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POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI..

KISKIVRAK

YAKALANDI!

Çok sayıda ilde camilerden hırsızlık
yapan ve zarar veren cami fareleri
Yozgat’ta kıskıvrak yakalandı. Dinlenme
tesisinde karşısında gördüğü polislerden
kaçmaya çalışan şahıs bu kez kurtulamadı.
Çok sayıda ilde camilerden hırsızlık yapan
ve zarar veren cami fareleri Yozgat’ta
kıskıvrak yakalandı. >> 2'DE

SÖZÜ ALDI YOZGAT’A

MÜJDEYi VERDi
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret
etti, Yozgat’ın taleplerini iletti. 2'DE

www.yozgatcamlik.com

NORMALLEŞME
DENETiMi

Korona virüs sürecinin
normalleşmeye başlamasıyla
orta riskli iller arasında yer alan
Yozgat’ta Vali Ziya Polat, kafe,
restoran ve kahvehanelerde
sosyal mesafe, maske ve
hijyen konusunda denetim
yaptı. Esnafı kurallara uymaları
konusunda uyaran Vali Polat,
kontrollü normalleşme süreci
hakkında esnafa bilgi verdi.
>> 4. SAYFADA

Sorgun Belediyesi’nden Fırat
Yılmaz Çakıroğlu’na Vefa…

iSMi SORGUN'DA

YAŞATILACAK
Sorgun Belediyesi’nden ülkücü
şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na
vefa. Belediye meclisi
son toplantısında Santral
Caddesi’nin ismi Sorgun Ülkü
Ocakları Başkanlığı'nın talebi
doğrultusunda ‘Fırat Yılmaz
Çakıroğlu Caddesi’ olarak
değiştirildi. >>> 2'DE

ESNAFIN, ÇiFTÇiNiN
DERDiNi DiNLEDiLER
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kalkınma Politikaları

Başkanı Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Yozgat’a geldiler.
ESNAF ZİYARETİ YAPTILAR
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler
geçiren Yozgat esnafı ve çiftçisinin derdini
dinleyen İYİ Partili heyet, Yozgat’ta Oda ve Borsa
başkanları ile bir araya gelip, esnaf ziyareti
yaptı.
Parti binasında basın toplantısı ile başlayan
programa Yerel Yönetimler Başkanı Muğla
Milletvekili Metin Ergun, Kalkınma Politikaları
Başkanı Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili
Ayhan Altıntaş, İyi Parti İl Başkanı Metin Özışık,
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İyi Parti
Merkez İlçe başkanı Ali Erarslan ve partililer
katıldı.

AK PARTi GENiŞLETiLMiŞ
IL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları
toplantısını video konferans yöntemi ile
gerçekleştirdiklerini söyledi. >> 6'DA

KÖY KÖY GEZİYORUZ
Kolonyalar Yozgat

Valisi Ziya Polat'tan

YAŞLIYA, ENGELLiYE EVDE

ÜCRETSiZ BAKIM
Yozgat Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün, “Siz Neredeyseniz Biz
Oradayız” isimli sosyal sorumluluk projesi
kapsamında hasta, yaşlı ve engellilere
evde ücretsiz bakım hizmeti sürüyor. Proje
kapsamında Kuaförlük Bölümü Eğitmeni
İhsaniye Karabacak ve öğrencileri kapı
kapı gezerek engelli, yaşlı ve hastalara
ücretsiz bakım yapıyor. >> 4'TE
Yozgat Belediye Meclisi’nden karar

KARTLI SAYAÇLAR DEĞiŞECEK

PERSONELE

TEŞEKKÜR

Vatandaşın kalbine

dokunan proje
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Halk Eğitim Merkezi’nin
sosyal sorumluluk projesi
‘Sende bir kalbe dokun’ ihtiyaç
sahibi vatandaşların kalbine
dokunuyor. Proje kapsamında
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde açılan
örgü kursunda üretilen ürünler,
ihtiyaç sahibi çocuklara
ve yaşlılara ücretsiz olarak
veriliyor. Kurs Eğiticisi Hacer
Koşar kapı kapı gezerek,
ihtiyaç sahibi alilere tespit
edip, soğuk kış günlerinde
onların kalbine sıcak bir
dokunuş yapıyor. >> 5'TE

TKDK Yozgat
İl Koordinatörlüğü
personeli gösterdikleri
gayret ve özverili
çalışmalardan dolayı
teşekkür belgesi ile
ödüllendirildi. 7'DE

E

Yozgat Belediyesi Mart
ayı olağan meclis toplantısı
başkan vekili Ahmet
Topuz başkanlığında
yapıldı. Bilal Şahin
Kültür merkezinde
yapılan toplantıda
6 gündem maddesi
görüşülerek karara
bağlandı. 6'DA

Yozgat’ta göreve başladığı ilk
günden bu tarafa vatandaşın
gönlünde taht kuran Yozgat
Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin kuruluşunun
15’inci yıl dönümünde samimi
tavrı ile gönüllere dokundu.
Vali Polat, konuklara kendi
elleri ile kolonya ikramında
bulundu. >> 7'DE

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla
Milletvekili Metin Ergun, Türkiye genelinde ilçe
ilçe, köy köy gezdiklerini söyledi.
Ergun, “Türkiye genelinde ilçe ilçe
neredeyse köy köy, şehir şehir bütün Türkiye’yi
ziyaret ediyoruz. Propaganda yapmadan genel
olarak problemlerin tespiti, sıkıntıların tespiti
yönünde notlar alıyoruz.
Bugünde birçok heyetimiz Anadolu’nun
birçok şehrinde. Anadolu’yu adım adım ziyaret
ederek Türk insanı ile insanımızla kaynaşarak,
dertleşerek, problemlerini tespit ederek
yol yürümeye gayret sarf ediyoruz. Türkiye
biliyorsunuz 2017 yılında yapılan referandum ile
bir sistem değişikliğine gitmişti.
Parlamenter demokratik sistemden partili
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmişti. Partili
Cumhurbaşkanlığı sistemi 2018 yılı 24 Haziran
seçimlerinden sonra uygulanmaya başlanmıştı.
Bu geçen süreç içerisinde genel göstergeler
elimizde. Türkiye nereden nereye gelmiş bunlar
var" diye konuştu. >> 3'TE

GÜNCEL
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Başsız İnsan Olmadığı Gibi Namazsız da Din Olmaz!

AHMET
SARGIN
Namaz İslam'ın
beş şartından biri
olan, günün belli vakitlerinde ve abdest
alınarak yerine getirilen ibadettir.
Namaz ibadetlerin
en üstünüdür. İslam’ın ikinci şartıdır.
Arapçada namaza
(Salât) denir.
Salât, aslında dua,
rahmet ve istiğfar
demektir. Namazda,

bu üç mananın hepsi
bulunduğu için, salât
denilmiştir.
Namaz kılmak,
akıllı olan ve buluğ
çağına giren her erkek ve kadın Müslüman’a farzdır.
İsra suresinin,
(Güneşin kayması
anından, gecenin kararmasına kadar ve
sabah vakti namaz
kıl) mealindeki 78.
âyet-i kerimenin aslında geçen, (Dülûküş şems) öğle ve
ikindi, (Gasak-ıl leyl)
akşam ve yatsı namazı, (Fecr) de sabah
namazıdır.
(Beydavi) "Akşama girerken, sabaha
ererken, gündüzün
sonunda ve öğle vaktinde Allah’ı tenzih
edin!" (Rum 17,18)

Adem (a.s) dan
beri, her dinde bir
vakit namaz vardı.
Hepsinin kıldığı bir
araya toplanarak, Hz.
Muhammed’e (Sa.v)
inananlara farz kılındı.
"Ey iman edenler, rüku edin, secde
edin, Rabbinize kulluk
edin ve hayır işleyin
ki kurtuluşa eresiniz."
(Hac Suresi, 77)
Namaz, Allah’ü Teala’
ya ve Resûlüne imandan sonra, bütün
amel ve ibadetlerden
daha üstün bir ibadettir.
“Sana vahyedilen
Kitabı oku ve namazı
kıl.
Muhakkak ki namaz hayasızlıktan
ve kötülükten insanı
alıkoyar.

Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut
Suresi, 29/45)
Allah Resulü (aleyhisslatü vesselam)
Efendimiz de namaz
hakkında:
“Ne dersiniz, sizden birisinin kapısı
önünde bir ırmak
bulunsa, her gün beş
defa onda yıkansa
kendisinde kir namına bir şey kalır mı?
Ashab, “hayır” dediler. Bunun üzerine
Allah Resulü (aleyhisslatü vesselam)
buyurdular ki:
İşte beş vakit namaz da bunun gibidir
ki, Allah o sayede bütün hataları giderir.”
buyurmuşlardır.
Dinimizde ilk em-

redilen farz ibadet
namazdır. "Namaz,
müminlere belli vakitlerde farz kılındı."
(Nisa, 103). Kıyamette de, imandan sonra
ilk soru namazdan
olacaktır.
Peygamber Efendimiz buyuruyor:
Münafık kimseye
sabah ve yatsı namazlarından daha
fazla ağır gelen bir
namaz yoktur.
Eğer bu iki namazdaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa
mutlaka cemaate
gelirlerdi.” (Sahih-i
Buhari, Sahih-i Müslim)
Namaz, İslam dininde imandan sonra
en kıymetli ibadettir.
Allah’ü Teala, kullarının yalnız kendisine

ibadet etmeleri için
namazı farz kıldı.
Kur’an-ı Kerîm’de
yüzden fazla ayet-i
kerimede (namaz
kılınız!) buyrulmakdadır. Hadis-i şerifte,
(Allah’ü Teala, her
gün beş vakit namaz
kılmayı farz etti.
Kıymet vererek ve
şartlarına uyarak, her
gün beş vakit namaz
kılanı Cennete koyacağını, Allah’ü Teala
söz verdi) buyruldu.
Namaz, dinin direğidir. Peygamberimiz
(S.A.V) buyurdu ki;
Başsız insan olmadığı
gibi, namazsız da din
olmaz.
İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allah’ü
Teâlâ’ya en çok yaklaştıran hayırlı amel,

namazdır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki: "Namaz dinin
direğidir.
Namaz kılan kimse, dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan, elbette dinini
yıkar."
Namazları da
cemâ'atle kılmalıdır.
Cemâ'atten birinin
namazı kabûl olursa,
onun hürmetine diğerlerinin de namazı
kabûl olur.
Ayrıca, kimin
Cenâb-ı Hakkın sevgili kulu olduğu bilinmez.
Cemâ'atin içinde,
Allah’ü Teâlâ’nın sevgili bir kulu varsa,
onun yüzü suyu hürmetine diğerlerinin
namazları kabûl olur.

Sorgun Belediyesi’nden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Vefa…

iSMi SORGUN'DA

YAŞATILACAK

KISKIVRAK
POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI..

YAKALANDI!
Ankara, Aksaray, Niğde
ve Nevşehir illerinde bulunan
ve camiler başta olmak üzere
ibadethanelere zarar veren,
hırsızlık yağan cami fareleri
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde
karıştıkları 6 ibadethane
hırsızlığının ardından yakalandı.
Sorgun İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler
tarafından yürütülen
çalışmalarda Ankara, Aksaray,
Niğde, Nevşehir illerinde
bulunan camiiler başta olmak
üzere ibadethanelere girerek
zarar veren ve camilerde
bulunan yardım paralarını
hırsızlayan, cami faresi olarak

da bilinen Sebahattin Ş., ilçede
bulunan 6 farklı ibadethaneye de
girerek hırsızlık yaptı. Sabahattin
Ş. isimli şahıs Şahbazlar
Dinlenme Tesisinde karşısında
gördüğü polislerden kaçmaya
çalışırken kovalama sonunda
yakalandı.
Şahsın yapılan GBT
sorgulamasında farklı il ve
ilçeler tarafından 11 ayrı
suçtan (Mabedden hırsızlık)
yakalamasının bulunduğu,
12 ayrı dosyadan da firarda
olduğu tespit edildiği ortaya
çıktı. Sebahattin Ş. nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına tarafından
gözaltına alındı.
Eda DEMİREL

Sorgun Belediyesi’nden
ülkücü şehit Fırat Yılmaz
Çakıroğlu’na vefa.
Belediye meclisi son
toplantısında Santral
Caddesi’nin ismi
Sorgun Ülkü Ocakları
Başkanlığı'nın talebi
doğrultusunda ‘Fırat
Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’
olarak değiştirildi.
Yozgat’ın Sorgun
İlçe Belediyesi Mart ayı
Olağan Genel Meclis
toplantısı Belediye
Başkanı M. Erkut
Ekinci başkanlığında
yapıldı. İlçeye dair
önemli konuların da
görüşüldüğü toplantıda
Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz
Çakıroğlu isminin de ilçe

merkezinde bir caddeye
verilmesi oy birliği ile
kabul edildi.
Şehitlerin rahmetle
anıldığı toplantıda,
20 Şubat 2015’te Ege
Üniversitesi Tarih
Bölümünde eğitim
gördüğü sırada çıkan
kavgada hainler tarafından
şehit edilen Fırat Yılmaz
Çakıroğlu’nun isminin
Sorgun’da da yaşatılması
yönündeki gündem önerisi
görüşüldü.
Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Fırat Yılmaz
Çakıroğlu gibi yiğitlerin
vatanın bekası adına
ortaya koydukları duruşla
aslında gönüllerde
ölümsüz kahramanlar

olduğunu belirterek, Fırat
Yılmaz Çakıroğlu ismini
Sorgun’da bir caddede
yaşatmak istediklerini
söyledi.
Ekinci, Santral
Caddesi’nin ismini Fırat
Yılmaz Çakıroğlu Caddesi
olarak meclis üyelerinin
oyuna sundu. Yapılan
oylama neticesinde Fırat
Yılmaz Çakıroğlu ismi
Sorgun caddelerinde de
yaşatılmış oldu.
Eda DEMİREL

SÖZÜ ALDI YOZGAT’A MÜJDEYi VERDi
Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül’ü ziyaret
etti, Yozgat’ın taleplerini
iletti.
Mesaisini Yozgat’ın
proje takibini yaparak
geçiren Milletvekili
Başer’in bu seferki
durağı Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül oldu.
Gül’ü ziyaret ettiğini
ve Yozgat’ın taleplerini
ilettiğini anlatan Başer,

“Adalet Bakanımız sayın
Abdulhamit Gül’ü ziyaret
ettim.
Yozgat'ımızın
talepleri hususunda
görüşme yaptık.
Sayın Bakanımızdan
Yozgat'ımıza İdari Yargı
ve Denetimli Serbestlik
ek binası yapılmasının
sözünü aldık. Talep
ve isteklerimize yakın
ilgisinden dolayı Sayın
Bakanımıza teşekkür
ederim” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL
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Anadolu
Ajansı (Ksc)

Fiil olup gerçekleşmiş iş

Yozgat'a
özgü kebap

Neptünyum
simgesi

Beyaz

Bir sanatın
kurucusu
Yozgat
ilçesi

Basım

İyi duyulan
(ses)

En kısa
zaman

Alışkanlık
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Hayat
arkadaşı

Türk Lirası
(kısaltması)

Borç
ödemede
güvenilir olma

İlave
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Bir
gösterme
sıfatı
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çalgıcı

Atılgan
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Yozgat
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Siyasetçilerin sevgili Yozgat’ı

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Son dönemde Yozgat’ın, siyasetçilerin
uğrak durağı olmaya
başladığını konuşmuştuk.
Daha çok tebessüm eden, daha çok
kucaklayan, daha

çok söz hakkı tanıyan
siyasetçiler.
Ve tüm bunların
üstüne havada bir
erken seçim kokusu
mu var sorusu sormuştuk.
Seçimlerden illallah etmiş bir basın
mensubu, her şeyden
önemlisi vatandaş
ve daha her şeyden
önemlisi bir Yozgatlı
olarak asla ve kata
bir seçim istemiyorum.
Vatandaş olarak,
ülke olarak bedelini
ödediğimiz seçimlerin
kişilerin keyfe keder
uygulamasına karşı-

yım.
Lakin bir de gerçek
var ki, seçim bağıra
çağıra gelebilirim diyor.
Bizim mahalleye
uğramayacakmış gibi
yapıyor, kafası havada geziyor, oralıklı
olmuyor ama her an
ilk fırsatta seçim havasına tutulabiliriz.
İktidar-muhalefet tüm
siyasi partiler yoğun
bir program telaşında.
Olabildiğince halkla iç
içe olmaya çalışıyor,
verdikleri mesajlarla
bir birlerinin tezini çürütmeye gayret ediyorlar.

