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Yozgat’ta kaybettiği anne-babasının özlemini
ismini yaptırdığı çeşmelerle yaşatan Adem
Yılmaz, mezarlarını çiçek bahçesine dönüştürdü.
Yer Yozgat merkeze bağlı Topçu Köyü. Safinur
Yılmaz 2014, eşi Süleyman Yılmaz ise 2021 yılında
vefat etti. Köy mezarlığında yan yana defnedilen
Yılmaz çiftinin oğulları anne ve babasının özlemini
onlar için yaptırdığı çeşmelerle yaşatıyor. 5'TE

www.yozgatcamlik.com

SiYASiLERiN BAYRAM MESAiSi ADI DEVLET DURUŞU VEFA
Kurban Bayramı boyunca
Yozgatlı siyasetçiler
de bayram mesailerini
memleketlerinde harcadı.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay,
Yozgatlı hemşerilerinin
bayramını kutladığı
bir mesaj yayımladı.

TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ
Çayıralan’da muhtarlar ile
bir araya geldi. Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer de bayram mesaisini
memleketi Yozgat’ta geçirdi.

MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef ise Çamlık
Milli Park’ta vatandaşlarla
bayramlaştı. CHP Yozgat
Milletvekili Ali Keven de
Saraykent, Akdağmadeni,
Kadışehri, Çekerek, Aydıncık
ilçelerine bayram ziyaretleri
gerçekleştirdi. >> 4'TE

Kurban Bayramı
dolayısıyla şehit ve gazi
aileleri de unutulmadı. Yozgat
Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar
Filiz Polat, Belediye Başkanı
Celal Köse ve eşi Nagehan
Köse ile birlikte 1995 yılında
Şırnak'ta bölücü terör örgütü
ile girilen silahlı çatışmada
şehit olan Jandarma Komando
Er Alpaslan Ekici'nin ailesini
ziyaret ederek bayramlarını
tebrik etti. 5'DE

Yozgat’ın Suyla İmtihanı

KURAKLIK

KAPIDA

BAYRAMLASTILAR
Yozgat’ta sıcak hava ve kuraklıkla
birlikte baş gösteren susuzluk belediye
başkanlarının adeta imtihanı oldu.

Her başkan su kaynaklarına yenilerini eklemek için mücadele veriyor. Sorgun, Yerköy,
Akdağmadeni. Suyla imtihanı büyük olan ilçelerden. Hal böyle olunca belediye başkanları
da vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına yeni su kaynakları arayışına başladı.

Kurban Bayramı dolayısı ile Valilik Fuaye
Salonu'nda Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, daire
müdürleri, il protokolü ve vatandaşların katılımı
ile bayramlaşma programı düzenlendi. 2'DE

YAZ BOYUNCA
Yozgat Belediyesi’nden bayram etkinlikleri başlattı

DEVAM EDECEK
Yozgat Belediyesi
Kurban Bayramı
dolayısıyla, Cumhuriyet
Meydanı’nda çeşitli
etkinlikler düzenledi.
>>> 3. SAYFADA

Memleketine Vefalı İş İnsanı Nuri Meriç,

TASARRUF UYARISI
Musabeyli Barajı’nda yağış yetersizliği
nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın
altına düştüğünü açıklayan Yerköy
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
vatandaşlara ‘su tasarrufu’ çağrısında
bulundu. Su tüketiminin yaz mevsimi
ve Kurban Bayramı nedeni ile arttığını
dile getiren Başkan Yılmaz, su sıkıntısı
yaşandığını kaydetti. >>> 3'TE

AKDAĞ’DA SU SEVİNCİ

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Yaz sıcakları ile birlikte susuzluğun
yaşandığı ilçelerimizden Akdağmadeni’nde
belediye yeni bulduğu su kaynağını da
içme suyuna katmanın heyecanını yaşadı.
Başkan Nezih Yalçın, yeni su kuyusunun
müjdesini yerinde verdiği açıklamada, artan
nüfus artışı karşısında her şeye rağmen
kaynakların yetersiz kaldığını belirterek suda
tasarruf çağrısında bulundu. >>> 3'TE

Tüm Türkiye’yi olduğu gibi Yozgat’ı da
etkisi altına alan kuraklık Sorgun’da da
kesintilere de neden oluyor. Belediye, yoğun
bir şekilde sondaj çalışmaları yaparken,
Başkan Erkut Ekinci, ilçe halkına, ‘Bahçe
sulaması, halı yıkaması gibi israfa neden
olacak faaliyetlerde bulunmayın’ mesajı verdi.
Sorgun, yaşanan küresel kuraklıktan en fazla
etkilenen ilçelerin başında geliyor. > 3'TE

KURBAN BAYRAMI'NDA

YiNE UNUTMADI
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Ünlü modellerin
katıldığı çekimlere
2021 Best Model Of
The Turkey Kraliçesi
Melisa İmrak
İzleyenleri ve moda
severleri büyüledi.
>>> 5'TE

Yozgat’ın yetiştirdiği
hayırsever iş
insanlarından
Nuri Meriç, yine
memleketi Yozgat’ı
unutmadı, Kurban
Bayramı öncesinde
ihtiyaç sahiplerine
kurbanlık
desteğinde
bulundu. 4'TE

GÜNCEL
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Nolur Bayramlar Kana Bulanmasın ?

AHMET
SARGIN
Bayram öncesi ve
bayram sonrası yüzlerce kaza meydana
geliyor. Pek çok insanımızı kaybediyoruz.
Sakat kalan insanlarımız oluyor. Maddi
kaybımız da bir hayli
yüksek oluyor. Çoğunluğu insan hatalarından meydana gelen bu
kazaları önlemek ya
da aza indirmek bizim
elimizde.
Trafik canavarı çok
acımasız, ocaklar sönüyor yuvalara ateş
düşüyor. Bunun bir

kurtuluş yolu olmalı. Kazaları tamamen
önlemek zor ama aza
indirmek bizim elimizde olmalı. Bu denli
acımasız olamayız?
Çünkü içinde bizim de
canımız var. Eşimizi
çocuklarımızı yakınlarımızı trafik canavarına
kurban ediyoruz. Anne
ve babamızı ve tüm
sevdiklerimizi Trafiğe
kurban veriyoruz. Kazalar acımasız, Ocakları söndürüyoruz; bu
hatalı gidişe dur demek zorundayız. İnanın dostlar bu bir katliam, Trafik katliamı!..
Başta Trafik eğitimi
olmak üzere ehliyet
vermede çok seçici
olmak zorundayız.
Trafik eğitiminden asla
vazgeçemeyiz. Eğitim
vermeyen Kurumlar
kapatılmalı, ciddi bir
eğitim sürecinden
geçilerek ehliyet veril-

