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Yozgat’ın En Büyük İhtiyacı Nedir?

!

DEV ANKET YOZGATLILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

YOZGAT'IN EN BÜYÜK

SORUNUNU AÇIKLIYORUZ

ATATÜRK BÜSTÜ
YENiLENDi
Şefaatli Kaymakamlığı önünde
bulunan Atatürk büstü yenilendi.
Geçtiğimiz günlerde yıprandığı ve
üzerindeki mermerler dökülmeye
başladığı için muşamba ile kapatılan
Atatürk büstünün yıpranmış görüntüsü
vatandaşların tepkisine neden
olmuş, Şefaatli Kaymakamlığı büstün
yenileneceğini duyurmuştu. 5'TE

Yozgat Çamlık Gazetesi www.
yozgatcamlik.com haber
portalından düzenlediği
anketlerle gündemin nabzını
tutmaya devam ediyor.

Yozgat Çamlık Medya’nın amiral
gemisi Yozgat Çamlık Gazetesi,
tarafsız ve ilkeli yayıncılığın gereklerini
yerine getirmeye, her geçen gün
yeni çalışmalarla sektörde farklılıklar
ortaya koymaya devam ediyor. O
çalışmalardan bir tanesi düzenli olarak
yayınlayacağımız anket çalışmaları
olacak. >>> 2. SAYFADA

“ASIDA
DEGiL
AŞILAMADA SIKINTI YAŞIYORUZ”
Vali Polat: ‘Keşke’ dememek için bir an önce aşı olunmalı

Yozgat Valisi Ziya Polat, bölgenin en düşük aşı oranın Yozgat’ta olduğunu
belirterek, “Bizim aşı sorunumuz yok aşı olmayan vatandaşımız var.
Hastane, fiziki alt yapı, ekipman sorunumuz yok. Vatandaşımızın şunu
anlaması gerekiyor. Aşıdan başka çaremiz yok” dedi.

Rıza Kayaalp Tokyo'dan boş dönmedi

ÜCÜNCÜ

KEZ KAZANDI

EN DÜŞÜK SEVİYEDEYİZ

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen
stil 130 kiloda İranlı Amin Mirzazadeh
karşılaştı. Rakibini 7-2 mağlup eden milli
sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nı bronz
madalya ile bitirdi. >>> 7'DE

Vali Polat, Yozgat’ta hastane anlamında
sıkıntı olmadığını, vatandaşların bir şekilde aşı
olması gerektiğini kaydetti. Yozgat’ta bulunan
hastanelerin fiziki anlamda sıkıntısız olduğunu
anlatan Polat, “Biz çok pikler gördük. Çok
şükür ki o piklerin altından kalktık. Ancak aşı
oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Bölgemizde
aşı oranında en düşük seviyedeyiz" dedi.

SEDEF SAHADA
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, sahada hemşerileri
ile bir araya gelmeye devam
ediyor. Her fırsatta Yozgat’ta
hemşerileri ile istişarelerde
bulunan Sedef, “Yozgat'tayız.
Hemşerilerimiz ile bir araya
geliyor talep ve isteklerini
alıyoruz” dedi.
>>> 3. SAYFADA

GENÇLERDE ORAN DÜŞÜK
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat'ta gençlerin
aşı oranının düşük olduğuna dikkat çekti.
Vali Polat, "Aşı olan ile aşı olmayan
vatandaşlarımızın hastanede neler yaşadıklarını
biliyoruz. Vatandaş hastaneye düşünce ‘keşke’
diyor ama iş işten geçmiş oluyor. Gençlerde
de aşı oranımız düşük. ‘Bana bir şey olmaz’
mantığı ile hareket ediliyor ama gençlerimizin
de hastanede yaşadıkları durumları gördük.
Bu yüzden vatandaşlarımızın bir an önce aşı
olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
>>> 3. SAYFADA

YANGIN

Liseden mezun
olan bir gencin en
az bir spor dalı, bir
yabancı dil ve bir
müzik aletini çalmayı
bilerek mezun
olmasını istediklerini
her fırsatta dile getiren

Fazlı'dan

Polat, “Yozgatspor da
şehrin değeri. Para
anlamında çok büyük
destek veremesek de
destek veriyoruz. Ama
kendine de gelmesi
lazım. Ondan sonra
bakacağız” dedi. 3'TE

YOZGATSPOR'UN
KENDİNE GELMESİ LAZIM
Yozgat Valisi Ziya Polat,
sporu desteklerini söyledi.

GÜNCEL
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Spor Vadisi Bakımsız Ve Sahipsiz Kalmasın

AHMET
SARGIN
Yozgat için düzenmiş güzel mekanlardan biri Spor Vadisi.
Çamlık Milli Parkımız,
Kentpark ve Spor Vadisi...
Piknik yapma, yürüyüş ve spor mekanları
olarak nefes alma yerlerimiz. Buraların bakımı ve düzenlenmesi
çok önemli.
Spor Vadisini baş-

tan sona bir kez daha
gezme imkanımız oldu.
Gördüm ki: mekan çok
bakımsız hale gelmiş,
sahibi yok gibi...
Aklıma da şu geldi:
Biz yana döne Millet
Bahçesi için yer arıyoruz! Hiç düşünmüyoruz ki burası:
Millet Bahçesi için
en uygun mekan. Orman alanı yakın, düz
ayak, yeşil örtü hakim
ve Kentpark’la bütünleşecek olan geniş bir
mekan. Siyasiler ne
düşünür bilmem ama
bana Millet Bahçesi
olarak uygun alan geldi.
Yozgat eski valisi
Sayın Abdülkadir beyin hayali ve projesi
idi Spor Vadisi... Çok

emek verdi ve çok
önemsemişti. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ancak tam anlamı ile
onun planladığı şekilde
proje tamamlanmadı.
Biliyorsunuz bir de
göletin üst kısmında
düşünülen proje ve
plan vardı.
Orası da tamamlanmış olsaydı Yozgat
için en güzel mekan
olacaktı.
Gördüm ki: mekan
sahipsiz ve bakımsız
halde. Toplu binaların
Gençlik Merkezine verilen yapıların dışında
kalan mekan bakımsız
ve virane hale gelmiş.
Tuvaletler, sosyal tesis için düzenlenen
mekanlar, park alanı
ve çimenlik alanlar

