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"Dua ve
desteklerle
ayaktayız"

www.yozgatcamlik.com

iYi Ki DOĞDUN

BOZOK ÜNiVERSiTESi
Yozgat Bozok Üniversitesi
resmi olarak kuruluşunun 15’inci
yılını kutluyor. Üniversitenin
kuruluşunun 15’inci yılı
nedeniyle bir mesaj
yayımlayan Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, üniversitenin
kuruluşundan bu tarafa
emeği geçen herkese
teşekkür etti. 2'DE

TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili
Bekir Bozdağ, AK Parti
iktidarının Yozgat’a önemli
katkılar sağladığını
söyledi. >> 4'TE

Az masraf

çok rekolte

Daha az masrafla hem çevreci
hem de rekoltede yüksek verim
almayı amaçlayan toprak işlemesiz
tarım Yozgat’ta yaygınlaşıyor. Bu
kapsamda Sarıkaya ilçesi’ne bağlı
Bağlıca Köyü’nde toprak işlemesiz
mercimek ekimi yapıldı. >> 6'DA

Oktay’ın da destek verdiği proje start aldı
HER EVE iZ BIRAKIYORLAR

ViZYON
PROJESi
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin ‘Şehrimizin vizyon projesi’ olarak
tanımladığı Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesi için

düğmeye basıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgesinde yıkım çalışmaları
başladı. Bölgeye 301 konut ve 22 tane de iş yeri yapılması planlanıyor.

Boğazlıyan’da suyu
olmayan tek köy
Yozgat İl Genel Meclisi’nin 3’üncü
gündem maddesi Boğazlıyan İlçesi’ne
bağlı köylerin su sorunları oldu.

Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı
Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın
destekleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum’un Yozgat’ı ziyaret ettiğini anımsatan
Köse, bu ziyaretler esnasında Millet Bahçesi
yapılacak yer hususunda birkaç farklı görüşün
bulunduğunu hatırlattı.
Daha sonra ise arsa mülkiyetinin TMO’dan
Milli Emlak Müdürlüğü’ne geçtiğini anlatan
Köse, yıkım işlemlerinin de belediyeye
devredildiğini söyledi. Köse, projelerin vücut
bulması için gerekli işlemlere başlandığını
aktardı. Yıkım işlemi gerçekleşen binanın
boş durumda bulunduğunu kaydeden Başkan
Köse, “Biz bugün sizlerin huzurunda Yozgat
kamuoyuna vermiş olduğumuz sözümüzü
tutarak bugün TMO’ya ilk kazmayı vuracağız
inşallah” şeklinde konuştu. >>> 3'TE

Muhasebeci
ve müşavirlerin
sayısını
açıkladı
Yozgat Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet
Bulut, ülke genelinde görev yapan muhasebeci,
müşavirlerin sayısını açıkladı. Bulut, her yıl
1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutladıklarını
belirterek, mesleklerinin sorunlarının çözümü
için çağrıda bulundu. >>> 7. SAYFADA

Hasan Sarıkaya:

“10 FiNAL MAÇI
OYNAYACAĞIZ”
Yozgatspor 1959 FK
Teknik Sorumlusu
Hasan Sarıkaya, 10 final
maçı oynayacaklarını
söyledi. Sarıkaya,
“Ekibimle ve
oyuncularımla bu işi
başarabileceğimize
inanıyoruz” dedi. 8'DE

YOZGAT’IN EN BÜYÜK
SORUNUNU AÇIKLADI

Bağımsız Belediye Başkanı
Adayı Bekir Korkmaz, Yozgat
kış memleketi olduğundan
dolayı sorunların en çok
yaşandığı illerden biri
olduğunu söyledi. 6'DA
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Çiğdemlispor’un
oyuncusu Abdurrahman
Ataman Bölgesel Amatör
Lig takımlarından Çine
Madranspor’a transfer
oldu. 8'DE

A

Çiğdemlispor’dan BAL’a
E

Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerin içme
suyu depolarının genel durumları hakkında
Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu
Başkanı Ahmet Ünsal bilgi verdi.
Ünsal, Boğazlıyan ilçesine bağlı köyler
Abdilli köyü hariç diğer köylerde içme suyu
sorunlarının olmadığını söyledi. Ünsal,
konuşmasının devamında şunları kaydetti;
“Abdilli köyü içme suyunun sondajdan
sağlandığından sondaj çalışmasının

gerekli olduğundan sondaj açtırılması için
ihaleye çıkartılmış olup en kısa sürede işin
ihalesi yapılarak içme suyu mağduriyeti
giderilecektir. İlçeye bağlı köylerimizden
Karakuyu, Yoğunhisar ve Dereçepni köyleri
içme suyu deposu bakım ve onarımları
yaptırılacaktır. İçme suyu konusunda sıkıntı
yaşanması halinde İlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliğince sorunların giderilmesi
görülmüştür. Ayrıca Boğazlıyan ilçesine
bağlı Bahariye köyü sınırları içerisinde
bulunan 2 adet sıcak su sondaj kuyusunun
bulunduğu, birinci kuyu 230 metre derinlikte
olup 56 derece olduğu ve debisinin 120
lt7sn’dir. Bu kuyudan Başyazıcıoğlu şirketine
40litre/sn su tahsisi yapılmıştır. İkinci kuyu
ise 300 metre derinlikte olup suyun ısısının 48
derece olduğu ve 45 lt/sn debisinin olduğu
komisyonumuzca yerinde tespit edilmiştir.”
Kadir GÖRGÜLÜ

SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu Öz
Bursa Perde, Halı, Çeyiz ve Ev Tekstil sahibi
Sermin Eroğlu oldu. 2002 yılından bu tarafa
Perde ve ev tekstil sektöründe çalışan Sermin
Eroğlu’na mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk. >>> 6'DA
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Yozgat Sevdalıları Şairler Antolojisi

AHMET
SARGIN
Yozgat Sevdalıları
Şairler Antolojisi2021 eserini hazırlamaya karar verip bu
düşüncemizi sosyal
medyada paylaştık.
Şairlere: “Yozgat
Sevdasında” buluşma
çağrısı yaptık.
Bu çağrımıza 36
Yozgatlı dostumuzun
yanı sıra, 35 de il
dışından olmak üzere
toplam 71 şair- yazar

arkadaşımız “Biz de
varız!” dediler.
71 Yozgat Sevdalısı
arkadaşımızın katılımı ile 305 sayfalık bir
eser hazırlanmış oldu.
Bize destek verip
eserde yer alan dostlarımız:Yozgat doğumlu arkadaşlarımız: Ali
Karaca(Ankara), Doğan Tufan( Almanya),
Durak Turan Düz( Ankara), Ekrem Gürer,
Emre Akdağ (Yozgat),
HakkıYurtlu (İl Dernekler Müdürü), Aşık
İdris Gümüş, İdris Çetin, İsmail Koçak, İsmail Salman(Yozgat),
Kadir Adil( İstanbul),
Mehmet Emin Acer(Manisa), Kaşif Kani
Ertürk(Sarıkaya), Leyla Çalışkan(Akdağmadeni), Murat Baha Erbil(İstanbul), Mehmet

Rayman(İzmir), Mete
Kapusuzoğlu(Ankara),
Muammer Turhan(Yozgat), Muhterem
Şahin (Ankara), Murat
Duman(Ankara), Musa
Yozgat( Almanya),
Mustafa Kartal (Çayıralan), Muhsin Köktürk(Muğla), Nusret
Özbay(Antalya), Osman Yüksel (Yozgat),
Neşet İçöz (Yerköy),
Öz Ali Yılmaz(Balıkesir), Seyit Ahmet Polat
(İstanbul), Özdemir
Kılınç (Saraykent Tapu
Müd.), Semiha Arasbora(Akdağmadeni),
Serap Demirtürk(Ankara), Songül Yurdagül(Yozgat), Şaban
Kahraman(İzmir),
Veysel Kars (Ankara),
Yakup Tufan (Almanya), Yaşar Demir(Yerköy) ve Yavuz

Katrancı( Bozkırınoğlu)-(Ankara)...
Yozgat dışından
katılan şairlerimiz:
Ahmet Akif Yıldırım(Yurt dışı), Ahmet
Divriklioğlu(Zile),
Aşık Turan Yıldırım
(Bursa), Ayşe Paslanmaz( Nevşehir),
Ayşe İzci Coşkuner
(Antalya), Birsen
Anacak (Bursa), Coşkun Arslan(Çorum),
Eşref Azgın Türkeri
(İskenderun), Fatma Çetin Kabadayı
(Kayser),Gündüz Aydın(Salihli), Günver
Kırkmaz(Bursa), Halil
Gülşen(Alaca), Hüseyin Tekinbaş(Almanya), İbrahim Yaman
(Ankara), Mahmut
Özkoca (Hatay), Mehmet Böke (Şanlıurfa),
Melahat Özçoban(Is-

parta), Musa Doğruer
(Niğde), Muzaffer Bulut (Kayseri), Naciye
Avcı (İstanbul), Sedat
Günay (Salihli), Selma
Türkyılmaz (Kayseri), Seval Beyazgül
(Hatay), Ozan Suzan
Aydemir(Kars), Sezai
Çiçek (İstanbul), Süreyya Kaya (Elazığ),
Şaziye Çelikler (Bursa), Şerife Gündoğdu
(Eskişehir), Şükrü
Çakır (Kocaeli), Şükrü
Öjsüz (Aydın), Tarık
Torun( Ankara)...
“Yozgat Sevdalıları Şairler Antolojisi2021” Eserimize
destek verip katılan
bu arkadaşlarımıza
ayrı ayrı teşekkür
ediyor şükranlarımızı
sunuyoruz; Sağ olsunlar, var olsunlar!...
Ayrıca aramızdan

ayrılan ve Allah’ın
Rahmetine kavuşan,
Yozgat dostu olduklarına bizzat şahit olduğumuz:
Merhum Hemşehrimiz: Yozgat Sevdalısı
“Yozgat’ın Şah Kartalı” Memduh Şenol ve
Yozgat dostu:
İsmailoğlu Mustafa Yılmaz ağabeyi
de unutmamak adına
aramızda yaşamalarını istedik. Mekanları
cennet, ruhları şad
olsun!..
Eseri benim bizzat
tek tek kontrol edip
tanzim edişimin yanı
sıra; Eserin Sayfa Editörlüğünü yapan Halil
Aydın’a, Sayfa düzeni
ile eseri yayına hazırlayan, dostumuz,
arkadaşımız ve kültürel elçimiz Gündüz

