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BOĞAZLIYAN’DA ACI KAZA

2 POLiS HAYATINI KAYBETTi
Boğazlıyan’da meydana gelen
trafik kazasında 2 trafik polisi
yaşamını yitirdi. Acı haber genç
polislerin memleketlerine ulaşırken,
Boğazlıyan’ı da yasa boğdu.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sabah
özel otomobilleri ile evlerinden çıkan
iki polis memurunun bulunduğu
otomobilin yoldan çıkması sonucu
trafik kazası meydana geldi. Kaza
sonrası biri olay yerinde diğeri
kaldırıldığı hastanede iki polis

memuru şehit oldu. Kaza dün akşam
saatlerinde Boğazlıyan TOKİ konutları
güzergahında meydana geldi.
Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde
görevli polis memurlarından Murat
Doğan ve Mahmut Alıcı isimli polis
memurlarının içinde bulunduğu
otomobil dün gece saat 00.00
sıralarında Cavlak TOKİ yolunda
otomobil direksiyon hakimiyetini
kaybederek takla attı. >> 3'TE

Mahmut Dağhan

Murat Atıcı

NE MUHTAR
NE BASKAN
Belediye binası olan köy: Özler

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yozgat Valisi Ziya Polat,
ziyaretlerini sürdürüyor. Polat,
Yerköy'de bulunan Çanakkale

seramik fabrikasını ziyaret etti. Vali
Polat daha sonra yapımı süren asfalt
çalışmalarını yerinde inceledi. 4'TE

Özler Köyünün muhtarı İsmail Erciyas ise kendisini ‘ne muhtarım, ne başkan’ diye
tanımlarken, “Ben hemşerilerime hizmet için buradayım. Ünvanın bir önemi yok’ diyor.

16 AYDIR GÖREVDE

Uzunlu'ya heykel

hediye etti

Şehir Hastanesinde

ilk kez gerçekleştirildi
Yozgat Şehir
Hastanesinde
Floroskopi eşliğinde

Perkütan Karaciğer
Kist Hidatik Tedavisi
Gerçekleştirildi. 6'DA

Didim Belediyesi
Heykel ve Seramik
Atölyesinde üretilen
ve Yozgat Uzunlu
Belediyesi'ne hediye
edilen Şerife Bacı
heykeli Başkan
Elbaşı'na teslim
edildi. >> 2'DE

Başkan Codar, muhtarlara seslendi:

"Ayrıştırma hakkımız yok"

Yozgat’ın Çayıralan
İlçe Belediye Başkanı
Ömer Codar biz hizmet
makamında bulunuyorsak,
ilçe merkezi- köylerimiz
diye ayrıştırma yapma
hakkımız yoktur diyerek
muhtarlara çağrıda
bulundu. >>> 2'DE

Sargın, Şairler

Ansiklopedisinde

Eğitimci şair,
yazar Gündüz Aydın
tarafından hazırlanan
ve Ay Yayınlarınca
çıkarılan “ Hece
Şairleri Ansiklopedisi”
yayınlandı. >> 7'DE

Başkan Bozdemir’den

'umut evine' ziyaret
Bahadın Belediye
Başkanı Yurtseven
Bozdemir, Gazetemiz

köşe yazarlarından Esma
Arslan’ın kurduğu Sorgun’da
‘umut evini’ ziyaret etti. 4'TE

Saygı Öztürk'ün acı günü
Yozgat’ın yetiştirdiği
başarılı ve örnek
valilerden Refik Arslan
Öztürk, bir süredir tedavi
gördüğü hastalık sonucu
vefat etti. Yozgatlı emekli
valilerden, GazeteciYazar Saygı Öztürk,
Eski Cumhurbaşkanlığı

Göreve geleli 16 ay olduğunu dile getiren
Erciyas, “Göreve geleli 16 ay oldu. Daha
önce belediyelikten düşmemiz, belediyeyi
kaybetmemiz 2009 yılında 53 kişi ile kaybettik.
Ama neden 53 kişi değil. O dönemde genelde
istememezlik oldu. Belediyelik gitsin denildi.
Fakat Avrupa’daki gurbetçilerimiz de buraya
kayıt olmuştu. 525 kişi birinci adreslerini
buradan sildirdiği için bu sefer daha fazla
ihtiyaç duyuldu. 53 kişi diyoruz ama 525 kişi
Avrupa’da olduğu için buradan adreslerini
kaldırdılar. Kaldırınca o zaman bizim nüfusumuz
biraz daha düştü. O yüzden 2009 yılında
Mahalli idareler seçimine muhtarlık olarak
girildi. Benden önce bir arkadaşım görev yaptı.
Anıları ile bırakıp gitti. Ondan ben devraldım”
ifadelerini kullandı. >>> 3. SAYFADA

danışmanlarından fahri
Öztürk, İş insanı Fevzi
Öztürk ile Süleyman Faik
Öztürk’ün kardeşleri
Refik Arslan Öztürk vefat
etti. Öztürk için dün
saat 14.30’da Üsküdar
Şakiri Camii’nde cenaze
namazı kılındı. > 7'DE
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GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Ağaç ve Orman
bir ülkenin zenginlik
kaynağıdır. Soluduğumuz havadan içtiğimiz
suya, okuduğumuz kitaptan yazdığımız kaleme kadar hemen her
yer de ağacın varlığını
görürüz. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli
olan oksijeni ormanlar
bir fabrika gibi üretir,
çeşitli hayvanları ve
kuşları sinesinde barındırır. Orman, toprağın erozyonla denize
sürüklenmesini önler.”
Ağacın insan yaşamın-

daki yeri vazgeçilmez
olup faydalarını ve kullanım alanlarını saymakla bitiremezsiniz.
“Bu sebeple ağaç
yetiştirmenin iyi bir
evlat yetiştirmek gibi
çok hayırlı bir iş olduğunda asla şüphe yoktur. Ağaç dikip yetiştirmek ne kadar hayırlı
bir işse, ağaç kesmek,
ormanları yok etmek
de o denli zarar ve
günahtır” Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor; “kim yaş bir
ağaç keserse Allah-u
Teala o kimseyi kıyamet günü baş aşağı
cehenneme atacaktır.”
"Kıyamet koparken
sizden biriniz elinde bir
hurma fidanı bulunursa bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü
yeterse hemen diksin,
bırakmasın...”
“Bir Müslüman bir
ağaç diker veya bir
şey eker de ondan bir
kuş, bir insan veya
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Ağaç Dikme Seferberliğine Katılalım

bir hayvan yerse bu,
kendisi için bir sadaka
olur...” “Bir kişi ağaç
dikerse, diktiği ağacın
meyvesi kadar defterine sevap yazılır...”
Bunlar ağaç yetiştirmeyle ilgili güzel ifadelerdir. Cenabı Hak
insanoğlunu yaratınca
ona, içinde huzur ve
güvenle yaşayabileceği yemyeşil bir dünya
bırakmış. Ortasından
şırıl şırıl ırmaklar akan,
kuşların ve hayvanların neşelendirdiği bu
güzel ormanları bizler
umursuzca yok ederek
dünyamızı çöl haline
getirmişiz!...
Savaşlarda ilk yaptığımız iş, ormanları
yakmak olmuş!... Kaybolan üç beş hayvanını
bulmak için acımasızca
ormanları yakıp kül
eden derebeyler türemiş!... Hiç bitmeyecek
zannettiğimiz ormanlar
ne yazık ki tükenmiş
ve çırılçıplak bir doğa

ile baş başa kalakalmışız!... Isınmak için
kestiğimiz ağaçların
yanı sıra tarla açmak,
ev yapmak, arsa oluşturmak amacı ile kestiğimiz fidanlar bugün
bize, ciddi tehlikenin
varlığını haber veriyor.
Bu da hepimizin bildiği
gibi toprak erozyonu
ve su sıkıntısıdır!
Ülkemiz her yıl yağışlarla birlikte Kıbrıs
adası kadar toprağını
kaybettiğini biliyor
musunuz? Dünya ilk
defa geçtiğimiz yıllarda ciddi bir kuraklıkla
karşı kırşıya geldi ve
suları israf etmeme
düşüncesi doğdu. Gün
gelecek suya hasret
bir toplum haline düşeceğiz. Böylesine
ciddi tehlikeler, hepimizi kara kara düşündürmelidir.
Herkesin rahatlıkla
yapabileceği çözümler,
çareler vardır. Her yıl
düzenli olarak ağaç

