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Kararlılıkla Başarıya sloganının meyvelerini alıyor

BOZOK’UN BASARI

SIRALAMASI YUKSELiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Kararlılıkla

başarıya’ sloganının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Başkan Nezih Yalçın'dan
Yozgat’ın gelinine ziyaret
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, bir dizi ziyaret
ve temaslarda bulunmak üzere
Ankara’ya gitti.
Yalçın, burada Kahramanmaraş
Milletvekili Habibe Öçal’ı ziyaret
etti.

Ziyaret ilişkin açıklama yapan
Yalçın, “Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Milletvekili,
Yozgat’ımızın gelini Sayın Habibe
Öçal vekilimizi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ziyaret ettim"
dedi. >>> 2'DE

21’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Rektör Karadağ, geride bıraktığı 16 aylık
zaman diliminde üniversitenin başarısına
katkı sağlamak adına olağanüstü çaba
sarf ettiklerini belirterek, “16 aylık zaman
diliminde uluslararası bir yayında Yozgat
Bozok Üniversitesi sıralamada 108 devlet
üniversitesi arasında 42’inci sıradan 21’inci
sıraya yükseldi” dedi.

DEĞER KATIYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bölgesine,
ülkesine, insanına değer katan bir üniversite
olarak dinamiklerini aktif olarak kullanmaya
başladığını bildiren Rektör Karadağ, “Yine
Türkiye’de ODTÜ’den bir hocamızın yapmış
olduğu parametrenin değerlendirildiği bir
sıralamada 166 üniversite arasından 31’inci
sırada” diye konuştu. >>> 3. SAYFADA

Desteğin karşılığı

10 günde 3 resmi maça çıkacak

YOZGATSPOR

ZORLU ViRAJDA
Çamlık TV’de Murat
Karatekin’in hazırlayıp, sunduğu
Spor 66 programında Teknik

Sorumlu Erhan Kayaaslan, haftayı
değerlendirdi.
SPOR DA

BAŞARI OLDU

Yozgat’ta devletin
sosyal hizmet
politikası kapsamında
uygulanan ‘Okul
Destek Projesi’
meyvelerini vermeye
başladı. LYS’de
üstün başarı elde
eden çocuklar
ödüllendirildi.
>>> 4'TE

Demokrasi Zincirinin İlk Halkası
Boğazlıyan
Belediye Başkanı
Gökhan Coşar,
ilçede görev
yapan muhtarları
‘Muhtarlar
Günü’nde
unutmadı. Başkan
Coşar, mahalle
muhtarları ile
yemekte bir araya
geldi.
>>> 4'TE

Yozgatspor

Erbaa'da
tur peşinde

7'DE

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

Düzenleme

suistimale açık

Yozgatspor 1959
FK, Ziraat Türkiye
Kupası ikinci tur
maçında bugün
karşılaşacağı
Erbaaspor maçı
için, Tokat'ın Erbaa
ilçesine gitti.
Kırmızı-siyahlı takım
bugün saat 13:00'de
kupa maçında
Erbaaspor ile karşı
karşıya gelecek.
SPOR DA

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:

Sorunları araştırılsın!
MHP Yozgat Milletvekili ve Dijital Mecralar
Komisyonu üyesi Ethem Sedef, yerel basının
sorunlarının araştırılması için TBMM’ye
Meclis Araştırma Önergesi verdi. Sedef, 20
Milletvekilinin de desteğini aldı. 7'DE

2'DE

İSTiRiDYE MANTARI
Şefaatli’de ÜRETiYOR
28 Bekçi göreve başladı
Yozgat merkez
ve ilçelerine
atanan 28 Çarşı
ve Mahalle
Bekçisi hizmet
içi eğitimlerini
tamamladı.
>>> 2'DE

GÜNCEL
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Organ Mafyası Ve İnsan Kaçakçıları !

AHMET
SARGIN
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adli
İstatistik verilerine göre
2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp
müracaatı yapılan çocuk
sayısı 104 bin 531. İstatistiklere göre, 2008
yılında 4 bin 517, 2009
yılında 5 bin 81, 2010
yılında ise 8 bin 81 çocuk
kayboldu.
Kayıp çocuk sayısının
çift hanelere çıktığı 2011
yılında 10 bin 67, 2012
yılında 12 bin 474, 2013
yılında 16 bin 218, 2014
yılında 18 bin 696, 2015
yılında 17 bin 706 ve
2016 yılında ise 11 bin
691 çocuk kayıp olarak
bildirildi. Resmi olmayan
rakamlara göre ise kayıp
çocuk sayısı 30 bini aştı.
Kayıp çocukların cesetlerine ulaşılamayan
vakaların da önemli bir
bölümünün organ mafyası cinayetleri olduğu ihti-

mali üzerinde duruluyor.
Bu tahminler de uluslararası mukayeselere, araştırmalara dayanıyor.
Organ mafyasının
çocuklara musallat olmasında en temel belirleyici
özelliğin de böbrek nakli
olduğu belirtiliyor. Organ
(böbrek nakli) bağışı birinci derece akraba ile ve
anonim bağışlarla sınırlı.
Bu şartlarda, ne yazık ki,
böbrek bağışları ihtiyacı
karşılamıyor.
Şam’ın el Kadam semtinde yaşayan 8 yaşındaki
bir kız çocuğu annesi
Nadya Kemal, “Kızı Raghad ile birlikte alışveriş
yaptığında kızının kısa bir
süre parkta oynamak için
kendisinden izin istediğini, döndüğünde ise parkta kızını göremediğini,”
söylüyor ve şöyle devam
ediyor:
“Kızımı parkın tüm köşelerinde aradım ama bulamadım,.” Anne kızının
kayıp ilanını internette de
paylaştığını vurgulamış.
“On gün sonra kimliği
meçhul biri cep telefonuma bir mesaj gönderdi ve
kızımı kendilerinin belirlediği yer ve zamanda teslim alabileceğimi belirtti.
Gerçekten, mesajda belirtildiği gibi sevgili kızıma
kavuştum. Ancak eve
gittiğimizde kızımın bir
böbreğinin alınmış olduğu
korkunç gerçeğini fark

ettim” diyor.
Şam’ın Rukneldin
semtinden Muhammed
Ali son zamanlarda bölgelerinde 4 çocuğun kaçırıldığını belirtti: “Silahlı
bir grup Darya şehrinde
evlerinin önünden bazı
çocukları kaçırdı ve daha
sonra geri dönmelerine
izin verdiler. Kaçırılan
çocukların aileleri, çocuklarının bazı organlarının
alındığını bildirdiler.”
Türkiye’de kayıplara
karışan birçok çocuğun
organ mafyasının eline
düştüğü iddiaları öne
çıkarken, İsveç'te de
ormanlık alanda cesedi
bulunan bir kızın organlarının olmaması ülkeyi
ayağa kaldırdı. Acaba
organ mafyasının yeni
durağı İsveç'mi? sorusu
gündeme geldi.
O dönemde 660 göçmen çocuk hakkında
kayıp ihbarında bulunulduğu, bu çocuklardan
494'nun hala kayıp olduğu açıklandı. Genelde
3. dünya ülkelerini tercih
eden organ mafyasının
artık gelişmiş ülkelerde
de faaliyette olabileceği
konuşuluyor.
Ülkemiz kayıp çocuklar konusunda bir hayli
sıkıntı yaşayan ülkelerin
başında geliyor. Birleşmiş
Milletler ise dünya genelindeki kayıp çocukların
engellenmesiyle ilgili yeni