Bakıyorum, siyasetin ve siyasetçinin
derinden iş yaptığı
Yozgat’ımızda da durum farklı değil.
Her an bir siyasi
hareketlilik çıkıveriyor
karşımıza.
İYİ Partili yöneticiler şehrimize geldi.
Bugün de AK Partili
yöneticiler Yozgat’ımızda olacaklar.
Diğer siyasi partiler
de kendi içinde bir
hareket mekanizması
oluşturmuş durumda.
Partilerin iç dünyalarındaki hareketlilik de
bu anlamda önemle
takip edilmesi gere-

ken bir durum.
Düne kadar suspus
olan siyasi partiler ne
oldu da bir anda hareketlendiler.
Aslına bakarsanız
biraz da etki tepki
meselesinden yürüyor
işler.
Siyasi rekabet ‘hareket’ olarak yansıyor
ister istemez.
Siyasette bir taraf
hareket halinde iken
diğer taraf bu duruma
kayıtsız kalmıyor.
Dün İYİ Partililer
Yozgat’taydı bu gün
AK Parti’de Anayasa
Komisyonu Başkanı
ve Yozgat Milletvekili

Bekir Bozdağ ile Milletvekili Yusuf Başer
şehirde çeşitli ziyaretler ve toplantılar yapmak üzere gelecekler.
Bakıyorum, MHP,
Deva Patisi, CHP’de
hareketlilik hakim.
Hareketli olmak kamuoyu nazarında
‘parti çalışıyor’ izlenimi verse de etkili
hamleyi yapan, etkili
söylemde bulunan
akılda kalacak.
Bizler de Yozgat
Çamlık Medya olarak
siyasi süreci yakinen
takip ediyoruz.
Kimler hangi projelerle, hangi vizyonla

halka yaklaşıyor gözlemleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız.
Kimler hangi niyetle Yozgatlı’ya yaklaşır
işte o kısım boyumuzu aşar.
Niyet okuyuculuk
yapamıyoruz, yapamayız.
Biz olanı yazacağız
sizler niyetleri tahlil
edeceksiniz.
Melese akılda başlıyor
vicdan da bitiyor.
Sanırım siyaset
konuşmaya hatta kesintisiz siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Allah sonumuzu
hayır etsin.

ESNAFIN, ÇiFTÇiNiN
DERDiNi DiNLEDiLER
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kalkınma Politikaları

Başkanı Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Yozgat’a geldiler.

ESNAF ZİYARETİ YAPTILAR
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Yozgat
esnafı ve çiftçisinin derdini dinleyen İYİ Partili heyet, Yozgat’ta
Oda ve Borsa başkanları ile bir araya gelip, esnaf ziyareti yaptı.
Parti binasında basın toplantısı ile başlayan programa Yerel
Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, Kalkınma
Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili Ayhan
Altıntaş, İyi Parti İl Başkanı Metin Özışık, Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, İyi Parti Merkez İlçe başkanı Ali
Erarslan ve partililer katıldı.
KÖY KÖY GEZİYORUZ
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili
Metin Ergun, Türkiye genelinde ilçe ilçe, köy köy gezdiklerini
söyledi.
Ergun, “Türkiye genelinde ilçe ilçe neredeyse köy köy, şehir
şehir bütün Türkiye’yi ziyaret ediyoruz. Propaganda yapmadan
genel olarak problemlerin tespiti, sıkıntıların tespiti yönünde
notlar alıyoruz. Bugünde birçok heyetimiz Anadolu’nun
birçok şehrinde. Anadolu’yu adım adım ziyaret ederek Türk
insanı ile insanımızla kaynaşarak, dertleşerek, problemlerini
tespit ederek yol yürümeye gayret sarf ediyoruz. Türkiye
biliyorsunuz 2017 yılında yapılan referandum ile bir sistem
değişikliğine gitmişti. Parlamenter demokratik sistemden partili
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmişti. Partili Cumhurbaşkanlığı
sistemi 2018 yılı 24 Haziran seçimlerinden sonra uygulanmaya
başlanmıştı. Bu geçen süreç içerisinde genel göstergeler
elimizde. Türkiye nereden nereye gelmiş bunlar var. Bizzat
ta halkın, esnafın, emeklinin, memurun, işçinin durumu nedir
onu da gözlerimizle gözlemleyerek bakmaya çalışacağız. Çok
hüküm vermem gerekirse şunu söylemek istiyorum. Bu 2 yıllık
süreç içerisinde partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’yi
gerçekten uçurmuş. Ama nasıl uçurmuş denilirse uçurumdan
uçurmuş. Bütün göstergeler negatife doğru yönelmiş” dedi.
YOZGAT’TA OKUDUM
Daha sonra konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
Ümit Özlale ise, Yozgat Lisesinde okuduğunu dile getirdi.
Özlale, “Kaybettiğimiz kötüye giden şeylerden biri hukuk
ve adalet. Bu süreç içerisinde muhterem hemşerilerim ve
Yozgatlılar. Hemşerilerim diyorum çünkü ben Yozgat Lisesi
mezunuyum. En az sizin kadar Yozgatlıyım” diye konuştu.
Özlale, “Uluslararası bir ülkede hukuk ve adalet sisteminin
iyi işleyip işlemediğini gösteren uluslararası endekslerde
Türkiye 101’nci sırada iken 2 yıl içerisinde 107’inci sıraya
gerilemiş durumda. 2 yıl içerisinde 6 basamak birden gerilemiş
ki bunun anlamı Myanmar ve Bangladeş seviyesine inmiş
Türkiye. Bir diğer gösterge hükümetlerin şeffaflığını gösteren
endekste Türkiye 2018 yılında 93. Sırada iken 2020 yılının

