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DÜNYA MAZLUMLARININ YARDIMSEVERi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

KORONAViRÜS AŞISI YAPTIRDI

ÖNDER ALPASLAN VEFAT ETTi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz
Fuat Oktay Ankara Şehir Hastanesinde
koronavirüs aşısı yaptırdı. 4'TE

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Yozgat’ta da
canları yakmaya, yürekleri burkmaya devam ediyor. Bir
süredir hastanede covid-19 tedavisi gören hemşerimiz
Avusturya Türk Federasyon GİK Üyesi, İş insanı Önder
Alpaslan vefat etti. Dünya mazlumlarının yardımsever
yüzü, sınırlar ötesinden ortaya koyduğu duruşla
gönüller kazanan Önder Alpaslan’a rahmet diliyoruz.
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli değerlerden, dünyanın farklı
noktalarında korona virüs hastalığı yüzünden bir bir
kaybetmeye devam ediyor. >>> 2. SAYFADA

KAPIMIZ DA
GONLUMUZ DE ACIK
Vali Polat: Sevdası Yozgat olan herkesle 7 gün 24 saat çalışırız

Göreve geldiği ilk günden bu tarafa gezmedik ilçe, köy bırakmayan Yozgat Valisi Ziya Polat, vatandaşla yakın
temasa özen gösteriyor. Yozgat’ın her bir karışını gezeceklerini ve her bir vatandaşını dinleyeceklerini belirten

SÜRE SONA ERDi
YIKIM GERÇEKLEŞTi

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami Çevre
Düzenlemesi Projesi kapsamında Acele
Kamulaştırmanın ardından kalan işyerlerinin
yıkımı da gerçekleştirildi. >>> 7'DE

Vali Ziya Polat, “Kapımız da gönlümüz de Yozgatlı hemşerilerimize her daim açık” dedi.
ÇAMLIK TV'YE KONUK OLDU
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi programının konuğu
Yozgat Valisi Ziya Polat oldu. Vali Polat’ın
makamında gerçekleşen programda, Yozgat
konuşuldu. Geride bıraktığı 6 aylık görev
süresinde Yozgat’ı karış karış gezmeye özen
gösteren Vali Polat, her bir vatandaş ile
birebir ilgilenmeye özen gösteriyor. Cuma
namazlarını özellikle köylerde vatandaşın
içinde kılan Vali Polat, köylerin sorunlarını
yerinde görüyor, köy sakinleri ile yakın
temasta bulunuyor. Vatandaşın içinde olmayı
özellikle önemsediğini belirten Vali Polat,
“Biz, sokakta gezmeyi, köylere gitmeyi, orada
vatandaşımızla sohbet etmeyi, çocuklarımızla
konuşmayı hâl hatır sormayı seviyoruz. Kapımız
da gönlümüz de Yozgatlı hemşerilerimize her
daim açık” dedi. >>> 3. SAYFADA

BAY ÇAMLIK
Bugünden belediyeyi
hesap edenler

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

"TALEPLERINIZ BAŞIM ÜSTÜNE"

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi
Nagihan Köse ve belediye meclis üyesi Muazzez
Binici, haftanın belirli günlerinde yaşlıları
evlerinde ziyaret edip hem manevi destek
7'DE
oluyorlar hem de taleplerini dinliyorlar. > 6'DA

Transferler
bugün açıklanacak

BUHARI ÜSTÜNDE TARiH

3. lig de mücadele edenYozgatspor
1959 FK, yeni transferlerini bugün
açıklayacak. SPOR DA

KORONAViRÜS SALGINI
TAMiRCiLiĞiDE ETKiLEDi
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Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin
konuğu 49
yaşındaki Ankara
Opel Servisi ve
Tamir bakım
Necip Özdemir
oldu. >> 6'DA

S

maya başladı bile. Belediye başkanı olur muyum
hayali ile kulis yapanlar,
başkanlıktan vekilliğe uçabilmenin kanat hesabında
olanlar…
Siyaset görüntüde donuk, gizli kapılar ardında
hesaplar derin. O hesabı
gören makam sahipleri ne
alemde acaba? Ne olacak, onlar da oyun bozma
adam saf dışı bırakma
derdine. Bakalım dertler
ne vakit dile gelecek!
Bekleyin çok şey konuşacağız!

TÜİK’in resmi enflasyon rakamlarını
da eleştiren Kabayel, TÜİK’e göre yıllık
yüzde 14,6 olan çeşitli mal ve hizmetlerin
yüzde 28,12; ulaştırma yüzde 21,12; gıda
yüzde 20,61; ev eşyası yüzde 18,04;
sağlık harcamaları yüzde 16,67 oranında
zamlandığına dikkat çekti. >>> 7'DE

E

Korona bitsin kışı beklemeden siyasette buzlar
çözülür.
Diyeceksiniz ki, siyaset
buz tutar mı? Tutmaz… Lakin bazen siyasetçi gözüne
ışık tutulmuş tavşan misali
kala kalır!
Melakelerini kaybeder sanki mübarek. Son
bir aya kadar Yozgat da
öyleydi. Gık çıkmıyordu. Genel merkezlerden
rüzgar esecek de Yozgat
titreyecek.
Şimdiden belediye makamlarının hesabı yapıl-

Yozgat’ın Sarıkaya
İlçesi’nde bulunan
tarihi Roma Hamamı,
kış mevsiminde buharı
üstünde görüntüsü ile
de ilginç görüntüler
oluşturuyor. 8'DE

Kamu-Sen'den Mektup Var!

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Bozok Yaylası olarak da adlandırılan ve
ilkçağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılan Yozgat bozulmamış doğal güzelliği,
misafirperver insanları,
sıcak kanlı dostlukları, tabiat güzellikleri,
mesire yerleri, geniş
ovaları, tarihi, kültürel
turistik değerleri ve
şifalı kaplıcalarıyla gezilip görülmeye değer
bir ildir.

Türkiye’nin ilk Milli parklarından olan
Çamlık Milli parkı, Akdağ Ormanları, Şebek
Pınarı mesire alanları,
Kazankaya Kanyonu,
Gelin Güllü Barajı, Çekerek Irmağı, Çekerek
Kızlar Kayası, Yerköy
Karanı Dere Vadisi
gibi doğal güzellikleri
mesire yerleri, piknik
alanları ile Yozgat görülmeye değer bir il
konumundadır.
Yozgat ili İç Anadolu Bölgesinin Orta
Kızılırmak Bölümünde
Bozok Platosu üzerinde
yer alır. Ankara, Sivas
Karayolu ile Samsun
Karayolu, Mersin Karayolları Yozgat'tan
geçmektedir. Bu yollar
uluslararası taşımacılıkta önemli bir yere
sahiptir. Ülkemizden

ve Avrupa ülkelerinden
Ortadoğu'ya yapılan
ticaret bu yolların önemini daha da artırmaktadır. Yozgat mevcut
alanı itibariyle ülkemizin 15. İlidir.
Yozgat'ın en tanınmış Ormanı Yozgat
Çamlığıdır. Milli park
olarak devlet tarafından korunmaktadır.
Türkiye'ni ilk milli
parkıdır. Endemik bitki türü olarak sadece
Yozgat ve Kastamonu'da bulunan İspir
Meşesi ve Yozgat Adaçayı, Çamlıktaki Çamların cinsi ile (Yozgat
ve Kafkaslarda bulunan Çam cinsleri) ile
dikkat çekicidir.
Yozgat İç Anadolu
tahıl ambarı konumundadır. Buğday üretimi
olarak Türkiye genelin-
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Yozgat Sizleri Bekliyor ?
de ilk beş içerisindedir.
Yemeklik baklagil üretimi de önemli ölçüdedir.
60-70 bin ton yeşil
mercimek üretimi ile
ülke genelinde birinci sırayı almaktadır.
Son yıllarda üreticiler
teşviklerle modern
hayvancılığa yönelmeye başlamıştır. İlde
hayvancılığın teşvik
edilmesi gerekmektedir. Sebze üretimi,
bağcılık, arıcılık meyve
üretimi teşvik edilmelidir.
Yozgat'ta sanayi
tesislerinin çoğunluğu gıda sanayinden
oluşmaktadır. Yozgat
Organize sanayi 150
hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olup
buradaki işletmelerde
1300'ün üzerinde işçi

istihdam edilmektedir.
Yozgat yer altı kaynakları olarak zengin
bir il konumundadır.
Bakır, kurşun, çinko,
çimento ham maddeleri, demir, feldspat,
flüorit, grafit, Kaya
tuzu, Linyit ve jeotermal enerji kaynakları
bulunmaktadır. Sorgun
ilçesinde Yeni Çeltik
Kömür üretim işletmesi halen üretime
devam etmektedir.
İlde iki şeker fabrikası,
bir çimento fabrikası
ve tuğla, kiremit fabrikaları ile un fabrikası
mevcuttur.
Yozgat termal Kaplıcaları ile oldukça
zengin bir il konumundadır. Saraykent Kaplıcası, Akdağmadeni
Karadikmen Kaplıcası,
Sorgun Kaplıcaları,

Sarıkaya Tarihi Roma
Kaplıcası, Yerköy
Kaplıcası, Boğazlıyan
Bahariye Cavlak Kaplıcası bölgenin önemli
kaplıcalarıdır. Sarıkaya, Sorgun ve Boğazlıyan'da ciddi, Modern
tesisler kurulmuş olup
turizme açık konumdadır.
Yerköy Kaplıcaları
her geçen gün gelişip
zenginleşerek tanınmaya devam etmektedir. Hem iç turizme,
hem de dış turizme
açılacak konumdadır.
Bu manada ile ciddi
tesisler kurulmakta,
sondaj çalışmaları yapılmakta, Yozgat Kaplıcaları ile gelişmeyi
planlamaktadır.
Bu manada Yozgat
Kaplıcaları ülke geneline tanıtılmalıdır.