bir çalışma başlatacağını
açıklamıştı. Özel Dedektifler Derneği Başkanı
İsmail Yetimoğlu, "Organ
mafyası çok aktif; Emniyet, Türkiye'deki organ
mafyasıyla ciddi bir mücadele verdi. Bu nedenle
bunlar yurt dışı merkezli
çalışıyor. O yüzden kaçırılan çocuklardan geriye
hiçbir iz bırakmıyorlar.
Öldürüp bir kenara atıyorlar. Günlerce gözlem
yapıp en uygun zamanı
bekliyorlar. Ondan sonra
da çocukları kaçırıyorlar. Aileler çocuklarını an
be an ama çaktırmadan
izlemeli. Sosyal paylaşım
sitelerine dikkat etmeli.
Uluslararası Mülteci
Hakları Derneği Başkanı
Uğur Yıldırım, mültecilerin farklı başlıklar altında
birçok sorunu olduğunu,
Avrupa'nın özellikle çocuklarla ilgili adım atması
gerektiğini belirterek,
"Avrupa'ya ulaşmış 10 bin
çocuk kayıp. Bu çocukların akıbeti bilinmiyor.
Organ mafyasının eline
düştüklerine dair iddialar
çok yaygın. Avrupalı devletlerin bu çocukları bulmak için ciddi bir gayret
göstermesi lazım" dedi.
Yaklaşık 30 bin Suriyeli
çocuk, Avrupa ülkelerinde kaybolmuş durumda.
Kimi organ mafyasının
eline geçmiş, kimi de
fuhuş tüccarlarının eline

düşmüş çocuklar. Bunların kurtarılabilmesi ve
seslerinin dünyaya duyurulabilmesi için büyük
çaba sarf edilmesi gerekiyor. Avrupa'nın ikiyüzlü
tutumunu dünya kamuoyunun önüne sunabilmek
için teröre verdikleri desteği gün yüzüne çıkarmak
gerekiyor.
Kayıp çocukların tamamının insanlık dışı
uygulamalara maruz
bırakıldıkları artık bir sır
değil gerçek. Bunlardan
bir kısmının uyuşturucu
ve fuhuş çeteleri tarafından pis işlerinde aleni olarak kullanıldıkları
herkesçe bilinmektedir.
Diğer büyük bir kısmının
ise organ mafyası tarafından, organları alındıktan
sonra öldürüldükleri yönünde Avrupa basınında
sıkça haberlere konu
edinildiklerini görmekteyiz. Kayıp olan çocukların
% 99'unun Müslüman
çocukları olduklarını da
unutmamamız gerekir.
Savaşın acımasız hengâmesinde perim perişan
olan masum çocukların yaşadığı acı ıstırap;
Suçsuz ve günahsız bu
çocukların organlarının
alınıp, organ mafyalarına
pazarlanma gerçeğidir.
Bu durum içimizi bir ateş
gibi yakıp kavuruyor. Vicdanları taşlaşmış, insan
olma vasıflarını kaybet-

miş zalimlerin elinde bu
çocuklar bir meta gibi
alınıp satılıyor- pazarlanıyor.
Uyuşturucu ve fuhuş
çetelerinin ağlarına takılan bu mazlum çocukların
karşılaştıkları insanlık
dışı uygulamalar, bizi
insanlığımızdan utandırmaktadır. Esas üzerinde
durulması gerekenin
organ mafyasının eline
düşen zavallı çocuklarımız... Bu çocuklar param
parça edilmekte, organları hasta ve yaşlı zengin
Avrupalılara satılmakta
ve daha hayatın baharına
bile gelmemişken haince
hayattan koparılmaktadırlar. Organ nakil işlemlerinin hastane ortamında
yapılmasının zarureti göz
önünde bulundurulduğunda, bu yapılanların Avrupa'da resmi bir politika
çerçevesinde yürütüldüğünü anlamak gerekiyor.
Aileler ve toplum
olarak bu tür olaylara
karşı duyarlı olmalıyız ve
geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmalıyız…
Aile bireyleri olarak ufak
çocuklarımızı takip etmeliyiz ve bir an da olsa boş
bırakmamalıyız… Devletimiz de bu tür olumsuz
olayların karşısında yasaların daha caydırıcı olmasına dikkat etmeli…
Unutmayalım ki: Çocuk kaybını veya istisma-

rını önlemek elimizdedir.
Yeter ki biz konuya duyarlı olalım. Gençlere ve
çocuklara karşı yapılacak
istismar ve ihmaller karşısında sessiz kalmayalım. Daha duyarlı olalım,
toplum olarak kenetlenelim, suçu engellemeye
çalışalım. Çok daha duyarlı davrandığımız da,
hem suça ortak olmaktan
kurtulmuş, hem de suça
mani olmuş oluruz.
Savaşların sonucunda
iğrenç olan şu ki: Göçmenler, organ mafyalarına satılıyor. Genelde
çocukları alıyorlar. Bir de
genç kızları mekânı bilinmeyen yerlere götürüyorlar. Giden mültecilerin
yüzde sekseni gençlerden
oluşuyor.'
Kimi fuhuş çetelerinin
eline, kimi uyuşturucu
mafyaların eline kimi de
organ mafyalarının eline
düşüyor, parça parça satılıyor ve hayattan koparılıyorlar. 21. Yüzyılda köle
ve zalim zihniyetin devam
ettiğini düşündüğümüzde; insanlık dışı bu uygulamaları Yüce Yaradan’ a
havale ediyor, tüm dünya
devletlerini- BM ‘leri ve
insani örgütleri göreve
çağırıyoruz. Ey zalimler,
ey vicdansızlar ve ey
katiller sizleri de “Allah’a
şikayet ediyoruz!” O’nun
“Kahhar” ismine bırakıyoruz!

