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Kuraklık korkutucu seviyede

Yozgat’ı

“ÜRETiM DEVAM ETMELi”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Devlet
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Yozgat’ta kuraklık düzeyinin korkulan boyuta ulaştığını söyledi.

REKOLTE DÜŞECEK

konuştular

Yaşanan kuralıktan dolayı rekoltede düşüş
yaşanacağına değinen Elmalı, “Kuralıktan dolayı
rekoltede düşüş yaşanmasından korkuyoruz.
Ülke genelinde tarımda bir sıkıntı var. Büyük
ihtimalle önümüzdeki sene buğday gelirlerinde
bir düşme olacak. Rekolte de düşecek. Bütün
ürünlerde düşecek” şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’ı ziyaret etti. Başer, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay ile Yozgat’a dair çalışmalar
hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını
dile getirdi. >>> 3. SAYFADA

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
“Şu anda Devlet Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye genelinde
büyük bir kuraklık var” diyen Elmalı, şunları
kaydetti; “2021 yılı için büyük bir kuraklıktan
bahsediyoruz. Şu anda kar yağışının yarım
metre olması gerekiyordu. Halen kar yağmadı,
yağmur da yağmadı. Büyük bir kuraklık tehlikesi
görünüyor. Bu konuda özellikle tüketicilerin suyu
dikkatli kullanması gerekiyor" >>> 3. SAYFADA

AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer duyurdu:

"İnşaat Çalışmaları
başladı"
AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf
Başer, Boğazlıyan
Uzun Barajı
sulama sistemini
yeniden yaptıklarını
belirterek, inşaat
çalışmalarının
başladığını söyledi.
>>> 3'TE

Vali Ziya Polat inceleme yaptı

HEDEF 15 BiN KEKLiK
Yozgat Valisi Ziya Polat, Keklik
Üretim İstasyonunda incelemelerde
bulundu. Vali Polat, bu yıl 15 bin
keklik üretme hedefinde olduklarını
söyledi. İnceleme ziyaretine İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
Alay Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz,
İl Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif
Yılmaz, Yozgat Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şube Müdürü Cihan

Eğilmez katıldı.Üretim istasyonunu
gezdikten sonra açıklamada bulunan
Yozgat Valisi Ziya Polat, “2007 yılında
kurulan tesisimiz bugüne kadar
yaklaşık 156 bin kınalı keklik ve 30
bine yakın da beç tavuğu üretildi.
Bugün de inşallah kuluçkaya ilk
yumurtalarını koyduk. Yaklaşık 5 ay
sonra hep birlikte doğaya salımını
yapacağız" ifadelerini kullandı. 6'DA

Kahraman evlada rahmet

Babaya şifa diliyoruz!
Türkiye’nin kahraman şehitlerinden Polis
Memuru Fethi Sekin’in şahadetinin 4’üncü
sene-i devriyesinde rahmetle anarken, kısa
bir süre önce yaşadığı inme sonucu yatağa
bağımlı kalan babası Mehmet Zeki Sekin’e
de Allah’tan şifalar temenni ediyoruz. 4'TE

Çırak olarak başladı
kendi dükkanını açtı

ÇEKEREK BELEDİYESİ
GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ADIM ATIYOR

Erkut Başkan’dan ziyaret

Neden MHP olmasın?
Yozgat’ın Çekerek ilçe Başkanı Eyyüp Çakır,
“Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla sağlıklı
gelişimini sürdürebilmesi ve Kötü alışkanlıklardan
uzak tutmak için atılması gereken bütün adımları
atıyoruz” dedi. >>> 4. SAYFADA

Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, MHP İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe
başkanı Adem Kızılay’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan

Ekinci, “Yozgat Belediyesi
neden MHP’de olmasın. Çok
uzak değil bu olabilir. İyi bir
çalışma ile performans ile
gerçekleştirilebilir” dedi.
>>> 2. SAYFADA

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 52 yaşındaki Turan Su
Tesisatı sahibi Arif Turan oldu.
41 yıldır esnaflık yapan Arif
Turan’a mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk.
Turan Su Tesisatı sahibi Arif
Turan, 1980 yılında mesleğe çırak
olarak başladığını ve halen aktif
olarak devam ettiğini söyledi. 6'DA

BOZOK’A VEDA
Bozok Şehir Stadyumunun yıkım ve
yapım ihalesi tamamlandı. İhaleleri
alan firmalar bugün oynanacak
Karaman Belediyespor maçı
sonrasında Bozok Şehir Stadyumuna
yıkım ve yapım işine başlayacak.
SPOR DA

Ali Keven teklif etti: Yerköy Belediyesi asgari ücreti
"Yozgat’a kurulsun"

3 bin lira üzerinde açıkladı
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mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ilk yarının son
maçında Karaman Belediyespor’u
konuk edecek. >>> 8'DE

E

konuk
edecek
Misli.com 3. Lig ikinci grupta

A

Yozgatspor, Karaman’ı

S

Yozgat'ın Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, asgari
ücreti çalışan personele yetersiz
bularak en düşük bekar
çalışan için asgari ücreti
net 3 bin 330 Türk Lirası
yaptığını açıkladı. 7'DE

E

Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili Ali Keven,
Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğü
kurulması amacıyla Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan'a
verdiği soru önergesine
gelen cevabı
kamuoyuyla paylaştı.
>>> 7'DE

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Jön Türkler’in adı
ilk defa 1828 yılında
Charles Mc Farlane
tarafından “Genç Osmanlı” nesline atıfta
bulunarak kullanıldı.
Bu kavramın kullanımı Avrupa’da ortaya
çıkmış olan yönetime
muhalif kesimlerin,
oluşturdukları partilerin bir benzeri gibi
göründüğü için kullanılmıştır.
Bu akımlar siyasi
muhalif bir akım olduğu kadar aynı zamanda edebi bir akım da
sayılmıştır.
Jön Türk Cemiyeti
çatısı altındaki kişilere

tek tek bakıldığında
da siyasi görüşleri
birbirinden çok farklı
olan kitlelerin olduğu
anlaşılmaktadır. Jön
Türklerin cemiyet yapılanmasında 2000’e
kadar üye bulunduğu
bilinmektedir.
Bu isimler siyasi ortamdan dolayı Osmanlı
Devleti’nde fazla barınamamış ve yaşamlarının çoğunu Avrupa’da
ya da Mısır’da sürgün
hayatında geçirmiş
kişilerdir.
“Yeni Osmanlılar”
ve “Genç Türkler” de
denilen” jön Türkler”,
Avrupalıların onlara
verdikleri Fransızca
“Jeunes Turcs” adıyla
meşhur olmuşlardı.
Bu ifade, genel olarak
o yıllarda Avrupa’da
politika, fikir ve edebiyat konularında aşırılık
taraftarı gençleri ifade
eden bir kavramdı.
Bu grubun ifadesi
ise, ilk defa Mustafa
Fazıl Paşa’nın yayınladığı bir mektupta
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İhanet Teşkilatı Jön Türkler ?

