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YOZGAT’TA ENGELLERi

BULUT’A ÖĞRETMENLiĞi

BIRAKTIRAN TUTKU

Bozkır’da Yaşam Programı’nın bu haftaki
konuğu Yozgat’ın tanınmış isimlerinden Bahri
Bulut oldu. Öğretmenlik mesleğini bırakarak ‘baba
mesleğim’ dediği otobüsçülüğe başlayan Bulut,
programda anılarından, yaşadıklarından, kısacası
Yozgat’tan bahsetti. Bulut, “Otobüsçülük zor bir
meslekti. Bu sektör babamın mesleği. Küçük
yaşlardan beri babamın otobüsçü oluşundan
dolayı sektörle iç içeyim. Hem eğitim hem
baba mesleği ile çok ilgilendim" dedi.
>>> 3. SAYFADA

KALDIRACAKLAR
DUR DURAK BiLMiYOR
Göreve geldiği ilk günden
bu tarafa ziyaretlerini
aralıksız sürdüren AK Parti
İl Başkanı Yusuf Başer,

Yozgat Sanayici ve İş
Adamları Derneği Yozgat
İl Temsilciliği’ni (YOSİAD)
ziyaret etti. > 2. SAYFADA

RiSK YÜKSEK
HARiTA MAVi
Sağlık Bakanlığı haftalık korona virüs vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Bakanlık

tarafından yapılan açıklamada, her 100 bin kişideki vaka sayısı verileri yer alıyor.

İLÇELER DÜŞÜK RİSKTE
Açıklanan verilere göre 15 -21 Şubat tarihleri
arasında her 100 bin kişide Yozgat’taki vaka
sayısı 37,70 olarak görüldü. Buna göre de
Yozgat yüksek riskli iller arasında yer aldı.
Tüm bu verilere karşın, Hayat Eve Sığar (HES)
uygulamasında Yozgat ve ilçelerinin tablosu
‘düşük risk’ anlamına gelen ‘mavi’ renge
dönmüş durumda.
Yine HES uygulamasına göre ilçeler de
düşük riskli görünüyor. Şefaatli İlçesi’nin birkaç
noktasında ‘yüksek risk’ anlamına gelen ‘kırmızı’
noktalar yer alıyor. >>> 3. SAYFADA

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu
Genel Başkanı Serhat Baran
öncülüğünde, Avrupa Sosyal Yardım
Platformu Sorumlusu Soydaş Erdinç
ve ekibinin başlattığı Akülü Araba
Kampanyası sona erdi. Baran,
Yozgat ve ilçelerinde yaşayan
engelliler için başlattıkları
kampanyanın sona erdiğini
söyledi. >>> 4'TE

VATANDAŞ NE DiYOR?
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı
haftalık verilere göre Yozgat,
korona virüs haritasında yüksek

riskli iller arasında yer aldı.
Biz de bu durumu sokaktaki
vatandaşa sorduk. >> 3'TE

Ömer Faruk Ersoy: Kendimiz
tedbir almamız lazım. Maske, mesafe
ve temizliğe dikkat etmemiz lazım.
Gerçekten de milletimiz dikkat etmiyor.
İnşallah tez elden kurtuluruz.

Hatice Baydur: Benim 80 yaşında
annem yatalak. Ben sürekli telefon
ediyorum ama gelip bakmıyorlar.
Yozgatlı kendine bakmıyor. Herkes kendi
derdini ve çıkarını düşünüyor.

ATAK HELiKOPTERiNiN

MAKETiNi YAPTI
Pandemi sürecinde sokağa çıkamayınca
boş vakitlerini evinin bahçesinde bulunan
atölyede ahşap oyuncak yaparak geçiren
Nuh Halıcı, yaptığı oyuncakları kasabadaki
çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı

Kasabası’nda yaşayan Mevlana Mahallesi
Muhtarı Nuh Halıcı, pandemi sürecinde
kendisini korona virüsten korumak için
marangoz babasının çocuklukta yapmış olduğu
ahşap ürünleri yapmaya başladı.
>>> 7. SAYFADA