Konutların ısıtılması ve
Seracılığın geliştirilmesi anlamında da ciddi
çalışmalar mevcuttur.
Yozgat genelinde
bulunan kaplıca alanlarının nitelikli tesisler
(Termal Kür Merkezleri) kurulmasıyla ülke
genelinde kaplıca turizmi açısından merkez
olabilecek konumdadır.
Yozgat bir kültür
ve Medeniyet şehridir.
Yozgat Konumu ve
başkente yakınlığı ile
yatırım yapılabilecek
ender kentlerden birisidir. Hem Yozgat’ın
zenginlerini hem de
yatırım yapabilecek
tüm dostlarımızı kentimize yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Zengin doğal kaynakları ile Yozgat sizi bekliyor…

DÜNYA MAZLUMLARININ YARDIMSEVERi

ÖNDER ALPASLAN VEFAT ETTi

yetiştirdiği, dünya Türklüğüne ve
mazlum diyarlardaki insanlığa hayırlı
hizmetleri bulunan iyi bir ülkücüydü.
Vefatının ardından Yozgat ile birlikte
dünyanın farklı noktalarından
başsağlığı mesajları gelmeye başladı.
İşte o mesajlardan bazıları:
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca: Vatan ve millet sevdalısı, dava
adamı ve taş medreseli hemşerimiz
Sayın Önder Alpaslan ağabeyimizin
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Kendisine Allah(C.C.) rahmet, kederli
ailesine ve camiamıza başsağlığı
diliyorum.
MHP İstanbul Milletvekili, Avrupa
Türk Federasyon Genel Başkanı, MHP
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cemal
Çetin: Avusturya Türk Federasyon
GİK Üyesi, İş insanı Önder Alpaslan
bey yakalandığı Covid 19 hastalığına
yenik düşerek vefat etmiştir. Dava
arkadaşımız merhum Önder
Alparslan’a Allah’tan rahmet, ailesi,
yakınları ve camiamıza başsağlığı
diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet
olsun.
İş İnsanı Zafer Özışık: Yozgat
değerli bir evladını kaybetti!
Avusturya’da yaşayan gurbetçi.
Hayırsever işadamı, gönül ehli
Önder Alpaslan Hakk'a yürüdü! Çok
üzgünüm! Allah Rahmetiyle muamele
etsin! Cenaze 18-01-2021 P.tesi Öğle

namazına müteakip paşa köyde toprağa verilecektir..
Metin Yazarel: Acının tarifi yok be kardeşim Önder
Alpaslan Dünyanın dört bir yanında senin mazlum ve
mağdurları kucakladığın gibi, Cenab-ı Mevla da seni
Rahmetiyle kucaklasın. Mekanın Cennet Olsun güzel
insan.
Alparslan Serbes: Ülkücü hareketin inanmış dava
adamı güzel insan Önder Alparslan'ı kaybettik. Mekanı
cennet olsun, Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
Osman Seyhan: Değerli kardeşim Önder Alpaslan’ın
21 gün Yozgat şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda
yatmaktaydı, vefat haberini duydum. Cennet mekan
olsun, Peygamber Efendimize komşu olasın. Yakınlarına
başsağlığı dilerim.
Davut Güvenç: Camiamızın başı sağ olsun. Değerli
büyüğümüz kıymetli abimiz bizlerden ayrılman bizleri
çok üzdü. Rabbim mekanını cennet etsin, Peygamber
efendimize komşu eylesin, ailesine ve yakınlarına Allah

sabırlar versin.
Ferhat Altan: Ülkücü Milliyetçi Hareketimizin kıymetli
büyüğü, Taşmedreseli, Önder Alparslan ağabeyim vefat
etmiştir, Allah (c.c) rahmet etsin, mekanı cennet olsun
inşallah.
Şakir Deniz: Değerli Dava adamı Taş medreseli
Hemşehrimiz Önder Alpaslan kardeşimizin vefatını derin
bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum Kendisine
cenab-ı Allahtan Rahmet, Ailesine ve Milliyetçi Ülkücü
camiaya baş sağlığı diliyorum.
Allah rahmet etsin.
Hasan Oktay: Dostum arkadaşım Avusturya’nın
yiğit ülkücüsü Önder Alpaslan abim kovite yenik düştü
Allah rahmet eylesin. Yozgat Çamlık Ailesi olarak,
şehrimizin evladı, gönül insanı, mazlumların yardımsever
yüzü, gönül insanı, yiğit ülkücü Önder Alpaslan’a Yüce
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ
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Dünyayı etkisi altına alan korona
virüs Yozgat’ta da canları yakmaya,
yürekleri burkmaya devam ediyor. Bir
süredir hastanede covid-19 tedavisi
gören hemşerimiz Avusturya Türk
Federasyon GİK Üyesi, İş insanı
Önder Alpaslan vefat etti. Dünya
mazlumlarının yardımsever yüzü,
sınırlar ötesinden ortaya koyduğu
duruşla gönüller kazanan Önder
Alpaslan’a rahmet diliyoruz. Yozgat’ın
yetiştirdiği önemli değerlerden,
dünyanın farklı noktalarında korona
virüs hastalığı yüzünden bir bir
kaybetmeye devam ediyor. Onlardan
bir tanesi Türk Dünyası’na önemli
hizmetleri bulunan, vatansever, gönül
insanı Önder Alpaslan. Yaklaşık bir ay
önce covid-19 teşhisi ile Yozgat Şehir
Hastanesi’nde tedavi altına alınan
Alpaslan, akşam saatlerinde vefat etti.
Merhum Önder Alparslan, 18 Ocak
Pazartesi günü doğum yeri olan Şefaatli
İlçesi Paşaköy’de öğle namazını
müteakip kılınacak cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
DÜNYA MAZLUMLARINI
KUCAKLAYAN YARDIMSEVERDİ
Önder Alpaslan… Avusturya Türk
Federasyon GİK Üyesi, İş insanı…
İyi Bir Ülkücü… Dünyanın farklı
noktalarına, mazlumlara yardımların
ulaşmasına öncülük eden yiğit bir
dava adamı, yardım severdi. Yozgat’ın
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Benim Valim…
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Ben: millet…
Vali: milletin ta
kendisi.
O halde, makamlar
neden yıllarca insanımızı erişilmez, uzak,
uzağında ötesinde
imkansız geldi.
Devlet kapısı duvar,
o kapının ardındaki
çözülmesi zor bir ahval oldu!
Hülasa, milletinden
uzak bir devlet modeli
oluşturuldu.

Ve zaman, bu uzaklığı kutsal zannettirdi.
Asıl kutsallığın devlette milleti görmek
olduğu gerçeğini kimseler hatırlatmadı.
Tıpkı Yozgat’ın Atatürk tarafından cezalandırdığı algısında
olduğu gibi. Yozgat’a
hizmet üretemeyenlerin sığındığı bir yalan
ve hurafe oldu yıllarca
bu söylem.
Devletin millete
uzaklığını ‘kutsaliyet’
olarak insanlara yutturmak o makamları
babadan miras görenlerin de işine geldi.
Gel zaman git zaman, dünya ile Türkiye değişmeye, milletimiz dinini, milliyetini
okuyarak ve en doğru
şekilde öğrenmeye,
milletin evlatları o makamlarda olmaya baş-

ladıkça anladık ki, asıl
kutsal olan bizdik.
İnsanın ta kendisi.
“İnsanı yaşat ki,
Devlet yaşasın” düsturunun ne anlama geldiğini öğrendiğimizde
kutsallığın sırrına da
erişmiş olduk.
MİLLETİN
MAKAMINDA
MİLLETİN
ADAMIYLA
ÇAMLIK TV’DE…
Yozgat Çamlık TV
ekranları bu kez de
milletin Yozgat’taki en
üst makamında merhaba dedik…
Yozgat Valisi Sayın
Ziya Polat konuğumuz
oldu. Aslında karşılıklı
konuk olduk…Kısa bir
süre önce göreve başlayan bir devlet adamı
Sayın Polat.
Zor bir dönemde
ağır bir sorumlulukla

Yozgat Valisi oldu!
Dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalık (korona) ve onun
yan etkileri ile mücadele etmek.
Kolay değildi elbette.
İlk günden itibaren
halkın içindeydi. Halka
maske-mesafe ve hijyenin ne anlama geldiğini ancak ve ancak
halkın içinde olarak
anlatabilirdi şehrin
valisi.
Orada halkın kalbinde olduğunda tesir
daha büyük olacaktı
ki, oldu da.
Yozgat Çamlık TV
ekranlarında ilgili ile
takip edilen programda hem şehrin valisini
yaptıkları ile hem de
Ziya Polat’ı konuştuk
tüm sadeliği ile.
Aslına bakarsanız