meli. Ehliyeti aldık: Bu
kez de Kuralları hiçe
sayıyoruz. O zaman da
caydırıcı ağır cezalar
devreye girmeli. Ciddi
hata yapan Kuralları
hiçe sayan cezalandırılmalı ve ehliyeti iptal
edilmeli. Ehliyet aldım
diye kimse sorumsuz
davranamaz!.
Terör olaylarını da
geride bırakan Trafik
canavarı masumlaştırılamaz. Kaza masumiyetine sığınılamaz.
Tedbir almak dikkatli
olmak ve kurallara
uymak zorundayız.
Kurallara uymayanları
da ağır cezalar karşılamalı...Yollar kan
gölüne dönüyor, yazık
değil mi insanımıza?
Beyhude genç masum
Canları kurban veriyoruz Trafik terörüne...
Yazıktır, günahtır.
Devlet ne kadar
kaliteli yol yaparsa

yapsın kurallara uyulmuyorsa beyhude!.
Keyfi araç kullanan,
kurallara uymayan,
kaba saba trafik mağandaları devriye girip trafiği felç ediyor.
Hız delileri var aramız
da; kural tanımaz
trafik canavarları var
aramızda; saygısız,
kaba, küstah ve ukela
sürücüler yüzünden
nice gencecik canlar
toprağa düşüyor. Öyle
kazalar oluyor ki buna
kaza diyemezsiniz resmen cinayet...
Öyle ise bu “Trafik
Canavarlarına” dur
demek zorundayız.
Yazık: ocaklar sönmesin, yuvalar yıkılmasın,
insanımız ölmesin!
Hız limitleri sınırlı
olduğu halde hız kurallarını aşan, kırmızı
Işığa uymayan, saygı
ve edep kurallarını
hiçe sayan sürücüler

var aramızda. Bunlara
karşı devletin birimleri
her daim devrede olmalı. Kanunlarımızda
adam öldürmenin cezası idam- ya da müebbet hapislik; ama
trafikte ki cezası üç
beş yıl. Oysa adam
yüzde yüz hatalı ve
keyfi uygulaması var
bunun adı kaza olmamalı. Alkol, uyuşturucu
kullanımı kesinlikle
önlenmeli. Kural tanımazlar cezalandırılmalı
ve ehliyetine el konulmalı.
Ehliyetsiz araç kullananların cezası ağırlaştırılmalı.
   Saygı, sevgi, hoşgörü trafik de esas
olmalı. İnsana saygı,
kardeşine saygı, yayaya saygı esas olmalı.
Kaba, saba, hırçın ve
kural tanımazlar ayırt
edilmeli.
İnsana, kardeşine ve

vatandaşına saygısı
olmayanların cezası
da o denli ağır olmalı.
Vesselam Trafik terörü can almaya devam
ediyor ve yolculuklar,
özellikle bayram dönüşleri çileye,acıya,
üzüntüye dönüşüyor;
ağıt ve figanlar yürekleri dağlıyor. Trafik
ateşi düştüğü yeri yakıyor!..
   Kazasız belasız
bayramlar dilemek
istiyoruz ama maalesef
trafik terörü yakamızı
bırakmıyor, bırakacağa da benzemiyor.
Kazaya kurban giden
kardeşlerimize vatandaşlarımıza Allah’dan
rahmet dileriz. Trafik
kazalarında yaralanan
kardeşlerimize de acil
şifalar dileriz. Bayram
dönüşü başladı: Rabbim bizlere izan, insaf,
merhamet versin. Kurallara uyma alışkanlı-

BAYRAMLASTILAR
Kurban Bayramı dolayısı
ile Valilik Fuaye Salonu'nda
Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef,
CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven, Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, daire müdürleri,
il protokolü ve vatandaşların
katılımı ile bayramlaşma programı
düzenlendi. Korona virüs tedbirleri
altında yapılan bayramlaşma

ğı kazandırsın. Insana
insanca değer veren
sürücüler yetiştirmeyi
nasip eylesin...
   Trafik teröründen
uzak sağlıklı huzurlu
nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Rabbim
ağız tadınızı bozdurmasın. Lütfen insana
saygı!.. Kurallara uyun
ve hem kendimizi hem
de insanımızı “Trafik
Teröründen” koruyunuz! Ki: mutlu- huzurlu bayramların tadına
varalım.
Insanımıza yazık etmeyelim, sevdiklerimizi trafiğe kurban vermeyelim. Yüreklerimiz
yanmasın, ocaklarımız
sönmesin, ağız tadımız
bozulmasın. Bayram
dönüşü hızlanacak
hepinizi- hepimizi Allah esirgesin, Allah'a
emanet olun, kazasız
belasız sevdiklerinize
kavuşun...

programının ardından Vali Polat,
Bayramın birinci gününde İtfaiye
Müdürlüğü, Huzurevi, Şehir
Hastanesi, Trafik Uygulama
Noktası, Polis Evi, 112 Acil
Çağrı Merkezi, Jandarma
Alay Komutanlığı ziyareti
ve bayramlaşma programı
düzenlendi. Bayramın ikinci
gününde ise şehit ve gazi aileleri
ziyaret edildi.
Eda DEMİREL

EMEKTAR ESNAF

AÇIK HAVA SiNEMASINA
YOĞUN iLGi
Kültürel ve sanatsal etkinliklerde
farkındalık yaratan hizmetlerini Yozgat
halkıyla buluşturmaya devam eden
Yozgat Belediyesi, açık havada ‘nostaljik’
sinema keyfini vatandaşlara yaşatmak
amacıyla ‘Açık Hava Sinema Günleri’
etkinliği düzenledi.
Vatandaşlarla
birlikte Hababam Sınıfı
filmini izleyen Belediye
Başkanı Celal Köse,
Pandemi döneminde
insanlarımız sosyal
hayattan baya
uzaklaştığını söyledi.
Köse, “Kimisi
mali kimisi sosyal
ve psikolojik açıdan
etkilendi. Ama biz
Allah’a şükür bu
aşılama ile birlikte
normal hayata dönüşle
insanlarımızı sosyal
hayata adapte etmek
ve onlara bir nebze
olsun sosyal hayatın
güzellikleri adına
da bugün açık hava
sinemamızı başlattık.
Yaz boyunca devam
edecek. Bununla
birlikte hafta içlerinde
şiir, ilahi dinletisi,

konferanslar açık
havada olacak. Bunlarla
birlikte yazımızı
inşallah böyle halkımızı
da sokağa alıştırarak
sosyal hayata yeniden
adapte etme adına
bunları yaptık” dedi.
Bu tür faaliyetlerin
Yozgat Belediyesi
olarak her zaman
devam ettireceklerini
belirten Köse, “bu da
bir ilk oldu. İnşallah
geleneksel hale gelir
ve yaz akşamlarını
vazgeçilmez haline
gelir. Açılışı da bugün
Hababam Sınıfı ile
yaptık. Filmleriyle
büyüdük. İnşallah
gelecek nesillere güzel
insanların filmleri ile
devam edecek” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat’ın emektar esnaflarından Ömer
Faruk Eraslan’ın vefatı ailesini, sevenlerini
olduğu kadar esnaf camiasını da derinden
üzdü. Yozgat’ta yıllarca Aygaz Bayiliği
yapan Ömer Faruk Eraslan vefat etti.
Cenazesi 20 Temmuz’da ikindi namazını
müteakip kılınan cenaze namazının
ardından defnedilen Eraslan’ın vefatı
esnaf dostlarını derinden üzdü.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

