“YOZGAT HiZMETiN EN iYiSiNE LAYIK”
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
partisinin kadın kolları kongresine
katılmak üzere geldiği Yozgat’ta
bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.
Bozdağ’ın ilk durağı Yozgat Adalet
Eğitim Merkezi oldu. Yozgat Adalet
Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özden
tarafından karşılanan Bozdağ, merkezin
bölümlerini tek tek gezdi. Bozdağ’a
ziyaret sırasında Yozgat Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak ve Yozgat İl
Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı
da eşlik etti. >>> 2. SAYFADA
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AK KADINLAR TEK YÜREK
AK Parti Kadın Kolları kongresi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye
Selva Çam, AK Parti Yozgat Milletvekili Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK
Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ve partililerin
katılımı ile gerçekleşti. AK Kadınların tek yürek olduğu kongrede, seçime tek liste ile
giren İlknur Ünal, güven tazeleyerek, yeniden AK Parti Kadın Kolları Başkanı oldu. 2'DE

SAYI:2588

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

YHT’DE ÖN SÜRÜŞ
Hat ve ray serimi tamamlanan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde
ilk test sürüşü gerçekleştirildi. Test sürüşü
için Yerköy'den hareket eden hızlı tren ilk
kez Sivas'a ulaştı. Yozgat-Sivas arasında
ray serim işlemlerinin tamamlanmasının
ardından hızlı tren ilk kez test sürüşü için
Sivas'a gitti. >>> 7. SAYFADA

"ESNAFLIĞI ZORLAŞTIRDI"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
41 yaşındaki Sanayi esnaflarından Oto
Yükseliş sahibi Arslan Yıldırım oldu.
Çocukluk yaştan itibaren esnaflığa
başlayan Arslan Yıldırım’a mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk. >>> 7. SAYFADA

Taner Demirer açıkladı

"Tedavimiz var"

PROJE
AB standartlarında olacak
BEDELI 3
MILYON

SEFAATLi’YE

SALCA FABRiKASI

Şefaatli’de kurulması planlanan salça fabrikasında ilk adımlar atıldı. TKDK destekli
projenin imzaları Yozgat Valiliği’nde atıldı. İmza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya
Polat “AB standartlarında olan işletme bölgesel kalkınmaya büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

6 bin 372 kişi aşılandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkoloji ve
Hematoloji Uzmanı hemşerimiz Prof. Dr. Taner
Demirer, yaptığı açıklamada kovid19’a karşı
artık bir tedavinin olduğunu söyledi. >> 3'TE

İMZALAR ATILDI
Vali Polat’ın da katılımıyla gerçekleşen imza
törenine, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker,
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Şefaatli
Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, AK Parti
Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, Milliyetçi
Hareket Partisi Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel
Çelebi ve Şefaatli Belediyesi Proje Müdürü
Sümeyye Erdoğmuş katıldı. >>> 3'TE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 1 milyon
200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyledi. >> 3'TE

Perilere moral çiçeği
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadınlar
Hentbol 1. Liginde mücadele eden Yozgat Aile
Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübüne moral
ziyareti gerçekleştirdi. >>> 8. SAYFADA

Tecrübeli smaçör
Sorgun Belediyespor'da

AXA Sigorta Efeler Liginde
mücadele eden temsilcimiz
Sorgun Belediyespor, Rusya'nın
Lokomotif Novosibirsk takımında
forma giyen 32 yaşındaki Rus
smaçör Pavel Zakharov’u
renklerine kattı. SPORDA

Boğazlıyan Belediyesi sahip çıkıyor
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MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte İlçelerde hem teşkilat hem sivil
toplum kuruluşları hem de vatandaşlarla bir araya geldi. 5'TE

E

“Gücümüz hemşerilerimizden”

Boğazlıyan
Belediyesi
kısıtlamanın
olduğu soğuk kış
günlerinde sokak
hayvanlarına sahip
çıkarak ilçenin
çeşitli bölgelerine
onlar için yiyecek
bırakıyor. 6'DA

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Yer altı ve yer üstü
kaynakları itibariyle
zengin bir bölgede
yaşıyoruz.
Bu manada Yozgat
aynı zenginliği taşıyor.
Madenleri; tarımı,
hayvancılığı, sebze ve
meyve üretimi nedeniyle bakire bir il konumundadır.
Yatırıma, üretime
müsait zengin kaynaklarımız vardır. Seracılık
yapabileceğiniz güzel-

likte ilçelerimiz vardır.
Yerköy-Sekili Ovası,
Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, Saraykent
ovaları, Çekerek, Aydıncık, Akdağ yaylaları
sizleri bekliyor.
Mineral değeri yüksek sıcak suları yatırımcıya davetiye çıkartıyor.
Kazankaya Kanyonu, Karanı Dere Vadisi,
Çekerek-Aydıncık Yaylaları avcılık ve doğacılık turizmi için oldukça
müsait alanlar.
Yozgat, tarihi, turizmi, doğa güzellikleri
ile kendini tanıtması
gereken bir il diye düşünüyoruz.
Yozgat'ın en ciddi sorunu yatırımekonomi ve işsizlik. Hayat pahalılığı
ekonomik sorunları
gündeme getiriyor.

Bu Şehrin Üretim Yapan İnsana İhtiyacı Var

Ailelerde yaşanılan
işsizlik, geçim sıkıntısını artırıyor. Yozgatlı
bu sıkıntıyı her zaman
iliklerinde hissediyor.
Yozgat'a yatırım yapabilecek iş adamlarını, girişimci dostlarımızı davet ettik. Ne yazık
ki, bu güne kadar ciddi
manada bir yatırımcıyı
Yozgat’a getiremedik.
Ferdi ve küçük
çaplı yatırımlar da Yozgat'taki işsizliğe çare
olamadı. Geçim sıkıntısı yaşayan ve işsizlikle mücadele eden
Yozgatlı hemşerilerimiz
iş arama ümidiyle diiğer illere göç edip
Yozgat'ı terk ediyorlar.
Yozgat sürekli göç
veriyor
Büyük şehirlere
ve yurt dışına giden
Yozgatlılar maalesef
işçi-memur olarak ka-

“YOZGAT HiZMETiN EN iYiSiNE LAYIK”
ÖNEMLİ BİR YATIRIM
Adalet Eğitim Merkezi’nin Yozgat’a
kazandırılan önemli bir yatırım olduğunu
dile getiren Bozdağ, “2017 yılında
Adalet Bakanı olarak temelini attığımız
merkezin hizmete girdiğini görmek
bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır.
Yozgat ve Yozgatlı hemşehrilerimiz
hizmetlerin en iyisine layıktır. Pandemi
sürecinin bitmesinin ardından her hafta
300’e yakın Adalet Bakanlığı personeli
Yozgat’ımıza gelerek burada eğitim
alacak hem de Yozgat’ımız gezip görme
imkanı olacaktır” dedi.
İSTİHDAMA KATKI
Bozdağ, merkezin istihdama da
önemli katkı sağlayacağını belirterek,
“Yozgat Eğitim Merkezi hem istihdam
imkanı sağlayacak hem de Yozgat
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde Ankara ve Rize’de bulunan
Adalet Eğitim Merkezlerinin 3’ncüsü
Yozgat’ta inşa edilmiştir.
Yozgat’ımıza böyle bir eser
kazandırdığımız için Rabbimize
şükrediyorum. Üniversitemiz, Polis
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Mesleki Eğitim Merkezi, Adalet
ve Diyanet Eğitim merkezleri ile
Yozgat’ımızı bir eğitim üssüne
dönüştürdük” ifadelerine yer verdi.
MERKEZİN DONANIMI
Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı
döneminde temeli atılan ve Yozgat’a
kazandırılan Adalet Eğitim Merkezi,
Adalet Bakanlığı personeline hizmet
içi ve öncesi eğitim vermek üzere inşa
edildi. 50 bin metrekare alan üzerinde
inşa edilen ve 5 yıldızlı otel konforunda
olan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi 378
konaklama kapasiteli, içerisinde açık/
kapalı spor alanları, hobi aktivite alanları,
çocuk kulübü, yürüyüş ve parkuru,
kütüphane gibi sosyal donatı alanları
bulunuyor.
KÖSE’YE ZİYARET
Bozdağ Belediye Başkanı Celal
Köseyi makamında ziyaret etti. Bozdağ
Belediye ziyareti sonrası Başkan
Köse’yle birlikte AK Parti Yozgat İl
Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya
gelerek İl Yönetim Kurulu Toplantısını
gerçekleştirdi.Eda DEMİREL