endeksinde 97’nci sıraya gerilemiş durumda. Yolsuzluk algısı
bütün dünyadaki endeksinde 2018 yılında 54. Sırada iken partili
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 60’ncı sıraya gerilemiştir. Yine
6 basamak birden düşüş yaşanmış 2 yıl içerisinde., Bunun
anlamı şu. Hükümetin hukuk içerisinde hareket etmesi demek.
Hükümetin yetkisinin kısıtlanması hükümetin denetlenebilir
olması demek. Burada 2018 yılında 11’nci sırada iken 2020
yılında tam 124’ncü sıraya gerilemiştir. Yani 13 basamak birden
2 yılda hükümetin yetkilerinin kısıtlanması, hesap verilebilirliği,
denetlene bilirliğinde 13 basamak birden Türkiye geriye
gitmiş durumdadır. Türkiye bu 2 yıllık süreç içerisinde partili
Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bütün göstergelerinde geri gidiş
var. 2 tanesi hariç. Biri yolsuzlukla hızla bir tırmanış diğeri
işsizlikte hızla bir tırmanış var. Kinayeli söylüyorum. Esasında
onlarda daha büyük bir düşüş var. Türkiye’nin bir an önce
bu sistemden bu hukukun üstünlüğünü kaybeden sistemden
kurtulması lazım. Türkiye’nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş
parlamenter sisteme geçişi gerekir. Biran önce hukukun
üstünlüğünü temin etmesi gerekir. Hesap verebilir bir hükümet
algısının biran önce oturması, yerleşmesi gerekir” şeklinde
konuştu.
4’TE BİRİNİ KAYBETMİŞ
AK Partinin 20 yıllık iktiranda Yozgat’ın tarım alanlarının
4’te birini kaybettiğini aktaran İYİ Parti Kalkınma Politikaları
Başkanı Ümit Özlale, “Biz gittiğimiz illerdeki sorunları
partililerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak, kendi çözüm
önerilerimizi sunmak için Anadolu’yu karış karış geziyoruz.
Bugünde Selçuklu coğrafyasının en önemli yerlerinden biri olan
Yozgat’tayız. İflasın esiğinde olan esnafımızla görüşeceğiz. Bir
türlü hak ettiği değeri alamayan, üvey evlat muamelesi gören
çiftçimizin derdini dinleyeceğiz. Sanayici ve tüccarımızla
görüşüp İyi Partinin çözüm önerilerini anlatacağız.
Türkiye’nin çok büyük bir istihdam problemi var. Türkiye
gencini, yaşlısını, kadınını, erkeğini iş sağlayamayan onu
fakire ve yoksulluğa terk eden bir ekonomi modelini izliyor.
Bizim önceliğimiz tekrardan istihdam sağlayan gençlerin iş
bulma kaygısı olmadığı bir ülke sağlamak. Bunu Yozgat’a da
indirgeyecek olursak aynı problem burada da var. Türkiye’nin
en fazla göç veren illerinden bir tanesi. Üzüntülü olan eğitimli
gençlerimiz ve kadınlarımız daha çok göç ediyor. Oysa
burası tarihi ve potansiyeli ile çok önemli bir kent. Bir türlü
bu potansiyeli değerlendirilmeyen bir kent ekonomisi ile
karşı karşıyayız. Esnafımızı çalıştık. Gördük ki, hiçbir şekilde
denetlenmeyen, düzenlenmeyen ulusal market zincirleri
buradaki esnafımızı da iflasa sürüklüyor. Pandemi sürecinde
derdi artan esnafımız hem zararının nasıl karşılayacağını hem
de ulusal market zincirleri ile nasıl başa çıkacağını düşünüyor.

Çiftçimizi çalıştık. Çok üzen bir şey. Ak Parti iktidarında son 20
sene içerisinde Yozgat tarım alanlarının dörtte birini kaybetmiş.
Nadasa bırakılan alan Sinop ile Zonguldak’ın toplam tarım alanı
kadar. Bizim çiftçimiz Yozgat’ta para kazanacakken nitelikli
tarım yapıp toprağında kalacakken adeta toprağını kaybetmeye
zorlanmış. Türkiye’nin problemleri ne işe Yozgat’ımız
bu problemleri daha da fazlasıyla hissediyor. Sanayi bir
türlü istediği payı alamamış. Teşviklerden yeteri kadar
yararlanılmamış ve yozgat7ımız kendi kaderine terk edilmiştir.
O yüzden biz bu geziyi çok önemsiyoruz” dedi.
HALKIN İÇİNDE BİR PARTİYİZ
İYİ Partinin halkın içinde bir parti olduğunu kaydeden İYİ
Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da, “Ben bir soru ile
başlamak istiyorum. Sizce en başarılı padişah hangisidir ve
nasıl olur. Adil olması, gösterişten uzak olması lazım. Ayrıca
da halkın arasında dolaşması lazım. Bunlar İyi padişahların
bizce önemli özellikleri. Bunların önemi yaptıkları icraatın
halk tarafından nasıl görüldüğünü anlamaları lazım.
Biz hep egemenlik milletindir diyoruz. Bunun anlamını
düşündüğümüzde millet egemenliği nasıl kullanacak. Nasıl
söz sahibi olacak. İşte parlamento o zaman devreye giriyor.
Parlamento demek aslında milletin beklentilerini, önceliklerini
iktidara ve yöneticilere bildirmek demektir. Dolayısıyla
milletvekillerinin parlamenterlere burada bir kriteri var. Onlar
halktan aldıklarını yöneticilere bildirmek. Ayrıca da yönetimi
halkı adına denetlemek. Vergilerde toplamada öncelikler nasıl
olacak.
Adalet nasıl sağlanacak ve bu toplanan gelirler halkın
beklentilerine uygun olarak harcanacak mı, halkın öncelikleri
nelerdir? Şimdi Yozgat halkına soruyorum. Türkiye’nin
birinci önceliği Kanal İstanbul mudur? Değildir. Ama işte bu
halktan kopuk bir iktidar göstergesidir. Şatafat ve gösterişe
önem veren kibirli olan hükümetler halktan kopuk demektir.
Dolayısıyla milletvekillerin geri bildirim olayını çok iyi
uygulamamız lazım. Bizde parti olarak buna çok önem verdik.
Genel başkanımızla, milletvekillerimizle, genel başkan
yardımcılarımız, teşkilatlarımızla halkın içinde dolaşmaya ve
sorunlarını, önceliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu bilgelerimizi
partimizin ilgili başkan yardımcılarımızla görüşüp onun
bir kısmını mecliste dile getirip iktidarı bilgilendirmeye
çalışıyoruz. Bununla ilgili çözüm önerilerini hazırlıyoruz. Burada
da amacımız Yozgat’ın sorunlarını anlayabilmek ve sizlerle
istişarede bulunmaktır. Biz burada özellikle halk egemenliğini
uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah buradan hayırlı sonuçlar
çıkacak diyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından İYİ
Partili heyet Yozgat ve İlçelerinde Borsa ve oda Başkanları ile
bir araya geldi. Kadir GÖRGÜLÜ
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İnsanın iddiası

UĞUR
ÖZBEK
“Mükemmelleşebilir canlılar olarak
doğduk ve asla mükemmel olamayacağız” diyor Proudhon
oldukça karamsar ya
da çokça gerçekçi bir

tutumla. Karamsar
olmak ile gerçekçi
olmak arasında “bir
farkındalık” mesafe
var.
“Mükemmel” kelimesinin tekamül ile
ilişkisi sadece ses
benzerliği değildir
sanırım. Mükemmel,
tamamlanma, eksikliği tamam edilmiş
şeklinde anlaşıldığında mükemmelleşebilir
canlılar olarak doğduk tezinin gerçekliği
daha anlaşılabilirdir.
Her zaman bir mü-

kemmellik iddasındaki insanın, tanrılaşma
iddiasına kapı araladığı korkarak söylenebilir.
Oysa mükemmel
olan sadece O’dur. Ve
insan yalnızca Mükemmele ulaşabilir.
Peki çoğu sanatçının eseri karşısındaki
tutumu, eserini yaptığından çok onu yarattığına dair söylemi
insanı tanrılık iddiasına yaklaştırmıyor
mu?
Michaelangelo’nun

ünlü “Musa” adlı
heykelini yaptıktan
sonra elindeki çekici heykele fırlatarak
“perché non parli”
yani “neden benimle
konuşmuyorsun” diye
ünlemesini, tam olarak kendisini “Musa”
nın tanrısı sayması
ve “Musa”ya canlılık
izafe etmesi olarak
okuyabiliriz.
Ya da Tanrı’nın ilahi buyruğuyla ortaya
koyduğu emirleri ve
yasakları alabildiğine
hoyratça çiğneyen bir

insan mükemmellik
iddiasında değil midir? Çünkü hoyratlığı ve umarsızlığının
içinde kocaman bir
meydan okuma yok
mudur?
Böylece kendini
Mükemmelin yerine
koymuş olmuyor mu?
Veya Tanrı’nın bir
ahlaka aykırı davranış karşılığında vaaz
edilen yaptırımın çok
ötesinde bir ceza ile
insanın ümüğüne çöken ve adeta onu bu
şekilde terbiye etme-

ye kalkan bir insan
Tanrılık iddiasında
değil midir ve (terbiye edici olarak) “Rab”lık misyonunu üstlenmiş olmuyor mu?
Nereye koyacağız
bütün Tanrılıklarımızı.
İçimize sığdıramadığımız için taşıp etrafımızı ve etrafımızdakileri boğmuyor mu?
Ne kadar bu iddiadaysak o kadar zarar
vermiyor muyuz, tabiki önce kendimize...
Farkında değildik,
sarhoştuk, Kasımpa-

şa’daydık vapuru da
onlar vurdu zaten biz
vurmadık...
Evet, hepimiz
mükemmelleşebilir
canlılar olarak doğduk ama Mükemmele
ulaşmaya çalışacağımız yerde Mükemmelin yerine kendimizi
koymayı tercih ettik,
hepsi bu.
“bırak” dedi meczup “bırak dağınık
kalsın, söylenip kendini yorma”
“peki” dedi diğeri
usulca...