Başkan Nezih Yalçın'dan
Yozgat’ın gelinine ziyaret
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İSTiRiDYE MANTARI
Şefaatli’de ÜRETiYOR
Şefaatli’de emekli vatandaş
kurduğu çadırda istiridye mantarı
üretmeyi başardı.
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi
Kazlıuşağı Köyünde yaşayan Nahit
Öztürk isimli emekli vatandaş,
kurduğu tesiste istiridye mantarı
üretiyor.
Yetiştirilmesi kolay gibi
görünmesine karşılık büyük özen
isteyen istiridye mantarlarının
yetişmeye başladığını ifade eden
Öztürk, kısa bir süre içerisinde
mantar hasadına başlayarak satışa
sunacaklarını belirtti.
Öztürk, Kabakini Postası Sahibi
Ünal Yılmaz’a yaptığı açıklamada,

istiridye mantarının faydalarından
da bahsederek şunları söyledi:
“Antioksidan özelliği ile serbest
radikallerin kırılmasında yardımcı
olur. Kolesterolün dengelenmesine
katkı sağlar. Antibakteriyel özelliği
sayesinde doğal bir antibiyotik gibi
bakterilerin yok olmasına yardımcı
olur. Yüksek oranda demir ve B
vitamini içerir. Bağışıklık sistemine
destek verir. Sindirime iyi geldiği
için kabızlık tedavisinde de
yardımcıdır.
Çok lezzetli olan mantarın
Şefaatli’de de sevilip, mutfaklarda
yer almaya başlayacak.”
Tarık YILMAZ
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak
üzere Ankara’ya gitti.
Yalçın, burada Kahramanmaraş Milletvekili
Habibe Öçal’ı ziyaret etti.
Ziyaret ilişkin açıklama yapan Yalçın,
“Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş
Milletvekili, Yozgat’ımızın gelini Sayın Habibe
Öçal vekilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
ziyaret ettim. Sayın vekilimize Akdağmadeni
Salebi ve ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerin
yer aldığı plaket takdim ettim. Saygıdeğer
Milletvekilimize misafirperverliği ve ilçemizle
ilgili güzel dilekleri için teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi. Tarık YILMAZ
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Yozgat’ı yeniden dizayn edebilir miyiz?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yıllar yılı Yozgat’ı
binalarla dizayn etmeye çalıştık.
Eskipazar’ın tek
katlı evlerinden, Tol
Çarşı’nın tarihi görüntüsünden, Nohutlu’nun kel tepesinden,
Muslubelen’in yokuşundan kurtulmak
istedik.

Binaları gösterişli
bir Yozgat hayali vardı…
Unutmadık bacalarından duman tüten
fabrikaları elbette….
Evet evet, fabrikalarımız da olmalıydı.
Kamu binaları gösterişli, kaldırımları
afili.
Yozgat’ı yeniden
dizayn etmeliydik,
mesela kaldırımda
yürüyen insan sayısı
artmalı, siyaseten de
ayrıca güçlü olmalıydık.
En uygun makyajı
aradık yaşadığımız
şehre bu yüzden.
Olmadı bir daha
olmadı bir daha…
Derken ortaya bir

avuç Yozgat’ta çarpık
kentleşme, çarpık siyaset, çarpık ticaret,
çarpık basın, çarpık
ilişkiler silsilesi çıktı!
Düzeltelim derken
çarpıttık. Büyüklere
kızdık, yenilenelim
derken büyüklerden
de beter hatalar yaptık, üstelik bile bile!
Yozgat’ı yeniden
dizayn edebilir miyiz?
İşte bu soruya yanıt verirken tüm bu
saydıklarımızdan ve
maddesel değişimden
öteye gidelim istiyorum.
Olmaz mı sizce…
Bugün dünü, içinde
bulunduğumuz bugünü ve yarına dair hesapları düşünüyorum;

aslında ciddi ciddi bir
zihniyet değişimine
ihtiyaç duyduğumuz
gerçeğine ulaşıyorum.
Ulan diyorum,
Siyasetçiden iş,
aş, torpil beklemeden
önce partilisini de
olmayanı da kucaklayabilmeli demeliydik…
(Zaman aynı partide
farklı dünyalara sahip
siyasetçilerin çıkar
çatışmaları arasında
kaybettirdi umutlarımızı.)
Belediye Başkanından bize özel hizmet istemek yerine
komşumuz için de
isteseydik, az ötedeki
yolda ayaklarımızın
aslında çamura bulaşacağını unutmadan.

Kamuda, tanıdık
aramak yerine aslında
tüm kamunun bizim
olduğunu bilerek hareket edebilseydik.
Ticarette saat kulesi dibine, lise caddesi gölgesine sıkışıp,
kazancı kiraya yatırmak yerine Yozgat’ın
her yerini değerlendirebilseydik, değer
katmak için uğraşabilseydik.
Kalem tutan eller
(siz-biz-herkes) biraz
daha memleket için
yazabilseydik, çizdiklerimizin üstünü
memleket adına yarın
silebileceğimiz gerçeğini unutmasaydık.
Evet Yozgat değişmeli ama önce Yoz-

gatlı değişmeli.
Zihinlerdeki biz…
Zor mu, imkansız
mı, hayal mi?
Zihinsel değişime
müsaade etmediğimiz
müddetçe, göçen insanları durdurmakta,
aslında değiştiğini
zannettiğimiz şehrin
beton yığınlarına engel olamayacağız.
Yeni Yozgat için
çok mu geciktik?
Aslaaa…
Bu işin mihmandarları kimler şehirde…
Siyasette kongreler yapılıyor koltuklar
titreyip kendine gelirken, bir siyasi zihniyet değişimi yapamaz
mıyız?

Şehrin yeni bir valisi var…
Yeni belediye başkanı.
Yeni STK başkanları…
Biz de yenilenelim
baştan aşağıya Yozgat basını olarak.
Ne kadar tıkalı damar varsa açılsın.
Dünün zenginleri
nerede?
Hiçbiri yok değil
mi?
Nerede o asil sülaleler?
Diyeceğim o ki, ne
Yozgat ne de dünya
kimseye kalmıyor,
yar olmuyor. Vakit
çok geçmeden gelin
aynaya bakarak değişimi başlatalım.

Kararlılıkla Başarıya sloganının meyvelerini alıyor

BOZOK’UN BASARI

SIRALAMASI YUKSELiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Kararlılıkla

başarıya’ sloganının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Toplu taşıma

araçlarını denetledi
Yozgat Valisi Ziya Polat
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri
kapsamında denetimlerine devam
ediyor.
Yozgat Valisi Ziya Polat
COVID-19 tedbirleri kapsamında
şehir içi ve şehirler arası yolcu

taşımacılığı yapılan araçlar
denetledi. Şehir içi toplu taşıma
araçlarını denetleyen Vali Polat,
Sürücü ve yolcuları tedbirler
konusunda uyararak, HES kodu
kullanımının zorunlu olduğunu
hatırlattı. Eda DEMİREL

28 Bekçi göreve başladı
Yozgat merkez ve ilçelerine
atanan 28 Çarşı ve Mahalle Bekçisi
hizmet içi eğitimlerini tamamladı.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk tarafından oryantasyon
eğitimleri verildi. Esertürk,
eğitimlerini tamamlayan bekçilere
görevlerinde başarılar dileyerek,