lıyorlar ve tekrar şehrimize dönmekte zorluk yaşıyorlar. Nedeni
belli herkes doğduğu
yerde değil doyduğu yerde yaşamak
zorunda kalıyor.
Bizim tek umudumuz Yozgat'a yatırımcıyı getirebilmek. Yozgat ekonomisini ciddi
manada canlandırmak.
Son dönemde gelen şeker fabrikaları
ve Çanakkale Seramik fabrikalarının
Yozgat'ta açılması yeni
bir umut oldu denebilir...
Gönül istiyor ki,
şehir merkezine, organize sanayine ve
ilçelere kurulacak yeni
işyerleri ile Yozgat'ın
ekonomisine bir canlılık getirelim, işsizimiz
kalmasın, insanımızın
karnı doysun.

Ancak bu Yozgatlı
için umut olmaktan
öte gitmiyor.
Yatırımcıların Yozgat’a davet edilmesi
gerekiyor. Yozgat'ta
yatırım alanları çok,
kavgadan anarşiden
uzak, sakin-sessiz bir
ilimiz var. Biz diyoruz
ki: Yozgat yatırıma
oldukça müsait bir il,
buyurun gelin, Yozgat'a yatırım yapın.
Birilerinin anlattığı gibi
değil Yozgat! Yozgat'ta
işçi ücretleri de düşük,
bina-arsa fiyatları da
uygun, yeter ki, yatırımcılar bölgemize
gelip şehrimizde araştırma yapabilsinler.
Sonuçta Yozgat'ın
pazarlanması, tanıtımının yapılması,
yatırımcının davet edilmesi her Yozgatlının
asli görevidir. Bazen

sitem olarak da ifade
ediyoruz: “ Yozgatlı
kendi şehrine sahip
çıkmıyor” diyoruz.
Siyasetçisi, bürokratı,
devlet adamı, işadamları yetiştiren bu il,
ne yazık ki, ekonomik
manada yüzü gülmeyen bir il konumundadır.
Neyimiz eksik? Yatırımcı eksik, iş alanları
eksik, Yozgat’ın tanıtımı eksik; Defalarca yazmış olmamıza
rağmen bunları tekrar
etmekten usanmayacağız...
Yozgat’ta ne eksik?
Lotomotif güç eksik,
kadro eksik, girişimci
insanlar eksik, birliktelik ve birbirimize
olan güven eksik. Güven, sadakat, birliktelik, sermaye!..
Birbirimize güven-

mek zorundayız. Bir
araya gelmek, bir birimize destek olmak
zorundayız. Ekonomik
birliktelikleri yeniden
kurmak zorundayız.
Yozgat'ta olsun,
Yozgat dışında olsun,
Yozgat'ı seven, Yozgat'a gönül veren insanlarla birlikte hareket etmek zorundayız.
Yozgat'ın buna ihtiyacı
var.
Yozgatlı kendi şehrine sahip çıkmak zorunda; bunun başkaca
yolu yok!.. Yozgat’a
sahip çıkacak insanlara
ihtiyacımız var!....
Gerçek manada
Yozgat’a ve Yozgatlıya
sahip çıkacak insanlar
lazım.
Bu şehrin koç gibi
yiğit ve kendisini şehrine adayacak insanlara ihtiyacı var.

AK KADINLAR TEK YÜREK
AK Parti Kadın Kolları kongresi,
AK Parti Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam,
AK Parti Yozgat Milletvekili Anayasa
Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ,
AK Parti Yozgat Milletvekili ve
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
Yusuf Başer ve partililerin katılımı
ile gerçekleşti. AK Kadınların tek
yürek olduğu kongrede, seçime
tek liste ile giren İlknur Ünal, güven
tazeleyerek, yeniden AK Parti Kadın
Kolları Başkanı oldu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Ünal, kendisini bu göreve layık
görenlere teşekkür etti. AK Parti
Yozgat 6. Olağan Kongremizi
büyük bir coşku ve heyecanla
gerçekleştirdiklerini dile getiren
Ünal, “Katılımlarıyla bizleri
onurlandıran AK Parti Genel
Merkez Kadın Kolları Başkanım
Sn. Lütfiye Selva Çam’a, Genel
Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK

üyelerimize, Anayasa Komisyon
Başkanı, Bakanım Sn. Bekir
Bozdağ’a, GM Seçim işleri başkan
yardımcısı Milletvekilim Sn. Yusuf
Başer ve kıymetli eşine, İl Başkanım
Sn. Yusuf Başer ve Yönetim kurulu
üyelerine, Belediye Başkanım Sn.
Celal Köse ve Kıymetli Eşine, her
süreçte yanımızda destek olan
salonun süslenmesinde yükümüzü
alan İl Gençlik Kolları Başkanım
Sn. Kazım Emiroğlu Şimşek ve
yönetimine, Komşu illerimizden
gelem kıymetli il kadın kolları
başkanlarıma, İlçe Belediye
başkanlarım ve ilçe başkanlarıma,
Emektar ilçe kadın kolları
başkanlarım ve yönetimlerine,
İlçe gençlik kolları başkanlarım
ve yönetimlerine, mahalle
başkanlarıma, Meclis üyelerime
ve katılan tüm delegelerimize,
STK başkanlarına, kıymetli basın
mensuplarımıza ve beni yalnız

bırakmayan dostlarım ve aileme
çok teşekkür ediyorum. Ve her
daim destekleriyle yanımızda olan
ve kongremize telgrafıyla güzel
dileklerini bize ulaştıran şehrimizin
medar-ı iftiharı gururumuz
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn.
Fuat Oktay beyefendiye ayrıca
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
EMİN ADIMLARLA
HEDEFLERE
Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın izinde 2023,2053
ve 2071 hedeflerine adım adım
ilerlediklerini söyledi. Bu hedeflerin
gerçekleşmesi için tüm dinamikleri
ile çalışacaklarını dile getiren
Ünal, Şerefü-L Mekani Bil-Mekin
(Makamların Şeref ve izzeti
oturanlarla kaimdir). Bu Şeref’e ve
izzete ebedi layık olmak duasıyla.
Durmak Yok Yola Devam” dedi.
Eda DEMİREL
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SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

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

BASIM YERİ

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

Alış: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

8/-1
7/1
-1/-11
-2/-7

DAMLA
YAŞAM ECZANESİ
ECZANESİ

Kentpark yolu Yimpaş Avm
Karşısı No:2

TEL: 217 25 55

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

6/-1

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:21 07:48 12:58 15:35 17:58 19:20

Şefaatli’nin salça fabrikası…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Üreten bir Yozgat
diyoruz her fırsatta.
Tıpkı üreten bir Türkiye hayalimizde olduğu
gibi.
Artık devleti yönetenler de şunu çok iyi
biliyor; üreten, milli
ekonomi modeline
sahip, özellikle kendi
kendine yeten ülkeler
daha özgür.