“Genç Osmanlılar”
karşılığı olarak kullanılmıştır. Jön Türk
kavramı Osmanlı topraklarında yetişmiş,
devlet idaresine karşı
gelmiş ve yabancılar
tarafından yönlendirilmiş ihtilalcilerin tamamının ortak buluşma
noktası olmuştur.
Çoğunluğu Batı da
ikamet eden bu aydınlar II. Abdülhamid
rejimine karşı örgütlenmişlerdir.
Amaçları Kanun-i
Esasi’yi yeniden yürürlüğe koyup, meşrutiyet
anlayışını getirmektir.
Avrupa’ya kaçan “Jön
Türkler” bu dönemde
birçok gazete ve dergi çıkartarak “istibdat
rejimi” ile sıkı bir mücadeleye girişmişlerdir.
Yayınladıkları dergi ve
gazeteler yabancı postalar aracılığıyla yurda
sokulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin
çeşitli dönemlerinde
“Genç Türkler, Yeni
Osmanlılar, Jön Türk-

ler” isimlerini almıştır.
Özellikle 1800’lü yıllardan sonra bu ve benzeri akımlar giderek
daha da yaygınlaşıp ve
güçlenmişlerdi.
Jön Türkler de Avrupa’daki yeniliklerden
etkilenip, bazı kesimin
desteğiyle yönetimdeki
kişilere karşı benzer
bir mücadeleye girişmişlerdir.
Bu akımın mücadelesi kanlı bir iç
savaştan çok; edebi
yazılarla belli bir kesimi yönlendirme gayesi
şeklinde olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin
içinde bulunduğu durumu bilen ve memnun olmayan Jön Türklerin yanında bir de,
bu çatı altında yaşayan
fakat devletin gidişatını pek umursamayan
kimseler de vardı.
Osmanlı halkı denen
ortak bir anlayışın olmamasının sebebi ise
bu topraklarda yaşayan halkın; din, dil,
ırk farkının çok çeşitli

olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin,
bu çatı altında yaşayan
Hristiyan halk, kendi
dinlerini yaşayabileceği bir devletin himayesine girmek için çalışmışlardır.
Jön Türkler 18891908 yılları arasında
çıkardıkları gazeteler
ve dergiler ile fikir
hayatına yeni bir yön
vermeyi başarmışlardır. İngiltere, Fransa,
Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Romanya, İsviçre, Brezilya, Belçika,
Amerika ve Kıbrıs olmak üzere 13 yabancı
ülkede 152’nin üzerinde gazete veya dergi
yayınlamışlardır. ..
Jön Türkler, Fransız
ve İngiliz hükumetinden destek görmüşlerdir. Yurt içinde ve yurt
dışında kurdukları dernek ve yayınladıkları
dergi ve gazeteler ile
II. Abdülhamit Han’ın
şahsında Devlete karşı
bir propagandaya gi-

rişmişlerdir.
Her din ve milliyetten insanın olduğu bu
grubun ortak özelliği
Osmanlı Devleti’ne
karşı oluşlarıdır.
Jön Türklerin faaliyetleri Osmanlı Devletin yıkılışını hızlandıran
önemli sebeplerden
biri olmuştur.
Batı dünyası karşısındaki tavırların
taklitten öteye geçememesi, devlet kademelerinde yer almak,
meşhur olmak, hatta
Mithad Paşa da olduğu
gibi, kendi ailelerini
hanedan ailesi yapmak
için azınlıklarla, eşkıyalarla, Rum-Ermeni
çeteleriyle ve Avrupa
devletleriyle işbirliği
yapmaktan çekinmemeleri bu faaliyetlerin
en acı tarafı olmuştur.
Netice olarak Osmanlı topraklarındaki
sulh ve sükûnu, dört
bir yandan patlak veren ihtilaller, isyanlar,
hükumet darbeleri
ve savaşlarla yok et-

mişler, çıkarılan idaresizlik, kargaşa ve
savaşlar ortamı içinde
milletin felaketini hazırlamışlardır. Birinci
Dünya Savaşı sonrası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile Jön
Türk faaliyetinin sonu
olmuş, Jön Türkler
çareyi; daha önceden
yaptıkları gibi yurt
dışına kaçmakta bulmuşlardır.
İşin özeti şudur:
Tarih tekerrür ediyor!
Bugün de Türkiye’ye
ve siyasi iktidara düşman olan kesimler
yurt dışına kaçıyor.
Türkiye düşmanı hain
güçler tarafından besleniyor ve ülkemize
ihanet kinlerini kusmaya devam ediyorlar.
Her biri bir ülkede
saklanırken bu ülkeler
tarafından besleniyor,
kollanıyor zengin ve
lüks bir yaşam içinde
hayat sürüyorlar. Her
fırsatta da bize karşı
kin kusmaya devam
ediyorlar.

Erkut Başkan’dan ziyaret

Neden MHP olmasın?
Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci,
MHP İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu ve Merkez
İlçe başkanı Adem
Kızılay’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Erkut
Ekinci sırasıyla, Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, Milliyetçi
Hareket Partisi Merkez
İlçe Başkanı Adem
Kızılay, Yozgat Ülkü
Ocakları İl Başkanı İrfan
Şahbaz, Milliyetçi Hareket
Partisi İlçe Başkanı Zafer
Yusuf Kutlusoy ve Ak

Milli Eğitim Bakanlığından
yüz yüze eğitimle ilgili son
dakika kararı alındı. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB), özel öğretim
kurumlarından çeşitli kurslar,
özel ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme
kursları, motorlu taşıt sürücüleri
kursları, iş makineleri sürücü
eğitim kursları, hizmet içi eğitim
merkezleri, özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri ve
mesleki eğitim merkezlerinin
sokağa çıkma kısıtlamalarına
uymak şartıyla yüz yüze eğitime
başlayabileceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Mustafa Safran imzasıyla illere

gönderilen yazıda, aynı kanun
kapsamında bulunan özel
öğretim kurumlarından çeşitli
kurslar, özel ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme
kursları, motorlu taşıt sürücüleri
kursları, iş makineleri sürücü
eğitim kursları, hizmet içi
eğitim merkezleri, özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezleri
ve mesleki eğitim merkezleri
4 Ocak 2021'den itibaren
İçişleri Bakanlığının 30 Kasım
2020 tarihli yazısında belirtilen
sokağa çıkma kısıtlamalarına
uymak şartıyla yüz yüze eğitime
başlayabileceği vurgulandı.
Haber Merkezi

belediyeler hizmet
alamaz, hizmet yapamaz,
yatırım yapamaz
düşüncesi vardı. Ama bu
kırıldı. Sorgun’da kırıldı.
Diğer belediyelerimiz
de yine öyle. Baktığınızda
hakikaten çok ummalı
bir çalışma var. Vatandaş
iktidar olma ile alakalı
değilmiş diyor. Bunu
yerleştirmiş olmak güzel.
Birde insanlar belediye
seçimi ile milletvekilliği
seçimini ya da diğer
seçimleri birbirinden
ayırt etmeye başladı.
Belediyede hizmet
ettiğiniz, vatandaşın
gönlünü hoş ettiğimiz
zaman çalıştığınız zaman
seçimlere de yansıyor.
Bu birbirini tetikliyor.
Belediyelerin sayısını
artırıp doğru odaklı,
doğru merkezli diğer
seçimlerde oyu çoğalmak
lazım. Biz çoğu zamanda
biraz kamuoyu çalışmaları
da yaptırıyoruz.
Baktığımızda Sorgun
üzerinde konuşursak

MHP’nin beğenisi giderek
yükseliyor. İnşallah bu
hayırlı sonuçlar getirir
ve daha iyi olur. Bizim
hedefimiz, amacımız
hizmet etmektir. Bu yönde
de çalışmaya devam
ediyoruz ve çalışacağız”
şeklinde konuştu.
NEDEN MHP’DE
OLMASIN?
“Yozgat Belediyesi
neden MHP’de olmasın.
Çok uzak değil bu
olabilir. İyi bir çalışma
ile performans ile
gerçekleştirilebilir” diyen
Ekinci; şunları kaydetti;
“Cumhur ittifakından
dolayı bu söylemler
yanlış anlaşılabiliyor. Ama
bu işin doğasında var.
Burası da isteriz ki MHP
yönetiminde olsun.
Her zaman istediğimiz
can attığımız şeylerden
bir tanesi de bu. İlçeleri
kazanmak güzel. Ama
Yozgat Belediyesinin
MHP yönetiminde olması
daha bambaşka bir
şeydir. Bunu sağlamak

ve mücadele etmek
lazım. Bizde ilçeler olarak
bunun için ne gerekiyorsa
elimizden geleni yaparız,
çalışırız. Bu yolda beraber
ve birlikteyiz. Bu ocakları
bugünlerde açık tutmak
kolay değil. Hatırlıyorum
önceki dönemlerde şimdi
iyi kötü 4 belediyemiz var.
Elimiz iyi. Cumhur ittifakı
var uzanabiliyoruz. Parti
olarak öyle dönemler
yaşadık ki onları hayal
etmek ve düşünmek
etkiliyor.”
TEŞEKKÜR ETTİ
MHP İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu da
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile
getirerek, “Hediyeleriniz
ve ziyaretleriniz için
teşekkür ediyorum.
Sorgun her zaman bizim
için gönlümüzde de siyasi
olarak ayrı bir yeri var.