Ziya Polat olarak da
şehrin valisi olarak da
samimi bir devlet adamı profili karşıladı bizi.
Bir vali şehri için ne
yapabilir?
Mesleğe başladığım
yıllarda valinin tek
başına ortaya koyacağı irade ile çok ama
çok şeyin değişeceğini
zannederdim.
Zannederdim diyorum, o yıllarda siyasetin tesisi, STK’ların
tavrı, bürokrasi, basın
gibi faktörlerin aslında
yönetime güç veren ya
da tam tersi etki eden
unsurlar olduğunu
gözden kaçıyordum.
Çok fazla hayalperest bir dünyam vardı
şehrin valisine dair.
Beklentiler büyük
olduğunda hayal kırıklıkları da büyük
oluyordu, tek başına

bir sorumluluk yüklüyorduk kamuoyunda
şehrin valisine.
Evet, vali olmak
demek milletin makamında millet gibi düşünebilmek, millet gibi
refleks görebilmek,
devlet düsturu ile hareket edebilmek gibi
derin bir muhteviyat
arz ediyor.
Bu sorumluluklarla
hareket etme duygu
düşüncesine, terbiyesine ve niyetine sahip
bir vali konuk ettik
Çamlık TV ekranlarında.
Mesaisini; devletin
tüm birimleri ile en iyi
şekilde işlemesi, dolayısıyla milletine en
hızlı ve doğru hizmeti
vermesi için mücadele
eden,
Milletin gönlüne
gerçekten girebilme-

nin hasletleri ile çalışan,
Kışın ayaz günlerinde evsizi, yakacak
kömürü, sofrasında aşı
olmayanı düşünen,
Şehrin yatırımlarına
yol açacak dinamik
bürokrasi sistemini
oluşturmak için mesai
sarf eden,
Görev yaptığı şehri
ve insanlarını tanıyan
bir insan, vali…
Hoş ve de anlamlı bir program oldu;
detaylarını bu gün
Yozgat Çamlık Gazetesi’nde okuyup, akşam
19.00’da Yozgat Çamlık TV’de ana haber
bülteninde bulacaksanız.
Son bir nokta koyacak olursak şunu
söyleyebilirim, milletin
adamı milletin makamında…

Vali Polat: Sevdası Yozgat olan herkesle 7 gün 24 saat çalışırız

KAPIMIZ DA GONLUMUZ DE ACIK
YOZGAT ŞANSLI
Yozgat’ın kamu yatırımları bakımından şanslı bir il olduğunu dile getiren
Vali Polat, “Bu konuda destek veren büyüklerimize, Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Fuat Bey’e, Bekir Bozdağ bakanımıza, sayın milletvekillerimize,
çok kıymetli bürokrat hemşerilerimize hepsine tekrar şükranlarımı sunuyorum”
dedi. Polat, Yozgat’ta yaklaşık 10 milyar liralık kamu yatırımı bulunduğunu
anımsatarak, “Belirttiğiniz gibi havalimanı inşaatımız devam ediyor, hızlı
trenimiz devam ediyor. Akademi bitme aşamasında açılışımızı yapacağız.
Diyanet Eğitim Merkezimiz bitti, cezaevimiz bitti başsavcımız 1 ay içinde
açacağımızı söyledi, 3 bin 300 kişilik bir cezaevi yaklaşık 750 infaz ve koruma
memurumuzun olduğu, 4 bin, 4 bin 500 kişinin çalışacağı bir tesis olacak”
şeklinde konuştu.
KONYA’DAN SONRA YOZGAT
Polat, Yozgat’ın KOP’tan Konya’dan sonra en fazla yararlanan il olduğuna
değinerek, “Hayvan hastanesi inşaatımız devam ediyor. ORAN kalkınma ajansı
ile devam eden inşaatlarımız var. Şu an KOP’tan Konya’dan sonra en çok
yararlanan il Yozgat, tabii suyun çok önemli bir kıymet olduğunu bu dönemde
daha iyi anlıyoruz. KOP başkanımız buradaydı. Bu sene de projelere başladık,
geçen yıl 15 milyon TL’ye yakın projeden faydalandık” dedi.
BSK YATIRIMLARI ARTACAK
İl Özel idarenin tüm imkanlarının vatandaşın emrinde olduğuna işaret eden
Vali Polat, “İl özel idaremizin tüm imkanları köylümüzün, milletimizin emrinde.
KÖYDES’ten alınan yatırımlar ortada. BSK’ye ağırlık vereceğimizi söylemiştik.
Bu sene de inşallah KÖYDES’ten gelen paranın tamamını BSK yapacağız. İçme
suyunu inşallah bu sene halledeceğiz, hiçbir içme suyu altyapısının eksik
kalmayacağı bir yıl istiyoruz. Köylerimizde elimizden geldiğince 1. ve 2. Kat
asfaltımızı, grup köy yollarımızda ise sıcak asfaltı köylerimizle buluşturmayı
düşünüyoruz. Tabii tarım ve hayvancılık memleketi burası, burada üretilen
hammaddenin maddeye, mamule dönüşmesi için çalışmalar yapacağız.
Mercimek, nohut, şeker pancarı üretiminde en öndeyiz. Bir daha tekrarlamak
lazım çiftçimizin emrindeyiz, kapımız gönlümüz her zaman açık” diye konuştu.
TÜRKİYE’DE TEK
Polat, Et –Süt Kurumu süt biriminin Haziran ayında faaliyete geçeceğini
belirterek, şöyle konuştu; “Et-Süt Kurumumuz Haziran ayında bitiyor inşallah.
Peynir, kaşar, krema tereyağı üretmeye başlayacağız, şu anda kavurma ve
Yozgat sucuğu üretiyoruz herkese de tavsiye ederim ikisi de çok çok kaliteli.
Et süt kurumu bu ile artı değer katan kurumlardan birisi tabii ki. Tekrar
söylüyorum Türkiye’de tek olan süt üretimini arttırmak için şu an projeler
yapıyoruz. ORAN’a her halde başvurumuzu yapacağız. Köylerdeki sütü
toplamak için süt tankı almayı düşünüyoruz. İnşallah projemiz onaylanırsa
köylerde her gün, her gün toplanmayan yerlerde 2-3 güne bir toplanacak
şekilde altyapı hazırlamayı düşünüyoruz. Yozgat’ta yatırımlar çok geniş, eğitim
yatırımları konusunda fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok Allah’a şükür.”
DEVLETİN EMRİNDE MİLLETİN HİZMETİNDEYİZ
Vali Polat, esas amacın yaşam kalitesinin artırılması olduğunu söyledi.
Tüm kurum ve kuruluşların devletin emrinde milletin hizmetinde olduğunu
anımsatan Polat, “Bizim amacımız insanımızın gönlüne dokunabilmek,
gönülden hizmet edebilmek. Bu konuda sahada da çalışacağız, vatandaşımızın
derdiyle dertleneceğiz, dertli insanlar olacağız. Yozgat’ın derdiyle dertlenen
insanlar olacağız” dedi.
YOZGAT’A DEĞER KATACAK PROJELER
Yozgat’a artı değer katacak projelerin hayata geçmesi için çalıştıklarını
anlatan Vali Polat, şunları kaydetti; “Yozgat’a artı değer katacak projeler
yapmamız lazım. Yani biz yukarıdan şu projeyi yapalım diye değil, çiftçimiz,
esnafımız, hayvan üreticimiz bizden ne istiyor? Onları dinleyip Yozgat’ın
ilerleyen yıllarına değer katacak projeler yapmamız lazım.”
YATIRIM PROGRAMINA ALINDI
Merkez Ortaokulu projesinin yatırım programına alındığını ifade eden Vali
Polat, “Tekli eğitime geçme sevdamız var, şu an sadece merkezde Merkez
Ortaokulu’nda ikili eğitim var. Şükür yatırım programına alındı ek derslikleri
Merkez Ortaokulu’muza yapacağız inşallah. Sayın bakanımızla da görüştük
Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulu’nun arkasındaki yere kapalı bir spor salonu
da yapmayı hedefliyoruz inşallah” dedi.
SEVDAMIZ EĞİTİM
“Hep söylüyoruz ya sevdamız eğitim diye hepimizin sevdası eğitim” diyen
Vali Polat, “Bu memleketi kalkındıracaksak, insanımızı yarınlara en iyi şekilde
yetiştireceksek eğer çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. ESER projemizin
de biliyorsunuz geçen ay lansmanını yaptık, tüm ilçelerimizde uygulanıyor. Şu
an hatta her akşam OKUYOZ kampanyamız devam ediyor. Sadece okumayla
değil; bizim amacımız, hedefimiz, hayalimiz, her çocuğumuzun bir müzik
aleti çalması, bir spor dalı yapması ve liseden mezun olduğunda bir yabancı
dil konuşmasını istiyoruz. Burada altyapı ile ilgili sıkıntıları inşallah bu sene
çözeceğimizi umut ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız da öğretmen arkadaşlarımız
da bu konuyla ilgili proje üretiyorlar. Tabii aileye dokunmak, anne babayı
bu işin içine çekmemiz lazım. Hep söyledik her ilçeye bir kütüphane
yapacağız dedik. Mevcut yerleri iyileştirmek, olmayan yerlere de kütüphane
yapmak lazım dedik. Biz sadece kütüphaneyi bir bina olarak düşünmüyoruz.
Kütüphane sadece kitap alınan, kitap okunan bir yer değil, olmamalı. Mezun
çocuklarımızın ders çalışabildiği uygun ortamlar yaratmak, yaşayan kütüphane
bizim amacımız” şeklinde konuştu.
KÜTÜPHANELER YAŞAYACAK
Polat, kütüphanelerin yalnızca kitap okunan yerler değil, donanımlı