dikmek zorundayız.
Bunu bir seferberlik olarak ele almak
zorundayız. Binlerce
fidan dikerek geleceğimize ışık tutmak bizim
elimizdedir. Çevre ve
Orman Bakanlığı”nın
başlattığı çalışmalar
ciddi boyutlarda olup
takdire şayan faaliyetlerdir. İl ve İlçelerde
düzenli olarak fidan
dikmek suretiyle belirli
alanlar ağaçlandırılıyor. Bu çabaya bizlerin
de katkıda bulunması
gerekiyor. Her kurum,
her köy, her kasaba,
her şehir bu konuda
organize olmalı ve
ağaç dikimini teşvik
etmelidir.
Bahar ayının gelmesiyle birlikte birer
aylık çalışmayla pek
ala çevremizi yeşertip
ormanla donatabiliriz.
Mecburuz, bu hepimiz
için bir vatanseverlik
görevidir. Karadeniz
Bölgesi’ni gezenler

bilirler. Denizi, doğası
ve yemyeşil alanları ile
cennet gibi bir mekândır bu bölgemiz... Bu
güzellikleri ülkemizin
her yanında görmek
bizim elimizdedir.
Meyve ağaçları ,
çam fidanları ile bölgeye uygun seçilecek
fidanlarla Anadolu yeniden cennete dönüşebilir. Çok zaman, çok
emek istemez bizim
duyarlı olmamız yeter.
Ağaç dikme seferberliği devam ettirilmelidir;
bunu bir vatanseverlik görevi olarak ele
almak zorundayız ve
herkesin bu kutlu çabaya destek olması
gerekir. Şahıs olarak,
ülkem için iki şeye
önem veriyorum; birincisi, okumayı tutku
haline dönüştürmek
ve okuma alışkanlığını
insanımıza kazandırmak; ikincisi de ağaç
dikmeyi sevda haline
getirip, bu konuda

herkesi bilgilendirmek
ve ağaç dikmeye yönlendirmek...
Bizim dinimiz açıkça okumayı öğütlediği
halde biz inatla okumaktan kaçıyoruz.
Sevgili peygamberimizin ağaç dikin tavsiyesine rağmen, ısrarla
ağacı katlediyoruz.
Bilmem ki, bu çılgınlık
nereye kadar devam
edecek?
Çözüm?.. Okuma
alışkanlığı yaygınlaştırmak ve ağaç dikme
seferberliğini devam
ettirmekten geçiyor...
Seferberlik ne kelime;
bunla bizim için bir yaşam kaynağı ve hayat
düsturu olmak zorundadır... Yoksa Cennet
bir ülkede yaşamak
istemiyor musunuz? O
halde Mevla’nın kurduğu bu cenneti biz
niye yok ediyoruz? Yok
etmişiz bari yeniden
kurmanın çabasında
olalım...

Başkan Codar, muhtarlara seslendi:

"Ayrıştırma hakkımız yok"
Yozgat’ın Çayıralan İlçe
Belediye Başkanı Ömer
Codar biz hizmet makamında
bulunuyorsak, ilçe merkeziköylerimiz diye ayrıştırma
yapma hakkımız yoktur diyerek
muhtarlara çağrıda bulundu.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar yaptığı açıklamada;
“Çayıralan Belediyesinin
sorumluluk hizmet alanı
ilçe merkezi ve çokradan
mahallemizdir. Bunun haricindeki
tüm köylerimize hizmet
götürmekle sorumlu olan kurum
ise kaymakamlık bünyesinde
özel idare Müdürlüğüdür.
Ancak Çayıralan Belediyesi
olarak biz hizmet makamında
bulunuyorsak, ilçe merkeziköylerimiz diye ayrıştırma yapma
hakkımız yoktur.
Sevgili muhtarlarım, kişisel

Uzunlu'ya heykel hediye etti
Didim Belediyesi Heykel ve
Seramik Atölyesinde üretilen ve
Yozgat Uzunlu Belediyesi'ne hediye
edilen Şerife Bacı heykeli Başkan
Elbaşı'na teslim edildi.
Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinin
Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı
Okan Yaşar Elbaşı, kente koyulmak
üzere, Milli Mücadele döneminde
kurtuluşunun simgelerinden birisi
olan Şerife Bacı heykelinin yapımı
için Didim Belediye Başkanı A.Deniz
Atabay'dan destek istemişti.
Başkan Elbaşı'nın talebini geri
çevirmeyen Atabay'ın talimatı ile
Didim Belediyesi Heykel Seramik
Atölyesi'nde heykeltraş Olgaç
Demirkol tarafından yapımına
başlanan ve 3 aylık çalışma

sonucunda tamamlanan Şerife
Bacı heykeli teslim edilmek üzere
hazırlandı. "Şerife Bacı" heykelini
teslim almak için Didim'e gelen
Yozgat Uzunlu Beldesi Belediye
Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Didim
Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı
makamında ziyaret etti.Milli
Mücadele döneminde kucağında
çocuğuyla cephede savaşan kadın
kahramanlarımızdan olan Şerife
bacının heykelinin yapılması
için Deniz Başkan'a talep de
bulunduklarını belirten Başkan
Elbaşı, "Talebimizi kırmayan ve bize
bu konuda her türlü desteği veren
Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay
ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Haber Merkezi

KÖYLERİNi AZERBAYCAN

Meteorolojiden don uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge
Müdürlüğü Yozgat için
ziraai don uyarısında
bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge
Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamada, 13-19
Kasım tarihleri arasında
gece saatlerinde hafif
zirai don beklendiği ifade
edildi.
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Yaban armudu

Üst Resimdeki
Bursa
Yozgatlılar Derneği Başkanı

Efelek de
denilen bitki
Adalet ne
demektir

Nefesli
çalgıların
en büyüğü

B
L A K
D A
C İ V

Ördek

Renkler

Leyleğin
gagası ile
çıkardığı ses

Yılanın
attığı deri
gömlek

Tavır

Gümüş
renginde
bir maden

Önder
lider

Büyük
yetişkin yaşlı

Ş

E
K
R E

Kapak cilt

Ürün mal
vb tanıtım işi

Belirli
geçmiş
zaman eki

D

Evre
Bir dileği
yerine
getirme

Neodim
simgesi
Belge geçer

F
A
K
S

İ
S E
H A K
F O

Tavlada
'üç' sayısı

Aslına
uygun olan

İzmir
ilçesi

Borç ödemede
güvenilir olma
Yankı

Meydana gelmesi
muhtemel olumsuzluklara
karşı zirai faaliyetlerin
devam ettiği bölgelerdeki
vatandaşların dikkatli ve
tedbirli olması istenen
açıklamada, sıcaklıkların
sıfırın altında 2,2 dereceye
kadar düşmesinin
beklendiği kaydedildi.
Haber Merkezi
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biz millet olarak buna çok
sevindik. Biz bunu bir başlangıç
olarak görüyoruz. İstiyoruz
ki bu zaferler inşallah Doğu
Türkistan'ın da, kalbimizde
yara olan Kudüs'ün de bir an
önce zulümden kurtulmasına
vesile olur. Rabbime sonsuz
hamdüsenalar olsun" dedi.
Azerbaycan'ın Ermenistan'a
karşı büyük bir kurtuluş savaşı
verdiğini aktaran İnceçayır köyü
sakinlerinden Araştırmacı Yazar
Osman Karaca ise "Azerbaycan
tıpkı bizim 100 yıl önce
yaşadığımız acılar gibi birçok
acı çekmiş ve sonunda zaferle
taçlandırmıştır. Biz Azerbaycan'ın
onurlu gününü kutluyoruz. Dün
de, 92 yıl önce de bugün de
millet olarak hep yanlarında
olduk. Onların bu zaferlerini
büyük bir sevinçle karşıladık.
Bugün Azerbaycan'daki coşku
Yozgat'ın İnceçayır köyünde de
var, Şırnak'ta da Edirne'de de var.
Sonuna kadar kardeşlerimizin
sevinçlerine ortak oluyoruz"
şeklinde konuştu. İHA

