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Yozgat’ın En Büyük İhtiyacı Nedir?

Yozgat yangın bölgesi için adeta seferber oldu

“KAYBOLAN HAFIZAMIZI
VE HAZiNEMiZi ARIYORUZ”
‘Kaybolan Hafızamızı ve Hazinemizi
Arıyoruz’ düsturu ile yola çıkan Kaşif Çocuk
Yayınları geleceğin bilim insanı adayı
çocuklara ilham kaynağı olması için buluş
ve keşiflerde bulunmuş, başarılı bilim
insanlarının çalışmalarını hikâye kitaplarıyla
dünya çocuklarına tanıtıyor. Basri Akdağ’ın
hazırlayıp sunduğu Gönül Sohbetleri
programının konuğu Kaşif Çocuk Yayınları
İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker oldu. 2'DE

YARALARIMIZI BiRLiKTE

SARACAGIZ

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangın bölgesine gönderilmek üzere için ilçede
yardım kampanyası başlattı. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde meydana gelen
yangınlar tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da büyük üzüntüye neden oldu.

Sarıkaya Kaymakamlığı’ndan aşı çağrısı

VAKALAR
10 KAT ARTTI
Sarıkaya
Kaymakamlığı
korona virüs salgını
ile mücadelede en
büyük silahımızın aşı
olduğunu belirterek,
vatandaşlara çağrıda
bulundu. >>> 5'TE

YOZGAT SEFERBER OLDU
Yozgat, ilçeleri ile birlikte yangın bölgesi için
adeta seferber oldu, yardım araçları, personel,
su ve çeşitli desteklerde bulunuldu. Türk
Kızılay’ı Sorgun Şubesi de bu duruma kayıtsız
kalmadı ve afet bölgesinde yaşayanlara destek
olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI
Türk Kızılay’ı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer,
afet bölgesindeki vatandaşlara bir nebze de
olsa destek olabilmek adına yadım kampanyası
başlattıklarını söyledi. Ateşer, Sorgun’da
vatandaşların kampanyaya çok duyarlı olduğunu
belirterek, “Küçücük de olsa gönül alalım dedik.
Güzel şeyler oldu. Bu bizi mutlu etti" dedi. 3'TE

Yozgat Şehir Hastanesi sevkleri önleyebilecek mi?

YOZGATLININ EN BÜYÜK

SORUNUNA NEŞTER
Yozgatlının en
çok sorun yaşadığı
rahatsızlıklardan
birisi olan kalp damar
sorununa Yozgat Şehir
Hastanesini neşter
vurdu. >>> 5'TE

ANTALYA’YA SU

GÖNDERİLDİ

iSSiZ ADAM,
GÖSTERiME GiRECEK
Yozgat Gündemi programının sinema ve dizi
sektöründe oyuncu ve senarist olarak görev
almış olan Asım Akar oldu. İşsiz Adam Filmi ile
bilgi veren Akar, Ankara’da yaşadığını ancak
memleketi ile bağını hiç koparmadığını söyledi.
Akar, Sektörle tanışma serüvenini anlattı. 2'DE

Öte yandan Yozgat Valiliği
koordinesinde Antalya’da
yangından etkilenen
vatandaşlarımız için en acil
ihtiyaçları olan bir tır içme
suyu gönderildi. Yozgat Valisi
Ziya Polat geçtiğimiz günlerde
yaptığı açıklamada ülke
genelinde çıkan yangınlara
Yozgat olarak destek
sağlandığını söylemişti. 3'TE

BIR OKUL BINASI
DAHA YENILENDI

BİR KAMPANYA DA AKDAĞ’DAN
Akdağmadeni Belediyesi de yangın felaketi
ile sarsılan bölgedeki vatandaşlar işçin
yardım kampanyası başlattı. >> 3'TE

YASLILARI HAYATA

TARIM iL MÜDÜRLÜĞÜ,

BAGLAYAN MERKEZ!

BURAKBEY’i TAVSiYE EDiYOR
Yozgat’ın
Sorgun
ilçesindeki
Çadır Höyük’te
kazı ve temizlik
çalışmaları
başladı. 4'TE

8 farklı medeniyete ev sahipliği yaptı

5 BiN 500 YILLIK TARiH

GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Eski adıyla Ticaret
Meslek Lisesi olan
ve sonradan ismi
Şehit Mustafa Aslan
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olarak
değiştirilen okul yeni
binasına taşında.
Okul yeni eğitim,
öğretim yılında yeni
binasında hizmet
verecek. >> 4'TE

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,
Saraykent İlçesi’nde toprak işlemesiz tarım
olarak ekimi gerçekleştirilen Burakbey arpa
çeşidinde dekarda 300 kilo verim sağlandığını
açıkladı. >>> 7. SAYFADA

Vali Ziya Polat uğurladı

ANMA ETKINLIKLERINE GITTILER
Yozgat’ta bir kafile Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yılı
anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’e gitti. >>> 5'TE

Bahadın beldesinde,
55 yaş üstü kişilerin
aktif yaşlanmalarının
sağlanması ve yaşlıların
sağlıklı ve mutlu bir
hayat geçirmelerine
katkı sunulması amacıyla
kurulan yaşam merkezinde
yaşlılar ikinci baharını
yaşıyor. >>> 6'DA

GÜNCEL
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Ülkenin Huzuru Birlik ve Beraberlik İçinde Olmaya Bağlıdır

AHMET
SARGIN
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan
mübarek vatanımızda,
ay yıldızlı bayrağımızın
gölgesinde varlığımızı
devam ettirebilmemiz,
birlik ve beraberliğimizin korunmasına
bağlıdır.
Yüce Allah (c.c)
Kur'an-ı Kerim'de bizi
birliğe çağırarak şöyle
buyuruyor: “Hepiniz
birden Allah'ın ipine
sımsıkı sarılın, sakın

ayrılıp parçalanmayın.”
Milli bütünlüğümüzü
bozmaya ve bizi birbirimize düşürmeye
çalışan bozgunculara
karşı dikkatli olmalı,
bunların hain oyunlarına gelmemeliyiz.
İslam kardeşlik dinidir. Kardeşlik duygusu
Müslümanların birbirini
sevmesi ile gerçekleşir
ve güçlenir. Birlikten
kuvvet doğar.
Ayrılık toplumları felakete götürür.
Hepimizin asli görevi
birlik ve beraberliğimizi korumak ve bölücü
unsurlarla mücadele
etmektir. Tarih boyunca Türklerin gösterdiği başarılar, birlik ve
beraberlik sayesinde
olmuştur.
Müslümanların başına gelen felaketlerin

