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YARALARIMIZI

BİRLİKTE SARACAĞIZ

2'DE

TEMEL’E

Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında felaketler peş peşe

yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin güneyi yangın felaketi ile sarsılırken iç
Anadolu ve Kuzey de ise yoğun yağış ile beraber sel felaketleri yaşanıyor.
YOZGAT YARDIMA KOŞTU

YENI GÖREV
Yozgat Bozok
Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
görevine Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hamdi Temel atandı.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yaşanan her olumsuz durumda yaraların
sarılması için ‘ben de varım’ diyen Yozgat, bu
sefer de Kastamonu için seferber oldu.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın talimatı
ile Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait araçlar
Kastamonu’ya destek olmak için yola çıktı.
Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Nazif Yılmaz, “Valimiz Ziya Polat'ın
talimatlarıyla; Aşırı yağışlar nedeniyle sel
felaketleri yaşayan Kastamonu'ya 1 Kamyon, 1
Tekerlekli Kazıyıcı Yükleyici Kepçe, 1 Treyler,
1 Öncü Pick-up ve 4 Personelden oluşan
ekibimiz Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz'ın
koordinasyonunda ivedi bir şekilde yola
çıktılar” şeklinde konuştu. >> 3'TE

Müdürlüğü görevini yürüten
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ümit Budak,
görevini Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hamdi Temel’e devretti.

HER ZAMAN
YANLARINDAYIZ
“BÜTÜN MEMURLARIN

BEKLENTiSi”
Türk Büro Sen Yozgat
Şube Başkanı Hacı Turan
Başkal, 2018’de öğretmen,
polis, hemşire ve din
görevlilerinin ek gösterge

Yozgat Valisi Ziya Polat ise
Kastamonu’da yaşanan sel felaketi
nedeni ile duydukları üzüntüyü dile
getirdi.
Yiğitler Şehri Yozgat’ın ihtiyaç
duyulan her yerde seve seve
olacağını anlatan Vali Polat,

“Geçmiş Olsun Kastamonu. Yiğitler
Şehri Yozgat Kastamonu'nun
yanında. Yozgat’ta Özel İdaremiz
Yozgat Belediyemiz ve Orman
İşletme Müdürlüğümüzden
araçlarımız ve ekibimiz yaraların
sarılmasını için Kastamonu’ya gitti"

rakamlarının 3600’e
yükseltileceğinin ifade
edilmesiyle birlikte devlet
memurlarının gündemine
girdiğini anımsattı. 2'DE

ÇOCUKLARIMIZ AİLE

ORTAMINDA BÜYÜSÜN
Yozgat İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde
düzenlenen “Bir Çocuğa koruyucu Aile
Olmak” konulu panelde konuşan Harun
Muratdağı, nasıl koruyucu aile oldukları
hakkında bilgi verdi. >>> 5'TE

AHLAT'A YOZGAT

ÇIKARTMASI
Bitlis Ahlat 1071 Millet
Bahçesi’nde gerçekleşen
Kültür Etkileşimi
programında Yozgat’ın

yöresel değerlerini
SS.Yozgat Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme
Kooperatifi tanıttı. 3'TE

AİLEYİ KORUYAN SİSTEM!
Yozgat İl Müftülüğü ve Aile Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında “Bir
Yetime Koruyucu Aile Olmak” konusunda
panel düzenlendi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat
Merkezinde yapılan panele POMEM
Müdürü Zafer Kişi, İl Müftüsü Ali Gülden,

SAĞLIK ORDUSUNUN

YENi NEFERLERi

PERSONELLE iSTiŞARE
Yerköy
Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz,
belediyede
görev yapan
birim amirleri
ve tüm personel
ile belediye
konferans
salonunda istişare
toplantısı yaptı.

2 TONLUK FIRTINA

ALICISINI BEKLiYOR
4'TE

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü
Abdullah Neşeli, SGK İl Müdürü Bilal
Keskin, Müftü Yardımcıları İlim Yayma
Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan,
CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali
Erbaş, din görevlileri ve vatandaşlar
katıldı. >>> 5. Sayfada

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin
liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk
"Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık
tosun alıcısını bekliyor. >>> 6'DA

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi,
Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 20212022 Akademik yılı mezunlarını verdi.
>>> 6. Sayfada

İNANDIK’TA ÇALIŞMALAR

DEVAM EDiYOR

Yozgat ve ilçelerinde son dönemde
yapılan su yapılarının artması bölgedeki
tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli
rol oynamaktadır. >>> 7'DE

GÜNCEL
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Kurban Bir İbadettir ve Allah’a Yakınlaşmadır!
Kurban Allah’a şükretmek etmek ve varlığına inanışı ispat etmek
amacıyla yapılan bir
ibadettir.
urban ibadeti emredilen şartları taşıyan
bir hayvanı Allah rızasını umarak yine Onun
yolunda tasattuk edilmesidir. İnsanlık tarihi
kadar eski bir ibadet
olan kurban kesmek,
ilahi dinlerin en önemli
ibadetidir.
Kurban Bayramı
sadece bir hayvan kesmekten
ibaret değil; yoksulların da
düşünüldüğü, birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadettir.
Yardımlaşma ve yakınlaşmanın
bir sembolüdür.
Kurban, sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya

vesile kılan şey
anlamlarına geliyor. Dini bir terim
olarak kurban:
Allah'a yaklaşmak
ve O'nun rızasına
ermek için ibadet
maksadıyla, belirli
şartları taşıyan bir
hayvanı usulüne uygun olarak
kesmeyi ve bu
hayvanı Allah için
tasattuk etmeyi
amaçlamaktadır.
Kurban Bayramı'nda kurban kesmek hem dini
hem de toplumsal öneme sahip
bir ibadettir.
Allah’a inanmış olan bir kul,
kurban kesmekle hem Rabbine
yaklaşır, hem de maddi durumları yetersiz olması sebebiyle
kurban kesemeyen kardeşlerine

AHMET
SARGIN

yardımda bulunur. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve
halka fedakarlık vardır. Kurban,
bir Müslümanın bütün varlığını,
gerektiğinde Allah yolunda feda
etmeye hazır olduğunun bir
göstergesidir.Hanefi mezhebinde ise kurban vacip bir ibadettir. Bu ibadet, Müslüman toplumların belirli simgesi olarak
asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir
yer tutmaktadır.
Kurbanın meşru bir ibadet
olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de
deliller mevcut. Hz. İbrahim’in
oğlu Hz. İsmail’in yerine bir
kurbanın, Allah tarafından kendilerine kurban olarak verildiği
açıkça bildirilmiştir.
Hazreti Muhammed (sav) de,
kurbanı bir ibadet olarak kabul
etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir.

Kurbanın uygunluğuna işaret
eden ayetler vardır:”Kendilerine
rızık olarak verdiği kurbanlık
hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık
onlardan siz de yiyin, yoksula
fakire de yedirin."(Hac, 22/28).
"Her ümmet için, Allah’ın
kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru
kıldık." (Hac Süresi 22/34).
"Şüphesiz biz sana Kevser'i
verdik. O Halde, Rabbin için
namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik
olanın ta kendisidir." (Kevser
suresi)
Bu ayetlerde et ve kanların
Allah’a ulaşamayacağının, asıl
olanın ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin metninde
yer alması bunu açıkça ortaya
koymaktadır.

Kimler kurban kesmelidir?
Kurban kesmek, akıl sağlığı
yerinde, ergen olmuş, dinen
zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her
Müslümanın yerine getireceği
mali bir ibadettir.
Temel ihtiyaçlarından ve
borcundan başka 80.18 gr altın
veya değerinde para ya da
eşyaya sahip olan kimselerin
kurban kesmesi vaciptir.
Kurban kesmeyi hayvan kıyımı olarak değerlendirmek doğru
değildir, dinin temel kuralına da
aykırıdır. Kurban yerine sadaka
vermek, tasadduk etmek fakire, fukaraya yoksula yardım
etmek kişiyi kurban kesmekten
alıkoyamaz. Kurban bir ibadettir sadaka ve bağışla karşılanmış olmaz. Rabbim keseceğiniz
kurbanlarınızı makbul ve kabul
eylesin !..