İ

BAYRAKLARIYLA DONATTI
Azerbaycan'ın zaferi sonrası
köylerini bayraklarla donattılar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a
karşı elde ettiği zaferi kutlayan
Yozgat'ın İnceçayır köyü
sakinleri, köylerini Azerbaycan
bayraklarıyla donattı.
Vatandaşlar köyün camisine
Türk ve Azerbaycan bayrağı
asarken evlerin camlarına ve
balkonlarını da Azerbaycan
bayrağı süsledi. Köy sakinleri
Azerbaycan'ın zaferini büyük bir
coşku ve sevinçle kutladı.Millet
olarak Azerbaycan'ın Ermenistan
karşısındaki zaferine çok
sevindiklerini söyleyen İnceçayır
köyü İmam Hatibi Burhanettin
Türcan, "30 yıldır Ermenistan
tarafından işgal altında olan
Azerbaycan toprakları bugün
Rabbime sonsuz şükürler olsun
ki özgürlüğüne kavuştu. Bugün
burada Azerbaycan halkının
güçlü direnişi ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin de
yardımı ve Cenabı Hakkın
yardımıyla Azerbaycan
özgürlüğüne kavuştu. Tabi

düşünceniz, ideolojiniz veya
dünya görüşünüz ne olursa
olsun bizim için farketmez,
sizlerde hizmet makamında
bulunuyorsunuz. Sizlerde
köylerinize hizmet etmekle
yükümlüsünüz.
Bu çerçevede köylerinize
yapacağınız kurumsal veya
kamusal hizmette özellikle
lojistik destek anlamında
bizden talepte bulunun bizlerde
imkanlarımız ölçüsünde yerine
getirelim. Sorumlu olmadığımız
halde bizde tüm köylerimize
hizmet etmekle yükümlü
olduğumuza inanıyoruz.
Tüm muhtarlarımız talepleri
için doğrudan beni arayabilirler.
Halkımızın ve kamuoyunun
bilgisine sunulur” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL
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Utanma
duygusu

Dudak
(eski dil)

Bir bağlaç

Ermiş
kadın

Metal
nesne

Uçamayan
bir kuş
Bir kıta

İstenç

Dış karşıtı

Bir nota
Söz laf

K
A
L
Teçhizat
Kışın en
soğuk günleri

Z
E
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H
E
R
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Beddua
kargış

M
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L A
Ş İ
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İ Z E
M U
K A
A
B
D İ
A D E
İ C
İ L E

Milli Eğitim
Bakanlığı

Bir bağlaç

Kuru
tütün rengi

Akla
uygun olan

Baryum
simgesi

Düzensiz
topluluk

Ardahan
ilçesi
Amel

Tanrıya
eş koşma

Yakın dost

Eski İstanbul
arabaları
Hangi şey

Salgın
bir hastalık
Alıcı
kan grubu

Ödün

Suyla çevrili
kara parçası

İri güçlü
bir yılan
Kırsal
aşk şiiri

Manyetik
Rezonans
Kraliçe

Toplanma
birleşim

Y
A R
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G
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R K
H
T A
A N
C
K O
R Ş
O A
M R
Akıl

Radyum
simgesi

Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Alt Resimdeki
Boğazlıyan
Belediye Bşk.

Yine

Yunanistan
plaka işareti

Taşıyan
yüklü
Uzaklık
belirtir

Santimetre
kısaltması

Havada
oksitlenmeyen
bir element

Manganez
simgesi

Tok karşıtı
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Ezgi
Yumuşak
krem peynir
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E N
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Halk dilinde
ağabey
Madeni ip

Cazibeli
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Kurçatovyum
simgesi
Arap
alfabesinde
bir harf
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Aktinyum
simgesi
Yabancı
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B
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N
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R A
I K

Ün şan
şöhret

Giresun
ilçesi

Dar uzun
ve hafif
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Bahtına hüzün düşmüş şehrin insanları…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Meslek hayatımda
içinde ‘Yozgat’ geçen,
Memleketimin, Bozkır’ın insanlarının bahtına, yarınlarına ya da
dününe dair kaleme
aldığım,

Veya Bozok Yaylası’nın esintisi ile yön
bulan bir kelam etmeye çalışıyorsam parmaklarımın titrediğini
hissederim klavyenin
üzerinde.
Harfleri aramakta
zorlanmayan parmaklarımın, kelamın
inceliklerini en hassas
terazide sunmak için
verdiği mücadeleyi
görmenizi isterim.
Bahtına hüzün düşmüş, derken ifadelerin duygusallığı değil,
duygusal dünyamızın
ifade şeklini başlığa
taşımak istedim.

Ne suçu var diyorum henüz doğmamış
yavruların,
Şehrimin sabah
ezanı ile nasibini arayan insanlarının,
Ve sahipsiz dünyalarında yol arayan, iz
bulmak için bir kılavuza tutunmaya çalışanların.
Öyle ya, bu şehrin
kaderini her daim kara
yazmadı ya Yaradan.
Ama en basit olayda, en cılız iddiada,
belli belirsiz gündemlerle doğduğu
toprakları zan altında
bırakmayı adet haline

getirenlere bugün sözüm.
Yazık!
Vallahi de yazık
billahi de yazık!
Doğmamış çocukların yarınlarına karanlık
bir şerh bırakmak bu
kadar kolay bir kararla
hayat bulmamalı.
Bir kıvılcımı alevlere
mahkum eden zihniyetle mücadele ederken kendi topraklarını
acımasızca eleştiren
kalemlere sözüm.
Son kuş olayı ve
öncesine dair sayısız
örnek suna bilirim
şuan.

Bozkır’ın yalnızlığı, ekmeği bir şekilde
hayatın pençesinden
kurtarma telaşı, göç
denilen hastalığın
amansız ayrılığı kaderine yük edinmiş bir
diyar,
El değmemiş gönlüne hazan yaprakları
misali düşen olayları
Bozkırın çocuğu, bu
şehrin basın mensubu
olarak kabullenemiyorum.
Sözlerin ucu zehirli
hançerlerle memleketimizin bağrına sağlandığı bir dönemde
kendi insanımızdan da

aynı acıyı görmek…
İşte tam da burada
koparıyoruz bam telini.
Bahtına hüzün düşmüş şehrin insanları
sözüm size;
O bahtı bu şehre
reva görenlere karşı
evvela kendi içimizde
aydınlık bakmayı bilmeliyiz,
Biraz tebessüm, biraz hüsnü niyet, biraz
da samimiyet.
O duyguların üzerine kara toprağı
serpenlere karşı yangımızın alevi Yozgat’ı

aydınlatmalı.
Aslı astarı olmayan
bir kuş hikayesi ile
Yozgat ismini siyaha
boyamaya çalıştılar,
yarın başka olay ve
hikayeler.
Hikayeden sebeplerle şehre yazık
edenlere duy demek
için önce evladınızın
gözlerine sonra aynaya kendinize bakın
ve lütfen elden önce
memleketinize kara
çalmayın.
Biz Anadolu’yuz,
Anadolu ruhlu dünyanın insanlarıyız vesselam.