bakımsız ve virane...
Öğrendiğim kadarıyla
valilik burayı sözleşme
ile Yozgat Belediyesine
devretmiş. Yani mekan
artık Yozgat Belediyesinin.
Gölet kısmı da tamamlanarak projenin
aslına uygun şekilde
bitirilmesi ve bakımı
şart. Siyasiler ne düşünürse düşünsün:
Spor Vadisi Millet Bahçesi olarak düzenlenecek muhteşem bir mekan. Ben olsam Kent
Parkı, Fuar alanı olarak
ayrılan yeri, İtfaiyeye
ayrılan yeri Spor Vadisi ile birleştirip büyük
ve muhteşem bir Millet Bahçesi yapardım;
gerisini bilmem!..
Yalnız biz de- hal-

kımızda buraları kullanma ve millet malına
zarar vermeme duygusu çok zayıf. Buralar
halkın ortak kullanım
alanı buralara zarar
vermek vatan hainliğidir. Tuvaletler ve ortak
kullanım alanları hor
kullanılmış, yazık ki
çok yazık. Cennet vatanı ne hale getiriyoruz, gavur dediğimiz o
turistler gelip buraları
görse bize ne der varın
siz düşünün! Türk insanı temiz ve medeni
insanlardı; Allah aşkına bu medeniyetsiz
insanlar nerden geldi
içimize?...
Spor Vadisine giderken çevrede duvarlara ve bina altlarına
yazılmış çirkin yazı

ve karalamalara da
rastladık. Bu ne rezalet, Allah aşkına!..
Bu sokak soytarıları
nerden türedi. İçindeki
çirkefliği dışa yansıtıyorlar. Ve çok rezil bir
görünüm arz ediyor.
Bilmem ki bu rezilliğe
nasıl dur diyeceğiz?
Millet malı diye düşünen yok!
Sözün özü millet
malına zarar veriyoruz, bu konuda duyarsızız. Varan sevgisi
dilimizde, özümüze
yansımamış; vatan
için can veririz ama
vatanın bakımı söz
konusu olunca duyarsız zevatları sadece
seyreder, yuh der geçeriz. Spor Vadisine el
atalım, görevli sayısını

çoğaltalım, özel işletmelere de bazı yerleri
ucuz maliyetine kiraya
verelim, çay- kahve
mekanları, lokanta gibi
dükkanların açılışını
kolaylaştıralım ve burayı canlandıralım.
Projenin tamamını
da bitirip halkın istifadesine sunalım. İşte
hizmet anlayışı bu!..
Millete ve halka hizmet: boş verin kese
kasa doldurmayı onların hepsi boş ve vebal
işi; siz millete halka
hizmete devam edin;
sizi yüceltecek ve
unutturmayacak olan
da halka ve Hakka
hizmettir, millete- vatana sahip çıkmaktır.
Yemin olsun gerisi boş
işler....

YOZGAT’LIYA
Sizce Yozgat’ın en önemli sorunu nedir?

SORDUK
Yozgat Çamlık Gazetesi www.
yozgatcamlik.com haber portalından
düzenlediği anketlerle gündemin nabzını
tutmaya devam ediyor.
Yozgat Çamlık Medya’nın amiral gemisi
Yozgat Çamlık Gazetesi, tarafsız ve ilkeli
yayıncılığın gereklerini yerine getirmeye,
her geçen gün yeni çalışmalarla sektörde
farklılıklar ortaya koymaya devam ediyor.
O çalışmalardan bir tanesi düzenli
olarak yayınlayacağımız anket
çalışmaları olacak.
Yozgat Çamlık Gazetesi’nin
ilk anket sorusu olarak
vatandaşlara “Sizce Yozgat’ın
En Önemli Sorunu Nedir?”
sorusunu yöneltmiştik. İlk
anketimize Yozgatlılardan yoğun
bir katılım oldu.
İşsizlik, Ekonomi, Sağlık,
Eğitim, Göç ve Diğerleri
başlıklarından oluşan sorulara
yanıt veren Yozgatlılara göre
kentimizin en büyük sorunu
oyların yüzde 40’ını alan İşsizlik
başlığı oldu.
Bunu sırasıyla yüzde 27 ile

sahipsizlik, yüzde 18.7 ile göç, yüzde 8 ile
ekonomi, yüzde 6,3 ile diğer seçenekler
takip etti.
SAĞLIK SORUNUNU
GÖRMEZDEN GELDİK
Ankette yer alan şıklardan bir tanesi de
sağlıktı. Düzenlenen anket sonucuna göre
Yozgatlı vatandaşlar kentte bir sağlık
sorunu olmadığını düşünüyor.
Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MİLLİ PARKTAKİ YANGIN İÇİN SEFERBER OLDU
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında
bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda çarşamba
günü başlayan ve Milli Parkın ardından
Kapuzbaşı Mahallesi'ne de sıçrayan alevler
nedeniyle başlatılan yangın söndürme
çalışmalarına, Kayseri Şeker İtfaiye teşkilatı
da katıldı.
Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya,
Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7
ilde ve onlarca ayrı noktada ortaya çıkan
orman yangınlarında, Türkiye’nin adeta

ciğerleri yanıyor. Tüm Türkiye; gencinden
yaşlısına yangın için seferber olurken,
Kayseri Şeker’de, Aladağlar Milli Parkı'nda
çıkan yangın söndürme çalışmalarına,
kendi bünyesindeki İtfaiye Teşkilatı ile
katılarak, adeta canla başla mücadele etti.
Saatte 80 kilometre hıza ulaşan
rüzgârların da etkisiyle yayılan devasa
alevlere teslim olan Aladağlar Milli Parkı,
İtfaiye teşkilatlarının, Ormancıların ve
gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alındı.