merkezler olacağına değinerek, “Yaşayan kütüphane ile de gençlerimize,
çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza dokunabilecek merkezler hayal
ediyoruz. Yani kadınlarımız gelsin orada kursunu alsınlar istiyoruz ve her
ilçemize inşallah kadın kooperatifleri düşünüyoruz. Üreten kadınlarımızı bu
işin içine çekersek çok daha iyi olacağız. Belki bir üst bir üst birlik Yozgat’ta
kadın birliği olarak bir şeyler düşünülebilir, onunla ilgili de arkadaşlarımız
çalışıyorlar. Dediğim gibi hangi ilçede çocuklarımız bizden masa tenisi
istiyorsa oraya masa tenisi yapmamız lazım. 2 ilçede kapalı spor salonumuz
yok inşallah hedeflerimizde o 2 ilçeye de kapalı spor salonu yapmak,
her ilçemizde yaşayan kütüphaneler yapmak, yapabilirsek bebek-çocuk
kütüphanesi yapmak var. Türkiye’de 3 tane var 4.’yü Yozgat’a yapacağız
inşallah, onunla ilgili de yer arayışlarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçen
hafta genel müdürümüz, daire başkanımız buradaydı. Mevcut kütüphanemiz;
büyük bir tadilata giriyor, orayı daha verimli, daha etkin nasıl kullanabiliriz onun
çalışmalarını yapıyorlar. Yani gençlerimiz, çocuklarımız “Ben ders çalışmak
istiyorum, uygun ortamım yok” Cümlesini kurmasınlar istiyoruz. Geldiğimiz
aylarda da “Okulum Kütüphanem” projesini başlatmıştık. Pandemi döneminde
okullar kapalıyken, her mahalledeki okul ders çalışma salonuna çevrilmişti,
şu an o hâlâ devam ediyor. Her çocuğumuz mahallesinde evine en yakın
okula gidip ben ders çalışmak istiyorum dediğinde tüm okullarımız açık,
gönüllerimiz de açık. Onlar emredecek biz yapacağız” ifadelerini kullandı.
DEVLETİMİZ GÜÇLÜ
Polat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü bir devlet olduğunu ve her
bir vatandaşına yetebilecek gücü bulunduğunu söyledi. Yozgat Belediyesi’nin
de desteklerinin yadsınamaz olduğunu ifade eden Vali Polat, “Belediyemizin
de çok büyük desteği var. Şimdi mesela meydandaki yeri güzel bir kültür
merkezine çevireceğiz. Mevcut, iyi durumda olan, güzel binaları en etkin,
en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Kurum milliyetçiliği yapmayacağız.
Hangi bakanlığa ait olduğu bizim için çok önemli değil kullanılıp
kullanılmadığına bakmamız lazım. Biz kütüphane de açarız, halk eğitim ile
ortaklaşa kadınlarımıza kurs da açarız, çocuklarımıza spor kursu da açarız.
Belediyeye ait binalarımız var, hepsini işleyen bir şekilde bir araya getirip ilçe
bazlı konu bazlı bunlara bakmamız lazım. Dediğim gibi kurum milliyetçiliği
yapmayacağız, devletimizin malı milletimizin emrinde” diye konuştu.
OSB’LER YOZGAT’A DEĞER KATACAK
Organize sanayi bölgelerinin kent ekonomisine büyük kazanım sağladığını
hatırlatan Vali Polat, “Mevcut OSB’yi biliyorsunuz. Şu an arazilerimizin çoğunu
tahsis ettik; güzel, Yozgat’a artı değer katacak şirketlerimiz var, bu şirketlerin
çoğalması amacındayız. Tabii 2. OSB’miz Bozok OSB. Yer bakımından da çok
avantajlı bir yerde, tam kavşak noktası; Sivas yolunda, Çorum yolunda. Oranın
da altyapı çalışmaları, yolları bitti. İnşallah bu sene içinde tahsislere başlamayı
düşünüyoruz. Altyapı devam ederken onlar da devam etsin istiyoruz. 3.’sü
Boğazlıyan’daki Fuat Oktay OSB, o da şu an belediyemizle ortaklaşa devam
ediyor, İnşallah biz üçünden de verim alacağımızı düşünüyoruz. Fuat Oktay
OSB’ye biz Kayseri tarafından yatırımcı çekeceğimizi düşünüyoruz. Buradaki
Bozok OSB’de tam kavşak noktasında olması sebebiyle Çorum ile bağlantı
kuracağımızı düşünüyoruz. Sorgun’da bir hayvan OSB devam ediyor mera
komisyonundan kararımızı aldık orası da inşallah devam eder. TKDK’den güzel
projeler var, TKDK bu sene ilimiz genelinde 42 milyonluk destek verdi, bunun
artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
TERMAL GÖZ ARDI EDİLEMEZ
Vali Polat, Yozgat’ın önemli bir termal merkezi olduğunu kaydetti. Bu
konudaki çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Polat,
“Termal şehriyiz, termalle ilgili çalışmalara devam etmemiz lazım. Sorgun’da
termal artık bir kültür olmuş ancak Boğazlıyan’da da termalimiz var, Yerköy’de
de termalimiz var. Saraykent’te otelimiz bitti” dedi.
ALT YAPI SAĞLAM
“Yozgat’ın altyapısı o kadar güzel ki sadece bu değerlerin tanıtımında
biraz eksikliğimiz var” diyen Vali Polat, şöyle konuştu; “Bugün Milli Park’tan
bahsediyoruz Türkiye’nin ilk milli parkı yani bulunmaz bir nimet. Milli park ile
ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşmelerimiz var bir artı değer nasıl
katabiliriz diye, neler yapabileceğimize dair de çalışmalarımız devam ediyor.
Kazanmaya Kanyonumuz da biliyorsunuz müthiş bir değer. 2 kere dolaştık
hatta misafirlerimiz de vardı Ankara’dan, bakanlıktan onlarla ne yapılabilir
diye düşünerek dolaştık. Yakında inşallah müjdeli haberler vereceğimizi
düşünüyorum. Tarihi Roma hamamımız var, bu ilin marka değerlerinden birisi;

onunla ilgili de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü müdürümüzü
de burada misafir ettik. Biliyorsunuz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğümüzün, bakanlığımızın desteğiyle adına, yerine yakışır şeyler
yapmayı düşünüyoruz. Şu an bakanlıktan arkadaşlarımız çalışıyorlar son
noktayı koyacağız inşallah. Umarım ilin turizm değerlerine katkı sağlayan
projeler çıkar, ikisinin de Yozgat’a değer katacağını düşünüyorum. Su işini de
bu sene Rabbim inşallah kaynak verirse bu sene çözeceğiz. Altyapı ile ilgili,
su ile ilgili problemleri özel idaremizle il genel meclisimiz bu konuda destek
veriyorlar sağ olsunlar. İnşallah bütün köylerimizdeki içme suyu ile ilgili
problemleri çözeceğimizi düşünüyorum.”
HAREKETE GEÇMELİYİZ
Devlet desteklerinin önemine vurgu yapan Vali Polat, “Şu an devletimizin
çok güzel destekleri var. Tarım bakanlığımızın destekleri var, TKDK’nin
destekleri var. Bu desteklerle ‘Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir Sürü
Nedenim Var’ projemiz de var. Şu an Ziraat Bankası ile yaptığımız anlaşmada
biz hayvan da veriyoruz.
Genç nüfusumuz azaldı, genç nüfus köyde değil şehirde yaşamayı tercih
ediyor. Bize başvurdukları zaman, şartları uygun olan, bakabilecek durumda
olan insanlarımıza biz hayvan da veririz, koyun da veririz. Tekrar söylüyorum
tüm kurumlarımızla bizden bilgi alabilirler, geçen hafta çalıştayımız vardı
orada da ilk cümlem “Biz bir daha çalıştay yapmayı düşünmüyoruz” oldu. Artık
sahada nokta atışı işler yapmamız lazım. Emrimdeki tüm arkadaşlarla sokak
sokak, tarla tarla gezeceğiz. Çiftçimizin, hayvan üreticimizin, esnafımızın,
sorunu ne onları öğrenerek harekete geçmemiz lazım” dedi.
ÇOCUKLAR İÇİN PROJE
Vali Polat, ‘kar’ ile ilgili de bir projelerinin olduğunu belirterek, “Karla ilgili
bir projemiz de olacak hazır kar demişken, inşallah çocuklarımıza o kızak
sevgisini geri getirmeye çalışacağız. Belki kayak tesisi buraya olmaz yeteri
kadar karımız ve yükseğimiz yok ancak çocuklarımızı karla buluşturacak ufak
bir tesis için çabalıyoruz. Sağ olsunlar Ankara’daki büyüklerimiz de destek
veriyorlar, suyun olduğu, göletin olduğu yerde ufak bir tesis düşünüyoruz” diye
konuştu.
HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VAR
Sosyal devletin gereklerini yerine getirmek için çalıştıklarına değinen Vali
Polat, aç, açıkta olan her bir vatandaşın vebalinin kendi üzerlerinde olduğunu
söyledi. Polat, bu anlamda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların şahsi sosyal
medya hesabı ile Yozgat Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden de
kendilerine ulaştırılabileceğini kaydetti. İhtiyaç sahibi insanları kapı kapı sokak
sokak dolaşarak ulaşmaya çalıştıklarına değinen
Vali Polat, “Hep söylüyoruz devletimiz Allah’a şükür devletimiz çok
güçlü, sosyal devlet ilkeleri gereği paramız da var, araçlarımız da var, her
türlü imkânımız var. Bizim sokak sokak, mahalle mahalle; muhtarlarımızla,
imamlarımızla, öğretmenlerimizle dolaşıp ihtiyaç sahibi olup da bize
ulaşamayan yada ulaşmak istemeyen insanlarımızı bulmamız lazım. Biz onları
bulmaya ve yaptığımız yardımları gizli yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı,
ailelerimizi rencide etmek istemiyoruz. Çoğu kişi bilmez, biz yetim, öksüz
çocuklarımıza selamlar veriyoruz hediyeler gönderiyoruz gizliden gizli.
Şehitlerimizin, gazilerimizin çocuklarına gönderiyoruz, onların hepsi
bize emanet. Muhtarlarımızdan Allah razı olsun mahallelerde bizim her
şeyimiz, köyler de bizim her şeyimiz, onlardan gelen istekler doğrultusunda
yardımlar yapıyoruz. Tekrar söylüyorum devletimiz güçlü, her türlü ihtiyacı
karşılayacak kapasitedeyiz, yeter ki bize ulaşsınlar. Zaten telefon numaramızı
da yayınlamıştık o telefon numarasından bizi 7 gün 24 saat arayabilirler. Bana
ulaşan vatandaşlarımıza arkadaşlarımızı hemen gönderiyorum, gerçekten
ihtiyacı var mı yok mu diye bakıyoruz. Kimse soğukta dışarıda kalmasın dedik,
şu anda 7 kişi var bildiğim kadarıyla otellerimizde, misafirhanelerimizde.
İlçelerimize kaymakam arkadaşlarımıza da aynı talimat verdik. Kimse üşüyüp
de, donup da Allah korusun bir şey olmasın vebalini çekemeyiz talimatını
verdik” şeklinde konuştu.
VİCDAN AZABI İLE YAŞAYAMAYIZ
Vali Polat, her türlü ihtiyacı karşılamak için tüm imkanlarını seferber
edeceklerine vurgu yaparak, “Büyüklerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak
için ne imkânımız varsa seferber edeceğiz.
Yozgat’ta birisinin açlıktan ölmesi bizim üstümüze çok büyük bir vebal;
birisinin açlıktan ölmesi, sobasında kömür olmaması bizim vebalimizdir,
Biz bunun vicdan azabı ile yaşayamayız. Tüm arkadaşlara söylüyoruz aş’ı
olmayan, yakacağı olmayan bir insanımız varsa bu bizim günahımızdır. Bizim
zaten Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan yardım ettiğimiz kesimler var, her hafta
vakıf toplantısını yapıyoruz. Geçen hafta Akdağmadeni’nden kulaklık ile
ilgili bir mesajımız vardı, Perşembe günü verdik hatta gelin size biz bakalım
devletimizin kurumlarında dedik, teyzemiz istemeyince evinde yardım etmeye
karar vermeye karar verdik.
Teyzemiz evinde çocuğuna bakıyor Allah razı olsun annemizden
de teyzemizden de. Önemli olan bize ulaşması, nereden ulaştığı değil.
Bize sosyal medyadan ulaşabilirler, Açık Kapı’mız var biliyorsunuz. Açık
Kapıda internet başvuruları alıyoruz, telefon başvuruları alıyoruz. Yeter ki
bizim haberimiz olsun, haberimiz olmazsa o da bizim günahımız. İmam
arkadaşlarımızla, muhtar arkadaşlarımızla, o bölgedeki okul müdürleriyle,
okul aile birliği başkanlarımızla ulaşabilirler, yeter ki ulaşsınlar. Şu anda her
mahalleye vakıftaki bir arkadaşımızı görevlendirdik. Onların bize gelmesini
beklemektense bizim onlara gitmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