birçoğu da birliğin
bozulması, Müslümanların bölünüp parçalanması yüzünden
meydana gelmiştir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor.
Mü'minler parçaları
birbirine bağlanmış bir
bina gibidir” “Ayrımcılık yapan bizden değildir.” “ İman etmedikçe
Cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe
de iman etmiş sayılmazsınız.”
Aynı duyguları paylaştığımız, aynı değerleri taşıdığımız şu Cennet vatan Anadolu'da
bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlerin
oyununa gelmek, düşmanın ağına düşmek
demektir. Yıllar boyu
kardeşçe yaşadığımız
Alevi-Sünni, Kürt-Türk,

sağcı, solcu,ilerici,
gerici gibi ayrımlarla
bizi parçalayıp bölmek
isteyen düşman güçlerin kol-kanat olduğu
bölücülük gömleğinden
kaçıp kurtulmak temel
arzumuz olmalıdır.
Dünya üzerinde
varlığımızı devam ettirebilmemiz, milli birlik
ve bütünlüğümüzü
korumakla mümkündür. Bunun şartı da
Müslümanlar arasındaki sevgi bağlarının ve
kardeşlik duygularının
geliştirilmesidir.
Millet ve Tarihi birlikteliğimiz nedeniyle
asırlar boyu Türk-Kürt
kardeşliği bozulmadı
da, bugün mü bozmaya başladık. Bu hain
oyuna gelmek aptallık
değil midir? Bu hain
oyunun İslamla, Müs-

lümanlıkla, kardeşlikle
bir ilgisi ola bilir mi?
Vatan ve millet sevgisinin imandan geldiğini bilerek Müslümanlar arasındaki kardeşlik
bağlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor.
İnsan olmanın gayesi,
kardeşlik duygularını geliştirmeyi, insan
haklarına saygıyı,
kalplere yerleştirerek
toplumda sürekli bir
huzur ve barış ortamını sağlamaktır.
Milletçe karşılaştığımız güçlükleri dün
olduğu gibi bugünde
birlik ve beraberlik
duygusu içinde aşacağız. Böyle hareket ettiğimiz takdirde Allah'ın
yardımı da bizimle
beraber olacaktır.
Türk- Kürt, Alevi
Sünni ayrımını yapan-

lar bu milletin düşmanlarıdır. Böyle bir
ayrımı desteklemek
düşman oyununa gelmektir.
Tarih boyunca
Müslümanların başına gelen felaketlerin
çoğu ayrılık yüzünden
meydana gelmiş, Müslümanların gösterdiği
başarılar, kazandıkları
parlak zaferler de birlik ve beraberlik sayesinde elde edilmiştir.
Bunun en güzel örneği
Çanakkale Zaferi ve
Kurtuluş Savaşımızdır.
Milli birlik ve beraberliğimizi koruma
adına diyoruz ki:
Uyanık olalım, düşman oyunlarını bozalım.
Türk ve İslam Dünyasıyla diyalog içinde
olmak bizim milli poli-

tikamız olmalı.
Milletçe huzur ve
mutluluk içinde yaşayabilmemizin şartlarından biri de birbirimize
hoşgörülü olmaktır. Bu
hoşgörü kasıtlı olarak
yapılan kötülüklere
göz yummak, ses çıkarmamak anlamına
gelmemelidir. Türk dış
politikasını bu manada değerlendirmek ve
Türkiye’nin güçlü ve
büyük bir millet olma
adına ciddi adımların
atılmasına bağlıdır .
Türk Dünyasını Uyanışına, İslam Dünyasının
birlikteliğe yönelik
çaba ve gayretimiz
devam etmelidir. Her
türlü felakete karşı el
ve gönül birliği içinde
olursak tüm felaketleri
önler huzur içinde kardeşçe yaşarız.

“KAYBOLAN HAFIZAMIZI
VE HAZiNEMiZi ARIYORUZ”
‘Kaybolan Hafızamızı
ve Hazinemizi Arıyoruz’
düsturu ile yola çıkan Kaşif
Çocuk Yayınları geleceğin
bilim insanı adayı çocuklara
ilham kaynağı olması
için buluş ve keşiflerde
bulunmuş, başarılı bilim
insanlarının çalışmalarını
hikâye kitaplarıyla dünya
çocuklarına tanıtıyor.
Basri Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Gönül Sohbetleri
programının konuğu Kaşif
Çocuk Yayınları İmtiyaz
Sahibi Emrullah Köker oldu.
Kaşif Çocuk Yayınları’nı
kurabilmek için işinden
istifa ettiğini dile getiren
Köker, “Başarıyı elde
etmek için bedeller
ödemek gerekiyor. Biz de o
bedelleri ödedik, ödemeye
de devam edeceğiz. Önemli
olan gelecek nesillerimizin
iyi bir şekilde yetişmemiz
için elimizden geleni
yapıyoruz. Bu eserlerimizin
ortaya çıkarılmasında ilham
kaynağımız Fuat Sezgin
hocamızdı. Hocamız 93
senelik ömrünü eşsiz
hazinenin keşfi ile uğraştı,
büyük bedeller ödedi ama

ortaya akademik anlamda
büyük eserler ortaya çıkarı.
Bu çalışma Fuat Sezgin
hocamızın çalışmalarının
hikaye kitabı olarak
çocuklara aktarılması”
şeklinde konuştu.
Çocukların rol modellerinin
hep yabancılar olduğunu,
dizilerden kendilerine
örnek aldıklarını
kaydeden Köker, “Bizim

coğrafyamızda önemli
bilim insanlarımız var.
Biz kaybolan hafızamızı,
hazinemizi arıyoruz. Biz
bu hazineyi çocuklarımıza
tanıtıp, onların bu
insanları rol model, örnek
alarak yetişmeleri için
çalışıyoruz” dedi. Köker,

iSSiZ ADAM,
GÖSTERiME GiRECEK
Yozgat Gündemi programının
sinema ve dizi sektöründe oyuncu
ve senarist olarak görev almış olan
Asım Akar oldu. İşsiz Adam Filmi ile
bilgi veren Akar, Ankara’da yaşadığını
ancak memleketi ile bağını hiç
koparmadığını söyledi.
Sektörle tanışma serüvenini anlatan
Akar, “İlk olarak tiyatrolarla başladım.
Bazı dizilerde oynadım. Daha sonra
6 tane kısa film yazdım. Sonrasında
İşsiz Adam filmini yazdım. Filmi kendi
memleketimde çekmek istedim.
Memleketimize faydası olsun, tanıtımı
yapılsın istedik. Sarıkaya, Uzunlu,
Deredoğan Köyü, Ömer Başkanımız
bize çok destek oldu. Filmin çekimi 1
ay sürdü. Yozgatlı hemşerimiz Muttalip
Müjdeci var Ankara dizilerinde
oynayan oyuncular var” dedi.
Yozgat kültürünü şivesini anlatan
bir film olan İşsiz Adam ile ilgili

bilgi veren Akar, filmin kara mizah
olduğunu söyledi. Akar, filmin
pandemi sürecinden dolayı gösterime
giremediğini söyledi. Pandemi
sürecinin sanat sektörünü çok fazla
etkilediğini anlatan Akar, herkesin
beklediğine değecek bir film olduğunu
ve Ağustos’un 15’inden sonra galanın
yapılacağını kaydetti. Eda DEMİREL