Özellikle Milli Parkın yüksek
kesimlerinde aniden baş gösteren bir
başka yangına da son dakika müdahale
eden ve yangının başka noktalarına
sıçramasına engel olan Kayseri Şeker
İtfaiye teşkilatı, söndürme çalışmalarına
katılan diğer itfaiye erlerine Arazözler ile
su takviyesi yaparak, yangının kontrol altına
alınmasında önemli bir vazifeyi yerine
getirmiş oldu.
Haber Merkezi

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
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Zarardan rant devşirmek

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Siyasi rakip olursunuz, ticari rakip
olursunuz, meslek
rakibi olursunuz, bir
şekilde rekabet denilen olgu hayatın farklı alanlarında gelir
bulur sizi.
İnsanoğlu, anne

karından başlıyor rekabete ikizine karşı.
Dünyaya gözlerini
açtığı gün o rekabetin içinde buluyor
farkında olmadan.
Rakip olmak, rekabet halinde olmak
zarardan rant devşirmek haline mi geliyor?
Az sonra konuşacağımız konu ülkemizin
genel yapısını, siyasi
yaşantıdan doğan
rekabette zarardan
rant devşirmenin
çirkin yüzünü ortaya
koyacak.
Lakin Yozgat’tan,
yaşadığımız toplumdan örneklerle durum

değerlendirmesi yapacak olursak, aslında işin merkezinde
başlıyor sorunlar.
Rekabet, aslında
kaliteyi doğurmalı.
Rekabet denilen
olgu bırakın kaliteyi
genellikle karşıdakinin zararından rant
devşirmeyi doğuruyor.
Benden olsun
da çamurdan olsun
mantığı karşıdakinin doğrusunu yanlış
göstermekte çekince
duymuyor.
Ucunda millete
ihanet olsa da adam
rekabet adı altında
ihanet etmekten çe-

kinmiyor.
Pandemi dönemimde, yangınlarla
mücadele ettiğimiz
böylesine zor bir süreci dahi bıyıklarını
burkarak izleyen,
kendince rant devşirenler var.
Siyaset, ticaret,
spor…
Hatta ve hatta
içinde bulunduğum
basın camiası.
Başarısızlık, kaybetme, zarar etme,
yerin dibine batma
olgularının gerçekleşmesini bekliyor ellerini ovarak.
Siyasette özellikle
yeni fikir, yenilikçi

dünya görüşü, siyasi vizyon, toplumsal
bakış açısı gibi proje
temelli fikir üretmeyenler rakibin zarar
edeceği günü bekliyor zamanla.
Muhalefette ise
iktidarın ülke ile yaşadığı kayıpları dahi
kendine rant,
İktidarda bulunan da aynı şekilde
muhalefetin ülkenin
yarınları adına ortaya
koyduğu pozitif projelere kulak asmıyor.
Adı rekabet, özü tamamen zarardan rant
devşirmek.
Yangınlar yüzünden ormanlarımız

gitti, ciğerlerimiz yanıyor. Sebebi tamamen ihanet hareketinin alçak ve çirkin
yüzü. Böylesine bir
durumda dahi millet
menfaatine eleştiriler
sunmak yerine sürecin daha uzun devam etmesi ve siyasi
zararın aynı şekilde
siyasi ranta dönüşmesini bekleyenler
var.
Özellikle pandemi
döneminde siyasi
rekabeti yüzünden
maske takmayan,
hatta hastalıkla mücadelede siyasi düşünüp aşı olmayanları
dahi üzüntü ve kaygı

ile müşahede ettik.
Ne denli acı verici bir
durum yaşadığımız
dünyanın yarınları
adına.
Ticarette de böyle
değil mi rakibin ya da
aynı işi yapan farklı
esnafın yok oluşundan beklenti duyan,
rant devşirmeye çalışanlarımız yok mu?
Maalesef, hayatın her
kesiminde karşımıza
çıkan çirkin dünya
görüşü, ruhlarımızı
kirletirken biz insanoğlu ya dünya yanarken ısınmayı, ya
da hastayken derman
olmak yerine ilaç satmayı düşünüyoruz.

“ASIDA
DEGiL
AŞILAMADA SIKINTI YAŞIYORUZ”
Vali Polat: ‘Keşke’ dememek için bir an önce aşı olunmalı

Yozgat Valisi Ziya Polat, bölgenin en düşük aşı oranın Yozgat’ta olduğunu
belirterek, “Bizim aşı sorunumuz yok aşı olmayan vatandaşımız var.
Hastane, fiziki alt yapı, ekipman sorunumuz yok. Vatandaşımızın şunu
anlaması gerekiyor. Aşıdan başka çaremiz yok” dedi.

Vali Polat, Yozgat’ta hastane
anlamında sıkıntı olmadığını,
vatandaşların bir şekilde aşı olması
gerektiğini kaydetti. Yozgat’ta
bulunan hastanelerin fiziki anlamda
sıkıntısız olduğunu anlatan Polat,
“Biz çok pikler gördük. Çok şükür ki
o piklerin altından kalktık. Ancak aşı
oranlarımızı artırmamız gerekiyor.
Bölgemizde aşı oranında en düşük
seviyedeyiz. Aşı olan ile aşı olmayan
vatandaşlarımızın hastanede neler
yaşadıklarını biliyoruz. Vatandaş
hastaneye düşünce ‘keşke’ diyor ama
iş işten geçmiş oluyor. Gençlerde
de aşı oranımız düşük. ‘Bana bir şey
olmaz’ mantığı ile hareket ediliyor
ama gençlerimizin de hastanede
yaşadıkları durumları gördük. Bu
yüzden vatandaşlarımızın bir an önce
aşı olmalarını istiyoruz” şeklinde
konuştu.
ÇAMLIK GÖZ BEBEĞİMİZ
Ülkemizin dört bir yanında
çıkan yangınlarla ilgili de
değerlendirmelerde bulunan Vali
Polat, “Memleketimizin çoğu

bölgesinde 100’ün üzerinde yangın
çıktı. Devletimizin tüm imkanları
ile yangınlar söndürülüyor. Tabi
Yozgat’ımızın en büyük değeri
Çamlık. Var olan değerlerimizi
korumak için geçen hafta
kararlarımızı aldık. Göz bebeğimiz
Çamlık milli parkında da ateş
yakmayı mangal, semaver yakmayı
yasakladık. Bu sadece tedbirleri
bizim almamızla engellenecek bir
durum değil. Vatandaşlarımızın da
dikkat etmesi gerekiyor.
Ekiplerimizle, gönüllü
hemşerilerimizle teyakkuz halindeyiz.
Birlik beraberliğin üst seviyeye
çıkması gereken dönemde sosyal
medyada çıkan asılsız haberlere
dikkat etmemek gerekiyor. Ayrıca
yangın meydana gelen bölgelere
Yozgat'tan da yardım gidiyor.
Aydıncık, Yerköy’den personel
gitti özel idareden personel gitti.
Araçlar gönderdik. Hep birlikte bu
felaketlerin de üstesinden geleceğiz.
Tabi anız yakılması da önemli bir
nokta. Çoğu tarlamız ormanlarla