Cephede süngü,
barut, ateşli silahlarla
yapılan harpler küresel
ekonomi savaşlarına
dönüştü.
Ve o savaşı kazanmanın yegane yolu
üretmek üretmek üretmek oldu…
Doğru zamanda
doğru üretim modelleri
ile toplumları sürekli
hareketli, idealleri uğruna diri tutabilmek.
Yapabiliyorsanız pek
çok şeyi başardınız
demektir.
Ülkemizde de bu
anlamda iller arasında
ciddi bir üretim savaşı
yaşanıyor. Yozgat’ın
içinde bulunduğu durumu geri kalmışlık
olarak mı yorumlamalıyız?

Kayseri, Çorum, Kırıkkale, Sivas gibi üretim modelini keşfetmiş
illerin gölgesinde kalmanın bedelini ödüyoruz bir anlamda.
Bakın belediyelere…
Hatta belde belediyelerine.
Artık belediyelerin
dahi kendi kendine
yetmeye çalıştığı, devletin nüfus oranlarına
göre göndereceği bütçeyle değil öz kaynakları ile ayakta kalma
modelini geliştirmenin
mücadelesini verdiği dönemi yaşıyoruz.
Belediyeler dahi öz
kaynağını oluşturmanın plan ve programını
yaparken, hiç olmazsa
enerji giderlerini karşılayacak GES Projelerini

hayata geçirirken ilçelerimizde neler olmaz?
Her ilçeyi canlandırın hayalinizde ve potansiyellerine bir bakın
lütfen.
Yozgat üretemeyecek kadar aciz bir şehir
mi?
Kesinlikle hayır!
Bugün Çandır ilçemize bakıyorum yarım
asır öncesinden kurulmuş üretim tesisleri
çıkıyor karşıma.
Sorgun, Akdağmadeni, Sarıkaya’da sınırların ötesine üretim
yapan fabrikalar var!
Yerköy, tarım aletlerinde sadece bugün
değil dününde de üreten ilçesi olarak çıkıyor
karışımıza.
Boğazlıyan, toprağında

da sanayisinde de üreten bir ilçe.
Geçtiğimiz hafta
Yozgat Valisi Sayın
Ziya Polat’ın makamında bir protokol töreni
vardı.
3 milyon 619 bin
lira proje bedelli, TKDK
destekli Salça Fabrikası’nın protokolü imzalandı.
Bereketli topraklarında organik ürünler
üreten ancak bunu
tarımsal sanayide üretime dönüştüremeyen
Şefaatli, bölgenin kaderini değiştirecek çok
önemli bir adım attı.
Şefaatli Belediye
Başkanı Sayın Müjdat
Karaca’nın da en başından beri destek verdiği, belediye olarak

ortak olduğu bir proje.
Bu fabrikada yılda
750 ton salça, 238 ton
ayva reçeli, 80 ton
bamya konservesi,
324 ton yaprak sarma
konservesi üretilecek.
Hammadde ihtiyacının
tamamı il merkezi ve
ilçelerden temin edilecek.
Fabrika denildiğinde bacasından yoğun
dumanları çıkan 300500 insanın aynı anda
çalıştığı, ağır sanayi
gelmesin.
Yozgat, bereketli
topraklarında ürettiğini
işlese tek başına Türkiye’nin önemli oranda
tarımsal ihtiyaçlarını
karşılar.
Bugün paketleme
tesisine dahi ciddi ih-

tiyaç duyan bir şehir
Yozgat.
Hal böyle olunca bir
şehrin valisinin makamında imzalanan protokolün önemini varın
siz hesap edin.
Şefaatli’nin salça
fabrikası bundan sonraki özellikle tarımsal
alandaki fabrikalar adına önem arz ediyor.
Başta yatırımcıya daha sonra da bu
sürece destek veren
yöneticilere teşekkür
ediyorum.
Şefaatli’nin salça fabrikası tek başına bulunduğu ilçenin değil bölgenin üreten çiftçisinin
de rol modeli ve teşvik
kaynağı olacak.
Emeği bulunanlar var
olsun!

Taner Demirer açıkladı

"Tedavimiz var"
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı
hemşerimiz Prof. Dr. Taner Demirer,
yaptığı açıklamada kovid19’a karşı artık bir
tedavinin olduğunu söyledi. Daha önce de
Çin aşısı Sinovac gönüllüsü olan Demirer,
“Kanada’nın Montreal Eyaletinde 4 bin
500 hastanın katılımı ile yapılan randomize
çift körlü bir çalışma Kolşisinin Kovid
19 da oldukça etkili olduğunu gösterdi.
Kovid 19’a karşı elimizde etkin bir tedavi
var artık. Kolşisinin Kovid19’da hastaneye
yatış, entübasyon ve ölüm oranlarını çok
önemli ölçüde azalttığı gösterildi. Yan
etkisi de çok az olan bir ilaç, hem de ucuz”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

PROJE
AB standartlarında olacak
BEDELI 3
MILYON

SEFAATLi’YE

SALCA FABRiKASI

Şefaatli’de kurulması planlanan salça fabrikasında ilk adımlar atıldı. TKDK destekli
projenin imzaları Yozgat Valiliği’nde atıldı. İmza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya
Polat “AB standartlarında olan işletme bölgesel kalkınmaya büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Yozgat’ta 6
bin 372 kişi
aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke
genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişinin
aşı olduğunu söyledi. (23 Ocak itibarı ile)
Bakan Koca, Türkiye’de iller bazında aşı
dağılımının görülebileceğini belirterek,
“ Pazartesi gününden itibaren bunu canlı
olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık
çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224
bin ’den fazla kişi aşı oldu” dedi. Bakan
Koca’nın paylaştığı aşı haritasına göre
ise Yozgat’ta 6 bin 372 kişi aşı oldu. Eda
DEMİREL

İmza töreninde konuşan Yozgat Valisi
Ziya Polat “AB standartlarında olan işletme
bölgesel kalkınmaya büyük bir katkı sağlayacak.
Fabrikada, yıllık bazda, 750 ton salça, 238 ton
ayva reçeli, 80 ton bamya konservesi, 324 ton
yaprak sarma konservesi üretilecek. Ayrıca
işletme hammadde ihtiyacının tamamını
ilimizden ve çevresinden tedarik edecek.
Yozgat’ımıza hayırlı olsun ”dedi.
İMZALAR ATILDI
Vali Polat’ın da katılımıyla gerçekleşen imza
törenine, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker,
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Şefaatli
Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, AK Parti
Şefaatli İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, Milliyetçi
Hareket Partisi Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel
Çelebi ve Şefaatli Belediyesi Proje Müdürü
Sümeyye Erdoğmuş katıldı.
PROJE BEDELİ 3 MİLYON
Şefaatli Belediyesi ve Şefaatli Ziraat Odası
Başkanlığı ortaklığında ilçede yapılması
planlanan 3 milyon 619 bin lira proje bedelli, 2
milyon 351 bin lira TKDK destekli Salça ve Gıda
Fabrikasının sözleşmesi Yozgat Valiliği'nde

düzenlenen törenle imzalandı. Fabrikada, Biber
Salçası, Ayva Reçeli, Yaprak Sarma, Bamya
Konservesi üretimi yapılacak.
DESTEK BEKLİYORUZ
Yatırımcının ve yatırımın her zaman destekçisi
olacaklarını dile getiren Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat Karaca, “Gayret bizden, takdir
Rabbimden. Tüm Yozgatlı hemşehrilerimizin
desteklerini bekliyoruz” dedi. Karaca, üreten bir
Şefaatli için çalışacaklarını ve tüm ilçe halkının
da desteklerini beklediklerini söyledi. Şefaatli’nin
bereketli topraklarının üretimde ve katma
değerde de yerini alacağına değinen Başkan
Karaca, “İlçemizin bereketli topraklarında kalite
ve aroması yüksek ürünlerimiz yetişiyor. Biz
bu ürünlerin katma değerinin yüksek, ilçeye
kazandıran ürünler olması için çalışıyoruz. Ve bu
çalışmalarımızın karşılığını yavaş yavaş alıyoruz.
Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek”
şeklinde konuştu.
KALİTESİ YÜKSEK
Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan
Erdoğmuş, Şefaatli ve köylerinde yıllardır
domates üretimi yapıldığını söyledi. İlçede