NE MUHTAR
NE BASKAN
Belediye binası olan köy: Özler

BOĞAZLIYAN’DA ACI KAZA
2 POLiS HAYATINI KAYBETTi
Boğazlıyan’da meydana
gelen trafik kazasında 2
trafik polisi yaşamını yitirdi.
Acı haber genç polislerin
memleketlerine ulaşırken,
Boğazlıyan’ı da yasa boğdu.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde
sabah özel otomobilleri ile
evlerinden çıkan iki polis
memurunun bulunduğu
otomobilin yoldan çıkması
sonucu trafik kazası meydana
geldi. Kaza sonrası biri olay
yerinde diğeri kaldırıldığı
hastanede iki polis memuru
şehit oldu.Kaza dün akşam
saatlerinde Boğazlıyan TOKİ
konutları güzergahında
meydana geldi. Boğazlıyan
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge
Trafik İstasyon Amirliği’nde
görevli polis memurlarından
Murat Doğan ve Mahmut
Alıcı isimli polis memurlarının
içinde bulunduğu otomobil
dün gece saat 00.00
sıralarında Cavlak TOKİ
yolunda otomobil direksiyon
hakimiyetini kaybederek
takla attı. Kazada polis
memurlarından Murat Doğan
olay yerinde Mahmut Alıcı
ise kaldırıldığı ilçe devlet
hastanesinde vefat etti.
Kazada şehit düşen polis
memurları için dün saat
14.00’de Yozgat Emniyet
Müdürlüğü bahçesinde tören
düzenlendi.
MEMLEKETLERINE
GÖNDERILDI
Yozgat’ta trafik kazasında

hayatını kaybeden polis
memurları Mahmut Atıcı ile
Murat Dağhan için Yozgat İl
Emniyet Müdürlüğünde tören
düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
önünde düzenlenen törene
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uçak, Yozgat İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk,
hayatını kaybeden polislerin
aileleri, emniyet ve jandarma
mensupları katıldı.
Yozgat İl Müftüsü
Salih Sezik tarafından
kılınan cenaze namazı
sonrası Mahmut Atıcı’nın
Türk bayrağına sarılı
naaşı düzenlenen törenin
ardından Osmaniye’ye
gönderilirken, polis memuru
Murat Dağhan’ın naaşı da
Malatya’nın Akçadağ ilçesine
gönderildi. Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge
Trafik İstasyon Amirliğine
görevli polis memurları
Mahmut Atıcı ve Murat
Dağhan görev sonrası özel
araçları ile ikametlerine
seyir halinde iken yaptıkları
trafik kazasında hayatlarını
kaybetmişti. Atıcı ve
Dağhan’ın birer yıllık polis
memuru olduğu öğrenildi.
Tarık YILMAZ
Murat KARATEKİN

Mahmut Dağhan

Murat Atıcı

Özler Köyünün muhtarı İsmail Erciyas ise kendisini ‘ne muhtarım, ne başkan’ diye
tanımlarken, “Ben hemşerilerime hizmet için buradayım. Ünvanın bir önemi yok’ diyor.

Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Özler Köyü. Belediyelik iken
2009 yılında mahalle statüsüne dönüşen Özler Köyü’nde
bir belediyede olması gereken her şey var. Belediye
binası, makam aracı, gasilhane, cenaze nakil aracı ve daha
birçok şey. Özler Mahallesi’nin muhtarı İsmail Erciyas ise
kendisini ‘ne muhtarım, ne başkan’ diye tanımlarken, “Ben
hemşerilerime hizmet için buradayım. Ünvanın bir önemi
yok’ diyor.
16 AYDIR GÖREVDE
Göreve geleli 16 ay olduğunu dile getiren Erciyas,
“Göreve geleli 16 ay oldu. Daha önce belediyelikten
düşmemiz, belediyeyi kaybetmemiz 2009 yılında 53 kişi ile
kaybettik. Ama neden 53 kişi değil. O dönemde genelde
istememezlik oldu. Belediyelik gitsin denildi. Fakat
Avrupa’daki gurbetçilerimiz de buraya kayıt olmuştu. 525
kişi birinci adreslerini buradan sildirdiği için bu sefer daha
fazla ihtiyaç duyuldu. 53 kişi diyoruz ama 525 kişi Avrupa’da
olduğu için buradan adreslerini kaldırdılar. Kaldırınca o
zaman bizim nüfusumuz biraz daha düştü. O yüzden 2009
yılında Mahalli idareler seçimine muhtarlık olarak girildi.
Benden önce bir arkadaşım görev yaptı. Anıları ile bırakıp
gitti. Ondan ben devraldım” ifadelerini kullandı.
TARAFSIZLIK SÖZÜ
Seçimleri kazanmasının ardından tarafsızlık sözü veren
Erciyas, “Ben devraldıktan sonra Özler’lime o günkü balkon
konuşmamda tarafsız olacağıma söz verdim. Ben kendimi
belediye başkanı veya muhtar olarak görmüyorum. Kendi
vatandaşıma hizmet için 7/24 görevde olduğumu kendime de
biliyorum” dedi.
HER ŞEYİMİZ VAR
“Burası belediye binası.Her şeyimiz var” diyen Erciyas,

şöyle konuştu; “Burada makam aracı, traktör, atıl yatan
kepçem var. Cenaze morg aracı, itfaiye aracı var. Ama biz
bunlarla da yetinmedik. Özlerlilerimizin katkısıyla hepsinden
hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 2008 model
fort transit cenaze nakil aracı aldılar. Kapalı sistem 3 tane
soğutuculu olmak üzere gasilhane yaptılar. Taziye evi,
parklarımıza kamelya yapıldı. İçme sularında demir borular
çürüme noktasına gelmişti. Sağ olsun hayırseverimiz onu
da yaptı. Vatandaş bize güveniyor. Bizde vatandaşımıza
güveniyoruz. İnşallah bu birlikteliğimiz devam ettiği
müddetçe biz bu işi fazlasıyla götüreceğimize inanıyorum.”
BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAPACAĞIZ
Erciyas, Özlerli vatandaşlar için 7/24 hizmet vermeye
çalıştığını ve görev süresi boyunca da hizmet etmeye devam
edeceğini belirterek, “Şuanda buranın nüfusu kış dolayısı
ile Avrupa’ya, Kayseri ve Boğazlıyan’a gidenlerimiz oldu.
Şimdi az ama yaz aylarında 5 bini buluyor. Buraya suyu 6 km
ileriden getirtiyorum.
Traktör ile kış aylarında suyun başına giderek
vatandaşlarımız için hizmet ediyorum. Her türlü hizmeti
yerine getiriyorum. Her yönü ile Özlerli hemşerilerimizin
hizmetindeyiz. Kendimi hiçbir zaman kendimi bir amir
memur olarak görmüyorum.
Özlerliler bana güvendikleri için kendilerine canı
gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvenlerine inşallah
görevim süresince layık olmaya çalışacağım. Benden ne
istiyorlarsa her yerde varım. Ben buradan ayrıca başkanımıza
da teşekkür ediyorum. İnşallah onunla birlikte 3-4 yıl görev
yapacağım. Beraber ve birlikte yapacağız. Parolamız da
bizim durmak yok yola devam. İnşallah bu parola ile devam
edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL

KENAN
EROĞLU
Odgurmuş: Bazen
size hem şaşıyor, hem de
içimden gelmese de sizi
takdir etmek istiyorum.
Helal olsun size.
Monşer: Hangi konudan bahsediyorsunuz
anlamadım.
Odgurmuş: Ben de
pek anlamıyor, bir türlü
mana veremiyorum. İnsanlar hem milliyetçiyim
diyorlar, hem vatanı milleti
severim diyorlar, hem de
bazı konular var ki bunlar
benim kırmızıçizgim diyorlar. Ama ne hikmettir
bilinmez, o kırmızıçizgileri
hiç tanımayan hatta o
kırmızıçizgileri yıkmak parçalamak isteyenlerin yayın

organları olarak onların
değerlerine saygı duymadıkları bilindiği halde, gelip
size Tv’ye çıkıp fikirler ileri
sürüyorlar. Sanki onlarla
kankasınız.
Nasıl buluyorsunuz bu
insanları, nasıl yapıyorsunuz bu işleri;
Monşer: Sen hiç merak etme kardeşim, sen
bunları düşünüp de kafanı
yorma. Bahsettiğin gibi
insanlar Mutlaka bulunur.
Her zaman bulunur.
Kendi fikirlerine pamuk ipliği ile bağlı pek çok
insan bulunur.
Buluruz. Buluruz.
Bırak şunu bunu,
Kendi milli değerlerini
hiçe sayarak bize gelenler
bulunur merak etme.
Hem onlar bizim basın
organlarımızı hem sever,
hem de çok yakından
takip eder dünyaya bizim
penceremizden bakarlar.
Onlar sanırlar ki; Biz
televizyona çıkıyor görüşlerimizi savunuyoruz.
Bundan daha iyi bir fırsat
mı olur, böyle bir imkânı
bize kim sağlar. Diye dü-
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Düşman Sizi Övüyor ve Yer Veriyorsa (!!!)