“Kanunlara riayet eden, uygulayan
vatandaşlara karşı kibar ve tarafsız,
bu milletin birer vatansever
evladı olarak daima halkın canını
ve malını koruyarak çalışmanız
temennisi içindeyim. Meslek
hayatınızda başarılar diliyorum”
dedi. Eda DEMİREL

Toplantıda konuşan Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, ‘Kararlılıkla
başarıya’ sloganının meyvelerini
almaya başladıklarını söyledi.
Kendisine verilen görevi en iyi
şekilde yerine getirmek için
çalıştıklarını anlatan Karadağ,
“Üniversitenin hitap ettiği kulvarın
sadece eğitim öğretimi sürekli
geliştirmek olmadığını ama diğer
taraftan da akademiye çok önemli
katkılar sunması gereken bir kurum
olduğunu dikkate alarak var olan
potansiyelimizi daha dinamik hale
nasıl sokabiliriz, nasıl harekete
geçirebiliriz bunun gayreti ve çabası
içerisinde olmaya üst düzeyde çaba
sarf ettik” şeklinde konuştu.
21’İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Rektör Karadağ, geride
bıraktığı 16 aylık zaman diliminde
üniversitenin başarısına katkı
sağlamak adına olağanüstü çaba
sarf ettiklerini belirterek, “16 aylık
zaman diliminde uluslararası bir
yayında Yozgat Bozok Üniversitesi

sıralamada 108 devlet üniversitesi
arasında 42’inci sıradan 21’inci
sıraya yükseldi” dedi.
DEĞER KATIYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
bölgesine, ülkesine, insanına
değer katan bir üniversite olarak
dinamiklerini aktif olarak kullanmaya
başladığını bildiren Rektör Karadağ,
“Yine Türkiye’de ODTÜ’den
bir hocamızın yapmış olduğu
parametrenin değerlendirildiği
bir sıralamada 166 üniversite
arasından 31’inci sırada. Yozgat
Bozok Üniversitesi bölgesine,
ülkesine hatta insanına değer katan
bir üniversite olarak dinamiklerini
aktif olarak kullanmaya başladı.
İhtisas olarak da bir misyon ifa eden
Yozgat Bozok Üniversitesi Ocak ayı
içerisinde 6-7 ay içerisinde ihtisas
alanımız itibari ile sektörel anlamda
çok ciddi buluşmalarımız oldu” diye
konuştu.
SİYASET ÜSTÜ BİR KURUM
“ Yozgat Bozok Üniversitesi
hem ihtisas üniversitesi olarak

hem de akademiye hitap eden
bir kurum olarak daha görünür,
ulusal ve uluslararası görünürlüğü
daha hissedilir bir üniversite oldu”
diyen Karadağ, “Yerel dinamiklerin
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
bütün kurumlarımız çok anlamlı
ve değerli. Farklı bir kulvarda
değerlendirilmesini ben beklerim. O
da şu. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni
kesinlikle siyaset üstü bir kurum
olarak değerlendirmemiz icap
eder. Bu anlamda bir polemik veya
bir noktaya çekecek pozisyonda
tutmamamız lazım. O açıdan da
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin
dinamikleri, yerel yönetimler
üniversiteye sahip çıktığında Yozgat
Bozok Üniversitesi’nde yapılacak
her şey bu bölgenin kalkınmasına,
birçok açıdan söz edilir noktaya
gelmesinde önemli bir iş görev ifade
edecektir. O yüzden Yozgat Bozok
Üniversitesi gerçekten akademiye
hitap eden bir kurum olarak farklı bir
kulvarda değerlendirilmesi lazım”
dedi. Eda DEMİREL

Ümraniye’ye Yozgatlı aday
Yozgat’ın Aydıncık nüfusuna
kayıtlı hemşerimiz Mustafa
Timur Ak Parti Ümraniye İlçe
Başkanlığı kongresinde aday
olacağını açıkladı. Teşkilatların
her biriminde görev alarak başarılı
çalışmalara imza atan Timur,
başknalı yarışında ‘ben de varım’
dedi.
MUSTAFA TIMUR KIMDIR?
Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde
1978 yılında doğdu. İlk Orta ve
Lise öğrenimini Aydıncık ÇPL
Lisesi sosyal bilimler bölümünde
tamamladı. Vatani görevini

tamamlayıp döndükten sonra Aydıncık
ilçesinde baba mesleği olan esnaflık
hayatına atıldı. 2001 Adalet ve Kalkınma
Partisinin kuruluşunda kurucu gençlik
kolları yönetim kurulu üyesi olarak aktif
siyasete başladı. Yine genç yaşta iken
meslek üzere çelik konstrüksiyon işini
geliştirmek için İstanbul’a yerleşti. Burada
da parti faaliyetlerine hız kesmeden her
alanda devam etti. Teşkilatın her biriminde
görev alarak başarılı çalışmalar yaptı.
Gördüğü lüzum üzerine Ak Parti Ümraniye
İlçe Başkanlığı Kongresinde İlçe Başkanı
adayı olmaya karar verdi. Mustafa Timur
evli ve bir çocuk babasıdır. Eda DEMİREL
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Desteğin karşılığı

BAŞARI OLDU

Demokrasi Zincirinin İlk Halkası
Yozgat’ta devletin sosyal hizmet politikası
kapsamında uygulanan ‘Okul Destek Projesi’
meyvelerini vermeye başladı. LYS’de üstün
başarı elde eden çocuklar ödüllendirildi.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Abdullah Neşeli, Sosyal Ekonomik Destek
hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde
çocuk adına bir farkındalık oluşturulması,
çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli,
verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların
sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul
Destek Projesi ürünlerini vermeye başladığını
bildirdi.
Neşeli, Okul Destek Projesi kapsamında 3
öğrencinin LYS sınavında yüzde 10’luk dilime
girerek üstün başarı gösterdiğini belirterek,
başarılı öğrencileri tablet ve bilgisayarla
ödüllendirdiklerini bildirdi.
Ayrıca bu proje ile akademik başarı
yanında çocuklara yönelik sosyal, kültürel
ve sportif etkinlikleri düzenlemeye devam
edeceklerini kaydeden Neşeli, projede
emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara
da başarılı bir eğitim hayatı temennisinde
bulundu. Tarık YILMAZ

Başkan Codar'dan
hayırlı olsun ziyareti
Yozgat’ın Çayıralan İlçe Belediye
Başkanı Ömer Codar İYİ Parti Yozgat İl
Başkanı Metin Özışık’ı makamında ziyaret
etti.
Yozgat’ın Çayıralan İlçe Belediye
Başkanı Ömer Codar İYİ Parti Yozgat İl
Başkanı Metin Özışık’ı makamında ziyaret
etti.
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin
Özışık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerinde bulundu. Samimi ve sıcak bir
ortamda geçen ziyaret sonrası İYİ Parti
Yozgat İl Başkanı Özışık’ta Başkan Codar’a
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Eda DEMİREL