üretilen domatesin aroma ve kalite bakımından
yüksek kalitede olduğunu kaydeden Erdoğmuş,
“Şefaatli Ovası Yozgat’ın 'salçalık domates
ihtiyacının yüzde 34 karşılıyor. Ürettiğimiz
domatesler aroma ve kalite bakımından çok iyi.
Bundan dolayı salça fabrikası kurulmasını biz
tercih ediyoruz ve Şefaatli ve Yerköy üreticileri
olarak yaklaşık 2 bin 500 dekar arazide salçalık
domates üretimi yapılıyor” ifadelerine yer verdi.
SEDEF’TEN TEBRİK
Salça ve gıda fabrikası kurulması için Yozgat
Valiliğinde imzalanan protokolün ardından
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef, Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat Karaca’yı tebrik etti. Sedef,
fabrikanın istihdama da katkı sağlayacağını
belirterek, “Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat
Karaca'nın da yoğun gayretleriyle Şefaatlili
hemşerilerimizin İstihdamına, çiftçilerimizin
üretimine, İlçe ekonomisine önemli katkılar
sağlayacak salça fabrikası hayırlı olsun. MHP
Belediyeleri Üretken Belediyecilikle hizmetlerini
sürdürecek. Tebrikler Müjdat Karaca” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL

KENAN
EROĞLU
Ocak hatıralarım konusuna kaldığımız yerden devam ediyorum:
(Notlarımda bulunan
görüşler 1975-76 yılları
ile daha öncesini kapsamaktadır.
Bu gün esasta ve
Türk Milliyetçiliği fikriyatımızda, Vatan Millet
sevgimizde, Devletimize olan bağlılığımızda,
Tarihimize olan sevgi
ve saygımızda bir değişiklik olmamakla
birlikte, bu gün itibariyle sadece olaylara
bakışımızda bazı küçük
farklılıklar da olmuş
olabilir. Onları da yeri
geldikçe açıklama yoluna gideceğim.)
“Hepimizin bildiği
gibi Ülkücü Gençlik
büyük bir hızla çoğalmakta ve Türkiye’nin
her tarafına dal kol

salmaktadır.
Okullarda ve eğitimde aradığını bulamayan genç nesillerimiz
Ülkücü Harekete akın
etmekte ve aradığını
burada bulduğunu zannetmektedir. Şurası bir
gerçektir ki sağ teşkilatların en güçlüsü,
hatta sol teşkilatlardan
da birlik-beraberlik,
tek liderlilik bakımından üstün olan Ülkücü
Hareket istikbale doğru
akarken bazı zaafları
da berberinde götürmektedir.”
“Tarih tekerrürden
ibarettir denir. Hiç ders
alınsaydı tekerrür eder
miydi? Osmanlı devletinin son zamanlarından beri devam eden
yenileşme hareketleri
neticesi, kendi kendine
yabancı, ümitsiz, bedbin, aşağılık kompleksi
sahibi, ne yaptığını
bilmeyen gençler yetişmiştir.
O günden bu güne
yeniden dirilme hamleleri olmuştur. Ama
bu hadiselerin hepsi
de yarıda kalmış ve
tarihe gömülmüştür.
Tarihe bazen bir kara
leke ve bazen de bir
iftihar belgesi olarak

geçen İttihat-Terakki
hareketi pek büyük
kahramanlar yetiştirmiş, pek büyük işler
başarmış, dünyanın
her tarafından haber
alabilen Abdulhamid’i
bile devirebilmiştir. Fakat kendileri daha feci
akıbetlere uğramışlar,
koskoca İmparatorluğun parçalanmasına
sebep olmuşlar ve
birer serseri kurşunla
öldürülmüşlerdir. Daha
sonraki Türk Ocağı
hareketi ise yine ülke
çapında teşkilatlanmış, nice kahramanlar
yetiştirmiş, nice ilim
fikir adamları yetiştirmiş ama neticede
o’da tarihten silinmiş,
Türk siyasi hayatında
yeterince etkili olamamıştır.”
(Yukarıda Türk
Ocakları için yazdığım
bu cümle o günlerde
benim bilebildiğim kadarıyla öyle görünüyordu.
Türk Ocakları adı
pek duyulmazdı, daha
çok Ülkücü derneklerden bahsedilirdi. Ayrıca
o günlerde benim Türk
Ocakları hakkında pek
bilgim yoktu.)
“1968’de kurulan

kullanılan bakır tabaklar,
tencereler, tepsi ve
helkeler, kursiyerlerin
elinde sanat eserlerine
dönüştürülüyor.
Yozgat Halk Eğitim
Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu bünyesinde açılan
bu kurslarla unutulmaya
yüz tutmuş bakır işleme
sanatının gelecek
nesillere aktarılması
amaçlanıyor. Son 3 yılda
ise kursa 100’ü geçkin
kursiyer katılarak bu
sanatı ayakta tutmaya
çalışıyor.
“Bakır işlemeciliğini
gün yüzüne çıkarmak için

çalışıyoruz”
Bakır işlemeciliğinin
unutulmaya yüz tutmuş
meslekler arasında yer
aldığını söyleyen Usta
Öğretici Derya Yılmazer,
“Biz burada 3 yıla yakın
başta kadınlarımız olmak
üzere her kesime bakır
işlemeyi öğretiyoruz.
Kursiyerlerimiz hem
evlerindeki eski bakırlarını
yeniliyorlar hem de yeni
bakırlardan tasarım
yapıyorlar. Aynı zamanda
da satış yaparak evlerine
destek oluyorlar. Bizim
amacımız insanlara sanat
öğretirken aynı zamanda
da pandemi sürecinde
gönüllerine dokunmak.
Bakır işlemeciliği bizim
öz kültürümüz yıllar
öncesinde kullanılan bakır
maalesef artık unutulmaya
yüz tuttu. Biz de naçizane
Yozgatlı kadınlar olarak
tekrardan gün yüzüne
çıkarmak için çalışıyoruz”
dedi.
“Aile bütçeme katkı
sağlıyorum”
Kursiyer Bediha Uçar
ise “Daha önceleri bu
sanatı hiç duymamıştım.
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“Ocak Hatıralarım -10-”
Ülkü Ocakları (Genel
Merkezi) en yakın bu
hareketlerden örnek
alarak, onların başarısızlıklarınınsebepleri
araştırılarak, hangi
konularda başarılı oldukları incelenip dersler alınmalıydı.”
(Bana sanki eskilerden ders alınmamış gibi görünürdü.
Disiplinli olmaktan ve
disiplinden Çok sık söz
ederdik ve “biz disiplinli bir hareketiz” derdik.
Hatta dışarıdan bakıldığında da çok disiplinliymiş gibi görülürdük.
Ben hareketin içinden
ve her zaman yönetici
olduğum için bu durumun böyle olmadığını
görüyor ve endişe ediyordum.. )
“Yozgat’ta Genç
Ülkücüler Teşkilatı’nın
ilk kurulması da olmak
üzere, Türkiye’nin hemen her tarafındaki
şubeler, herhangi bir
vesileyle açılmış. Bir
miting sonrası kalabalığı tüm derneğe üye
olmuş, bir heyecan
dalgası üye sayısını
kabartmış, mitingin
havası, heyecan dalgası geçince dernekler
açılmaz olmuştur. “