şünerek gelirler efendim
gelirler.
Halk şöyle diyormuş,
böyle diyormuş bunun
önemi yoktur. Bazı uyanıklar şöyle derler: “Bunları bu televizyonlar nasıl
çıkartıp program yaptırıyorlar, bunların inançlarına
ve değerlerine ters değilmi?” Öyle derler ama bunu
kim dinler, kim duyar, kaç
kişi dikkate alıp düşünür.
Odgurmuş: Siz var ya
siz çok uyanık geçiniyor
milleti de balık hafızalı
yerine koyuyorsunuz. Bunun böyle olup olmadığını
zaman çok acı bir şekilde
gösterir.
Monşer: Görmezler efendim, duymazlar,
görseler ve duysalar bile
neyin ne olduğunu anlayan pek kimse çıkmaz.
Biz programımızı yapar
izlenme oranımıza tavan
yaptırırı. Gerisini bize gelip
bizim Tv’ye çıkanlar ya da
isterseniz siz düşünün.
Odgurmuş: Bildiğim
kadarıyla siz hem iktidara
ve onun temsil ettiği fikirlere yani Akp ve onun din

ile ilgili görüşlerine. Mhp
ve onun savunduğu Türk
Milliyetçiliği görüşlerine.
Bunun yanı sıra da muhalefette bulunan ve kendilerini kimi milliyetçi, kimi
dini hassasiyeti olan ve
sağ tarafta görünen parti
ve onların fikirlerine de
karşısınız. Elinizden gelse
ülkede bulunan ne kadar
milliyetçi veya sağ görüşlü varsa hepsini bir kaşık
suda boğarsınız.
Sonra gördüğüm kadarıyla sizin din, iman,
millet, milli değerler, devletimiz vs. diye bir derdiniz
de yok, bir endişeniz de
yok. Ama nasıl oluyor da
piyasada din, iman, millet,
milli değerler diye dertleri
olan insanları alıp diğer
bir guruba karşı konuşturuyorsunuz. Belki siz
“bir taktik icabı bunları bir
birine kırdırıyorum, varsın
birbirlerini yesinler” diyebilirsiniz ama sizin bu sinsi
planınızı görmeyen ve
göremeyen bu insanlara
ne demeli.
Monşer: Sizin yanıldığınız nokta şurası:

Bize gelen bizim Tv ve
yayın organlarımızda boy
gösteren insanları siz ne
sanıyorsunuz. Milliyetçi,
muhafazakâr ve bu milletin değerleri dertli insanlar
mı sanıyorsunuz. Onların
çoğunun böyle bir derdi
yok
Odgurmuş: Evet,
tabii, tabii ki öyle onlar da
kendilerini biz de milliyetçiyiz ve hatta Ülkücüyüz
diyerek ellerini havaya
kaldırıp bozkurt işareti
dahi yapıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, bu insanlar Türk Milletinin dertlerini
kendilerine dert edinmiş
ve kendilerini bu dertlerle
hemhal olmuş olarak görüyordu. Yoksa yanılıyor
muyum?
Monşer: Siz biraz
gerilerde kalmışsınız her
halde. Sizin o dedikleriniz
eski zamanlarda kaldı.
Şimdiki Milliyetçi sandığınız insanlar o sizin eskiden bildiğiniz ve kitaplarda
yazılan ve sizin okuyup örnek aldığınız insanlar gibi
değildir. Biz onlarla çok iyi
anlaşırız. Bizim kanalları-

mıza gelirler programlara
katılırlar ve yine bizim
karşı olduğumuz ortak
rakiplerimize atar tutarlar
biz de bunlardan memnun
oluruz. Bize göre bir şey
yok. Sizin o milliyetçi vatansever dediğiniz insanlar
o eski insanlar değil ve
hatta bu arkadaşlarınız
sadece üzerlerindeki etiketten başka ruhen pek o
eski yerlerinde durduğunu
da sanmıyorum.
Odgurmuş: Yani
diyorsunuz ki, “sizin bu
arkadaşlarınız baya bir
değişikliğe (Mutasyona)
uğramışlar ama hala kendilerini eski yerlerinde yani
milliyetçi sanıyorlar” mı
diyorsunuz, yoksa ben mi
yanlış anlıyorum.
Monşer: Evet aynen
öyle söylüyorum. Sizin bu
arkadaşlar tabii ki o eski
yerlerinde değiller. Hatta
bakın bazen ben de çok
şaşırıyor ve anlamakta
güçlük çekiyorum. Düne
kadar karşı olduğunuz
bizleri kendi arkadaşlarınızdan ve daha düne kadar birlikte olduğunuz ve

beraber mücadele verdiğiniz arkadaşlarınızdan sanki
daha çok seviyor ve değer
veriyorsunuz. Bizim mahalleden Marksist olduğu
bilinen birisi öldüğü zaman
sizde bulunan bazı aklı
evveller, övgüler dizmeye
başlıyorlar. Öyleki bazen
bende kulaklarıma inanamıyorum.
Odgurmuş: tabi size
göre bir şey yok, “al birini
vur ötekine yesinler birbirlerini, yıpratsınlar bir
birlerini, Dolayısı ile bize
saldıracak ve eleştirecek
zaman bulamasınlar” diye
düşünüyor olmalısınız.
Helal olsun size (!)
(1)- “Odgurmuş”:
Kadim kitabımız Kutatgu
Bilig’de “Kanaat-Akıbet”
manasına gelen şahsiyet.
(2)-“Monşer”: “Batı
özentisi içinde olan”, “cehaletinden rahatsız olmayan”, biraz sağcı, biraz
solcu, biraz 1970’li yıllar
ülkücüsü, biraz liberal,
biraz Kemalist, biraz laik
ve her halükarda halkını
geri-sürü gören hayali bir
şahsiyet

Şehir Hastanesinde

ilk kez gerçekleştirildi

Yozgat Şehir Hastanesinde Floroskopi
eşliğinde Perkütan Karaciğer Kist Hidatik
Tedavisi Gerçekleştirildi.
Hastane Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emil
Hüseyinoğlu ve Radyoloji Uzmanlarımız Uzm.
Dr. Ahmet Tanyeri, Uzm. Dr. Onur Karacif’in
ortak katılımı ile gerçekleştirilen Floroskopi
eşliğinde Perkütan Karaciğer Kist Hidatik
tedavisi ile hastamız sağlığına kavuşmuş
bulunmaktadır.
Genel
Cerrahi
Uzmanı Op.
Dr. Emil
Hüseyinoğlu
yaptığı
açıklamada
“Kistik
Ekinokokkozis
ülkemizde
özellikle
hayvanlarda
çok yaygın
olması
nedeniyle
önemli
halk sağlığı sorunlarına neden olan ve ciddi
ekonomik kayıplara yol açan zoonotik karakterli
bir hastalıktır. Halk arasında kist hastalığı olarak
bilinen bu hastalığın etkeni Echinococcus
Granulosus adı verilen bir parazittir. Bu parazitin
kaynağı sıklıkla köpeklerdir. Köpek dışkısı
ile dış ortama atılan yumurtalar, çiğ tüketilen
ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden,
kirli içme sularından insanlara, koyun, keçi,
sığır, manda gibi otla beslenen hayvanlara da
bulaşarak hastalık tablosuna sebep olur. Kistler
en sık karaciğer ve akciğerlerde görünürler.
Bu vakamızda olduğu gibi genç bireyde