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, ilçede görev yapan muhtarları
‘Muhtarlar Günü’nde unutmadı. Bir
yemekle muhtarlarla bir araya gelen
Coşar’ın davetine ilçe protokolü ve İl
Genel Meclisi Üyesi Mikayil Demir de
katıldı.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar,
muhtarlar gününe özel ilçe mahallelerinde
görevli muhtarlarla bir araya geldiği akşam
yemeğinde, önemli mesajlar da verdi.
Coşar, yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
“Demokrasi zincirinin ilk halkasını
oluşturan, devletimizi temsil ve milletimize
hizmet noktasında önemli görevler
üstlenen; mahalle ve köylerimizin seçilmiş
temsilcileri kıymetli muhtarlarımızın 19
Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve
sıhhat içerisinde hayırlı görevler diliyorum.
Rabbim birliğimizi daim eylesin” dedi.
Tarık YILMAZ
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Fakir ve
borçluların
duasını
almak...

HÜSEYİN
KOÇ
İmâm-ı a’zam Ebû
Hanîfe hazretleri, Eshâb-ı kiramdan sonra
yetişen büyük âlimlerin en başta gelenlerindendir. “Ulûmu
âliyye” denilen yüksek
din ilimlerinde en
üstün derecede âlim
idi. Kelâm ilminde ve
itikâd bilgilerinde Ehl-i
sünnetin reîsidir. Bu
mübarek zat, ticaretle de uğraşırdı. Malı
alırken, satarken kul
hakkına çok dikkat
eder, birinin hakkının
geçmesinden çok korkardı. Fakir kimselere
mal satarken aldığı
fiyattan satar veya
öylece sadaka olarak
verirdi... Bir gün ihtiyar bir kadın gelip;
-Ben fakir bir kadınım. Bu elbiseyi bana
maliyetine satar mısın? dedi.
İmâm-ı a’zam hazretleri; -Dört dirhem
ver al götür, buyurdu.
Maliyetinin çok daha
fazla olduğunu zanneden kadın; -Benimle
alay mı ediyorsun,
deyince; -Hayır, elbisenin alış fiyatı bu
kadardır, buyurdu.
Kadıncağız, elbiseyi
ucuza aldım diye sevinirken o mübarek
de bir fakirin duasını
aldım diye seviniyordu... İmâm-ı a’zam
hazretleri, talebelerinin ihtiyâçlarını
kendi kazancından
karşılardı. Talebelerine son derece şefkatli davranır, onların
ilimde iyi yetişmeleri
için büyük titizlik gösterirdi. Herkese iyilik
yapar, sıkıntıda olanları sıkıntıdan kurtarırdı... Bir gün yolda
giderken, birisi O’nu

görünce yolunu değiştirdi. İmâm-ı a’zam
hazretleri hemen arkasından gidip sordu:
-Beni görünce, niçin
yolunu değiştirdin?
-Size on bin akçe
borcum var. Uzun
zamandır durumum
müsait olmadığı için
ödeyemedim. Sizi görünce utandım, onun
için yolumu değiştirdim. -Sübhânallah!
Ben o parayı sana
hediye etmiştim. Seni
sıkıntıya soktuğum
için, bana hakkını
helâl et!.. İmâm-ı
a’zam hazretlerinin bir
komşusu vardı. Her
gece eve içkili gelirdi.
Gece bağırır çağırır,
komşularını rahatsız
ederdi. Bir gün görevliler, onu o hâlde
görünce yakalayıp
hapse attılar. Ertesi
gün komşusunun sesi
gelmeyince talebelerine “Bu gece komşumuzun sesi çıkmıyor,
acaba hasta mıdır?”
diye sordu. Talebelerinden, onun hapse
atıldığını öğrenince
hemen vâlinin yanına
gitti. Vâli kendisini
görünce ayağa kalkıp
hürmet etti. “Bir emriniz mi vardı, hemen
yerine getirelim”
dedi. Valiye; “Bizim
bir komşumuz vardı. Suçlu olduğu için
hapse atılmış. Onu
bırakmanız mümkün
müdür? Bir daha suç
işlemeyecek inşallah”
dedi. Vâli “Emriniz
başımızın üzerine”
diyerek onu serbest
bıraktı... Daha sonra
o gencin evine gidip;
“Biz seni unutmayız!
Dinimizde komşu
hakkı önemlidir, belki
ihtiyâcın olur, şu bir
kese parayı da sana
hediye ediyoruz” dedi.
Genç çok utandı.
Tevbe edip bir daha
içki içmedi. İmâm-ı
a’zam hazretlerinin
dizi dibinden ayrılmadı ve fıkıh ilminde
âlim oldu...

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Kaçak kazıya drone ile baskın
Yozgat’ın Çekerek İlçesinde sit alanı
bölgesinde kaçak kazı yapan şüphelileri Yozgat
İl Jandarma Ekipleri drone ile tespit ederek
suçüstü yakaladı. Droneyi fark eden kaçakçılar
kaçacak delik aradı. İl Jandarma Komutanlığına
bağlı; JASAT, KOM ve İstihbarat Şube
Müdürlükleri ekipleri kaçak kazı yapanlara
yönelik Çekerek İlçesi sit alanı bölgesinde eş
zamanlı droneli operasyon gerçekleştirdi. Ö.Ö.,
M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T. isimli şahıslar kaçak kazı

huzuru toprakta buldu

yaparken görüntülendi. Jandarmanın dronesini
fark eden kaçakçıların kaçmaya çalıştıkları
gözlendi.
Olay yerinde yapılan aramada; (1) adet karot
delme cihazı, (10) adet delme cihazı aparatı, (2)
adet kazma, (3) adet kürek, (5) litre mazot ve
muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Zanlılar
gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay
hakkında soruşturma devam ediyor. İHA
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Biden sonrası Türk Amerikan ilişkilerini ne bekliyor?

