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KARARLILIKLA
Dünyanın en etkili bilim insanları Yozgat Bozok Üniversitesi’nden

BASARIYA

Sorgun TSO’da

tedbirli sınav
Sorgun Ticaret
ve Sanayi Odası
(TSO) tarafından
13-14 Kasım 2020
tarihlerinde Motorlu
Kara Taşıtları Alım
Satım Sorumlusu

Seviye 5 Mesleki
Yeterlilik Belgesi
sınavı yapıldı. Sınavda
pandemi kuralları
dikkate alındı, sosyal
mesafeye uyuldu.
>>> 2. SAYFADA

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden uluslararası başarı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin

4 bilim insanı “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine girmeyi başardı.

7 MİLYON ARAŞTIRICI
Göreve geldiği ilk günden bu tarafa bilime
verdiği önem ve oluşturduğu sinerji ile göz
dolduran Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ da üniversitenin
başarılarının devam edeceğini söyledi Amerika
Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim
insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından;
bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar
sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi
değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator
bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en
etkili bilim insanları belirlendi. Çalışma, 19962019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış
olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde
yürütüldü. >>> 3. SAYFADA

Atıklar ekonomiye

kazandırılacak

Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında
tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi'
sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir
atıklar, ekonomiye kazandırılacak. >> 4'DE

"iNANCIMIZ TAM"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin daha büyük başarılar elde
edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.
Akademisyenlerinin başarısından dolayı

kendilerini tebrik eden Karadağ, Yozgat
Bozok Üniversitesi’nin her alanda
olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da
Türkiye’de ve dünyada adından söz
ettiren bir üniversite olacağız" dedi

YOZGATLININ AĞZINI

TATLANDIRIYOR
Yozgat Çamlık
Gazetesi Esnaf
Köşesinin konuğu dede

İzmir'deki Yozgatlılar'a
Destek Ziyareti
DUYKON Münih
Temsilcisi Dağaslan
Kılıçaslan, İzmir’de
yaşanan deprem sonrası
hemşerilerinin yanında
olmak amacıyla ‘Bozok
Yaylası Yozgatlılar
Derneği’ni ziyaret etti.
Almanya'nın Bavyare
eyaletinin Başkentinde
yaşayan, aynı zamanda

Bayern Yozgatlılar
Birliği Derneğinin
kurucu yönetim kurulu
başkan yardımcısı
olan Yozgatlı Dağaslan
Kılıcarslan, geçtiğimiz
hafta İzmir ve çevresinde
meydana gelen deprem
münasebetiyle BayDeBir
adına hemşerilerini ziyaret
etti. >>> 2'DE

Usta Gazeteci Dursun Erkılıç'tan

Başkent'e Yeni Bir Soluk

Yozgat’ın yetiştirdiği usta gazetecilerden Dursun
Erkılıç, mesleki tecrübesini haftalık olarak yayınlanan
‘ANKHABER’ de bir araya getirdi. Farklı tasarımı ve
içeriği ilke ilk sayıdan itibaren dikkat çeken gazete,
kısa sürede Ankaralıları’ın beğenisini kazandı. 3'TE

mesleği olan şekerciliği
sürdüren Mehmet
Aklanoğlu oldu. 6'DA

8 istasyon inşa edilecek
Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren
güzergahı boyunca 8
istasyon inşa edilecek.
Bu istasyonlardan

birisi de Yozgat
merkezine 7.5
kilometre uzaklıkta
Divanlı Mahallesinde
bulunuyor. >> 5'TE
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GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Büyük Camii çevresinde yıkımlar ve
temizleme çalışmaları
devam ediyor.
Elbette belirli bir
zaman geçecek. Ancak
ne yazık ki, kış geliyor,
düzenleme projesi de
gecikecek!
Gecikmesi normal
karşılanabilir fakat

caminin abdesthanesinin gecikmesi cemaati
sıkıntıya sokacaktır.
Ayrıca soğuk kış mevsimi de başlıyor; yarın
kış kıyamet bastıracak
cemaat perim perişan
olacak.
Başlangıçtan beri
bunu söylüyoruz, tuvaletler ve abdesthaneler için çözüm düşünülmeliydi.
Merkezi camii, cemaati çok olan tarihi
bir mekan; aynı zamanda şehrin merkezindeki en önemli cami
burası...
Yozgat’a gelen
hemşehrilerimiz Çapanoğlu’nda bir namaz
kılalım diyor. Nerede
ihtiyaç giderecek, nerede abdest alacak
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Biran Önce Tamamlanmalı Diyoruz

Abdesthanesi avluda
var , doğru? Ama su
buz gibi ve esinti de
içinize işliyor. Şu kovit
döneminde babayiğitseniz gelin abdest alın
bakalım!
Dedik ki Büyükcami’nin abdesthanesine
bir çözüm bulmadan
yıkılmasın.
Esnaf perişan olur,
cemaat perişan olur,
köyden gelen hemşehrilerimiz perişan olur,
misafirler perişan olur!
Şehrin merkezinde bu
sıkıntıya çözüm olacak
başka bir mekan yok
dedik.
Tamam yıktık, öyle
ise bir an önce tuvalet
ve abdesthanelerin yapılması gerekir. Çevre
düzenlemesi projesi

gecikebilir. Bu normal,
ama abdesthanelerin
gecikmesi demek cemaatin sıkıntıya düşmesi ve perişan olması
demektir.
Planı, Projesi bellidir, abdesthanenin
planı da bellidir, ilk
önce o mekanı yapıp
cemaati ve esnafı rahatlatmış oluruz. Hatta
sıcacık bir ortam yapar
sıcacık mekanda abdest alınmasını sağlarsanız, Yozgat’a da
Büyükcamii cemaatine
de büyük iyilik yapmış
olursunuz, hem de sevap kazanırsınız. Yaşlı
insanların duasına nail
olursunuz, bundan
daha güzel bir hizmet
olur mu?
Diyeceksiniz ki; bu

Büyükcamii ısrarı niye?
İşimiz gereği merkezdeyiz, bir de gündüz
vakit namazlarımızı
Büyükcami de kılmak
bize zevk veriyor, gönüller mutmain oluyor,
mutluluk duyuyoruz.
Zaten diğer camilerin
tuvalet ve abdesthaneleri de müsait değil,
çoğu sıkıntılı yerler.
Hiç olmazsa koca
şehirde tarihi ve merkezi bir caminin tuvaleti ve abdesthanesi
düzgün olsun. Cemaat
gönül huzuru ile sıcacık ortamda abdestini
alsın, namazını kılsın.
Çok mu zor bu iş? İşte
halka ve Hakka hizmet
bu olsa gerekir arkadaşlar?
Pandemi dönemi

herkes virüsten endişeli, insanlar bir
birlerine endişe ile
yaklaşıyorlar, ne yazık
ki bir çok caminin abdesthanesi hijyen ortamından uzak, sabun
ve deterjan sıkıntısı da
var. Bunlara ilaveten
bir de soğuk ortam
insanları Allah korusun ibadethanelerden
uzaklaştırıyor, bu sizce
de sıkıntılı bir durum
değil midir?
Cami içlerinin sıcak
ve huzur ortamı olması
kadar abdesthanelerin
ve tuvaletlerin de refah ve huzurlu- sağlıklı
ortamlar olması gerekir diye düşünüyorum!
Muhteşem ve övünülecek- hamd edeceğimiz
bir dine mensubuz

elhamdüllah, öyle ise
ibadethanelerimizin
de en sıcak en huzurlu
yerler olması gerekir.
Bir şeye dikkatinizi
çekiyorum, dolup dolup taşan Çapanoğlu
camisinin cemaati de
azaldı. Bu beni son
derece üzüyor, sizi
üzmüyor mu? Tamam
sıkıntılı bir dönem,
virüs tehlikesi de var
ama abdesthane ve
tuvalet ortamı da buna
en büyük neden olarak
gözüküyor diyorum.
Yozgat’a- Yozgatlı’ya
ve Büyükcamiiye yakışır bir abdesthane ve
cami tuvaleti yüzümüzü ağartacak mekanlar
olacaktır. Keşke daha
fazla zaman kaybetmesek?