karaciğere yerleşen kistler meslek seçimi ve
idamesinde engel teşkil edebilecek sonuçlar
doğurabilir. Zamanında ve etkin bir müdahale
ile hastamızın sosyal hayatı ve meslek icrası
konusunda sağlığına kavuşması ile birlikte
engel kalmamıştır” dedi.
Radyoloji uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Tanyeri bu
başarılı operasyon sonrası yaptığı açıklamada
“Floroskopi klavuzluğunda Perkütan Karaciğer
Kist Hidatik Tedavisinde hastayı uyutmaya
gerek
olmadan USG
yardımıyla cilt
uyuşturularak
kistin içine
iğne ile
girildiğini
belirtti.
Floroskopi
yardımıyla
kistin
özellikleri
ayrıntılı
şekilde
anlaşıldıktan
sonra kistin
içerisinde canlı parazitleri öldüren ilaçlar
verildiğini belirtti. Hastamızın ek işlemlere
gerek olmadan tamamiyle iyileşebildiğini
söyledi.
Özellikle bu vakamızda olduğu gibi genç
ve bedensel aktivitenin yoğun olduğu meslek
grubuna mensup bireylerin hem iyileşme
sürecinin hızlı olması hem de fonksiyon kaybına
sebep olmaması sebebi ile minimal invaziv
tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır.
Yeni normal süreçte de eskiden olduğu gibi tanı
ve tedavi yöntemlerimizle hastalarımıza hizmet
vermekteyiz” dedi. Haber Merkezi

Başkan Bozdemir’den

'umut evine' ziyaret
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven
Bozdemir, Gazetemiz köşe yazarlarından
Esma Arslan’ın kurduğu Sorgun’da ‘umut
evini’ ziyaret etti. Hayvan barınağı olarak
hizmet veren umut evinin masraflarının bir
kısmını Esma Arslan, bir kısmını da hayvan
severler karşılıyor.
Hayvanların mama ihtiyacı olabileceğini
düşünen Bahadın Belediye Başkanı
Yurtseven Bozdemir, bu anlamda barınağa
mama desteğinde de bulundu. Umut evi
için yeni bir proje başlattıklarını dile getiren
Esma Arslan, “Umut evinde yaklaşık 400
kimsesiz köpeğe bakılıyor. Barınağa su

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

ihtiyacı belediye itfaiye aracı ile sağlanıyor.
Mama ve veteriner ihtiyaçlarına zar zor
yetişiyoruz.
“Hamburger Internationaler Tierschutz
in Not e.V. Derneği” öncülüğünde bir proje
başlattık. Barınağa elektrik ve kamera
sistemi kurulması için bir firma ile 50
bin TL’ye anlaştık. Kameralar 7/24 kayıt
yapacak ve bu sayede hayvanlara zarar
vermek isteyen art niyetliler kolaylıkla tespit
edilebilecek” şeklinde konuştu.
Arslan, umut evini ziyaret eden
Bozdemir’e de teşekkür etti.
Eda DEMİREL
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Her gün
neler
okunabilir?

HÜSEYİN
KOÇ
“Vakitleri fikir
ve zikir ile mamur etmelidir.
Kalbin huzuru
için, çok kelime-i
tevhid söyleyiniz!”
Bir Müslüman,
imanını koruyabilmesi için neleri
öncelikle öğrenmeli, yapmalı ve
her gün neler
okumalıdır?
Konu ile alakalı
olarak Müntehabât Ez Mektûbât-ı
Ma’sûmiyye’de
deniyor ki:
“Hak teâlâ,
insanları başıboş
bırakmadı.
Emirler ve
yasaklar verdi.
Nefsine uyarak,
emirlere uymazsa
gazab-ı ilâhiyyeye sebep olur.
Aklı olan,
fani, geçici lezzetlere dalarak,
ebedi lezzetleri
kaçırmaz. Evvela, Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdiği gibi iman
eder. Sonra farzlara ve haramlara
uyar. Farzların en
mühimi, namazdır ki, dinin direğidir ve mümini
kâfirden ayırır.
Hadîs-i şeriflerde; (Her gün
beş vakit namaz
kılana Cennet kapıları açılır, Allahü teâlâ ile arasındaki perdeler
kalkar) ve (Beş
vakit namaza
devam eden, sırat köprüsünden
şimşek çakar gibi
geçecek ve sâbık
denilen evliya ile
haşrolacaktır)
buyuruldu.
Zekâtı, emir
olunan kimselere
vermelidir.
Ramazan orucunu seve seve
tutmalı ve şartları bulununca
Kâbe’ye giderek
hac yapmalıdır.
Hadîs-i şerifte;
(Hac ve umre fakirliği ve gü nah-

ları yok eder)
buyuruldu.
İslâmın binasının beş direğinden birincisi,
kelime-i tevhidi
söylemek, yani,
Lâ ilâhe illallah
Muhammedün
Resûlullah demektir.
Kelime-i tevhidi çok okumalıdır.
Dünya yokluk
âlemidir. Varlık
ahirettedir. Nefse
tapınmaya son
vermelidir
Dünya istirahat yeri değildir.
İbadet için çalışmalıdır.
Dünyada sıkıntı çekmek, ahirette rahat etmeye sebep olur.
Vakitleri fikir
ve zikir ile mamur etmelidir.
Kalbin huzuru
için, çok kelime-i
tevhid söyleyiniz!
Bin ile beş bin
arası olmalıdır.
Her namazdan
sonra ve yatarken Âyet-el kürsî, istiğfâr, İhlâs
ve Kul e’ûzüleri
ve her sabah ve
akşam yüz kerre
Sübhânallah ve
bi-hamdihi ve
on defa Lâ havle
okuyunuz! Her
sabah, Allahümme mâ esbeha
bî min ni’metin
ev bi-ehadin min
halkıke fe minke
vahdeke lâ şerîke leke fe-lekel
hamdü ve lekeşşükr okumalı, akşamları ‘mâ esbeha’ yerine ‘mâ
emsâ’ demelidir
ve her gün, Estagfirullah el’azîm
ellezî lâ ilâhe illâ
hüverrâhmânürrahîm el hayyül
kayyûm ellezî lâ
yemûtü ve etûbü
ileyh Rabbigfir lî
okumalıdır. Hadîs-i şerifde buyuruldu ki;
(Bu istiğfarı,
her gün yirmibeş
kere okuyanın
evine, şehrine
hiç zarar gelmez)
ve hacetlere
kavuşmak için,
beşyüz kere (Lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billah)
okumalıdır.”

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Yozgatlı emekli valilerden, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Eski Cumhurbaşkanlığı
danışmanlarından Fahri Öztürk, İş insanı Fevzi Öztürk ile Süleyman Faik Öztürk’ün
kardeşleri Refik Arslan Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Tedavisi tamamlanan
Balaban doğaya bırakıldı
Geçtiğimiz günlerde
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde
yaralı olarak bulunan ardından
Sorgun Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şefliğine teslim edilen
Balaban tedavisi tamamlanarak
doğaya bırakıldı.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde
bir veteriner hekim tarafından
bulunarak ilk tedavisi yapılan
Balaban tedavisi tamamlanmak
üzere Tarım ve Orman Bakanlığı
9. Bölge Müdürlüğü Yozgat
Şube Müdürlüğü Sorgun DKMP
Şefliğine teslim edilmişti.
Tedavisi yapılarak doğaya
bırakıldı.
Sorgun Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz;
Tarım ve Orman Bakanlığı 9.
Bölge Müdürlügü Yozgat Şube
Müdürlüğü Sorgun DKMP
Şefliği olarak Sarıkaya İlçesinde
yaralı olarak bulunan Balaban
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ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yozgat Valisi Ziya Polat,
ziyaretlerini sürdürüyor.
Polat, Yerköy'de bulunan
Çanakkale seramik
fabrikasını ziyaret etti. Vali
Polat daha sonra yapımı
süren asfalt çalışmalarını
yerinde inceledi.
Yozgat Valisi Ziya Polat
Yerköy ilçesinde faaliyet
sürdüren Kale Seramik
Fabrikasını ziyaer ederek
yetkililerden bilgi aldı.
Yerköy’de 250 kişiye
istihdam sağlayan Kale
Seramik Fabrikasını Vali
Polat ziyaret ederek
çalışmalar hakkında
bilgi alarak fabrikada
incelemelerde bulundu.
Yozgat Valiliğinden
yapılan açıklamada;
“Yerköy ilçemizde faaliyet
gösteren ve 250 kişiye
istihdam sağlayan Kale
Seramik Fabrikasını ziyaret
eden Valimiz Ziya Polat,
fabrika çalışma sahalarını