iç içe durumda. Bu durum da
yangınlara neden olabilir. Sadece
orman yangınları açısından değil anız
yakılması tarlalara da zarar veriyor.
Tabi vatandaşlarımızın bu anlamda
da duyarlı olmasını istiyoruz” diye
konuştu.
ÖNCELİĞİMİZ SU!
Polat, ülkemizin önemli bir
sınavdan kuraklık sınavından
da geçtiğini belirterek, şunları
kaydetti; “Tabi köylerimizde BSK
çalışmalarımızı da yapıyoruz ancak
önceliğimiz suya yönlendirdik.
Sondajlarımızı yapıyoruz. Tabi
kışın beklediğimiz kar yağışı
gerçekleşmedi. Yağmurlar ise bir
anda yağdı toprak suyu çekemedi.
Bu nedenle yer altı sularının seviyesi
de düştü. Dışardan beslenme çok
fazla olmadı. Merkezde çok fazla
sorunumuz olmasa da ilçelerimizde
o sorunları yüksek seviyelere
ulaştı. Sondajlarımızı yapıyoruz.
Sulamalarda kapalı devre sistemi
ve saatli sulama yapmaya özen
gösteriyoruz. İçme suyu kullanımında

sıkıntımız var. Suyumuz az az olan
suyu dikkatli kullanmak lazım.”
SPOR VADİSİNİN DEVRİ
ERÇEKLEŞECEK
Spor Vadisi’nin Yozgat Belediyesi’ne
devrinin bu hafta gerçekleşeceğini
anlatan Polat, “Bu hafta spor
Vadisi'nin devri gerçekleşecek.
Bakanlıklarımızdan gelen destekleri
ortak şekilde kullanarak spor
vadisinin yarım kalan kısmını
tamamlayacağız. Önce mevcut
proje bitirilecek. Ardından yeni
projeler kazandırılacak. ‘Yarım kaldı
devam etmiyor’ algısını kaldırmamız
lazım. Kar kızağı gelecek. Spor
bakanlığından sözünü aldık” dedi.
KAZI DEVAM EDECEK
Sarıkaya Roma Hamamı’nda
kazıların devam ettiğini ve
önümüzdeki yıl da devam edeceğini
anlatan Polat, “Söz konusu
bölgede valilik misafirhanesi ve
bir apart var. Biz onların yıkımını
gerçekleştireceğiz. Oraya güzel
bir karşılama yeri yapılacak. Kültür
Turizm Bakanlığı ile görüşmemizde

en azından bir yürüyüş yolu yapma
hedefimiz var. Seneye cami ve
altındaki dükkanları kamulaştırmamız
lazım. Seneye onu da yapacağız.
İnşallah biz o paftayı temizlemeye
çalışıyoruz. Roma Hamamı Yozgat
için önemli bir değer. Yozgat’ımızın
değeri Öcal Oğuz’la Yozgat'a ne
yapabiliriz diye görüştük. İnşallah
Unesco ile de Yozgat’a katkılar
sağlayacağız.
SPORU DESTEKLİYORUZ
Liseden mezun olan bir gencin
en az bir spor dalı, bir yabancı dil
ve bir müzik aletini çalmayı bilerek
mezun olmasını istediklerini her
fırsatta dile getiren Polat, “Biz
sporu destekliyoruz. Amatör spor
kulüplerine sene başında malzeme
desteğinde bulunacağız. Biz tüm
çocuklarımızın spor yapmasını
istiyoruz. Tabi Yozgatspor da
şehrin değeri. Para anlamında çok
büyük destek veremesek de destek
veriyoruz. Ama kendine de gelmesi
lazım. Ondan sonra bakacağız” dedi.
Eda DEMİREL

MILLETVEKILI SEDEF SAHADA
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, sahada
hemşerileri ile bir araya
gelmeye devam ediyor. Her
fırsatta Yozgat’ta hemşerileri
ile istişarelerde bulunan
Sedef, “Yozgat'tayız.
Hemşerilerimiz ile bir araya
geliyor talep ve isteklerini
alıyoruz” dedi.
Meclis çalışmalarından
kalan tüm zamanını
Yozgat’ta geçirmeye
özen gösteren Sedef,
“Halka hizmet etmek için
geldiğimiz bu makamda her
zaman halkımız ile bir arada
olmaya gayret ediyoruz.
Sık sık bir araya geldiğimiz
hemşerilerimizin sorunlarını
dinliyor, çözüm üretmeye
çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL
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Ocak Hatıralarım (30)
(1990 Yılında Yapılan Bulgaristan Mitingi) -2

KENAN
EROĞLU
Ülkede asimilasyon
kampanyasına karşı
Müslümanların direnişinde 24 kişi hayatını
kaybetti.
Cebel şehri civarında başlayan direniş,
tüm ülkeye yayıldı.
1989'da devrilen komünist rejimin başındaki Todor Jivkov,
amacına ulaşamayınca Türkiye ile sınırları
açtı. Yaklaşık 360 bin
Türk Türkiye'ye göç
etti.)
“Sayın Yozgat’lı
hemşerilerim.

Bulgaristan’dan birer valizle kapı dışarı
edilen soydaşlarımızı
desteklemek.
Katil Jivkov’u ve
Bulgaristan’ı telin
etmek gibi milli bir
davada bizi desteklediğiniz ve mitingimize teşrif ettiğiniz
için hepinize teşekkür
ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Bu gün Bulgaristan’da komünizm
gerçek yüzünü göstermiştir.
Rusya’nın talimatıyla soydaşlarımıza;
“Ya ismini değiştireceksin. Ya da varını
yoğunu bırakıp gideceksin” diyor.
Ama unutuyorlar
ki;
Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır.

Soydaşlarımızı bağrına basmaktadır.
Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımız.
Bulgaristan’da kalan soydaşlarımız.
Size sesleniyoruz.
Siz yalnız değilsiniz.
Siz bizimlesiniz.
Siz yalnız değilsiniz.
Biz sizinleyiz.
Kalbimiz, yüreğimiz
sizin için atıyor.
Her şeyimizle sizinle beraberiz.
Bulgar’a boyun
eğmediğiniz için.
Bulgar adı almadığınız için.
Şevket’ler Zetkov
olmadığı için.
Ayşe’ler Velka olmadığı için.
Biz sizinleyiz.
Değil yüz bin, bir

milyon da gönderseler
sizi bağrımıza basmaya hazırız.
Büyük Türk Milleti.
Bulgaristan’dan
kovulan sen.
Yunanistan’da horlanan sen.
Rusya’da ezilen
sen.
Çin’de sömürülen
sen.
Kerkük’te.
Kıbrıs’ta,
Suriye’de.
Afganistan’da katledilen sen.
Kırım’da sürülen
sen.