(Nitekim Yozgat’ta
da ağabeyler tarafından 1970 Temmuz
ayında görkemli bir
meydan toplantısı yapılmış, üye sayısı bu
heyecan dalgası ile
400’lere ulaşmıştı.
Meydan toplantısının
heyecanı azaldıkça
Genç Ülkücüler Teşkilatına gelip gidenler de
azalmıştı.)
"Bisikletle yola çıkılmış ama yolcu sayısı
bir otobüsün götüreceği kadardır. Bisiklet
bu kadar yolcuyu götürebilir mi? Tabiidir
ki çatırdayacak, çatlak
sesler yükselecektir.
Dikkat edilirse, komünistlerin çoğunlukta
olduğu yerlerde teşkilatlarımız daha güçlü ve daha disiplinli,
üyeler birbirine daha
sımsıkı bağlı. Hâkimiyetimiz altına aldığımız
yerlerde ise hemen
birbirimizi yemeler ve
dedikodular başlamış,
dernekler önemlerini
yitirmiş, mevki peşinde koşmalar artmıştır.
Sanki Komünistlerin
antiteziymiş gibi ve reaksiyoner bir hareketmişiz gibi hep onlara
tabi oluyoruz. Bilhassa

taşra teşkilatlarında ve
Yozgat’ta; Komünistler
bildiri dağıtmış, biz neden dağıtmıyoruz? Komünistler gece yapıyor
biz niye yapmıyoruz?
Komünistler şunu yapıyor biz niye yapmıyoruz? Vs. Şeklinde
devam etmekte, hareketlerimiz sanki kendi
stratejimiz yokmuş gibi
dışımızdaki teşkilatlara
göre ayarlanmakta,
kendi olan ve programlarımıza tabi olmamız
gerekirken umumiyetle Sol’un oyunlarına
gelmekte ve sokağa
dökülmekteyiz. Temel
stratejimiz bilinmediği
için ne yapacağımız nasıl hareket edeceğimiz
bilinmemektedir.”  
(Yozgat’ta da daha
çok genç arkadaşlar,
koşa koşa gelirler,
“komünistler bildiri
dağıtıyor”, “biz neden
dağıtmıyoruz?” ya da
“komünistler şöyle
geziyorlar böyle geziyorlar” derler bizim
de aynı hareketleri
yapmamızı beklerlerdi.
Bizden de komünistler
gibi hareket etmemizi
isterlerdi. Tabi biz öyle
hareket etmezdik. “Biz
kendi düşüncelerimize

ve kendi ihtiyaçlarımıza
göre bildiri dağıtır vs.
işler yaparız” derdik
ama dinleyen kim.)
(O günlerde)
“Ülkücülerin vasıfları
ve Ülkücülük değişik
şekilde yorumlanmakta, kumar-kâğıt oynayan, içki içen, her
türlü herzeyi yiyenler
de Ülkücü olabilmekte.
Ülkücülük nimetlerinden istifade edebilmektedirler. Buna karşılık
terbiyeli ve ahlaklı,
herkese karşı sevgi
saygı besleyen kişiler
de Ülkücü olmakta ve
diğer gurupla kısır bir
çekişmeye girmektedirler. Bu genç yaşta
başlayan sürtüşme ve
çekişmeler ilerde kim
bilir ne hallere dökülecek, ne tür kavgalara
sebep olacaktır.”
Not: 1- Bu yazı
dizisinde 1975-76
yıllarını kapsayan bölümünü  “tırnak içinde “yatık” ve daha
koyu yazı ile belirttim.
2- O gün aldığım
notlar için bu gün bazı
açıklamalar yapma gereği hissettim. Bu açıklamalarımı da parantez
içimde düz yazı olarak
belirttim.

Bakır, kadın elinde sanata dönüşüyor

Yozgat'ta, Halk Eğitim
Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu bünyesinde açılan
bakır işlemeciliği kursuna
katılan kadınlar, eski bakır
kaplara çeşitli motifler
işleyerek, süs eşyasına
dönüştürüyor.
Halk Eğitim Merkezi
bünyesinde açılan bakır
işleme kursunda, eski
bakır kaplara yeni motifler
işleyen kursiyerler, hem
meslek öğreniyor, hem
de aldıkları siparişlerle
ev ekonomisine katkı
sağlıyor.
Geçmişte mutfakların
vazgeçilmezi olarak

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

Annelerimiz bakırları
hurdacıya veriyordu.
Sonra halk eğitim
merkezinde bakır işleme
kursuna geldim. Önceki
attığım bakırlara şimdi çok
üzülüyorum, daha önce
hiç değerlendirememişim.
Şimdi burada kendi
emeğimle işlemek
ve aile bütçesine
katkıda bulunmak
çok güzel bir duygu.
Burada eski bakırları
değerlendiriyoruz ve
yenilerden de tasarım
yapıyoruz. Eski kazanları,
ibrikleri, tencere, tavaları
tekrar yeniliyoruz ve
mutfaklarımızda tekrardan
kullanıyoruz” şeklinde
konuştu.
“Bakır işlemeyi
severek yapıyorum”
Kursiyer Leyla
Çamlıbel de, “3 yıldır
bu kursa geliyorum, çok
seviyorum bu işi. Eski
bakır helkeleri, kazanları
yeniliyoruz. Sipariş
alıyoruz, bakırı motif motif
işliyoruz. Kolay olmuyor
ama işi öğrenince çok
zevkli ilerliyor” ifadelerine
ver yerdi.İHA

Dolandırıcılar acımadı
Yozgat’ta kendisini
jandarma olarak tanıtan
dolandırıcı, yaşlı çiftin
60 yılda biriktirdiği 21
cumhuriyet altınını aldı.
Yozgat’ın Divanlı
Mahallesi’nde ikamet
eden Salih ve Satı
Yılmazer çiftini telefonla
arayıp kendisini jandarma
olarak tanıtan kişi, Salih
Yılmazer’in hırsızlık
suçuna karıştığını
söyleyerek evde bulunan
altınları incelemeye
alacaklarını ve bunun
için de eve sivil ekip
göndereceğini söyledi.
Telefondaki kişi,

Salih Yılmazer’den eve
gelecek sivil ekibe
parola sormasını istedi.
Parolanın da ‘bayrak’
olduğunu kendisine
bildirdi. Parolayı doğru
söylediği takdirde evde
bulunan altınları sivil
ekibe vermesini söyleyen
dolandırıcı, Yılmazer
çiftini uzun süre telefonda
oyaladı. Eve gelen kişiye
parolayı soran Salih
Yılmazer de evde bulunan
21 Cumhuriyet altınını
teslim etti.
Uzun bir aranın
ardından teslim ettikleri
altınların gelmediğini