“Çocuklarımızın hem bilim
insanı olma noktasında
çalışkanlıklarını hem de
karakter olarak da örnek
almalarını istiyoruz. Biz hem
çalışmalarını gösterirken
hem de çalışkanlıklarını,
başarılı olmak için alın
teri dökmeleri gerektiğini
öğretmeye çalışıyoruz”
diye konuştu. Yayınlarının
tabancı dilde de
yayınlandığını anlatan
Köker, “Biz ilmi çocuklara
sevdiren bir yayınevi
olmak istiyoruz. Bütün
dünya çocukları bu bilim
insanlarını tanısın istedik.
Şu anda İngilizce, Türkçe,
Arapça şimdi talepler var.
Azerbaycan Türkçesi’ne
de çevireceğiz. Şu anda 50
kitabımız var. Eğer pandemi
olmasaydı biz 2020’nin
ortasında bitirmiş olacaktık.
Pandemi bizi yavaşlatsa
da heyecanımızdan bir şey
kaybetmedik. 8-14 yaşa
hitap eden kitaplar ama
büyükler de bunu rahatlıkla
okuyabilir. Okuduğu zaman
pişman olan kimseyi
görmedik” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Hatırlayın ve hatırlatın…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Mevzumuz bugün
ayakkabı boyacısında
başlıyor.
İş Bankası karşısında kulakları az
işitin, yılların emektarı abimiz ayakkabılara rengini verirken
bir yandan da hemen
yanı başımdaki gaze-

teyi okumaya çalışıyorum sohbetini de
kesintiye uğratmadan.
Düğünü yaptım
düğünü, iyi dinle diye
başlayan bir girizgahla sohbete giriyor;
’45 bin lira harcadım
oğlanın düğününe…’
Allah mesut etsin diyorum ama o
detaylara da iniyor,
sonunda düğünü yaptık oğlunu ve gelinini
yolcu ettik.
Bu arada ayakkabı
boyatma ücretine de
zam gelmiş.
Ne kadar diye merak edenlere söyleyeyim, iki katına çıkmış, 10 lira olmuş.

Ne diyelim güle güle
harcasın. Laf aramızda ayakkabı boyacılığı ilk mesleğim.
Bazen o sandığın
başına geçsem hiçbir şey düşünmeden
mümkünse telefondan da uzakta bir
mekanda boya ve
cila kokusuna karışan
hayallerimin peşinden
gitsem.
Evet evet, tam da
tahmin ettiğiniz gibi
bugün de boyacı alıp
maziye götürdü beni.
Boyacıdan çıkmak
üzereydim ki, 55-60
yaşlarında birisi durdurdu, ‘Çamlık TV’de
mi çalışıyorsunuz’
diye sordu, evet bu-

yurun dedim.
Çamlık TV uyduda yayın yapıyor mu
diye sordu, maalesef
sadece internet üzerinden ama inşallah
alt yapısını oluşturuyoruz yanıtını verdim.
O kadar ilin televizyonu varken bizim
neden yok sorusu
karşısında aslında
çok da söyleyecek bir
söz bulamadım sektörün içinde bulunduğu şartlara bakınca.
İzmir’de yaşıyormuş yarım asırdır bu
hemşerimiz.
Her yıl, olmadı iki
yılda bir mutlaka gelir, iki gün durur giderim dedi.

Belli ki memleket
sevdası yüreğinde
kor misali zaman
geçtikçe küllenmiyor
harlanıyor.
Vaktim olsaydı
çocuklar geliyor mu
diye soracaktım. Biz
gideli, çocuklara Yozgat’ı unutturmuşuz
azizim.
Uşaklar kimliğinde
yazıyorsa biliyor Yozgat’ı, ki artık o bölüm
de kalmadı.
Onun dışında Yozgat’ı haritada gösterecek kadar köklerinden, toprağından,
kimliğinden uzakta
çocuklarımız gurbette.
Gurbet dedimse

çok da uzağa gitmeyelim, Ankara’da yaşayan için de durum
çok farklı değil.
Evet her şey imkan
meselesi, ama imkanı
olan da geldiyse kendisi gelmiş, zamanında çocukları getirmemiş, büyüdüklerinde
ise zaten çocuklar
istememiş.
Yozgat’ı, ilçesini, köyünü, bağını,
bahçesini, mahzun
ve de sesiz kalsa da
harman yerini, ahır
kokusunu, pınar çağlamasını, söğüt gölgesini, keklik sesini
bilmeyen çocuklarımız var.
Maşallah bu yaz

Yozgat’ın her yeri
gurbetten sılaya
hasret, memleketine susamış, yanmış,
kavrulmuş hemşerilerimizle dolup taşıyor.
Allah yokluklarını
vermesin.
Öyle mutlu oluyorum ki o insanları
çocukları ile Yozgat’ta
görmekten.
Memleketi hatırlarken çocuklara hatırlatmak güzel olanı.
Yüreğinde hasret
çınarları kurumasın
diye uğraşanlar yeni
yüreklerde memleket
tohumları filizlendirin
ki hasretleri ile birlikte büyüsün olmaz
mı?

Yozgat yangın bölgesi için adeta seferber oldu

YARALARIMIZI BiRLiKTE

SARACAGIZ
Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangın bölgesine
gönderilmek üzere için ilçede yardım kampanyası
başlattı. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde meydana
gelen yangınlar tüm Türkiye’de olduğu gibi
Yozgat’ta da büyük üzüntüye neden oldu.

Yozgat, ilçeleri ile birlikte yangın bölgesi için
adeta seferber oldu, yardım araçları, personel,
su ve çeşitli desteklerde bulunuldu. Türk
Kızılay’ı Sorgun Şubesi de bu duruma kayıtsız
kalmadı ve afet bölgesinde yaşayanlara destek
olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Türk Kızılay’ı Sorgun Şube Başkanı Ali
Ateşer, afet bölgesindeki vatandaşlara bir
nebze de olsa destek olabilmek adına yadım
kampanyası başlattıklarını söyledi. Ateşer,
Sorgun’da vatandaşların kampanyaya çok
duyarlı olduğunu belirterek, “Küçücük de olsa
gönül alalım dedik. Güzel şeyler oldu. Bu bizi
mutlu etti. Düşündüğümüzden fazlası oldu ve
olacağını da düşünüyoruz. İnşallah bir iki tırla
yardım yerlerine gitmeyi düşünüyoruz” şeklinde
konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDU
Ateşer, vatandaşlara da yardım yapmaları
için çağrıda bulunarak, “Biz elimizden
geldiğince, karınca kararınca destek olmaya