Aydın Hocama ve “Ay
Yayınlarına” Teşekkür
ediyoruz...
Eserde: “Yozgat
Sevdalıları Şairler
Antolojisine” katılan
şairlerin fotoğrafları,
özgeçmişleri, katılımcıların şiirlerinin yanı
sıra;
Yozgat tarihi, turizmi -Yozgat Sürmeli
türkülerinden örnekler
ve Yozgat şiirleri de
yer alıyor.
Mart ayı ortalarında
elimizde olmasını beklediğimiz “ Antolojinin” ilimiz edebiyatına
hayırlı olmasını diliyor
tekrar tekrar tüm katılımcılara teşekkür
ediyoruz.
Hayırlara vesile
olması dileğimizle...
Yeni eserlerde buluşuruz inşallah !..

iYi Ki DOGDUN BOZOK UNiVERSiTESi

Yozgat Bozok Üniversitesi
resmi olarak kuruluşunun
15’inci yılını kutluyor.
Üniversitenin kuruluşunun
15’inci yılı nedeniyle bir mesaj
yayımlayan Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, üniversitenin
kuruluşundan bu tarafa emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Üniversitelerin bilimin beşiği
olduğunu dile getiren Rektör
Karadağ, mesajında şunları
kaydetti; “Bilimin beşiği
olan üniversiteler, bilginin
üretildiği, ülkeleri geleceğe
taşıyacak ve yarınları kuracak
olan insan potansiyelinin
yetiştirildiği en önemli
eğitim-öğretim kurumlarıdır.
Bundan 15 yıl önce 1 Mart
günü bir umudu yeşertmek,
geleceğe güvenle bakabilmek
adına Orta Anadolu’muzun
gözbebeği Yozgat’ımızda
Üniversitemizin kuruluşu
gerçekleşmiştir. Yozgat Bozok
Üniversitesi adıyla 1 Mart
2006 yılında resmî kuruluşunu
gerçekleştiren Üniversitemiz,
1976 yılında Yozgat Meslek
Yüksekokulu’nun kuruluşuyla
yükseköğretime adım
atmış, 1992 yılında Ziraat
ve Mühendislik-Mimarlık
Fakülteleri, 1994 yılında Fen-

Edebiyat ve İktisadî ve İdarî
Bilimler Fakülteleri, 1996
yılında Sağlık Yüksekokulu
ve 1997 yılında Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu’nun
kurulmasıyla ve bugün çeyrek
asrı aşan tecrübesiyle şehrine,
bölgesine ve ülkemizin
yarınlarına iz bırakabilmek
adına akademyada
yolculuğunu devam
ettirmektedir. Misyonunu; her
açıdan emsalleriyle rekabet
edebilecek yeterlilikte,
sorumluluk bilinci yüksek,
ahlaki değerleri özümsemiş
bireyler yetiştirmeye;
bulunduğu şehrin coğrafi ve
stratejik konumunu dikkate
alarak bölgesel kalkınmaya
katkı sağlayacak çalışmalar
yapmaya, ülkemizin ve
insanlığın geleceğine faydalı
olacak eğitim ve araştırma
faaliyetlerini sürdürmeye;
Vizyonunu ise yüksek nitelikli
eğitim, araştırma ve proje
faaliyetleri yürütmeye, millî
ve manevi değerlere sahip
bireyler yetiştirmeye, mezunları
tercih edilen, bölgesinin
gelişimine yön veren, yenilikçi
bir üniversite olmaya adayan
Üniversitemiz, 15 yıllık
zaman dilimi içerisinde fiziki
imkânlar, teknik altyapı, eğitim-

öğretim, bilimsel çalışmalar
noktasında büyük mesafeler
alırken, 23 Ocak 2020 tarihinde
“Endüstriyel Kenevir” alanında
ihtisaslaşmasıyla beraber
marka üniversite olma yolunda
emin adımlarla ilerlemesini
sürdürmektedir. YÖK’ün
belirlediği Yükseköğretimde
İhtisaslaşma ve Misyon
Farklılaşması projesi
kapsamında Bölgesel Kalkınma
Odaklı 15 üniversite arasında
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
de yer almış olması bizleri
haklı bir gurura sevk ederken,
öte yandan sorumluluklarımızı
artırmaktadır. Bunun bilincinde
olarak Üniversitemiz, şehrimiz,

üniversitelerin yayın performansı
sıralamasında 15 üniversite arasında
ise 2. sırada yer almıştır. 2020 yılından
beri İhtisas Üniversitesi olmanın verdiği
gurur ve sorumluluk ile kenevirin
bütün biyokütlesinin temizlik ve
kozmetik, medikal, tekstil, inşaat ve
yapı malzemeleri, enerji gibi alanlarda
kullanılması için önemli adımlar
atılarak sektörel bazda çok önemli
girişimlerde bulunulmuştur. Dünyanın
ve ülkemizin içinden geçtiği salgın
koşulları her ne kadar hedeflerimizde
kısmî küçülmelere gitmemize neden
olsa da devletimizin bizlere sunduğu
imkânlar, yüklediği sorumluluklar
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu 2023,
2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda
bizler başarıya odaklanarak, kararlı bir
şekilde yılmadan, sabırla çalışmaya
devam edeceğiz. Bugün bir yandan
15. yılımızı idrak etmenin coşku
ve heyecanını yaşarken, diğer
taraftan uzun süredir ayrı
kaldığımız öğrencilerimizle
karma (hibrit) eğitimle
tekrar buluşmanın da
heyecanını taşıyoruz.
Salgın sürecinin getirdiği
mecburiyetler bizleri bir
süredir öğrencilerimizden
ayırmış olsa da duamız ve
temennimiz bir an önce
sağlıklı günlere kavuşmaktır.
Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin
şehrimiz
üzerinde

bölgemiz ve ülkemiz için gurur
kaynağı olacak projelere imza atmak
üzere gece-gündüz çalışmaya devam
etmektedir. Bugün çeyrek asrı aşan
mazisiyle Üniversitemiz, 2006 yılından
2021 yılına kadar geçen süre içerisinde
büyük değişim, dönüşüm ve gelişim
gerçekleştirmiş, büyük mesafeler
almıştır. 2006 yılında 4 Fakülte, 1
Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu,
4810 Öğrenci, 112 Akademik, 48 İdari
personelle hizmet verilmekte iken
bugün 15 yaşına giren Üniversitemizde
14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek
Yüksekokulu, 20.555 öğrenci, 949
Akademik, 1103 İdari personelle,
“Kararlılıkla, Başarıya…” hedefleri
doğrultusunda ülkemize değer katan
projeler üretmenin, başarılarla dolu
güzel yarınlar inşa etmenin gayreti
içindeyiz. Kurulduğu yıldan bu zamana
kadar üniversitemiz, bilgiyi üretme
ve bilimsel çalışmalar noktasında
da çok önemli mesafeler almıştır.
Web Of Science veri tabanı kayıtları
esas alınarak yapılan değerlendirme
sonucunda, "uluslararası" indeksli
yayın performansı açısından 2019 yılı
Devlet Üniversiteleri sıralamasında 108
devlet üniversitesi arasından 21. sırada;
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma
ve Misyon Farklılaşmasına seçilen

filizlenmeye başlaması ve bugün
büyük bir aileye dönüşmesi sürecinde
destekleriyle her zaman yanımızda
olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın
Fuat Oktay’a, kuruluşunda büyük
emekleri olan eski Meclis Başkanımız
Cemil Çiçek’e, üniversitemizin
bugünlere gelmesinin tüm
aşamalarında katkılarını gördüğümüz
eski Adalet Bakanımız ve Yozgat
Milletvekilimiz Bekir Bozdağ’a, Yozgat
Milletvekilimiz Av. Yusuf Başer’e,
kuruluşundan bugüne üniversitemize
katkı sunan milletvekillerimize ve
bürokratlarımıza, her dönem yanımızda
olan Yozgatlı mülki amirlerimize
ve yerel dinamiklerimize, maddi
manevi destekleri ile binalarımızı
yükselten ilk temellerin atılmasına
vesile olan iş insanı Erdoğan Akdağ’a,
Üniversitemizin gelişim süreçlerinde
yardım ve desteklerini esirgemeyen iş
insanı Bilal Şahin’e, kurucu
Rektörümüz Prof. Dr.
İnci Varinli’ye, yine
kuruluşundan bugüne
görev almış rektör, idari
ve akademik personele
şükranlarımı sunuyor,
tarihe iz düşecek nice
senelere ilk günkü
aşk ve heyecanla
yürümeye olan inancımı
ifade ederek, sevgi
ve saygılarımı
sunuyorum.”
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İyi vatandaş…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Aslında filmin adı
Hayır Sever. Fakat
film içerisinde iyi vatandaş olarak telaffuz
ediliyor.
Yabancı sinema
filminde, insanların
kapısına 100 bin dolar
bırakan bir hayırseverin hikayesi konu
ediliyor. Aslında bura-

da asıl kahraman acar
bir gazeteci kız.
Aldığı haberi titizlikle
takip ediyor, paranın
sırrına ulaşmaya çalışıyor.
Sebepsiz yere insanların kapısına bir
çanta içerisinde bırakılan paraların sırrı ne
olabilir?
Peş peşe çanta
hikayeleri gündeme
gelince iyi vatandaş
rolünde televizyona
başvuran sahte hayırseverler çıkıyor
ortaya.
Son olarak ortaya çıkan sima ise bir
para fonunun siyasetçi kimliğine sahip
ismi.
Gazeteci kızın ba-