fark eden yaşlı çift
dolandırıldıklarını
anlayınca durumu
jandarma ekiplerine
bildirdi.
Bunun üzerine
harekete geçen İl
Jandarma Komutanlığı,
JASAT ve İstihbarat Şube
Müdürlüğü ekipleri,
yaptıkları kapsamlı
araştırmanın ardından
zanlıyı Kayseri’de altınlarla
birlikte yakaladı. Zanlının
altınların bir kısmını
bozdurduğunu belirleyen
jandarma ekipleri de kalan
altınlar ve bir miktar parayı
yaşlı çifte teslim etti.İHA
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Çocuk
Oyunları
YAHYA
AKSOY
Çocuk, hareket ve
oyun demektir. Oyun
sözü çocukla ve insanla bütünleşmiştir.
Anne karnında
başlayan hareketleri, doğumdan sonra
görsel nedenlere bağlı davranışlar izler ve
çocuklar oyunla doğar
ve büyürler.
O nedenle çocuk
oyunları önem taşırlar ve kültürel öğeler
içerirler. Halk kültürünün temel izlerini
çocuk oyunlarında
bulabiliriz.
Oyunlarda ailenin
gelenekleri ve görenekleri de önemli bir
yer tutar.Oyun şekilleri, oyun araç ve gereçleri zamana göre
değişim gösterir. " Ah
nerede o eski günler
!" ve "Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım...” söylemlerinde çocukluğa
özlem vardır. Doyasıya oynanan oyunlar,
insanların benliğinde,
ruhunda, gönlünde,
gözünde ve aklında
derin izler bırakırlar.
Oyunlarda kıyafetler, oyun malzemeleri,oyun konuları, oyun
şarkıları,masalları,
deyimleri ve figürleri
özel anlam içerirler.
Bunları tahlil ve tarif ettiğimiz zaman
, toplumun kültür
değerleri çok yönlü
olarak ortaya çıkar.
Toplumun ve halkın yaşam felsefesi,
bütün derinlikleri ile
çocuk ve halk oyunlarında, halk müziğinde
ve halk çalgılarında
görülebilir.
Kız ve erkek çocukların oyunlarında
kendisine özgü özellikler bulunur. Oyun
konuları ve oyun
malzemeleri farklı
farklıdır.
Kız ve erkek çocuklarının birlikte
oynadıkları karma
oyunları da vardır.
İçeriğinde aile kültürü
ve yaşam felsefesi
ile yaşam şekilleri,
mekânları, kıyafetleri ve geleceğe bakış
açıları görülebilir.
Eğitimde özel ve
öncelikli bir yer tutan
oyunların, özel bir anlamı ve önemi de bulunmaktadır. Oyunlar,
eğitimin ve yaşamın
büyük bir parçasıdır.
Okullara, aileler ve
öğretmenlere de bu
alanda büyük sorumluluk düşmektedir.
Yıllar önce Kültür
Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü folklor
araştırmacıları Türk
Cumhuriyetleri'ne
yaptığı araştırmalarda
çocuk oyunlarını da
belgeleyerek, arşivlemiş ve hepsini bir
kitap bütünlüğünde
"Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları"
(M.Özhan,Prof.Dr.
Malik MuradoğluKB,1997) yayınlamıştır.
Bu oyunlarla,
Türkiye'de oynanan
çocuk oyunları karşılaştırıldığı zaman ,
aradan geçen binlerce yıla rağmen,

oyunların özü, sözü,
konuları ve ruhu
arasındaki öz ve söz
birliği açıkça görülmektedir.
Azerbaycan'da
çocuk oyun adları:
Bahar bayramı, dört
taş,elma saklama,kovalamaca, on taş,şah
vezir,saklambaç,köse,çizik,mendil attı,topu ver Vb.
Kazakistan: Ad
koyma,aşık oyunu,atışmalı oyunlar,avuç
vurma ,kör teke,tavşan, mendil Vb.
Kırgızistan : Akmek, beş taş, çıbık
at, deve, elma yeme,
kör teke,saklanmak,
ip kesmek Vb.
Özbekistan:At,aşık
vurdu,horoz, kavun,
saka, taş vuruş, su
dibinde taş al Vb.
KKTC : balık kaçtı,çakı, domuz, ender
tuna, kırlangıç, güvercin uçtu Vb.
Uygurlarda: güreş,
dönme salıncak,nişancılık,kaç kaç top,
oğlak kaçırma-çevgan,kayak, top kaç,meydan,ceviz, ak
terek-gök terek,ok
yay,kayak Vb.
Türkiye: Aşık
oyunları,birdirbir,dokuz taş, el el üstüne,
horoz,ip atlama, çelik
çomak,kaldıraç, postacı, beş taş, tekerleme,sek sek, sandık
başı, yattı kalktı,at
oyunu ,cangoloz,
happan Vb.
Orta Asya'dan
Anadolu’ya bir kültür köprüsü kuran
çocuk oyunları, halk
kültürümüzün derin ve renkli izlerini
taşımaktadır.Geçen
zamanlar, kültür
değerlerinin özüne
ve sözüne zarar vermemektedir. Kökleri
derinliklerde olan
halk kültürü ve çocuk
oyunları, hepimizin
kimliğinden, benliğinden , kişiliğinden
derin izler taşımaktadırlar.
Çocukluk dönemini
şiirle en güzel şekilde
anlatan, ünlü şaire
A.A.Akboğa şöyle
demekte:
"Nerde o eski günler, eski oyunlar?/
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım,/Seksek,
misket,dokuz taş
geçmişte kaldı onlar,/
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Kağıttan kayık
yapıp,derede yüzdürürdüm,/Her gün
çamur içinde annemi
kızdırırdım,/ Sapanımla taş atıp, komşuyu kızdırırdım,/
Keşke hiç büyümeseydim,hep bir çocuk
kalsaydım.
Zaman hayallerimi, öğütüp tek tek
yerken,/'Göz yumup
açmak' kadar yıllar
geçiyor erken,/ Daha
oynamadığım, nice
oyunlar varken,/Keşke büyümeseydim,
hep bir çocuk kalsaydım..."
Eski doğal oyunların yerini şimdi, dijital
oyunlar aldı.
Şairin izniyle yazıma aldığım şiirinde
dediği gibi, eski oyunlardan anılar kaldı.
Oyunlar da zamana uydular.
Tatil geldi, haydı
çocuklar oyuna,doyasıya oynayın!...

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

“Gücümüz hemşerilerimizden”
MHP Milletvekili İbrahim Ethem
Sadef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu,
Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay
ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte Yerköy, Şefaatli, Boğazlıyan,
Yenifakılı, Saraykent, Akdağmadeni
ve Sorgun ilçelerinde hem teşkilat
hem sivil toplum kuruluşları hem
de vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretlere ilişkin açıklama
yapan MHP İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu, “Hemşerilerimizden
aldığımız güçle çalışıyoruz” dedi.
Her zaman vatandaşın yanında
olduklarını dile getiren Irgatoğlu,
“Biz vatandaşlarımızın her zaman
yanındayız onlar da sağ olsunlar

bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Aklı
fikri Türkiye olan , tek hedefi bu
aziz milleti hak ettiği yüksek refah
ve huzur ortamına kavuşturmak
olan partimiz inandığı yolda
milletinin yanında yürümekten
asla vazgeçmeyecektir” şeklinde
konuştu.
VATANDAŞLA BİRLİKTEYİZ
Irgatoğlu, göreve geldiği ilk
günden bu tarafa vatandaşla
birlikte olduklarını belirterek,
“Göreve geldiğimiz günden
bugüne kadar hep halkımızla iç
içe çalışıyoruz. İlçelerimizi ziyaret
ediyoruz. Teşkilatlarımızla ve sivil
toplum kuruluşları ile görüşüyoruz.