ÇİFTÇİ PARASINI ÖDEDİĞİ SUYU ALAMIYOR

Yozgat’ın Boğazlayan
ilçesindeki şeker pancarı
tarlaları, Uzunlu Barajı’ndan
su bırakılmaması nedeniyle
kurumaya başladı. Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ)
seslenen CHP Yozgat Milletvekili
Ali Keven, çiftçinin kullanamadığı
suyun parasını peşin ödediğini
belirterek, “Veremeyeceğiniz
suyun parasını neden tahsil
ettiniz” diye sordu. Boğazlıyan’da
yaşanan kuraklık sorununu, CHP
Boğazlayan İlçe Başkanı Ahmet
Peker gündeme getirdi. Kapalı
sulama sistemine geçilmesi
için yürütülen çalışmalar
nedeniyle Uzunlu Barajı’ndan
su bırakılmadığını açıklayan
Peker, “Uzunlu Barajı kurulduğu
günden bugüne kadar 16 bin
dekara kadar sulama imkanı
sağlayan ve CHP döneminde

VEFAT ETTi

topluma kazandırılmış bir
barajdır” dedi. Çiftçilerin dekar
başına 50 lira verdiği halde
su alamadığını vurgulayan
Peker, “Alamadıkları su için
çiftçilerimiz para ödemekte. Bu
yıl 6 bin ile 7 bin dekar arazide
çiftçimiz, Türkiye’deki kuraklıkla
beraber sıkıntı yaşamaktadır”
diye konuştu. Uzunlu, Güveçli,
Çalapverdi, Boğazlıyan, Bahariye
ve Yeşilhisar'daki köylülerin
su beklediğini belirten Peker,
yetkililere seslenerek “Bir
kezliğine 15 günlük can suyu
verin istiyoruz” dedi.
“DAMLA SU VERMİYOR”
CHP Yozgat Milletvekili
Keven de konuya ilişkin yazılı bir
açıklama yaptı. Keven, şunları
kaydetti: “Kayseri'de bulunan
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü,
sıcaktan kavrulan tarlalara su

bırakmamakta ısrar ediyor.
Yapılan bu inadın hiçbir
haklı gerekçesi yok. DSİ'nin
yönetimindeki Sulama Birliği,
üstelik çiftçilerden dekara 50
lira sulama parası tahsil etti. Yani
vermediği suyun parasını peşin
aldı. Şu an kavurucu sıcaklarda
çiftçiye bir damla su verilmiyor.
“VERMEYECEĞİNİZ
SUYUN PARASINI NİYE
TAHSİL ETTİNİZ?”
Soruyorum; barajda
şu an kaç metreküp su
bulunmaktadır? Bu suyu barajdan
bırakmamaktaki amacınız nedir?
Veremeyeceğiniz suyun parasını
neden tahsil ettiniz? Çiftçimizin
bunca ürünü kavrulduğunda ne
yapacaksınız? Bunun hesabını
kim verecek? Çiftçi dayanma
sınırını çoktan geçti.”
Haber Merkezi
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Yozgat’ın Suyla İmtihanı

KURAKLIK

KAPIDA

Yozgat’ta sıcak hava ve kuraklıkla
birlikte baş gösteren susuzluk belediye
başkanlarının adeta imtihanı oldu.

Her başkan su kaynaklarına yenilerini eklemek için mücadele veriyor. Sorgun, Yerköy,
Akdağmadeni. Suyla imtihanı büyük olan ilçelerden. Hal böyle olunca belediye başkanları
da vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına yeni su kaynakları arayışına başladı.

TASARRUF

UYARISI
Musabeyli Barajı’nda yağış yetersizliği
nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın altına
düştüğünü açıklayan Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, vatandaşlara
‘su tasarrufu’ çağrısında bulundu. Su
tüketiminin yaz mevsimi ve Kurban
Bayramı nedeni ile arttığını dile getiren
Başkan Yılmaz, su sıkıntısı yaşandığını
kaydetti. Musabeyli Barajı’nda doluluk
oranının düştüğünü anlatan Yılmaz,
“İçme suyu sistemimizi besleyen ve
5 mahallemizin içme suyu ihtiyacını
karşılayan Yozgat Musabeyli Barajının
yaşanılan kuraklıklar sonucu doluluk
oranının düşmesi nedeniyle DSİ tarafından
ilçemize içme suyu verilememektedir.
Bu sebeple bir süredir belediyemize
ait mevcut terfi merkezlerimiz ile 14
Mahallemizin içme suyu ihtiyacını
karşılamaktaydık. Terfi merkezlerimizin
gerekli olan tüm bakım ve yenileme
çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılmış,
arıza ve sistemsel problemleri giderilmiş
olmasına rağmen yaz mevsimiyle artan
su ihtiyacı ile birlikte bahçe yetiştiriciliği
yapan vatandaşlarımızın içme suyu
sistemini kullanıyor olması ve Kurban
Bayramı vesilesiyle artan nüfusla birlikte su
tüketimimiz artmış ve mevcut terfilerimiz
7/24 çalışıyor olmasına rağmen yer yer
su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu sebeple
Bahçelerini sulayan vatandaşlarımızın
bu işlemlerini alternatif kaynaklardan
yapmalarını ve gereksiz su tüketimi
konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı
olmalarını rica ediyor, hayırlı günler
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