AKDAĞ’A KÜLTÜR EVi

VE KENT MÜZESi
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, geçtiğimiz günlerde
ilçenin kültürel özellikleri ile ilgili
bir dizi temasta bulunmak üzere
Ankara’ya gitmiş, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile
görüşme gerçekleştirmişti. 6'DA

Misli.com 3. Lig ikinci
grupta ligde kalma
mücadelesi veren
temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’da hoca
arayışları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı
takımla adı
geçen Teknik
Sorumlu Erhan
Kayaaslan,
Yozgat ve
Yozgatspor’un
olduğu
yerde hayır
deme lüksünün
olmadığını dile
getirdi.
SPOR DA

Siyasi parti ve STK
yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat
Milletvekili Ali Keven, Sivil Toplum
Kuruluşları ile siyasi partileri ziyaret ederek,
görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili
Keven beraberinde İl Başkanı Abdullah
Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet
Ali Erbaş ve il yöneticileriyle birlikte
ziyaretlerine DEVA Partisi, İYİ Parti ve Saadet
Partisi İl başkanlıklarını ziyaret ederek
sürdürdü. >>> 5'TE
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Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 22’inci
haftasında deplasmanda Mardin
Büyükşehir Başakspor ile karşı
karşıya gelecek. SPOR DA

Z

YOZGATSPOR MARDiN’E
KONUK OLACAK
S

anlamlı ziyaret

LÜKSÜM YOK!”

E

Şehit ve Gazi ailelerine

“HAYIR DEME

A

2'DE

Teknik Sorumlu Erhan Kayaaslan:

GÜNCEL
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Dokunulmazlık Zırhına Bürünüp Ülkesine İhanet Etmek?

AHMET
SARGIN
Yüreğimiz yaralı,
anaların gözyaşı dinmek bilmiyor. Hainler
vatandaşlarımızı kaçırıyor, rehin alıyor ve
katlediyor.
Bölücü hainlerin
ihaneti bitmiyor.
Hem içerden hem
dışarıdan Türk Milleti’ne olan kinlerini
kusuyorlar.
İhanet üstüne iha-

net hazırlanıyor.
Bunun Hesabını
sormakta biz niçin
ağırdan alıyoruz?
Temizleyin şu hainleri, söküp atın bölgeden.
Acımanın zamanı
değildir, acırsak acınacak duruma düşeriz. Türk ve Türkiye
düşmanları ile işbirliği
yapan hainlerin kökünün kazınma vakti
değil midir?
İyi niyetin bedelini
ağır ödemeye başladık.
Dağı taşı tarayın,
kuş uçurmayın ve
bölgedeki hainler temizleninceye kadar
da devam edin.
Hainlerin şehit aileleri ile alay etmesine
müsaade etmeyin, te-

rörle kol kola gezen,
dağdaki eşkiya ile
görüşen, onlarla kucaklaşan, senli-benli
poz veren bu insanları
mecliste tutmayın!
Bizim paralarımızla
bunların beslenmesine müsaade etmeyin.
Aldıkları maaşları
PKK’ya destek için
göndermediklerinden
nasıl emin olabilirsiniz?.
Bu milletin parasıyla PKK’ya destek
mi vereceğiz?
Ve dokunun artık!... Dokunulmazlık
zırhına bürünenlere,
her türlü ihanete, bölücülüğe çanak tutanlara daha fazla müsamaha göstermeyin.
TBMM’in kutsal çatısı altında tutmayın

bunları.
Bu fotoğraflar, bu
belgeler ihanetin belgesi değil de nedir?
Senin askerine-polisine kurşun sıkan,
masum insanları acımadan katleden hainlerle güle-oynaya poz
veriyor bunlar.
Terörist cenazelerine katılıyorlar; dağdaki eşkıya ile görüşmeye gidiyorlar.
Teröristlerle yan
yana olanlar benim
vekilin nasıl olabilirler ki?
“Dokunun diyoruz, dokunun artık!..”
Yüzsüzlükleri ayyuka
çıkan bu şahısların,
milletle alay etmesine, gözünüzün içine
baka baka sizi tehdit
etmelerine seyirci