bası ile de arkadaş
olan genç adam, hayırsever olduğunu
söylüyor ve paraları
kendisinin bıraktırdığını banka hareketlerinden evraklar sunarak kanıtlıyor.
Gelelim konunun
devamına, bir müddet sonra gazeteci kız
adamın hareketlerindeki sanallığı, yapmacıklığı fark ediyor.
Milletvekili adayı olduğunu öğrendiğinde
ise şüphelerinde haklı
olduğunu anlıyor.
Evet, o kişi para
dağıtıyor ancak aslında kimliğini gizleyen
hayırseverin oluşturduğu pozitif havayı
devam ettirip sahne-

ye çıkarak toplumun
dikkatini çekmeyi
başarıyor.
İlk 400 bin doları
kimliğini gizleyen ve
hep gizleyecek olan
vatandaş dağıtırken
hemen peşinden 4
aileye daha 400 bin
dağıtılır fakat bu dağıtan şahıs o hayırsever kimliğine sahip
çıkıp reklam yapmak
ister. Bunu da basın
aracılığı ile yapar…
BİZİM SİYASET…
Yabancı filmi izlerken, bizim siyasetçiler
ve seçim havası geldi
gözümün önüne.
Seçim yaklaşırken
vatandaşa daha sevecen, daha pozitif,
daha ilgili ve özel

davranan siyasetçileri.
Seçim yaklaşırken
vatandaşa daha çok
gülümseyen, elini sıkan, hanesine konuk
olan siyasetçiler.
Hatta ve hatta seçim
yaklaşırken genel
başkanlar daha çok
tembih eder, ‘Gönüllere dokunun’ türünden.
Filmdeki reklam
çalışmasını ayrıca
kusursuz bulduğumu
belirtmek istiyorum.
Bizde de çeşitli siyasi
reklamlar var elbette.
Ancak işin acı tarafı
ve enteresan olanı
6 ay 1 yıl yüzünüze
tebessüm eden çehreler sonrasında çok

da oralı olmuyor.
Halkçı gibi durur ama
halka inmez,
Dava adamı profili
çizer ama önce dava
arkadaşları ile arasına
mesafe koyar,
Ulaşılabilir gibi durur
ama önce cep telefonunu ulaşılmaz yapar.
Siyasetin seçim hali
siyasetçinin seçim
haline dönüşüyor anlayacağınız.
Şimdi nereden çıktı bu diyebilirsiniz;
malumunuz siyasetin
hareketlendiği dönemleri yaşıyoruz.
Siyasette rekabet
artınca tıpkı seçim
öncesinde olduğu
gibi daha ilgili, daha
tebessümkar, daha

heyecanlı ve halkçı
siyasetçi profili çıkıyor
ortaya.
Siyasette rekabet
beraberinde seçim
atmosferini de getiriyor. Bu durumdan
yakında seçim mi var
soru işaretini de çıkarabilirsiniz seçim
olmadan seçim havası
yaşıyoruz soru işaretini de.
Filmimizin baş kahramanı iyi vatandaştı,
iyilik görüntüsü altında reklam yapan vatandaş görünümlü iyi
vatandaş.
Şu sıra kim bilir siyasi
kimliğini gizleyen kaç
iyi vatandaş geziyor
aramızda.
Kim bilir!

ViZYON PROJESi
Oktay’ın da destek verdiği proje start aldı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin ‘Şehrimizin vizyon projesi’ olarak tanımladığı Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesi için
düğmeye basıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgesinde yıkım çalışmaları başladı. Bölgeye 301 konut ve 22 tane de iş yeri yapılması planlanıyor.

Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşerimiz Fuat Oktay’ın destekleri ile Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum’un Yozgat’ı ziyaret ettiğini anımsatan Köse,
bu ziyaretler esnasında Millet Bahçesi yapılacak yer hususunda
birkaç farklı görüşün bulunduğunu hatırlattı. Köse, “O zaman
büyüklerimizin telkiniyle şu anki Menekşe Evler olarak bilinen
yerin Millet Bahçesi yapılmasına, Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) arkasındaki boş arsayı da içine alan 30 bin dönümlük
alana da konutlar yapılarak Menekşe Evlerdeki hak sahiplerinin
buraya taşınmasına sözleşmiştik hep birlikte. O gün start verildi.
Sonrasında hem Menekşe Evlerin projesi hem de buraya
yapılacak olan konutlarımızın projeleri tamamlandı” dedi.
SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ
Daha sonra ise arsa mülkiyetinin TMO’dan Milli Emlak
Müdürlüğü’ne geçtiğini anlatan Köse, yıkım işlemlerinin de
belediyeye devredildiğini söyledi. Köse, projelerin vücut
bulması için gerekli işlemlere başlandığını aktardı. Yıkım işlemi
gerçekleşen binanın boş durumda bulunduğunu kaydeden
Başkan Köse, “Biz bugün sizlerin huzurunda Yozgat kamuoyuna
vermiş olduğumuz sözümüzü tutarak bugün TMO’ya ilk kazmayı
vuracağız inşallah” şeklinde konuştu.
301 KONUT 22 İŞ YERİ
Söz konusu proje kapsamında 301 tane konut ve 22
tane işyerinin ihalesinin yapıldığını anlatan Köse, “Buradaki
konutlarımız 100-120 ve 140 metrekare olarak belirlendi ve
Menekşe Evlerdeki hak sahiplerine 140 metrekarelik daireler
verilmek üzere planlandı. Onlara da anayol kenarından ve yol
cephelerinden olmak üzere yani iyi ve güzel yerlerden verilmek
üzere planlandı. O arkadaşlarımızı da memnun etmek adına da
böyle bir proje gerçekleşmiş oldu” ifadelerini kullandı.
SÜREÇTE NELER DEĞİŞTİ

İlk başlarda bir proje hazırlanmıştı ancak vatandaşların
itirazları sonucunda projede değişikliklere gidildiğini anımsatan
Başkan Köse, şunları kaydetti; “Yozgat’ta piyasa şartlarında bu
bölge amiyane tabirle fifti-fifti bir bölge. Yani yarı/yarıya oranla
müteahhite verilen bir bölge. Daha önceki projede 80 ve 100
m2 daireler vardı ama bu dairelerin hak sahiplerini memnun
etmeyeceğini, hak sahiplerinin evlerini herhangi piyasada iş
yapan bir müteahhite verdiklerinde karşılığında 140 m2 daire
alabileceklerini ifade ettik. Çünkü 2010 yılında burada bir imar
revizyonu olmuştu. Sayın bakanımız sağ olsun çok dikkat etti,
yapılan ihaleyi metrekare olarak iptal etti ve yeniden proje çizim
aşamasına geçildi ve hak sahiplerinin de hak kaybı olmadan
onları da memnun etme adına böyle bir değişikliğe gittik. Onları
da projenin sonunda inşallah evlerini teslim ederek daha da
memnun edeceğiz.”
İNŞAATLAR BAŞLAYACAK
Köse, bu çalışmayla birlikte TOKİ’nin 1 ay sonra yer teslimini

YOZGAT'TA GÖK TAŞI iDDiASI!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş, geçen akşam
gökyüzünde görülen parlama sonrası gök taşı olduğunu iddia
etti cisim buldu. Geçen günlerde Türkiye’ye düştüğü iddia
edilen meteor, Karadeniz Bölgesi’nden de görüldü. Doğu
Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un
yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve
Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan
ışık hüzmesi, insanlara heyecan yaşattı. Bazı kişilerin ‘gök taşı
düşmesi’ ve ’şimşek çakması’ olarak da değerlendirdiği doğa
olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme
geldi. “Gökten havai fişek gibi yeşil bir şey indi”
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, görülen bu doğa
olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu
iddia etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası bölgeye
giderek arama yaptığını ve kendisinin mıknatısa tutunan bir
taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu iddia eden Yaşar

Aktaş, “Gökten sanki böyle havai fişek gibi yeşilimsi bir ateş
düşer gibi oldu. Belirli bir kısma kadar indi. Sonrasında yere
düştü ve gece orada bir şey görünemeyeceğini düşündüm.
Sabah baktım ve gök taşını yolun kenarında ummadığımız bir
noktada buldum. Mıknatıs tutuyor, diğer cisimlerin mıknatıs
tutmadığı iddia ediliyor” dedi. Bilim insanları ile görüştüğünü ve
taşın gerçek olması durumunda ciddi paralara satılabileceğini
söylediklerini kaydeden Aktaş, “Bilim insanlarına fotoğraflarını
da yolladım. Ben bunu düştükten ertesi gün sonra buldum. O
parlamayı da gördüm, çok yeşilimsi bir renk. Şu an halen olay
yerinde de zaten kaynak yapılmış demir kokusu var. Bunu
internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bilim
insanlarına fotoğraflarını attım ve Trabzon’da bu işi yapan
insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında,
küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar
edebileceğini söyledi” ifadelerine yer verdi. İHA

yapacağını ve inşaatlara başlanacağını belirterek, “Biz Mekansal
Planlama ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz Vedat Bey
ile de arkadaşlarla burada bir toplantı yaptık. Millet Bahçesi ile
burada yapılan konutları eşzamanlı olarak bitirmeyi planlıyoruz”
dedi.
YARDIM YAPILACAK
şu anda Menekşe Evlerde oturan hak sahiplerinin çıkışlarını
kolaylaştırmak adına İç Anadolu Bölgesi için belirlenen 810 TL
kira yardımını da yapacaklarını kaydeden Köse, “Orada bir
hak kayıpları olmayacak. Nisan Mayıs gibi oranın da ihalesini
yaparak yer teslimini yapacağız. Millet Bahçesi de 52 bin 170 m2
alana sahip, içerisinde millet kıraathanesi, ibadethane, kapalı
pazar yeri, piknik alanları; spor alanları, tenis kortu, basketbol
sahası, halı saha, yürüyüş alanları olan müthiş bir alan olacak.
Görselliğiyle vs. her anlamda şehrimize değer katan bir proje
olacak” şeklinde konuştu.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Köse, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese
teşekkür ederek, “Ben özellikle de projemizin gerçekleşmesine
büyük emek veren ve katkıları olan, bizlere daima sahip çıkan
başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey’e, Sayın Bakanım
Bekir Bozdağ’a, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e ve emeği
geçen herkese, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza özellikle sizlerin
huzurunda hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum.
Sağ olsunlar bütün projelerimize destek veriyorlar. Bundan
sonra da projelerimiz var onları da inşallah siz değerli basın
mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyuracağız. Bu sene
içinde belediyemizin yaklaşık 50 milyon lira gibi bir iş ve işlem
bütçesi olacak onları da sizler aracılığıyla duyuracağız inşallah”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat 54 Rahmetlik Babamla Maden Çekme Anılarım