Sorgun TSO’da

tedbirli sınav İzmir'deki Yozgatlılar'a
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) tarafından 13-14 Kasım 2020
tarihlerinde Motorlu Kara Taşıtları
Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı
yapıldı. Sınavda pandemi kuralları
dikkate alındı, sosyal mesafeye
uyuldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) MEYBEM Sınav ve
Belgelendirme Hizmetleri ile Ticaret
ve Sanayi Odası arasında yapılan
protokol kapsamında; korona virüs
tedbirleri çerçevesinde maske,
mesafe ve hijyen kurallarına uyarak
44 kişinin katılımı ile motorlu
kara taşıtları alım satım
sorumlusu seviye 5
yeterlilik sınavı yapıldı.
Konu hakkında
açıklama yapan
Sorgun Ticaret
ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Üzeyir
Arslan, 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik
Kanunu Kapsamında
Ticaret

Destek Ziyareti
adına hemşerilerini
ziyaret etti.
Burada dernek
yöneticileri ve
yetkilerden bilgi alan
Kılıçaslan; “Allah
ülkemize ve insanlığı
bu tür felaketler
yaşatmasın. Yaraların
sarılması adına
devletimiz ilk andan
itibaren üzerine düşen
görevi yerine getirdi.
Bizler de üzerimize
düşen sorumlulukları
her an yerine
getirmeye hazırız. Allah
devletimize, milletimize
zeval vermesin” dedi.
Tarık YILMAZ

DUYKON Münih
Temsilcisi Dağaslan
Kılıçaslan, İzmir’de
yaşanan deprem sonrası
hemşerilerinin yanında
olmak amacıyla ‘Bozok
Yaylası Yozgatlılar
Derneği’ni ziyaret etti.
Almanya'nın Bavyare
eyaletinin Başkentinde
yaşayan, aynı zamanda
Bayern Yozgatlılar Birliği
Derneğinin kurucu
yönetim kurulu başkan
yardımcısı olan Yozgatlı
Dağaslan Kılıcarslan,
geçtiğimiz hafta
İzmir ve çevresinde
meydana gelen deprem
münasebetiyle BayDeBir
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Bakanlığı tarafından hazırlanarak
2018 yılı şubat ayında resmî
gazetede yayımlanıp yürürlüğe
giren kanunla birlikte bu belgeyi
almanın zorunlu hale geldiğini
söyledi.
Gelecekte bu mesleği yapmak
isteyenlerin mağdur olmamak
adına belge alması gerektiğini
dile getiren Arslan, “Sorgun TSO
olarak üyelerimizin ve gelecekte
bu mesleği yapmayı düşünen
vatandaşlarımızın mağdur
olmamaları adına TOBB Meybem
A.Ş ile birlikte hızlı bir çalışma
yaparak belgelendirme sınavlarını
organize ettik. İki aşamalı
olarak yapılan sınavların
teorik ve uygulama
kısmının her ikisinden
de başarılı olan adaylar
belge lamaya hak
kazanacaklar.
Ayrıca mesleki
yeterlilik belgeleri 5
yılda bir yenilenecek
olup, Yetki belgesi, ikinci
el motorlu kara taşıtı
ticareti yapılan işletmenin
bulunduğu yerdeki
il müdürlüğü
tarafından
verilecek”
ifadelerine
yer verdi.
Eda
DEMİREL

Resimdeki
Yozgatlı
Emlakçılar
Kralı
Muska
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Müzik
eşliğinde
oynama

Türk Lirası
(kısaltması)
Uyarı ihtar

Bir nota

Ateş

Sanma sanı

Çalgıcı

Uluslararası
Para Fonu
(Ksc)
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artırma
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YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 804,13
Satış: 823,96

DOLAR

Alış: 8,27
Satış: 8,31

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

8/5
12/4
12/2
12/-1

ÇAMLIK ECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA
Tekke Mah. Develik Cami
Sok. 1 nolu Sağlık Ocağı Yanı
No:8/21

TEL: 217 63 63

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,68
Satış: 9,73

Çeyrek Altın

14/2

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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Şehir içinde şehir!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat’a dair yapılan planlar, kurulan
hayaller, temenniler
vesaire…
Diyebilirim ki tamamında şehir içinde
şehir olmaktan dert
yanıyor insanlar.
Şehir içinde şehir

olmanın, bir türlü iki
ara bir dereden çıkamayışımızın sancısını
insanlar ziyadesiyle
hissediyor.
Ve şunu çok iyi
biliyor artık insanlar;
küçük hesaplar, siyasi kaygılar nedeni
ile kamu yatırımları
şehir dışına çıkmamış,
çıkarılmamış, çıkarılamamış.
Bir birinin benzeri
üç kelimede de farklı
mantalite ve mesaj
yüklü aslına bakarsanız.
Yıllar yılı maalesef
siyaset de bir şekilde
ticari kaygıların güdümümde kalmış.

Kimi zaman siyasi beklentiler, kimi
zaman riskler veya
siyasi kaygılar akıl ve
mantık izan çerçevesinde karar alınmasına
mani olmuş.
Geçenlerde de konuştuk, işte size Sarıkaya Roma Hamamı…
Bakın son 30 yılına,
siyasete kurban edilmiş.
İktidar da kimin
olduğu çok da önemli
değil, karşınızdaki güç
sizden, yani aynı siyasi çerçeveden olunca
eliniz kolunuz bağlanıyor.
Ve bir karar vermek zorunda kalıyor-

sunuz;
‘Benden olanın
menfaati mi, millet
menfaati mi?’
Burada tek başına
siyaset müessese mi
suçlu dersiniz?
Onu yalnız bırakan,
desteklemeyen, sorgulamayan, mercek
tutmayan kamuoyu.
STK’lar, basın mensupları, vatandaş,
üniversite…
Nerede sorgulama
ve denetleme mekanizması.
Biz çok mu masumuz?
Yozgat’ı, Çamlık ve
Bilal Şahin Tepesi arasından kurtaramayan

düşüncenin vebal ve
sorumluluğu hepimizin
üzerine değil mi?
Elimizden kaçırdığımız öylesine fazla
kamu binası var ki
şehir merkezine gömdüğümüz.
Şehrin damarlarını,
nefes alma alanlarını
almış götürmüş.
Fakat bir konsensüs
oluşmayınca, ortak
akılı hakim kılacak
mekanizmalar işlemeyince siyaset de bazen
günü birlik kararlar
alabiliyor!
Zorundalıklar oluşuyor.
Bu tür zorundalıklar
sadece Yozgat’ın prob-

lemi mi?
Asla, diğer illerde
de aynı meseleler yaşanıyor ama bir farkla.
Onlarda güçlü bir
konsensüs ve sinerji
var!
Ortak paydada buluşabilme düşüncesi
hakim.
Ortak akıl denilen mantalite ‘benim
menfaatim evvela
şehrimin menfaatinden geçer’ mantığı ile
işliyor.
‘Şehrin menfaati
beni bağlamaz’ zihniyeti ise Yozgat gibi
şehirlerde hem damarı
tıkalı toplumsal düzeni hem de kendi içine

KARARLILIKLA

prangalanmış siyaseti,
basın, STK ve vatandaş profilini oluşturuyor.
Konuşuyor ancak
yüksek sesle konuşulması gereken yerlerde
değil sadece birkaç
kişinin ve Allah’ın duyduğu yerlerde.
Basın sektörü dahi
Yozgat’ta bu anlamda
yeterli ve doğru sesi
çıkaramıyor.
Tiz seslere mahkum
kalıyor yaşadığımız
şehir.
Ne yapmalı, nasıl durmalı sorusuna
isterseniz yarın yine
burada yanıt verelim
olmaz mı?