YOZGAT’TA NORMALLEŞME DENETiMi
Yozgat’ta kontrollü normalleşme
sürecinin başlamasının ardından Vali
Ziya Polat, kahvehane, restoran ve
kafelerde denetim yaptı.
Korona virüs sürecinin
normalleşmeye başlamasıyla orta
riskli iller arasında yer alan Yozgat’ta
Vali Ziya Polat, kafe, restoran ve
kahvehanelerde sosyal mesafe,
maske ve hijyen konusunda denetim
yaptı. Esnafı kurallara uymaları
konusunda uyaran Vali Polat, kontrollü
normalleşme süreci hakkında esnafa
bilgi verdi.
Diğer yandan ise emniyet ekipleri
anonslarla vatandaşlara hijyen ve
temizlik kurallarını hatırlatarak salgınla
topyekun mücadele çağrısı yaptı.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
YOZGAT EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

Yozgat Eğitim Ve Kültür Derneği'nin Olağan Genel Kurul
Toplantısı 23 Mart 2021 Salı günü saat 14:00'te YOZGAT MERKEZ’
adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci
toplantının 30 Mart 2021 Salı günü aynı yer ve aynı saatte
yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Yoklama, açılış ve Kongre Divan heyetinin seçimi
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının
okunması ve müzakeresi
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın
alınması, kiralanması bağış veya vasiyet yoluyla Derneğe intikal
edenlerin Dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul
ve gayrimenkul malların satılması veya kendisine ait mevcut
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni
hakların başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve
tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulu
veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkalarının yapacağı hibelerin kabul edilmesi,
tapuda tevhid ve ifraz yaptırmaya, inşaat yaptırmaya, tapuda takrir
vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerine üst
hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek,
şerh vermek, şerh almak, intifa ve irtifak hakkı tesis ettirmek,
Derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında Yönetim
Kuruluna salahiyet verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Güvenlik görevlileri kentin en işlek
caddelerinin giriş ve çıkışlarında HES
kodu uygulaması ve ateş ölçümü yaptı.
Korona virüs ile mücadelede
rehavete kapılmadan bu süreci atlatmak
istediklerini söyleyen Vali Polat,
“Yozgat’ımız orta riskli iller arasında.
Bizi bu orta riskli iller kategorisine
taşıyan sağlık çalışanlarımıza tüm
güvenlik görevlilerimize, filyasyon
ekiplerimize ve tabi ki kurallara
uyan tüm hemşerilerimize teşekkür
ediyorum.
Ancak sarı bölgedeyiz, sarıdan
turuncuya geçmekte çok kolay sarıdan
maviye geçmekte kolay. Ama tedbirlere
uyduğumuz zaman maviye geçeriz,
uymadığımız zaman turuncuya geçeriz.

Biz bugün il genelinde 2 bin
üzerinde denetim ekibimizle sahadayız.
Herkesi bilinçlendiriyoruz, farkındalık
yapıyoruz.
Tekrar kısıtlama dönemine
girmemek için esnaflarımızı uyarıyoruz,
onlarla sohbet ediyoruz.
Tedbirlere uymadığımız zaman
turuncu bölgeye de geçebiliriz
tedbirlere uyduğumuz zaman da maviye
de geçeriz. Tüm hemşerilerimize biraz
daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Hep
beraber tedbirlere uymamız gerektiğini
belirtmek istiyorum” dedi.
Vali Ziya Polat’a denetimlerde,
Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl
Jandarma Komutanlığında görevli Albay
Özel Küçükuysal'da eşlik etti. IHA

YAŞLIYA, ENGELLiYE EVDE ÜCRETSiZ BAKIM
Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün,
“Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” isimli sosyal
sorumluluk projesi kapsamında hasta, yaşlı ve
engellilere evde ücretsiz bakım hizmeti sürüyor.
Proje kapsamında Kuaförlük Bölümü Eğitmeni
İhsaniye Karabacak ve öğrencileri kapı kapı
gezerek engelli, yaşlı ve hastalara ücretsiz bakım
yapıyor.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü kuaförlük alanında eğitim gören
kursiyerler ve eğitmen İhsaniye Karabacak, şehir
merkezinde hasta, yaşlı ve engellilerin ücretsiz
kişisel bakımlarını yaparak saç tıraşı yapıyor.
Evde berber hizmeti talep eden vatandaşlar Halk
Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
ile iletişime geçiyor. Bu hizmeti talep eden
vatandaşların evine giden kursiyerler ve eğitmenler,
dezavantajlı vatandaşların tıraş olmalarını sağlıyor.
Özellikle dışarıda berbere gitmekte güçlük çeken
engelli ve yaşlı vatandaşlardan oldukça talep gören
hizmet, vatandaşlar tarafından da takdir görüyor.
KİŞİSEL BAKIM YAPIYORUZ
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın,
amaçlarının dezavantajlı kesimlerin kişisel
bakımlarını yapmak olduğunu aktardı.
“Amacımız dezavantajlı kişisel bakımlarının
yapılarak kendileriyle ve sosyal çevreyle
barışıklığını artırabilmek, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli
bir yaşam sürmelerine katkı sağlayabilmektir.
Ayrıca bu proje ile yardımlaşma ve dayanışma gibi
hasletlerimizi yeni nesillerimize aktarmaktır” dedi.
Murat KARATEKİN
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Vatandaşın kalbine

dokunan proje
Halk Eğitim Merkezi’nin sosyal sorumluluk
projesi ‘Sende bir kalbe dokun’ ihtiyaç sahibi
vatandaşların kalbine dokunuyor. Proje
kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde açılan örgü kursunda üretilen
ürünler, ihtiyaç sahibi çocuklara ve yaşlılara
ücretsiz olarak veriliyor. Kurs Eğiticisi Hacer
Koşar kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahibi alilere
tespit edip, soğuk kış günlerinde onların kalbine
sıcak bir dokunuş yapıyor.
Koşar, ihtiyaç sahibi çocuklara atkı bere,
yaşlılara ise şal, yemeni, diz örtüsü ve yelek
hediye ediyor.
Koşar, insanların mutluluğuna şahit olmanın
çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın
ise, iki tane sosyal sorumluluk projelerinin
olduğunu söyledi.
Aydın, “Sende bir kalbe dokun projemiz
kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek oluyoruz. Çocuklara atkı, bere yaşlılara
ise şal, yemeni, diz örtüsü ve yelek hediye
ediyoruz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu
ediyor” dedi. Murat KARATEKİN
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Yozgat İlim Ve Kültüre Hizmet
Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı
22 Mart 2021Pazartesi günü saat 10:30'te
YOZGAT MERKEZ’ adresindeki Dernek
merkezimizde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.
Bu çağrıda yeterli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının
29 Mart 2021Pazartesi günü aynı yer ve aynı
saatte yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Yoklama, açılış ve Kongre Divan
heyetinin seçimi
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları
faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulunun ibrası
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
üyelerinin seçimi
5- Derneğe lüzumlu olan menkul ve
gayrimenkul malların satın alınması,
kiralanması bağış veya vasiyet yoluyla
Derneğe intikal edenlerin Dernek
üzerine intikal ve tescil muamelelerinin
yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların
tesis edilmesi veya mevcut menkul ve
gayrimenkul malların satılması veya
kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul
mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni
hakların başkaları lehine tesis ve tescil
edilmesi, resmi, özel ve tüzel kişilere
bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi,
tahsisin kabulu veya kiralanması, menkul
veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkalarının yapacağı
hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhid
ve ifraz yaptırmaya, inşaat yaptırmaya,
tapuda takrir vermek, takrir almak, cins
tashihi yapmak, taşınmazlar üzerine üst
hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü
ayni hak tesis etmek, şerh vermek, şerh
almak, intifa ve irtifak hakkı tesis ettirmek,
Derneğin gayesine uygun olarak borç alma
hususlarında Yönetim Kuruluna salahiyet
verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış
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Yozgat Belediye Meclisi’nden karar