İSMAİL
CENAN
Rahmetli babam
Sıddık CENAN 1965‘li
yıllarda İsmet in HACI’nın GMC (cemse)
kamyonunda çalışıyordu. Kamyon V- 6 motor çok güçlü bir kamyondu Lastik ebatları
1100 yıldız jantlı yeşil
bir kamyondu. Çok
suratlı giderdi.
Rahmetlik babamda
asfalt yola düşünce bu
kamyonu çok suratlı
sürerdi. En lüks taksileri bile geçerdik. Önlerinde makas yoktu.
Amortisörleri çok iyi
donatılmıştı. İnsanı hiç
sarsmazdı.
Arka tekerler makaslıydı. Amerikalılar
bu kamyonu maden
çekmek için müteahhite vermişlerdi.
Müteahhittin birde
normal yaşta Nazif
diye bir oğlu vardı.
Buda ara sıra bizimle
maden çekmeye gelirdi. Konuşurken de

devamlı olarak ağ hiş
şu şöyle olacak ağ hiş
bu böyle olacak diye
konuşurdu. Devamlı olarak bu kelimeyi
kullanırdı.
Rahmetlik babam
bu kamyonun direksiyon aksamında arıza
olduğundan arabayı
tamir etti. Direksiyon
rotlarını çıkardı. Lastiklerini değiştirdi. Temizledi yağladı. Tamiri
bitirdi. Geri geri manevra yapacak baba
sağ yaparak gel diyorum babam sol yaparak geliyor.
Baba ben sana
sağ yap diyorum sen
sol yapıp geliyorsun
dedim. Rahmetlik ciğerlerim babam bana
kızdı. Aşağı inersem
sana sağı solu gösteririm dedi. Bende baba
yemin ederim sen yanlış yöne dönderiyorsun
direksiyonu iyice sağ
yap in tekere bak dedim. Babamda direksiyonu iyice sağa kırdı.
İndi baktı tekerler sola
dönmüş, babamın canı
iyice sıkıldı.
Oğlum kusura bakma sen haklıymışsın
dedi.
Rahmetlik babam
düşünmeye başladı.

Biz nerede hata yaptık diye. Bu arabadan
da Yozgat’ta başka
bir araba yoktu. Bu
arabanın aynı eşinden
İhsan Bakır’ın vardı.
Oda maden işlerinde
bu arabayı çalıştırıyordu. Babam düşünüyor
o kadar uğraştı, yoruldu. Emeği boşa gitti.
Baba dedim İhsan
Bakır’ın GMC (cemse)
kamyonu dispanserin
karşısında makasçı
Veli ustanın dükkanının yanında duruyor
ona bakıp gelelim. Ona
göre arabayı tekrar
tamir edelim dedim.
Babam bu fikrime çok
sevindi. Aferim oğlum
iyi düşündün dedi.
Beraber gittik İhsan
Bakır’ın GMC kamyonuna baktık. Babam
anlaşıldı deveboynu
rotu ters takmışım
şimdi gider düzeltirim
dedi. Yarım saat kadar
uğraşma sonunda hatayı giderdi.
Rahmetlik ciğerlerim babamla sabah
erkenden madene
giderdik. Sorgun’a
doğru hareket ederdik.
Sorgun’a 8 km kala
dişli köyü’ne dönerdik.
Dişli köyünün içinden
geçerdik. 15 km kadar

gittikten sonra Eymir
köyüne gelirdik. Eymir
köyünün içinden de
geçerdik. Dağ yoldan
yolumuza devam ederdik. Yollar oldukça dik
yokuşlu inişli tehlikeli
bozuk yollardı. Bu yollara da babamın sürdüğü bu kamyondan
başkası gidemezdi.
Babama: “baba madeni yükleyince de mi
bu yoldan geleceğiz?”
dedim. Babam güldü.
Oğlum başka bir yol
var mı elbette bu yoldan geleceğiz dedi.
Başka bir kamyon
olsa bu yollardan boş
olarak gelemezdi. Ne
zaman böyle bir dağ
yolu görsem babamla
maden çektiğimiz bu
yolları hatırlarım. Babam gözümün önüne
gelir duygulanırım.
Allah’a şükür şimdiki
durumum çok iyi babam hayatta olsa ona
en iyi kamyonu alır
verirdim diye içimden
geçiririm.
Bu kötü dağ yollarından da iki saat
kadar gittikten sonra
maden ocağına ulaştık.
Madende çalışan işçilerin siparişlerini verdik.
Raylı vagonlarla çıkardıkları manganez ma-

denini işçiler kamyona
yüklediler. 10, 12 ton
kadar. Oradan Yozgat’a doğru yol aldık.
Rahmetlik babam çok
dikkatli olarak arabayı
kullanıyordu. Bu yolda
araba bir arıza yapsa
mahvolurduk. O zamanlar cep telefonları
yoktu. Haberleşmek
imkânsızdı. Arabamız
yeni ve oldukça güçlü
süratli bir kamyondu.
Kamyonun kasasına
yolcu aldığımızda yolcular rüzgârdan göz
açamıyordu. Yüzlerini
ceketle kazakla sarıyorlardı. Dişli köyünü
geçince Yozgat yoluna
dönerdik. 15, 20 dakika sonra Yozgat’a
gelirdik.
Rahmetlik babam Yozgat’a gelince
kamyonu dispanserin
karşısına durdururdu.
Bana hadi oğlum şuradan git ekmek, peynir
pastırma al üzümden
karpuzdan da bir şeyler al gel gecikme hadi
bakayım derdi para
verirdi. Bende fırından
sıcağından ekmek alırdım. Büyük Cami’nin
yakınında Hacı Hayri’nin peynir, sucuk
pastırma sattığı dükkanı vardı. Hayri amca

dan da tulum peyniri
pastırma alırdım, birde
karpuz alır babamın
yanına acelece gelirdim. Babam geldin mi
oğlum hadi gidelim
derdi. Yerköy’e doğru
hareket ederdik. Saray
köyüne gelirdik köyün
çıkışında yolun iki tarafı da söğüt ağaçları
ile kaplıydı çok güzel
bir görüntüsü vardı.
Bu söğüt ağaçlarına
geçince ileride tahta
uzun bir köprü vardı.
Buradan da geçerdik.
Az ileride sağ tarafta
güzel bir çeşme vardı.
Babam kamyonu sağa
yanaştırır durdururdu.
Bu çeşmenin yanında
karnımızı doyurur öyle
yola devam ederdik.
Ne zaman bu çeşmenin yanından geçsem,
rahmetlik babamla buralarda oturup yemek
yediğimiz günleri hatırlarım, hüzünlenirim.
Madeni Yerköy’ün
demir yolu istasyonunun yanına boşaltır,
oradan Yozgat’a doğru
yol alırdık. Yatsı ezanları okunurken Yozgat’a gelirdik. Her gün
bu şekilde çalışırdık.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup yazımı ilkokulda

ezberlediğim adsız
çeşme adlı bir şiirimle
son veriyorum. Haftaya başka bir dizide buluşmak üzere selamlar
saygılar sevgiler.
ADSIZ ÇEŞME
Bir yaz günü iki
kardeş yürüyüşe çıkmışlardı.
Fırın yaktı gökte
güneş ateş gibi sıcak
vardı.
Yürüdüler çok gezdiler susuzluktan pek
bezdiler
Zehir oldu bu hoş
gezme bereket ki bayılmadan
Buldular bir eski
çeşme su akıyor oluğundan
Can attılar yana
yana su içtiler kana
kana
Bulmuşlardı yeniden
can ikisi de soruyordu
Bu çeşmeyi kimdir
yapan yürekleri minnet dolu
Yazılıydı bir tek isim
oda silik kim bilir kim
İyilik bir su, bırak
aksın gönül denen bu
çeşmeden
Sen de böyle yapacaksın hiç karşılık beklemeden
Su yerine iyilikle dol
yavrum adsız bir çeşme ol.

Boğazlıyan Üretiyor

Ürettikçe güçleniyor
"Dua ve desteklerle ayaktayız"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti
iktidarının Yozgat’a önemli katkılar sağladığını
söyledi. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi
Yozgat’ta da önemli eserlerin AK Parti iktidarı
ile hayata geçtiğini anlatan Bozdağ, “Ak Parti
İktidarlarının Yozgat’a kazandırdığı eserler,
hepimizin ortak eserleridir” dedi. Bozdağ,
AK Parti iktidarına Yozgat’ın verdiği desteğin
yadsınamaz olduğunu belirterek, “Türk halkının
ve Yozgatlıların duaları ve destekleri olmasaydı
AK Parti iktidar olamaz, iktidarda kalamaz.
Türkiye’ye ve Yozgat’a bu büyük eserleri
kazandıramazdı” şeklinde konuştu.
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Bozdağ, Ak Parti2ye olan desteklerinden
dolayı Türk halkına ve Yozgatlılara teşekkür
ederek, “ Ak Parti iktidarlarının Türkiye’ye ve
Yozgat’a kazandırdığı eserlerdeki en büyük
pay, Ak Parti’yi iktidar yapan ve her seçimde

iktidarda tutan Türk Halkının ve Yozgatlı
hemşehrilerimindir” dedi.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat’a ve
Yozgatlılara büyük değer verdiğine değinen
Bozdağ, Erdoğan’a da şükranlarını sundu.
Bozdağ, son olarak Yozgat’ta tamamlanmış
ve yapımı devam eden her eserde emeği ve
alın teri olan her bir vatandaşa da teşekkür
ederek, şunları kaydetti; “Yozgat’ta hayata
geçirilen yatırımlarda başta Cumhurbaşkanımız
sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,
hemşehrilerime; önceki dönemlerde ve
halen görevdeki hükümet üyelerine; Yozgat
milletvekillerine her kademedeki Ak Parti
Teşkilat mensuplarına; kamu çalışanlarına; her
daim eleştiri ve tavsiyeleri ile bize ufuk açan
Yozgat medyasına; sivil toplum örgütlerine;
velhasılı emeği geçmiş herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.”