kalmayın. Sormak
istiyoruz.
Bölge insanının ve
şanlı Mehmetçiğin
kanını döken, eli kanlı
terör örgütü mensuplarının bize kardeş
olması mümkün mü?
Anaların gözyaşının
dinmesi için, ülkenin
huzur bulması için
daha ne kadar beklememiz gerekiyor?
Silahsız masum 13
vatandaşımızı kaçırıp
günlerce zulmettikten sonra katlettiler.
Açıkça Türk Milletine
meydan okudu bu terörist hainler. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizle mutabık kalarak
bölgenin teröristlerden temizlenmesi için
her türlü çabayı sarf
etmek zorundayız. O

dağlarda Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden habersiz kuş bile uçmamalı!...
Terörle Türk Milleti bölünmek isteniyor.
Türk askeri ve güvenlik güçleri sindirilmek
isteniyor.
Buna müsamaha
edilemez.
Terör destekçileri
de kutsal TBMM çatısı
altında barındırılamaz
diyoruz!
Bölgede çıban başı
haline gelen PKK’nın
bitirilmesi için devlet
her türlü tedbiri almalı ve bu tedbirleri
uygulamakta da asla
geri adım atmamalı.
Çünkü bunun adı
“Vatana ihanettir!”
Vatana ihanetin bedeli de idamdır.

Terör bitmeli, terörün bitmesi için
etkin-kalıcı tedbirler
alınmalı.
İhaneti belgelenen
zatların dokunulmazlık zırhına bürünmesine de asla müsaade
edilmemeli.
Aziz şehitlerimizin
mekânları cennet olsun. Milletimizin başı
sağ olsun!
Teröre destek veren kim varsa istisnasın bu millete açıklansın herkesin safı belli
olsun!
Ama bu millete, bu
devlete ihanet edenler de cezasız kalmasın.
Şerefli Türk adaleti
karşısında hakimlere,
savcılara da hesabını
versin.

SORGUN’DAN iDLiB’E

‘SICAK’ YUVA

BAŞER, DUR DURAK BILMIYOR
Göreve geldiği ilk günden bu tarafa
ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti
İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Sanayici
ve İş Adamları Derneği Yozgat İl
Temsilciliği’ni (YOSİAD) ziyaret etti.
İl Temsilciliğinin Teknopark'taki ofisinde
gerçekleşen ziyarette, İl Başkanı Yusuf
Başer’e yönetim kurulu üyeleri de eşlik
etti.

YOSİAD İl Temsilcisi Gülşen İtik'in ev
sahipliğini yaptığı ziyaret samimi bir
ortamda gerçekleşti. Başer, Yozgat için
çalışan herkesin yanında olduklarını
belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren İtik, dernek faaliyetleri,
amaçları ve projeleri hakkında Başer’e
bilgilendirmede bulundu.
Eda DEMİREL

Sorgun Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi
işbirliği ile Suriye'nin İdlib
şehrindeki savaş mağdurları için
''Kardeşlerimize Sıcak Bir Yuva''
sloganı ile yardım kampanyası
başlatıldı. Kampanya kapsamında
İdlib’e 16 adet ev yaptırıldı.
Kampanya hakkında bilgiler
veren Sorgun İlçe Müftüsü
Mustafa Kayış, “Kış mevsiminin
başlamasıyla Suriye’nin
kuzeyinde bulunan İdlib’de
zor şartlar altında çadırlarda
hayatlarını sürdürmeye çalışan
savaş mağdurları kardeşlerimiz
için Türkiye Diyanet Vakfı'nın
ülke genelinde acil yardım

kampanyası başlattı. Bizler de
Sorgun Müftülüğü ve Türkiye
Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi
olarak harekete geçtik ve Sorgun
Müftülüğü personelleri olarak
kendi aramızda ''Kardeşlerimize
Sıcak Bir Yuva'' sloganı ile
kampanya başlattık” şeklinde
konuştu.
Kampanya kapsamında bazı
görevlilerin bir evin yapımını
tek başına üstelendiğini de dile
getiren Kayış, “Şimdiye kadar 96
bin 760 lira toplandı, bir briket ev
6 bin lira tutuyor. Toplanan para
da 16 adet briket ev yapıyor”
dedi.
Sorgun Müftülüğü