tedavisi yapılarak doğal yaşam
alanına bırakıldı. Emeği geçen
herkese teşekkürler.
Eda DEMİREL

gezerek yetkililerden bilgi
alıp, ilimize sağladıkları
istihdamdan dolayı
teşekkür etti” ifadelerine
yer verildi.
ASFALT
ÇALIŞMALARINI
INCELEDI
Yozgat Valisi Ziya
Polat Köy grup yollarında
yapımı devam eden BSK
asfalt çalışmalarını yerinde
inceledi.
Vali Ziya Polat, Yerköy;
Akpınar, Kumluca,
Çakırlar, Hacıçeşmesi,
Hacıuşağı ve Kocaoğlu
köy grup yolunda yapımı
devam eden BSK asfalt
çalışmalarını yerinde
inceledi.
Vali Polat inceleme
sonrası, Köy grup
yollarının standartlarının
her geçen gün arttığını
söyleyerek emeği
geçenlere teşekkür etti.
Eda DEMİREL

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Ülkücü hareketin Yozgat’taki
emektar isimlerinden
Tahsin Koçak'ın
vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dilerim.

Bağdatlıoğlu sülalesinin kıymetli
evlatlarından Emekli İmam Hatip
Kurra Hafız Ömer Büyüksoy'un
vefatını derin bir üzüntü ile
öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com
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Öğretmenlerden kampanya
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı
Mahmut Sunay Kabayel yaptığı açıklamada;
"Öğretmenlik Meslek Kanunu" bir an önce
TBMM nezdinde görüşülerek yürürlüğe
konulmalıdır. Bu kanun Öğretmenlerimiz için
"olmazsa olmaz" niteliğinde bir kanundur.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizin
almış olduğu karar gereği, kanunun bir
an önce çıkarılması için imza kampanyası
düzenlenmiştir.12-25 Kasım 2020
tarihleri arasında Türkiye çapında tüm

öğretmenlerimizin katılabileceği bu imza
kampanyasında toplanan dilekçeler ve imzalar
Şubelerimiz tarafından basın açıklaması
yapılarak 26 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığına gönderilecektir.
Tüm öğretmenlerimizi imza kampanyamıza
destek olmaya davet ediyoruz. Artık yeter!
Meslek kanunumuz bir an önce çıkarılmalıdır.
Haydi! hakkımıza sahip çıkmaya!, Haydi!
Mücadeleye”
Eda DEMİREL

Saygı Öztürk'ün

acı günü
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004 yılında
Erzincan valiliği yaptığı sırada Parlamento
dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yaptığı
sırada da Meclis Dergisi tarafından yılın valisi
seçilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Tarık YILMAZ

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı ve örnek
valilerden Refik Arslan Öztürk, bir süredir
tedavi gördüğü hastalık sonucu vefat etti.
Yozgatlı emekli valilerden, GazeteciYazar Saygı Öztürk, Eski Cumhurbaşkanlığı
danışmanlarından fahri Öztürk, İş insanı
Fevzi Öztürk ile Süleyman Faik Öztürk’ün
kardeşleri Refik Arslan Öztürk vefat etti.
Öztürk için dün saat 14.30’da Üsküdar
Şakiri Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından merhum Refik Arslan
Öztürk, İstanbul Karaca Ahmet Mezarlığına
defnedildi. Yozgat Çamlık Medya olarak
merhuma Allah’tan rahmet, Öztürk ailesi ve
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
DEVLETİN VALİSİYDİ
Refik Arslan Öztürk,1949, Yozgat, Türkiye,
Türk bürokrat. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ni bitirdi. Lice, Ömerli ve Demirci
kaymakam vekillikleri, Reşadiye, Silopi,
Finike ve Söğüt kaymakamlıkları, Sivas vali
yardımcılığı ve Bilecik, Niğde, Erzincan,
Manisa valilikleri yaptı. 27 Nisan 2008
tarihinde merkez valisi olarak atanmıştır.
1995 yılında Niğde valiliği yaptığı sırada

Ömer Büyüksoy vefat etti
Bağdatlıoğlu
sülalesinin kıymetli
evlatlarından
Emekli İmam Hatip
Kurra Hafız Ömer
Büyüksoy, vefat etti.
Yozgat’ın mümtaz
hocalarından
Büyüksoy’un vefatı
Yozgat’ta da büyük
üzüntüye neden
oldu. Büyüksoy, hafta

sonu Sarıtopraklık
Mezarlığı’nda
toprağa verildi.
Biz de Yozgat
Çamlık Gazetesi
olarak merhum
Büyüksoy’a Allah’tan
rahmet, kederli
ailesi ile yakınlarına
baş sağlığı ve sabır
dileriz.
Eda DEMİREL

Tahsin Koçak vefat etti

Ülkücü hareketin Yozgat’taki emektar
isimlerinden Tahsin Koçak Vefat etti.
Ülkücü hareketin Yozgat’taki emektar
isimlerinden Tahsin Koçak Vefat etti.
Merhum Koçak’ın cenazesi hafta sonu
Sarıtopraklık Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
Biz de Yozgat Çamlık gazetesi olarak
merhum Koçak’a Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ile yakınlarına baş sağlığı
ve sabır dileriz. Eda DEMİREL

Sargın, Şairler

Ansiklopedisinde

Eğitimci şair, yazar Gündüz Aydın tarafından
hazırlanan ve Ay Yayınlarınca çıkarılan “ Hece
Şairleri Ansiklopedisi” yayınlandı. Türkiye
geneli 258 şair ve yazarın yer aldığı eserin
birinci cildi satışa sunuldu ve eserin dağıtımına
başlandı.
Uzun yıllar Milli Eğitiminde öğretmen
olarak görev yaptıktan sonra emekli olan
gazeteci yazar Gündüz Aydın, Ay Yayınlarını
kurmuş, yayın dünyasına atılmıştı. Sevgi Yolu
dergisiyle de ülke geneline adını duyuran yazar
birçok eserin hazırlanıp edebiyat dünyamıza
katılmasına vesile olmuştur. Şair ve yazarlığının
yanı sıra gazetecilik de yapan Aydın, halen
Manisa Salihli’de ikamet ediyor.
Uzun bir emek ve çabanın sonucunda
hazırlanan “Hece Şairleri Ansiklopedisi” ülke
genelinde hece şiirleri yazan şair ve yazarları
tanıtmayı amaçlıyor. Eserin birinci cildinde
258 şairin portresi, biyografisi ve şiirleri yer
alıyor. Bu şairler içerisinde 10 kadar da Yozgatlı
şair ve yazara yer verilmiş. Bunlardan birisi
de hemşehrimiz gazeteci, şair, yazar Ahmet
Sargın’dı.
Hece şairleri arasında biyografisine yer
verilen Sargın’ın fotoğrafı, hayatı ; Yaktın da
Gittin, Gönül Hırsızı, Vefasız, Bir Selam Gönder
ve Sor Beni şiirleri yer alıyor.
Eserle ilgili bir açıklama yapan Sargın:
“Gündüz Aydın kıymetli bir araştırmacı yazar:

yayın dünyasına” Ay Yayınları” ve “Sevgi Yolu”
dergisiyle büyük katkıları olan kardeşimizdir.
Kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Üstün
gayret ve başarılarını gördüğüm Gündüz Aydın
kardeşimi takdir ediyor ve yayın hayatında
başarılar diliyorum” dedi ve eser için teşekkür
etti.
Hece Şairleri Ansiklopedisi’nde Sargın’la
birlikte 10 Yozgatlı şaire de yer verildi. Bunlar:
Durak Turan Düz, Murat Duman, Öz Ali Yılmaz,
Pakize Altan, Rifat Çakır, Salim Gülbahçe,
Semiha Arasbora, Songül Yurdagül, Yusuf
Özcan ve Yusuf Koç... Ansiklopedide bu
hemşehrilerimizin de fotoğrafına, biyografisine
ve şiirlerine yer verilmiş.
Eda DEMİREL
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İstanbul'da
gol sesi çıkmadı
Spor Bakanına Yozgat’ın