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, ilçede her türlü üretimi sağlamak
amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Kapsamda temiz enerji üretimine önem
verdiklerini dile getiren Başkan Coşar,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak
enerji verimliliği sağlamak için, modern
hayvan pazarının çatısı üzerini enerji
santraline dönüştürdüklerini söyledi.

Boğazlıyan Belediyesi’nin kendi enerjisini
üreteceğini anlatan Coşar, “Hem belediye
ekonomimize katkı sağlayacağız hem
temiz enerji üreteceğiz hem de çevremizi
koruyacağız” dedi. Coşar, Boğazlıyan
Belediyesi’nin ürettiğini, ürettikçe
güçlendiğini ve hedeflerine ulaşmak için
çalıştığını kaydetti.
Eda DEMİREL

DONMAK ÜZEREYKEN

TESADÜFEN BULDULAR
Sivas’ta hayvan sever anne ve kızı
yol kenarında donmak üzereyken
buldukları 2 yavru köpeği alarak
evlerinde bebekleri gibi bakıyorlar.
Sivas’ta yaşayan hayvan sever
Mevlüde Toprak ve kızı Bedriye
Toprak Yozgat’a gittikleri sırada yol
kenarında donmak üzereyken iki
yavru köpekle karşılaştılar. Yavru
köpekleri arabalarına alan anne
ve kızı daha sonra Yozgat’ta ki
oğullarının evine götürdüler. Burada
yavru köpekleri sıcak suyla yıkayarak
kurulayan anne ve kızı daha sonra
hayvanların karnını doyurdu. Bir süre
yavru köpeklerle ilgilenen anne ve
kızı soğuk havada köpekleri dışarıya
bırakmak istemediler. Yavru köpekleri
yanına alan hayvan sever anne ve kızı
Sivas’ta ki evlerine getirdiler. Anne
ve kızı şimdilerde iki yavru köpeğe
bebek gibi bakıyorlar. İHA
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Gözümün gördüğü her taraf beyaz
Gecesi sabahı meşhurdur ayaz
İlaçtır otu bunu bir yere yaz
* * Ayazı yedikçe gencleşir yaşı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı
Ankara Adana neki istanbul
Başımla beraber hüsnüdür kabul
Selamı sabahı her şeyden makbul
* * Vatanı bekliyor kınalı başı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı
Gezmeye gelince gelmez deniz yok
Cephede tepeden inmez yiğit çok
Kadını kızı mert gözü gönlü tok
* * Ağ gelin çıkar kaldırsan her taşı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı
Orman çoktur çamı meşesi dolgun
Akdağın insanı başkadır olgun
Aras'ın neşesi yok bu kış durgun
* * Aydır mah cemali hilal dir kaşı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı

Yozgat ilçesi

Sütun

Anlamlı iz

Uyarlama

Tasdik

İskambilde
birli

Kısır
hayvan

Vilayet

Farazi tahmini

Isınma aracı

Musiki
korosunu
oluşturan kişiler

Neptün
gezegeninin
uydusu

Alt
resimdeki
Yozgat
ilçesi

Kaparo

Yozgat'ın Kışı

Çaylar koyu ozan Nida'dan çal
Uzun gecelerde hoştur hasbihal
Patetes, kestane sobalarda bal
* * Arabaşı çeker sohbette başı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı

Altmış saniye zaman
birimi

Hafif bir
yarış kayığı

SEMİHA
ARASBORA
Kış gelmiş Yozgat’a eylemiş konak
Bazen dolu yağar, bazen sağanak
Sorgun'un kömürü olmuş dayanak
* * Sobanın ocağın tatlıdır aşı
* * Bu yüzden çekilir Yozgat'ın kışı

Ateşin nar
gibi kızarmış
hali

Sporda
elde edilen
en büyük
derece
Üst resimdeki
AK Parti
Akdağmadeni
Bld. Bşk. Adayı

Nida

Kuzu sesi

İlişkin

Güven duyma

Takım
kısaltması

Bir bağlaç

Temiz
Bakanlar
kurulu

Bir bağlaç
Radon
(simgesi)

Yemin
Tavlada
bir sayı

Oy

Baba

Bamya
çeşidi

Özen

Arsızca
bir şeyi
isteyen kimse

Atmosfer
tabakası

Yasadışı işler
yapan topluluk

Parazit

Özsu

Buzdağına
çarparak
batan gemi

Tümör

Bir nota
Eleman
unsur

Milimetre
kısaltması

Duygu

Atın üstündeki
oturmalık

Bir çiçek

Bir
peygamber
adı

Tütsülenerek
kurutulmuş
ringa balığı
Argoda asılsız
söz yalan

Bulmacada
açıklamalar
Mısır
plakası

Esasla ilgili
esasi
Yozgat'a
özgü yemiş

Aza

Iğdır ilçesi

Tüketim
karşıtı

Yapımı
süren bina

Boşluk
mesafe
Dişi geyik
Cennet ile
cehennem
arası

ABD
basketbol ligi

Rütbesiz
asker

Dost yakın
arkadaş

Kanın rengi

Genişlik
Yılanın attığı
deri gömlek
Çekya
başkenti

Başörtüsü

Bir gösterme
sıfatı

Bir ünlem
Eski dilde
dördüncü

Bal yapan
böcek

Büyük kara
parçası

Küçük
mağara

İsim
Bir tür
sıçan

Gıda kontrol timleri

göreve hazır

Tekirdağ İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünde
düzenlenen “Gıda Kontrol Görevlisi Kursu”
eğitimine katılan kursiyerler görevlerine hazır.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Yılı Hizmet
İçi Eğitim Programı kapsamında Tekirdağ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem
Şubesindeki görevli eğiticiler tarafından
“Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” 22 - 26 Şubat
tarihlerinde düzenlendi.
Gıda Kontrol Görevlisi Kursuna Kırklareli,
Edirne, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Uşak,
Yozgat illerinden gelen toplam 28 kursiyer
katıldı. Eğitimlerin sonunda başarılı olan
kursiyerlere sertifikaları verildi.
Gıda güvenirliği ve tüketici sağlığı ön
planda
Başarıyla gerçekleştirilen kursun kapanış
konuşması yapan Tekirdağ İl Tarım ve
Orman Müdürü Oktay Öcal, “Kursumuz
ile personelimizin beceri ve bilgilerinin
arttırılmasında katkıda bulunulmuştur.
Bu sebepten öncelikle teknik bilgi ve
tecrübelerini aktaran eğitimcilerimize
teşekkür ederim. Eğitime katılan
kursiyerlerimize gıda güvenliğinin önemi
ve hassasiyeti kursiyerlerimize başarılı bir
şekilde aktarılmıştır. Gıda güvenliğinin
sağlanması, gıdaların tüketici sağlığını
olumsuz etkileyecek özellikte olmaması ile
mümkün olup tüketicinin sağlığı açısından
gıda güvenliğinin sağlanması en önemli
önceliğimiz olmalıdır. İl Müdürlüğümüzün
düzenlediği eğitime katılan tüm kursiyerleri
Gıda Kontrol Görevlisi Kursunu başarıyla
tamamlamalarından dolayı tebrik ediyor,
görevlerini titizlikle icra edeceklerine
inanarak başarılar diliyorum” dedi.
Eğitimde; İl Müdürlüğü personelince 5996
Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda
ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
ilgili yönetmelikler ve Tebliğler, Prosedürler
ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri, Temel
HACCP ve ön gereksinimler, Temel HACCP
prensipleri ve tetkik, Gıda Güvenliği Bilgi
Sistemi anlatıldı. İHA

Yozgat'a
özgü kebap
çeşidi

Bıkma
usanma

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

YENi PROJE
Çamlıbel Elektrik A.Ş(CK)
bünyesinde faaliyet gösteren 3 görevli
tedarik şirketinin mobil uygulamalarını
tek çatı altında birleştirdi.
Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı
ve pandemi döneminde sağlık için
evde kalan tüketicilere daha iyi
hizmet sunmayı hedefleyen CK Enerji,
bünyesindeki üç görevli tedarik
şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı
altında birleştirdi. 7 ilde 8.4 milyona
yakın müşteriye ve 14.6 milyon elektrik
tüketicisine hizmet veren CK Enerji
Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz
Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel
Elektrik’in mobil uygulamaları,
bütüncül hizmet anlayışı ile CK Enerji
adı altında toplandı. Bu yeni adımla
birlikte İstanbul Avrupa Yakası,
Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat
ve Yozgat’taki elektrik aboneleri, CK
Enerji’nin mobil uygulamasını akıllı
telefonlarına yükleyerek elektrikle
ilgili işlemlerini birkaç dakika gibi kısa
bir sürede yapabiliyor.
“8.4 milyon abone çok hızlı işlem
yapabiliyor’’ Mobil uygulamadaki yeni
süreci değerlendiren CK Enerji Grup
Koordinatörü Utku Guruşçu,“Görevli
tedarik şirketlerimizin her birinin
mobil uygulaması mevcuttu.
Yaptığımız çalışmalarda gördük ki
İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan
ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas,
Tokat veya Yozgat’ta yazlığı, yayla ya
da köy evi olan vatandaşlarımız da
var. Yine iki ve üçten fazla aboneliği
bulunan müşterilerimizin sayısı da
oldukça fazla. Bizim şirket olarak en
büyük amacımız müşterilerimizin
hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu
hedefle üç görevli tedarik şirketimizin