çalışıyoruz.
Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek
bekliyoruz.
Kendilerine çağrıda bulunuyorum.
Ne varsa, nasıl destek olmak istiyorlarsa
olabilirler. Gıda yardımı, bunun yanında
nevresim, yorgan, yastık, kıyafet buna benzer
yardımları bekliyoruz.
Oradaki vatandaşlarımızın evi yanmış, ortada
kalmış. Bir battaniye olursa, bir nevresim olursa
o insanların mağduriyeti az da olsa giderilir. Bir
el feneri bile işlerini görür.
Çaresiz kalan vatandaşa ne lazımsa o lazım
bize. Biz bunu Kızılay olarak doküman olarak
yapacağız.
Nakdi yardımları resmi olarak alıyoruz.
Gıdaları ayni yardım olarak alıyoruz.
Bunu biz Sorgun Şubesi olarak yardım
edenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
DESTEK OLMAK İSTEDİK
Avusturya’da yaşayan ve tatilini memleketi
Sorgun’da geçiren gurbetçi bir vatandaş,
yangılardan etkilenenlere geçmiş olsun
dileklerini ileterek, “Türkiye’mize geçmiş olsun.
Kötü bir şey yaşıyoruz ülke olarak.
Karınca kararınca destek olmak istedik.
O yüzden Kızılay tarafından başlatılan
kampanyaya destek olmak istedik” şeklinde
konuştu.
ANTALYA’YA SU GÖNDERİLDİ
Öte yandan Yozgat Valiliği koordinesinde
Antalya’da yangından etkilenen vatandaşlarımız
için en acil ihtiyaçları olan bir tır içme suyu
gönderildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat geçtiğimiz günlerde
yaptığı açıklamada ülke genelinde çıkan
yangınlara Yozgat olarak destek sağlandığını
söylemişti.

Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait bir tır, bir pikap,
bir dozer ve bir arozöz ile 6 personelin yangın
bölgesine gönderildiğini dile getiren Polat, yine
Aydıncık ve Yerköy Belediyeleri’nin de itfaiye
aracı ve personel desteğinde bulunduğunu
ifade etti.
UZUNLU BÖLGEDE
Uzunlu Belediyesi de yaşanan yangınlara
kayıtsız kalmamış, 1 itfaiye aracı ve personeli
bölgeye gönderdiklerini dile getiren Uzunlu
Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, yine
afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının
giderilmesi için yardım kampanyası
başlatıldığını duyurdu.
BİR KAMPANYA DA AKDAĞ’DAN
Akdağmadeni Belediyesi de yangın felaketi
ile sarsılan bölgedeki vatandaşlar işçin yardım
kampanyası başlattı. Birlik vurgusu yapan
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
“Akdağmadeni Belediyesi olarak yangından

KIZILAY SEFERBER OLDU

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı
Ekrem İlker Türk Kızılayı orman
yangınlarının başladığı günden itibaren
afet bölgelerinde bütün imkânlarıyla yerini
aldığını söyledi. Başkan İlker yangın
afeti ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye
Afet Müdahale Planı kapsamında Türk
Kızılayı beslenme hizmetlerinden sorumlu
kuruluş olarak; mobil ikram araçlarıyla
bir yandan beslenme hizmetini sağlarken
diğer yandan ayni yardım malzemeleri
ile bütün ekip arkadaşlarımız, yangın
bölgelerindeki şube başkanlıklarımız,
üyelerimiz ve gönüllerimizde birlikte
afet bölgesinde canla başla mücadele
ediyorlar. Bu kapsamda Türk Kızılayı nakdi
ve ayni yardım kampanyası başlatmıştır.
Acil ihtiyaç malzemeleri olarak tespitini
yaptığımız yardım paketlerinden oluşan

etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere
yardım kampanyası başlatıyoruz. İrtibatlarımız
sonucunda özellikle ihtiyacı hissedilen
kullanılmamış ev eşyaları, yemek takımları (
tabak- kaşık- tencere vb.) , beyaz eşya , halı,
kilim, battaniye, yorgan, yastık vb. yardım
malzemeleri kabul edilecektir. Gönlü bol
Akdağmadeni halkı her zaman olduğu gibi
gereğini yapacak ve yangından etkilenen
vatandaşlarımızı bir nebzede olsun rahatlatacak
yardım kampanyasına destek verecektir.
Belediye meydanında kurulan yardım toplama
noktasına yardımlarınızı bırakabilirsiniz
veya belediyemizle irtibata geçerek yardım
malzemelerinizi almamız için talepte
bulunabilirsiniz. Vakit yangından zarar görmüş
kardeşlerimizle dayanışma ve yardımlaşma
vaktidir. Yardımlarını esirgemeyen destek
olan tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür
ederiz” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

ev eşyası, mutfak eşyası, tekstil ürünü,
temizlik ve hijyen paketleri, gıda kolisi
olarak bu bu yardımların nakdi karşılıkları
Türk Kızılayı bağış araçları vasıtası ile
hayırsever vatandaşlarımızdan alınacak
ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.
Vatandaşlarımız ayrıntılı bilgi için şube
başkanlığımıza ulaşabilir, internet sitemiz
ve sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla
bilgi alabilirler. Devam eden yangınların
bir an önce söndürülmesi ve yangın
afetinden etkilenen vatandaşlarımızın
yaralarının bir an önce sarılması için
bu yardım çağrısını duyuruyoruz. Millet
olarak birlik ve beraberlik içerisinde
bu yarayı da hep beraber saracağımıza
eminiz. Şimdiden bağışçılarımıza teşekkür
ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Murat KARATEKİN
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Ulemâ-İ Benamdan Sorgunlu Şeyh Hacı Ahmed Efendi -2

BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Kimin başına ne
gelecek belirsizdir
çünkü.
Edhem Bey henüz
gelmeden kalabalık
bir heyet Hacı Ahmed
Efendi’ye gider.
Vâki bir zulme karşı
dua ve himmet isterler.