KORONAViRÜS AŞISI YAPTIRDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz
Fuat Oktay Ankara Şehir Hastanesinde
koronavirüs aşısı yaptırdı. Oktay, son
derece rahat bir şekilde aşı olduğunu
belirterek, Ankara Şehir Hastanesi
Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet
Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür
etti. Türkiye’nin dünyaya örnek bir aşılama
sistemi olduğunu ifade eden Oktay,
Kovid-19 salgını konusunda Türkiye’nin
bütün dünyadan ayrıştığını ve son derece
başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.
“700 bine yaklaştık”

Bu noktada sağlık sistemi altyapısının
son derece önemli olduğunu ve aşı
uygulamasına geçildiğinde de aynı
başarının görüldüğünü dile getiren Oktay,
şunları söyledi: “Bugün itibarıyla 700 bine
yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok
hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen,
aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler arasına
girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru
kendi aşılarımız da çıkacaktır. Ondan sonra
önümüz tamamen açılacaktır. Buradan
tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip
aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem
de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve
bir an önce normalleşmemiz açısından son
derece önemli.”
Ankara Şehir Hastanesinde aşı
uygulaması için 130 odanın ayrıldığını
aktaran Oktay, “Dolayısıyla bütün
Türkiye’deki şehir hastanelerimiz, diğer
hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimizi
de düşündüğümüzde son derece geniş bir
kapasiteyi şu anda aşılama imkanı için tüm
vatandaşlarımıza sunmuş durumdayız.”
ifadelerini kullandı. Tarık YILMAZ

Yozgat Valisi Ziya Polat Yine Köylerde...

Köy Halkı İle Yüz Güldüren Konuşma Yaptı

Belediye Başkanı Köse:

"Yaban Hayvanlarını

da Unutmuyor"
Yozgat’ta sokak hayvanları
için yaptırdığı özel barınaklarla
adını sıkça duyuran Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse,
bu kez de soğuk havalarda
yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan
yaban hayvanları için harekete
geçti. Yozgat Belediyesi Başkanı
Celal Köse, soğuk hava ile
bileşen kar yağışı sebebiyle
yiyecek bulmakta sıkıntı çeken
yaban hayvanları için doğaya
yiyecek bıraktı. Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Hz. Ömer’in

‘Dağlara buğdaylar serpin
Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı
demesinler’, sözünü hatırlatarak
tüm Yozgatlılar’ı yaban hayvanları
için doğraya yiyecek bırakmaya
davet etti. Köse; “Etkisini artıran
kış şartlarında, doğal ortamlarında
yiyecek bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarımızı besleyip, sahipsiz
bırakmadık. Hep birlikte sokak
hayvanları için başlattığımız sevgi
selini yaban hayvanları için de
halka halka gerçekleştirebiliriz”
dedi. Tarık YILMAZ

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Yozgat Valisi Ziya Polat, köy
ziyaretlerinde bu kez kar yağışı ile yüzleri
gülen köylülerin mutluluğuna ortak oldu.
Vali Ziya Polat’ın bu kez ki durağı
Babalı Köyü oldu. Köy meydanında
köy halkı ile bir araya gelen Vali Polat,
bir süredir kurak geçen günlerin
ardından karla birlikte yüzleri gülen
çiftçilerle sohbet etti. Çiftçilerin dört
gözle beklediği kar yağışının hayırlı ve
bereketli olması temennisinde bulunan
Polat; “Bu kez ki durağımız Babalı
Köyüydü. Köy halkı ile bir araya gelerek
sorunlarını dinleyip, taleplerini aldık. Hoş
sohbet bir ortamda dört gözle beklenen
kar yağışının mutluluğu ve yüreklerinde
oluşan şükür duygusuna da bu vesile ile
ortak olduk” dedi.
ÇOCUKLARI UNUTMADI
Yozgat Valisi Ziya Polat, Babalı Köyü
ziyaretinde de çocukları unutmadı.
Etrafını saran çocuklara çeşitli
oyuncaklar hediye eden Vali Polat,
onların yüzünü güldürerek yine
‘Çocukların vali amcası’ oldu.
Tarık YILMAZ

ESKi BELEDiYE BAŞKANI VEFAT ETTi
Yozgat’ın eski belediye
başkanlarından Salih Başaran
vefat etti.Çekerek İlçesi
Bayındırhüyük’ün ilk belediye
başkanı Salih Başaran’ın vefatı
büyük üzüntüye sebep oldu.
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır, Çekerek İlçe
Kadın Kolları Başkanı Zuhal
Başaran Işıklı’nın Babasının
amcası, Bayındırhüyük
köyü ilk Belediye Başkanı
Salih Başaran dâr-ı bekâya
irtihal eylediğini belirterek;
“Cenab-ı Hâk rahmetiyle
muamele eylesin, mekanı
cennet olsun” dedi.
Tarık YILMAZ
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İyilik hareketi

büyüyor
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz’ın başlattığı “Bir Kardeşinle Sen
Tanış” bağış kampanyası her geçen gün
büyümeye devam ediyor. DUYKONİstanbul Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Ahmet Yılmaz’ın
koordinasyonunda, Yerköylü hayırseverler
ve İstanbul Yerköylüler Derneği Üyeleri de
kampanyaya kayıtsız kalmadı. 225 çocuğun
kışlık mont ve bot ihtiyacı karşılandı ve
çocuklara ulaştırılmak üzere Yerköy
Belediyesi’ne teslim edildi. Ayrıca kısa
zamanda başka yardım malzemelerinin
de en kısa zamanda teslim edileceği ifade
edildi. Eda DEMİREL