LE KIYASLARSAN KIYASLA 101 KERE

KONTROL ET FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK’A GİRME
DOĞUŞ FİLİZ ÇAY 1000 GR TOZ ŞEKER 5 KG
33.75₺

28.75₺

mobil
uygulamasını aynı çatı altında
birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan
8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler
içinde mobil uygulamamızı akıllı
telefonuna indirerek işlemlerini çok
hızlı yapabiliyor” dedi.
Zamandan tasarruf ediliyor
Guruşçu, CK Enerji’nin yenilenen
mobil uygulaması ile müşterilerine
çok büyük bir zaman kazandırdığını
belirterek, “ Örneğin mobil uygulama
üzerinden yeni abonelik başvurusu
yapmak 2-2.5 dakika, abonelik
işlemini iptal etmek ise 40 saniye
ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet
merkezlerinde bu işlemler ortalama
7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası
gibi insan ve araç trafiğinin yoğun
olduğu bölgelerde işlem merkezine
gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu
süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega
kentleri arasında yer alan İstanbul’un
Avrupa Yakası’na, 2020 yılında
600 binin üzerinde yeni abonelik
başvurusu yapılırken abonelik iptal
başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor.
Bu da yüzbinlerce abonenin mobil
uygulama ile zamandan nasıl tasarruf
edeceğini ortaya koyuyor’’ şeklinde
konuştu. İHA

1.95

₺

DOMESTOS ULTRA
ÇAMAŞIR SUYU 3240 ML
20.95₺

17.95₺

BAHÇIVAN BEYAZ PEYNİR
900 GR
27.95₺

24.50₺

13.95₺

11.95₺

EKO BEYAZ TUVALET
SUNNY PORTAKAL 2 5 LT KAĞIDI 32’Lİ

DALGA SU 5 LT
2.75 ₺

26.95₺

ABDURRAHMAN TATLICI
MEYSU Y.YAĞLI SÜT 1 LT HERİCAN YOĞURT
GEDİK BÜTÜN PİLİÇ KG RECEL 1800 GR
4 KG

23.75₺

5.95 ₺

4.45

₺

YETİŞ ASPİRİN 4 LT
14.95₺

12.95₺

24.95₺

20.95₺

HUNCA KADIN/ERKEK DEODORANT
ÇEŞİTLERİ(JAGLER- CALDİON-VİVA CAPİO)

12.95₺

10.75₺

BAHÇIVAN MOZERALLA ARİEL SIVI DETERJAN
PEYNİR RENDE 200 GR 1.56 LT
12.95₺

9.75

₺

DARDANEL TON BALIĞI
ZEYTİNYAĞLI 3X75 GR
29.95₺

24.95₺

32.75₺

25.95₺

24.90₺

19.75₺

TENO HAVLU 6’LI
12.95₺

8.95

₺

4.75 ₺

4.25

₺

ÇİFTÇİ PİLAVLIK PİRİNÇ
1000 GR
9.95 ₺

6.95

₺

23.95₺

19.95₺

YAYLA KIRMIZI
MERCİMEK 1000 GR
11.95₺

8.75

BABY TURCO ISLAK HAVLU AYTAÇ ÇERKEŞ SUCUK BAHÇIVAN LABNE PEYNİR
400 GR
90’LI
200 GR
4.50 ₺

3.95

₺

29.95₺

26.45₺

YUMOŞ KONSANTRE
1440 ML

FİNİSH JEL 1300 ML

23.95₺

39.95₺

17.75₺

29.95₺

6.95 ₺

5.75

29.90₺

12.75₺

9.95

₺

17.95₺

₺

CİF KREM 750 ML
ÇEŞİTLERİ
11.95₺

9.25

DARDANEL TON BALIĞI ELİDOR ŞAMPUAN 350 ML NEUTROGENA BAKIM
4X75 GR
KREMİ 200 ML
32.95₺

₺

11.75₺

01-05
MART

₺
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Az masraf

çok rekolte
HER EVE iZ BIRAKIYORLAR

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu Öz
Bursa Perde, Halı, Çeyiz ve Ev Tekstil sahibi
Sermin Eroğlu oldu. 2002 yılından bu tarafa
Perde ve ev tekstil sektöründe çalışan Sermin
Eroğlu’na mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
2002 YILINDA BAŞLADIM
Öz Bursa Perde, Halı, Çeyiz ve Ev Tekstil
sahibi Sermin Eroğlu, “2002 yılında esnaflığa
başladım. Öz Bursa Pazara Tekstil Yatak Örtüsü
İmalatı olarak başladım. Yozgat dışına da yatak
örtüsü imalatı yaptım. Şuanda da daha çok
perde sektöründeyiz” dedi.
ELEMANLARI ÖZGÜVEN
İLE YETİŞTİRDİM
Eroğlu, “Hayalinin insanlara faydalı
olmak olduğunu belirten Eroğlu, “girişimci
insan yetiştirmek hayallerimin
arasında. Bunu da başardığıma
inanıyorum. Çünkü Yozgat’ta
ki bütün perdeciler Öz
Bursa Pazarından çıkmıştır.
Bütün elemanlarım buradan
ayrıldıktan sonra mağazalarını
açmışlardır. Çünkü ben onları
sürekli özgüvenle yetiştirdim
ve bildiğim her şeyi öğrettim.
30’a yakında bayan nakışçı
yetiştirdim. Bunların
büyük kısmı Ankara,
İstanbul, Manisa
gibi illerde
de perde
sektöründe
yetiştirdiğim
bayanlar
kendiişlerini
kurdular.
Onlarda
benim gibi

girişimci” dedi.
ESNAFLIK ZORLAŞTI
Dünden bugüne esnaflık hayatında
değişimlerin olduğunu ifade eden Eroğlu,
“Esnaflık şuanda gittikçe zorlaştı bunu
hissediyorum. Zor bir sektör. İnsanları hem
memnun edeceksin. Hem kaliteli ürün
sunacaksın. İnsanlara iyi davranacaksın.
Her şeyi ile dört dörtlük olmak zorundasın.
Esnaf kusursuz olacak. Dürüst olacaksın.
Malın kaliteli olacak. Bunlar hep esnaflığın
güzelliğidir” dedi.
AHİLİK ÖDÜLÜNÜ BENDE ALDIM
Öz Bursa Perde, Halı, Çeyiz ve Ev Tekstil
sahibi Sermin Eroğlu, “Ahilik geleneği çok
güzel bir şey. Ahilik gerçekten esnaflarımızla
keşke bir arada olabilsek ve daha çok
yardımlaşabilsek. Hatta Ahilik ödülünü de
bende aldım. Plaketini aldım”
DÜRÜST OLSUNLAR
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde
bulunan Eroğlu, “İlk önce dürüst olsunlar.
Kaliteli ürün satsınlar. Başta dürüst
olmalarını tavsiye ederim. Her şeyi ile
dürüst olsunlar. Hep helal kazanç yolunda
olsunlar. Esnaflıkta bu çok önemli” dedi.
PERDE İŞİ ZOR BİR MESLEK
Eroğlu, “Perde işi
zor bir meslek. Perde
girişimcilik isteyen bir
iştir. Kumaş alacaksın,
gidip evde ölçü
alacaksın. Diktirip
evine takacaksın.
Bunlar titiz bir
iş. Güzel ama
zor bir meslek.
Kolay bir iş
değil” diye
konuştu.

Daha az masrafla hem çevreci hem
de rekoltede yüksek verim almayı
amaçlayan toprak işlemesiz tarım Yozgat’ta
yaygınlaşıyor. Bu kapsamda Sarıkaya
ilçesi’ne bağlı Bağlıca Köyü’nde toprak
işlemesiz mercimek ekimi yapıldı. Ekimde
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri
de hazır bulundu.
AZ MASRAFLI
Toprak işlemesiz tarım hakkında bilgi
veren Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya, söz konusu sistemin hem Yozgat
hem de ülkemiz açısından önemli olduğunu
söyledi. Özkaya, toprak işlemesiz tarımın
bitkiyi ve çevreyi koruduğunu dile getirdi. Bu
sistemde toprağı herhangi bir toprak işleme
aleti ile işlemeden üretim yapıldığına dikkat
çeken Özkaya, bu şekilde hem ekonomiden
hem iş gücünden hem de zamandan
tasarruf sağlanabildiğini açıkladı. Özkaya,
çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkân
sağlandığını, ayrıca toprağın doğal hali ile
bırakılarak, toprak yapısının korunduğunu
aynı zamanda erozyonun en az seviyeye
indirildiğini de sözlerine ekledi.
UZUN YILLARDIR ÇALIŞIYORUZ
Toprak İşlemesiz tarımla ilgili uzun
yıllardır çalışma yaptıklarını anlatan Özkaya,
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
olarak da bu konuda eğitim, yayım, gezi,

demonstrasyon ve tarla günleri yaptıklarını
anımsattı. Özkaya, amaçlarının iklim
değişikliği ve buna bağlı kuraklığı en çok
hissettiğimiz şu günlerde geleneksel işlemeli
tarıma göre toprağı ve çevreyi koruyan
topraktaki nemi daha fazla muhafaza eden
ayrıca daha az masrafla üretim yaparak
daha fazla kar sağlayan bu sistemi, Yozgat’ta
yaygınlaştırmak ve çiftçilere göstermek
olduğunu açıkladı.
5 YILDIR GÖSTERİLİYOR
Bağlıca köyünde 5 yıldır bu sistemi
uyguladıklarını kaydeden İl Müdürü Özkaya,
“Bu sistemi uygulayan çiftçimiz ve Sarıkaya
Bağlıca Köy Muhtarımız Yalçın Akdemir yeni
satın aldığı tarlaya da İl Müdürlüğümüzle
birlikte bu sistemi mercimekte uygulamak
istedi. Bizde İl Müdürlüğü olarak İlçe
Müdürlüğümüze ait doğrudan ekim mibzerini
kullanarak çiftimizle birlikte mercimek ekimi
yaptık. Arazi Sorgun-Sarıkaya yol üzerinde
çiftçilerimize örnek olabilecek bir yerde
ve yol üzerindedir. İsteyen çiftçilerimiz
buradan geçerken bu demonstrasyonumuzu
görebilirler. Tüm Yozgat çiftçilerine toprak
işlemesiz tarımı tavsiye ediyoruz. Emeğiniz,
paranız ve zamanınız boşa gitmesin. Daha az
emek, maliyet ve zamanla üstelikte çevreyi
ve toprağımız koruyarak tarım yapalım”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