ÖMER
TANSEL
3 Kasım ‘da gerçekleşecek olan Amerikan
başkanlık seçimleri sadece
Türkiye açısından değil
tüm dünya için en önemli
seçim haline geldi. Dört
yıldır Trump gibi dengesiz
ve asla öngörülemeyen
bir siyasal kişilik tarafından yönetilen süper güç
ABD ‘nin bir dört yıl daha
Trump gibi bir başkanla devam edebilmesi ne
ABD ne de diğer ülkelerin
açısından pek mümkün
gözükmüyor. Başkanlık
seçimlerin açık ara favori adayı ise Demokrat

başkan adayı Joe Biden.
Biden tüm anketlerde
Trump’ın önünde gözükmekle birlikte Trump’ın
seçim sonuçlarına dönük
itirazlarının olacağına
dönük kaygı giderek
Amerikan kamuoyunda
artmaya devam ediyor.
Kanaatimce Trump seçim
sonuçlarına itiraz etse
de Biden’ın yeni başkan
olarak seçilmesi ihtimali
her geçen gün artıyor. 3
Kasım sonrasında başkan
olarak Joe Biden’ın seçilmesi durumunda ABD’nin
Trump döneminde izlemiş
olduğu genel dış politika
yaklaşımının çatışmacı
olmaktan çok uzlaşmacı bir yöne evrileceğini
söyleyebiliriz. Bununla
birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir safhaya
geçeceğini de şimdiden
not etmek durumundayız.
Trump döneminde Türkiye- ABD ilişkileri daha
ziyade Sayın Cumhurbaş-

kanı Erdoğan ile Trump
arasındaki kişisel ilişkilere
indirgenmiş iken Biden ile
birlikte Türkiye- ABD ilişkileri daha çok kurumsal
ilişkiler üzerinden cereyan
edecek. ABD kurulu
düzeninin temsilcisi olan
ABD Savunma Bakanlığı,
Senato ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye- ABD ilişkilerinde tekrar etkili olmaya
başlayacaklardır. Son 10
yılda Türkiye- ABD ilişiklerinin giderek kötüleşmesi
ve Türkiye’nin NATO içerisinde dahi sorgulanır bir
ülke konumuna geldiğini
düşündüğümüzde TürkiyeAmerikan ilişkilerinin Biden
döneminde son derece
kırılgan bir zemin üzerinde
devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye – Amerika
ilişkilerini önümüzdeki
dönemde etkileyecek olan
temel mesele Türkiye’nin
son beş yıl içinde giderek
Rusya’ya yakın bir siyaset
izlemeye başlamış olması-

dır. Türkiye’nin Rusya’dan
S-400 füze savunma sistemlerini alması ve son
günlerde bunları test etmesi bir yana Türkiye’nin
Suriye, Doğu Akdeniz ve
Libya’da tek başına hareket ederek NATO üyesi
olan Yunanistan ve Fransa
ile karşı karşıya gelmesi ve
giderek NATO içerisinde
derinleşen bir krizin ortaya çıkması Türkiye- ABD
ilişkilerinin önümüzdeki
dönemdeki temel problem
alanını oluşturmaktadır.
Bununla birlikte ABD’de
devam etmekte olan Halk
Bank davası, Senatoda
Türkiye’ye dönük ekonomik yaptırımların bekletiliyor olması gibi hususlar
temelde Türkiye’nin batı’dan giderek kopan bir
ülke olarak görülmesi ile
bağlantılı hususlar olarak
görülmelidir. Bununla
birlikte Türkiye’nin giderek demokratik kurum ve
kurallardan uzaklaşan bir

ülke olduğu algısının ABD
kamuoyunda yerleşmesi
de Türkiye’nin ABD ile ilişkiler noktasında elini kolunu bağlayan bir konumda
bırakmaktadır. Biden
sonrasında Türkiye- ABD
ilişkileri bugünkü koşullarda devam ettirilemez.
Türkiye’nin NATO içerisinde giderek yalnızlaşması tüm NATO sisteminin
zayıflaması anlamına gelecektir. Demokrat Başkan
Biden ilk etapta Türkiye’ye
dönük meselelerde acele
etmeyecek bu meselelerin
karşılıklı bir biçimde uzlaşma zemininde çözülmesi
yolunu tutacaktır. Fakat
ABD açısından gerekli
uzlaşma zemini ortadan
kalkar ise önümüzdeki
süreçte Türkiye’ye dönük ekonomik, siyasi ve
hukuki yaptırımların ABD
Senatosu başta olmak
üzere kurulu düzenin diğer
aktörleri olan ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri

Bakanlığı tarafından talep
edileceği çok açıktır. Türkiye –ABD ilişkileri 2021
yılından itibaren çok açık
bir karşılıklı güvenilirlik
testinden geçecektir. ABD
hükümeti temelde Türkiye’nin batı savunma sistemi içerisinde kalmasını
ve demokratik kurum ve
kuralların yeniden tesis
edilmesini isterken Türkiye bunun karşılığında
ABD’den gerekli askeri
ve ekonomik desteklerin
önünün açılmasını talep
edecektir. ABD ile Türkiye
arasında 2021 sonrasında
belli bir yumuşa olmaz ve
Türkiye fabrika ayarlarına
dönmez ise bu ikili çatışmadan en zararlı çıkacak
taraf hiç şüphesiz Türkiye
olacaktır. Türkiye ekonomisi gibi dış finansmana
ihtiyaç duyan bir ekonominin giderek gerginleşen
bir Türkiye- ABD ilişkisini
daha fazla taşıyabilme
kapasitesi mevcut bulun-

Pandemiyi bahane
ederek dolandırdılar
Yozgat il genelinde de son
bir haftada meydana gelen
üç ayrı dolandırıcılık olayında
kendilerini banka görevlisi
olarak tanıtan kişiler “Bankadan
arıyoruz pandemi nedeni
ile görüşmelerimiz uzaktan
bağlantı programı ile yapıyoruz"
diyerek vatandaşların
telefon ve bilgisayarlarına
yükledikleri program ile banka
hesaplarından toplamda 228
bin lira çekti.
Yozgat’ta ikamet eden
Mustafa Kayıp isimli vatandaş,
Yozgat Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğüne dolandırılma
şikayeti ile başvuruda bulundu.
Başvuru sonrası çalışmalarına
başlayan emniyet güçleri
başvuru sahibi Mustafa
Kayıp’ın hesabından 28 bin
TL’nin para başka bir hesaba
para aktarıldığı bilgisine
ulaştı. Yozgat Emniyet
Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ile ortaklaşa
yapılan operasyon sonrası
28 bin TL parayı dolandırılan
şahıs bankada parayı çekmek
üzere iken suçüstü yakalandı.
Dolandırıcıların pandemiyi
bahana ederek kendisini ikna
ettiğini belirten Mustafa Kayıp,
“Ben kandım kimse kanmasın.