Dünyanın en etkili bilim insanları Yozgat Bozok Üniversitesi’nden

BASARIYA

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden uluslararası başarı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin

4 bilim insanı “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine girmeyi başardı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden
uluslararası başarı. Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin 4 bilim insanı “Dünyanın
en etkili bilim insanları” listesine girmeyi
başardı. Göreve geldiği ilk günden bu tarafa
bilime verdiği önem ve oluşturduğu sinerji
ile göz dolduran Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da
üniversitenin başarılarının devam edeceğini
söyledi.
7 MİLYON ARAŞTIRICI
Amerika Birleşik Devletleri ve
Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı
bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin
sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı,
kendine atıf oranı gibi değişkenlerden
oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki
endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim
insanları belirlendi. Çalışma, 1996-2019
yılları arasında en az 5 makale yayınlamış
olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde
yürütüldü.
4 BİLİM İNSANI
Plos Biology isimli bilimsel dergide
yayımlanan listede, Yozgat Bozok
Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik programı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ersin Kantar, Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr.
Öğr. Üyesi Mehmet Ekici ve Doç. Dr.
Abdullah Sönmezoğlu, Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç.Dr.Mehmet Bakır dünyanın en
etkili bilim insanlarından oldu.
Eda DEMİREL

"iNANCIMIZ TAM"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin daha büyük başarılar
elde edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.
Akademisyenlerinin başarısından dolayı kendilerini
tebrik eden Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her
alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da Türkiye’de
ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma
yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.
Karadağ, “Üniversitemizi yaptıkları bilimsel
çalışmalar dolayısıyla önemli bir yere taşıyan
akademisyenlerimize çok teşekkür ediyor,
başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Usta Gazeteci Dursun Erkılıç'tan

Başkent'e Yeni Bir Soluk
Yozgat’ın yetiştirdiği usta gazetecilerden
Dursun Erkılıç,
mesleki
tecrübesini
haftalık olarak
yayınlanan
‘ANKHABER’ de
bir araya getirdi.
Farklı
tasarımı ve
içeriği ilke
ilk sayıdan
itibaren dikkat
çeken gazete,
kısa sürede

Ankaralıları’ın beğenisini kazandı. Ankara
merkezli yeni bir gazete daha
yayın hayatına katıldı.
10 yıldır internet gazetesi
olarak yayında olan ANKHABER,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
ile birlikte, “Haberin Başkenti”
sloganıyla haftalık olarak
basılmaya başlandı. 45 yıllık
gazeteci Dursun Erkılıç, İmtiyaz
Sahibi olduğu gazeteyle
ilgili bilgi verirken, “Medya
sektörüne ve gazetecilik
mesleğine katkı sunabilmek için
yola çıktık.” dedi. Tarık YILMAZ

Ödül törenine

katıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ "9 Ülke 9 Şehir Bir Festival"
sloganı ile Osmaniye’ de düzenlenen 5.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül
törenine katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
de paydaşları arasında yer aldığı ve Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.
Batuhan Kalaycı’nın da jüri üyesi olduğu 5.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde filmler
sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet
Bahçeli Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen
törene Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz,
Osmaniye Jandarma Komutanı Jandarma Albay
Zafer Tombul, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Murat Türk, Osmaniye İl Emniyet Müdürü
Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye İl Genel
Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu
kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri
ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Tataristan'dan gelen konuklar katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından ödüller
sahiplerini buldu. Kırgızistanlı kültür sanat
insanı merhum Murat Aliyev özel ödülü İran'dan
"Dumanlı Serhed" filmi ile Atbin Hosseini,
Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm
Ödülü Özbekistan'dan "Suzuk Ota" filmi ile
Murod Odilov, Jüri Kültür Sanat Özel Ödülü
Kazakistan'dan "Craftsman" adlı filmiyle Arailym
Zhetkergen, Festival Tertip Komitesi Özel
Ödülünü Türkiye'den "Merkeb-i Mesai" isimli
filmiyle Hasan Erdoğmuş’a takdim edildi.
Ödül Töreninin devamında öğrenci
kategorisinde Tataristan'dan "Dancing in the
Corner" filmi ile Sungatullin Sultan Zufarovich
ve Kırgızistan'dan "Hayal" isimli filmle Çıngız
Samudin Uulu, ikincilik ödülünü Türkiye'den
Memtevri (Yaylacı) filmi ile Fatih Ertekin,
birincilik ödülünü Türkiye'den Oyuncakçı Saklı
Yadigarlar filmi ile Yağmur Kartal kazandı.
Ödüller Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ
tarafından takdim edildi.
En iyi profesyonel filmler kategorisinde
ise üçüncülük ödülü Türkiye'den "Şems" isimli
filmiyle Mehmet Can Bindal ve Azerbaycan'dan
"Harpıtla" filmi ile Veli Seyadi, ikincilik ödülü
Türkiye'den "Diş Ağrısı" filmi ile Özer Kesemen
ve birincilik ödülü Kırgızistan'dan "Öğretmen"
filmi ile Ibadylla Adjibaev'e verildi. Törende
Türk Dünyası 2020 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü
ise Cüneyt Arkın'a verildi. Ödül töreninde ayrıca,
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a Türk Dünyası
Gazeteciler Federasyonu (TDGD) tarafından
“5. Türk Dünyası Film Festivaline ve Gücüne”
desteklerinden dolayı teşekkür belgesi ve
plaket takdim edildi. Haber Merkezi
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İSMAİL
CENAN
Bir gün Belediyede
çalışıyorum. 1970’li yıllar… İtfaiye Çavuşu Ali
Keskin amcayla Şeyhzade
Ahmet Efendi Camii’nin
tuvaletinin tamir işleri ile
uğraşıyorduk. O gün bende bir tuhaflık vardı. Bir
türlü işe alışamıyordum.
Elim ayağım devamlı titriyordu. Sanki kötü bir şey

olacakmış gibi geliyordu.
Bu vaziyette akşama kadar çalıştım. Akşam işi
paydos ettim. Belediye
garajının önünde rahmetlik ciğerlerim babam beni
bekliyormuş: “Ben de
seni bekliyordum oğlum.
Şu yiyecekleri al da eve
gidelim. Ben de arabanın
bakımını yaptım. Seni bekliyordum.” dedi. Babamla
beraber eve doğru yürüyerek yol aldık. Babam
kalp hastası durumu iyi
değildi. Az ileride: “Oğlum
sen şu kestirme yoldan
eve git. Ben de Sungurlu
Caddesinden usul usul
geleyim. Yoğurtçu dükkânına ciğer, tırnak, işkembe
aldım bıraktım. Onları da
oradan al. ” dedi.
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Ben eve geldim. Üzerimi değiştirdim. Bir de o sırada sokağa bir at arabası
geldi. Kapımızın önünde
durdu. Babam yolda iyice kötüleşmiş. Kavurgalı
Köyü’nden Arif Ağa’nın at
arabasına binmiş o vaziyette gelmiş. Komşular
durumu anlamışlar hepsi
koşup geldi. Babamı bahçedeki kuyunun üstüne
oturttular.
Ordan usulca eve aldılar. Babam: “Oğlum seni
gönderdiğime pişman
oldum.” dedi. Su istedi.
Rahmetlik annem zemzem
şişesi ile su içirdi. Babam
rahmetlik oldu. Hemen
ordan Belediyeye koştum.
Mehmet İldemir Abim
ordaydı. Babam ölüyor