Sarıkaya'da ilk

aşı uygulandı

Türkiye’de ilk olarak Sağlık Bakanı
Dr. Fahrettin Koca’nın Covid-19 Çin aşısı
olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da aşı oldu. Türkiye
genelinde 254 bin sağlık çalışanına aşı
yapılırken Yozgat’ın Sarıkaya İlçe Devlet
Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Saltuk Buğra
Kılınç da aşı olanlar arasında yerini aldı.
Sarıkaya İlçende ilk Corona Virüs
(CoronaVac) aşısı Başhekim Op. Dr. Saltuk
Buğra Kılınç, Başhekim Yardımcısı Dr.
Vahit Şener ve İdari Mali Hizmet Müdürü
Sancar Ünal'a uygulandı. Böylece sağlık
çalışanları başta olmak üzere Sarıkaya’da
aşı uygulaması başlamış oldu. Sarıkaya İlçe
Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada;
Hastanemizde 5 adet aşı uygulama odası
bulunmaktadır. Aşı uygulama saatlerimiz
08:00 -23:45 arasında olup, her 15 dakikada
bir MHRS üzerinden randevu alabilecek
durumda hazırlanmıştır. Ayrıca MHRS
üzerinde Aile Hekimlerinizden de randevu
alabilirsiniz” ifade edildi. Başhekim Op.
Dr. Saltuk Buğra Kılıç yaptığı açıklamada;
“Covid-19, farklı kişileri farklı şekillerde
etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif
ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte
ancak maske, sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına dikkat edilmediğinde ağır
sonuçlar ortaya koyabileceğini” ifade etti.
Başhekim Kılınç açıklamasının
devamında; “Pandemi döneminden biran
evvel kurtulup normal hayata dönülmesi
sürecinde aşılama uygulamasının
önemini belirterek sağlığımız için aşı
programlarımıza katılımlarınızı bekliyoruz
çağrısında bulundu. Tarık YILMAZ

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

BAŞSAĞLIĞI
Bir canı daha dünyayı etkisi altına alan amansız hastalığa kurban verdik…
Yiğit Bir Yozgatlı, İyi Bir Ülkücü,
Dünya Mazlumlarının Yardımsever Yüzü
Vatansever, Gönül İnsanı
Değerli Kardeşim, Can Dostum

ÖNDER ALPASLAN’I

Kaybetmenin Derin Üzüntüsünü Yaşıyorum.
Kabri Nur, Mekanı Cennet Olsun.

ZAFER ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

6
KENAN
EROĞLU
(Hep yakınırız.
Veya geçmişimizi merak edip araştırma yoluna
girdiğimizde “bizim atalarımız tarih yapmışlar ama
yaptıkları tarihi yazmamışlar” diyerek geçmişte
yaşayan insanlara bir
nevi sitemde bulunuruz.
Biz de bizden sonraki
araştırmacılara ve bizim
dönemimizi merak eden
insanlara kayıt olması
bakımında bu notlarımızı
kaleme alma ve aktarma
gerekliliğine inandık.)
(Her neslin kendine
göre bir mesuliyeti var-
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dır. Her nesil kendi dönemindeki mesuliyeti idrak
ederek bihakkın yerine
getirecek olursa, kendinden sonra gelecek nesiller de onları ve nesillerini
hayr ile yad ederler. Bu
günden geriye baktığımızda bizden öncekilerin
görevlerini yapmadıkları
konusunda eleştiri ve
sitemde bulunmak yerine
biz bize düşeni yapalım
ve kendi mesuliyetimizin
idraki içinde olalım ve
yaşadıklarımızı, yaşadığımız ortamlardaki duygularımız, elde ettiğimiz
başarıları, yaptığımız
hataları, elimizden gelen
ve gelmeyen konuların
kâğıda dökülmesi gerektiğinin inancı içerisinde
hareket ettik. )
(Aradan seneler geçmiş olmasına rağmen
Yozgat’ta bir gurup idealist-milliyetçi insan tarafından başlatılan Milliyetçi
hareket konusunda hiçbir
kimsenin bizim yazdığı-

mız; “Bizi Biz Yapan Hayallerimiz Vardı” kitabımdan başka kayda değer
bir şey yazmamış olması
Yozgat ve Yozgat’ta
Milliyetçi-Ülkücü hafıza
için elbette üzerinde çok
düşünülmesi gereken bir
konudur.)
(1970’li yıllarda Yozgat tarihine damga vuran
ve neredeyse sokakta
bulunan herkesin Ülkücü
olduğu bilinen bir yerde
Milliyetçi-Ülkücü hareketin tarihinin yazılmamış
olması da düşünülmesi
gereken bir konudur.)
(Bu demek oluyor ki
harekete katılan ve her
zaman en önde bulunan
insanlar da dâhil olmak
üzere hareketin fikri yönüne pek eğilmedikleri,
pek incelemedikleri, pek
önemsemedikleri ve pek
de kitap okumadıkları için
fikir tefekkür yoluna girmemiş olmaları da bence
çok düşündürücüdür.)
(O yıllarda etrafımız-

"Ocak hatıralarım (8)" -1
da, kitap okuyanların,
dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı takip edenlerin yeteri kadar olmamış
olması netice itibariyle
bu günlere ulaşabilecek,
gelebilecek ne bir hatıra,
ne bir not, ne bir küçük
kitapçık dahi çıkmamış
olması da üzerinde düşünülmesi gereken bir
konudur.)
(O zaman öyle anlaşılıyor ki; Harekete katılan
insanlar heyecan duymuşlar, inanmışlar, katılmışlar, hareketin içinde
çeşitli yerlerde bulunmuşlar, görev almışlar,
belki kitap dergi de okumuşlar ama yaşadıklarını, gördüklerini ve inandığı şeyleri kaleme alıp
not tutma, hatıra yazma
gibi bir eğilimle bu günlere aktarma çabası gösterilmemiş olması da yine
çok düşündürücüdür.)
(Bu satırların yazarı
da Genç Ülkücüler Teşkilatı Yozgat’ta açıldık-

tan (1970) sonra gidip
gelmeye, seminer ve
sohbetleri kaçırmamaya
çalışmış, Çok sıkı bir şekilde hareketimizin yayın
organlarını, takip etmiş,
bu takipten de çok mutlu
olmuş birisidir.
Büyüklerimizi can
kulağı ile dinler, onların
söylediklerini okuduğum
kitaplarla ve abonesi
olduğum “Töre”, “Türk
Edebiyatı” vs. dergilerinin yanı sıra haftalık
yayınlanan “Devlet Gazetesi”, “Genç Arkadaş”,
“Hasret”, “Ülkücü Kadro”
gazeteleri ve günlük (Bizim Anadolu, Ortadoğu,
Millet ve Hergün gazeteleri gibi) yayınları da
takip ederek güçlendirme
yolunu seçmiştim.)
(Bu yüzden, Gazete
dergi biriktirme, yeni
çıkan kitapları hemen
alma alışkanlığı pek çok
konuda notlar almama
ve onları da biriktirmeme
sebep oldu.)

(Ayrıca harekete katıldıktan çok kısa bir süre
sonra ve Yozgat’ta Genç
Ülkücüler Teşkilatı’nın
kurulmasından sonraki ilk
genel kurul toplantısında
Genç Ülkücüler Teşkilatının yönetim kuruluna da
girmiştim. Bu sorumluluk
benim hareketimize ve
yayınlarımıza daha sıkı
sarılmama sebep oldu.
Bir süre sonra ben de diğer arkadaşlara seminer
verecek duruma geldiğim
için elbette notlarım vs.
oluyordu.)
(Aşağıda size aktaracağım satırları 1976
tarihinde Büyük Ülkü
Derneği Başkanı iken
yazmıştım. 1968’li yıllarda tanıştığım Milliyetçilikten sonra 1969 yılında
yetki belgesi alınmış ve
1970 Yılının ilk aylarında
Yozgat’ta Genç Ülkücüler
Teşkilatı açılmıştı. 1970
Yılı Temmuz ayında Ülkücü ağabeyler tarafından
büyük bir meydan top-

lantısı yapılmış, Ülkücü
hareket tanıtılmış, yine
ağabeyler tarafından da
konuşmalar yapılmıştı.
Meydan toplantısına ilçelerden de katılımlar
sağlanmıştı. Ben bir iş
yerinde çalıştığım için
meydan toplantısı ve yapılan yürüyüşe katılamamıştım. Temmuz ayında
bu meydan toplantısının
ardından Genç Ülkücüler
Teşkilatına gidip gelmeye
başlamıştım. Dernekte;
Seminerler, sohbetler,
her gün yeni bir şeyler
öğrenme, arkadaşlarla
birlikte söylediğimiz marşlar vs. derken derneğe
ve davaya bağlılığımız
her gün biraz daha artıyordu. Yalnız bu bağlılık
kuru kuruya bir bağlılık
olmaktan çok fikir ve
tefekkür yönüne de çok
çok önem ve ağırlık vererek hayatımın ve yaşantımın da bir parçası ve
gayesi oldu.)
DEVAMI YARIN

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse:

‘Selamlarınızı aldım talepleriniz başım üstüne’