Halkımızın nabzını halkımıza
sorarak tutuyoruz. Milletvekilimiz
İbrahim Ethem Sedef beyefendi de
bizleri yalnız bırakmıyor. Halkın
vekili ile halkı ziyaret ediyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları
olarak hangi ilçede ziyaretlerde
bulunduk ise hep sıcak bir
karşılama oldu. Hemşerilerimiz
bizi gittiğimiz her yerde bağrına
basıyor. Nereye gitsek o hanenin
yada iş yerinin bir üyesi gibi bizleri
ağırlıyorlar. Milliyetçi Hareket
Partisi olarak sadece seçimlerde
değil her zaman halkımızın
yanında olmak adına ziyaretlerimizi
yapıyoruz. Halkımızın partimize

ve Milletvekilimize olan
yoğun teveccühü bizim azimle
çalışmamıza vesile oluyor.
Bizde onlardan aldığımız güçle
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İlçelerimizi şehrimizi karşı karış
gezerek nerde ki hemşerilerimizin
derdi varsa, nerde ki istekleri varsa
ve bizlerden ne bekliyorlarsa onları
dinleyip ona göre çalışmalarımızı
yürüteceğiz. Her zaman daha güçlü
bir şekilde çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Bizleri bağrına basan
ve her yerde bizlere sahip çıkan
hemşerilerimize teşekkürü de
borç bilirim” ifadelerine yer verdi.
Haber Merkezi

6
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Boğazlıyan Belediyesi sahip çıkıyor
Boğazlıyan
Belediyesi
kısıtlamanın olduğu
soğuk kış günlerinde
sokak hayvanlarına
sahip çıkarak ilçenin
çeşitli bölgelerine
onlar için yiyecek
bırakıyor.
Boğazlıyan
Belediyesi
ekiplerinin her
canlının himzetinde
olduğunu dile getiren
Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan
Coşar konuya ilişkin
yaptığı açıklamada;
“Sokağa çıkma
kısıtlamasında ve
soğuk kış gününde
yiyecek bulmakta

güçlük çeken
sokaktaki can
dostlarımızı yalnız
bırakmıyor, onlara
destek olmaya devam
ediyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Yaşadığımız
dünyanın sadece
bize ait olmadığını
kaydeden Başkan
Coşar, "Yaşadığımız
dünyada diğer
canlıları da korumak
her şeyden önce
insanlık görevimiz.
Bunu bir belediye
hizmeti olarak değil
insanlık vazifesi olarak
düşünmek gerekiyor"
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

RADYOLOJİK TETKİK RAPORLAMA
HİZMETİ ALINACAKTIR
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
12 Aylık Teleradyoloji Yöntemi İle Radyolojik
Tetkik Raporlama hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/754178
1-İdarenin
a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan
Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200
YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 35421750702176633 - 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat.ihale@
saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Teleradyoloji
yöntemi ile MR (Magnetik Rezonans
) raporlama hizmeti alımı 20.000 adet
Teleradyoloji yöntemi ile BT(Bilgisayarlı
Tomografi) raporlama hizmeti alımı 84.666
adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Sorgun Devlet Hastanesi ,
Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir
Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.06.2021, işin
bitiş tarihi 01.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü
Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A
Merkez / YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 22.02.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi
için alınması zorunlu olan ve ilgili
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen
sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İnternet ortamı görüntü transferini sağlayan
programın uyumluluğunu belgeleyen DICOM
(3.0 formatında ) organizasyonu tarafından
onaylanmış DICOM (3.0 formatında )
conformance belgesi teklif dosyasına
konulacaktır.
İstekli/istekliler teklif ettiği görüntü transfer
programının IHE ( Integrating Health
Enterprise ) uyumluluğunu teklif dosyasında
sunacaktır.
İhaleye katılacak istekliler yazılım
sağlayıcılarının Sağlık Bakanlığı KTS Kayıt
sisteminde kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale
teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu
gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı
alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan
ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması
gerektiği teknik şartnamede belirtilen
aşağıdaki belgeler:
istekli firma rutin raporlama ve acil raporlama
talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı
hangi iletişim ve mesajlaşma programları
ile yapacağını teklifinde ayrıntılı şekilde
belirtecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul
edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Kurumlarda yapılmış olan
MR, Tomografi v.b tetkik görüntülerinin
raporlandırılması hizmetleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler
katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat
İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı
Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT /
Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin
miktarı ile bu kalemler için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
ILN01299117

Yardımlar İstanbul'dan
İstanbul’dan hayırsever bir iş insanı
Şefaatli Fetih Ortaokuluna masa, sandalye
ve okul araç gereç yardımı yapıtı. Şefaatli
İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de
gelen araç gereçlerin okula indirilmesinde
bizzat bulunarak elleriyle eşyaları okula
taşıdı.
Kaymakam Günlü yaptığı açıklamada;
"Fatih Ortaokulumuzun tüm eğitim araçgereçlerini bir hayırseverimizin katkılarıyla
yeniledik ve Kendilerine ve emeği geçen
tüm çalışma arkadaşlarımıza” teşekkür

ediyoruz. Çocukların geleceği için çalışmak
lazım" dedi.
Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay
Yılmaz’da yaptığı açıklamada; "Başta ilçe
kaymakamı Sayın Muhammed Fatih Günlü
ve hayır sahibine teşekkür ederim” diye
konuştu.
Okul Müdürü Mustafa Kayaarslan ise;
“Okulumuza yardımlarından dolayı hayır
sahibine ve bu konuda bize yardımcı olan
ilçe Kaymakamız Muhammed Fatih Günlü’ye
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yerköy'de gönülden yardım
Yozgat’ın Yerköy
ilçesinde gönüllü
besleme üyeleri korona
virüs salgını nedeniyle
doğada yem bulmakta
güçlük çeken sokak
hayvanlarını beslemek
için her gün hayvanlara
mama dağıtıyor.
İlçedeki tüm sokak
hayvanlarının yardımına
koşan gönüllüler,
korona virüs salgını
sürecinde hayvanların
bakım ve tedavilerini
de yaptırmaya

devam ediyor. Sokak
hayvanları için getirilen
mamalar gönüllü
vatandaşlar tarafından
sokak hayvanlarına
dağıtılıyor.
Pandemi nedeniyle
sokak hayvanlarının
da zor bir süreçten
geçtiğini söyleyen
Fahri Genç, bu süreçte
ellerinden geldiğince
sokak hayvanlarına
destek olmaya
çalıştıklarını dile getirdi.
İHA

KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek
Okulu Otobüs Kaptanlığı bölümünden almış olduğum öğrenci
Kimlik Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Fatih GÜL
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SEMİHA
ARASBORA
Gönül ile hasbihal
Gönül her tabibe derdini açma
Dermanı gözde ki sele yazmışlar
Sen sen ol ağyara sırrını saçma
En derin yarayı dile yazmışlar
Haksızlığa karşı dilini kısma
Mazluma gelince gürleyip esme
Eş dosttan selamı sabahı kesme
Hatayı tövbeyi kula yazmışlar

7

GÜNCEL

YHT’DE ÖN SÜRÜS

Hat ve ray serimi tamamlanan
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
(YHT) Projesi'nde ilk test sürüşü
gerçekleştirildi.
Test sürüşü için Yerköy'den
hareket eden hızlı tren ilk kez Sivas'a
ulaştı.
Yozgat-Sivas arasında ray serim
işlemlerinin tamamlanmasının
ardından hızlı tren ilk kez test sürüşü
için Sivas'a gitti.
Yerköy'den hareket eden
hızlı trenin ağırlık test sürüşü
gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde Sivas'a ulaşan
hızlı tren daha sonra tekrar Ankara'ya

döndü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
Hattı Projesinde önemli bir aşamaya
gelindiğini duyurdu. Bakanlıktan
yapılan açıklamada, Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde
performans testlerinin başarıyla
tamamlanmasının ardından AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın
açılışının yapılarak işletmeye
alınacağı ifade edildi.
PERFORMANS TESTİ BUGÜN
14 Eylül 2020’den bugüne
süregelen yükleme testlerinin
başarı ile devam ettiği anımsatılan

açıklamada, "25 Ocak 2021 tarihi
itibariyle hattın performansı üzerinde
yapılacak olan testlere başlanacak.
Ankara-Balışeyh konvansiyonel
hat kesimi ve devamında BalışeyhSivas yüksek hızlı tren hat kesimi
üzerinde, yüksek hızlı tren setinin,
imalatı tamamlanan demiryolu
hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon
katener hattı altındaki performansı
ile hat üzerinde bulunan tüm
sinyalizasyon sistemi, özellikle tren
tespit sistemiyle olan etkileşiminin
gözlemlenmesi amacıyla performans
testi yapılacak” ifadelerine yer
verildi.