“BÜTÜN MEMURLARIN
BEKLENTiSi”

Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan
Başkal, 2018’de öğretmen, polis, hemşire ve din
görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e
yükseltileceğinin ifade edilmesiyle birlikte devlet
memurlarının gündemine girdiğini anımsattı.

TEMEL’E

YENI GÖREV

Yozgat Bozok Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü görevine Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel
atandı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü görevini yürüten FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Budak,
görevini Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hamdi Temel’e devretti.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz,
Prof. Dr. Yücel Güney ve Genel
Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen’in
katılımıyla gerçekleştirilen tören
öncesinde bir konuşma yapan
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ
şunları söyledi: “Akademya bilginin
üretildiği, bilimsel çalışmalarla
ülkenin ve insanlığın geleceğine
yön verildiği merkezlerdir. Bu
sebeple akademyanın olmazsa
olmazlarından birisi de lisansüstü
eğitim çalışmalarıdır. Lisansüstü
Eğitim alanı bizim üzerinde daha
çok çalışmamız gereken alanlardan
birisi. Yeni açılacak yüksek lisans
ve doktora programları ile bu
alandaki eksiklerimizi tamamlamayı
hedeflemekteyiz. Bugüne kadar
Prof. Dr. Ümit Budak Hocamızın
özverili gayretleri ile bu alanda ciddi
mesafeler aldık. Ben inanıyorum ki
bu bayrağı devralan Prof. Dr. Hamdi
Temel Hocamız da yapılan çalışmaları
daha ileri boyutlara taşıyacaktır.
Görevi devralan Prof. Dr. Hamdi
Temel Hocamızı tebrik ediyor,
bugüne kadar ki yaptığı çalışmalardan
dolayı Prof. Dr. Ümit Budak Hocamıza
da teşekkür ediyorum.” Karadağ,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ümit Budak ve Enstitü Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülay
Yılmaz’a görev sürecince gösterdikleri
özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ederek plaket takdiminde
bulundu. Karadağ, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan
Prof. Dr. Hamdi Temel’e de yeni
görevinde başarılar diledi.

Türk Büro-Sen Yozgat Şube
Başkanlığı tarafından 3600 Ek
gösterge ile ilgili basın açıklaması
yapıldı. Türk Büro Sen Yozgat
Şube Başkanı Hacı Turan Başkal,
2018’de öğretmen, polis, hemşire
ve din görevlilerinin ek gösterge
rakamlarının 3600’e yükseltileceğinin
ifade edilmesiyle birlikte devlet
memurlarının gündemine girdiğini
anımsattı. Başkal, “Türk Büro-Sen
olarak 3600 ek gösterge denilen,
devlet memurlarına ek gösterge artışı
düzenlemesinin yalnızca belli meslek
grupları için öngörülmesinin ve dar
bir kapsamda ele alınmasının var olan
sorunları çözemeyeceğini kamuoyu ile
paylaştık” dedi.
KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA
Ek gösterge konusunun bütün
memurların uzun yıllardan gelen
beklentisi olduğunu anlatan Başkal,
“Yalnızca belli meslek grupları için
değil, bütün memurlar için ele alınarak
kapsamlı bir çalışma yapılması
gerektiğini ifade ettik.
Kamu görevlilerinin emeklilik
sorunlarının başında ek gösterge
uygulamasının eksikliğinden
kaynaklı sorunların geldiğini özellikle
vurguladık. Hazırladığımız kanun
teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm
sunduk. “Yapılacak düzenlemenin
anılan 4 meslek grubu yanında;
içinde mesleğe yarışma sınavı ile
başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık
lisans mezunu kariyer uzmanlarının,

görevde yükselme sınavına göre
müdür, müdür yardımcısı ile şef,
VHKİ, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi,
mübaşir, tahsildar, İcra Memuru gibi
unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları
unutulmasın” dedik. Gelinen noktada
yapılması öngörülen düzenlemelerde
dört meslek grubunda bulunan kamu
görevlilerinin lisans ve önlisans
mezunlarının ek göstergelerinin
3600’e yükseltileceği, diğer kamu
görevlilerinin bu haktan mahrum
bırakılacağına dair yönelik bilgiler
Sendikamıza ulaşmaktadır” şeklinde
konuştu.
TEKRAR DEĞERLENDİLMELİ
Başkal, 3600 ek gösterge
konusunun tekrar değerlendirilmesi
gerektiğini belirterek, “Bu durumda
4 yıllık üniversite mezunu olsalar
bile çalışanlarımız 2800; müdürler

3000 ek göstergede kalırken, adı
geçen 4 meslek grubunda yer alan
ön lisans mezunları dahil çalışanların
ek gösterge rakamlarının 3600’e
yükseltileceği görülmektedir. Böyle bir
uygulamanın adalet ve hakkaniyetle
bağdaşmadığı açıktır. Türk Büro-Sen
olarak, ek gösterge düzenlemesinin
bu itirazlarımız göz önüne alınarak
tekrar değerlendirilmesi gerektiğini
ifade ediyoruz. Genel İdari Hizmetler
sınıfının ek gösterge rakamının
600 puan artırılması beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın
bütün unvanlar ve öğrenim durumları
dikkate alınarak gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Ek gösterge artışı ile birlikte;
Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve
emekli ikramiyesi hesaplamasında en
önemli unsurların başında ek gösterge
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rakamlarına endeksli olarak belirlenen
özel hizmet tazminatı yansıtma oranı
gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel
hizmet tazminatı yansıtma oranları
arasındaki fark üst gruplarda 20 ile
40 puan arasında değişmekteyken ek
göstergesi 3600’ün altında kalan kamu
görevlilerinin diğer gruplarla arasında
60 ile 90 puan fark bulunmaktadır.
Bundan dolayı tüm memurlar, emekli
maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge
talep etmektedir. Bu bakımdan ek
gösterge sorununun çözümü tek
başına ek gösterge düzenlemesiyle
mümkün değildir” diye konuştu.
YÜKSELTİLMESİ GEREKİYOR
Başkal, açıklamasının devamında,
“Ek gösterge uygulamasına ek
olarak tazminat yansıtma oranlarının
da Konfederasyonumuz Türkiye
Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda
düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının
emekli maaşlarının yükseltilmesi
gerekmektedir. Karar vericilerin
bu uyarı ve taleplerimizi dikkate
alacağına inanıyoruz. Aksi halde
yalnızca belli meslek grupları ve
yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli
bir düzenleme, ek gösterge konusunu
memurlarımızın gündeminden
çıkarmayacak, yeni tartışmaları da
beraberinde getirecektir. Türk BüroSen olarak, Devletimize güveniyor,
ek gösterge konusunda gerekli
düzeltmelerin yapılacağına inanıyoruz.
Yaşasın Türkiye Kamu-Sen, Yaşasın
Türk Büro-Sen!” ifadelerine yer verdi.
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Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ
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GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

Çelebi YIKILMAZ
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:
Alış:1473.44
1117.55
1.575
Satış:
Satış:1.697
1545.00
1193.00

DOLAR

Alış: 16.09
16.86
12.23
Satış: 16.97
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

18/11
7/2
20/11
6/1
23/11
3/-2
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2/-4

SAFA ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
Erdoğan Akdağ Mah.

Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu
Mah.
Hüzni
Avm
Viyana
Cad.Yimpaş
Yozgat
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karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Ticari Alanlar Apt.No:10/2

5020354
66 99
TELEFON:
502 04 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 13.82
17.75
18.17
Satış:
Satış:17.91
13.99
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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12:37 16:46
15:02 20:20
17:23 22:07
18:47

Öncekiler yeni siyasete güç verir mi?
Siyasi alanda aktif
koyarlar mı?
duruş sergilemeseler de
Bu isimler üzerinden
her platformda siyasetçi
bazı değerlendirmelerkimlikleri ile anılan isimler
de bulunalım isterseniz!
vardır.
Lutfullah Kayalar;
Kimler onlar?
Yozgat’ta parti kavramLutfullah Kayalar,
larının üstünde anılan,
Cemil Çiçek,
hala her ortamda kabul
Osman Coşkun,
gören, değer bulan iyi
Abdulkadir Akgül,
bir Yozgatlı. YaptıklaBirkaç isim daha ekleyerını, bundan sonrası
biliriz fakat Sayın Kayaiçin de yapacaklarının
teminatı olarak gören
lar’la başlayan silsile de
bir kitle var. Bu kitle
her ne kadar ‘eski siyatryilmaz@gmail.com
sadece Yozgat, ilçelesetçi’ hüviyeti ile anılsalar
ri ve köyleri ile sınırlı
da, siyasi kimlikleri son
mı? Yozgat dışında yaşayan başta
nefese kadar devam edecek bu
Ankara-İstanbul olmak üzere, yurt
isimlerde. Yeni siyasi konjektörde
dışında da ciddi etkisi olan bir isim.
bu isimler gerek Yozgat gerekse
Geriye dönüp baktığımda siyasete
Türkiye siyasetinde aktif olarak rol
verdiği mola hiçbir şey kaybettiralırlar mı? Bir sorumluluk üstlenip,
ya da olası tekliflerle siyasetin loko- medi, aksine ismi üzerine olan ilgiyi
motifi olma mevcudiyetlerini ortaya ve özlemi artırdı. Yeni dönemde si-

TARIK
YILMAZ

yasi arenada aktif rol alır mı, talep,
niyet noktasında ortaya nasıl bir
görüntü çıkar sorusuna çok sayıda
insan heyecanla cevap bekliyor.
Cemil Çiçek: Siyasetteki duruşu ile
daha çok ‘devletin adamı’ hüviyeti
ile anılan bir isim. Meslek hayatımın en uzun görüşmesini geçtiğimiz Ramazan, Ankara’da yaptığımız televizyon programında yaptım
kendisiyle. Yozgat’ın şifrelerini
olduğu gibi ülkedeki tüm yapıların
şifrelerini de çözmüş, beklentisiz
bir isim. Zaman zaman bam teline
dokunabilecek kadar gözü kara.
Hala etkili, güçlü, nüfuzlu, sözü
değer buluyor. Bundan sonraki süreçte siyaset arenasında ne tür bir
sorumluluk alır inanın çok ama çok
merak ediliyor! Osman Coşkun:
Halen Cumhurbaşkanlığı Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi. Yakın zamana kadar AK

Parti AR-GE’den sorumlu başkan
yardımcısıydı. Siyasetten kopmasa
da milletvekilliği hüviyetini 23’üncü
dönemde bıraktı. ‘Milletvekilliğinin
ölünceye kadar üzerinde sorumluluk’ olduğunu her platformda söylüyor. Görev adamı, bugüne kadar
davasından taviz vermedi, hala
telefonları milletvekili gibi çalıyor.
Yozgatlılar nazarında memleketine
olan sevgisi, nezaketi ve projeleri
ile tanınıyor. Yeni dönemde verilecek bir sorumlulukta aktif rol alır
mı, zamanla göreceğiz.
Abdulkadir Akgül: Ciddi bir esnaf
hareketinin lideri. Onun işareti
iktidarları devirir, iktidarları kaldırır.
Milletvekilliği döneminde samimi
duruşu ile tanıdı Yozgatlı. Temsil
ettiği esnaf teşkilatının nimetlerinden Yozgat’ı da nasiplendirdi. Hala
telefonları çalan, memleketi, insanı
için mesai harcayan bir isim. An-

kara’da olmasına, vekillik hüviyetinden uzak olması siyasi kimliğini
bitirmedi. Bakalım bundan sonraki
süreçte nasıl bir profille karşımızda
olacak.
SİYASETÇİNİN
ESKİSİ OLUR MU?
Eski demiyorum, bana göre
siyasetçinin eskisi olmaz, önceki
olur. Dönemi başlamıştır, bitmemiştir, mola vermiştir. Siyaset de
bana göre gazetecilik gibi mezarda
son bulacak bir kavram. Siyasetin
öncekilerini konuştuk sonrakileri
olmayacak mı? Elbette ki olacaktır. Kulis yapanlar, gündem
oluşturanlar, Ankara’dan Yozgat’ı
gözleyenler vesaire… Onları daha
çok konuşuruz burada asıl mesele
öncekiler yeni süreçte siyasi partilerin yarasına merhem olma adına
hangi sorumluluğu alacak bakalım
görelim.

AHLAT'A YOZGAT

ÇIKARTMASI
Bitlis Ahlat 1071 Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Kültür
Etkileşimi programında Yozgat’ın yöresel değerlerini
SS.Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
tanıttı. Bitlis Ahlat 1071 Millet Bahçesi’nde Kültür ve
Turizm Bakanlığı destekleri ile Ahlat Belediyesince
düzenlenen Türkiye’nin dört bir yanından üniversite, kulüp,
dernek, belediye ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleşen Kültür Etkileşimi programında Yozgat’ın
yöresel değerlerini SS.Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi tanıttı.
İLK DESTİYİ DEMİRÖZ KIRDI
Yozgat’ın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Cehrilik
Lalesi Kolonyası, Parmak Çöreği, Yozgat Kavurgası, Yozgat
Un Helvası, çanak peyniri, eriştesi, yağlı ketesi, yufka
ekmeği, omacı, madımağı, desti kebabı, Akdağmadeni
Salepi Akdağmadeni Çam kolonyası, 200 yıllık Antik
Roma Hamamının şifalı suyundan üretilen Sarıkaya
Basilica Termal Sabunu, Buğdan Bezi dokumaları,
dokuma kilimlerinin sergilendiği stantta Yozgat’ın eşsiz
lezzetlerinden olan desti kebabı ve madımağı pişirildi.
İlk desti geleneğe uygun şekilde Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz desti kırma
geleneğinin parçası olan vaad verme geleneğini bozmadı
Yozgat için bir jest sözünü verdi. Yozgat sofrasının kültürel
ekipmanlarından olan kirpikli sehen, bakır maşrapa, bakır
sini, ve çanaklarda Yozgat lezzetleri ziyaretçilere ikram
edildi.
MADIMAK VE DESTİ KEBABI DAMAK ÇATLATTI
Programın ikinci gününde de yine SS.Yozgat Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince hazırlanan
Yozgat Desti Kebabı ve pastırmalı madımak yemeği önceki
dönemlerde Yozgat Çekerek ilçesinde de görev yapan
Ahlat Kaymakamı Fikret DAĞ ve Ahlat Belediye Başkanı A.
Mümtaz Çoban katılımları ile geleneğe uygun şekilde Ahlat
halkı ve stant ziyaretçilerine ikram edildi.
YOZGAT STANDI PROTOKOLÜN
VE KATILIMCILARIN GÖZDESİ OLDU
Ziyaretçiler arasında bulunan Yozgatlıların ve
hayatlarının bir dönemlerinde yolu Yozgat’la kesişmiş
olan ziyaretçilerin hasret ve ilgiyle kucakladığı Yozgat
Standı katılımcıların Yozgat’la ilgili anılarını anlattığı,
Yozgat türküleri söylediği , Yozgat ürünlerinde kendilerini
ya da değer verdikleri insanları hatırlattığını ifade eden
ziyaretçiler renkli ve duygu yüklü anlar yaşadı.
YOZGATLI KADINLARIN
EL EMEKLERİ AHLATLILAR İLE BULUŞTU
SS.Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi’nin kendi üretimi olan Türkiye’nin İlk Milli Parkı
Çamlık Milli Parkı Çam Kozalaklarından gelen Lezzeti Şifa
Kozalak Şurupları, güvem eriği marmelatı, çam, elma ve
alıç sirkelerinin sergilediği stantta en büyük ilgiyi Meyan
Köklü Çam Kozalağı Şurubu gördü.
HEM YÖRESEL TANITIM
HEM TOPLUMSAL FARKINDALIK
Kurulduğu ilk günden bugüne Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde
yürütülen Sıfır Atık Projesine uygun şekilde üretim yapan
Sıfır Atık Belgeli SS. Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi ziyaretçilerine Sıfır Atık felsefesinden
ilham alarak ürünlerin üretim, ambalaj ve pazar aşamasında
döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm konularının israfın
önüne geçip hayatlarının her anında önem verilmesi
gerektiğini vurguladı. Bu felsefeye uygun üretilen ve şifa
deposu olan Kozalak Şurupları, ambalajı atık kumaşlarla
hazırlanan erişte ve makarnalar dikkat çekti.
Kooperatif Başkanı Ruziye Öngel, uzun ve yorucu
hazırlık süreci yaşadıklarını karşılaştıkları coşkunun, ilginin
yorgunluklarına değdiğini belirtti.