Hem potansiyel hem de
bize yakın olmasından
dolayı hep birlikte iç
içeyiz. Bundan dolayı da
Sorgun’a önem veriyoruz.
Yıllar sonra da sizlerin
sayesinde belediyeyi
almanın gururunu
yaşadık. Şimdide Erkut
başkanımızın iyi işler
yaptığını görüyoruz.
Bırakın Yozgat’ı çevre
illerden bile bunun
övgüsünü alıyoruz
ve gurur duyuyoruz.
İnşallah devam eder.
Yıllarca da Sorgun’da
üç hilal sancağımızı
dalgalandırırız.
Belediyelerin yaptığı
işlerden gurur duyuyoruz.
Hepsi maşallah çok
iyi çalışıyor. İnşallah
sayısını çoğaltarak devam
edeceğiz” ifadelerine yer
verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Bakan
Selçuk'tan
yüz yüze
eğitim
kararı

Parti İlçe Başkanı Mesut
Kılıç'ı ziyaret ederek
görevlerinde başarı
temennisinde bulundu.
Samimi ortamda
gerçekleşen ziyaretlerde
Ekinci, başkanlara günün
anısına çini tabak hediye
etti. Ziyarette konuşan
Başkan Ekinci, “Yozgat
Belediyesi neden MHP’de
olmasın. Çok uzak değil
bu olabilir.
İyi bir çalışma
ile performans ile
gerçekleştirilebilir” dedi.
Belediye Başkan
Yardımcı Kadir Kaygusuz,

Belediye meclis üyeleri
ile birlikte MHP İl ve
Merkez İlçe başkanlığını
ziyaret eden Sorgun
Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci ziyaret sırasında
çini tabak hediye etti.
HAYIRLI OLSUN
Başkan Ekinci,
Yozgat’ta MHP
Belediyelerinin farklılık
oluşturduğunu belirterek,
“Yeni görevinizi Allah
hayırlı uğurlu etsin.
Allah utandırmasın.
Yozgat’ta MHP
Belediyeleri farklılık
getirdi. Hizmet
anlayışında da bir
farklılık getirdi. Önceki
dönemlerde seçimlere
girerken Ergün abimiz
bizim adayımızdı. O
zaman gittiğimizde sen
iyisin, ama iktidar değilsin
deniliyordu.
Parayı nereden alıp
nasıl hizmet edeceksin
deniliyordu. Ama
vatandaşın kafa yapısında
şöyle bir şey vardı. İktidar
olmayan partilerde
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Üst Resimdeki
Bozok
Üniversitesi
Akademisyeni

Kalıcılık

Kanun
Hükmünde
Kararname

Boşluk
mesafe
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Yozgat
ilçesi
Böcek

Öğüt
İlgeç

Arka geri

Oyalamak

Batarya
kısaltması
Yozgat
ilçesi
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Yumurtayla
yapılan
bir yemek
Akademik
unvan

Satranca
benzer bir
oyun

Artvin ilçesi

Çerkez
destanı

Asya’da
bir ülke

Aynı türden
olan nesnelerin
bir arada
bağlanması

Kan grubunda
sabit işaret

Işın

Başkan

Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi
Lümen
kısaltması

Ayıklama

Türkiye Büyük
Millet Meclisi
(Ksc)

Kumlu
toprak
İkincil

Dizi

Balıkesir
ilçesi

Keskin
olmayan

Üzerine resim
yapılan bez

Bir şeyi ortaya
çıkaran belirti
O yer

Çölden
esen rüzgar

Yunanistan'ın
plaka işareti

Büyük çivi

K
N E R
E K A
N
K
R A
E P A
A K
Ç
A
A N D
M E
L
D
I R A
K Ü T
K A
C U
M
F
S E
E N S

Dünyanın
uydusu

Tatlı bir
tür çörek

Nazım
Hikmet'in
soyadı

Nükteci

ABD
basketbol ligi
Konya'da
bir baraj

Yemin

Tarihte MÖ
bir devlet

Eski bir
Türk devleti
Yozgat'ta
tabiat parkı

Uyarlama

Hangi şey

Arap
alfabesinde
bir harf

Ensiz

Done veri

Namazda elleri
dizlere dayayıp
öne doğru
eğilme

Hep
var olan

Santimetre
kısaltması

Belirli geçmiş
zaman eki

Araba
lambası
Kalay
simgesi

Başparmak
ile işaret
parmağı arası

Baş
giyeceğinin
bir türü

A
Y I
B
B A
A N
L
A T
D A
N
B E
A R
D
E
İ M
D İ
A R
R E
E R

Yüce yüksek

Uluslararası
Banka Hesap
Numarası

Asalak
bir böcek

Duygusal kısa
halk türküsü

Oldukça hayli

Alt Resimdeki
Yozgat’ın Ödüllü
Profesörü

Dünyanın en
uzun ırmağı
Baryum
simgesi

Bir bağlaç

Bitmemiş
Yönetim

A
L M
İ T
A
T
E P
A
P T
İ L
A
K
A
K S

Bir nota

Maden Tetkik
Arama (Ksc)

Anadolu
Ajansı (Ksc)
Bir cetvel
türü

İlgi eki

Yırtık yarık

Çıplak

Matematikte
sabit sayı

Telefonda
hitap sözü
Ceviz

Beyaz

Romanya'nın
plaka işareti

F
A Z
R
A
K İ
E Y
R İ
E
B
L O
O Z
R O
İ K

Zirkonyum
simgesi

Yöresel
dilde öküz
yemliği

Hayırlı
uğurlu

Yozgat'ta
bulunan
üniversite

Bir papağan
türü
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Vakalar düştü mü?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Vakalar düştü mü,
sorusuna yanıt arıyoruz en başından bu
tarafa.
Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, ülke genelinde vaka sayılarını

açıklarken bizler Yozgat’taki durumu ısrarla öğrenmeye çalıştık.
Öğrenip ne yapacaktık?
Sanırım pandemi
ile mücadelede yöneticiler, en çok da bu
durum karşısında zorlanıyor.
‘Korona virüsle
mücadelede iyi durumdayız’ açıklaması
yapsalar bir dert, tam
tersi durumlar kötüye gidiyor açıklaması
yapsalar çok ayrı bir
dert çıkıyor ortaya.
İnsanları maske,
mesafe ve hijyen ku-

