3 maçlık galibiyet
serisi Altekma maçıyla
bozuldu. Bu hafta ligin
en güçlü ekiplerinden
Galatasaray HDI Sigorta
ile karşılaşacağız.
İlk yarıda evimizde
oynadığımız maçta
galibiyeti son sette
kaçırmıştık. Rakibimizi
yenerek hem geçen
haftayı telafi etmek
hem de yeni seri
yakalamak istiyoruz.
Tüm çalışmalarımızı
galibiyet odaklı yaptık.”
Eda DEMİREL

MAÇLAR
Hentbolda 2021-2022 Sezonu
Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D
gruplarında maçlar tamamlandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre, A Grubu
maçları sonunda Tekirdağspor ve İzmir
Büyükşehir Belediyespor, B Grubu
maçları sonunda Görele Belediyespor
ve Yenimahalle Belediyespor, D Grubu
maçları sonunda ise EGO Spor ve
Yalıkavak Belediyespor , çeyrek finale
yükselen takımlar oldu.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda C
Grubu maçlarının tarihi ise daha sonra
duyurulacak.

Kadınlar Türkiye Kupası B
Grubu'nda oynanan maçların sonuçları
şöyle:
Görele Belediyespor-Sivas
Belediyespor: 38-33
Aksaray Belediyespor- Anadolu
Üniversitesi: 22-31
Erkekler Türkiye Kupası'nda ise D
Grubu maçları tamamlandı.
Grupta ilk iki sırayı alan Eskişehir
Ormanspor ve Spor Toto, tur atlayarak
çeyrek finale yükseldi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle
ertelenen A, B ve C gruplarında maç
tarihleri daha sonra duyurulacak.

GÜNGÖR DİVANLI'DA
Yozgat Amatör Küme takımlarından
Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü,
Burak Güngör'ü renklerine kattı. Divanlı
Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından
tranfere ilişkin yapılan açıklamada,
"Güçlü fiziği ile,hava hakimiyeti ve etkili
son vuruşları ile dikkat çeken başarılı
forvet oyuncusu Burak GÜNGÖR Divanlı
Gençlerbirliğin'de Kendisine hoşgeldin der
başarılarının devamını dileriz" ifadelerine
yer verildi. Eda DEMİREL