Her taraf dolandırıcı dolu.
Pandemiyi bahane ettiler,
bende inandım ve hesabımdaki
28 bin TL'ye ulaştılar. Tüm
birikimim gütmek üzere iken
yakalandılar. Kimse bu tür
kişilere itibar etmesin” dedi.
Kayıp, açıklamalarını şu
sözlerle sürdürdü:
“Bir bankanın müşteri
hizmetlerinden beni arayarak
pandemi’den dolayı bankamızla
görüntülü görüşmek için bir
sistem indiriyoruz evden
görüntü yapacaksınız
benim hesaplarıma girdiler
dolandırıldığımı anladım
hemen bankayı arayarak
şahısları İstanbul Ümraniye
şubesinde yakalattırdım 28 bin
200 lira hesabımdan çektiler
son andan dolandırıldığımı
anladım. Beni pandemiden
dolayı yeni bir program indirme
konusundan bu şekilde girdiler
hesabıma bizlerde inandık
pandemi davasından müşteri
hizmetlerinden dediklerinden
dolayı insan ister istemez
normal bir şekilde arıyorlar
o şekilde kandırıyorlar bütün
vatandaşlara diyeceğim bizleri
aldattılar ve mümkün kadarıyla
kanmasınlar inanmasınlar hep
dolandırıcı dolmuş piyasa.”
İHA

mamaktadır. Dünya finans
sitemini yöneten kurumların ABD’li kurumlar olduğunu düşündüğümüzde
Türk ekonomisi açısından
en doğru karar TürkiyeABD ilişkilerinin yumuşamasından geçmektedir.
Aksi halde Türkiye dünyada giderek izole olan bir
ülke haline gelme tehdidi
ile karşı karşıya kalacaktır.
Demokratların Biden ile
başlayacak olan başkanlık
hikayesi Biden sonrasında
şimdiden ABD’nin ilk kadın
başkanı olacağına kesin
gözüyle bakılan Demokrat
Başkan Yardımcısı adayı
Kamala Harris ile devam
edecektir. Dolayısıyla ABD
önümüzdeki 12 yıl boyunca Demokrat Başkanlar
tarafından yönetilen bir
ülke konumunda olacaktır.
Türkiye’yi yönetecek olanların da hesaplarını buna
göre yapmaları milli menfaatler açısından elzem
olduğu açıktır.

Yerköy terminaline

kavuşuyor
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde şehirler arası
otobüs terminali çevre düzenlemesi ve
peyzaj çalışmalarında sona yaklaşılıyor.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz
şehirler arası otobüs terminali çalışmalarını
yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında
bilgi aldı.
Başkan Yılmaz inceleme sonrası
yaptığı açıklamada; Şehirler arası otobüs
terminalimizde sona yaklaşıyoruz. Çevre
düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızın
tamamlanmasıyla birlikte şehirler arası
otobüs terminalimizi halkımızın hizmetine
açacağız. Eda DEMİREL

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı
iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96
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GÜNCEL

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef:

Sorunları araştırılsın!
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

Düzenleme

suistimale açık
Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili Ali Keven,
AK Parti grubu tarafından
TBMM’ye sunulan torba kanun
teklifinin suistimale açık
olduğunu söyledi.
Keven, getirilmek istenen
düzenlemeyle 25 yaş altı ve
50 yaş üstü vatandaşların
güvencesiz çalıştırılmalarının
yolunun açıldığını belirterek,
“AKP'nin geçen hafta TBMM
Başkanlığı'na sunduğu ve
'istihdamı artırmaya yönelik'
diyerek makyajladığı kanun
teklifinden 25 yaş altı
gençlerimize 10 günden az
çalıştırılma, emek sömürüsü ve
güvencesizlik çıktı.
Çeşitli kanunlarda
değişiklik öngören torba
kanun teklifine göre AKP
iktidarı gençlerimizi mahkum
ettiği işsizlik ve umutsuzluk
ortamında 25 yaş altında ki
gençlerimizin ayda 10 günden
az çalıştırılacakları bir kölelik
ortamı oluşturuyor. Buna
göre kıdem tazminatı hakkı
kazanamayacağı, yaşlılık
sigorta primi yatırılmayacağı
için emeklilik için çalışması
gereken sürenin belirli süreli
çalıştığı bu dönemde yok
sayılacağı ve iş güvencesinin
olmayacağı bir çalışma ortamı
getirilmek isteniyor. Bunu da
'25 yaş altında ki gençlerimizi
istihdama teşvik edeceğiz' adı
altında sunuyorlar.
Bunun adı yıllarca emek
harcamış, meslek lisesinden

teknisyen olarak mezun
olmuş, bir ustalık belgesi
olan veya zaten güvencesiz
işlerde çalıştırılan milyonlarca
gencimizin emeğinin
sömürülmesi demektir”
ifadelerini kullandı.
Düzenlemenin suistimale
açık olduğunu kaydeden
Keven,
“Bu getirilen düzenleme
suistimale izin vermektedir.
İşsizlik ortamında bir işe
muhtaç gençlerimizi 10
günden az olmak üzere belirli
süreli gösterip işe alacaklar ve
bu şekilde suistimal edilip bir
ay tam çalıştırılacaklardır.
Üstüne kıdem ve
ihbar tazminatı hakları
olmayacak. Bu şekilde
çalıştıkları süreler emeklilik
hesabından sayılmayacak.
Bu teklifle 50 yaş üzeri
yurttaşlarımızın da belli
süreli işlerde istenildiği gibi
çalıştırılmalarının önü açılıyor.
Zaten milyonlarca emeklilikte
yaşa takılan yurttaşımızın
olduğu bir ortamda AKP
iktidarı önerilerimize kulak
tıkıyor ve bu insanların
iş güvencesini, emeklilik
hakkını sağlamlaştırmak
yerine haklarını gasp ediyor.
Kanun teklifinde imzası
bulunan AKP milletvekillerine
sesleniyorum yurttaşlarımıza
reva gördüğünüz bu modern
kölelik düzenlemesinden vaz
geçin” diye konuştu.
Eda DEMİREL

MHP Yozgat Milletvekili ve Dijital
Mecralar Komisyonu üyesi Ethem
Sedef, yerel basının sorunlarının
araştırılması için TBMM’ye Meclis
Araştırma Önergesi verdi.
Sedef, 20 Milletvekilinin de
desteğini aldı. Meydanın sorunlarının
her geçen gün arttığını ifade eden
Sedef, “ Türkiye’de geçmişi zorluklarla
dolu olan yerel basın; ilimiz Yozgat’ta
da siyasal, toplumsal ve ekonomik
ilerlemelere rağmen, işlevlerini tam
olarak yerine getirememektedir” dedi.
MÜCADELE VERİYOR
Yerel basının ekonomik açıdan
zorlu bir dönem yaşadığını ve ayakta
kalma mücadelesi verdiğini kaydeden
Sedef, “Yerel basın ekonomik açıdan
ayakta kalmanın mücadelesini
vermektedir. Yerel gazetecilik
geleneğinin etkili olduğu birkaç il
dışında resmî ilan desteği almadan
yayın hayatına devam edebilecek
gazete neredeyse yoktur. İlde bulunan
ticari işletmeler de reklamı gereksiz
görüyorsa yerel gazetelerin ayakta
kalması oldukça zor bir hal almaktadır.
Sınırlı reklâm ve ilan pastasının sayısı
artan gazeteler nedeniyle yetersiz
kalması başlı başına bir sorundur”
şeklinde konuştu.
EN BÜYÜK ZORLUK
MADDİ İMKANSIZLIK
“Yerel medya çalışanlarının
mesleğe ilişkin yaşadıkları en büyük
zorluk maddi imkânsızlıklardır”
diyen Sedef, şunları kaydetti; “Resmî
ilanların yıllardır yerel basını ayakta
tutan önemli bir ekonomik destek
olduğu gerçeği unutulmadan, bu
ilanların dağıtım şartları gözden
geçirilmelidir. Konuyla ilgili sektörden
görüş alınarak yeniden düzenlemeye
gidilmesinin yararlı olacaktır. Yerel
basın, ekonomik sorunların yanı
sıra yetişmiş eleman, teknik altyapı,
istihdam ve etik gibi sorunlarla da karşı