YOZGAT’IN EN BÜYÜK
SORUNUNU AÇIKLADI
Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Bekir
Korkmaz, Yozgat kış memleketi olduğundan
dolayı sorunların en çok yaşandığı illerden biri
olduğunu söyledi.
Yozgat’ta en büyük sıkıntımız sorun
gördüğümüz şeyleri değil de aslında sorunların
sorumluluğunu yerine getirmemeleri,
vatandaşların ilgisi ve alakalı olaylara duyarlı
bakmamalarıdır. Ben bağımsız belediye başkanı
Adayı olarak çıktığımda çözüm 66 projesi ile
çıktığımda bu projelerden park problemlerini
anlatırken demiştim. Belediye Başkanı
olduğumda acil hizmetler dışında belediye
hizmetlerini durdurup geriye durup imar ve
projeleri çıkarıp inceleyeceğim demiştim.
Bunu Yozgat’ta görüyoruz. Bakıyoruz ki demir
kapılarla otoparklarımız kapatılmış durumda.
Otoparklarımız gerek yerel yerlerde gerekse
toplu konut yerleşkelerde maalesef otoparklar
kapalı. Yozgat’ta kış şartları ağır olan yerlerde
kapıyı açıp içeri girmiyor.
Bu konuyu Celal başkanımızı ziyaretimizde
demiştim. Önümüz kış gelin orta refüjleri
kaldıralım. Kazım beyin bir proje olarak zoraki
olarak trafik kurallarına Yozgatlıyı alıştırıyorum
diye uygulamaya koyduğu orta refüjleri
kaldıralım. Çünkü Yozgat kış memleketi. 6
ay kış mücadelesinin yapılması gereken bir
il. Otoparklarda dijital kapıyı mecbur hale
getirelim dedim.
İşyeri üretilmek için pahalılığın ve
yokluğun en büyük sebeplerinden
bir tanesi cadde ve sokak
üretilmemesidir. Odaların
duyarsızlığıdır. Tabanından haber
olmamasıdır. Adam ev altlarını
depo yapmış, oda yapmış.
Valilik, Belediye ve Trafik
komisyonunu göreve davet
ediyorum. Sizlerin görevi
problemleri çözmek.
Problem üzerine problem koymak
değildir. Kar mücadelesi yapılıyor

ben bunları görüyorum. Ben orada çalışan
emekçi arkadaşlara, mağdur esnaflara ve
vatandaşlara acıyorum. Çünkü sıkıntı yaratan
ortamlar ortadan kalkmadıkça kar mücadelesi
olmaz. Sıkıntıdan başka bir şey değil. İki taraflı
park düzeni yanlışlığından dolayı iş makineleri
giremiyor. Bir kere vatandaşların duyarlı olması
gerekiyor. Otopark sorunlarını bu şekilde
aşacağız. Yeni açılan imar yerlerinde cadde
bulvarı oluşturarak otoparkları mecbur hale
getirilsin. Dijital kapı takılsın" dedi.
Murat KARATEKİN

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.
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YOZGAT’TA
VATANDAŞ
NE
DÜŞÜNÜYOR?
Muhasebeci
ve müşavirlerin TAM KAPANMA MI NORMALLEŞME Mi?
sayısını
açıkladı

Yozgat Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)
Başkanı Ahmet Bulut, ülke genelinde
görev yapan muhasebeci,
müşavirlerin sayısını açıkladı.
Bulut, her yıl 1-7 Mart Muhasebe
Haftası'nı kutladıklarını belirterek,
mesleklerinin sorunlarının çözümü
için çağrıda bulundu.
Ülke genelinde görev yapan
muhasebeci ve müşavir sayısını
açıklayan Ahmet Bulut, “118 bini
aşan Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
ile 77 Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir
Odası TÜRMOB çatısı altında hizmet
veriyor” dedi.
Yozgat’ta ki muhasebecilerin
gününü kutlayan Ahmet Bulut, “Bir
muhasebe haftası daha geldi. Kısaca
Muhasebeciler haftası nasıl bir
haftaysa her ay bir sıkıntı çekerek
kanun uzadı mı, uzayacak mı, sistem
çalışacak mı çalışmayacak mı, iş
yetişecek mi, yetişmeyecek mi
diye diye ömür geçiyor malesef.
Meslektaşlarımız 'iş yetiştirme' adı
altında yaşadıkları mesleki stres ile
hayatlarını hiçe sayıyor. Ticaretin
sınırının olmadığı ekonomik
süreçte, meslek mensuplarına
yabancı meslektaşları ile rekabet
edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı
tanınmasını ve dördüncü dönem
geçici verginin, BA-BS formlarının
acilen kaldırılmasını ve özellikle
KDV’lerimizin yüzde 8’e çekilmesini
talep ettik ve ediyoruz” diye konuştu.
KÖPRÜNÜN AYAKLARI
TUTMUYOR
Yozgat Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)
Başkanı Ahmet Bulut şöyle konuştu:
“Hükümet mali Müşavirlerin artık
önemini bilmeli. Unutulmamalıdır
ki; Mali Müşavirler devlet ile
mükellef arasında köprü görevi
gören bir meslek gurubudur. Bizlere
yüklene o kadar yükün altında
köprünün ayakları tutmaz hale geldi.
Emeğimizin karşılığını alamadığımız
gibi meslek mensuplarının yıllardır
bir türlü çözülemeyen problemlerinin
başında tahsilat sorununun geldiğine
dikkat çekti. Birden fazla verilen
beyannamelerinin tek beyan haline
gelmesi için düzenleme yapılmasını,
beyan ve ödemede yaşanan uzama
kaosunu önleyen daha gerçekçi
bir düzenleme yapılmasını, yeni
işe başlayan meslektaşlarımızın
mağdur olmaması için defter
tutma sınırlamasının getirilmesini
istiyoruz. Diğer taraftan ücret
tarifemizin iş yüküne göre yeniden
düzenlenerek tahsilatlarının güvence

altına alınmasını, bizden kesilen
stopaj vergilerimizin aylık doğacak
borçlarımızdan mahsup edilmesini,
yeni iş yeri açacak meslek
mensuplarına KOSGEB desteğinin
verilmesini istiyoruz. Sorunlarımızın
çözümü için hükümetimizin ve
ilgili kurum-kuruluşların haklı
taleplerimize cevap vermesini
bekliyoruz. En çok mali müşavirlerin
muhatap olduğu kurum gelir idaresi
ve SSK bu kurumların başında duran
yetkililerin bir uygulama çıkarırken
lütfen bir birleri ile istişare yaparak
çıkarmaları. Ayrı devlet kurumları
gibi bir birinden habersiz uygulama
çıkarıyorlar. Düzenleme ve kanun
değişikliklerinin beyanlarının son
gününde çıkarmamaları. Örneğin;
Kanununları uzatan ve ya çıkaran
yetkililer acaba hangi beyanname
ne zaman veriliyor biliyor mu. En son
yaşadığımız 2021 yılındaki sorun. 51
İl ve 2 İlçe uygulanmakta olan 56486
Sayılı yüzde 6 Teşvik İndirim uzatımı
şubat ayının 26’sında beyannameler
verilecek uzatma kararı 24,02,2021
saat 20.00 da imzalanıyor. 2020 Yılı
başın da aynı konu aynı kanun
için yazıldı ve yine böyle sıkıntıyı
yaşadık. Bizler beyan döneminin son
günü gece 23.59’a kadar bürolarda
bekledik. Sanki ceza verir gibi bu tür
kanun uzatmalarının uzayacak veya
uzamayacak olup olmasını erken
bildirilmesi iyi olur. MUHSGK zaten
tam oturmamış bir sistem, her ay
ayrı bir sorun verdiği zaten yetkililer
tarafından biliniyor. Meslektaşlarım
her beyan döneminde ofislerinde
gece yarısına kadar çalışmak
zorunda değil. Bizler zaten odalar
olarak sorunlarımızı bağlı olduğumuz
TÜRMOB’A iletiyoruz. Çıkacak
kanun ve uygulamalarda hükümet
yetkililerinin TÜRMOB la uyum
içinde olup ona göre düzenleme
getirmeleri. Bizim taleplerimiz,
mesleki çıkar elde etme talebi
değildir.
Ülkemizde ve mesleğimizde
yaşanan sorunların dayanışmayla, iş
birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine
inanıyoruz. Yarınlara umutla
bakacağımız bir geleceği hep birlikte
hazırlayacağız.
ADI VAR KENDİ YOK!
Ve 5604 sayılı Kanun la Temmuz
ayın dada bizlere mali tatil var.
Benim tatilden anladığım hiçbir şeyi
düşünmeden kafaya takmada ye
iç yat demek. Ama nasıl olacak o
ay yine beyanlar verilecek kısaca
durmak dinlenmek yok. Hiç değilse
Mali tatil var diye adı bari olmasın
kanunda bari essahtan bir şey gibi
yer kaplamasın.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan bilim
kurulunun kararları
doğrultusunda illerin
yerinde kararla
normalleşmeye
döneceğini söyledi.
Bu kapsamda
illerde korona virüs
tedbirlerine uyulması
önem taşıyor. Biz
de Yozgat Çamlık
Gazetesi ve Çamlık
TV olarak sokağa
çıktık, vatandaşa
bu konuyu sorduk.

Korona virüste tam
kapanma riskli
illere gelebilir.
Sizce Yozgat'ta
normalleşme mi olur
yoksa tam kapanmalı
mı? Sorusunu
yönelttiğimiz
Yozgatlı
vatandaşların kimisi
kurallara yeterince
uyulmadığını
düşünürken kimisi
de normalleşmeye
dönülebilecek kadar
kurallara uyulduğu
kanaatinde.