Mehmet Abi. Hemen bir
doktor götürelim dedim.
Mehmet Abi jipe bindi. Dr.
Nedim Önal’ın yazıhanesine geldik. Doktoru alıp eve
getirdik.
Doktor telaş etmen bir
şey yok dedi. Babamı muayene etti. Sonunda bize
döndü. Başınız sağ olsun
dedi. Yozgat’ta kimsemiz
yoktu. Hemen koştum.
Büyük Camii’nin üstünde
Ahmet Gücüyener Amca
vardı. Ufak bir dükkânda
ekmek, çay, şeker, sigara satardı. Ahmet Amca
babam sizlere ömür oldu.
Bana on lira ver de Çorum’a dayımlara telefon
edeyim dedim. Ahmet
Amca başın sağ olsun,
çok üzüldüm dedi. Parayı

verdi. Postahaneye geldim. Çorum’a acele telefon ettim. Bahri Dayımın
dükkân komşusu Kadir
Abi’yi aradım. Elli sene
geçmesine rağmen onun
telefonu aklımdaydı. 1033’
tü. Kadir Abi Bahri Dayım’ı
acele ver dedim. Kadir Abi
Bahri Dayım’ı çağırdı. Dayı
babam ağır hasta hemen
gel dedim. Dayım da:
“Öldü mü yoksa? Tamam
yavrum, ben öbür dayını
da alır hemen gelirim.”
dedi. Ben eve geldim. 1
saat kadar geçti geçmedi
dayılarım geldi. Sabaha
kadar oturduk. Sabah
babamın cenazesini Ahmet
Dayımla Seyit İpek Hocam
beraber yıkadılar, kefenlediler. Şoförler Cemiyeti

de minibüs verdi. Onunla
Çorum’a götürdük. Babamı Ulu Mezar’a Zarif Hoca
Dedemin yanına defnettik.
Belediye mutemedi geldi.
Babama verdiği maaşı geri
istedi. Annem de çıkardı
verdi. O zamanki Belediye
Başkanı gelip de bir başın
sağ olsun demedi. Cenaze ortada verdiği parayı
alıyorlar ne acı bir durum.
Şimdiki Başkanım olsa
parayı almayı bırak, para
yardımında bile bulunurdu.
Bizimle beraber Çorum’a
kadar gider, defin işlerinde
bize yardımda bile bulunurdu.
Çorum’dan geldik.
Babamın dediği yoğurtçuya gittim. Babam buraya
yiyecek bir şeyler bırakmış

onları almaya geldim dedim. O da biraz endişelendi ben onları babanın hayrına dağıttım dedi. Nasıl
olsa haberi yok sandı.
Böyle durumlarda herkes
bir fırsat bekliyor. Hepsi
rahmetlik oldu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup
haftaya buluşmak üzere
yazımı Yozgat Sürmelisi’nin bir beyiti ile bitiriyorum. Hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler…
Gel yâr senin ile bir
karara varalım
Kavilden karardan dönmemesine
İkimiz bir dala yuva
yapalım
Başka daldan dala konmamasına

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

'Yeniden planlanmalı'

Deva Partisi'nde
kongreler sürüyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA
Partisi)’nin Yozgat’ın Sorgun İlçe Kongresi
yapıldı. Kongre de Kurucu ilçe Başkanı Tevfik
Ateşer delegelerin tamamının oyunu alarak
yeniden DEVA Partisi Sorgun İlçe Başkanlığı’na
seçildi.
DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz
yaptığı açıklamada; “Bugün Yozgat Deva Partisi

İl Başkanlığı olarak, Sorgun ilçe kongremizi
büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Her geçen
gün büyüyen ailemize katılan herkese teşekkür
eder, Sorgun ilçe Başkanlığına seçilen Tevfik
Ateşer başkanıma ve yönetimine görevinde
başarılar diler, Ayrıca Katılım gösteren herkese
şahsım ve tüm teşkilatım adına teşekkür
ediyorum” dedi. Eda DEMİREL

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven, TÜVTÜRK araç
muayene istasyonlarında verilen hizmetin
yeniden planlanması gerektiğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven, TÜVTÜRK araç
muayene istasyonlarında verilen hizmetin
yeniden planlanması gerektiğini söyledi.
Araç muayene ücretleri ile verilen
hizmetin orantılı olmadığını söyleyen
Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu’na yanıtlaması için bir soru
önergesi verdi. Keven, soru önergesinde;
“TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında
hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve
yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda bir
periyodik muayene yaptırmaktadırlar. Bu yıl
otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda
342,20 TL ve otobüs kamyon gibi araçlarda
462,56 TL ücret tahsil ediliyor. İlave bir de
egzoz muayene ücreti alınıyor. Ortalama 15
dakika süren ve tamir, malzeme gibi hiçbir
gideri olmayan bu muayene hizmetinden
alınan yüksek ücretlerin kamuoyunda
yol açtığı şikâyetler uzun zamandır
gündemdedir. Bu şikâyetleri giderecek
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Konuyu
bakana verdiğim bir soru önergesiyle ilettim.
TÜVTÜRK konusunun sağlıklı bir sonuca
erdirilmesi şart. Araç muayene ücretlerinde
indirime gidilmeli. Alınan gecikme faizi reel
faiz oranlarına indirilmeli” diye konuştu.
Soru önergesinde cevaplanması istenilen
sorular;
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının
2020 itibariyle otomobil, minibüs, kamyonet
gibi araçlarda tahsil ettiği 342,20 TL ve
otobüs kamyon gibi araçlarda tahsil ettiği
462,56 TL ücretin tepkilere yol açması
nedeniyle indirilmesi planlanmakta mıdır?
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında
hususi araçlar iki yılda bir, diğer yolcu ve
yük taşıyan araçlar ile ticari araçlar yılda
bir periyodik muayene yaptırmaktadırlar.
Ortalama 15 dakika süren ve tamir, malzeme
gibi hiçbir gideri olmayan bu muayene
hizmetinden alınan yüksek ücretlerin
kamuoyunda yol açtığı huzursuzluğun
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giderilmesine yönelik bir çalışma neden
yapılmamaktadır? Bu hizmet daha makul
seviyelere çekilebilir mi?
2019 yılında araç ve egzoz muayene
ücreti tahsilatı toplam ne kadar olmuştur?
Bunun ne kadarı devlete ödenmiştir?
Aylık gecikme faizi bankalarda
dahi yüzde 1,50 civarında iken araç
muayenesinde alınan aylık yüzde 5’lik
gecikme faizi güncel oranlara indirilebilir
mi?
Yozgat ilimizde bulunan Merkez ve
Boğazlıyan istasyonlarına ilave Sorgun
ve Yerköy gibi büyük ilçelerimize araç
muayene istasyonu açılabilir mi?
Yozgat’ta araç muayene istasyonlarında
COVID19 salgını koşulları ve havaların
soğuması da düşünülerek yeterli sayıda
bekleme odalarının, yeterli sayıda bekleme
banklarının olmaması, araç çıkış noktasında
bekleme odalarının olmaması şikâyetlere yol
açmaktadır. Bu şikâyetler değerlendirilerek
eksiklerin giderilmesi önem arz etmektedir.
Eda DEMİREL
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“Emri
altındakilere
merhamet
etmeyen...”

HÜSEYİN
KOÇ
Ebû Hâzım
hazretleri büyük
Hanefî kadılarındandır. Basra’da
doğdu. 292 (m.
905)’de Bağdât’ta
vefât etti. Şöyle
nakletmiştir:
İmâm-ı Mâlik şöyle bildirdi:
Ömer bin Hattâb
(radıyallahü anh),
hilâfeti zamanında
Şam civarındaki
şehirlerden birisine, vâli olarak
birini göndermek
istedi.
O zât tayin
emrini almak için
küçük çocuğu ile
Hazreti Ömer’in
huzûruna çıktı.
Hazreti Ömer,
o çocuğu kucağına
alarak öptü.
Bunu gören vâli
olacak kişi, “Ey
müminlerin emîri,
çocuğu kucaklayıp
öptünüz.
Halbuki benim
birçok evlâdım
olduğu hâlde,
şimdiye kadar hiçbirini öpmedim”
deyince, Hazreti
Ömer “Demek sen
çocuğuna bile şefkat ve merhamet
ile davranmayan
bir kişisin.
O hâlde insanlara karşı merhamet
ve şefkatin de az
olur” diyerek tayin
emrini iptal etti ve
onu geri çevirerek,
“Emri altında olanlara merhameti olmayan kişiden vâli
olmaz” buyurdu.
Eslem (radıyallahü anh) şöyle
anlatır:
Hazreti Ömer
halîfe iken, Medine’de her zamanki
âdeti şerîfesi üzerine, bir gece şehri
dolaşıyordu.
Ben de onunla
idim.
Dolaşırken,
şehir kenarında
kurulmuş bir çadırda bir kadın ve
ağlaşan çocukları
gördük.
Çadırın önündeki ateşin üzerinde