AKDAĞ’DA
SU SEVİNCİ
Yaz sıcakları ile
birlikte susuzluğun
yaşandığı ilçelerimizden
Akdağmadeni’nde belediye
yeni bulduğu su kaynağını
da içme suyuna katmanın
heyecanını yaşadı. Başkan
Nezih Yalçın, yeni su
kuyusunun müjdesini yerinde
verdiği açıklamada, artan
nüfus artışı karşısında her
şeye rağmen kaynakların
yetersiz kaldığını belirterek
suda tasarruf çağrısında
bulundu. Başkan Yalçın,
kuraklığa bağlı içme
suyunun yüzde 45 azaldığı
ilçede toplam 4 kuyuda, 2
drenaj sistemiyle içme suyu
problemini çözdüklerini
yeni açılan kuyunun yanında
duyurdu. Yeni kuyularla
içme suyu problemini
çözdüklerini duyuran Yalçın,
nüfus artışı karşısında su
kaynaklarının yetersizliğine
dikkat çekerek, ilçe halkına
bir dizi uyarılarda bulundu.
Başkan Nezih Yalçın’ın ‘Su
problemini çözdük ama…’

diye başlayan açıklamasının
devamında şu ifadeler yer
buldu: “Akdağmadeni’nde su
problemini en aza indirmeyi
hedefliyoruz. 22 bin, 23 bin
olan nüfusumuz şu anda 60
binler seviyesinde. Tüketimin
artmasına bağlı olarak
illa su sıkıntısı yaşıyoruz.
Hemşerilerimizden suyu
tasarruflu kullanmanızı ve
zorunlu olmayan durumlar
dışında israf etmemenizi rica
ediyoruz. Birkaç gündür gece
gündüz çalışan ekibimizin
çalışması bugün itibariyle
tamamlanmış olup debisi
saniyede 12 litre olan yeni
kaynağımız depomuza
bağlanmıştır. Siz değerli
hemşerilerimden suyu
tasarruflu kullanmanızı,
israftan kaçınmanızı rica
ediyorum. Özellikle ilçe
nüfusunuzun çok arttığı bu
günlerde vatandaşlarımızın
mağdur olmaması adına
hassasiyet göstereceğinizi
biliyor, hepinize teşekkür
ediyorum.” Eda DEMİREL

Yozgat Belediyesi’nden bayram etkinlikleri başlattı

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK
Yozgat Belediyesi Kurban
Bayramı dolayısıyla, Cumhuriyet
Meydanı’nda çeşitli etkinlikler
düzenledi. Açık hava sineması
ve Yozgat’ın yerel seslerinin
konserleri vatandaşlar
tarafından ilgi ile karşılandı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgatlıyı mutlu etmek
için çalıştıklarını belirterek,
“Hemşehrilerilerimiz mutluysa,
bizde mutluyuz.

Açık Hava Konserlerimiz
yoğun katılımlarla devam
ediyor. Nida Tüfekçi Güzel
Sanatlar Lisesi, öğretmen
ve öğrencilerine bu güzel
konser için teşekkür ediyorum.
Etkinliklerimiz sürecek, İnşallah
bu yazı dolu dolu geçireceğiz”
şeklinde konuştu. Başkan Köse,
etkinliklerin yaz boyunca devam
edeceğini sözlerine ekledi.
Eda DEMİREL

SORGUN’DA
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Tüm Türkiye’yi olduğu
gibi Yozgat’ı da etkisi altına
alan kuraklık Sorgun’da da
kesintilere de neden oluyor.
Belediye, yoğun bir şekilde
sondaj çalışmaları yaparken,
Başkan Erkut Ekinci, ilçe
halkına, ‘Bahçe sulaması,
halı yıkaması gibi israfa
neden olacak faaliyetlerde
bulunmayın’ mesajı verdi.
Sorgun, yaşanan küresel
kuraklıktan en fazla etkilenen
ilçelerin başında geliyor.
Ahmet Efendi Mahallesi
başta olmak üzere yaşanan
su kesintileri vatandaşı
rahatsız ederken, Sorgun
Belediyesi yeni su kaynakları
arayışını sürdürüyor. Belediye
Başkanı Erkut Ekinci, ilçenin
su ihtiyacını karşılayan ana
depolara yeni su kaynakları
eklemek için sondaj
çalışmalarını sürdürdüklerini
kamuoyu ile paylaştı.
Ekinci: “Farklı noktalarda
yürüttüğümüz sondaj
çalışmalarımızı Ortaçayır
mevkiinde sürdürüyoruz”
dedi. Başkan Ekinci,
vatandaşa israf
uyarısında da
bulundu.
Ekinci’nin
açıklaması

şöyle: “Nüfus artışı ile birlikte
daha çok ihtiyaç duyduğumuz
suyu dikkatli kullanmak,
özellikle bahçe sulaması,
halı yıkaması gibi su israfına
sebep olan faaliyetlerde
bulunmamak toplum olarak
hepimizin sorumluluğudur.
Hep birlikte temel ihtiyacımız
olan suya gereken önemi
verelim.”Başkan Ekinci,
öte yandan yaşanan su
sorunundan dolayı bazı
kesimlerin rant elde etmeye
çalıştığını belirterek, şunları
kaydetti; “ Kurallara uymadığı
için ceza yiyenler, siyasi
rant peşinde koşup ellerini
üfeleyenler, dik duruşumuzdan
rahatsız olanlar. Yaşanan su
probleminden size ekmek
çıkmaz. Biz Sorgun'un bütün
problemlerini çözmeye
adamışız kendimizi. Boşuna
klavye silahşörlüğüne
soyunmayın. Gerçekten
mağdur olup problemin
çözülmesi için dua edenler
hiç merak etmeyin
Allah'ın izniyle er ya
da geç bu problemi
de çözeceğiz.
Uğraşımız
mücadelemiz
emeğimiz tamdır.”
Eda DEMİREL
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SiYASiLERiN BAYRAM MESAiSi
Kurban Bayramı boyunca
Yozgatlı siyasetçiler de bayram
mesailerini memleketlerinde harcadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Yozgatlı hemşerilerinin bayramını
kutladığı bir mesaj yayımladı.
Mesajında birlik ve beraberlik
vurgusu yapan Oktay, “Hepinizi
hasretle ve muhabbetle selamlıyor;
mübarek Kurban Bayramınızı tebrik
ediyorum. Rabbimizin bizlere rahmet
ve sevinç vesilesi olarak verdiği
kutsal günlerden biri olan Kurban
Bayramına kavuşmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu bayram kardeşlik
ahdimizi yenilemek, birlik
ve beraberliğimizi
pekiştirmek için
önemli bir fırsattır.
Gönül birliğimizin en
somut şekilde tezahür
ettiği bu mübarek
günler hak için halka
hizmet eden sizlerin
hemşehrilerimize
daha da yaklaşması
için de bir vesiledir.
Tüm
Yozgat’ta bayram