EĞİTİM İŞ'TEN ÇAĞRI
Eğitim İş Sendikası Yozgat İl
Temsilcilik Başkanı ve Birleşik Kamu
İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Sedat
Tuygun, kamuoyunu ve emekçileri sefalet
oranlarına karşı birlikte hareket etmeye
çağırdı. TÜİK, 2020 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki
yılın Aralık ayına göre enflasyonun yüzde
14,60 olduğunu iddia eden Tuygun, “İddia
diyoruz çünkü TÜİK halka gerçekleri
açıklamakla yükümlü bir kurum olması
gerekirken, verileri ayarlama kurumuna
dönüşmüş durumdadır. Markette,
manavda, pazarda, 5 TL olan ürünün fiyatı
TÜİK verilerinde 1 TL olarak gösterilmiştir.
Markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat
artışı son bir yılda yüzde 30’ları buldu. Son
bir yılda doğalgaza yüzde 34, elektriğe
yüzde 33 oranında zam geldi. Açıklanan
enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan
zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş
karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun
yüzde 14,6’lık orandan daha fazla olduğu
hemen herkesin malumu” dedi. Tuygun,
“Açıklanmış olan oran çalışanların,
emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek
enflasyonunu yansıtmamakta, bu
oran sadece iktidarın istediği oranı
yansıtmaktadır. TÜİK verilerini manipüle
edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde
ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler
dahi gerçek enflasyon oranlarının bu
olmadığına kendileri de oldukça iyi
biliyor. Açlık sınırı son bir yılda yüzde
19 artarken, memur maaşlarına ve
emekli memur aylıklarına yüzde 7.36,
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da
yüzde 8.36 oranında zam geldi. Bu yılda
TÜİK’in çarpıtmaları sayesinde memur
ve emekliler, açlık sınırının altında bir
zam artışına mahkum edildi. TÜİK,
memurun ve emeklinin maaş zammına
adeta el koydu. Faiz lobisi ile mücadele
ettiğini iddia edenler ülkeyi en yüksek
faiz oranlarında Avrupa 1.si Dünya
10.su yaptılar” Vatandaşların bankaya
borçlandığını ifade eden Tuygun,
“Yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla
geçinemeyen vatandaşlar, ay sonunu
getirebilmek için bankalara borçlandılar.
Vatandaşlarımızın bankalara olan borcu
834 milyar TL’yi aşmış durumda. İktidar
böylesi bir ortamda emekçilere sefaleti
ve açlığı layık görmüş, krizin faturasını bir
kez daha emekçilerin sırtına yüklemiştir.
İktidar, devlet kurumlarının her birinde
4 maaş alan bürokratlara para bulurken,
yurt dışındaki faiz lobilerine milyarlarca
dolar faiz ödemeye devam ederken, bir
avuç müteahhitte para bulurken, memurun
ve emeklinin yüzde 7,36 zamma muhtaç
edilmesini emekçiler olarak kabul
etmiyoruz” dedi.
Tuygun, “AKP iktidarının; ekonomik
kriz ve pandemi salgınının ağır şartlarında
asgari yaşam mücadelesi veren kamu
emekçilerine, emeklilere ve işçilere acı
reçete dayatmasını kabul etmiyoruz.
Enflasyonun %14,6 olduğu, asgari ücrete

%21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda
kamu emekçilerinin maaşları %3+4,37
oranı ile sefalet koşullarına mahkûm
edilmesi en hafif tabirle vicdansızlık ve
adaletsizliktir. Açlık sınırının 3.146 lira
yoksulluk sınırının 11.186 TL’yi aştığı
bugünün koşullarında hiç kimsenin kamu
emekçilerinin maaş artışlarında TÜİK
vasıtası ile açıklanan sahte enflasyon
rakamlarını reva görmeye hakkı yoktur.
2019 Ağustos’unda Hükümet ile MemurSen, kapalı kapılar ardında danışıklı satış
sözleşmesi imzaladı. Kamu emekçilerini
sefalet ücretine mahkum etikleri yüzdelik
dilimleri de Hakem Kuruluna ilan
ettirmişlerdi. O gün katakulli yaparak
kamu emekçilerini masada satan,
sözleşmeyi tarihi bir başarı olarak sunan
turkuvaz konfederasyon bugün tarihi
bir rezalete imza attığını hem yaptığı
itirazla hem de sebep olduğu sefalet
zamlarıyla göstermektedir. Pandemi
ile artan hayat pahalılığını görmezden
gelenler geçtiğimiz “toplu sözleşmede”
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı
ile 2021 yılı için %3+3 oranında maaş
artışına mahkûm etmişlerdir. Her
dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla
memur ve emekliler oyalanmaktadır.
Memur maaşları erimekte alım gücü
düşmektedir. Memur maaşlarına yalnızca
enflasyon kadar zam yapılmakta bu
zam da altı ay geriden gelmektedir.
TÜİK, sepet oyunlarıyla enflasyonu
eksik hesaplayarak, kötü ekonomi
yönetiminin yol açtığı yüksek enflasyonu
gizleyerek bütün faturayı emekçilere
ödetmektedir. Halkın; çarşıda, pazarda
karşı karşıya kaldığı gerçek enflasyon,
halkın enflasyonu verilerine göre yüzde
29,9’dur.”
KOŞULLARIMIZ VAR
Tuygun açıklamasını şu şekilde
sürdürdü; Milyonlarca kamu emekçisi,
emeklisi ve ailelerini sevindirecek
ve her dönem yaşadığımız kayıpların
giderilmesini sağlayacak koşullar
şunlardır: AKP iktidarı ve TÜİK,
enflasyonu gizleyen anlayışını ve sahte
verilerle açıklanan oranları terk etmelidir.
Kamu çalışanlarımızın kayıpları
telafi edilmeli, toplu sözleşme masası
yeniden kurulmalı ve memurlarımıza ek
zam verilmelidir. Kamu emekçilerinin
sadece satın alma gücünün korunabilmesi
için maaşlarına en az yüzde 30 oranında
zam yapılmalıdır. Enflasyon farkı ile
birlikte memurun zammı %7,37 olarak ilan
edildiği anlayış terk edilmeli memurun
aldığı %3 oranlı sefalet aldatmacasında
vazgeçilmelidir. Emekçilerin; temel
ekonomik sorunları arasında yer alan
işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı,
yoksulluk, yüksek borçluluk gibi sorunlara
kalıcı çözümler için kamucu politikalara
dönülmelidir. Asgari ücret vergi dışı
bırakılmalıdır. Vergi dilimleri 15’ten yüzde
10 düşürülmelidir ve sabit tutulmalıdır"
ifadelerine yer verdi. Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse’nin eşi Nagihan Köse ve
belediye meclis üyesi Muazzez
Binici, haftanın belirli günlerinde
yaşlıları evlerinde ziyaret edip hem
manevi destek oluyorlar hem de
taleplerini dinliyorlar.
Köse ve Binici, bu hafta da
yaşlıları evlerinde ziyaret ederek
gönüllerine dokundular. Samimi
ortamda gerçekleşen ziyarette

hoş muhabbet ortamları kurularak,
yaşlı vatandaşların talepleri alarak
Başkan Celal Köse’ye ulaştırdı.Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse de
yaptığı açıklamada yaşlılardan gelen
talepleri aldığını belirterek, şunları
söyledi:
“Değerli büyüklerimiz,
selamlarınızı aldım talepleriniz baş
üstüne. Bizim en büyük sermayemiz
insan, en büyük yatırımımızda bir

gönüle girmektir. Göreve geldiğimiz
günden bugüne tüm çalışmalarımızın
temeli şehrimizin insanını mutlu
etmek, dert ortağı olmak oldu. Eşim
ve Belediye Meclis Üyemiz Muazzez
Binici, kıymetli büyüklerimizi düzenli
olarak ziyaret etmeye, manevi
destek olmaya, taleplerini dinlemeye
devam ediyor. İnşallah bu şehirde
dokunmadık gönül bırakmayacağız.”
Tarık YILMAZ

KORONAViRÜS SALGINI
TAMiRCiLiĞiDE ETKiLEDi
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 49 yaşındaki
Ankara Opel Servisi ve Tamir bakım Necip Özdemir
oldu. 36 yıldır çıraklık ile birlikte esnaflık hayatının
olduğunu söyleyen Necip Özdemir’e’a mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
Sorgun Yazıtaş köyü doğumlu Ankara Opel Servisi
ve Tamir bakım Necip Özdemir, Sanayi sitesinde oto
tamircisi olarak çalıştığını söyledi.
13 YAŞINDA BAŞLADIM
Özdemir, “Esnaflığa 13 yaşında ilkokulu bitirdikten
sonra başladım. Ankara Demir sanayi de başladım.
Çıraklıktan bu tarafa devamlı bu işi yapıyorum” dedi.
MEMLEKETİMİ SEVDİĞİM
İÇİN YOZGAT’A GELDİM
7 Sene önce Yozgat’a geldiğini belirten Özdemir,
“Sorgunlu olduğum v e memleketimi sevdiğim için 7
sene önce buraya geldim. Yozgat sanayisinde dükkan
açtım ve burada işlerimi yürütüyorum” dedi.
SERVİS AĞI KURMAK İSTERİM
Benim hayalimde büyük bir servis ağı kurmak
olduğunu belirten Özdemir, “Ama bunu yapamadım. Bazı
durumlar ve sıkıntılardan dolayı yapamadım. Ama bu
şekilde kendi başıma devam ediyorum” dedi.
HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ
Özdemir: “Dünden bugüne esnaflık hayatında

bana göre hiçbir şey değişmedi. Zaten Yozgat belli bir
yer. İş yok. Pandemiden dolayı çok sıkıntıya girdik ve
kiralarımızı bile veremiyoruz. Şuanda durum bu şekilde
olduğu için işsizlikten dolayı yatıyoruz, oturuyoruz” dedi.
DAYANIŞMA YOK
Esnaflar arasında ahilik kalmadığını ifade eden
Özdemir, “Esnaflar arasında birlik, beraberlik ve
dayanışma ben göremiyorum. Bunun nedeni de bu
işsizliğe dayanıyor bana göre” dedi.
PARAN VARSA İŞ YAPARSIN
Ankara Opel Servisi ve Tamir bakım Necip Özdemir,
“Yeni işyeri kuracak olanlar sanayici olarak bu şekilde
iş kuracaklara tavsiye etmem. Gelir durumu iyi ve büyük
bir firma açmak gibi bir düşüncesi varsa tavsiye ederim.
Zaten oto tamir veya sanayicilik işleri küçük yerlerde
artık bakkal, market gibi oldu. Aslına bakarsan servis gibi
bir yer olması lazım. En azından 3-5 arkadaş birleşerek
büyük bir firma açılırsa daha iyi olur” dedi.
OTO TAMİRCİLİK ZOR BİR MESLEK
Oto tamirciliğin zor bir meslek olduğunu belirten
Özdemir, “Oto tamirci olduğunuzda bu iş sadece sizinle
bitmiyor. Parçacısı, rektevecisi var. Araç çıktığında böyle
işlerde sıkıntı çok oluyor. Herkes kendi işinin düzgün
olmasını ister. Ama bizim mesleğimiz bu şartlarda zor bir
meslek” diye konuştu.
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Türkiye Kamu-Sen'den Mektup Var!