'spor'unu sordu
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven Plan Bütçe
Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı
bütçe teklifi görüşmelerinde Gençlik ve
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na
Yozgat gençlerinin taleplerini, Yozgatspor
stadyumunu, Yozgatlı sporcuları ve spor
kulüplerini hatırlattı.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven bütçe
görüşmelerinde bakanların Meclis’te olması
sebebiyle Yozgat’ın sorunlarını komisyon
toplantılarında dile getirmeye devam ediyor.
CHP Yozgat Milletvekili Keven yaptığı
konuşmada;
"Sayın Bakan, ben genel sorunlara
değinmeyeceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığı
bütçe teklifi görüşmelerinde bugüne kadar
göz ardı edilen Anadolu takımlarından
bahsedeceğim.
Bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalışan
Anadolu’nun amatör kulüplerini size
hatırlatacağım. Şu an başlatılmayan BAL
liginden bahsedeceğim. Sayın Bakanım,
kendi ilim Yozgat'ın Yozgatspor 1959 Futbol
Kulübümüz 3. Lig’de mücadele ediyor.
Geçmişinde Süper Lig’de oynamış olmanın
gururu olan Yozgatspor için stadyumumuz
şu an yenilenmektedir. İhalesi yapılmış
ve mevcut yerinde eski tribünün yıkılıp
yeniden yapılması şeklindedir ancak Yozgat
kamuoyuna daha önce sizin söz verdiğiniz
gibi; 20 bin kişilik stadyum talebini lütfen
yeniden hatırlayın. Sayın Bakanım şu an
Yozgat’ta yenilenen stadyumla ilgili tepkiler
var. Sizden bu konuyu incelemenizi rica
ediyorum."
YOZGAT TAKIMLARI DAHA
FAZLA DESTEK BEKLİYOR
"Yozgat gençleri, Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'ünlü
yiğitleri harp meydanında kahramanca
dövüşen' bir kuşaktan gelmektedir.
Yozgat’ta profesyonel liglerde mücadele
eden Yozgatlı gençlerimizin size selamları
var, sizden daha fazla destek bekliyorlar.
Ben eski bir sporcuyum; hakemlik yaptım,
antrenörlük yaptım ve eski bir beden
eğitimi öğretmeniyim, o yüzden bu konuyla
daha yakından ilgilenmekteyim. Yozgat
Bozokspor hentbol erkek takımımız 1.
Lig’den Süper Lig’e çıktı; böylesine
başarılı bir takımımız var ancak Yozgat’ta
nizami bir spor salonu eksikliği var ve
bu salgın koşullarında çeşitli önlemleri
alamayacaklarını düşünerek şu an ligde
oynamıyorlar.
Aile ve Sosyal Pol. Spor Kulübü hentbol
kadın takımı ise profesyonel 1. Lig'de
mücadele ediyor. Yozgat’ta 2 kapalı
salonumuzun standartlarının artırılmasını

bekliyorlar."
YOZGAT’IN VOLEYBOL
SÜPER LİGDE TAKIMI VAR
"Voleybolda da profesyonel takımımız
var. Sorgun Belediyespor erkek voleybol
takımı Efeler Ligi’nde yani Süper Lig’de
mücadele ediyor. Sorgun Engelliler
Umutspor basketbol takımımız Tekerlekli
Sandalye Basketbol 3.Ligi’nde mücadele
ediyor. Anadolu’nun bir ilçesinde maddi
imkânsızlıklara rağmen böylesine başarılı bu
takımlarımıza lütfen daha fazla destek verin."
BAL Ligi'ni hatırlatan Keven, müsabakalara
başlama tarihini sordu, Çayıralan’a Spor
Toto halı sahasının yapımını gündeme
getirdi.
"Sayın Bakanım, biliyorsunuz, bu sene
Covid-19 salgını koşullarında profesyonel
ligler bazı önlemler alınarak müsabakalara
başladı. Bölgesel amatör futbol kulüplerinin
oynadığı BAL Ligi ise müsabakalara
başlayamadı. Bununla ilgili çalışmanız
var mıdır? BAL Ligi'nde oynayan Sorgun
Belediyespor ve bu sene oynayacak olan
Çayıralan Esnafspor sizden destek bekliyor.
Özellikle Çayıralan Esnafspor’umuzun
bu sene BAL Ligi'ne çıktığı göz önüne
bulundurularak Çayıralan Belediyemizin
yer tahsisi de yapacağını söylediği Spor
Toto halı sahalarla ilgili bir söz vermenizi
bekliyoruz."
SEMT SAHALARI YAPILMALI
"Yozgat’ta 25 adet amatör futbol
kulübü bulunmaktadır. Bu kulüplerimiz
müsabakalarının çoğunu elverişsiz ve
yetersiz sahalarda oynamaktadır. Yozgat
amatör kulüpleri yeni semt sahaları
yapılmasını bekliyor.
Amatör kulüplerimizin antrenman
yapmasını sağlayabilirsiniz. İlçelerimizde
bulunan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü
bünyesinde güreş, atletizm gibi alanlarda
yetişen sporcularımızın malzeme ihtiyaçları
var. Özellikle güreşte şu an Yozgat bir atılım
içinde. Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’in
Yozgatlı hemşehrimiz olması sebebiyle
yoğun bir ilgi var. Bu çocuklarımıza lütfen
sahip çıkın."
KEVEN; KAMP EĞİTİM MERKEZİ
ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?
"Sayın Bakanım, Yozgat Çamlığı sporcu
kampı için gerekli ekolojik ve fiziksel
imkânlara sahip bir yerdir. Bununla ilgili
vermiş olduğum soru önergeme 24 Mart
2020’de vermiş olduğunuz cevapta 2020
Yılı Yatırım Programı’nda yer aldığını ifade
ettiniz. Kamp Eğitim Merkezi için yapılan
çalışmalar şu an ne aşamadadır? Bütçenizin
hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.”
Haber Merkezi

Misli.com 3. Lig ikinci
grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK, ligin 9’uncu
haftasında deplasmanda
Halide Edip Adıvar Spor
Kulübüne konuk oldu.
Kırmızı-siyahlı takım
10 kişi kalan rakibi
ile yenişemedi. 0-0
biten maç sonrasında
Yozgatspor 1959 FK,
Yozgat’a bir puanla
döndü.
Aldığı bu beraberlikle
puanını 6’ya çıkaran
kırmızı-siyahlı takım,
ligin dibine demir attı.
Yozgatspor 1959 FK,
ligin 10’uncu haftasında
kendi evinde Tokatspor’u
konuk edecek.
Yozgatspor 1959 FKTokatspor maçı 19 Kasım
Perşembe günü saat
13:00’da oynanacak.
Murat KARATEKİN

Bu kez de olmadı
THF Kadınlar birinci liginde mücadele
eden temsilcimiz Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü, ligin 7’inci haftasında
Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübünü
konuk etti. Periler, Gaziantep temsilcisine 3533 mağlup oldu. Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü, geride kalan 7 haftada
henüz puanla tanışamadı.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve
Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, “Maç
istediğimiz gibi güzel bir mücadele ettik.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimiz
güzel bir galibiyet aldı , onlar da çok iyi bir
mücadele ettiler. Tecrübeli oyunculardı. Onları
bu galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum.
Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler çok
iyi tekniklerini sahaya yansıttılar. Ama sadece
tecrübesizliğimizin biraz kurbanı olduk. Ama en
kısa zamanda bu eksikliklerimizi kapatıp ligde
galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Maalesef

bir oyuncumu kırmızı kart gördü. Tabi bu bizim
taktiğimizi büyük oranda olumsuz etkiledi. O da
skora yansıdı maalesef” dedi.
Murat KARATEKİN