Enflasyon altında
ezilen yine sen.
Doğu’daki 3-5 eşkıya ile baş edemeyen
yine sen.
Bu ne kadar devam
edecek?
Evet ne kadar?
Nereye kadar?
Ne bitmez çilen
varmış.
Yeter artık.
Bitsin bu zulüm.
Bitsin bu işkence.
Yeter artık.
Ey Türk ayağa
kalk.
Ey Türk titre ve
kendine dön
Bütün hesaplar
senin üstüne.
Çünkü sen;
Şark’ın kınına girmeyen kılıcısın.
Çünkü sen; Rızayı
Bari için,
İlay-ı Kelimetullah

için.
Cihana hükmettin.
Çünkü sen;
Fethettiğin topraklara adalet götürdün.
Mutluluk götürdün.
Nizam götürdün.
Çünkü sen;
“Biz temiz Müslümanlarız” diyen Alparslan’sın;
Çünkü sen;
“Hâkim-ül Haremeyn” diyenlere,
“Hayır asla. Biz ancak
Hadim-ül Haremeyn
olabiliriz” diyen Yavuz’sun.
Çünkü sen;
40 Kişiyle Çin’e saldıran Kürşad’sın.
Çünkü sen;
Hindistan’ı fetheden Babür’sün.
Çünkü sen;
Peygamber’in övdüğü Fatih’sin

Çünkü sen;
Tuna’yı geçen,100
kere geçen Baltık denizinde atını sulayan
akıncısın.
Çünkü sen Roma’yı
dize getiren Atilla’sın.
Elbette bütün hesaplar senin üstüne
olacak.
Çünkü sen;
Yahya Kemal’in
de dediği gibi “sanki Kalu Bela’dan beri
Müslümansın”
Fakat nedir bu halin?
150 senedir hep
ağladın, hep feryat
ettin.
Batılılaşma dedin.
Kalkınma dedin.
Sonuç alamadın.
Artık kendine dön.
Öz benliğini bul.
Müslüman Türk
olduğunu unutma.”

ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR..
Merhaba Yozgat
Gazetesi’nde çalışan
meslektaşımız Selma Arslan
hayatını Yunus Emre Şahin ile
birleştirdi. Yimpaş Alışveriş
Merkezi Düğün Salonu’nda
gerçekleşen düğün töreninde
genç çiftin nikahını Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse
kıydı. Köse, nikah defterini
geline verirken, mutluluk
temennisinde bulundu.
Düğünde genç çift, aileleri
ve yakınları ile gönüllerince
eğlendi. Biz de Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak
Selma – Emre çiftine
bir ömür boyu mutluluk
diliyoruz. Eda DEMİREL

İLAN
BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNDEN
ŞİRKET ADI ………………:
ŞİRKET SİCİL NO…….…..:
SAYI…………………...……:
KARAR TARİHİ……..…....:

Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.
1885
2021/04
26/07/2021

KARAR:
Şirketimiz’ in gerçekleştireceği 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 20 Ağustos 2021
Cuma günü Saat:15.00’de, Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda, aşağıda
belirtilen gündem maddeleri gereğince yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar
verildi. ^
GÜNDEM:
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi,
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim
kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
7. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin
belirlenmesi,
8. Dilek, temenni ve kapanış.
YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME
Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.
Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.’nin, 20/08/2021 Cuma günü saat 15’00’de, A.Nohutlu Mah.
Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı
Salonunda yapılacak, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere, …………………………………….. vekil tayin ediyorum.
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)
Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir .
( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : ( Özel Talimat varsa Yazılır)
ORTAĞIN SAHİP OLDUGU HİSSE ADEDİNİN
Tertip ve Serisi, Numarası, Adet-Nominal değeri, Oyda imtiyazı olup olmadığı
Hamiline - Nama Yazılı olduğu
Not: (A) bölümünde, (a), (b} veya ( c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. ( b) ve ( d} şıkkı
için açıklama yapılır.
O RTAĞ I N
ADI VE ÜNVANI :
ADRESİ………… ..:
İMZASI…………. ..:
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01425839

GÜÇLÜ AİLE

GÜVENLİ GELECEK
Yozgat Valiliği tarafından desteklenen
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek! projesi
kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım
Amirliği tarafından Saraykent’te mevsimlik
işçiler bilgilendirildi. Bilgilendirme
kapsamında 11 kadının telefonuna KADES
uygulaması yüklendi. Projenin başladığı

günden bu taraf ise 692 vatandaşa
bilgilendirme yapılırken, toplam 80 kadının
telefonuna KADES uygulaması yüklendi.
Proje kapsamında Ailenin önemi, Aile İçi
şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES
Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi: Anne'dir,
UYUMA projeleri hakkında bilgilendirilme
yapıldı. Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat – 75
Rahmetli Babamla geçen anılarım - 1

İSMAİL
CENAN
Rahmetlik babam
SIDDIK CENAN Kayserili Müteahhitin
kırmızı renkli 1956
Model enter kamyonunu sürüyordu.
Araba yeni üzerindeki
75 lik Thames Motor
vardı. Araba çok güçlü
ve aynı zamanda da
suratlı bir kamyondu.
Ufak tefek yüklere
banamısın demiyordu.
Arada sırada da bana
sürdürüyordu. Bu
kamyonu kullanmak
benim çok hoşuma

gidiyordu.
Babam inşaatlara
kum, çeker, çimento,
kireç, inşaat demiri
benzeri şeyleri çekerdi.
Ne iş bulsa ona giderdi. Mütüahhidin kendi
Kayseride olduğundan
oğlu bizlerle işe gider
gelirdi.
Birgün bir tane köylü amca geldi. Battal
köyünden 4-5 tane
tomruk kütük gelecek 12-13 ton tahmini
ağırlığının olduğunu
söyledi. Babamla pazarlık yaptılar. O zamanın fiyatına göre de
babam şu kadar fiyata
getiririm. Benden ucuzunu bulursanız ona
getirtin dedi. Adamda tamam ustacığım
başkasına danışmaya
gerek yok. Kabul edi-