ralına uydurmak için
onca mücadele verirken bir anda rehavete
neden olacak açıklamada bulunmak!...
Sanırım bir yöneticinin
istemediği bir durum.
Gelelim Yozgat’a.
Yozgat’ta son minvalde durumlar nasıl?
Dünden iyi, ama ondan daha önceki günden kötü durumdayız.
Artık telefonlarımızdaki HES uygulamasından durumumuzu
bölge bölge, hatta
mahalle mahalle görebiliyoruz.
Renklerin değişimi

korona virüsle mücadeledeki yerimizi gösteriyor.
Evet, renkler gönlümüzü rahatlatacak,
hatta ve hatta bugün
maskeleri çıkarıp atmamızı sağlayacak
kadar umut verici.
Ama bir gerçek var ki,
korona virüse bağlı
ölümler hemen yanı
başımızda yaşanıyor.
Artık vefat haberlerinde sebep olarak ‘korona virüsünü’ arıyor,
ondan mı öldü diye
soruyoruz.
Ya da bedenen yaşadığımız kırgınlıkları,

korona virüse bağlıyoruz.
Hulasa, bu gün
korona virüsle mücadelede iyi durumdayız
demek de bir handikap, öldük, bittik söylemleri üzerinden kaos
oluşturmakta.
En güzeli, aşı uygulanmaya başlayıp, sonuçları tam anlamıyla
görünceye kadar bu
savaşta her şey bitti
diyemeyiz.
ŞEHİT FETHİ
SEKİN VE
BABASI
Bir kahramandan çok
öte.

Hayat pahasına bir
duruş, görev ötesinde
bir mücadele ve cesaret.
Fethi Sekin…
Hafızalarımızda
hiçbir zaman silinmeyecek bir vatan kahramanı.
Vatan hainleri ile
mücadelesinin yer
aldığı o kısa videoyu
izlemek inanın öylesine zor ki!
Ama o, hayatı pahasına bir mücadele
ile hayatının son filminde yer aldı.
Şehit edilişinin
4’üncü senei-i devri-

yesinde rahmetle ve
minnetle anıyoruz.
Bu vesile ile tanımaktan mutluluk ve
onur duyduğum muhterem babası, şehidimizin kıymetli emaneti
Mehmet Zeki Sekin’e
de şifa diliyorum.
Yakın zamanda kalp
krizi geçirmişti, durumu iyi gidiyor derken
inme rahatsızlığı yaşadığını öğrendik.
Duamız ve temennimiz, inşallah kısa
sürede sağlığına kavuşur ve Yozgat’ta
konuk etmek kısmet
olur.

Kuraklık korkutucu seviyede

Yozgat’ı
konuştular
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’ı ziyaret etti. Başer, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay ile Yozgat’a dair çalışmalar
hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını
dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da
ziyaretinden dolayı Başer’e teşekkür ederek,
görevinde başarılar diledi. Eda DEMİREL

AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer duyurdu:

"İnşaat Çalışmaları

başladı"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Boğazlıyan Uzun Barajı sulama
sistemini yeniden yaptıklarını belirterek,
inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başer, “
Müteahhit firmaya iş teslimini yaptık. Tahliye
kanallarında çalışmalar başladı. Yaklaşık 200
kilometre boru döşenerek 80 bin dekarlık
alanda kapalı devre sulama sistemi tesis
edeceğiz. Sulama sistemiyle topraklarımız
suyla buluşacak, Çiftçilerimiz bol ve
bereketli mahsuller elde edecek. Hayırlı
olsun” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

“ÜRETiM DEVAM ETMELi”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, Devlet
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Yozgat’ta kuraklık düzeyinin korkulan boyuta ulaştığını söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyup Elmalı, Devlet Meteoroloji
Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
Yozgat’ta kuraklık düzeyinin korkulan boyuta
ulaştığını söyledi. Buna rağmen üretimin
devam etmesi, çiftçinin teşvik edilmesi
gerektiğine değinen Elmalı, “Devletimizin
bu noktada çitçiye desteklerini artırması
gerekiyor. Çiftçi tarladan çekilirse geri
dönmesi daha zor oluyor” dedi.
REKOLTE DÜŞECEK
Yaşanan kuralıktan dolayı rekoltede düşüş
yaşanacağına değinen Elmalı, “Kuralıktan
dolayı rekoltede düşüş yaşanmasından
korkuyoruz. Ülke genelinde tarımda bir sıkıntı
var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene buğday
gelirlerinde bir düşme olacak. Rekolte de
düşecek. Bütün ürünlerde düşecek” şeklinde
konuştu.
TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
“Şu anda Devlet Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye
genelinde büyük bir kuraklık var” diyen
Elmalı, şunları kaydetti; “2021 yılı için büyük
bir kuraklıktan bahsediyoruz. Şu anda kar
yağışının yarım metre olması gerekiyordu.
Halen kar yağmadı, yağmur da yağmadı.
Büyük bir kuraklık tehlikesi görünüyor. Bu
konuda özellikle tüketicilerin suyu dikkatli
kullanması gerekiyor. Tarım ve tarım dışı
kullanıcıların suyu tasarruflu kullanmaları
gerekiyor. Sanayi bölümünde, arazide, evde

suyu özellikle bu saatten sonra daha dikkatli
kullanmak gerekiyor. Kuraklık Yozgat’ı da
kapsıyor. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre Yozgat’ta da müthiş bir kuraklık
bekleniyor.”
TEDBİR ALMALIYIZ
Elmalı, suyun hayati önem taşıdığını
ve kurak geçen bir yılın ardından her bir
vatandaşın bu anlamda tedbirli olması
gerektiğini söyledi. Herkesin suyu kullanırken
tasarruflu davranması gerektiğine işaret
eden Elmalı, “Bizlerin de tedbir almamız
gerekiyor. Nerede bir su bulursak onun önüne
baraj yapmamız gerekiyor. Suyu tarımda da
çok ekonomik kullanmamız gerekiyor. İşte
damlama sistemini özellikle tarımda kullanarak
bu sıkıntıların önüne geçmemiz gerekiyor diye
düşünüyorum. Tabi bu bahsettiklerim Yozgat
ve Türkiye genelini kapsıyor” dedi.
ÖNÜ AÇILSIN
Elmalı, çiftçinin önünün açılması ve
destek paketlerinin çiftçiye özel olarak da
hazırlanması gerektiğini belirterek, “ Çiftçiyi
tarladan çektiğiniz zaman geri tarlaya gitmesi
çok zor olacak. Onun için de bu konuda
Türkiye’de çiftçinin önünün açılmasını
istiyoruz. Çiftçilerimiz üretmeye devam
etsin. Çünkü pandemi sürecinde tarıma
olan önem daha da arttı. Genel başkanımız
da bunu her zaman dile getiriyor. Çünkü
tarıma hükmeden dünyaya hükmedecek.
Üretim mutlaka ülkemizde olması lazım.
Onun için de borçların yapılandırılması,

çiftçinin tarlaya gitmesi lazım. Yağmur,
çamur, don, dolu, kuraklık, pandemi demeden
zor şartlarda üretim yapan, soframıza gelen
gıdaları üreten eli öpülesi çiftçilerimizin Ziraat
Bankası, Tarım Kredi
Kooperatifi ve özel bankalara
olan borçlarının
faizleri silinip
beş yıla bölünüp
ödemeleri
gerekir”
ifadelerine yer
verdi.
Eda
DEMİREL

Yozgat’taki trafik ve park sorunu nasıl çözülebilir?
Yozgat'ın trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu yoğunluğu azaltmak için çevre yolu yapılmalı mı?

Kürşat Şahin: Ben park sorunu çözümünü
bir şehirde görmüştüm. Okullar,
resmi daireler trafik yönünden araçlar
park edilebilir. Yüzde 99 çevre yolu
yapılmalıdır. Çünkü Türkiye’de kişi başına
en fazla araç Yozgat’ta. Daha doğrusu
şehrimiz engebeli, tepeler arasında
olduğu için hark sorunu da var. Biran önce
yapılması lazım.