kaynayan bir tencere vardı.
Ömer (radıyallahü anh) kadına hitaben, “Ey
hâtun bu çocuklar
niçin ağlaşırlar”
dediğinde kadın,
“Açlıktan” cevâbını
verdi.
O zaman Hazreti Ömer “Peki bu
kaynayan tencere
nedir?” diye sordu.
Kadın, “Onda su
ve taşlar vardır:
Çocukları onunla avutarak uyutmaya çalışıyorum”
dediğinde, Ömer
(radıyallahü anh)
şiddetli bir şekilde
ağlamaya başladı
ve kadına, “Bize
biraz izin verin geleceğiz” buyurdu.
Doğruca Beytül-mâl’a (hazine
dâiresine) gittik.
Bir çuvala un, et,
yağ, hurma, elbise, para koydu ve
“Ey Eslem!
Çuvalı sırtıma
yükle” buyurdu. Ben de, “Ey
mü’minlerin emîri!
Ben sizin hizmetçinizim.
Ben götüreyim”,
deyince, Hazreti
Ömer; “Hayır, yâ
Eslem! Benim taşımam lâzım.
Çünkü kıyâmet
günü onların hesabı benden sorulacak” buyurdu ve
çuvalı yüklendi.
Oraya kadar da
kendisi götürdü...
Oraya varınca
çuvalı yere koyup,
içindekileri çıkarıp,
kaynayan tencereyi boşaltıp, içine
yağ, un, et koydu
ve karıştırdı.
Zaman zaman
ateşi üfleyerek
yanmasını temin
etti.
Ateşi üflerken,
mübârek sakalları
arasından dumanların çıktığını gördüm.
Yemek pişince,
çocuklara yedirdi,
içirdi.
Nihâyet çocuklar doyup neşelendiler. Sonra Ömer
(radıyallahü anh)
“Şimdi neşelendiklerini gördüm.
Gidelim yâ Eslem”
buyurdu.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

8 istasyon inşa edilecek
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren güzergahı
boyunca 8 istasyon inşa edilecek.
Bu istasyonlardan birisi de Yozgat
merkezine 7.5 kilometre uzaklıkta Divanlı
Mahallesinde bulunuyor.
Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren
Projesinde sona gelindi. Proje kapsamında alt
ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca
yolcuların kullanımına sunulacak istasyonlar

da inşa ediliyor. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek
Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca; Ankara'nın
Elmadağ ilçesi, Kırıkkale merkez, Yozgat'ın
merkez, Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni
ilçeleri ile Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesi
olmak üzere toplam 8 istasyon bulunuyor. Bu
istasyonlardan bir tanesi de Yozgat'ta inşa
ediliyor. İstasyon, Yozgat şehir merkezine 7.5
kilometre uzaklıkta ve Divanlı mahallesinde
bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren istasyonunda

yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak
bölümler yer alıyor. Ayrıca tüm bina ve
tesislerde bedensel engelli yolcuların ulaşımını
sağlayacak şekilde rampalar ve asansörlerde
yapılacak. Asrın projesi Yüksek Hızlı Tren
hattının hizmete girmesi ile Anadolu insanı da
Yüksek Hızlı Tren konforundan faydalanacak.
Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arası
2 saate, Ankara-Yozgat arası da 55 dakikaya
düşecek. İHA
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YOZGATLININ AĞZINI

TATLANDIRIYOR
Yozgat Çamlık Gazetesi Esnaf
Köşesinin konuğu dede mesleği olan
şekerciliği sürdüren Mehmet Aklanoğlu
oldu.
13 yıldır bu mesleği yürüten
Hasel Şeker Üreticisi sahibi Mehmet
Aklanoğlu, Yozgat’ta çocuklar için
pamuk şeker, akide ve renkli şekerler
üreterek satıyor.
Şeker üretimi hakkında bilgi veren
Mehmet Aklanoğlu, şekeri belli bir
derecede kaynattıktan sonra ağartmasını
ve boyalarını verdiklerini ve çalışan
işçiler marifetiyle kalıba koyarak şekil
verdiklerini söyledi.
DEDE MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Şeker işinin dede mesleğini olarak

devam ettirdiğini belirten Mehmet
Aklanoğlu, “Dededen bize kalan meslek
olduğu için bizde Yozgat’ta yapalım
diye düşündük. 13 yıldır bu işi devam
ediyorum. Şeker yapmak zor ve emek
isteyen bir iş. Zahmetli bir iş olduğu için
el emeği ve göz nuru olarak faaliyetimize
devam ediyoruz” dedi.
İSTEYEN HER YERE
GÖNDEREBİLİRİZ
Mehmet Aklanoğlu, “Yaptığımız
şekerleri Tokat, Kırşehir, Amasya gibi
ve istekler doğrultusunda her yere
gönderebiliyoruz. Şuanda talep bizler
için yeterli. Günlük ise 2-3 bin adet
arasında üretim yapıyoruz” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YIKAMA
VE İLAÇLAMA MAKİNASI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İL MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbaş Hayvan Yıkama ve İlaçlama
Makinası alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/613829
1-İdarenin
a) Adresi: Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana
Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3542122741 3542121064
c) Elektronik Posta Adresi: tarim@
yozgattarim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Küçükbaş
Hayvan Yıkama ve İlaçlama Makinası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YOZGAT İL TARIM VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi: Alımı yapılacak Küçükbaş
Hayvan Yıkama ve İlaçlama Makinası
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra
30 takvim günü içerisinde tek seferde İl
Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: YOZGAT İL TARIM VE
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AŞAĞI NOHUTLU
MAH. MEVLANA CAD. NO:5
b) Tarihi ve saati
:26.11.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu
gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir
kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin

belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
KALİTE ISO 9001 NORMUNDA
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması
gerektiği teknik şartnamede belirtilen
aşağıdaki belgeler:
DENEY RAPORU
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler
katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine
kadar YOZGAT İL TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ AŞAĞI NOHUTLU MAH.
MEVLANA CAD. NO:5 adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı
ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

ILN01257716

Atıklar ekonomiye

kazandırılacak
Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında
tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama
sistemi' sayesinde evlerde biriken geri
dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye
kazandırılacak.Yozgat'ta sıfır atık projesi
kapsamında evlerde oluşan geri dönüşebilir
atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla 'akıllı
ambalaj atıkları toplama' konteynırı tasarlandı.
Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesinde prototipi
yapılarak tasarlanan akıllı ambalaj atıkları
toplama sistemi, hem çevre kirliliğini önleyecek
hem de vatandaşın cebine fayda sağlayacak.
Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de
evlerinde biriken
atık malzemeleri,
konteynıra atarak
puan kazanıp
ödüllendirilecek.
Vatandaşlar
mobil uygulama
veya kullanıcı
adı ile
girebilecekleri
internet
sitesinde attığı
atık miktarını,
kalan puanını,
toplam puanını ve kendisine en yakın çöp
kutusunu görebilecek. 'Akıllı ambalaj atıkları
toplama sistemi' güneş paneli ile kendi
enerjisini üreterek ve depolayacak. Bu sistem
güvenlik kamerası ile de 24 saat gözetim
altında tutulacak. Ürün hakkında açıklamalarda
bulunan firma Yetkilisi Mesut Atalay, "Bozok
Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz bir cihaz.
Aslında akıllı ambalaj toplama sistemi diye
adlandırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten ve
depolayan ve sonrasında da bir kayıt sistemi ile
vatandaşın evinde toplayacağı ambalaj atıklarını