yorum. Haydi bir an
evvel gidip getirelim
dedi.
Battal Köyüne tam
gideceğimiz sırada babamın mülteci ahbaplarından sarışın mavi
gözlü biri geldi. Ustam
beni de götürürmüsün
canım çok sıkıldı. Biraz
hava alırım. Benim için
bir değişiklik olur dedi.
Babamda bu garibanı
kıramadı vatanından
ayrı çoluk çocuğundan
ayrı hadi sen de bizimle gel dedi. Babam
her zamankı olduğu
gibi bana para verdi .
git şurdan ekmek, domates salatalık, peynir, zeytin al hemen
gel hadi bakalım dedi.
Bende gittim babamın
dediği yiyecekleri alıp
geldim. Babam ne

yaptın oğlum geldinmi dedi. Hadi binde
biran evvel gidelim
dedi. 5-6 yaşlarında KEMAL diye birde
kardeşim vardı onuda
aldık. Battal köyünün
yolunu tuttuk. Belli bir
süreden sonra köye
geldik. Köyün özünün
olduğu yere kütükleri
hazırlamışlar. Babam
arabayı tomrukların
yanına durdurdu köylüler tomrukları kamyona yüklemeye başladılar. Babam bunlar
tomrukları kamyona
yüklesinler. Haydi bizde şurda karnımızı bir
güzel doyuralım dedi.
Çeşmenin önüne oturduk. Karnımızı bir güzel doyurduk. İşçilerin
işi çok zordu. Kamyonun kasasına kalasları

dayadılar halat iplerle
manilya demirleriyle
binbir zorlukla bu iri
tomrukları kamyona
yüklemiye çalışıyorlardı. Bir ara iri bir
kütük işçilerin elinden
kurtuldu. Büyük bir
hızla kamyondan aşağı
yukarlandı. Neyseki
kimse kütüğün altında
kalmadı. Bu şekilde de
büyük bir tehlike atlattık.
Havada iyice kararmaya başlamıştı.
Bizimle beraber gelen
mülteci arkadaş korkmaya başladı eyvah
yetişemezsem beni cezalandırırlar. Bana çok
kızarlar dedi. Korkmaya başladı. Rahmetlik
babam sen üzülme
ben onlara durumu
anlatırım kızmazlar

dedi. Babam arabaya
bindi. Bizlerde bindik.
Babam yola çıkmadan önce devamlı dua
ederdi. Euzü besmele
çektikten sonra arabayı çalıştırdı. Arabayı
çok yavaş bir şekilde
çok dikkatli olarak yerinden kaldırdı. Gayet
ağır ağır dikkatli bir
şekilde sürmeye başladı. Tarlanın içinden
ağır, ağır ana yola çıkmaya çalışıyorduk. Birden çaat diye bir ses
geldi. Rahmetlik babam korktuğum başıma geldi eyvah araba
akis kesti dedi. Arabanın sahibinin oğlu
akis zaten kaynaklı idi
dedi. Babamda buna
çok kızdı, sinirlendi. Oğlum, yavrum
16-17 tonluk arabaya

5
kaynaklı akis takılırmı
dedi. Bak şimdi yolda
kaldık. Çekeceğimiz
sıkıntıları seyret bakalım dedi.
Babam kırılan bu
akisi binbir zorlukla
söküp çıkardı. Araba
yüklü olduğundan çok
zor sökülüyordu. Arabanın bu sökülen akisinide yanımıza aldım.
Gecenin karanlığında
yaya olarak yola çıktık.
Yozgat a doğru yürümeye başladık. Küçük
kardeşim KEMAL da
devamlı ağlıyor tedirgin oluyordu. Onuda
omuzuma aldım. Bu
şekilde yürümeye başladık. Yoldan geçen
arabaların hiçbiriside
durmuyordu. Hızla
geçip gidiyordu.
DEVAMI YARIN

ATATÜRK BÜSTÜ
YENiLENDi
Şefaatli Kaymakamlığı
önünde bulunan Atatürk
büstü yenilendi.

Geçtiğimiz günlerde
yıprandığı ve üzerindeki
mermerler dökülmeye
başladığı için muşamba
ile kapatılan Atatürk
büstünün yıpranmış
görüntüsü vatandaşların
tepkisine neden olmuş,
Şefaatli Kaymakamlığı
büstün yenileneceğini
duyurmuştu.
Bugün Şefaatli
Kaymakamlığı, büstün
yenilendiğini açıkladı.
Kaymakamlık tarafından
yapılan açıklamada;
“Kaymakamlığımızca,

Kaymakamlık binamız
önündeki Atatürk
büstünün mermerlerinin
yıpranması, dökülmeye
başlaması ve boyasının
solması nedeniyle
gerekli bakım, onarım
ve sipariş süreci
planlandı. Yapılan
çalışmalar sonucunda
şu andaki görünümüne
kavuşması sağlandı.
Atatürk büstü,
ilçemize yakışan
görünüme kavuşturuldu”
ifadelerine yer verildi.
Eda DEMİREL

110 BiN 214

ARACIMIZ VAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021
Haziran ayına dair Yozgat’taki motorlu
kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Yozgat’ta Haziran
ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 110 bin
214, bir önceki ay 109 bin 985, geçen
yılın aynı ayında ise 107 bin 567 olarak
gerçekleştiği belirtildi.
açıklamada, “Haziran ayı sonu
itibariyle Yozgat’ta trafiğe kayıtlı 110 bin
214 adet taşıtın yüzde 45,25’ini otomobil,

yüzde 2,09’unu minibüs, yüzde 0,52’sini
otobüs, yüzde 12,14’ünü kamyonet,
yüzde 4,8’eine kamyon, yüzde 3,58’ini
motosiklet, yüzde 0,34’ünü özel amaçlı
taşıtlar, yüzde 31,28’ini ise traktör
oluşturdu. Yozgat’ta Haziran ayında
trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya
göre yüzde 0,21 arterken, geçen yılın aynı
ayına göre ise yüzde 2,46 oranında arttı”
ifadelerine yer verildi.
Kadir GÖRGÜLÜ

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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BEEM TAKIMI