yapamayanların hayatını bayrama
çevirmek, büyüklerimize vefa
göstermek ve çocuklarımızı
sevindirmek için ne gerekiyorsa
yapacağınıza inanıyorum. Salgın
tedbirlerini elden bırakmadan bayram
coşkusunun memleketimizdeki
tüm hanelerde, gönüllerde en
güzel şekilde yaşanmasını temenni
ediyorum. Kurban Bayramımız
mübarek, her gününüz bayram olsun”
ifadelerini kullandı.
BOZDAĞ, ÇAYIRALAN’DAYDI
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ Çayıralan’da muhtarlar ile bir
araya geldi. Muhtarlar toplantısında
sorunları, talepleri dinleyen
Bozdağ, sorunların çözümüne ilişkin
istişarelerde bulunduklarını kaydetti.
Yozgatlı hemşerilerinin Kurban
Bayramı’nı da kutlayan Bozdağ, “Millet
olma irademizi diri tutan; birlik,
beraberlik ve kardeşlik duygularımızı
pekiştiren Kurban Bayramı’na bir kez
daha ulaşmanın huzurunu, sevincini
ve bereketini yaşamaktayız. Kurban
Bayramı, barışın, esenliğin, yoksulla
kimsesizle yakınlaşmanın yardımlaşma

ve dayanışmanın bayramıdır.
Sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin
coştuğu, kalplerin yumuşadığı, öksüz
ve yetimlerin sevindirildiği, paylaşma
ve dayanışmanın doruğa çıktığı bu
bayram günlerinin dargınlıkların
unutulmasına, insanlığın barışına,
milletimizin ve İslam aleminin
kardeşliği ve dayanışmasına vesile
olmasını Yüce Allah'tan diliyorum.
İslam âleminin, aziz milletimizin
ve Yozgatlı hemşehrilerimin
mübarek Kurban Bayramı’nı en
kalbi duygularımla tebrik ediyor,
sevdiklerinizle birlikte mutlu ve
huzurlu nice bayramlar diliyorum”
dedi.
BAŞER’DEN BAYRAM ZİYARETİ
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer de bayram mesaisini memleketi
Yozgat’ta geçirdi.
enipazar Beldesi’nde esnaf ve
vatandaş ziyareti gerçekleştiren
Başer, sonrasında Yozgat’ın kanaat
önderlerinden Şehzade Hacı Ahmet
Ergin Hoca efendinin oğlu AŞK Vakfı
Başkanı Ali Şakir Ergin Hoca efendiye
bayram ziyaretinde bulundu.

Başer, “Yozgat’ımızın kanaat
önderlerinden, Şehzade Hacı Ahmet
Ergin Hoca efendinin kıymetli evladı
Şakir Ergin Hoca efendiye bayram
ziyareti yaptım.
Allah hayırlı ve bereketli ömürler
versin. Bayramı mübarek olsun”
ifadelerine yer verdi.
SEDEF’TEN ÇAMLIK’TA
BAYRAMLAŞTI
MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef ise Çamlık Milli Park’ta
vatandaşlarla bayramlaştı. Çamlık’ta
piknik yapan vatandaşlarla
bayramlaşan Sedef, “Çamlığımızı
özlemişiz. Türkiye’nin İlk Milli
Parkı Çamlıkta hemşerilerimiz ile
bayramlaştık” dedi. Sedef, elini öpen
miniklere bayram harçlığı vermeyi de
ihmal etmedi.
KEVEN’DEN YOZGAT TURU
CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven de Saraykent, Akdağmadeni,
Kadışehri, Çekerek, Aydıncık
ilçelerine bayram ziyaretleri
gerçekleştirdi. Keven, esnaf ve
vatandaş ziyaretleri gerçekleştirerek,
hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı
kutladı. Eda DEMİREL

Memleketine Vefalı İş İnsanı Nuri Meriç,

KURBAN BAYRAMI'NDA YINE UNUTMADI
Yozgat’ın yetiştirdiği hayırsever
iş insanlarından Nuri Meriç, yine
memleketi Yozgat’ı unutmadı,
Kurban Bayramı öncesinde
ihtiyaç sahiplerine kurbanlık
desteğinde bulundu. Meriç, her
Kurban Bayramı’nda Yozgat’a
ve sınır ötesindeki mazlumlara
destek olan hayırsever iş
insanlarından. Fransa Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkanı,
Hayırsever İş İnsanı Nuri Meriç,
memleketine olan vefasını
sürdürmeye devam ediyor.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
adına her yıl kurban bağışında
bulunan Meriç, Belçika, Hollanda
ve Avusturya Yozgatlı Dernekler
Federasyonları ile birlikte 160
adet kurban bağışında bulundu.
Meriç, bu yılki kampanya ile
ilgili şunları söyledi: “Biz her yıl
bu kampanyamızı yapıyorduk,

bu bayramda yaptığımız kurban
kampanyamıza, Belçika, Hollanda
ve Avusturya Yozgatlı Dernekleri
Federasyonlarımızla birlikte
bu kampanyayı gerçekleştirdik
ve 163 canlı kurban bağışında
bulunduk. Biz de kurbanları
Yozgat ve çevresinde yüzlerce
hemşerimize pay olarak dağıtımını
yaptık. Bize vekalet veren
hemşerilerimizin kurbanlarını
yüce Rabbim kabul eylesin.
Kurbanlarımızın dağıtımında
destek olan Yozgat ve ilçelerinde
görev yapan müftülerimize
teşekkür ediyorum."
Meriç, Avrupa’da ve Yozgat'ta
yaşayan hemşerilerinin Kurban
Bayramlarını da tebrik ederek,
tüm insanlık için barışa, sevgiye,
kardeşliğe vesile olmasını
temenni temennisinde bulundu.
Tarık YILMAZ
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Yıllar önce vatanı için can verenleri de gazilik mertebesine ulaşanları da unutmadılar

ADI DEVLET DURUŞU VEFA
Kurban Bayramı dolayısıyla şehit
ve gazi aileleri de unutulmadı. Yozgat

Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat,
Belediye Başkanı Celal Köse ve eşi
Nagehan Köse ile birlikte 1995 yılında
Şırnak'ta bölücü terör örgütü ile girilen
silahlı çatışmada şehit olan Jandarma
Komando Er Alpaslan Ekici'nin ailesini
ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Vali Polat, şehitlerimizin kanı ile
sulanan bu toprakların kutsal olduğunu
belirterek, “Bir emriniz olursa kapımız
da gönlümüz de sizlere her zaman

açık. Allah sizlerden, şehitlerimizden
razı olsun. Sizleri başımızdan eksik
etmesin. Sizlerin isteği bizim için
emirdir” dedi. Vali Polat ve eşi Pınar
Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal
Köse ve eşi Nagehan Köse ile birlikte
15 Temmuz'da şehit Mustafa Koçak,
Mustafa Aslan ile 15 Temmuz Gazisi
Durak Tetik ve 15 Temmuz Gazisi
Muammer Erkaya'nın ailelerini ziyaret
etti. Eda DEMİREL