KARTLI SAYAÇLAR DEĞiŞECEK
Yozgat Belediyesi Mart ayı olağan
meclis toplantısı başkan vekili Ahmet
Topuz başkanlığında yapıldı.
Bilal Şahin Kültür merkezinde
yapılan toplantıda 6 gündem maddesi
görüşülerek karara bağlandı.
Gündemin ilk maddesinde
S Plakalı araçlardan alınan
devir ücretlerinin görüşülmesi
oldu. Yapılan görüşmede devir
ücretlerinden ücret alınmaması oy
birliği ile kabul edildi.
İkinci gündem maddesinde ise
servis araçlarının yönetmeliğinde

AK PARTi GENiŞLETiLMiŞ

IL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, AK Parti Genişletilmiş
İl Başkanları toplantısını
video konferans yöntemi ile
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Köse, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada; “İl Başkanımız
Sayın Yusuf Başer, İl Genel Meclis
Başkanımız Sayın İskender Nazlı,
İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın
İlknur Ünal ve İl Gençlik Kolları

Başkanımız Sayın Kazım Emiroğlu
Şimşek’le birlikte Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla,
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları
toplantımızı video-konferans
yöntemiyle gerçekleştiriyoruz.
Toplantımızın ülkemiz ve
memleketimiz için hayırlara vesile
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz
ediyorum” dedi. Eda DEMİREL

bazı değişikliklerin olduğundan
dolayı yeni yönetmeliğin kabulü oy
birliği ile kabul edildi.
Diğer bir gündem maddesinde

ise Su evsel atık vergi bedellerinin
görüşülmesine maddesi oy birliği ile
kabul edildi.
Kartlı su sayaçlarının faturalı
okuma sistemine geçilmesi
maddesinde ise yapılan açıklamada,
yeni sistem ile birlikte artık kartlı
sayaçlara su yüklenemediğinden
dolayı sayaçların faturalı okuma
sistemine geçilmesi oy birliği ile
kabul edildi. Kat karşılığı temlik
verilmesi ve imar tadilatlarının
görüşülmesiyle birlikte toplantı sona
erdi. Kadir GÖRGÜLÜ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
YOZGAT KURS VE OKUL TALEBELERİNE
YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Yozgat Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Olağan
Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 Salı günü saat 10:30'te YOZGAT
MERKEZ’ adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.
Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci
toplantının 30 Mart 2021 Salı günü aynı yer ve aynı saatte
yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Yoklama, açılış ve Kongre Divan heyetinin seçimi
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının
okunması ve müzakeresi
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın
alınması, kiralanması bağış veya vasiyet yoluyla Derneğe intikal
edenlerin Dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul
ve gayrimenkul malların satılması veya kendisine ait mevcut
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni
hakların başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve
tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü
veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkalarının yapacağı hibelerin kabul edilmesi,
tapuda tevhid ve ifraz yaptırmaya, inşaat yaptırmaya, tapuda takrir
vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerine üst
hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek,
şerh vermek, şerh almak, intifa ve irtifak hakkı tesis ettirmek,
Derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında Yönetim
Kuruluna salahiyet verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

"Dinamik Denetim Süreci" başladı!
İçişleri
Bakanlığının yeni
tip koronavirüsle
(Kovid-19) mücadele
kapsamında başlattığı
"Dinamik Denetim
Süreci" Aydıncık’ta
başladı. Denetime
Aydıncık Kaymakamı
Adem Balkanlıoğlu
da katılım sağladı.
İlçe genelinde
toplamda 42
görevliden oluşan
ekiplerin yapmış
olduğu denetimlerde,
Kontrollü
normalleşme
döneminin
sürdürülebilirliği
ve bir an evvel
tam anlamıyla
normalleşmenin
sağlanması için
temizlik, maske,
mesafe prensiplerinin
yanı sıra hayatın her

alanını kapsayacak
şekilde belirlenen
kurallara toplumun
tüm kesimlerince
uyulmasının
önemi anlatıldı.
Hafta başında
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, korona
virüste yerinde
karar döneminin
başladığını
duyurmuş, birçok
kısıtlama kaldırılmıştı.
Bu açıklamalara göre
orta riskli olarak
değerlendirilen
Yozgat’ta da
kısıtlamalar kaldırıldı,
hayat kısmen de olsa
normale döndü. Bu
anlamda, denetimler
de hem il merkezinde
hem de ilçelerde
artırıldı. Eda
DEMİREL

LE KIYASLARSAN KIYASLA 101 KERE

KONTROL ET FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK’A GİRME
DOĞUŞ FİLİZ ÇAY 1000 GR
33.75₺

28.75₺

1.95

26.95₺

24.50₺

ABDURRAHMAN TATLICI
MEYSU Y.YAĞLI SÜT 1 LT HERİCAN YOĞURT
GEDİK BÜTÜN PİLİÇ KG RECEL 1800 GR
4 KG
13.95₺

11.95₺

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

DALGA SU 5 LT
2.75 ₺

TOZ ŞEKER 5 KG

₺

5.95 ₺

4.45

₺

24.95₺

20.95₺

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

₺

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
DOMESTOS ULTRA
ÇAMAŞIR SUYU 3240 ML
20.95₺

17.95₺

BAHÇIVAN BEYAZ PEYNİR
900 GR
27.95₺

23.75₺

YETİŞ ASPİRİN 4 LT
14.95₺

12.95₺

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₺

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

₺

CİF KREM 750 ML
ÇEŞİTLERİ
11.95₺

9.25

Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

₺

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

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

29.90₺

12.75₺

9.95

₺

17.95₺

11.75₺

01-05
MART

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:

TEŞEKKÜRLER SORGUN BELEDiYESi
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef,
ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını
Sorgun’da bir caddede yaşatma kararı alan
Sorgun Belediyesi’nin bu anlamlı davranışına
teşekkür etti.
Sorgun Belediyesi’nden ülkücü şehit Fırat
Yılmaz Çakıroğlu’na vefa. Belediye meclisi son
toplantısında Santral Caddesi’nin ismini ‘Fırat
Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’ olarak değiştirdi.
Bu değişiklik Yozgat’tan da bu büyük
takdir topladı. MHP Milletvekili Sedef, bu
karardan duyduğu mutluluğu şöyle ifade etti;
“Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun
ismi Sorgun ilçemizde yaşayacak. Dün
yapılan Belediye Meclisi toplantısında
Santral Caddesi’nin ismini ‘Fırat Yılmaz
Çakıroğlu Caddesi’ olarak değiştiren Sorgun
Belediye Başkanımız ve meclis üyelerine
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
4. sınıf öğrencisiyken hain PKK teröristleri
tarafından şehit edilen kardeşimiz Fırat Yılmaz
Çakıroğlu’nu rahmet ve hürmetle anıyorum.”