Kamber Karataş: Yozgat’ta
trafik ve park sorunu
yerleşim merkezleri yeni
yapılardan dolayı çevre
kısımlarda iyi. Ama merkezi
değişecek hali yok. Lise
caddesini değiştirecek hali
yok. Ondan dolayı kolay
kolay çözülmez. Çevre
yolu ihtiyaç. Ama bu seferde Yozgat’ın
ekonomisine zararı olur. Trafik ve park
sorununu çözülebilmesi için bu yolların biraz
daha genişlemesi ve kaldırımların daralması
gerekiyor. Her gelen belediye başkanımız
bu yollarla uğraşıyor. O yüzden kimse şehir
içerisine araçlarla giremiyorlar. Girselerde
park bulamıyorlar.

Rıza Gülbaş; O belediyenin yapacağı
işlem. Vatandaşı yapacağı bir şey yok. Birde
yürüme mesafesine vatandaşlar arabası
ile gelmeyecekler. O mekanları tamamen
dolduruyorlar. En büyük sıkıntılardan birisi
bu. Çevre yolu yapılmalı. Yozgat’ın genel
sorunlarından bir tanesi de çevre yolu.
Otoparklara yeniden düzenlemesi lazım. Bu
yerel yönetimlerin işi.

Durmuş Ünlü: Çok güzel
ve Yozgat’a uygun bir soru.
Zaten her yer kendiliğinden
park olmuş. Nereyi bir
metre essen otopark
oluyor. Kendiliğinden park
yeri olmuş her yer. Eski
belediyenin hemen üstünü
park yaptılar. Zaten arkaya
verdiler. Ön kısımlar ölü kaldı. 3 sıra park olur
orasında. Hafif bir masraf oluyor. Sıkıntı var
şuanda. Yozgat’ta çok araba var. Çevre yolu
daha güzel loru. Alt geçit yaptılar. Yozgat’ı
ikiye böldüler. Ne sağ tarafa ne sol tarafa
yaradı. Yozgat’ta da bir şey var. 2 basamak
çıkmaz. Düz gidelim der. Alt geçidi ben
olsam yapmazdım.

Zekeriya Alaçık: Yozgat’ta trafik sorunu
sıkıntılı. Ek yolların olması lazım. Alternatif
yol olursa çözülür başka çözülmez,. Çünkü
araç çok. Yozgat’a çevre yolu yapılması iyi
olur ama olursa da esnaf zarar görür. Zaten
yeterli iş imkanı ve fabrika yok. Bu seferde
şehire giren olmazsa esnaf zorlanır.

Okan Korkmaz: Yoğunluğu azaltmak
için çevre yolunun yapılması mantıklı.
Şehirlerarası çevre yolunun şehir
içerisinden geçmemesi gerekiyor. Şehir
dışına verilmesi trafikte yoğunluğun
azalmasına neden olur.

GÜNCEL
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Haydi

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Bu hafta Cuma
günü Yozgat Belediyesi
ve İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Ekipleri
ile hayvansever vatandaşlarla Çamlık’ta,

Bahçeşehir Mahallesinde, Yozgat Bozok
Üniversitesinde sokak
canlarını besledik.
Şahane bir gündü..
Çok mutlu oldum.
Eve geldiğimde çok
huzurluydum, hiç bir
sokak canı aç kalmamıştı. Sayın İç İşleri
Bakanımız Süleyman
Soylu’nun talimatıyla Yozgat’ta da haydi
ekipleri kuruldu. Sayın Soylu’yu yaptığı
bu güzel çalışmadan
dolayı kutluyorum. O
gün haydi ekipleri ile

konuştum bilgi aldım.
APP store den haydi
uygulamasını indirip
hayvana doğaya şiddet gördüğünüz zaman fotoğrafını çekip
konumunuzu da açık
tutarak ihbarda buluna biliyorsunuz. Haydi
ekipleri sürekli geziyor. Hepsi de efendi
merhametli dünya iyisi
polisler işlerini severek
yapıyorlar. Haydi’nin
amacı kısaca hayvana
ve doğaya şiddete dur
demek. Geçen gün
haberlerde haydi ekibi-

nin sadece hayvanlara
değil diğer olaylara
gittiğini de gördüm.
Haydi ekibi sadece
hayvanlara yoğunlaşsa
daha iyi olmaz mı bölünmese.
Her yerde böyle mi
bilmiyorum. Şahane
bir haydi ekibi var
Yozgat’ta. Canla başla
çalışan. Yozgat Emniyetini hassasiyetinden
dolayı tebrik ediyor,
kutluyorum. Ne güzel
böyle ekipler görmek.
Vicdanlı merhametli
bizimle koşturan. En

önemlisi güler yüzlü
sabırlı. Şahane.. Haydi
ekibine çok teşekkür
ediyorum.
BÖYLE
BELEDİYECİLİK
ANLAYIŞINA
BAYILIYORUM
En büyük teşekkür Yozgat Belediyesi
Başkanı Sayın Celal
Köse’ye. Cuma günü
onun talimatı ve desteğiyle yola koyulduk.
Bu konuda çok duyarlı
Sayın Köse geçenlerde barınağa baskın
yapmış yani haber

Kahraman evlada rahmet

vermeden pat diye
gitmiş barınağın halini
görmüş o hayvanları
kafeslerden kurtaralım hepsi beni kurtar
diye gözümün içine
bakıyordu diyerek barınağı muhteşem bir
hale getirecek. Projeye en kısa zamanda
başlanacak Allah‘ım
nasıl güzel bir haber
bu. Hayvanlara verilen
değer şahane. Sayın
Celal Köse merhametli
samimi içten bir insan.
Böyle belediyecilik
anlayışına bayılıyorum

her zaman dediğimiz
gibi büyük iş Belediyelere düşüyor Sayın
Köse ‘de bu anlayışın
hakkını veriyor. Şehirde hiç boş mama
kabı yok denetleniyor
kontrol ediliyor yapmış
olmak için yapılmıyor
kedi evleri şahane oldu
hepsinin maması var
hiç boş görmedim bu
şehirde hayvanlarda
mutlu daha da mutlu
olacak. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum iyilik kazanacak.

Babaya şifa diliyoruz!
Türkiye’nin kahraman şehitlerinden Polis Memuru Fethi
Sekin’in şahadetinin 4’üncü sene-i devriyesinde rahmetle
anarken, kısa bir süre önce yaşadığı inme sonucu yatağa
bağımlı kalan babası Mehmet Zeki Sekin’e de Allah’tan
şifalar temenni ediyoruz.
İzmir'de PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında
olası faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi
Sekin, şehit edilişinin 4. yılında rahmetle yad ediliyor. İzmir
Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba
yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen
saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin unutulmadı.
BABASI RAHATSIZLANDI
Kısa bir süre önce kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin’in
babası Mehmet Zeki Sekin, inme rahatsızlığı sonucu yatağa
bağımlı kaldı. Evinde tedavi altında olan Mehmet Zeki
Sekin’e geçmiş olsun diyoruz.
1995 YILINDA MEZUN OLDU
Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi
Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde
dünyaya geldi.
Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis
Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis
Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in
ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin,
1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.
Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl
adliye önünde görev aldı.
MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞTI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde
motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete
erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp
hain emellerinin önüne geçti.
PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir
Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev
yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait
araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi
ve dikkati sayesinde erken fark etti.
Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri
fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede
bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir
süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği
bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini
kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine
düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın
arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları
gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof,
RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan
teröristleri püskürterek olası faciayı önledi. Kahramanlığıyla
canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli
ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son
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yolculuğuna uğurlandı.
Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can
da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye
memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı
gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.
TÜRK MİLLETİ FETHİ SEKİN'İ UNUTMADI
Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit
polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan
sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla
teröre karşı birlik mesajı verdi.
Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in
adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla
donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda
hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca
insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi,
"#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre
lanet okudu.
Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı
anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur
olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara,
okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin"
adı ölümsüzleştirildi.
GÖNÜLLERE TAHT KURDU
Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in
kahramanlığı gönüllerde yer etti. Kahramanın adı, başta
İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde
ölümsüzleşti. Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması
için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul,
hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin"
yazılı tabelalar asıldı. Tarık YILMAZ