Kraliçe Yozgat'ı Salladı

Yozgatlılar Yeterli
İlgiyi Göstermiyor
Yozgat’ta aşılama oranlarının
düşük olması endişe verici bir
şekilde devam ediyor. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı
haritasındaki durumu paylaşan
Yozgat Valisi Ziya Polat da
sosyal medya üzerinden ‘Değerli
Hemşerilerim’ diye seslendiği
Yozgatlılar’a çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca’nın düzenli olarak paylaştığı
covid-19 aşı haritasında Yozgat
yüzde 56,3 ile hem Türkiye
ortalamasının altında hem de en
yakın komşularının gerisinde yer
alıyor.
Vatandaşların aşıya ilgi
göstermemesi artan vakalar
karşısında Yozgat’ı riskli
bölgelerden bir tanesi haline
getiriyor.
AŞI HARİTASINDAKİ YOZGAT
Sağlık Bakanlığı’nın aşı
haritasında Yozgat’ın aşı oranı
ülkemizin Doğu ve Güneydoğu
illeri ile aynı seviyede kendini
gösteriyor. İnsanların aşı
olmamakta ısrarcı olması artan
vakalar karşısındaki endişeyi de
artırıyor.

Yozgat, aşı haritasında yüzde
56,3 ile, komşu illerimizden yüzde
60,6 ile Sivas, yüzde 64 şile Tokat,
yüzde 62,5 ile Kırıkkale, yüzde 65,9
ile Kırşehir, yüzde 62,2 ile Kayseri
ile illerin gerisinde yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son
aşı tablosunu duyurduğu sosyal
medya paylaşımında şu çarpıcı
ifadelere yer verdi:
“Bayram artan vaka sayılarını
kontrol altına alabilmek için son
derece önemli. Aşı olup tedbirlere
uyarak toplumsal bağışıklık
sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır
döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı
olun. http://covid19.saglik.gov.tr.”
ŞEHRİN VALİSİ DEVREYE GİRDİ
Yozgat Valisi Ziya Polat da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın
açıkladığı aşı haritasını sosyal
medya hesabından paylaşarak,
Yozgatlılar’ı aşı olmaya davet etti.
Polat, “Değerli Hemşehrilerim,
Yiğitler Şehri Yozgat’ımızda
maalesef aşı oranlarımız düşük.
Lütfen Hepimiz İçin Yozgat İçin
aşılarımızı yaptıralım” diyerek
Yozgatlılar’dan covid-19’a karşı aşı
olmalarını istedi. Tarık YILMAZ

Sarıkaya Roma Hamamı’nın
tarihi dokusu gölgesinde
çekimleri yapılan Turkey Fashıon
Week (Türkiye Moda Haftası)
organizasyonunun yankıları
devam ediyor. Ünlü modellerin
katıldığı çekimlere 2021 Best
Model Of The
Turkey Kraliçesi
Melisa İmrak
İzleyenleri ve moda
severleri büyüledi.
Türkiye’nin
coğrafi merkezi ,
Yozgat’ın Sarıkaya
İlçesinde bulunan
2000 yıllık tarihe
sahip dünya çapında
meşhur Roma
Hamamı Baselıca Therma’da
gerçekleşen Uluslararası Moda
organizasyonu Turkey Fashıon
Week (Türkiye Moda Haftası)
organizasyonun da yer alan
tasarımcılar Mert Erkan, Müesser

Kurt, Aylin yılmaz Koleksiyonları
ile podyumda yer alan 2021 Best
Model Of The Turkey Kraliçesi
Melisa İmrak izleyenleri ve moda
severleri büyüledi. Yetenekli
ünlü model yürürken podyumu
coşturdu. Turkey Fashıon Week
(Türkiye Moda Haftası)
Yönetim Kurulu başkanı
Emrah kayihan modelin
gelecek vadettiğini ve
önümüzdeki yıllarda
tüm organizasyonlarda
aranılan top model
olacağından bahsetti.
Ünlü koreograf
Asil Çağıl’ın Model
ajansına kayıtlı model
önümüzdeki ağustos
ayında tüm dünya modellerinin
katıldığı Erkan Özerman’ın
gerçekleştirdiği Best Model Of
The World yarışmasında ülkemizi
temsil edecek.
Tarık YILMAZ

Yozgat'tan Bir Hayırlı Evlat Haberi

Yozgat’ta kaybettiği anne-babasının
özlemini ismini yaptırdığı çeşmelerle
yaşatan Adem Yılmaz, mezarlarını çiçek
bahçesine dönüştürdü.
Yer Yozgat merkeze bağlı Topçu Köyü.
Safinur Yılmaz 2014, eşi Süleyman Yılmaz ise
2021 yılında vefat etti.
Köy mezarlığında yan yana defnedilen
Yılmaz çiftinin oğulları anne ve babasının
özlemini onlar için yaptırdığı çeşmelerle
yaşatıyor.
MEZARLIK DEĞİL ÇİÇEK BAHÇESİ
Yılmaz, ilk olarak anne ve babasının
mezarlarının bulunduğu alanda düzenleme
yaptı. Mezar taşları, çevre duvarları, kuşlar
için suluklar, rengarenk çiçeklerle mezarlığı
mesire alanına dönüştüren Yılmaz’ın mezar
taşına yazdığı şu sözler oldukça dikkat
çekici: “Canım annem canım babam, ne sizi
unutacak kadar zaman geçecek, ne geçecek
zaman sizi unutmama yetecek. Mekanınız
cennet olsun.”
İSİMLERİNE ÇEŞME YAPTIRDI
Adem Yılmaz, anne babasının adına biri
dağ diğeri mezarlıkta iki çeşme yaptırdı.
Çeşmeleri rengarenk boyayan Yılmaz,
isimlerini de yazdırarak köylünün hizmetine
sundu. Köy halkı, anne babasına vefatından
sonra da vefa gösteren Adem Yılmaz’ın
hassasiyetinin örnek olması gerektiğini
söylediler. Tarık YILMAZ

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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Denizde boğulan genç