bir arada tutan ona puan kazandıran geri dönüş
olabilen bir sistemden bahsediyoruz" dedi.
Vatandaşların Yozgat Belediyesinin ön gördüğü
şekilde sisteme kayıt olabileceklerini söyleyen
Atalay, "Vatandaşlar belediyeden manyetik kart
ve barkodlu poşet alıyor. Bu poşetlere kağıt,
metal, cam, plastik gibi atıkları bir poşette
biriktiriyorlar. Bu kutu o poşeti ve getiren
şahsı tanıyarak bir kayıt sistemi oluşturuyor.
Sonrasında bunlar tartılıyor ve kilogramlarına
göre vatandaşların manyetik kartına puan
yükleniyor. Bu puanlar nakit olarakta alınabiliyor
ya da bir takım hediyeler alabiliyor. Belediye
bu puanları su
tüketimi veya
toplu taşıma
kartına da
yükleyebiliyor.
Vatandaş
çöpten artık
para kazanıyor"
şeklinde konuştu.
Akıllı ambalaj
atıkları toplama
sisteminin
dünyada benzeri
olmadığını da
dile getiren Atalay, "Bu ürün patent korumasına
giren bir ürün. Dünyada tek bir cihaz ve
benzeri yok. Bunu da Bozok Teknoparkta
geliştirdik ayrıca KOSGEB destekli bir proje"
açıklamalarında bulundu.Yozgat Valisi Ziya
Polat da Bozok Teknopark'ta akıllı ambalaj
atıkları toplama sistemini yerinde inceledi. Vali
Polat'a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol
Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter
Prof. Dr. Uğur Kölemen de eşlik etti. İHA

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

YAHYA
AKSOY
Dünya kültürleri arasında özel ve özgün bir
yere sahip olan KUŞLAR
için söylenmiş ve söylenecek sözler, şarkılar, türküler ve öyküler sonsuza
dek sürüp gidecektir.
Kuşların tarihi ile ilgili
özel kütüphaneler kurulmalı ve müzeler açılmalıdır.
Son baharın ters esen
rüzgârları arasında savrulan sararmış yapraklar
arasında mavinin kırk
tonu arasında, rengârenk
kanatları, gagaları ve tüy
gibi ipeksi gövdeleri ile
bir disiplin içersinde katarlar halinde sıcak bölgelere
uçan kuşların yolculuğu

7

GÜNCEL

17 KASIM 2020 SALI

başladı.
Göçmen kuşların bu
yolculuklarını, derin bakışlarla ve hayranlıkla izleye
insanların;
" Uçun kuşlar uçun sılaya doğru/Anadan, babadan, yarden bir haber yok
mu?" diye seslenmekteler.
Özlemleri, duyguları ve
sevgileri gönülden gönle dağlar , ovalar, çöller,
denizler ve okyanuslar
ötesine taşıyan TURNALAR' ı gören insanların
; "Turnalar uçun ,sıladan
geçin, yarimi seçin ..." diye
mırıldanmaktalar.
Yalnız gönülden gönle
değil, kentlerden kentlere, ülkelerden ülkelere de
"NUH TUFANI” sonrasında
sevgiyi, barışı, dostluğu
ağızlarında zeytin dalı ile
taşıyan güvercinler dünya
barış sembolü olmuşlardır.
Bir doğa ve tarih harikası olan ülkemizi ,doğa
harikaları kuşlar 490 'a
varan çeşitleri ile süslemekte ve kuş cennetine
çevirmekteler. Farklı olanı
fark eden insanlar bunları
görmekte ve kuşlar üzerine öyküler, türküler, şiirler

, şarkılar ve deyişler söylemekteler.Ne yazık ki kuş
cenneti olan göllerimiz de
kurumaktalar.
Ülkemizin dört yanında doğanın gerçekleri ile
uyum içersinde yaşayan
dünya harikası kuşların
huzurunu, yuvasını ve
obasını insanlar bozmaktalar. Bu en büyük insanlık
suçudur.Çocuklarımızın ve
ülkemizin geleceğine indirilmiş en büyük darbedir .
Avcı kahvelerinde toplanan avcılar ,atar tutarlar,öyküler öyküleri kovalar
ve fırtınalı havalarda gök
yüzünden sürüler halinde
nehir, çay kenarlarına
ve göllere inmeye çalışan kuş sürüleri için şöyle
derlermiş :
"Kurban olayım fırtınaya -tipiye, sürdü getirdi
bizim kapıya..."
Yıllardır avcılar , iki
gram etleri için , kuş sürülerini yok ettiler, tükettiler,
torunlarına dünya karikası
kuşlar yerine , acıklı ,
renkli ve düşündüren avcı
öyküleri bıraktılar... Söyle
söyle dinle, dinle dinle ve
ah ! vah ! ile ağla, çırpın ve

Göçmen Kuşlar

dizlerini döğ. Soyları tükenen kuşları tekrar kimse
getiremez. fotoğrafları
kalan kuşlar ancak düşlerde yer alır...
" Dedelerimiz koruk
üzüm yediler torunlarının
dişleri kamaştı " atasözünü
tekrarla.
Dün yapılan yanlışlığın
, bugüne ve yarına hep
yansıyacağını unutma.
Herşeyi sineye çeken,
vurdumduymaz insanların
oluşturduğu toplumlarda,
kuşların önemi pek anlaşılmamakta. Ünlü öykü yazarımız Sait Faik Abasıyanık
, adalarda kuşların yok
edilişi için" SON KUŞLAR"
öyküsünde, “Bizim için değil ama çocuklar, sizin için
yazık olacak” demekte.
Bodrum Tuzla Koyu'na
yaz aylarında konuk olan
FİLAMİNGOLARI tüfekle
vuran bir vatandaşı yargılayan hakim, vatandaşa
önemli bir ders vermiş ve
şöyle demiş : "Filamingolar ülkemize kısa süreyle
konuk olmaktalar , ülkemize değer katmaktalar
,İnsan misafirine ateş açar
mı ? Bir daha tekrar bu

suçu işlersen sana iki kat
ağırlaştırılmış ceza vereceğim..."
Derlediğim pekçok avcı
öyküsünde , turnalara,
filamingolara, kekliklere,
yaban kazlarına, toylara, leyleklere, ördeklere,
bıldırcınlara, bağırtlaklara,kelaynaklara,kanaryalara , binbir çeşit balıkçıla
ve daha yüzlerce kuşa
yersiz, keyfi, bilgisiz ve
saygısızca yapılan haksızlıkların hesabı sorulsa
mahkeme dosyaları depolara sığmaz.
Bodrum koylarında
güneşin doğuşu ve batışı
ile martıların , turnaların
uçuşu ve filamingoların
dostluğunu gördükçe şiirsel
gerçeği ve güzelliği dizelere aktardığım olmuştur :
"Bodrum’da martı ve
turna olsam / Egenin güzel kuşlarını begonvillerle
donatıp/
Barış ve dostluk dileğiyle uçursam/ Dünya insanlığına ulaştırsam…”
"Dağlar ile taşlar ile,
seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevlâm seni
..." ve " Mal sahibi mülk

sahibi, hani bunun ilk
sahibi , sevelim sevilelim
dünya kimseye kalmaz"
ve "Düşmanımız kindir
bizim..." diye seslenen ,
sevgi ve hoş görü ustası
YUNUS EMRE' nin düşüncelerini bayrak yapın.
Kuşlarla dünyaya salıverin...!
YAKALI TOY
KUŞU ‘LAZİZE’
Anadolu´da nesli tükendiği düşünülen yakalı
toy kuşu, en son 1912
yılında Kars’ta görülmüştü.
Tekrar 20 Ekim 2020’de
Akçaabat’ta görülünce
adeta mucize olmuş ve
büyük sevinç yaratmıştı.
Ancak Dünya Doğa ve
Doğal Kaynakları Koruma
Birliği tarafından kırmızı
listeye alınan yakalı toy
kuşunun topraklarımızdaki
yaşamı maalesef çok sürmedi.
Kazakistan’da üretilip
sırtında takip cihazıyla
doğaya salınan kuş göç
yorgunu olarak bitkin bir
halde 20 Ekim günü Akçaabat’ta bulundu.
Kuş gözlemcileri tarafından bulunan yakalı toy