ÇEKEREK BELEDİYESİ
GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ADIM ATIYOR
Yozgat’ın Çekerek
ilçe Başkanı Eyyüp Çakır,
“Çocuklarımız ve gençlerimizin
sporla sağlıklı gelişimini
sürdürebilmesi ve Kötü
alışkanlıklardan uzak tutmak
için atılması gereken bütün
adımları atıyoruz” dedi. Çekerek
Belediyesi ilçede Yeni Yol
Mahallesinde 2000 metre kare
alan içine halı saha çocuk oyun
parkı, kamelyalar yaparak
Başkan Çakır’ında katılımıyla
mahalle halkıyla birlikte
ağaçlandırma yaptı. Başkan
Çakır yaptığı açıklamada;
“Çocuklarımız ve gençlerimizin
sporla sağlıklı gelişimini

sürdürebilmesi ve Kötü
alışkanlıklardan uzak tutmak için
atılması gereken bütün adımları
atıyoruz. Yeni Yol Mahallemizde
2000 m2 Alan içerisinde Halı
Saha, Çocuk Oyun Parkı,
Kamelyalar ve Ağaçlandırma
yaparak yeni bir park elde etmiş
olduk. Yapımını tamamladığımız
Parkımız çocuklarımızın neşe
içinde koşup oynayacağı,
mahalle sakinlerimizin de
nefes alacağı bir alan oldu. İlçe
halkımızla birlikte ağaçların da
dikimini gerçekleştirdiğimiz
parkımız, tüm mahalle
sakinlerimize ve ilçemize hayırlı
olsun” dedi. Tarık YILMAZ
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ilbay’ın

acı günü
AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim
İlbay’ın amcası Ali İlbay, vefat etti. Halim
İlbay, vefat haberini, “Aile büyüğümüz
Ali İlbay amcamız Hakk’ın rahmetine
kavuşmuştur. Mevla rahmet eyleye” şeklinde
duyurdu.
İlbay’ın vefatından duyduğu üzüntüyü
dile getiren AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf
Başer de, “AK Parti Çandır İlçe başkanımız
Halim İlbay’ın amcası Ali İlbay Hakk’ın
rahmetine kavuşmuştur. Sayın başkana
ve ailesine baş sağlığı, Merhuma Allahtan
rahmet diyorum” ifadelerine yer verdi.
Biz de Çamlık Gazetesi olarak merhuma
Allah’tan rahmet, başta Halim İlbay olmak
üzere ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL

Bahadır Şahin’in

acı günü
Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneği
eski Başkanı Bahadır Şahin’in annesi,
Demirören Haber Ajnası (DHA) Yozgat
İl Temsilcisi Harun Gökçeoğlu’nun
kayınvalidesi Nazende Şahin vefat etti.
Nazende Şahin dün son yolculuğuna
uğurlandı. Anne Şahin dün öğle namazını
sonrasında sarı topraklık mezarlığında
kılınan cenaze namazı sonrasında burada
toprağa verildi. Bizde Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak Nazende Şahin’e Allah’tan
rahmet kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz. Murat KARATEKİN

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Alkışlar eşliğinde

taburcu oldu

Yozgat Şehir Hastanesinde
korona virüs tedavisi gören
Acil Tıp Teknisyeni
(ATT) Serkan
Işıksoy, tedavisinin
tamamlanmasıyla
meslektaşlarının
alkışları arasında
taburcu oldu. Yozgat’ın
Sorgun ilçesinde 112
Acil Komuta Merkezi´nde
acil
tıp teknisyeni olarak çalışan
ve geçici
görevle Hatay’a giden Serkan
Işıksoy, halsizlik ve nefes darlığı şikayeti üzerine Hatay
Devlet Hastanesinde tahlil yaptırdı. Tahliller sonucu
ciğerlerinin yüzde 90 kapandığı ve korona virüs salgınına
yakalandığı belirlendi. Işıksoy tedavisinin memleketi
Yozgat’ta Şehir Hastanesinde gerçekleştirilmesi istedi
ve 18 Aralık Cuma günü Işıksoy, ambulans helikopterle
Yozgat’a sevk edildi. Sağlığına kavuşan Işıksoy, Covid-19’a
yakalandıktan sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlatarak
bu süreçte nefes almakta çok zorlandığını söyledi. Işıksoy,
“5 gün yoğun bakımda kaldım. 3 çocuğum var. Allah beni
çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok. Ben alkol
ve sigara kullanmıyorum, spor yapıyorum buna rağmen
çok zor bir süreç yaşadım. Allah´a şükür tedavimin
ardından sağlığıma kavuştum” dedi. İHA

Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneği eski Başkanı Bahadır Şahin'in annesi
Demirören Haber Ajansı Yozgat İl Temsilcisi Harun Gökçeoğlu'nun Kayınvalidesi

Nazende Şahin'in

vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
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Çırak olarak başladı
kendi dükkanını açtı
Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 52 yaşındaki
Turan Su Tesisatı sahibi Arif
Turan oldu.
41 yıldır esnaflık yapan
Arif Turan’a mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
Turan Su Tesisatı sahibi Arif
Turan, 1980 yılında mesleğe
çırak olarak başladığını ve
halen aktif olarak devam
ettiğini söyledi.
ÇOCUKLARIM VE
YEĞENİMLE
ÇALIŞIYORUM
Kardeşi, oğlu ve yeğeni
ile birlikte çalıştığını belirten
Turan, “meslek dalında
özlediğim bir meslek dalı yok.
Olsa yine aynı mesleğimizi
yapardık” dedi.
Turan, “bir insan

hangi mesleği seviyorsa
gerçekten o mesleği yapması
gerekiyor. Mesela benim
çocuklar okumadılar. Başka
mesleğe yönlendirdim onu
da yapmadılar. İlla baba
mesleğine devam dediler.
Şuanda da beraber devam
ediyoruz” dedi.
İŞLERDE DÜŞÜŞ VAR
Turan Su Tesisatı sahibi
Arif Turan, “İş yönünden
geçen yıllara göre fark var.
Geçen sene biraz daha iyiydi.
Virüsten dolayı baya bir
tamirat ve işlerde düşüş oldu.
İnşallah biran önce Cenabı
Allah bu belayı başımızdan
defeder. Bu meslekte
söylemek istediğim bir şey
yok. İnşallah Cenabı Allah
arkadaşlara ve esnaflarımıza
hayırlı işler verir”