Rıza Yılmaz Uçar: Listeye ben bakmıştım.
Yüz binde 37 civarında. Buda orta seviye
yükseklik anlamına geliyor. Muhtemelen
böyle bir şey söz konusu olursa tekrar
virüsün memleketimizde artacağı
kanısındayım. Tabi bu noktada mağdur
olan birçok insanlarımız da var. Denetimli
şekilde bu iş yürütülebilir. Kontrol
sağlanırsa eğer yayılma oranı düşürülerek
yapılabilir diye düşünüyorum.

Behzat Bostan: Şuanda Yozgat’ımızda
insanlarımızın dikkat etmesi gerekiyor.
Dikkat etmeyen insanlarımızda var tabi.
Ev ziyaretleri, cenazelere dikkat etmeleri
gerekiyor. İlimiz sade bir ildir. Biran
önce esnafımızın dükkanlarının açılması
da gerekir. Milletimiz kendine dikkat
edip korona virüsünden kurtulmamız
gerekiyor. Bana göre normalleşmesi
gerekir.

Davut Altun: Yozgat’ta normalleşme
olur. Kurallara uyuyoruz.
Temennimiz de normalleşme
olmasıdır. Hepimiz kurallara uyması
gerekir.

Yusuf Çetiner: Yozgat’ta
insanlarımızı gördüğümüze göre
normalleşme pek mümkün değil.
Çünkü kurallara ve tedbirlere
çok uymuyoruz. O yüzden biraz
kapanma gibi görüyorum.

Bilgihan Öztürk: Yozgat’ta
insanlarımız bu iş üzerinde ciddi
duruyorlar. Ciddi durduklarından
dolayı biraz daha serbest olmaları
lazım. Çünkü insanlarımız şehirde
artık iyice sıkıldı.

Hacı Emin: Yozgat normalleşmeye
başladı. Takip ettiğim kadarıyla
Yozgat’ta bir şey göremiyorum.
Çünkü tedbirimizi alıyoruz.

Hasan Yeler: Bence tam
kapanmalı. Bir tarafı kapatıp bir
tarafı açmak olmuyor. Benim
sıkıntımı sen niye çekiyorsun. Veya
seninkini ben neden çekeyim. Ben
çalıştığım için görüyorum. Hafta
sonları bakıyorum. Çarşı günlük
gülistanlık. O zaman kapanma
belli bir kesime mi has. Kapanma
oluyorsa hep beraber kapanalım ki
bu illetten kurtulalım.
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Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Hasan Sarıkaya:

“10 FiNAL MAÇI OYNAYACAĞIZ”
Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Hasan Sarıkaya, 10 final maçı oynayacaklarını
söyledi. Sarıkaya, “Ekibimle ve oyuncularımla bu işi başarabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Çiğdemlispor’dan BAL’a
Yozgat 1. Amatör Küme
takımlarında Çiğdemlispor’un
oyuncusu Abdurrahman
Ataman Bölgesel Amatör
Lig takımlarından Çine
Madranspor’a transfer oldu.
Genç oyuncu geçtiğimiz
sezon birinci amatör küme de
sergilediği performansı ile bir
çok takımın dikkatini çekmişti.
Abdurrahman Ataman
2020-2021 sezonunda Bölgesel
Amatör Lig takımlarından Aydın
ekibi Çine Madranspor’un
formasını giyecek. Ataman
geçtiğimiz sezon Çiğdemlispor
forması ile 16 gol atmıştı.
HEDEFLERİMİZİ
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Çİğdemlispor Teknik
Direktörü Murat Doğru, kulüp
olarak hedeflerini bir bir
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Doğru, “Memletimizin

çocuklarını spora kazandırmak
adına çıktığımız bu yolda
bir hedefimizi daha
gerçekleştirmenin mutluluğu
içerisindeyiz.
Geçtiğimiz sezon
Çiğdemlispor formasıyla
parlayan oyuncumuz
Abdurrahman Ataman
BAL ekiplerinden Çine
Madranspor’a transfer
olmuştur. Yolu açık başarıları
daim olsun” dedi.
Murat KARATEKİN

Hentbol İkinci liginde

heyecan Başlıyor

THF Erkekler Hentbol İkinci
Ligi B Grubunda mücadele
edecek olan Çandır Hentbolspor,
18 Mart tarihinde başlayacak olan
lig müsabakalarına hazırlıklarını
sürdürüyor. Yeni kurulan bir kulüp
olan ve hedefini Birinci Lig olarak
belirleyen Çandır Hentbolspor,
18-22 Mart tarihleri arasında
Sakarya’da gerçekleştirilecek olan
birinci devre lig müsabakalarına
katılacak. B grubunda yer alan
1955 Batman Belediyespor,
Sakarya Büyükşehir Belediyespor
ve Tatvan Belediyespor ile
mücadele edecek olan Çandır
Hentbolspor güçlü rakiplerini
yenerek birinci lig için avantaj
yakalamayı amaçlıyor. Çandır
Hentbolspor Kulüp Başkanı Ozan
Salep, bu sezon ilk defa mücadele
edeceklerin Hentbol Erkekler
Birinci Ligi’nde başarılı olmak
istediklerini söyledi.
18-22 Mart tarihleri arasında

Sakarya’da ligin birinci devre
müsabakalarının oynanacağını
dile getiren Salep, ‘’ 1955
Batman Belediyespor, Sakarya
Büyükşehir Belediyespor ve
Tatvan Belediyespor takımlarının
yer aldığı grubumuzun birinci
devre müsabakalarında
bütün rakiplerimizi yenerek
birinci devreyi namağlup
tamamlamayı hedefliyoruz.
Gerekli tüm çalışmalarımızı
yaptık müsabakalara hazırız.
Yozgat'ın Hentbol branşında
Erkekler İkinci Ligi statüsünde
tek erkek takımı biziz ve Yozgat'ı
en iyi şekilde temsil edeceğimize
inanıyorum. Hedefimiz Birinci Lige
yükselmek ve hedefimize emin
adımlarla yürüyeceğiz. Bizlerden
desteklerini esirgemeyen, Yozgat
Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim
Parlak ve Çandır Belediye Başkanı
Mustafa Ertan Örgün'e teşekkür
ederiz’’ dedi.

Yuvasına tekrar döndüğünü dile
getiren Hasan Sarıkaya, “Uzun bir
aradan sonra tekrar bu camianın
içerisinde olmak beni son derece
mutlu etti. Geldiğimiz günden beri
tabi ki eksiklikler her takımda olduğu
gibi burada da var. Büyütmemek
lazım. Sıkıntılı bir süreç var. Ama
bunun üzerinden gelecek kadro olarak
kapasiteye de sahibiz. Kadroyu çok
yeterli görmeyen arkadaşlar olabilir.
Ama bu kadro bu ligde kalacak
kapasiteye sahip. Sadece inançlarımızı
biraz daha törpülemek ve çoğaltmamız
gerekiyor. İnandığımız şeyler var. Ben
umudumu yitirmiş bir insan değilim.
Dediğim gibi Kazım Başkanımızla daha
önce çalışmıştık. Buraya gelirken de
hem armamıza hem de Kazım başkanın
niyetlerinin iyi olduğunu bildiğim için
hiçbir şeyi sorun etmeden çıkıp geldik.
Göreve de talip olduk.
Tek dileğim ve isteğim
buradaki şampiyon olduğumuz
senedeki taraftarımızı arkamızda
görmektir. Belki inançları biraz
kırılmış olabilir. Ama umudumuzu
yitirdiğimizi söylemiyorum. 10
maçımız var. 10 maça da talibim.
Ekibimle ve oyuncularımla bu işi
başarabileceğimize inanıyoruz. Tabi
ki bu takdiri ilahi. Zor bir şartlardan
geçiyoruz. Yapabileceğimizin en
iyisini yapacağız. Ligde kalacağız
diye kimseye umut vermiyorum. Ama
ümidimi ve umudumu da yitirmiyorum.
Bunu başaramayacak bir yapıya sahip
değiliz. Bunları final olarak görüyorum.
10 tane finalimiz var. Şampiyon
olduğumuz dönemde de 10 tane final
oynadık. Bu ekipte o şampiyonluğa

giden ekip gibi bu işe inanacak. Bu işin
sonunda da mutlu olan biz olacağız”
diye konuştu.
3 PUANLA VARIZ DİYECEĞİZ
İlk hedeflerinin İskenderun
FK maçından üç puanla ayrılmak
olduğunu vurgulayan Hasan
Sarıkaya, “İlk hedef İskenderun.
Bu maçta herkesin gönülden bizi
desteklemelerini bekliyoruz. Artık çıkar
oyunları yapan sanal alemde yazılan
ve çizilenler beni ilgilendirmiyor.
Bu takımın çıkması için çok çaba
sarf ettik. Düşmemesi içinde aynı
zorlukları ve sıkıntıları yaşayacağız.
Ama üstesinden de geleceğiz. Yozgat
halkının da bizimle beraber olmasını
canı gönülden istiyorum. Çünkü ben
onlar gibi düşünüyorum. Onlar gibi
hissediyorum. Onlarında benimle
beraber aynı hislere tercüman
olmalarını istiyorum. İnşallah bu
hafta 3 puanla ile bu işe varız
demeliyiz. Onları da arkamızda
görmeliyiz.
1 puan çok önemli.
Görüntü itibari ile azmış
gibi görünebilir. Penaltıdan
yediğimiz golle maç 1-1
bitti. Yoksa atakları dahi
yoktu. O motivasyon çocuklara
bizim gelmemizle birlikte
biraz etki etmiş olabilir. Ama
bunu kendi üzerime alamam.
Çocuklar zaten iyi oynadılar. Ondan
önceki maçlarda da iyi oynadılar.
O maçlarda da iyi oynadılar ama
talihsizlik ve kazanamadık. Mardin
zor bir deplasmandı. Belki 1 puan
bizi ligde bırakacak. Bunu herkesin
algılaması lazım. 1 puan almış ne

olacak diye düşünülmemesi lazım.
Bu hafta İskenderun ile 3 puan
alarak başlayacağız. Bunu ben ve
oyuncularım canı yürekten istiyoruz.
Güzel enerjinizi ve sinerjinizi bize
yansıtmanızı istiyorum” şeklinde
konuştu. Murat KARATEKİN