Kolonyalar Yozgat

Valisi Ziya Polat'tan
Yozgat’ta göreve başladığı ilk günden bu tarafa
vatandaşın gönlünde taht kuran Yozgat Valisi Ziya
Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kuruluşunun
15’inci yıl dönümünde samimi tavrı ile gönüllere
dokundu. Vali Polat, konuklara kendi elleri ile kolonya
ikramında bulundu.
Korona virüs tedbirlerini önemsediklerini ve
tam uyum ile vaka sayılarının önüne geçmeyi
hedeflediklerini kaydeden Polat, “ Yozgat orta riski
iller arasında yer aldı. Ancak bu bizleri rehavete
sürüklemesin. Yozgat Valiliği, kolluk kuvvetleri olarak
denetimlerimiz sıklıkla devam edecek. Temizlik,
maske, mesafe kurallarına uyalım ki tam normale
dönebilelim” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü
personeline teşekkür belgesi

KOYUN YIKAMA MAKiNALARI

YAYGINLAŞTIRILIYOR
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP)
tarafından desteklenen Tarımsal Eğitim ve
Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
ile ortak hazırlanan "Kop ile Koyun Yıkama
Makinalarının Yaygınlaştırılması Projesi"
kapsamında 2 adet küçükbaş hayvan yıkama
makinası alındı.
Makinalar Yozgat çiftçisine hizmet edecek.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya,
koyunlarda görülen dış parazitlerin, özellikle
de bit, pire gibi insektler ile akar ve kenelerden
korunmanın hayvan sağlığı açısından ayrı bir
öneme sahip olduğunu söyledi. Alınan koyun
yıkama makinaları ile dış parazitlere karşı etkili
ve hijyenik ilaçlama yapılabileceğini ve bu
makinalarla Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği tarafından küçükbaş üreticisine hizmet
edileceğini kaydeden Özkaya, “Parazitlerin
bir kısmının hayvanlarda kan kaybı ve ane

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü personeli
gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan
dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, TKDK Yozgat İl
Koordinatörlüğü Ödeme Talep İşlemleri
Birim Amiri Adile Halıcı Bozdağ, Proje
Başvuru Yönetimi Birim Amiri Esra Oymak,
Yerinde Kontrol Birim Amiri İbrahim Ekinci
ve Destek Hizmetleri Birim Amiri Muhammed
Yaşar’ı Yozgat İl Koordinatörlüğünde
çalışan tüm personelin gösterdiği üstün ve
özverili çalışmaları adına teşekkür belgesi

ile ödüllendirdi. İl Koordinatörlüğü hizmet
binasında gerçekleştirilen törende yüksek
görev bilinciyle hareket edip görevlerini
ifa eden personele özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür eden İl Koordinatörü Selim
Türker, “Mesai mefhumu gözetmeksizin
çalışmalarını aralıksız sürdüren çalışkan
personelimizi tebrik ediyor, ilimizin ve
ülkemizin kalkınmasında çok büyük etkileri
olan başarılı çalışmalarının devamını
diliyorum” dedi.
Eda DEMİREL

koyun yıkama makinaları yaygınlaştırılıyor
miye, ısırılan yerde fiziksel hasara, alerjik
reaksiyonlara, diğer hastalıklara karşı direncin
azalmasına, ağırlık kaybına, süt veriminde
düşmeye, yemden yararlanmanın azalmasına,
üreme bozuklukları gibi pek çok olumsuz etkiye
neden oluyor” dedi.
İstenmeyen etkilerden ve yapılan mücadele
masraflarından dolayı üreticinin büyük
ekonomik kayıplara uğradığını belirten Özkaya;
“Özellikle ilkbahar aylarının başlamasıyla
beraber başlayan mera ve yaylacılık, dış
parazitler ve hastalıklar yönünden önem
arz etmekte ve kırsal alanın şartlarının
zorlukları nedeni ile yeterli düzeyde banyo
ve yıkama gibi dış paraziter mücadele
gerçekleştirilememektedir” şeklinde konuştu.
İl Müdürü Özkaya, bu açıdan alınan koyun
yıkama makinalarının bölge üreticisine ve
hayvancılığına katkı sağlamak açısından
önemini olduğuna işaret etti. Eda DEMİREL

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
YOZGAT TAHSİL ÇAĞINDAKİ TALEBELERE
YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
ŞEFEATLİ KURS VE OKUL TALEBELERİNE
YARDIM DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Yozgat Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nin Olağan
Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14:00'te
Yozgat merkez Eskipazar mahallesi no:9’ adresindeki Dernek
merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.		
Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci
toplantının 29 Mart 2021 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte
yapılacaktır.						
Üyelerimize ilanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Yoklama, açılış ve Kongre Divan heyetinin seçimi		
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının
okunması ve müzakeresi
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası		
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın
alınması, kiralanması bağış veya vasiyet yoluyla Derneğe intikal
edenlerin Dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul
ve gayrimenkul malların satılması veya kendisine ait mevcut
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni
hakların başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve
tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulu
veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkalarının yapacağı hibelerin kabul edilmesi,
tapuda tevhid ve ifraz yaptırmaya, inşaat yaptırmaya, tapuda takrir
vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerine üst
hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek,
şerh vermek, şerh almak, intifa ve irtifak hakkı tesis ettirmek,
Derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında Yönetim
Kuruluna salahiyet verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler				
7- Kapanış

Şefeatli Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Olağan
Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10:00'te
Şefeatli MERKEZ’ adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki
gündemle yapılacaktır.
Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci
toplantının 27 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte
yapılacaktır.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Yoklama, açılış ve Kongre Divan heyetinin seçimi
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının
okunması ve müzakeresi
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Derneğe lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul malların satın
alınması, kiralanması bağış veya vasiyet yoluyla Derneğe intikal
edenlerin Dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması,
mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut menkul
ve gayrimenkul malların satılması veya kendisine ait mevcut
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni
hakların başkaları lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve
tüzel kişilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulu
veya kiralanması, menkul veya gayrimenkullerin başkalarına hibe
edilmesi veya başkalarının yapacağı hibelerin kabul edilmesi,
tapuda tevhid ve ifraz yaptırmaya, inşaat yaptırmaya, tapuda takrir
vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerine üst
hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek,
şerh vermek, şerh almak, intifa ve irtifak hakkı tesis ettirmek,
Derneğin gayesine uygun olarak borç alma hususlarında Yönetim
Kuruluna salahiyet verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

ZABITA'DAN DENETiM
Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından,
Yozgat’ta faaliyet gösteren fırın, pastane ve
lokantalara denetim gerçekleştirildi. Yapılan
uygulamada işyeri ruhsatı, tarife, hijyen ve gramaj
denetlendi. Denetimlerde pastane ve fırınların
büyük çoğunluğunun kurallarına uyduğu tespit
edilirken kurallara uymayan işletmeler ise ekipler
tarafından uyarıldı. Yapılan denetim ile ilgili
açıklamada bulunan Belediye Başkanı Celal Köse,
”Hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında
yaşam sürmeleri için Zabıta Müdürlüğümüz
ekipleri tarafından gerekli denetim ve düzenleme
çalışmaları titizlikle yapılmaktadır“ dedi.
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Yozgatspor’dan gönderildi