Vali Ziya Polat inceleme yaptı

HEDEF 15 BiN KEKLiK
Yozgat Valisi Ziya Polat, Keklik Üretim İstasyonunda
incelemelerde bulundu. Vali Polat, bu yıl 15 bin keklik
üretme hedefinde olduklarını söyledi.
İnceleme ziyaretine İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
Alay Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel
sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Cihan Eğilmez katıldı.
Üretim istasyonunu gezdikten sonra açıklamada bulunan
Yozgat Valisi Ziya Polat, “2007 yılında kurulan tesisimiz
bugüne kadar yaklaşık 156 bin kınalı keklik ve 30 bine
yakın da beç tavuğu üretildi. Bugün de inşallah kuluçkaya
ilk yumurtalarını koyduk. Yaklaşık 5 ay sonra hep birlikte
doğaya salımını yapacağız.
18 hektar alan üzerine kurulan tesisimizde 8 arkadaşımız
çalışıyor” dedi.
23 İLE DAĞITILDI
Doğal yaşam dengesini korumak için keklik üretimi
yapıldığını kaydeden Vali Polat, “Geçen sene 15 bine yakın

kınalı keklik üretildi ve bunu 23 ile dağıtımı yapıldı. Yozgat’ta
da doğamıza yaklaşık 2-3 bin civarında kınalı keklik saldık”
şeklinde konuştu.
DENGEYİ KORUYORLAR
Polat, keklik salımının yanında avcıların da uyarılması
gerektiğini söyledi. Kekliklerin doğal dengeyi koruyan
hayvanlar olduğunu ifade eden Vali Polat, “Bu hayvanlar
doğal dengeyi koruyan hayvanlar. Av yasağı da var.
Onun için biz koruyoruz ama hep birlikte bu hayvanları
koruyacağız. Umarım koyduğumuz yumurtalarda verim oranı
çok yüksek olur. Emek veren başta müdürüm olmak üzere
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu
olur inşallah. Doğal dengeyi koruduğunu biliyorsunuz. Böcek
yiyen bir hayvanımız. Bunlar onun için dengeyi korumak
içinde sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl 15
bin civarında hedefimiz var. İnşallah bu güzel hayvanları hep
beraber koruyacağız” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

İstiklal Marşı yılı oldu!
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu'nda, TBMM Meclis
Başkanı Mustafa Şentop'un ilk
imzası ve 5 ana partinin ortak
imzasının yer aldığı önerge ile,
2021 yılı "İstiklâl Marşı Yılı" olarak
kabul edildi! Bu kararla beraber
2021 yılında tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında İstiklâl Marşı'nın
Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma
etkinlikleri düzenlenecek.
Mehmet Akif Ersoy tarafından
yazılan İstiklÂl Marşı, 12 Mart
1921 yılında kabul edilmiştir. Bu
sene 100. senesi olması sebebiyle
TBMM Genel Kurulu'nda "2021
İstiklal Marşı Yılı" olması önerildi.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un
ilk imzası ve 5 ana parti olan AK
Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ
Parti'nin imzasıyla 2021'in İstiklal
Marşı Yılı olması için önerge
verilmişti. Son yapılan Genel
Kurul toplantısında, TBMM Meclis
Başkanı Mustafa Şentop ve beş
ana partinin imzalarının yer aldığı
ve 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı"
olmasını içeren düzenleme kabul
edildi. Bu doğrultuda İstiklal
Marşı'nın Kabul Günü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma Günü'nün kanuna
geçmesi için önerilen madde,
düzenleme kanun teklifine eklendi.
TBMM'de önerilen madde ile

2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı" olarak
bütün bir sene kabul edilecek
ve kutlanacak. Bu karar Meclis
Başkanı Mustafa Şentop ve tüm
partilerin ortak kararı ile önergeye
alındı. İstiklal Marşı'nın 100. yılında
anlamını, büyük destanı ve Kurtuluş
Savaşı'nı anlamak, anlatmak ve
hatırlamak amacıyla 2021 yılında
halk vetüm kurum ve kuruluşlarının
katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü
ve Mehmet Akif Ersoy'u anma
etkinlikleri düzenlenecek.
İSTİKLÂL MARŞI NE ZAMAN
KABUL EDİLDİ?
İstiklal marşı ne zaman
kabul edildi sorusu, meclis
görüşmelerinden sonra gündeme
geldi.Mehmet Âkif Ersoy
tarafından kaleme alınmış bir
şiir olan İstiklal Marşı, Türk
milletinin milli marşıdır. Mehmet
Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın
kazanılacağına olan inancını,
Türk askerinin yürekliliğine ve
özverisine güvenini, Türk ulusunun
bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve
dinine bağlılığını dile getirdiği
İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilmiştir. Bu yıl
100. yılını kutlayacak olan İstiklal
Marşı'nın Kabulü, tüm sene anılacak
ve kutlanacak.

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay’ın amcası

Ali İlbay'ın

vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.
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Yerköy Belediyesi asgari ücreti

3 bin lira üzerinde açıkladı

Ali Keven teklif etti:
"Yozgat’a kurulsun"
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, Yozgat’ta Gümrük Müdürlüğü
kurulması amacıyla Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan'a verdiği soru önergesine gelen cevabı
kamuoyuyla paylaştı.
Keven, “Yozgat'ta Gümrük Müdürlüğü
kurulmasını Kobilerimizle yaptığımız istişareler
sonucu Yozgat’ımızın sanayisinin ve ihracat
potansiyelinin gelişmesi için talep ettim. Bu
talep aynı zamanda Ticaret Odamız tarafından
da iletilmişti.
Bakanlık cevap yazısında maalesef en
yakında ki Çorum'u işaret ediyor! Yozgat'ta
Gümrük Müdürlüğü açılacak derecede bir
ithalat-ihracat yoğunluğunun bulunmadığını
ifade ediyor. Evet daha önce basınla
paylaştığım gibi 2019 ihracat rakamlarında
Çorum 1,5 milyar dolar ile 17. sırada, biz Yozgat
olarak 13,5 milyon dolar ile 73. sıradayız.
Neden Çorum’un gölgesinde kalıyoruz? Ticaret
Bakanlığı, Yozgat'a Gümrük Müdürlüğü kurmak

için yeterli ticaret yoğunluğu ihracat yoğunluğu
yok eğer işiniz olursa en yakın Çorum'a
gidin diyor. Ben bu cevabı kabul etmiyorum.
Bakanlıkların, bürokratların Yozgat’ı görmesi
için daha ne yapmamız gerekiyor? Bir sorun var
bir talep var bunu iletiyorum ama ne yazık ki
olumsuz cevap veriliyor” dedi.
‘Yozgat'ı dert edinenler bu taleplere sahip
çıksın’ diyen Ali Keven, “Yozgat'ın ekonomisi
gelişsin istiyorsak Organize Sanayi Bölgemizin
geliştirilmesi şart. Biz OSB'ye bir Gümrük
Müdürlüğü kurulmasını ve yük taşımacılığına
yönelik demiryolu yapılmasını zaten Yozgat'ta ki
Kobilerin kapasitesi büyüsün daha fazla ve daha
rahat ihracat yapsınlar diye talep ediyoruz. 18
yıllık hükümete sesleniyorum; Yozgat'ın ihracat
rakamlarını dert ediniyorlarsa, sanayisinin
gelişmemiş olmasını dert ediniyorlarsa, eğer
Yozgat'ı biraz düşünüyorlarsa bu talepleri
gerçekleştirirler.” diye konuştu. Murat
KARATEKİN

Fenerium tırı Yozgat’ta
Süper Lig takımlardan
Fenerbahçe’nin lisanlı
ürünlerinin satışının
yapıldığı Fenerium
tırı Yozgat’a gelecek.
Fenerium tırı bugün
Yimpaş AVM önünde
kurulacak. Tır, sabah 10
ile Akşam 20:00 saatleri
arasında hizmet verecek.
Fenerbahçe taraftarları
yeni sezon formaları,
sweat, kadın ve çocuk
ürünlerini Fenerium tırında
bulabilecekler. Murat
KARATEKİN