YARALARIMIZI

BİRLİKTE SARACAĞIZ
Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında felaketler peş peşe

yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin güneyi yangın felaketi ile sarsılırken iç
Anadolu ve Kuzey de ise yoğun yağış ile beraber sel felaketleri yaşanıyor.
Batı Karadeniz’de 6 ili etkisi altına alan yağışlar derelerde
taşkın ve sellere neden oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat,
Kastamonu’da yaraların sarılması için iş makineleri ile
personelin Yozgat’tan yola çıktığını söyledi.
YOZGAT YARDIMA KOŞTU
Yaşanan her olumsuz durumda yaraların sarılması için ‘ben
de varım’ diyen Yozgat, bu sefer de Kastamonu için seferber
oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın talimatı ile Yozgat İl
Özel İdaresi’ne ait araçlar Kastamonu’ya destek olmak
için yola çıktı. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Nazif Yılmaz, “Valimiz Ziya Polat'ın talimatlarıyla;
Aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketleri yaşayan
Kastamonu'ya 1 Kamyon, 1 Tekerlekli Kazıyıcı Yükleyici
Kepçe, 1 Treyler, 1 Öncü Pick-up ve 4 Personelden
oluşan ekibimiz Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz'ın
koordinasyonunda ivedi bir şekilde yola çıktılar”
şeklinde konuştu.
HER ZAMAN YANLARINDAYIZ
Yozgat Valisi Ziya Polat ise
Kastamonu’da yaşanan sel felaketi
nedeni ile duydukları üzüntüyü dile
getirdi. Yiğitler Şehri Yozgat’ın
ihtiyaç duyulan her yerde seve seve
olacağını anlatan Vali Polat, “Geçmiş
Olsun Kastamonu. Yiğitler Şehri
Yozgat Kastamonu'nun yanında.
Yozgat’ta Özel İdaremiz Yozgat
Belediyemiz ve Orman İşletme
Müdürlüğümüzden araçlarımız
ve ekibimiz yaraların sarılmasını
için Kastamonu’ya gitti.
İl Özel İdaremiz,
Belediyemiz ve Orman İşletme
Müdürlüğümüz’den 1 Ekskavatör, 2
Tekerlekli Kazıcı Yükleyici Kepçe,
3 Kamyon, 2 Tır, 1 Öncü Pick-up, 9

Personel ile yardıma koşuyoruz. Yaraları birlikte saracağız.
Kastamonu’daki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
GEÇEN YIL DA ANTALYA’YA GİTMİŞTİ
Geçen yıl Antalya’da yaşanan yangın felaketinde de Yozgat
yangın bölgesine iş makineleri ve personel desteği sağlamıştı.
Vali Polat, o dönem yaptığı açıklamada, Antalya’ya dozer,
pikap ve arazöz ile 13 kişilik ekibin gönderildiğini ifade
etmiş, birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştı.
BAKAN KURUM AÇIKLADI
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’da
yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlarının
yaralarının sarılması için gün boyu birçok ilçede ve
köyde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda
bulunan Bakan Kurum, Batı Karadeniz’de 6 ili etkisi
altına alan yağışların derelerde taşkın ve
sellere neden olduğunu belirterek,
vatandaşların maddi kayıpları olduğunu
söyledi.
Vatandaşların sıkıntısını gidermek
ve derdini çözmek için, tüm
bakanlıkların, AFAD’ın, Kızılay’ın,
UMKE’nin, jandarmanın, aramakurtarma ve sağlık ekipleriyle
birlikte sahada canla başla
çalıştıklarını belirten Bakan
Kurum, 26-27 Haziran
tarihlerinde kırmızı uyarı
verilen Düzce, Zonguldak,
Bartın, Karabük, Kastamonu,
Sinop’ta 13 İl AFAD Müdürlüğü
ve ilgili diğer kurumlardan görevlendirilen
4 bin 884 personel ve 954 araç ile sahada
olduklarını bildirdi. Eda DEMİREL
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"MEMLEKETiMiZE HiZMET

iÇiN ÇALIŞIYORUZ"
PERSONELLE iSTiŞARE
Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, belediyede
görev yapan birim amirleri
ve tüm personel ile belediye
konferans salonunda istişare
toplantısı yaptı.
Düzenlenen toplantıya
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
Başkan Yardımcısı Cemil
Kaplan, birim amirleri ve çok
sayıda personeller katıldı.
Toplantıda konuşma yapan
Başkan Ferhat Yılmaz, Yerköy’e
hizmet etmek için ellerinden
gelen tüm çaba ve gayreti
göstereceklerini söyledi.
İlçe halkına hizmet etmek
için herkes üzerine düşen
görevi yerine getirmesi
gerektiğini ifade eden Başkan
Yılmaz, “Bizler belediye
çalışanları olarak bir aileyiz,
birbirimize saygı ve sevgi
içerisinde olmamız gerekli.
Üzerimize düşen görevi en
iyi şekilde yerine getirmek
bizlerin en asli görevidir.
Bizler görevimizi yaparken

sorumluluğumuz olmalı ve
görev bilincine sahip olmamız
gerekir. Belediyecilikte 8-5
gibi bir çalışma saati olmaz.
Herhangi olumsuz bir durumda
örnek verecek olursak su
patlağı, temizlik veya benzeri
bir sorunda belediyede
görev yapan bir kişi benim
mesaim bitmiş ben gitmeliyim
dememeli. Böyle bir şey söz
konusu dahi olmaması lazım,
onun için bütün personelimizin
her an göreve hazır olması
gerekir ve sorunlara anında
müdahale etmesi gerekir.
Çalışan ve alın teri döken
personel mutlaka karşılığını
alacaktır. Sonuç olarak herkes
üzerine düşenin fazlasını
yapması gerekir. Şu ana kadar
yaptıklarınızı şu andan itibaren
katlayarak yapacağınıza
inanıyorum.” dedi.
Başkan Ferhat Yılmaz’ın
konuşması sonrasında
personellerle fikir alışverişinde
bulundu.

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu Yozgat Yeni
Sanayi Sitesi esnaflarından Atabaş Oto Elektronik sahibi Halil
Atabaş oldu. 20 yıldır esnaf olduğunu belirten Halil Atabaş’a
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk.
Atabaş Oto Elektronik sahibi Halil Atabaş işini severek
yaptığını söyledi.
LPG VE OTO ELEKTRİK TAMİRİ YAPIYORUM
Atabaş, “LPG işi, oto beyin tamiri, oto elektrik, elektronik
gibi bütün işleri yapıyoruz. Yozgat’ta LPG üzerine bütün
marka ve modellere bakıyoruz” dedi.
ÇIRAKLIKTAN BAŞLADIM
20 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Atabaş, “20
yıldır bu sektördeyim. Çıraklıktan başlayarak bugünlere
kadar geldim. İşimizi severek yapıyoruz. LPG, beyin işini
yapıyoruz. Çıraklığım Sorgun’da geçti. Daha sonra Ankara
maceramız oldu. Ankara’dan sonra buraya geldik. Burada
işimize devam ediyoruz” dedi.
SANAYİCİLİĞİ SEVİYORUZ
Atabaş Oto Elektronik sahibi Halil Atabaş, “Bir hayalimiz
yoktu. Sanayiciliği seviyoruz. Müşterilerle ilgi ve alakayı
sevdiğimiz için bu sektör her zaman daha iyidir. Birinin
yanında çalışmak bizi çok şey yapmıyor. O yüzden
kendi işimizi ve mesleğimizi yapmaktan onur duyuyoruz.
Gençlerimiz ve çıraklarımızda bu sektörde daha iyi azimle
çalışıp başarılı olacaklardır. Ticaret her zaman önü açık bir
meslektir. Çalışsınlar ve kazansınlar” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ VAR
Ahilik Geleneğinin olduğunu belirten Atabaş, “Ahilik
geleneği var. Yozgat esnaflarında hepsinde ahilik geleneği
var diyebilirim. Herkes birlik beraberlik içerisinde çalışıyor.
Bende amcaoğlu ile çalışıyorum. Doğuştan bu sektördeyiz.
LPG işini ilk getirenlerden biri biziz. Çıraklığımız da
Sorgun’da kendi dükkanımızda geçti. Şimdi Yozgat’tayız.
Memleketimizde hizmet ediyoruz. inşallah daha iyi olur.
SABIRLI OLMALARI GEREKİR
Atabaş Oto Elektronik sahibi Halil Atabaş, “Yeni işyeri
kuracaklar biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Sabır her şeyden
önemli. İşlerini iyi ve güzel öğrensinler. İyi ustalar şuanda
yetişmiyor. Gençler işlerine dikkat edip sahip etsinler.