Personellerinin kampanyaya
yoğun ilgi gösterdiğini
belirten Kayış, “Bütün İmam
Hatiplerimize, Kur'an Kursu
hocalarımıza ve daire
personelimize gösterdikleri
ilgiden dolayı teşekkür
ediyorum. Kampanya ile İdlib'de
briket evler inşa ettirilerek
özellikle kışın büyük sıkıntı
çeken savaş mağdurlarının daha
sıcak bir yuvada yaşamaları
hedefleniyor” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Şehit ve Gazi ailelerine anlamlı ziyaret
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin Eşi
Nagihan Köse ve Polis Eşleri Derneği Yozgat
Şube Başkanı Özlem Esertürk ve beraberindeki
heyet şehit ailelerini ziyaret ederek, hal ve
hatırlarını sordu. Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse’nin Eşi Nagihan Köse ve Polis Eşleri
Derneği Yozgat Şube Başkanı Özlem Esertürk
ve beraberindeki heyet şehit ailelerini ziyaret
ederek, hal ve hatırlarını sordu.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan,
Nagihan Köse “Cuma ziyaretlerimiz
aksamadan devam ederken, şehit ailelerimiz
ve gazilerimizin de gönül hanelerine misafir
oluyoruz. Kahraman şehitlerimizin değerli
ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Tarık YILMAZ
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Akdeniz’de
bir ada

Sürekli
kalıcı

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

-7/-11
-7/-18
-6/-14
-3/-15

DAMLA
KAYTANECZANESİ
ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Gardan Life Sitesi B Blok
No:12

TEL: 212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

6/-9

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Yorgun Yozgat…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Özellikle kış mevsiminde daha yorgun
gelir gözüme Yozgat!
Derin derin izler, binalarındaki yaşantıla-

rı, sokaklarından gelip
geçenleri, koşuşturan
insanları, gönüllerdeki
duyguları gözlemlerim.
Bir anda zihnimde
sayısız olay belirir,
sayısız olay silinir!
Yozgat’a bakarken
siyah beyaz olur bir
ara zihnimdeki şehir.
Fötrlü insanlar, at
arabası sesleri, tek
düze müstakil binalar,
bina yığınlarını henüz
omzuna almamış tepeler…
Baktıkça, düne dair

dinlediğim olaylar
canlanır, bu güne dair
yaşanmışlıklara bakarım.
Nedenler sıralanır.
Ve o bir yorgunluk
çöker omuzlarıma.
Güneş varlığını eksik
etmese de kış soğuğunun yorgunluğunu
kaldırmıyor üzerinden.
Caddeleri, sokakları,
kaldırımları, evleri ve
insanları.
Bu kış daha yorgun, daha mutsuz bir
tablo çıkıyor karşıma.

Umuda ve yarınlara
dair karanlık bir tablo
çizmek istemiyorum.
Yozgat’a ve insanına
bakış açım hiçbir zaman umutsuzluk çizmedi.
Fakat yorgunluk
bazen ağır basıyor
omuzlara.
Yozgat’ı bu kış
daha yorgun, dermana muhtaç, bir gayret
eylemlere, bir gayret
söylemlere ihtiyaç duyar halde gördüm.
Sanki daha çok çekiştiriyoruz memleketi.

Biraz orasından biraz
burasından ama hiçbirimiz aynı taraftan
çekmiyoruz.
Çekiştirdikçe daha
da yoruyoruz.
İnsanları mutsuz,
hatta bulaşıcı bir
mutsuzluk hastalığı
taşıyoruz.
Abartmıyorum covid-19’dan tehlikeli.
Dokunduğu yeri darmadağın ediyor. Önce
gözlerde, sonra kaşlarda ve bakışlarda.
Giderek yayıldığında
hareketlerde ve deva-

mında sinirsel dünyada ciddi bir tahribata
neden oluyor.
Yorgunluk insanlarından caddelerine
sirayet ediyor.
Durup dinlenmeye
vakit var mı, toparlanır mı bu hastalıktan
insanlığımız.
İşte buna dair bir
reçetem yok elimde.
Ama şunu biliyorum
ki, şehrin üzerindeki
yorgunluğunu atacak
büyüklere ihtiyaç var.
Eş, baba, ağabey,
mahalle bakkalı,

muhtar, başkan, daha
üst başkan, müdür,
yardımcısından müdür, siyasetçi vs…
Garip bir durum.
Heyecanla göreve
başlayan, henüz Yozgat’a gelmiş yöneticiyi de düşürüyor
ağına.
Üzerimizdeki ağırlıkları atma yeniden bir
kere daha silkelenme
vakti geldi de geçiyor.
Yorgun Yozgat, caddeler yorgun, kaldırımlar yorgun, çehreler karamsar.