Yozgat'ta defnedildi

GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIYOR
Yozgat’ın Aydıncık
ilçesinde emekli polis
memuru Erdal Ertuğrul,
topladığı binin üzerinde
tarihi eseri “Haceş Müze
Evi” adını verdiği mekanda
sergiliyor.
Ertuğrul, biriktirdiği
eserlerle geçmişi geleceğe
taşıyarak yeni neslin de
ilgisini çekmeye başladı.
2012 yılında emekliye
ayrılan ve Çerkezlerin
Yozgat’ta kurduğu köylerden
biri olan Ağıllı köyündeki
evini, biriktirdiği antika
eşyalar ile müzeye çeviren
Erdal Ertuğrul, ilk olarak
evinin yanına yaptığı
bir odada bu eşyaları
sergilemeye başladı.
Ertuğrul, vatandaşların da
destekleriyle topladığı tarihi
eserlerin sayısı artıkça evinin
tamamında ve bahçesinde
antika eserleri sergilemeye
başladı.
Kurtuluş Savaşından
kalan tüfeklerden çeşitli
silahlara, gramofondan
kaset çalarlara topraktan
yapılan ambardan çeşitli
tarım aletlerine kadar birçok
koleksiyonun bulunduğu
Haceş Müze Evi tarihe de
ışık tutuyor. Çoğunluğu
bir asırlık olan objelerin

sergilendiği müze evini yılda
15 bine yakın kişi ziyaret
ediyor. Sosyal aktivitelerin
de yapıldığı bir mekan
haline gelen Haceş Müze
Evinde evliliğe adım atan
çiftlerin yanı sıra sünnet, yaş
gününü gibi faaliyetler de
yapılıyor.
Haceş Müze Evini
ziyarete gelen Elif Taşmaz,
“Daha önce burayı
duymuştuk ama ilk kez
gelme fırsatımız oldu. Çok
güzel objeler var, muhteşem
herkesin gelip görmesi
gereken bir yer” dedi.
Yasemin Gençkol ise “Çok
güzel tarihi dokusu var,
buraya ilk defa geliyoruz.
Burayı çok güzel bulduk.
İnsanların eskiden teknoloji

gelişmeden önce kullandığı
şeyler var ve hepsi çok
güzel. Otantik ve doğa ile iç
içe çok güzel ve insanların
gezip görmesi gereken bir
yer” şeklinde konuştu.
Nurbanu Nazlı da
“Haceş’e ilk defa geldik.
Burada yaşan bir tarih
olduğunu düşünüyorum.
Geçmişten günümüze
insanların yıllar boyunca
kullandıkları malzemeler
uzun emekler sonucunda
bir ayara getirilmiş ve
sergilenmiş. Alanın doğasıda
oldukça temiz. Yaşamın
stresinden uzaklaşıp gezip
görülmesi gereken bir
yer” ifadelerine yer verdi.
Antika toplamaya hobi
olarak başladığını söyleyen

Erdal Ertuğrul ise “Haceş
bizim Çerkeşçe köy odası
demektir. Ben buraya hobi
olarak başladım. Birkaç
objemiz vardı. Gelen
ziyaretçiler de eşya getirdi
burada şimdi bini geçkin
eser var.
Bunun yarısını da ziyaret
için gelen vatandaşlar
getirdi. Biz burada onların
düzenlemesini bakımlarını
yapıyoruz, sergiliyoruz.
Birçok üniversite öğrencileri
hocalarıyla birlikte geliyor
burada geçmişini tarihlerini
öğreniyorlar. Burada
geçmiş bir tarih var, eskiden
kullanılan eşyalar yapılan
her türlü objeler bulunuyor.
Ambarlar, kürekler, tarım
aletleri, radyo, plak saymakla
bitmiyor” dedi.
Yılda 15 bin kişinin
müze evini ziyaret ettiğini
de belirten Ertuğrul, “Yerli
yabancı ziyaretçilerimiz
oluyor. İnsanlar burada
yaşayan tarihi buluyor.
Burada birçok etkinlik
oluyor. Gelin damat
çekimleri, nikahlar, yaş
günleri sünnet düğünleri
oluyor. Bu yaşayan tarihi
bizden sonraki nesillere
aktarmak için çalışıyoruz”
şeklinde konuştu. İHA

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

İstanbul'dan arkadaşları
ile birlikte Trabzon'a giden
genç, deniz boğulma tehlikesi
geçirdikten sonra kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
İstanbul'dan geçtiğimiz
günlerde arkadaşları ile
birlikte Trabzon'a giden Aydın
Çamlıbel, Araklı ilçesinin
Kalecik mevkiinde denize
girdi. Denizde bir süre sonra
boğulma tehlikesi geçiren
Çamlıbel, arkadaşları ve
çevredeki vatandaşların
yardımıyla kurtarıldı. İhbar

üzerine olay yerine gelen 112
acil sağlık ekipleri tarafından
ilk müdahalesi yapılan
genç, Araklı Bayram Halil
Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Buradan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farabi Hastanesine sevk
edilen Aydın Çamlıbel yapılan
tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı.
Çamlıbel'in cansız bedeni
yapılan otopsi işleminin
ardından Yozgat'ta toprağa
verildi. Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.İHA

Trafik kazası can aldı:

1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen
trafik kazasında aynı aileden 1
kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ahmet
Ö. (50) idaresindeki 34 NV 5461
plakalı Renault marka otomobil
E-88 karayolu Yozgat'ın Sarıhacılı
mevkisinde sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
şarampole uçtu.
Kazada, sürücü ile otomobil
içerisinde bulunan Rabia Ö,
İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa
Emirhan Ö. yaralanırken Arife
Azime T. olay yerinde hayatını
kaybetti.

Otomobilde sıkışan yaralıları
olay yerine gelen itfaiye
ekipleri ve sağlık görevlileri
çıkarttı. Yaralılar Yozgat Şehir
ve Bozok Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin İstanbul’dan Sivas’a
bayram tatili için gittiği öğrenildi.
Kazayı gören sürücü Metin
Akarsu, “Ben 70 kilometre
hızla geliyordum araç benim
önümdeydi, birden yoldan çıktı
ve aşağı uçtu. Yolda fren izi falan
yoktu bir anlık bir olaydı. Arabada
5 kişi vardı” dedi.
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GÜNCEL

OLiMPiYATLAR'DAKi
TEK YOZGATLI
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, Covid-19 salgını nedeniyle
verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da başladı. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları
tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat
oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara
ev sahipliği yapacak. Açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal
Stadyum'da yapıldı. Japon İmparatoru Naruhito'nun katıldığı Olimpiyatlar açılış törenini
binden daha az kişi stadyumda izleyebildi. Olimpiyatlarda ki tek Yozgatlı sporcu ise Milli
Güreşçimiz Rıza Kayaalp. Başarılı güreşçi madalya koleksiyonunda eksik olan olimpiyat
şampiyonluğu madalyasını bu kez kazanmak istiyor.