iLAÇLAMAYI iHMAL ETMEYiN
2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama programı
kapsamında süne mücadelesi nimf surveyi sonucunda
nimf oranlarının Yozgat ortalamasına göre yüksek
çıkmasından Merkez, Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan,
Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli’de süne ilaçlama kararı
alındı.
Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Bayatören köyünde tarihinde İl Müdürü Tanju Özkaya,
Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Salih Seren,
Yozgat il koordinatörleri ile Merkez 1 ve 2 nolu ekipler
ve civar köylerde üreticilerin de katılımı ile 14 bin
dekar alanda ilaçlama yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “İl ve
ilçe müdürlüklerimizle beraber tarımsal üretimin
aksamamasıyla ilgili olarak bütün ekiplerimizle arazide
olduğumuzu belirtmiştir. Malum üzere Yozgat’ımız
hububatta önemli üretim merkezlerimizdendir.
Gıdanın bu kadar önemli olduğu zamanlarda dekarda
maksimum ürün almak birinci hedeflerimizdendir.
Bu bağlamda hububatın önemli zararlılarından olan
süne-kımıl ile ilgili olarak son bir aydır hafta sonları

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06

da dahil merkez ve 13 ilçe müdürlüklerimizde bir
kontrol, 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personellerimizle
toplam 1.500.000 dekar alanda çalışmalarımız devam
etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilaçlama kararı
alınan yerler neticesinde üreticilerimize gerekli
bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca basın yoluyla
da diyorum ki; ‘Bir saniye bile gecikmeden İl ve
İlçe müdürlüklerimizden bilgi alarak derhal süne
ilaçlamasını yapınız. Hesabımıza göre dekar başına
150 TL ilaçlama maliyeti ile üreticilerimiz 1000 TL’lik
gelir elde edecektir. Daha önemlisi bu ürünler milli
servetimizdir. Bu yüzden bir an önce ilaçlamaya
başlayınız” ifadelerini kullandı.

İşlerine sahip çıkıp öğrendikten sonra zaten gerisi geliyor”
dedi.
ÇIRAKLIKTAN SONRA USTALIĞA GEÇTİK
20 senedir bu sektörde olduğunu belirten Atabaş,
“Çıraklıktan bu tarafa bu sektördeyiz. Şimdi ustayız. Halen
çalışıyoruz ve öğretiyoruz. Gençler yanımıza geliyor. Onlara
öğretiyoruz. Becerikli olanlar yanımızda kalıyor. Öğrendikten
sonra kendi işyerlerini açıyor. Olmayanlar veya başka bir
sektöre yönelmek isteyenler de zaten oraya yöneliyor” dedi.
HER MARKA OTOYA BAKIYORUZ
Atabaş, “Her marka ve model araca bakıyoruz. Bu
konuda sıkıntımız yok. LPG, oto beyin, dizel, benzinli, bütün
araçların tamirini yapıyoruz. Oto beyin, ABS; gösterge gibi
bütün markaların işlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız Yozgat
sanayi sitesi üçüncü caddede bizlere ulaşabilirler. Gelen
müşterilerimizi elimizden geldiğince hoşgörülü bir şekilde
gönderiyoruz. Bir LPG takma süremiz ortalama 8-9 saat arası
sürüyor. Çünkü dışarıdan gelen müşterilerimiz olduğu için
tek işe yönelemiyoruz. Bir gün içerisinde işlerimizi yapıp
teslim ediyoruz” diye konuştu.

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08
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AİLEYİ KORUYAN SİSTEM!
Yozgat İl Müftülüğü ve Aile Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında “Bir
Yetime Koruyucu Aile Olmak” konusunda
panel düzenlendi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat
Merkezinde yapılan panele POMEM
Müdürü Zafer Kişi, İl Müftüsü Ali Gülden,
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü
Abdullah Neşeli, SGK İl Müdürü Bilal
Keskin, Müftü Yardımcıları İlim Yayma
Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan, CHP
Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, din
görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Modelatörlüğünü Yozgat İl Müftüsü Ali
Gülden’in yaptığı, Aile ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile ve
Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal Çalışmacı
Abdurrahman Aslan, Bozok Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim
Bölümü görevlisi Dr. Öğretim Görevlisi
Şenay Aras Doğan’ın panelist olarak
katıldığı programda koruyucu aile
konusunda dinleyicilere bilgilendirme
yapıldı.
Panel öncesinde Aile ve sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından
hazırlanan slayt izlendi.
Slayt sonrası panelin açılışında konuşan
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, koruyucu
eğitim olmak temalı panel düzenlediklerini
söyledi.
Gülden, “ailemiz 3 ana konuşmacımız
bizimde moderatörlüğünde yürüteceğiz.
Sevgiyle özetlenebilecek bir yetimin
korunması, bakılması ile ilgili kurumsal
yürütülen iş ve işlemler, işin altyapısı ve bu
işin dini anlamda karşılığı nedir konusunda
müzakere edeceğiz. İnsanoğlu yeryüzüne
korunmaya muhtaç olarak geliyor. Diğer
varlıklar içerisinde de en uzun yaşayan
canlılardan birisi insandır. İnsan geç
olgunlaşıyor ama mükemmel olgunlaşıyor.

Öyle canlılar var ki, bir iki dakika sonra
ayaklanıp kendi ihtiyaçlarını giderebilecek
seviyeye ulaşıyor” dedi.
KORUYUCU AİLE SİSTEMİ NEDİR?
Aile ve Hizmetler İl Müdürlüğü
sosyal Çalışmacı Abdurrahman Aslan
ise, koruyucu aile sistemi hakkında
bilgilendirme yaptı.
Aslan, “Korunmaya muhtaç çocuklar
kimdir, bir çocuk neden koruma altına
alınır konusunda 5395 sayılı çocuk koruma
kanununa göre bedensel, zihinsel, ahlaki
gelişimi ile şahsi güvenliği tehlikede
olan ihmal veya istismar edilen veya
suç mağduru olan çocuklara korunmaya
muhtaç çocuk diyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı

Çocuk Hizmetler Genel Müdürlüğü
tarafından ele alınan koruyucu aile
sistemi aileler açısından oldukça fazla
önem arz ettiğini belirten Arslan, “Belirli
nedenlerden dolayı öz ailesinin yanında
kalamayan çocuklar için geliştirilmiş yeni
sisteme 'koruyucu aile' denilmektedir. Bu
durumu yaşayan çocuklar için gönüllü
aileler devreye girerek çocuğun maddi
ve manevini üstlenmektedirler. Kendi
çocukları olarak benimseyerek çocuğun
gelişimi ve sosyal hayatı açısından önemi
büyüktür. Koruyucu aileler, çocukların
öz ailesi tarafından kısa ya da uzun
süre bakımlarının gerçekleştirilmediği
durumlarda devreye girmektedir” dedi.
TOPLUM SAĞLIĞINA BİR KAZANÇ

Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü görevlisi
Dr. Öğretim Görevlisi Şenay Aras Doğan
ise, çocuk ve aile konusunda slayt
eşliğinde bilgi verdi.
Çocuklarda sigara kullanma riskinin
yüzde 200 arttığını belirten Doğan, “kronik
hastalıklara yakalanma riskleri oldukça
yüksek oluyor. Depresyon hastalığına
yakalanma riski de 5 kat daha fazla oluyor.
Türkiye’de ve ilimizde en çok ölümlere
neden olan hastalıklardan birisi kalp
hastalığı. Bir çocuğun erken yaşta kaliteli
bir yaşam sürmesi sağlıklı bireylerin
topluma kazandırılmasına, hayata daha
doyumlu yaşayabilme şansının verilmesi
ve mutlu bir üretken bir birey olma
ihtimalini artırıyor. Aslında koruyucu aile
bir çocuğun korunmasında çok daha
önemli bir anlam ifade ediyor. Bu anlamda
da toplum sağlığına bir kazanç. Koruyucu
ailenin derinliği daha anlamlı. Vicdani ve
değer boyutu da var” dedi.
30 HAZİRAN KORUYUCU AİLE GÜNÜ
Son olarak konuşan Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli,
30 Haziran tarihinin koruyucu aile günü
olduğunu söyledi.
Neşeli, “30 Haziran gününü içine alan
hafta içerisinde il müdürlüğü olarak çeşitli
etkinlikler yapılıyor. Türkiye genelinde
nüfus 84 milyon. 84 milyonun 22 milyon
700 bin tanesi çocuk. Bunların 510 bin
tanesi hakkında adli işlem yapıldığını
unutmayalım. Çünkü çocuk geçmişin
günümüzün ve geleceğin köprüleridir. Bu
konu ihmal edilmezse ailemizin güvenliğini
de sağlamış oluruz. Sosyal toplumunda
güvenliğini sağlamış, değerlerimizin
geleceğe aktarılmasına da güvenlik altına
almış oluruz. Devletimizin de güvencesini
sağlamış oluruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ AİLE ORTAMINDA BÜYÜSÜN
Yozgat İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde
düzenlenen “Bir Çocuğa koruyucu Aile
Olmak” konulu panelde konuşan Harun
Muratdağı, nasıl koruyucu aile oldukları
hakkında bilgi verdi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesi doğumlu
olan Harun Muratdağı, “Saraykent
ilçesinde öğretmenlik yapıyorum.
Koruyucu ailelik üniversite çağlarında
son sınıfta iken sosyal hizmet hakkında
bir etkinlik yapılmıştı. Bizde nasip oldu
çocuk esirgeme kurumuna verdiler.
Orada çocuklara ders anlatırken
içlerinden biri sevgiye ihtiyaç olduğunu
görebiliyorsunuz. Birinci sınıf öğrenci
yanıma yaklaşarak bende seninle eve
gelebilir miyim dedi. Bende gidelim dedim
ve eve gittik. Oturduk kitaplar okuduk.
Ev ortamı, mutfağımız var. O zaman sevgi
evleri yoktu. Beraber kaldık hoşuna gitti.
Giderken ben gitmesem, ben burayı çok
sevdim burada kalmak istiyorum dedi. Bu
benim için değişiklik oldu ve bundan çok
etkilenmiştim. Tabi son sınıf olduğumuz
içinde dönem sonunda ayrılmak zorunda
kaldık” dedi.
EŞİM BUNU BANA DUYURDU
Eşinin de merhametli olduğunu belirten
Muratdağı, “Öğretmen olunca eşim de
merhametli kendisi. Kendisi birkaç kere
bana duyurdu. Gidip başvurduk. Bizlere
yardımcı oldular. Neden koruyucu aile
dendiğinde ise öncelikle Allah rızası için
geçtiğine inanıyoruz. Bir hadisi şerifte
peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben
ve yetimi kollayan ve gözeten kimse
cennette bir arada bulunacağız diyerek iki
parmağını gösteriyor. Bizde Allah rızası
için başvurduk” dedi.

BİR ÇOCUK NEDEN AİLE
ORTAMINDA BÜYÜMESİN
Harun Muratdağı, “Bir çocuk neden
aile ortamında büyümesin? Hepimiz şu
hikâyeyi biliriz. Bir kumsalda binlerce
denizyıldızı var. Bunlardan birini alıp
atıyor. Başkası görüyor. Burada binlerce
denizyıldızı var. Akşama kadar atsan
bitmez. Ne değiştirebileceksin? Diye

sorduğunda adam yerden bir tane
daha alıyor ve denize atıyor. Bak diyor
işte onunki değişti. Bu hikayeden
de etkilenerek bir çocuğun hayatına
dokunabilmek için buna başvurduk” dedi.
KORUYUCU AİLELİK
ZAHMETLİ BİR İŞ
Bir diğeri de kendi ihtiyacımızdı diyen
Muratdağı, “İşlerin hayırlısı zahmetli

olandır. Koruyucu ailelik zahmetli bir
iş. Ama biz bu zahmete karşılık hayır
umduğumuz için buna gönül koyduk ve
başvurduk. Hepimiz kapısına bir çocuk
getirip bırakılsa hepimiz sahipleniriz.
Hatta kimseye vermek istemeyiz. İlla
kapımıza konması mı gerekir dedik.
Devletin kapısı var. Burada yetimler var.
Hepimiz o kapıya gelip bu yetimlere sahip
çıkabiliriz” dedi.
AİLE VE ÇEVREDEN
ENGEL OLMAK İSTEDİLER
Koruyucu aile Harun Muratdağı,
“Ocak ayında çocuğumuzu aldık ve 7 aya
yakındır bizde. Engeller de oldu. Engel
olmayacak tozpembe değil. Engeller
noktasında bizim için 2 engel vardı. Biri
aile diğeri çevre.
Ailede kendi çocuğumuz da olduğu
için buna ilk başlarda hoş bakmadılar.
Psikolojisi bozulur, durumu iyi olmaz,
kıskanır dediler.
Biz eşimle, Rabia hocam ile Zehra
Hocamla kararlı durduk. Onlarda bu
kararımızı görünce saygı duydular. Öyle
bir kabullendiler ki artık bizden çok
sever oldular. Şimdi babamın boynundan
inmiyor.
Annem hastalandığında ağlıyor. Sorup
duruyor. Anne diğeri de senin torunundu
ne olduğu dediğinde artık şaşırdım. Diğer
bir engel de çevre.
Çevremiz bunu ilk duyduğunda harika
ve güzel diyorlar. Daha sonrasında ise
acaba zahmet olur mu sıkıntılı mı olur
diyorlar. Kendilerini bizim yerimizi
koyuyorlar ve kaldıramıyorlar. Bizimde
kaldıramayacağımızı düşünüp bunun
olumsuz yönlerini bulmaya başlıyorlar”
diye konuştu.
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SAĞLIK ORDUSUNUN

YENi NEFERLERi
SARAYKENT’TE
EĞiTiM ZAMANI
Yozgat’ı Saraykent ilçesinde
muhtarlara, kamuda çalışan
personel ve halka yönelik
“Stres Yönetimi Semineri’’
verildi.
Saraykent Şehit Beytullah
Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu
Konferans Salonu’nda Yozgat
Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü meslek elemanı
Sosyolog Merve Er tarafından
katılımcılar bilgilendirildi.
Düzenlenen seminerde
Sosyolog Merve Er stresin
ne olduğu, stresin fizyolojik
belirtileri, stresin sağlığa
olumsuz etkisi, neden stresle
baş edilmeli ve stresle baş
etme teknikleri hakkında
konuşmalar yaptı.
Merve Er stresin hayatımızın
doğal bir parçası olduğunu
bunu yok saymanın sadece
kendimizi kandırmak olacağına

değindi.
Stresin olumsuz yanı olduğu
kadar olumlu yanlarında
bulunduğu belirterek stresi
bir ilaca benzeten Er, “İlacın
eğer dozu iyi ayarlanırsa
vücudumuza iyi gelir ve
bizi iyileştirir ancak dozu
ayarlanamaz fazla gelirse
vücudumuzu zehirler. Bu
nedenle stresi yönetmek
önemlidir. Stresle mücadele
ederken zihinsel ve bedensel
teknikler kullanılır. Zihinsel
olarak düşüncelerimiz olumlu
olmalı. Olumlu düşünce, olumlu
duygu ve davranışa neden
olur. Hayata olumsuzluklar
penceresinden değil de
hayatın içinde ki mucizelere
odaklanılmalı. İstisna dahi olsa
hayatımızda olan güzellikler
bizi hayata bağlamaktadır”
ifadelerini kullandı.