Hocaefendi gelenleri teskin eder ve:
“Sizi de beni de koruyan Cenab-ı Hak’tır.
Hepimizi koruyup gözeten Rabbimizin Yâ
Hâfız ism-i şerifine
sığınalım.
Hepinizin emaneti
Allah (c.c.) olsun.”
diye duada bulunur.
Bunun üzerine
Sorgunlular ortalıkta
dolaşmadan evlerine
çekilirler.
Edhem Bey Sorgun’a girer, vaziyete
derhal hâkim olur.
Kimler usattan, soruşturtur. Maksat belli, darağaçları adam

bekliyor. Evler aranır.
Bulunan silahlar ve
atlar toplanır. Gün,
ertesine devreder.
Sabah olan olur!
Edhem Bey telâş içindedir.
Bir gün evvelki
hiddetinden eser yoktur üzerinde. Nahiye
Müdürü’nü çağırtır.
Ona şu itirafta bulunur: “Dün fevkalâde
hiddetli idim.
Niyetim, tıpkı
Yozgat’taki gibi kim
suçlu, kim usattan,
divan-ı harp kurup
epeyce adam sallandırmaktı.
Rüyamda uzun

boylu, ak sakallı bir
pîr gördüm. Elindeki
asayı az kalsın vuracaktı. Beni sert bir
şekilde ihtar etti. Öyle
korkuttu ki!
Telâş içinde uyandım ve hiddetimden
eser kalmamış. Sorgun’da böylesi bir pîr
var mıdır?” diye sorar.
Nahiye Müdürü,
Sorgun’da tarifteki gibi Hacı Ahmed
Efendi adında bir zat-ı
muhteremin olduğunu
haber verir.
Aldığı cevaptan
sonra Edhem Bey:
“Derhal Efendi Hazretlerinin devletha-

nelerine adam salın.
Müsaade isteyin.
Ziyaretlerine geleceğim.” emrini verir.
Hocaefendiye haberci gider.
Edhem Bey, yanına
birkaç kişi daha alarak
Hacı Ahmed Efendi’nin
devlethanelerine gider
ve huzura çıkar.
Efendiyi görür görmez, adeta dizlerinin
bağı çözülür.
Karşısında durduğu zat, rüyasında
gördüğü mübarektir.
Hürmetle Hacı Ahmed
Efendi’nin elini öper.
Yanına oturur.
Biraz sohbet eder-

ler. Dua ricasında
bulunur ve oradan
ayrılır.
Hacı Ahmed Efendi’nin manevî himayeleri sayesinde kimsenin malına ve canına
bir zarar vermez. Silahlar hariç, toplanan
atlar iade edilir.
Böylelikle Sorgun,
büyük bir felâketin
eşiğinden dönmüş
olur.
Kerameti zahir bir
Hak dostu olan Sorgunlu Hacı Ahmed
Efendi’nin mürettep
bir de divanı vardır.
Kendisine münkir
olanlara karşı söyledi-

ği şu beyit yaygındır:
Taş atar mı meyvesiz eşcâra hiç halk-ı
cihân
Söyleyenler söylesin sen Hâlık’ınla ol
hemân
Hacı Ahmed Efendi
ilim, irfan ve irşadla geçen bereketli
bir ömrün ardından
1921’de âlem-i cemâle uğurlanır ve Sorgun’da sırlanır.
Kaynak: S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Seferberlik
Mahşeri-Büyük
Harp’te Yozgat, İstanbul 2016, s. 7679.
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GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Yozgat’ın
Sorgun
ilçesindeki
Çadır
Höyük’te kazı
ve temizlik
çalışmaları
başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Çadır
Höyük'te kazı ve temizlik çalışmaları
başladı. Kazı yapan ekipler, 5 bin 500
yıl öncesine ait bulguları, fırça ve mala
darbesiyle özenle gün yüzüne çıkarmaya
çalışıyor.
Bünyesinde Kalkolitik Çağı, Hititler,
Frigler, Persler, Helenistik Çağ, Roma,
Bizans ve Selçuklu izini barındıran
Çadır Höyük'te, 2021 yılının ilk kazı ve
temizlik çalışması başladı. Yozgat Valisi
Ziya Polat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi, kazı çalışmalarını yerinde
inceleyerek kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik
Emre Şerifoğlu'ndan bilgi aldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Çadır
Höyük'te 1994 yılından beri kazı
çalışmalarının sürdüğünü ve bu
yıl kazı çalışmalarının biraz geç
başladığını söyledi. Çadır Höyük'ün
kentin önemli bir değeri olduğunu
ifade eden Polat, "Buranın bir değeri
biz biliyoruz, hocalarımız biliyor ama

VALİ
ZİYA POLAT
İNCELEME
YAPTI

bunu insanlarımıza anlatmamız lazım.
Bu nedenle buradaki kazı çalışanlarının
biran önce yapılıp gün yüzüne çıkması
gerekiyor. Burada yaklaşık 5 bin 500
yıl önce yaşayan insanların bir tarihi
var. Bu bölgede toprağın altının ne
kadar zengin olduğunu görüyoruz ama
önemli olan bu zenginliği gün yüzüne

çıkartmaktır. İnşallah kazı ekibimizin
ve hocamızın başkanlığında etkin ve
verimli bir çalışma yapılır. Umarım en
yakın zamanda bu değerimizi turizme
kazandırırız." dedi.
Kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre
Şerifoğlu da İngiltere Leicester ve Koç
Üniversitesi adına kazı çalışmalarını
yürüttüğünü belirterek "Geçen yıl
itibariyle kazı başkanlığını yürütmeye
başladım. Bu yeni süreçte 5 bin 500 yıllık
Kalkolitik dönemden, Bizans ve Selçuklu
dönemine kadar yaşantının olduğu
höyük, Yozgat ve Sorgun için önemli
bir merkezdir. Burada hem kazı hem de
restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz.
Burayı turizme kazandırmak adına
gerekli bazı projeler gerçekleştireceğiz.
Çevrede, Kerkenes, Kuşaklı Höyük,
Sarıkaya Roma Hamamı var. Bunların
hepsini içine katarak bir turizm rotası
oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
İHA

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Çadır Höyük'te bulunan
nokta medeniyetlerin beşiği olarak biliniyor. Höyük bugüne
kadar Kalkolitik Çağı, Hititler, Frigler, Persler, Helenistik
Çağ, Roma, Bizans ve Selçuklu izi bulunuyor.

BIR OKUL BINASI DAHA YENILENDI
Eski adıyla Ticaret Meslek
Lisesi olan ve sonradan ismi
Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi olarak
değiştirilen okul yeni binasına
taşında. Okul yeni eğitim,
öğretim yılında yeni binasında
hizmet verecek.
24 derslik, 5 laboratuvar ile
konferans salonu bulunan ve 8
milyon 493 bin TL’ye mal olan
Şehit Mustafa Aslan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisemiz
690 bin TL harcanarak donatım
malzemeleriyle donatılmış
olup, eğitim öğretime hazır hale
getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan
eşliğinde yeni binasına kavuşan
okulumuzu ziyaret ederek,
okulumuz yöneticilerinden bilgi
alıp, yerinde incelemelerde
bulundu. Yazıcı ayrıca
okulumuzun sahip olduğu 5
adet laboratuvarla göz aydınlığı
olan gençlerimizin daha etkili
ve verimli ders işleyeceğini dile
getirdi. Murat KARATEKİN
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Sarıkaya Kaymakamlığı’ndan aşı çağrısı