Yozgat'ın Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, asgari ücreti çalışan
personele yetersiz bularak en düşük bekar
çalışan için asgari ücreti net 3 bin 330 Türk
Lirası yaptığını açıkladı.
Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada;
“Hizmet yolculuğumuzun ilk
gününden itibaren, İnsanı yaşat ki
Devlet yaşasın anlayışımız gereği,
emeğin ve alın terinin
büyük bir saygıyı hak
ettiğini ve insanlık
onurunun ehemmiyet
gösterilmesi gereken
bir konu olduğunu
düşünüyoruz. dedi.
Bugüne kadar
imkanlarımız
dahilinde maddi
ve manevi
olarak yanlarında
olmaya çalıştığını

söyleyen Başkan Yılmaz, Bugüne
kadar imkanlarımız dahilinde maddi
ve manevi olarak yanlarında olmaya
çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için,
imkanlarımızı tekrar değerlendirip, işçi
kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek
ücretlerini yeniden düzenledik. İşçi
kardeşlerimizin 2021 yılının ilk altı
ayında alacakları bu ücretleri hayırlı ve
bereketli olsun.” diye konuştu.
Yerköy Belediyesi tarafından personel
verilecek olan ilk altı ay için yeni
düzenlenen asgari ücret şöyle;
Bekar Personel için Net: 3 bin
3 yüz 30 TL, Evli Personel
için Net: 3 bin 4 yüz 50
TL, Evli ve 1 çocuklu
Personel için: 3 bin 5 yüz
20 TL, Evli ve 2 çocuklu
personel için: 3 bin 5 yüz
90 TL, Evli ve 3 çocuklu
personel için: 3 bin 6 yüz
75 TL" Tarık YILMAZ

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın:

"Maaşlar enflasyonun
üzerinde iyileştirilmelidir"
TÜİK, 2020 yılı Aralık
ayı enflasyon rakamlarını
açıkladı. TÜİK’in açıkladığı
rakamlara göre Aralık ayında
enflasyon tırmanmaya devam
ederken, kamu çalışanlarının
maaşlarının da eridiğini
gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı
rakamlara göre Tüketici fiyat
endeksi (TÜFE) yıllık yüzde
14,60, aylık yüzde 1,25 arttı.
Aralık ayında yıllık enflasyon,
yeni ekonomi programı'nda
geçen yıl için öngörülen
yüzde 10,5'lik hedefin üstünde
gerçekleşti.
TÜFE’de 2020 yılı Aralık
ayında bir önceki aya göre
yüzde 1,25, bir önceki yılın
Aralık ayına göre ve bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 14,60 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 12,28
artış gerçekleşirken, kamu
çalışanlarının enflasyonun
altında ezildiği gerçeği göz
ardı ediliyor.
Konuyla ilgili açıklama
yaparak kamu çalışanlarının
maaşlarının enflasyonun
üzerinde iyileştirilmesi
gerektiğini söyleyen Anadolu
Sağlık Sen Genel Başkanı
Necip Taşkın, şunları söyledi:
“TÜİK, 2020 yılı Aralık

ayına ait enflasyon rakamlarını
açıkladı. Rakamlara baktığımız
zaman kamu çalışanlarının
her geçen gün fakirleştiğini
görmek mümkündür. 2021 yılı
Ocak ayı zammı alınmadan
eriyen maaşları %4’lük zam
kurtaramaz. 2021 yılının
ilk günlerinde elektrik ve
doğalgaza gelen zamlar
ile kamu çalışanları iyice
ezildi! Gıdadaki artış Aralık
ayında 20,61 olarak açıklandı.
Ancak çarşı ve pazarlarda
artış daha farklı boyutlarda!
Kamu çalışanlarının ve
emeklilerinin fakirlik
sınırının altında yaşadığını
istatistikler gösteriyor.

Özellikle Covıd-19 salgınıyla
mücadele de gösterdikleri
üstün başarı nedeniyle sağlık
çalışanlarının maaşlarına
seyyanen zam yapılarak moral
ve motivasyonlarının yüksek
tutulması gerekiyor. Öte
yandan kamu çalışanlarının
acilen iyileştirilmiş maaş
sistemine ihtiyacı var.
Gelir vergisinin %15 de
sabitlenmesi, memur ve
emeklinin alacağı 2021
yılı Ocak ayı zammının da
devletin iradesi ile revize
edilerek rahatlamaları
sağlanmalıdır. Zira kamu
çalışanları artık zorunlu
temel ihtiyaçlarını
karşılayamayacak duruma
geldi. Borçlanarak yaşıyorlar
ve bu durum sosyolojik açıdan
değerlendirildiğinde kamu
çalışanları açısından iç açısı
bir durum değildir. Devletin
acil olarak adil bir vergi
sistemine geçmesi gerekiyor.
Çok kazanandan çok, az
kazanandan az vergi alınacak
bir sisteme geçilmediği
müddetçe vergilendirmedeki
adaletsizlik devam edecek ve
ezilen yine kamu çalışanları
ve emeklileri olacaktır. ”
Haber Merkezi
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Yozgatspor, Karaman’ı

BOZOK’A VEDA konuk edecek
Bozok Şehir Stadyumunun yıkım ve yapım
ihalesi tamamlandı. İhaleleri alan firmalar bugün
oynanacak Karaman Belediyespor maçı sonrasında
Bozok Şehir Stadyumuna yıkım ve yapım işine
başlayacak.
1959 yılında kullanıma açılan ve 2000 yılında
yeniden modernize edilen Bozok Şehir Stadyumu
Karaman Belediyespor maçı ile kapılarını
tekrardan kapatacak. 62 yıllık mazisi olan ve yarım
asra birçok şampiyonluk hikayesi sığdıran Bozok
Şehir Stadyumunun yerine yenisi yapılacak.
70 GÜNDE TAMAMLANACAK
Yozgat Bozok Şehir Stadyumu hurda karşılığı
yıkım ve moloz nakli ihalesi sonrasında ihaleyi
alan firmaya yer teslimi yapılacak. İlgili firma şehir
stadyumunda hurda yıkımı ve moloz nakli işini 70
gün içinde tamamlayacak.
500 GÜNDE TAMAMLANACAK
3 firmanın katılımı ile yapılan ihalede en

düşük teklifin 43 milyon 751 bin lira olduğu
öğrenilirken, ihaleye katılan firmaların evraklarının
incelenmesinin ardından ihalenin hangi firmada
kalacağının netlik kazanacağı bildirildi. Stadın
yıkım işleminin tamamlanmasının ardından yapım
ihalesini alan firmaya yer tesliminin yapılacağı
ve 500 gün içerisinde de stadın tamamlanacağı
kaydedildi.
SORGUN’DA OYNAYACAK
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK, ligin ikinci
yarısında ki iç saha maçlarını oynamak için Sorgun
ve Yerköy stadyumlarını talep etti. Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü bu talepleri değerlendirecek
ve Yozgatspor’un ikinci yarıda iç saha maçlarını
oynayacağı stadyumun hangisini olacağına
karar verecek. Kırmızı-siyahlı takımın maçlarını
lig standartları göz önüne alındığında Sorgun
İlçe Stadyumunda oynaması bekleniyor. Murat
KARATEKİN

Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK, ilk yarının son maçında
Karaman Belediyespor’u konuk edecek.
Kırmızı-siyahlı takım Karaman ekibini
yenerek, devre arasında kazanarak

girmek istiyor. Yozgatspor 1959 FK,
Karaman Belediyespor maçı bugün
saat 13:00’da Bozok Şehir Stadyumunda
oynanacak. Kırmızı-siyahlı takım 12
puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Murat KARATEKİN