Sözleşmesi feshedildi
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
ligde kalma mücadelesi veren
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
İskenderun maçı sonrasında bir
oyuncu ile yollar ayrıldı. Kırmızısiyahlı takımın kaptanlığını yapan
Semih Oğuz, İskenderun maçı
sonrasında yaptığı disiplinsiz
davranışları nedeniyle takımdan
gönderildi. Yozgatspor 1959 FK
yönetimi tecrübeli oyuncunun
sözleşmesini karşılıklı olarak
fesih edildi. Sezon başında
Altındağ Belediyespor’dan
transfer edilen Semih Oğuz
bu sezon Yozgatspor 1959 FK
forması ile 21 lig, bir de Ziraat
Türkiye kupası maçına çıktı.
Oğuz 22 maçta 2 gol kaydetti.
BÖYLE Mİ BIRAKACAKSIN!
Yozgatspor’un kaptanı Semih
Oğuz, İskenderun FK maçı
öncesinde Çamlık Gazetesine

röportaj vermiş ve takımı lig
de tutmaya çalışacaklarını
açıklamıştı. Oğuz’un İskenderun
FK maçında sergilediği
tavırları akıllara ‘böyle mi lig
de tutacaksın’ sorusunu getirdi.
Murat KARATEKİN

"YENi ŞAMPiYONLAR

Yozgatspor’un maçını izledi
Sorgun Belediye Başkanı Erkut
Ekinci Sorgun İlçe Stadyumunda
ilk kez Yozgatspor 1959 FK’nın bir
maçını izledi. Ekinci beraberinde
Sorgun Belediyespor Başkanı Ergin
Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Levent Tuncer ve Belediye Meclis
üyesi Kerim Bağıran ile birlikte
İskenderun FK maçını izledi.
Sorgun Belediyesinin sosyal
medya hesabından yapılan
açıklamada, “Belediye Başkanımız
M. Erkut Ekinci, Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Levent Tuncer, Sorgun

Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin
Gül ve Belediye Meclis Üyesi
Kerim Bağıran ile birlikte ilçe
stadyumumuzda gerçekleşen
Yozgatspor - İskenderunspor
karşılaşmasını izledi” denildi.
Murat KARATEKİN

Sorgun sahaya iniyor
Bölgesel Amatör Lig de
mücadele edecek olan Sorgun
Belediyespor, 8 Mart Pazartesi günü
toplanacak. Sarı-siyahlı takım 17
Nisan’da başlayacak olan Bölgesel
Amatör Ligin hazırlıklarına 9 Mart
Salı günü yapacağı antrenmanla
başlayacak. Sorgun Belediyespor
yeni sezonda 26 kişilik bir kadro
oluşturdu. Sarı-siyahlı takımın
16 oyuncuyu transfer ederken,
10 oyuncu da Sorgunlu oyuncu
olacak. Sorgun Belediyespor’un

YETiŞTiRMEK iSTiYORUM"

dış transferle kadrosuna kattığı
16 oyuncunun 10’nun tecrübeli
isimlerden oluştuğu öğrenildi.
52 TAKIM DÜŞECEK
2020-2021 sezonu Bölgesel
Amatör Lig 17 Nisan tarihinde
başlayacak. Bu yıl koronavirüs
salgını nedeniyle geç başlaya ligin
grupları ve fikstürü önümüzdeki
günlerde belli olacak. 52 grubun
olacağı Bölgesel Amatör Lig de 52
takım küme düşecek.
Murat KARATEKİN

Çamlık TV’de Murat Karatekin’in
hazırlayıp sunduğu Spor 66 programının
bu hafta ki konuğu Salon Sporların
Platformu İl Temsilcisi ve Milli Sporcu
Celal Bozkurt oldu. Bozkurt, Vücut
geliştirme ve Fitness ile ilgili Murat
Karatekin ve Gazeteci Kadir Can
Ünal’ın sorularını cevapladı. Tekrardan
Dünya şampiyonasına hazırlanmaya
başladığını aktaran Celal Bozkurt, “Allah
nasip ederse seneye tekrardan Dünya
Şampiyonluğuna çıkacağım.
Benim sporcu kariyeri olarak
hedeflerim çok. Birkaç kez dünya
şampiyonu olmak istiyorum. Ben artık
sadece kendimi geliştirmek değil,
toplumu da spor kültürü yönünden
bilinçlendirmek, geliştirmek istiyorum.
Yozgat’tan yeni Türkiye ve Dünya
şampiyonların çıkarmak istiyorum.
Sokağa çıktığımız da herkesin vücudu
ve sağlığı iyi olsun istiyorum” ifadelerini
kullandı.
Salon Sporların Platformu İl
Temsilcisi Milli Sporcu Celal Bozkurt,
8 yaşından bu yana sporla ilgilendiğini
söyledi.
Bozkurt, “Basketbol, futbol ve
atletizm sporlarını yaptım. Ardından

kendimi tamamen vücut geliştirme
sporuna adadım. Kendimde bunu
çok iyi geliştirdiğimi gördüm ve artık
yarışmalara katılmayı da düşündüm.
Daha sonra yarışmalara hazırlandım.
2018 yılında Türkiye Şampiyonu oldum.
WBF Dünya ikincisi oldum, şampiyonlar
şampiyonu oldum. Bu şekilde devam
ettik ve sporculuk hayatım halen devam
ediyor. Tekrardan da yarışmalara
hazırlanmaya deva ediyorum” dedi.
HEPSİNİN TEMELİDİR
Fitness’ın diğer sporlardan farkını
anlatan Celal Bozkurt, “Fitness bütün
spor branşlarının temelidir. Bir futbolcu
iseniz daha çevik kaslara ihtiyaç
duyarsınız. Veya güreşçi iseniz daha
kuvvetli kaslara ihtiyaç duyarsınız. Bütün
branşlar için temel olan bir durumdur.
Fitness bir yaşam biçimidir. Beslenmesi
ile antrenmanı ile birlikte bir yaşam
biçimidir. İnsanların sadece profesyonel
sporcu olmasına gerek yok. İnsanlar
sağlıklı ve zinde olmak için yapılan
beslenme ve egzersizlerin bütününe
verilen isimdir” diye konuştu.
SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİ
Fitness’ta sürekliliğin çok önemli
olduğun kaydeden Celal Bozkurt, “Bazı
insanlar iki yada üç ay geliyorlar çok
güzel form tutuyorlar. Sonra bırakıyorlar
sporu. Formları tekrar bozuluyor. Sonra
tekrar başlıyorlar. Bu süreç sürekli
devam ettiğinden dolayı hep yerinde
sayıyorlar” şeklinde konuştu.
ARASINDA FARK VAR
Vücut geliştirme ile Fitness’ın
birbirinden farklı olduğunu vurgulayan
Celal Bozkurt, “Fitnees’da amaç sadece
kas kütlesini geliştirmek değildir.
Fitness’daki amaç vücudumuzu, zinde,

formda ve sağlıklı tutmaktır. Bunun
için yapılan sağlıklı egzersizler vardır.
Bu kişiden kişiye göre değişir. Vücut
geliştirmedeki amaç ise kas kütlesini
geliştirmek aynı zamanda vücuttaki yağ
ve ödem oranını minimum seviyede
tutmaktır. Bununda kendi içerisinde
federasyonları oluşmuş. Vücut geliştirme
bir sporculuk kariyeri. Yani insanlar
yarışmalara katılıyorlar, orada kendilerini
gösteriyorlar. Ona göre de sonuçlar elde
ediyorlar” ifadelerini kullandı.
BİZİ MUTLU EDİYOR
Gazeteci Kadir Can Ünal ise, “Artık
7’den 77’ye Yozgatlılar biraz spora
yönelmeye başladı. Halen istenilen
seviye de mi, istenilen seviye de değil.
Ama şöyle bir durum var. salona
gittiğimiz zaman kendi antrenmanlarımızı
yaptığımız zaman şununla karşılıyoruz
artık. 10 yaşındaki çocuk 60 yaşındaki
babasını almış spor yapıyor artık.
Bu bizleri mutlu ediyor. Zararın
neresinden dönülürse kardır. Sadece
vücut geliştirme ve fitness üzerinden
bakmayalım. Sporun bir ucundan tutalım.
Spor yapalım ama ne olursu olsun
yapalım. Mutlaka bir şekilde ter atın”
dedi. Murat KARATEKİN