TÜİK’in resmi enflasyon rakamlarını da eleştiren Kabayel,
TÜİK’e göre yıllık yüzde 14,6 olan çeşitli mal ve hizmetlerin
yüzde 28,12; ulaştırma yüzde 21,12; gıda yüzde 20,61; ev
eşyası yüzde 18,04; sağlık harcamaları yüzde 16,67 oranında
zamlandığına dikkat çekti. Memur maaşlarına 2020
yılının tamamı için ortalama 463,86 TL zam
yapıldığını ve buna karşılık aynı dönemde
dört kişilik ailenin insanca yaşamak için
vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaların
965,10 TL yükseldiğini vurgulayan Mahmut
Kabayel, şunları kaydetti: “Yani yalnızca
geçen yıl memurun alım gücü aylık tam
501,24 TL azaldı. 2021 yılına ilişkin olarak
ise memur maaşlarına, yılın her iki yarısı
için yüzde 3, toplam kümülatif yüzde 6,1
oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Buna
karşın TCMB enflasyon tahminini yüzde 9,4 olarak
güncellemiştir. 2021 yılında enflasyon hedefine ulaşılsa
bile memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında yine
en az %3,5 eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir. Zaten ocak
ayında alınan yüzde 3 zam, mart ayı itibarı ile vergi dilimindeki

artışa gidecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin
alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her
gün biraz daha büyümektedir.” Kabayel, gönderdikleri
mektupta yer alan taleplerine ilişkin şunları kaydetti: “Ortaya
çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen,
temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen
maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek
amacıyla memur ve emeklilere de bir destek
paketi açıklanmasını ve kamu görevlilerine ek
zam verilmesin talep ediyoruz. Bu talebimizi
ve gerekçelerini içeren mektuplarımızı bugün
ülkemizin 81 ilinden Cumhurbaşkanımıza
ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’na
gönderiyoruz. Hazırladığımız gerçek maaş
bordrolarını da mektubumuza ekledik ve
kamu çalışanlarımızın içinde bulunduğu zorluğu
ortaya koyduk. Yetkililerin memurlarımızı enflasyona
ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceğini umuyor;
maaşlardaki erimeyi telafi edecek ek bir zamla salgınla
mücadelenin kahramanlarının yüzlerini güldürmesini bekliyor,
hepinize saygılar sunuyorum.” Tarık YILMAZ

SÜRE SONA ERDi
YIKIM GERÇEKLEŞTi
İl Özel İdare
ekipleri kışa hazır

Yozgat Valisi Ziya Polat İl
Özel İdaresi Makine Parkında
incelemelerde bulunarak
karla mücadele ekipleriyle bir
araya gelerek Genel Sekreter
Nazif Yılmaz’dan bilgi aldı.
Yozgat’ta beklenen karın
gelmesiyle birlikte İl Özel
İdare ekipleri kışa hazırlıklarını
tamamladı. Yozgat Valisi Ziya

Polat 2 nolu hizmet binasında
bulunan Makine Parkında
incelemelerde bulundu. Vali
Polat Genel Sekreter Nazif
Yılmaz'dan bilgi aldı. Özel
idarenin kışa hazır olduğunu
belirten Valimiz Polat, "Yeter ki
kar yağsın. Biz ekiplerimizle 7/24
vatandaşımızın hizmetindeyiz"
dedi. Tarık YILMAZ

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami
Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında
Acele Kamulaştırmanın ardından kalan
işyerlerinin yıkımı da gerçekleştirildi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
proje hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Köse, "Proje kapsamında bölgede
kamulaştırma çalışması yapılmış birkaç

mülk sahibi ile sorunlar yaşanmıştı.
Müteahhit firma bir taraftan çalışmalarını
sürdürürken, biz de bir taraftan sorunları
çözmek için çalıştık. Acele Kamulaştırma
uygulamasının ardından mülk
sahiplerine verilen 15 günlük sürenin
dolmasıyla da belediye ekiplerimiz bu
binaların yıkımına başladı" dedi. Projenin

300 günde tamamlanacağını hatırlatan
Köse, "Yaklaşık 10 bin metrekare alanda
uygulanan projede, kapalı otopark,
kültür evi, kültür merkezi, aşevi,
vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği
sosyal alanlar olacak. Bu projede emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum." diye
konuştu. Tarık YILMAZ
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Transferler
bugün açıklanacak

BUHARI ÜSTÜNDE TARiH

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde bulunan
tarihi Roma Hamamı, kış mevsiminde
buharı üstünde görüntüsü ile de ilginç
görüntüler oluşturuyor.
Sarıkaya İlçesi’nde Kral Kızı olarak
da bilinen Basillica Therma Roma
Hamamı, hava sıcaklıklarının eski
derecelerde seyrettiği kış mevsiminde
tarihi görüntüsü ve üzerinden buharlaşan
şifalı termal suları ile farklı ve görülmeye
değer görüntüler oluşturuyor.
Derin bir tarihi geçmişinin yanı
sıra kış mevsimlerinde oluşan gizemli
görüntüsü ile de dikkat çeken tarihi
Sarıkaya Roma Hamamı’nın, Roma
İmparatorluğu döneminde Kayseri’de
yaşayan ve amansız bir hastalığa
yakalanan Roma Kralı’nın kızının
iyileşmesini sağladığına inanılıyor.
Dünyanın en eski termal tedavi
merkezi olmasından dolayı dünyanın
ilk SPA merkezi olarak da kabul edilen
tarihi Roma Hamamı’nın turizme
kazandırılması için yürütülen çalışmaları
devam ediyor. Tarık YILMAZ

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
devre arasında 7 oyuncu ile yollarını
ayırırken, 9 oyuncu ile de anlaşma sağladı.
Kırmızı-siyahlı takım yeni transferlerini
bugün açıklayacak.
İkinci yarı hazırlıklarını kampını kendi
tesislerinde sürdüren Yozgatspor’a yeni
katılan ve bazılarının sözleşmesi devam
ettiği için henüz kamuoyuna duyurulmayan
transferler bugün açıklanacak. Kadrosuna
çok kaliteli ve kendini ispat etmiş isimleri
dahil edemediği takdirde bulunduğu
çıkmazdan kurtulması zor gözüken
ve ikinci yarının ilk 4 maçını ligde üst
sıralara oynayan takımlarla yapacağı için
zorlanması beklenilen ekibimizin kimlerle
anlaştığı bugün netleşecek.
7 OYUNCU GÖNDERİLDİ
Sezon ilk yarısının sona ermesinin
ardından Teknik Direktörlük görevine
Memduh Fidan getirildi. Fidan’ın göreve
gelmesinin ardından sezon başında
transfer edilen 7 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı takımda Çağrı Tekin, Fırat
Demir, Alihan Öztürk, Seyit Ali Altın, Hasan
Gök, Musa Şahin ve Mahmut Yiğit Türkmen
ile karşılıkla anlaşılarak, sözleşmeleri fesih
edildi.
5 OYUNCU BELLİ OLDU
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK’nın
kadrosuna kattığı 9 oyuncudan 5’inin
ismi belli oldu. Kırmızı-siyahlı takım
Kırıkkalespor’dan İbrahim Zeytin, Fatsa
Belediyespor’dan Cevat Can Ekinci, Artvin
Hopaspor’dan Yunus Emre Çabuker,
Edirne Belediyespor’dan Okan Özdilek ile
Bursaspor’dan Tayfun Bebek’i kadrosuna
kattı. Yozgatspor 1959 FK, İbrahim Zeytin,
Cevat Can Ekinci, Okan Özdilek ve Yunus
Emre Çabuker ile sezon sonuna kadar
anlaşırken, Tayfun Bebek’i sezon sonuna
kadar kiraladı.
BUGÜN AÇIKLANACAK
Yozgatspor 1959 FK, anlaşmaya
vardığı oyuncuların isimlerini ise bugün
açıklayacak. Kırmızı-siyahlı kulübün Bursa
Yıldırımspor’dan 4 oyuncu ile anlaştığı
önü sürüldü. Kulüp Başkanı Kazım Arslan,
bugün yapacağı basın toplantısı ile yeni
transferleri kamu oyu ile paylaşacak.
Murat KARATEKİN

HAZIRLIK MAÇI iPTAL
Yozgatspor 1959 FK'nın ikinci
yarı öncesinde Niğde Anadoluspor
ileyapacağı hazırlık maçı iptal
edildi.
Teknik Direktör Memduh
Fidan’ın kadroya yeni katılan
isimlerin durumunu görmek, eksik
mevkilerdeki sıkıntının devam edip
etmediğini tespit edip, buna yönelik
idman programını belirlemesi için
önem arzeden maç rakip takımda
yaşanılan koronavirüs vakaları
nedeniyle iptal oldu. Kırmızı
Siyahlılar’ın çok büyük bir aksilik
olmaması durumunda Sorgun’da bir
maç oynaması planlanıyor. Murat
KARATEKİN