IDDIALI HAZIRLANIYOR

ASI TEK CARE!
Koronovirüs salgını tüm Dünya’da olduğu Ülkemizde ve şehrimizde de
etkisini sürdürüyor. Uzmanlar Koronavirüs salgınına ve varyantlarına
karşı bütün vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Aşının koruyuculuğuna dikkat
çeken uzmanlar, hastanelerde
tedavi gören koronavirüs
hastalarının büyük çoğunluğunun
ise aşı olmayanlarda oluştuğuna
dikkat çekiyor.
Yozgat bürokrasisi de
geçtiğimiz günlerde aşıya

dikkat çekmek için Cumhuriyet
Meydanında üçüncü doz aşılarını
olmuştu. Yozgat’ta aşılama da
oldukça gerilerde yer alıyor.
Yozgat’ta aşı oranının arttırılması
için çeşitli çalışmalar sürüyor. Biz
de Yozgatlılara ‘Aşılama çağrılarına
rağmen vaka sayıları her geçen

Feridun Aksoy: Bu
cehaletten başka bir şey
değil. Cümle alem aşı
oluyor. Millet niye aşı
olmuyor. Bu bir cehalet.
Ben 3 sefer oldum.
Bilim insanları tavsiye
ediyor. Bilmem kısırlık
yapıyormuş. 7-8 aydır
uygulanmaya başlayan bir aşının kısırlığını nasıl
biliyorsun. Delinin biri kuyuya taş atıyor. 80 akıllı
çıkaramıyor. Bana göre akıllı ve bilinçli kapanma
olması lazım. Vaka nereden kendine yol bulur
oraları tıkamak lazım. Yoksa rast gele her tarafı
kapatmışsın hiçbir anlamı yok. Yine sonradan
olacağı aynısı. İstişare ederek akıllı bir çözüm
bulunması lazım. Yoksa 5’inci, altıncı dalga da
gelir. Çin dünyanın başına bela etti hastalığı.
Dünya canıyla uğraşıyor. Yarın bir gün Çin den de
bunun hesabını sorarlar. Nasıl çıktı ortaya biranda
bütün dünyaya dağıldı. Allah sağlık sıhhat versin.

gün artıyor. Sizce ülkemizde
yeniden kapanma gündeme gelir
mi?’ sorusunu yönelttik. Yozgatlılar
yeni bir kapanmanın olmaması için
tek çarenin aşı olduğunu dikkat
çektiler.
Vatandaşları görüşleri ise şöyle:
Murat KARATEKİN

Yozgat Bozok Üniversitesinin
BeeM takımı, bu yıl da yeni
yapılacak olan yarışmalar için
iddialı hazırlanıyor. Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, BeeM
takımını ziyaret etti. Karadağ,
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin
danışmanlığında otonom sistem
yazılımları ve yapay zekâ alanında
yapılan çalışmalar hakkında bilgi
aldı.
Karadağ, "Geçtiğimiz yıl
göğsümüzü kabartarak büyük bir
başarıya imza atan BeeM takımımız

bu yıl da büyük bir özveri ile
çalışmalarına devam ediyor. Ben
inanıyorum ki kararlılıkla çıkılan
bu yolda bu sene daha büyük bir
başarı elde edilecektir. BeeM
takımı danışmanı Dr. Öğr. Üyesi
Emrah Çetin Hocamıza ve takım
üyelerine çalışmalarında üstün
başarılar diliyorum" dedi. BeeM
Takımı öğrencileri de Rektör Prof.
Dr. Ahmet Karadağ'ın kendilerini
ziyaretlerinden ve verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür
ettiler.
Murat KARATEKİN

İsmini vermeyen vatandaş: Aslında yapılan şeye
karşıyım. Bakıyorsunuz dolaşırken vatandaşın
yüzde 70-80’i maskeyi doğru düzgün takmıyor.
Bunlar olmadıktan sonra sen istediğin kadar kapan.
Senin kapatman maskeyi kapatmaya yaramıyor. Aşı
bunun tek çaresi. Aşı olmadıktan sonra istediğin
kadar uğraş., tarihimizde bir sürü hastalık aşı ile
gitti.

İLK KEZ YOZGATLI IL
TEMSiLCiSi ATANDI
Hüseyin Gür: Bu gidişle yeni kapanma olabilir.
Baya fazlalaşmaya başladı. Vatandaş olarak
aşılarımızı zamanında olabilir. Hastalık çoğaldı.
İnşallah hayırlısı olur. Yazın kapanması daha kötü.
Evde sıcakta duramıyorsun. Kışın ister istemez
durabiliyorsun.
Harun Çelik: Bu şekilde
giderse kesinlikle
kapanmaya gireriz.
Herkesin aşılarını olmasını
istiyorum. Herkesin bu
3 kurala riayet etmesi
lazım. Birde büyüklerimizi
gördüğümüzde eski
alışkanlıklarımızdan
vazgeçmemiz lazım.
Sarılma, kucaklaşma, el öpme gibi şeylere dikkat
etmemiz lazım. Büyüklerimize saygımız sonsuz.
Yine uzaktan yapalım. Bu şekilde giderse kısa
ve öz bu aşı olmayan kişilere ben hakkımı helal
etmiyorum. Aşı olmalarını istiyorum. Mesafeyi
koruyalım maskelerimizi çıkarmayalım. Birlik
beraberlik içerisinde maskelerimizi hep
takalım. Sağlık bakanlığı ne diyorsa ona uyalım.
Esnaflarımız kapanmaya girince o kadar borca
girdiler. Birçok kişi ve kişiler ekmeğinden oldu.
Yazık günah. Bunu Allah rıza için yapmamız gerekir.

Mücahit Buğrahan: Bence olmaması lazım
kapanmanın. Vaka sayılarında artış millet tedbir
almıyor. Maske takmıyor. Mesafeye dikkat etmiyor.
Birden bire millette bir gevşeme oldu. Ondan
dolayı da böyle oldu. İnşallah düşer.

Nazmi Arslan: Öncelikle aşının herkes tarafından
yapılması lazım. Bu da öyle gönüllü olmayacak
gibi gözüküyor. Zorla yapılması lazım. Kapanmalar
ekonomik açıdan pek mümkün gözükmüyor.
Kapanma olmayacak gibi. Tedbirler alınırsa sorun
çözülecek gibi.

Milli Türk Talebe Birliği Yozgat
İl Temsilciliğine atama yapıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi
Muhammed Emin Yurdusever,
ilk kez Yozgatlı olarak atanan il
temsilcisi oldu.
4 yıl süreyle görev yapacak
olan Muhammed Emin Yurdusever,
daha önce de TÜGVA’da görev
almıştı.
Yurdusever, “Atanma
sürecimde bana destek olan
dualarını esirgemeyen başta Ailem
Arkadaşlarım ve Genel Başkanımız
Dr. İsmail Emrah KARAYEL
Başkanımıza Teşekkür Ediyorum.