BULUT’A ÖĞRETMENLiĞi BIRAKTIRAN TUTKU
Bozkır’da Yaşam
Programı’nın bu haftaki
konuğu Yozgat’ın tanınmış
isimlerinden Bahri Bulut
oldu. Öğretmenlik mesleğini
bırakarak ‘baba mesleğim’
dediği otobüsçülüğe
başlayan Bulut, programda
anılarından, yaşadıklarından,
kısacası Yozgat’tan bahsetti.
Bulut, “Otobüsçülük zor
bir meslekti. Bu sektör
babamın mesleği.
Küçük yaşlardan beri
babamın otobüsçü
oluşundan dolayı
sektörle iç

içeyim. Hem eğitim hem baba mesleği ile
çok ilgilendim. Öğretmen olduğum için baba
mesleğinden biraz uzaklaştım. Ama erkek
çocuk olmamdan dolayı babamın yaptığı işi
hep yapmak istedi çocukluğumdan beri” dedi.
ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM
Belli bir dönem öğretmenlik yaptıktan
sonra bu camiaya katılmak istediğini dile
getiren Bulut, “Tabi bu camiaya katılmak için
ekonomik gücünüz olacak. Otobüsünüz olacak.
O dönemlerde kimsenin tek başına otobüsü
olmamıştı. Hep çok ortaklı otobüsler olmuştur.
Ekonomisi iyi olan arkadaşlarla şoförlüğü iyi
olan arkadaşlar ortak olur. O şekilde otobüs
alıp işletirlerdi. Benim de bir arkadaşım
benim bu camiaya girmemi istedi. Babam ve
babamın arkadaş grubu ağır ağır yaşlanmıştı.
Artık sektörden elini eteğini çekmişlerdi. Bu

camiaya girer girmez babamın arkadaşları
ile arkadaş olmaya başladım. Onlar benim
ağabeylerimdi. 1981 yıllarından bahsediyorum.
40 yıl önce ama o dönemde otobüsçülük
sıkıntılı bir dönemdi. Ben hep babamla birlikte
olduğum için 12 -13 yaşlarımdan beri sektörün
içinde sayılırım. Daha önceki dönemlerde
Yozgat’ta tahta kasadan yapılmış otobüslerle
yolculuk yapılırdı. Ben bunları hatırlıyorum.
Camiaya katıldıktan sonra bir eksiklik olduğunu
gördüm. Bu dönemlerde yeni yeni fikirler
üretmeye başladım. Babamın döneminden
benim dönemime kadar para kazanma sistemi
yoktu. Hep rekabet, kavga, yeni teknolojiye
ayak uyduramama vardı. Ben bunlara çözüm
önerileri üretmeye çalıştım. Bununla ilgili bir
çok çalışma yaptım” ifadelerini kullandı. Murat
KARATEKİN

RiSK YÜKSEK
HARiTA MAVi
Sağlık Bakanlığı haftalık korona virüs vaka sayılarını
açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan
açıklamada, her 100 bin kişideki vaka sayısı verileri yer alıyor.
Açıklanan verilere göre 15 -21 Şubat tarihleri arasında her 100
bin kişide Yozgat’taki vaka sayısı 37,70 olarak görüldü. Buna
göre de Yozgat yüksek riskli iller arasında yer aldı. Tüm bu
verilere karşın, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Yozgat
ve ilçelerinin tablosu ‘düşük risk’ anlamına gelen ‘mavi’ renge
dönmüş durumda.
HES’E GÖRE İLÇELER DÜŞÜK RİSKTE
Yine HES uygulamasına göre ilçeler de düşük riskli
görünüyor. Şefaatli İlçesi’nin birkaç noktasında ‘yüksek risk’
anlamına gelen ‘kırmızı’ noktalar yer alıyor.