Açıklamada, 25 Ocak 2021
Pazartesi günü saat 08.00’de
Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar’ından
kalkacak olan yüksek hızlı trenin, söz
konusu testlerinin yapılarak Sivas’a
ulaşacağının da altı çizildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı
ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm
testleri, dinamik testler, ETCS Seviye
1 testleri ile devam edileceğini ve
testlerin başarışla tamamlanmasının
akabinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı
Tren Hattının açılışının yapılarak
işletmeye alınacağının da bilgisi
aktarıldı. Eda DEMİREL

Muhannetle yapma niza gargaşa
Aklı olan kalble eder temaşa
Dünya malı için girme telaşa
Zenginin malına hile yazmışlar
Âlimin zikkesi mezar taşıdır
Yüzünde çizgiler hayat yaşıdır
Benim demek aptal cahil işidir
Tek onundur arşıala yazmışlar
Olacak isen ol Hakk'ın aşığı
O dur göze veren nuru ışığı
Erenlerin vazgeçilmez maşuğu
Vuslatı bir tek ecele yazmışlar
Gönül su misali her yöne akma
Dünyada Allah'ın emrinden çıkma
Dinlersen Arası gönüller yıkma
HU adını her gönüle yazmışlar

PiYASA ŞARTLARI ESNAFLIĞI ZORLAŞTIRDI
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 41 yaşındaki Sanayi
esnaflarından Oto Yükseliş sahibi
Arslan Yıldırım oldu.
Çocukluk yaştan itibaren
esnaflığa başlayan Arslan Yıldırım’a
mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
BABA MESLEĞİNİ
SÜRDÜRÜYORUM
Çocukluktan bu tarafa esnaflığını
başlayan Yıldırım, babamızın
mesleği olduğu için başladık. Baba
mesleği olduğu için gidip geldikçe
bu işi öğrendiğini söyledi.
ESNAFLIK ÜZERİNE
HAYALİM VARDI
Yıldırım, “Hayalimizde esnaflık
vardı. Baba mesleğini devam
ettirmek için esnaf oldum. Ve
şuanda da devam ediyorum” dedi.
Dünden bugüne esnaflık

hayatında değişimlerin olduğunu
belirten Oto Yükseliş sahibi Arslan
Yıldırım, “önceden esnaflık güzeldi.
En azından para kazanıyordum.
Ama şimdi para kazanmakta
zorlanıyoruz, bunun sebebi ise
piyasa şartlarından dolayı” dedi.
BİRLİK BERABERLİK
KALMADI
Yıldırım, “Esnaflar arasında
birlik ve beraberlik kalmadı. Bunun
nedeni geçim şartları yoksa insanlar
mı değişti. Onu bilmiyorum ama
tek bildiğim esnaflar ve insanlar
arasında birlik ve beraberlik
kalmadı” dedi.
ESNAFLIĞI SEÇMESİNLER
Yeni işyeri kuracaklara seslenen
Oto Yükseliş sahibi Arslan Yıldırım,
“Şu şartlarda esnaflığı seçmesinler.
İlk önce okusunlar. Esnaflık zor iş”
diye konuştu.
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LiGE CEVRiLDi Perilere

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın
devre arası hazırlık kampı tamamlandı. Kırmızı-siyahlı takımda gözler lige çevrildi.
Devre arasında 7 oyuncu
ile yollarını ayıran, 9 oyuncuyu
kadrosuna katan Yozgatspor
1959 FK’da ligin ikinci yarısının
ilk maçında konuk edeceği
Büyükçekmece Tepecikspor
maçının hazırlıkları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı İstanbul
ekibi ile yapacağı maçın
hazırlıklarını Bozok Şehir
Stadyumu dış sahasında
sürdürüyor. Yozgatspor 1959
FK, Tepecikspor ile 28 Ocak
Perşembe günü Sorgun İlçe
Stadyumunda karşılaşacak.
TAKIMDAN AYRI
ÇALIŞIYORLAR
Yozgatspor 1959 FK’da
sakatlıkları süren Ziya İstek
ile Fatih Emircan takım ayrı
çalışıyor. Her iki oyuncu da
takımdan ayrı sağlık ekibi
nezaretinde düz koşu yapıyor.
Ziya İstek ile Fatih Emircan
Tepecikspor maçında forma
giymemesi bekleniyor.
FORVET BİLMECESİ

Yozgatspor 1959 FK’da
forvet bilmecesi sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takımın sezon
başında kadrosuna kattığı üç
forvet oyuncusu da sezonun
ilk yarısında gol atma başarısı
gösteremedi. Bunun üzerine
transfer döneminin açılması
ile 9 oyuncuyu kadrosuna
katan Yozgatspor 1959 FK’da
forvet bölgesine oyuncu arayışı
ise sürüyor. Kırmızı-siyahlı
takımda ligin ikinci yarısının
başlamasına kısa bir süre kala
aranan golcünün bulunamaması
ise endişeleri arttırıyor.
SORGUN’DA OYNAYACAK
Öte yandan Bozok Şehir
Stadyumunda yıkım çalışmaları
sürüyor. Yozgatspor 1959
FK, ligin ikinci yarısındaki iç
saha maçlarını Sorgun İlçe
Stadyumunda oynayacak.
Kırmızı-siyahlı takıma bu
sezonun ikinci yarısında Sorgun
ev sahipliği yapacak. Murat
KARATEKİN

moral çiçeği

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübüne moral ziyareti gerçekleştirdi. Başer,
takım kaptanı Simge İçyer’e çiçek vererek başarı
dileklerinde bulundu. Sporu ve sporcuyu her
zaman destekleyeceklerini dile getiren Başer,
“Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden
Yozgat Aile sosyal politikalar Gençlik ve spor
kulübünü ziyaret ederek Polatlı Belediyespor
karşılaşması öncesi Kaptan Simge İçyer'e çiçek
takdim ettik ve takımlara başarılar diledik”
ifadelerini kullandı. Öte yandan Yozgat ASP
GSK, Polatlı Belediyespor'a 36-29 mağlup oldu.
Eda DEMİREL

Tecrübeli smaçör
Sorgun Belediyespor'da
AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden
temsilcimiz Sorgun Belediyespor, Rusya'nın
Lokomotif Novosibirsk takımında forma giyen
32 yaşındaki Rus smaçör Pavel Zakharov’u
renklerine kattı. Bursa Büyükşehir Belediyespor
ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan
Danilo Pavloviç'in sezonu kapatması üzerine,
oyuncu arayışına giren sarı siyahlı takım,
tecrübeli smaçör ile sezon sonuna kadar
anlaştı. Zakharov, geçen sezon takımı ile
lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Yeni
transfere ilişkin konuşan Sorgun Belediyespor
Kulübü Başkanı Ergin Gül, “ Oyuncumuz Danilo
Pavloviç’in sakatlığı sonucu sezonu kapatması
üzerine Rus oyuncu Pavel Zakarov’u kadromuza
kattık. Son iki sezondur Rusya’nın Lokomotiv
Novosibirsk takımında forma giyen tecrübeli
smaçör geçen sezon takımı ile lig şampiyonluğu
yaşamıştı” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