Bizlere verilen emaneti layıkıyla
yerine getirmek adına gece
gündüz demeden sahada olacağız.
Biz hazırız Teşkilatımız hazır
Yozgat Gençliğine Hayırlı olsun.
‘Geleceğini kendisi, toplumu ve
dünya insanlığı için en iyi şekilde
inşa edecek; Genç Kardeşlerimizin
taşıması gereken sosyal, kültürel
ve fikri donanıma sahip; ahlaklı,
kararlı ve gücünü geleneğinden
alan bir neslin yetişebilmesi için
teşkilat olmak ve her yönü ile
Büyük Türkiye idealine ulaşmaktır’
Misyonumuza uygun olarak
hareket edeceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN
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Rıza Kayaalp Tokyo'dan boş dönmedi

BOZOK YAYLASINDA

TATLI HASAT
Yozgat'ta bin bir çeşit bitkinin süslediği alanlara kovanlarını bırakan arıcılar,
yıl boyunca emek verdikleri balın hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Zengin çiçek florası ile dikkat çeken ve özellikle
gezginci arıcıların da mekanı haline gelen Bozok
yaylasında bal hasadı başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesi
Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan ve 20 yıl önce
arıcılığa başlayan ev hanımı İhsaniye Arslan'da bir yıl
boyunca emek verdiği balın hasadına başladı. Yaklaşık
230 kovan arı ile üretime devam eden Arslan, yılda bir
ton üzerinde bal üretiyor. Günlük ev işlerini yaptıktan
sonra kovanların bulunduğu bölgeye giden Arslan,
gün boyu arı ve kovanların bakımını yapıyor. Organik
doğal balın pazar sıkıntısı bulunmazken Sorgunlu
Hanımağa ismi ile Türk Patent Enstitüsünden ürettiği
balın patentini alan Arslan, Türkiye'nin dört bir yanına
satış yapıyor.Bal üreticisi İhsaniye Arslan, petekli ve
süzme balın kilosunu 120, karakovan balının kilosunu

ise 170 liradan satışa sunuyor.3 kovan arı ile arıcılığa
başladığını belirten İhsaniye Arslan, "3 kovan arı ile bu
işe başladım. Şu an 230 kovan arımız var bal üretiyoruz,
organik bal üretiyoruz. Balımız tescillendi patentimiz
var. Yılda 1 ton bal üretiyoruz. Bizim pazar sıkıntımız yok,
ülkenin her tarafına Avrupa'ya dahi ballarımız gidiyor.
Kargo ile anlaşmamız var" dedi.Bal hasadının ağustos
ayı sonu itibariyle biteceğini de söyleyen Arslan, "Bal
hasadı bugün itibariyle başladı. Ağustos ayının sonu ile
bal hasadı sona erer. Petekli ve süzme balın kilosunu
120, karakovan balının kilosunu ise 170 liradan satışa
sunuyoruz. Arı ile uğraşmak çok güzel, ben arılarla
çalışmayı çok seviyorum. Onları çok gibi seviyorum
çocuk gibi onlarla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.
İHA

ÜCÜNCÜ

KEZ KAZANDI
Milli güreşçi Rıza Kayaalp,
grekoromen stil 130 kiloda İranlı
Amin Mirzazadeh karşılaştı.
Rakibini 7-2 mağlup eden milli
sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nı
bronz madalya ile bitirdi.
2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nın 10. gününde milli
güreşçi Rıza Kayaalp, bronz
madalya kazandı.
Makuhari Messe'de
grekoromen stil 130 kiloda Rıza
Kayaalap, madalya mücadelesinde

İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı
karşıya geldi. Rakibine karşı
üstün bir oyun sergileyen ve peş
peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne
geçen milli sporcu ilk yarıyı bu
skorla önde geçti. İkinci devrede
savunmada kalan milli sporcu,
2 sayı verse de karşılaşmayı
7-2 kazandı. Rıza Kayaalp,
Tokyo 2020'de bronz madalya
alarak olimpiyatlardaki üçüncü
madalyasına ulaştı.
Haber Merkezi

03 AĞUSTOS 2021 SALI
FİYATI: 1.00 TL

03 AĞUSTOS 2021 SALI

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

YOZGATSPOR FUTBOL OKULUNA BÜYÜK ILGI
Yozgat’ın gençlerine spor yapma imkanı
veren, onların yeteneklerini keşfetmelerini
sağlayan ve sağlıklı bir birey olarak
gelişimlerine katkı sunan Yozgatspor Futbol
Okulu büyük ilgi görüyor. Tamamı gönüllü
antrenörlerden oluşan okul velilerin ilk tercihi
oluyor. Çocukların bedensel ve zihinsel
gelişimlerine katkı sunan Yozgatspor Futbol
Okulu aynı zamanda profesyonel bir alt yapı
eğitimi sunuyor.
Yozgatspor Futbol Okulu Başkanı İlhami
Ünal, hafta da iki gün antrenman yaptıklarını
söyledi. Ünal, “Cumartesi ve Pazar günleri
antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 5’te
başlayıp 7’de bitiriyoruz. Pandeminin biraz daha
hafiflemesi ile birlikte büyük bir patlama oldu.

4 grup halinde antrenmanlarımızı yapıyoruz.
Şehrin ihtiyacı olan bir etkinlik. Talebin ne
kadar çok olması bizler de o kadar çok bu işin
içine itmeye çalışıyor. Bizde devam ediyoruz

İLHAMİ ÜNAL
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hocalarımızla birlikte” dedi.
Pandemi sonrasında çok yoğun bir
talep olduğuna dikkat çeken Başkan
İlhami Ünal, “Çocuklar yaklaşık iki yıldır
evdeler. Muazzam bir içe kapanma oldu
çocuklarda. Antrenmanların başlaması ile
birlikte çocuklarda çok büyük bir değişim
oldu. Çocuklar sosyal aktivitenin içinde yer
buldukça kendilerini daha da iyi ifade etmeye
başladılar. Bizde elimizden geldiği kadar
çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz
hocalarımızla birlikte. Biz yaptığımız işin doğru
ve düzenli olduğunu çocuklardan aldığımız
geri dönüşümle daha iyi görüyoruz. Buda bizi
sevindiriyor, gururlandırıyor” şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN
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