2 TONLUK FIRTINA

ALICISINI BEKLiYOR
Yozgat'ın Çekerek
ilçesinde 120 bin liradan
satışa çıkarılan yaklaşık 2
tonluk "Fırtına" isimli şarole
ırkı kurbanlık tosun alıcısını
bekliyor.
Yozgat'ın Çekerek
ilçesinde 120 bin liradan
satışa çıkarılan yaklaşık 2
tonluk "Fırtına" isimli şarole
ırkı kurbanlık tosun alıcısını
bekliyor.
Yozgat'ın Çekerek
ilçesinde besicilik yapan ve
mandırasındaki kurbanlıklarını
bayrama hazırlayan İlyas
Süzener, 3 yıldır özenle baktığı
ve "Fırtına" ismini verdiği
şarole ırkı boğayı yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi satışa
sundu.
Günlük 20 kilogram yem
yiyen kurbanlık boğayı özenle
besleyip büyüten Süzener,
"Maşallah" yazıları ile kuşak
ve duvak bağlayıp süsleyerek

satışa çıkarttı.
Yaklaşık 2 ton ağırlığında,
1 metre 60 santimetre boyunda
ve 3 metre uzunluğunda olan
"Fırtına" isimli kurbanlık tosunu
alan kişiye sahibi tarafından
bir de koç hediye edilecek.
Bölgenin en büyükleri
arasında yer alan tosun
yaklaşan bayram öncesi
alıcısını bekliyor.
Çekerek'te besicilik
yapıyorum. Tosunumuzun
cinsi şarole. Günlük 20
kilograma kadar yem yiyor,
kuru besi yapıyorum, özenle
bakıyorum. 3 yaşından beri
yetiştiriyorum.
Hayvanımız 3 metre
uzunluğunda ve 1 metre 60
santimetre genişliğinde, canlı
2 ton geliyor.
Karkas ağırlığı 1 ton 100
kilogram gelir. 120 bin TL
istiyoruz. Şimdiden alıcısına
hayırlı olsun." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 2021-2022
Akademik yılı mezunlarını verdi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemin ve Mezuniyet
Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur
Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç
Polat, öğretim elemanları, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet
töreni, Fakülte birincileri Tuğba Birinci ve Hatice Kevser
Çankaya’nın mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile
devam etti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat
azmi başarıya dönüştüren, kaliteden ödün vermeyen,
genç ve dinamik kadrosuyla öğrencilerini dört yıl boyunca
yetiştirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile
getirdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bazında Çocuk Gelişimi, Ebelik
ve Hemşirelik Bölümlerinden ilk kez, toplamda ise iki yüz
öğrenciyi mezun verdiklerini dile getiren Dekan Polat:
“Covid 19 pandemi sürecinde gözünüzden sakındığınız
çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Özellikle uygulamalı
bilimler olarak çocuklarınızı buraya çağırdık bizlere ve
üniversitemize güvendiniz. Rektörümüzün öncülüğünde bu
süreci etkin ve yetkin bir şekilde yürüterek kaliteli bir eğitim
sürecinden geçirerek öğrencilerimizi mezun ediyoruz.
Milletini seven, toplumsal değerlerimizi özümseyen,
önemseyen ve etik değerler doğrultusunda çalışarak hizmet
verecek olan öğrencilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun”
ifadelerini kullandı.
Fakülte bazında ilk mezunlarını vermesi bakımından
heyecanlı olduklarını dile getiren Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise konuşmasında: “Bu
ülkenin yarınları ve geleceğinin garanti altında olması
bu evlatlarımızın donanımlarıyla ilgilidir. Güçlü, kararlı
ve başarılı yarınlarımız, iyi bir eğitim rahlesinden geçen
donanımlı ve nitelikli gençlerle mümkün olacaktır. Bu
öğrenciler başarıya odaklanmış, kararlı, ahlaki normları
dikkate alan, inanç odaklı birer sağlık neferleri olarak
ülkesine ve insanlığa layıkıyla hizmet vereceklerdir.
Başarının anahtarı hedeflerinizin gerçekçi olup olmamasına
bağlı. Başarının anahtarı kendinize inanmanıza bağlı.
Başarının anahtarı vatanınıza, milletinize ve ailenize yönelik
sorumluluk bilincine bağlı. Yozgat Bozok Üniversitesi
başarının tesadüfen olmadığını üniversitemizin mottosu olan
kararlılıkla başarıya hedeflerinin anlamsız olmadığını sizlerin
gösterdiği gayret ve çabalar doğrultusunda mezuniyetinizle
bir kez daha ispatlamıştır” ifadelerine yer verdi.
Karadağ, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Yarınlarımız, geleceğimiz olan Sevgili Gençler! Bizler
bayrağı sizlere emanet edeceğiz. Sağlık sektöründe çok
önemli görevler ifa edeceksiniz. Sizin donanımlarınız
bu ülkenin yarınlarının daha aydınlık olması anlamına
gelmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi bu idealle, bu

Siz değerli Yozgat
Halkını Lezzete davet
ediyoruz. Ailenizle
temiz, refah ve rahat
yemek yiyebileceğiniz
işyerimizde kusursuz
hizmet veriyoruz.

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66

hedef ve mottoyla sizleri en iyi şekilde yetiştirme gayret
ve çabası içinde oldu. Bu açıdan ben üniversite rektörü
olarak müsterihim. Başarının mimarı sizlersiniz. Şu anda
başarıya şahitlik ediyorsak ya da sizler bugün anlamlı bir
başarı hikâyesini kaleme alıyorsanız bu sizlerin azim ve
çabasıyla olmuş demektir. Hiçbir başarı tesadüfi olmadığı
gibi tek başına da değerlendirilemez. Başarının kaynağı siz
olmakla birlikte başarınızın perçinlenmesinde fedakârlıkları
ve özverileriyle gizli kahraman olan ebeveynlerinize de ayrı
teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin yarınlarına yönelik
hayalleri olan idealleri olan evlatlar yetiştirdiğiniz için siz
değerli velilere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri
bugünlere taşıyan, sizi meslek sahibi yapan hocalarınızı
da yürekten alkışlıyorum. Başarı kolektif aklın birlikte
hareket etmenin, birlikte düşünmenin, birlikte karar
vermenin ve birlikte yol haritası çizmenin ana unsurudur.
Dolayısıyla burada bir başarı hikâyesinden bahsediyorsak
bu başarının mimarları öğrenciler, hocaları ve siz değerli
ebeveynlerisiniz.”
Konuşmasının sonunda mezun öğrencilere seslenen
Karadağ, “Hayatınızın anlam ve değerini hiçbir zaman
ıskalamayın. Göz açıp kapatıncaya kadar hayat bitip gidiyor.
Hayatımıza doğru mana yüklemeye çalışın. Onurlu ve şerefli
şekilde, kimseyi ötekileştirmeden, mesleki değerlerinizi
göz ardı etmeden, toplum barışını gözeterek sevgi ve saygı
içerisinde değerlerinizin arkasında durun. Siz buradan
mezun olsanız da Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğini
hayatınızın sonuna kadar taşıyacaksınız. Biz sizleri hiçbir
zaman unutmayacağız mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun”
dedi.
Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik bölümü mezunları
yemin ederek mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere
ödüllerinin verilmesinden sonra mezun öğrenciler kep
fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.
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KOMŞUDAN

BiR HABER

Dere yatağı taştı,
5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

İNANDIK’TA ÇALIŞMALAR

DEVAM EDiYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern
sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma
çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek
faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve
içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri
ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı
korumak için tüm gücüyle çalışırken,
sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da
suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Yozgat ve ilçelerinde son dönemde
yapılan su yapılarının artması bölgedeki
tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli
rol oynamaktadır.
Yozgat Yerköy İnandık Barajında
çalışmaların devam ettiğini açıklayan
DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca,
çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy
İnandık Barajının tamamlanması ile barajda
depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım
arazisinin sulanmasının sağlanacağını
söyledi.
Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki
barajın kret kotunun 850 m olduğu, 821 m
kotu itibariyle dolgu çalışmalarının devam

Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde
etkisini gösteren sağanak yağış dere
taşkınına neden oldu. Tarım arazileri
sular altında kalırken, taşan dere
nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye
edildi.
İlçede etkisini gösteren sağanak yağış
sonrası Belkavak Köyü'nden gelen dere
taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler
Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok
tarım arazisi hasar gördü.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri
sevk edilirken derede ıslah çalışması
başlatıldı. Taşkın haberini alan Osmancık
Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı
Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçı
bölgeye gelerek incelemede bulunurken
taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş
olsun dileklerinde bulundu.
Tedbir amaçlı evlerinden tahliye
edilen vatandaşlar güvenlik güçleri
tarafından Öğretmenevi'ne yönlendirildi.

ettiğini ve yüzde 90 fiziki gerçekleşme
sağlandığını ifade eden Genel Müdür
Akca, “Temelden yüksekliği 73 metre
ve su depolama kapasitesi 31,10 milyon
hm3 olan Yozgat Yerköy İnandık Barajının
tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke
ekonomisine yıllık 59 milyon 61 bin TL katkı
sağlaması hedeflenmektedir” dedi.
HABER MERKEZİ

SIVAS'I SAĞANAK VURDU,

HAYAT FELÇ OLDU
Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış, caddeleri
göle çevirdi hayatı felç etti. Sivas'ta etkili olan
sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte
bazı noktalarda taşkınlar oluşurken sürücüler
ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam
saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli
yağış kentte hayatı felç etti. Caddeler göle
döndü, yollardaki su birikintileri yayalara ve
sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmurun etkisiyle şehrin işlek caddeleri
ve sokakları yağmur sularıyla doldu. Sürücüler
suyla dolan yollarda bir kazaya karışmamak
için dikkatli bir şekilde ilerledi. Sağanağın

etkisini azaltması ile birlikte caddeler ve
bulvarlardaki su birikintileri çekilmeye başladı.

Elif'in ölümünde adli tıp raporu açıklandı...

BIÇAK BASKIN ELLE KULLANILMIŞ

“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

KIRIKKALE Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğrencisi Elif Sinan'ın (24),
ölümüyle ilgili sevgilisi Tuğrul
Akan'ın tutuklu yargılandığı
dava dosyasına giren adli
tıp raporunda, genç kızın
kalbine saplanan bıçağın,
kaburga kemiğini kırarak
ölüme neden olması için,
baskın kullanılan el ile kararlı
bir şekilde saplanması sonucu
oluşabileceği belirtildi. Raporda
bıçağın giriş-çıkış izlerine
göre; Elif Sinan'ın, bıçağı
kalbine kendisinin saplaması
halinde sol elini kullanması
gerektiği belirtildi. Avukat
İbrahim Yılmaz, Elif Sinan'ın
sağ elini kullandığını, sol

eliyle bıçağı kalbine sokarak
ölmesinin rapora göre mümkün
olmadığını söyledi. Kırıkkale
Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü son sınıf
öğrencisi Elif Sinan, geçen
yıl 4 Ağustos'ta kalbinden

bıçaklanmış olarak ağır yaralı
halde sevgilisi Tuğrul Akan
tarafından Kırıkkale Yüksek
İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elif, doktorların müdahalesine
rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Tuğrul Akan,
sevgilisinin aralarında yaşanan
tartışma sonrası bıçağı kalbine
saplayarak intihar ettiğini ileri
sürdü. Emniyetteki ifadesinin
ardından adli kontrol şartıyla
serbest bırakılan Tuğrul
Akan hakkında yürütülen
soruşturma sonrası 'kasten
öldürme' suçundan dava açıldı.
İddianamede, Sinan'ın ölümüne
neden olan bıçakta Tuğrul
Akan'ın parmak izinin tespit
edildiği yer aldı.

SEL BÖLGESI IÇIN GÖNÜLLÜ OLDULAR
Kırşehir'den mevsimsel yağışların
bulunduğu ve sel felaketinin
yaşandığı batı Karadeniz bölgesine
13 AFAD gönüllüsü hareket etti.
Batı Karadeniz bölgesinde, aşırı
yağışlar sonucu meydana gelen
sel afeti nedeniyle oluşan yaraları
sarmak amacıyla yürütülen
çalışmalarda görev almak üzere 2
AFAD ekibi ve 13 AFAD gönüllüsü
Kastamonu ve Bartın illerine
hareket etti.
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Yaz spor okulları başladı

10 BİN ÇOCUK SPOR YAPACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke
genelinde başlattığı ‘yaz spor okulları’
Yozgat’ta da hayata geçirildi. Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan
GSB Spor Okulları için açılış törenini
düzenlendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda
gerçekleştirilen açılış Gençlik ve Spor İl
Müdürü Rasim Parlak, sporcular ve aileleri
katıldı.
13 branşta açılacak olan spor
okullarında yaklaşık 10 bin sporcu eğitim
alacak.
5-18 yaş arası çocukların katılacağı
spor okullarında Badminton, Cimnastik,
Voleybol, Güreş, Hentbol, Tekvando,
Futbol, Basketbol, Okçuluk, Judo, Atletizm,
Hentbol ve Halkoyunları eğitimi verilecek.
15 Eylül 2022 tarihinde sona erecek
olan yaz spor okullarına şuana kadar bin
sporcu kayıt yaptırdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim
Parlak, yaz spor okullarının ücretsiz
olduğunu hatırlattı.
Parlak, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
84. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
açılan GSB Spor Okulları açılış törenine
hoş geldiniz.
13 branşta yaklaşık olarak 10 bin
çocuk ve gencimizin faydalanacağı
Müdürlüğümüz bünyesinde açılan
GSB Spor Okulları amacı; Çocuk ve
gençlerimize spor kültürünü aşılamak,
sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı
kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden
gelişmelerini sağlamak, yazın boş

HAKEM KURSU
DÜZENLENECEK
Bilardo İl Temsilcisi
Sami Ekim, Türkiye Bilardo
Federasyonunun hakem kursu
düzenleyeceğini açıkladı.
Ekim, aday hakemlik
kursuna katılmak isteyenler
için şartların açıklandığını
aktardı. Aday hakemlik
kursunun üç gün süreceğini

dile getiren Sami Ekim,
“Kursumuz 18 Temmuz’da
başlayıp, 20 Temmuz’da sona
erecek. Kursumuz Sorgun’da
düzenlenecek. Kursa
katılmak için 18 yaşından gün
almış olmak ve Lise mezunu
olmak yeterli. Bütün spor
severleri kursumuza davet
ediyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN
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zamanlarını sporla değerlendirmek, her
türlü zararlı alışkanlıklardan korumak,
Ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik
ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli
ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna
kazandırmak, Güçlü bir alt yapı oluşturmak
amacıyla her yıl okulların yaz tatiline
girmesiyle başlayan GSB Spor Okullarımız
da tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde
sportif çalışmalarımız yürütülmektedir.
GSB Spor Okullarımızda almış
oldukları eğitimler sonrasında elit
sporcu vasıflarına ulaşan çocuklarımızın
antrenmanlara devam ettirilmeleri
sağlanarak müsabık sporcu olmaları
sağlanacaktır.
İlimizde 05-18 Yaş arası çocuklarımıza
ve gençlerimize yönelik Badminton,
Cimnastik, Voleybol, Güreş, Hentbol,
Tekvando, Futbol, , Basketbol, Okçuluk,
Judo, Atletizm, Hentbol ve Halkoyunları
olmak üzere toplam 13 branşta ücretsiz
olarak açılan GSB Spor Okulları 15 Eylül
2022 tarihine kadar devam edecek olup;
şuana kadar 1000 Sporcu kayıt yaptırmıştır.
Ayrıca; İlimizde 37 bin 260 Lisanslı
Sporcumuz ve 2 Bin 126 Faal Sporcumuz
bulunmakta olup, İl Merkezin 24 ve
ilçelerimiz de 18 antrenör olmak üzere
13 branşta toplam 42 antrenörümüzle
eğitimlere devam etmekteyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi
sevgi ve saygıyla selamlıyor GSB Spor
Okulları açılış törenine tekrar hoş
geldiniz diyor, tüm gençlerimize başarılar
diliyorum” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