Grekoromen güreşte 10 Avrupa
şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora
imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek
eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası
olduğunu belirterek, "Tek hedefim
Tokyo'dan altın madalya ile dönmek" dedi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlıklarını
sürdüren milli güreşçi Rıza Kayaalp,
olimpiyatlar öncesi açıklamalarda bulundu.
Kayaalp, "Son hazırlık kampındayız. Artık
son yüklenmeleri yapıyoruz. Formumuzu
zirveye çıkarmaya çalışıyoruz. En güçlü
şekilde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için
son çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasını
yaptı.
"TEK DÜŞÜNCEM ALTIN MADALYA
ALMAK"
Pandemi nedeniyle Olimpiyatların
ertelenmesine değinen Rıza Kayaalp,
“Geçen sene bazı sakatlıklarım vardı.
Olimpiyatların ertelenmesiyle onlar
iyileşmiş oldu. Şu an sakatlığım yok. Bomba
gibi hazır bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz.
Benim almadığım tek madalya olimpiyat
altın madalyası. Onu kazanmak en büyük
amacım. Eğer kazanırsam benim için büyük
bir başarı olacak. Tek düşüncem altın
madalya almak. Sonrasında ise bir kaç yıl
daha güreşe devam edeceğim. 20 yılı aşkın
bir süredir güreşiyorum. Bu ağır sporu bu
kadar yapmak kolay değil" şeklinde konuştu.
"10 AVRUPA ŞAMPIYONLUĞU
SONRASI OLIMPIYATA GITMEK
BÜYÜK AVANTAJ”
10 kez Avrupa şampiyon olmanın kolay
olmadığını belirten Kayaalp, “Bu kolay değil.
Çok güçlü ülkeler var. Avrupa'da 11 finalim,

10 şampiyonluğum var. Bu kolay değil.
Kırılması zor bir rekor. Bu kadar başarılı bir
dönemin sonrasında olimpiyatlara gitmek
büyük avantaj ama elbette her şey minderde
belli olacak" ifadelerini kullandı
"BABA OLMAK ÇOK GÜZEL DUYGU”
Geçtiğimiz aylarda baba olan Rıza
Kayaalp, Baba olmanın çok güzel bir duygu
olduğunu altını çizerek, şu ifadelere yer
verdi: "İnsanın şampiyonluklardan daha
fazla sevinebileceği bir şey daha varmış o

da çoğunuzun olması. Baba olmak çok güzel
bir duygu. Onu çok özlüyorum. Olimpiyattan
sonra eve döndüğümde kızımda babasını
daha iyi tanıyacak. Çünkü evden uzun süre
ayrı kaldığım için beni devamlı unutuyor.
Aramızda aşırı bir bağ kurulamadı. Çok
ayrı kalıyoruz. Tek hayalim olimpiyat altın
madalyasını kazanıp, kızım eşim ve ailemle
güzel bir zaman geçirmek."
RAKIPLERIMIZ DEĞIŞMEDI
Geçmişte kazandığı başarıların kendisine

tecrübe olacağını düşünüp düşünmediği
sorusunu cevaplayan Rıza Kayaalp,
şöyle devam etti: “Tabii ki. O kadar çok
madalya aldık ki bireysel olarak bakarsak
inanılmaz bir madalya koleksiyonumuz
var. Binlerce sporcunun hayali olabilecek
bir madalya koleksiyonumuz var. Tabii
ki bunun tecrübesi var. Yılların verdiği,
şampiyonaların verdiği tecrübe ile oraya
gideceğiz.
O kadar başarıyla olimpiyata gideceğiz.
Tabii ki etkisi olacak. Rakiplerimiz
şampiyonalarda yendiğimiz rakiplerin
aynısı. Onlar bizden çekinecekler. Biz de
ona göre maça çıkacağız. Hiçbir zaman
rakibimizi küçümsemeyeceğiz. Bundan
önceki şampiyonlukların olimpiyatın
habercisi olduğunu sürekli dile getirdiğini
hatırlatan Rıza Kayaalp, “Olimpiyat altının
habercisi olur. Bir önceki olimpiyatta gümüş,
ondan önceki olimpiyatta da bronz olmuştu.
Bunda olimpiyatlarda şampiyonluğun
habercisi olur diye düşünüyorum. İnşallah
şampiyonlukla ülkeme dönerim. Şu an
bir şey hissetmiyorum. Tecrübeli bir
sporcuyum. Öyle çok heyecan yapmak
gücü bitirir bilirsiniz. Sporcunun çok
heyecanlı olmaması gerekir. Sporcunun
heyecanı ve stresi kontrol edebilmesi çok
önemli. O yüzden maç gününe kadar çok
bir heyecanım olacağını düşünmüyorum.
Kuralar çekildikten sonra orada biraz
heyecan olursa olur. Zaten ben kendime
güveniyorsam, gücüm kuvvetim yerindeyse,
sakatlığım yoksa Allah’a şükür fazla bir
heyecanım olmaz diye düşünüyorum.”
İHA

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK YARIŞI

YOZGAT'TAN GEÇECEK

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat’ın emektar esnaflarından

Ömer Faruk ERASLAN’ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise
en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan
TransAnatolia’da geri sayım başladı.
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise
en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan
TransAnatolia’da geri sayım başladı.
13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında
gerçekleşecek TransAnatolia’da
Eskişehir’den start alan yarışçılar 14 ilden
geçerek Kars’a ulaşacaklar.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu desteğiyle düzenlenen
TransAnatolia Rally Raid’de yarış severleri

Anadolu uygarlıklarının gözbebeği
Eskişehir’den, Türkiye’nin zümrüt tacı
Kars’a macera dolu bir yarış bekliyor.
TransAnatolia’nın 11.yılında Anadolu’nun
kadim topraklarında yarışacak sporcular
sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı,
Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat,
Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum,
Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14
il sınırından geçerek 2 bin 300 km yol
yapacak.
Özel etap oranının %67 ile en yüksek
olduğu TransAnatolia’da bu yıl yarışçıları
oldukça zorlu etaplar bekliyor. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Kıymetli Büyüğümüz, Çınarımız, Babamız, Varlığı Bıraktıkları
ile Hayatımızın her anında yaşayan ebedi yol göstericimiz.
Zekası, çalışkanlığı, azmi ve dürüstlüğü ile 54 yıllık ömrünü
insanlara hayırla Vakfetmiş Atamız,

Vakıf Ahmet ÖZIŞIK'I
Ebediyete intikalinin 40'ıncı sene-i devriyesinde,
Rahmet ve Özlemle anıyoruz.
Kabrin Nur, Mekanın Cennet olsun Canım Babamız.

Zafer ÖZIŞIK
ÖZIŞIK AİLESİ ADINA