VAKALAR
10 KAT ARTTI
Sarıkaya Kaymakamlığı korona virüs
salgını ile mücadelede en büyük silahımızın
aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara çağrıda
bulundu. Kurban Bayramı sonrasında ilçede
vaka sayılarında 10 kat artış olduğu belirtilirken
ilçede bu güne kadar 23 bin 479 doz aşı
uygulaması yapıldığı kaydedildi. Sarıkaya
Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi; “Aşı Olmayan Kalmasın
Haydi Sıra Sende! İlçemizde Kurban
Bayramından hemen önce başlayan nüfus
artışına ve yaşanan yoğunluğa bağlı olarak
covid-19 pozitif hasta sayısında yaklaşık 10
kat artış olmuştur. Kurban bayramı öncesi
18 Temmuz tarihinde aktif pozitif vaka sayısı
sadece 12 kişi iken 3 Ağustos Salı günü
itibariyle karantina süreci devam eden aktif
pozitif vaka sayısı 141 e yükselmiştir. Pozitif
vakaların yaklaşık yüzde 75’i hiç aşı olmamış
ve iki doz aşısını tamamlamış kişilerde
tespit edilmiştir. Herkesi tedbirli olmaya;
maske ve mesafe kurallarına tekrar özen
göstermeye davet ediyoruz. Aşı yaptırmak
isteyen vatandaşlarımız Sarıkaya Devlet
Hastanesi, 1 ve 2 Nolu Aile Hekimliğinde
randevu alarak aşı yaptırabilirler. Randevu
alamayan vatandaşlarımız için başta İlçe Sağlık
Müdürlüğü hizmet binası ve Kaplıca Mahallesi
Baran Caddesinde açılan aşı polikliniği ile
mevcut aşı sayısına göre randevusuz aşı
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uygulaması yapılmaktadır. Bugüne kadar 9522
biontech ve 13957 sinovac olmak üzere toplam
23.479 doz aşı uygulanmış olup beklenen
hafif yan etkiler dışında olumsuz bir durumla
karşılaşılmamıştır. İlçemizde bugün aşı oranımız
yüzde 56 olup toplumsal bağışıklığı sağlamamız
için bu oranı en kısa sürede yükseltmemiz
gerekmektedir. Özellikle aşı sırası gelip hiç aşı
olmayan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşı
polikliniklerimize davet ediyoruz. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.” Eda DEMİREL

Vali Ziya Polat uğurladı

ANMA ETKINLIKLERINE GITTILER
Yozgat’ta bir kafile Hünkâr
Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının
750. Yılı anma etkinliklerine
katılmak üzere Nevşehir’e
gitti. Kafileyi Vali Ziya Polat
uğurladı. Vali Ziya Polat sosyal
medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Bir Olalım, İri
Olalım, Diri Olalım.” Hünkâr
Hacı Bektaş Veli’yi Vefatının
750. Yılında Saygı ve Rahmetle
Anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Murat KARATEKİN

Yozgat Şehir Hastanesi sevkleri önleyebilecek mi?

YOZGATLININ
EN
BÜYÜK
TARIM iL MÜDÜRLÜĞÜ,
BURAKBEY’i TAVSiYE EDiYOR
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,
Saraykent İlçesi’nde toprak işlemesiz tarım
olarak ekimi gerçekleştirilen Burakbey arpa
çeşidinde dekarda 300 kilo verim sağlandığını
açıkladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada; “İlimiz Saraykent
İlçesinde uyguladığımız toprak işlemesiz

tarım demonstrasyonunda 300 Kg/Da verim
alındı. Çeşit olarak Bakanlığımız Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş
olan BURAKBEY arpa çeşidi ekildi. Takip ve
kontrolleri teknik personelimizce yapıldı.
“Toprak İşlemesiz Tarımı ve BURAKBEY Arpa
çeşidini tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz”
ifadelerine yer verildi. Eda DEMİREL

SORUNUNA NEŞTER
Yozgatlının en çok sorun yaşadığı
rahatsızlıklardan birisi olan kalp damar
sorununa Yozgat Şehir Hastanesini neşter
vurdu.
Yozgat Şehir Hastanesi Bypass
ameliyatlarının Yozgat’ta yapılabilmesi için
çalışmalarını sürdürüyor. Hastane, ikinci
kalp merkezi onayını aldıktan sonra kalp
damar yoğun bakımı kurulması için çalışma
başlattı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi

Uzm. Dr. Mustafa Kozan, kalp damar
yoğun bakımı kurulması için çalışmaların
sürdüğünü söyledi.
Kozan, “Hastanemizde Yakında Yapılması
Planlan Bypass Ameliyatları İçin Tüm
Hazırlıklar Devam Ediyor. Hastanemize
İdare Ekibimiz yoğun çalışması ile Sağlık
Bakanlığından ikinci kalp merkezi onayı
alınmasından sonra şimdi de sıra kalp
damar yoğun bakım için planlamalar
yapıldı” dedi. Murat KARATEKİN

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.

6

GÜNCEL

SEMİHA
ARASBORA

Elhamdülillah
Yansa da ağaçlar baştan ekeriz
Yurtta gözümüz var elhamdülillah
Her yere albayrak, sancak dikeriz
Türk'üz ,özümüz var elhamdülillah
Ey kafir ! bu yerin altı da vardır
Bu yangın nedir ki orası hardır
Döktüğümüz yaşlar imana kardır
Hakka yüzümüz var elhamdülillah
Yakan yanacaktır iyice seyret
Cehenneme gayret üstüne gayret
Ders te almaz akıl bile yok hayret
Kuran cüzümüz var elhamdülillah
Boş hayel peşinde epey koştunuz
Amerika çaldı iyi coştunuz
Yediniz içtiniz haddi aştınız
Gonde izimiz var elhamdülillah
Sanmayın ki korktuk size yol verdik
Bölmek isteyenin leşini serdik
Vatan için genç fidanlar derdik
Tarih tezimiz var elhamdülillah
Yapılana şeytan bile şaşırır
Barışa sevgiye insan aşerir
Yağmurlar yağınca dünya yeşerir
Aras sözümüz var elhamdülillah
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ŞEHiR HASTANESiNE

GÜZELLiK MERKEZi
Türkiye’nin ilk Şehir
hastanesi olan Yozgat Şehir
Hastanesi bünyesinde güzellik
merkezi açılacak.
Hastane yönetimi merkezin
açılması için çalışmalarını
sürdürüyor.
Hastane Başhekimi Mustafa
Kozan, vatandaşlara daha
kaliteli sağlık hizmeti sunmanın
gayreti içerisinde olduklarını
söyledi.
Kozan, “İlk günden beri
İlk Şehir Hastanesi olarak bu
işi daha profesyonel yaparız
düşüncesiyle başladığımız bu
süreçte, hastanemizde güzellik
merkezi açılıyor.
Hastanemiz güzellik
merkezinde yapılacak işlemler
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Uzmanımız Op. Dr. Mert Ersan
tarafından uygulanacaktır.
Yine bir ilki
gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. İlimize insanımıza
hayırlı olsun” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