karşıya bulunmaktadır. Yaygın basında
olduğu gibi yerel basında da görülen
etik aksaklıklar, gazetecinin hak ve
sorumluluklarından haber üretimine,
ilan ve reklâm paylaşımından basının
siyasetle ilişkisine kadar geniş bir
yelpazeye yayılmış durumdadır. Haber
hırsızlığı, yeni bir gazete kurulurken
nüfusa oran ve rekabetin korunmasının
dikkate alınmadan ruhsat verilmesi,
gazetelerin resmî ilân pastasından
yeterli pay almaması ekonomik
sorunları derinleştirmektedir. İnternet
kullanımı yaygınlaştıkça, gazetelerin
baskı sayısı olumsuz etkilenmekte,
düşük baskı sayısı sorunu gazeteler
için adeta kronik bir hastalığa
dönüşmektedir. Zaten baskı sayısı
oldukça düşük olan gazeteler,
interneti fırsata dönüştürmeyi henüz
başarabilmiş değildir. İlimizde yüksek
uydu frekans kiraları ve telif hakları
nedeniyle yerel bir televizyon kanalı
bile bulunmamaktadır. Yerel radyolar
ise reklam gelirlerinin yetersizliği
nedeniyle rekabet koşullarında
ezilmektedir. Yerel basın başlı başına
önemlidir, var olmalıdır, yerel basın

yerelin sesidir. Yukarda açıklanan
nedenlerle sorunların yerinde ve sektör
temsilcileri ile birlikte tespit edilerek,
konunun aydınlığa kavuşturulması
ve gereken önlemlerin alınması
amacıyla Meclis Araştırması açılması
gerekmektedir.” Eda DEMİREL

PERSONEL iLANI
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Yozgatspor,

Erbaa'ya gitti

Misli.com 3. lig 2. grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, Ziraat
Türkiye Kupası ikinci tur maçında bugün
karşılaşacağı Erbaaspor maçı için, Tokat'ın
Erbaa ilçesine gitti.
Kırmızı-siyahlı takım bugün saat 13:00'de
kupa maçında Erbaaspor ile karşı karşıya
gelecek.
Yozgatspor 1959 FK, Erbaaspor'u da
yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
Teknik Direktör Nihat Tinel, bir galibiyet
serisi başlatmak istediklerini söyledi.
Tinel, "Kupada amacımız tur atlamak.
Sonrasında da evimizde oynayacağımız
Mardin Fosfat Spor maçını kazanıp galibiyet
serisi başlatmak istiyoruz" dedi.
CANLI YAYINLANACAK
Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda
oyanancak olan Erbaaspor-Yozgatspor 1959
FK maçı bugün saat 13:00'da oynanacak.
Karşılaşma A spor ekranlarından canlı
yayınlanacak.
KADRO'DA ROTASYON
Öte yandan Teknik Direktör Nihat
Tinel'in Erbaaspor maçı kadrosunda
rotasyona gitmesi bekleniyor. Genç teknik
adam, Tokat ekibi karşısında gençlere şans
vermesi beleniyor.
Teknik Direktör Nihat Tinel, Erbaaspor
karşısında sakatlıktan yeni çıkan Semih
Oğuz, Çağrı Tekin, Selim Öztürk, Fırat
Demir gibi oyuncuları kadroya almayacak.
Tinel, bu oyuncuların yerine fazla forma
şansı bulamayan genç oyunculara şans
vermesi bekleniyor.
Murat KARATEKİN

10 günde 3 resmi maça çıkacak

YOZGATSPOR

ZORLU ViRAJDA

Çamlık TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp, sunduğu Spor 66
programında Teknik Sorumlu Erhan Kayaaslan, haftayı değerlendirdi.
Kayaaslan, Yozgatspor
1959 FK’nın 10 günde 3 resmi
maç oynayacağını hatırlatarak,
kırmızı-siyahlı takımın zorlu
virajda olduğunu söyledi.
Yozgatspor 1959 FK’nın 10
günde ikisi deplasmanda 3 zorlu
maç trafiği olacağını dile getiren
Erhan Kayaaslan, “Perşembe
Erbaaspor, sonraki hafta
Perşembe Mardin Fosfatspor,
Pazar günü de İskenderun FK
maçları bizi bekliyor. Yolunuz
açık, puanlarınız bol olsun” dedi.
Erhan Kayaaslan’ın
programdaki konuşmalarından
satır başları ise şöyle;
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ
GİBİ OLMAZ
Benim de en çok korktuğum,
eğer bu takım futbol oynamadan
maç kazanamaz. Bu takım futbol
alışkanlığını, pozitif futbol,
hiç olmazsa içerde, maçta
kazanarak artık yazması lazım.
Mardin maçı ile birlikte ondan
sonra oynayacağımız İskenderun
maçı ile birlikte tahammül olarak
da ve zaman olarak da bir nokta
kalmadı.
Ne kadar bu şekilde giderse
Yozgatspor’a zarar verir.
Ben oyun anlamında ciddi

tereddütlerim var. Yozgatspor’un
bu üç tane maçta sıkıntılar
yaşayabileceğini düşünüyorum.
İnşallah düşündüğümüz gibi
olmaz. Ama maalesef fotoğraf
bu.
ÖNEMLİ OLAN LİG
Benim için önemli olan lig
maçıdır. Erbaa maçını çok
önemsemiyorum. Erbaa maçında
iyi gençlerimiz var, genç ağırlıklı
bir kadro ile çıkıp bu maçın
tamamlanması lazım.
Özellikle de Mardin maçını
inşallah alırız diye düşünüyorum.
Mardin maçı gerçekten zor
bir maç. Mardin geçen hafta
Nazilli’yi, Nazilli’de yenmiş bir
takım. Darıca ile berabere kaldı.
Özellikle deplasmanda,
deplasman takımının nasıl
oynaması gerekiyorsa öyle
oynayan bir takım. Sinsi bir
takım.
Çok iyi kapanan, çok iyi
savunma yapıp, kontra oynayan
bir takım. Hocamız bunun
analizini yapmıştır. Mardin
maçı çok kilit, kritik bir maç.
İnşallah bu maçı kazanırız diye
düşünüyorum. Eğer aksi bir şey
olursa sıkıntı yaşarız.
Murat KARATEKİN