kuşu hemen Doğa Koruma
ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim
edilerek tedavisine başlandı.
Tedavi edildikten sonra
14 gün önce Gümüşhane’de yeniden doğaya
salındı.
Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun
bakımını Trabzon’da doğa
fotoğrafçısı Hakan Kahraman üstlenmiş ismini de
‘Lazize’ koymuştu.
Ne yazık ki Lazize iyileştikten sonra ancak 600
kilometre uçabildi. Takip
cihazından 4 gün boyunca
sabit bir noktadan sinyal
gönderirken son 2 gün o
sinyaller de kesilmişti.
Bunun üzerine harekete
geçen Hakan Kahraman
yakalı toy kuşunu Yozgat’ın
Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü
olarak buldu.
Eşsiz bir canlı daha
böylece bilinçsiz biri tarafından hiç çekinilmeden
yok edilmiş oldu.
Tarih-kültür-doğa ve
insan birbirini tamamlayan
bir bütündür.

Devlet tedbir alıyor
Vatandaş ne diyor?
Yeni korona
virüs tedbirleri
kapsamında
bazı cadde
ve sokaklar
ile otobüs
duraklarında
sigara içilmesine
kısıtlama getirildi.
Devlet vatandaşı
için gereken
tedbirleri alırken,
vatandaş bu
konu hakkında ne
düşünüyor?

Hamza Kalabalık: Şuanda
devletimizin yaptığı önemli
bir duyuru. Sigara içmek
zararlı deniyor ama belirli
bir alan olursa sigara
içmek için daha iyi olur.
Bunun önlemini de bazıları
da kovitten dolayı maske
takmamak için sigarayı
eline alıyor. Veya yiyecek
içecek alıyor. O yüzden
güzel bir önlem alınmış
diye görüyoruz. Verilen
kararlara bizde saygı
duyarız.

Erdoğan Deniz: Yapılan
bu uygulamayı yerinde
buluyoruz. Cadde
ve sokaklarda sigara
içilmesi uygulamasının
yasaklanması İçişleri
bakanlığının yasaklarını
oldukça yerinde buluyorum.
Bunun devamının gelmesini
ve insanların bu verilen
kararlara duyarlı olmasını
istiyorum.

Bu seferki durak Çayıralan

Her köy okuluna ulaşmaya çalışan Yozgat
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Böyükata’nın başlattığı etkinliklere
ilgi artarak devam ediyor. “Köyde Okuma
Etkinliği” programının altıncısı 13 Kasım 2020
Cuma günü Çayıralan’ın Yukarı Yahyasaray
Köyü’nde düzenlendi. Çayıralan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine Yukarı
Yahyasaray İlkokulu öğrencileri ile buluşan
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Ben de İbn-i Sina
olabilirim" ve "Gözlem yaparım kayıt tutarım"
başlıklı söyleşi ve aktivite gerçekleştirdi. Prof.
Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’ın yayınlarından
Meraklı Minik Dergisi, Yozgat Eczacı
Odası’ndan temin edilen, çocuklarda ilaç ve
toplum sağlığı konusunda bilinç oluşturmaya
yönelik Türk Eczacıları Birliği yayını ile

Kayseri'deki Çayıralan ve Köyleri Eğitim Kültür
ve Dayanışma Derneği yanı sıra, eğitime gönül
vermiş gönüllülerin katkılarıyla temin ettiği kitap
ve kırtasiyelerden oluşan hediyeleri de okulla
teslim etti. Haber Merkezi

Fahri Ünlüsoy: Bence
iyi oldu. Bende sigara
içen birisiyim ama sigara
içerken maskeyi indirmek
zorunda kalıyoruz. İndirince
de maden mi ağzımızdaki
çıkan köpüklerle hastalık
bulaşıyor. Maskeyi
indirince tabi o da dışarıya
salgılıyoruz. O yüzden
bence iyi oldu.

Davut Göktekin: Çok iyi
oldu. Keşke hiç içilmese.
Adam içip geri yere atıyor.
Herşey yerde. İçmesen
iyi ama içtin. Götür çöpe
at. Pandemi süreci de
bu iyi. Çünkü hava yolu
ile bulaşıyor bu hastalık.
Tükürük saçma olasılığı
çok yüksek. O yüzden çok
yerinde bir karar.

Hasan Naci Şahin:
Çok güzel uygulama.
Tam yerinde bir karar
verilmiş. Çünkü korona
diye rahatsızlık var. İnsan
sigarayı içince yere atıyor.
Bulaşan bir rahatsızlık
olduğu için çok güzel bir
karar varildi.
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"VERECEK KULÜBÜMÜZ YOK"
Bulundukları konumun kendilerini de hoşnut etmediğini ancak
Yozgatspor’un daha önce de böyle sıkıntılı süreçler yaşadığını
hatırlatan Arslan, sosyal medyada yapılan ve haddini aşan eleştirilerle
bu durumdan çıkılamayacağına dikkat çekti. Arslan, “Eğer bu
durumdan çıkmak istiyorsak elbirliği yapmalı, yönetime, teknik heyete
ve takıma sahip çıkmalıyız” dedi.
Ligde son sıralarda bulunan ve galibiyet almakta zorlandığı için düşme
korkusu yaşayan Yozgatspor’un içerisinde bulunduğu durum hakkında
açıklamalar yapan Kulüp Başkanı Kazım Arslan, birlik ve beraberliğin
önemine dikkat çekti.
İnşallah bu sıkıntılı dönemi Yozgatspor’a layık olduğu yerlere
getireceğiz bundan zerre kadar endişemiz yok. Şanssız bir sezon
yaşıyoruz kötü bir başlangıç yaptık. Ancak siz de biliyorsunuz ki
kötü oynamıyoruz ama kötü bir başlangıç yaptık. Ama kötü bir takım
değiliz ama aldığımız neticeler kötüdür ama futbolda esas olan
alınan neticelerdir. Alınan bu sonuçlar tabii ki ziyadesiyle bizi de
üzüyor ama biz sorumlu insanlar olarak inşallah en kısa zamanda
gerekli çalışmaları yaparak Yozgatspor’u en yakın zamanda layık
olduğu yerlere getireceğiz. Tabii bu noktada olması gereken birlik
ve beraberlik içerisinde olmaktır. İçersinde bulunan durum itibariyle
insanların birbirlerine kötü konuşmalarının Yozgatspor’a kazandıracağı
bir şey yoktur. Şu an itibariyle Yozgatspor’da bir değişiklik olması söz
konusu değildir. İlk yarıyı bu oyuncularla bitireceğiz bu bir gerçektir.
O nedenle de bu takıma sahip çıkmaktan başka bir yol yoktur. Durum
böyle iken yönetimi hedef alan, futbolcuları, teknik heyeti hedef alan,
maksadını aşan beyanatları kabul etmiyoruz. Herkesin sağduyulu
hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün İstanbul’da bir maç
oynadık Halide Edip Adıvarspor ile. iyi bir maç oldu galip gelmek
istiyorduk ama olmadı. İstanbul’dan alınan 1 puan iyi bir sonuçtur ama
bizim bulunduğumuz ortam gereği itibariyle bu sonucu bile başarı
olarak kabul edemiyoruz. Takımımız birçok gol pozisyonuna girdi ama
atamadık konuşacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Biz yolumuza
bakmak zorundayız. Ama henüz takım İstanbul’dan yola çıkmış iken
bazı klavye delikanlılarının yönetimi, teknik ekibi, takımı hedef alan
ve haddini aşan paylaşımlarını kabul etmiyorum. Orada yapılan kötü
konuşmaları, yapılan hakaretleri sahiplerine iade ediyoruz. Kötü söz
sahibinindir. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok biz önümüze
bakmak durumundayız. Yozgatspor’a zerre kadar katkısı olmayanların,
kılını kıpırdatmayanların, başarısızlığını kenarda ellerini ovuşturarak
bekleyenlerin, Yozgatspor’un başarısızlığından nemalanmak
isteyenlerin, zorluklara, imkansızlıklara, yokluğa mahkum edip tekrar
kurtarıcı gibi ortaya çıkmak isteyenlerin bu kulüp üzerindeki emellerini
gerçekleştirme şansı yoktur biz bunları kesinlikle prim vermiyoruz.
Yozgatspor’u zorluklara mahkum edip tekrar bir kurtarıcı gibi ortaya
çıkmak ahlaki değildir. Birilerinin Yozgatspor’a yardım etme gibi
bir niyeti varsa biz de onlara teşekkür ederiz. Kulübe bir kuruş bile
yardım edenlere çıkıp teşekkür ediyoruz. Yozgatspor’un başarılı
olmasını isteyenler arkadan Yönetimin, teknik heyetin kuyusunu
kazmaya çalışmaz, oyuncular hakkında kötü konuşmaz. Hiç kimse