YASLILARI HAYATA
BAGLAYAN MERKEZ!
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, 55 yaş üstü
kişilerin aktif yaşlanmalarının sağlanması ve yaşlıların sağlıklı ve mutlu
bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan yaşam
merkezinde yaşlılar ikinci baharını yaşıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı
Bahadın beldesinde, 55 yaş üstü
kişilerin aktif yaşlanmalarının
sağlanması ve yaşlıların sağlıklı ve
mutlu bir hayat geçirmelerine katkı
sunulması amacıyla kurulan yaşam
merkezinde yaşlılar ikinci baharını
yaşıyor.
Avrupa'nın birçok ülkesinde
uygulanan aktif ve mutlu yaşlanma
modelini Yozgat'ın Bahadın
ilçesinde de hayata geçirilmek
için kurulan Bahadın Yaşlanma
Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi'nde,
55 yaş üzeri bireylerin nasıl daha
kaliteli, huzurlu ve aynı zamanda
da aktif yaşlanabileceklerine dair
çalışmalar gerçekleştiriliyor. 6.5
dönümlük bir arazi üzerine kurulan
Bahadın İkinci Bahar Yaşam
Merkezinde evde bakım, yaşlı
bakım merkezinde ve esnek bakım
olmak üzere 3 farklı kategoride 52
yaşlıya hizmet veriliyor.
Bahadın İkinci Bahar Yaşam
Merkezinde bulunan 55 yaş üzeri
yaşlılar, alanında uzman kişiler
öncülüğünde uygun fiziki koşullar
ve renkli sosyal aktivitelerle vakit
geçiriyorlar. Yaşam merkezinde
yaşlılar spor yapıp dans ediyor,
egzersiz yapıp yürüyüş yaparak
güne zinde başlıyor. Yaşlıların el
ve vücut kaslarının gelişimi için el

sanatıyla uğraşmaları sağlanıyor
ve toprakla zaman geçiren yaşlılar
hem kendi sebzelerini üretiyor
hem de toprakla ilgilenerek negatif
enerjilerini atıyorlar. Ayrıca yaşam
merkezinde yaşlıların yemekleri
de diyetisyenlerce ayarlanıyor.
Burada yaşlıların aktif ve mutlu
yaşlanmalarının sağlanması, mevcut
yaşlıların ise sağlıklı ve huzurlu
bir yaşlılık dönemi geçirmeleri
amaçlanıyor. Uygulanan aktif
yaşlanma ve mutlu yaşlılık konsepti,
önce Yozgat ve çevre illere daha
sonra da tüm Türkiye'ye örnek
olması planlanıyor.
Bahadın İkinci Bahar Yaşam
Merkezinde kalan Bektaş
Ceylan, “Burada sporumuzu
yapıyoruz, yemeklerimiz güzel
geliyor. Banyomuzu yapıyoruz,
çamaşırlarımız yıkanıyor. Çok güzel
her şeyimizi yapıyoruz. Burada
çok mutluyuz” dedi. Abidin Başer
ise “Ben çok mutluyum, ben 3 ay
oldu buraya geleli, çocukluğumu
yaşıyorum burada” şeklinde
konuştu.
Yaşlılar için kurulan hobi
bahçesinde zaman geçiren
Cuma Mutluer de, “Burası bizim
bahçemiz, burada domates,
patlıcan, biber üretiyoruz. Bunları
biz yetiştirdik. Kahvaltıda biz

kendimiz tüketiyoruz. Burada
ekip biçiyoruz, terapi oluyoruz,
rahatlıyoruz ve huzur buluyoruz.
Doğanın içindeyiz yemyeşil”
ifadelerine yer verdi.
Bahadın Yaşlanma Vakfı Genel
Müdürü Dilaver Özcan ise en
temel amaçlarının aktif yaşlanmayı
sağlamak olduğunu belirterek,
“Bizim mevcut yaşlılarımıza bakım
diye bir sorunumuz yok, bakmak
gibi bir derdimiz yok. Bizim
yaşlılarımızı mutlu etmek gibi bir
derdimiz var. Biz yaşlılarımızı mutlu
etmek istiyoruz. Yani Avrupa'da

yaşam standardı yüksek olan
ülkelerdeki yaşlıların durumuna
baktığımız zaman 90 yaşında
bisiklet kullanabiliyor, yürüyüş
yapabiliyor, spor yapabiliyor
ve araba kullanabiliyor. Ama
Türkiye'deki yaşlılar özellikle
Yozgat yöresinde 60 yaşına
geldiğinde yaşlılık psikolojisine
giriyor ve eline baston alma
çabası içerisine giriyor. Aktiviteleri
duruyor, yaşlanma psikolojisine
girip fiziksel aktiviteleri yavaşlıyor
ve bedenlerini çökertiyor” dedi.
Yaşam merkezinde yaşlılar

için uygulanan etkinliklerden de
bahseden Özcan, “Yaşlılara yönelik
çeşitli oyunlar var. İnce kaslarının
ve vücut kaslarının gelişmesi ile
ilgili çeşitli oyunlar var. Parmak
futbolu gibi. Bocce oyunu var,
onun sahasını yaptıracağız.
Yaşlılarımıza çamlığımızda
kozalak toplattırıyoruz ve onların
boyalamalarını yaptırıyoruz vazolar
yaptırıp, çiçek üretimi yaptırıyoruz.
Parmaklarının gelişmesi için ince
işler yaptırıyoruz. Bir de yaşlı
toprakla ilgilenmeli. Vücudundaki
negatif elektriğin atılması için
bostanımız hobi bahçemiz var.
Yaşlılarımızın toprakla ilgilenmesini
ve istediğini üretmesini sağlıyoruz.
Kümesimiz var, hem kendi
yumurtamızı üretiyoruz hem
de yaşlılarımızın hayvanlarla
ilgilenmesini sağlıyoruz.
Burada spor yaptırıyoruz, dans
ettiriyoruz belirli egzersizleri
yaptırıyoruz. Yürüyüş alanımız var
sabah ve akşam tur attırıyoruz.
Kan değerleri değişiyor.
Beslenmelerimiz diyetisyen
nezaretinde gerçekleşiyor.
Aylık diyet listemize uygun
aşçılarımız yemeklerimizi
yapıyor. Oluşturduğumuz sistemi
yaşlılarımıza uyguluyoruz” diye
konuştu. İHA
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BOĞAZLIYAN'DA

YOLLAR YENiLENiYOR
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bozuk
durumda olan yollar belediye tarafından
yenileniyor.
Boğazlıyan ilçesinde bozuk yollar
belediye ekiplerince yenileniyor. Belediye
Başkanı Gökhan Coşar konuyla ilgili yaptığı
açıklamada ilçede genelinde yıllardır büyük
sorun olan bozuk yolları, vatandaşların daha
rahat ve güvenilir ulaşım imkanı sağlamak

için yenilediklerini söyledi. Başkan Coşar,
planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında
belirlediğimiz noktalarda çalışmaları
sürdürdüklerini söyleyerek, "Deforme olan
ve altyapı çalışması nedeniyle bozulan yol
ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarına
ağırlık verdik. Durmadan daha ileri diyerek,
çalışmalarımıza aralıksız olarak devam
edeceğiz” dedi. İHA

Dünya’nın dört bir tarafından görmeye geliyorlar

ROL MODEL OLACAK
Yozgat Şehir Hastanesi Dünya’nın dört
bir yanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam
ediyor. Hastane son olarak kedilerini rol model
almak isteyen Senegalli misafirlerini ağırladı.
Senegal’den gelen Mohamadou Bamba
Dıagne, Serıgne A Lakhate Ndıaye, Cherıf W O
Khoutoub Dıattara, Mame Thıerno Dıeng Yozgat
Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa
Kozan’ı ziyaret etti.
Senegal ekibi, Başhekim Mustafa Kozan ile
birlikte hastaneyi gezerek birimler hakkında

DSP’DEN TEPKi

Demokratik Sol Parti Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Orman
yangınları ile ilgili bir açıklama yaptı.
Uçar, Orman arazilerini turizm yatırımcılarına açılabilecek
olmasına tepki gösterdi. Bütün muhalefet partilerini yasaya tepki
vermeye davet eden Nevzat Uçar, “Bilindiği üzere ciğerlerimiz
dediğimiz ormanlarımız bir haftadan uzun bir süredir yanıyor.
Ağaçlarla birlikte orman içinde bulunan milyonlarca canlı da telef
oldu. Bu yangınlar sırasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ciğerlerimizi yakan orman
yangınlarının TBMM tatile girmeden önce 18 Temmuz 2021
günü kabul edilen ve 28 Temmuz 2021 günü Resmi Gazete’de
yayınlanan 7334 sayılı kanundan sonra başlaması çok ilginç bir
tesadüftür. 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik
yapan yasa, tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz
2021'de Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 1'inci maddesi “d” fıkrasına göre “Kültür ve Turizm
gelişme bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu
yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek.
Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan
edilecek bu alanlardaki devlet taşınmazları da turizm kapsamına
alınabilecek. Yani; Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki

kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlarla birlikte otel ya da turizm tesisi
kurmaya uygun olan ve diğer bakanlıların tasarrufunda bulunan
alanların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün
olabilecek. Kanunun 6. maddesine göre de Millî Parklar içinde
konaklama tesisi kurma yetkisi de Kültür ve Turizm Bakanlığına
veriliyor.
Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl,
dağ gibi doğal alanlar değil, konumu otel ya da turizm tesisi
kurmaya uygun olan bütün bakanlıklara ait kamu alanlarının,
okul, konukevi, ya da müze gibi binaların Cumhurbaşkanlığı
üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri
mümkün olabilecek. Mera, otlak, yayla gibi alanların da turizm
tesisine dönüştürülmesinin önü açılıyor. Yat limanı, marina
gibi tesislerin ruhsatlandırma yetkileri de Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devrediliyor.
Yukarıda saydığım bütün kamu alanları bu kanun ile yapılaşma
tehlikesi altına giriyor. Bu memleket, bu iktidar döneminde daha
önce de orman yangını gördü ve Türk Milleti yanan ağaçların
yerine dikilen otelleri de biliyor. Türkiye daha orman yangını
felaketini atlatamamış haldeyken sadece DSP'nin değil, tüm
muhalefet partilerinin sıcağı sıcağına bu yasaya gereken tepkiyi
göstermelerini bekliyorum” dedi. Murat KARATEKİN

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.
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bilgi aldı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa
Kozan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan
Yozgat Şehir Hastanesinin Türkiye’nin ve
Dünya’nın dört bir yanından ziyaretçileri
ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi.
Kozan, Senegal ekibinin, Şehir Hastanesi
ile ilgili tecrübe ve önerileri aldıkları fikir
alışverişi şeklinde geçen bir görüşme olduğunu
belirterek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Murat KARATEKİN
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GENCLERiN HEDEFi BUYUK
FİYATI: 1.00 TL
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Yozgatspor Futbol Okulunun
genç futbolcularının hedefi büyük.
Farklı yaş kategorilerindeki ve
farklı mevkilerde oynayan genç
futbolcuların en büyük hayali büyük
takımların formasını giyip, efsane
olmak istiyorlar.
Yozgatspor Futbol Okulunun
genç oyuncusu İsmail Arda Ünlü,
iki yıldır Futbol oynadığını söyledi.
Ünlü, “Futbolu çok seviyorum.
Futbol oynamak beni çok mutlu
ediyor. Burada arkadaşlık ortamı
çok güzel. İleride büyük takımların
formasını giymek istiyorum” dedi.

SELÇUK CANSIZ

6 yıldır Futbol oynadığını dile
getiren Yusuf Samet Bal, “Önce
futbolda kendimi geliştirmek
istiyorum. Sonra da hedeflerime
ulaşmak istiyorum. Türkiye de
ve Avrupa’da ki büyük takımların
formasını giymek istiyorum” diye
konuştu.
Çocuklarını Yozgatspor Futbol
Okuluna gönderen Selçuk Cansız,
“Çocuklarım futbolu kendileri
tercih etti. Futbolu seviyorlar
hem oynamayı hemde izlemeyi.
Bizde onlara destek oluyoruz.
Haftanın iki günü geliyorlar hem

İSMAİL ARDA ÜNLÜ
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enerjilerini atıyorlar. Memnunuz.
Hocalarımız çok ilgili sağolsunlar.
Hem sorularımıza cevap veriyorlar
hemde ihtiyaçları gideriyorlar.
Canla, başla, gayretle eğitimlerini
sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz
kendilerine” dedi.
Nurettin Mehmet Uçar, “Futbolu
çok seviyorum. Futbol oynarken
çok eğleniyorum.
Kazanmak beni çok mutlu
ediyor. İleride iyi bir futbolcu
olmak istiyorum. Yozgatspor
Futbol Okulu çok güzel. Hergün
antrenman yapıyoruz, maç

MAHMUT DİŞLİ

YUSUF BAL

youtube.com/YozgatCamlikTV

yapıyoruz. Arkadaşlık ortamı çok
güzel.
Mahmut Salih Dişli, 3 yıldır
futbolla ilgilendiğini belirtti.
Dişli, “Zayıflamak için futbola
başladım. Futbolda kendimi
geliştirip Fenerbahçe de
oynamak istiyorum. Yozgatspor
Futbol Okulundan memnunum
hocalarımız çok iyi. Bizlere
çok ilgili davranıyorlar. Her
sorumuza cevap veriyorlar. Bize
çok iyi antrenman yaptırıyorlar.
Hocalarımız sayesinde gelişiyoruz”
diye konuştu. Murat KARATEKİN
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