Yozgatspor üzerinden kötü konuşarak ucuz davranışlarla kendine alan
açmaya çalışmasın. Onlara itibar etmeyiz, meydanı onlara bırakmayız
kimse merak etmesin. Yozgatspor’u zorluklara mahkum edip sonra
Yozgatspor üzerinden emellerine ulaşmak isteyenlere verecek
kulübümüz yok. Bir kulüp istemenin yolu bu değildir. Sosyal medyadan
gençleri kışkırtarak ismi belirsiz bir takım sitelerden Yozgatspor
sitelerinden yönetime ahlaksız şeyler yazdırmayı ahlaki bulmuyoruz.
Samimi eleştirileri kabul ediyoruz ama diğerlerine asla eyvallahımız
yok. Benim kitabımda başladığım işi yarım bırakmak, başarısızlık
yok. Yozgatspor olayı da böyle olacak bütün engellemelere rağmen,
kışkırtmalara rağmen biz Yozgatspor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız.
Bizim kurusıkılara karnımız tok onlara verilecek kulübüz de yok.
Bizim şu an da 80 üyemiz var. Gelirler 81 üye yaparlar aidatlarını da
öderler kulüp yönetimine talip olurlar. Yaklaşık 1,5 yıldır cebinden para
harcayan, mücadele eden benim yönetimime kimsenin hakaret etmeye
hakkı yoktur. Bu yönetim görevini yapıyor bize güvenmeyenlerin,
cebinden beş kuruş koymayanların b kulübe talip olma hakkı da
yoktur. Bize güvenmeyenlere biz de hiç güvenmiyoruz.
Bu kulüp kolay kolay gitmiyor. Biz görevimizi yapıyoruz siz
bu kadar hakaret edersiniz, uğraşırsınız bende sorarım bu kadar
yüklenirseniz bende sorarım size ne yapıyorsunuz da benden hesap
sorma hakkını elde ediyorsunuz. Bu kulübe katkı verirsiniz, elinizi
taşın altına koyarsınız o zaman yönetime talip olursunuz. Hiç kimse
kusura bakmasın takımı da taraftar yönetmez yönetim yönetir, başkan
yönetir kimse kusura bakmasın taraftar takımını destekler, yanında
olur. Sabahtan akşama kadar sosyal medyadan sallayarak taraftarlık
olmaz. Kimse kusura bakmasın bir de Yozgatspor’un kongresi sosyal
medyadan yapılmaz. Kulübü talip olmanın yolu bu işin çilesini
çekmekten geçer. Şimdi diyorlar bu işin çilesini çektik biz neyini

çektik. Biz bu kadar zorluklara Yozgatspor başarısız olsun diye mi
katlanıyoruz. Şimdi sözlerimin başına dönüyorum bulunduğumuz nokta
bizim de hoşumuza gitmiyor ama bu durumdan çıkmanın yolu birlik
ve beraberlik içerisinde hareket etmekten geçiyor. Herkes görevini
yapacak başkan başkanlığını, yönetim yöneticiliğini, teknik heyet işini,
futbolcular da sahada kendi işini yapacak.
Biz ödemeler konusunda gerekeni yapıyoruz. Şu an Yozgatspor
ödemeler konusunda en iyi kulüplerden biridir. Daha iyi olabilir mi
tabii ki ama genel olarak ödemeler konusunda çok kötü olduğumuz
sosyal medyadan yapılan kışkırtmalardan öte bir şey değildir. Biz
imkanlar dahilinde en iyi takım kurduğumuza inanıyoruz. Futbolda tabii
ki para önemlidir ama biz imkanlarımız ölçüsünde takım kurduk. Şimdi
sağda solda fitne fesat çıkartanlar bize akıl vermesinler biz takıma ne
lazım olduğunu biz de biliyoruz. Bize akıl verenler getirecek parayı
koyacak ondan sonar konuşacak. Biz de bu takımda ne eksik ne fazla
biliyoruz. Bizim sosyal medyadan yapılan tehditlere papuç bırakacak
değiliz. Benim onlara tavsiyem gelsinler bu yönetim içerisinde ne
yapmaları gerekiyorsa yapsınlar ondan sonrada oturup konuşuruz.
Bizim futbolcularımıza ciddi bir borcumuz yok oyuncularımızın bundan
dolayı oynamama gibi bir durumu söz konusu değildir.
Ara transferde tabii ki transfer yapacağız hangi mevkilerde
eksiklikler olduğumuzu biliyoruz. Neticede iyi bir takım olduğumuza
inanıyoruz ama bazı zamanlar işler ne yaparsanız iyi gitmiyor. Ama
biz sezona şanssız bir başlangıç yaptık bunun yanısıra çok önemli
isimlerimiz sezonu kapattı. Çetin, Metin, Arif ve Anıl gibi oyuncularımız
sakatlandı bazı isimler henüz yeni yeni oynamaya başladı. Bu bizim
gerçek oyunumuzu onamayı zorlaştırıyor. Ama bunların hiçbirisi
mazaret değil bizim için ama biz kötü bir takım değiliz takviye
gerekiyor. Ama ara transferde gerekli yerlere takviyeler yaparak
Yozgatspor’un başarısını hep birlikte izleyeceğiz.
Grubumuzda ciddi kopmalar yok. Herkes herkesi yenebiliyor.
Dolayısıyla bizim üzerimizdeki 6-7 takım bizden çok büyük puan farkı
yok. O nedenle düşme konusunda çok büyük endişeler taşıdığımızı
söylemek mümkün değil. Ama bildiğiniz gibi kazandığımız maçlardan
sonra bile bizi eleştirmeyi kendilerine iş edinen bir kesim var.
Durumumuz iyi değil endişeliyiz ama korkmuyoruz bu sıkıntıları
aşacağız.
Şu an itibariyle herhangi bir kan değişikliği düşünmüyoruz. Şu
an için teknik ekibimize güveniyoruz onu şimdi konuşmak doğru
değil. Ben bu teknik ekibin, oyuncuların bu işi başarabileceğine
inanıyorum. Ben takımda mental bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Yüksek beklentiler var ve üst üste alınan kötü sonuçların bu takım
üzerinde psikolojik bir baskı olduğunu düşünüyorum. Yüksek
beklentilerin altında bunu kaldıramayan bir futbolcu topluğu var ama
bunu aşacağımıza inanıyorum. Ama bunun için dediğim gibi birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız var. Biz sezona kötü başladık ve bu oyuncular
üzerinde kötü bir etki bıraktı. Ama ara transferde önemli isimleri
kadromuza katarak bu kötü durumu aşacağız. Bundan kimsenin
kuşkusu olmasın.” Murat KARATEKİN