MUTASYONLU VİRÜS İDDİASI
Öte yandan Sorgun ve Boğazlıyan İlçeleri’nde mutasyonlu
vaka görüldüğü iddia edildi. Konunun bir söylentiden ibaret olup
olmadığı ise netlik kazanmadı.
POLAT: KURALLARA UYALIM NORMALE DÖNELİM
Yozgat Valisi Ziya Polat da gerek sosyal medya hesabı
üzerinden gerekse de katıldığı toplantılarda sıklıkla kurallara
tam uyum noktasında uyarılarda bulunuyor. Tam uyum
ile normalleşme sürecinin başlayacağını, vaka sayılarının
azalacağını anımsatan Polat, “Salgında sayıların düşük olması
önemli. İller bazında tedbir alınacağı için bizim de Yozgat olarak
tedbirlere tam uyum sağlamamız gerekiyor. Umarım tüm Yozgat
olarak tedbirlere tam uyum sağlarız ve bir an önce normal

VATANDAŞ NE DiYOR?
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı
haftalık verilere göre Yozgat,
korona virüs haritasında yüksek
riskli iller arasında yer aldı. Biz de
bu durumu sokaktaki vatandaşa
sorduk. Sağlık Bakanlığının
açıkladığı verilere göre Haftalık

korona virüs vaka tablosuna göre
Yozgat yüksek riskli iller arasında
yer aldı. Bu konu hakkında siz
ne düşünüyorsunuz? Sorusuna
Yozgatlı vatandaşın verdiği
cevaplar şöyle;
Eda DEMİREL
Hayrullah Yılmaz:
Bu riskin yükselmesinin
çeşitli sebepleri var da
bizim Yozgat’ta en fazla
sigara tiryakileri ile
yaşlılar çoğaltıyor. Sigara
tiryakileri sigara içmek
için maske takmıyorlar.
İhtiyarla da birbiriyle
sohbet etmek için kulakları
duymadığından ağız ağıza
yanaşıyorlar. Ondan dolayı
da riskler yükselebilir.
İnşallah kısa zamanda
kesilir diye ümit ediyorum.

Ömer Faruk Ersoy: Kendimiz
tedbir almamız lazım. Maske, mesafe
ve temizliğe dikkat etmemiz lazım.
Gerçekten de milletimiz dikkat etmiyor.
İnşallah tez elden kurtuluruz.

Abdurrahman İçme: Riskli bölgeye
de girsek daha da dikkat etmemiz
lazım. Maskemize, mesafemize dikkat
edeceğiz. Elimizden geldiği kadar
mesafe ve maske ile ilgili uyarmamız
gerekir. İnşallah ilerleyen zamanlarda
normale döner.

hayata döneriz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme
sürecine geçebilmemiz için lütfen tedbirlere hassasiyetle
uyalım” dedi.
KOCA: BELİRGİN ARTIŞ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık yüz bin nüfusa karşılığa
gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış oluğu konusunda
uyardı. Bakan Koca sosyal hesabından illere göre haftalık
vaka sayısını içeren tabloyu paylaştı. Koca, “Haftalık 100.000
nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin
artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı
normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok
uymalıyız” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Hatice Baydur: Benim 80 yaşında
annem yatalak. Ben sürekli telefon
ediyorum ama gelip bakmıyorlar.
Yozgatlı kendine bakmıyor. Herkes kendi
derdini ve çıkarını düşünüyor.

Yusuf Yozgat: Yine gevşeme
olmayacak belirli bir süre. Ancak
öyle atlatırız. Yoksa 2 günlük sokağa
çıkma yasağı ile atlatamayız. O yüzden
kurallara uymamız lazım. Kendi
kendimizi muhafaza etmemiz gerektiğini
düşünüyorum.

Abdullah Erkul:
Sağlık bakanlığı 5
il saydı ama Yozgat
demedi. Yozgatlı
kurallara uyuyor diye
biliyorum. İnşallah iyi
olur. 1 Mart tarihinden
itibaren kademeli
olarak açılacak.
Gevşetmeler olacak
ama insanlarında
kurallara uyması
gerekiyor. İnsanlar
kurallara uymazsa işi
zor. Allah yardımcımız
olsun.
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Abdülaziz Aslan Başkanın Ardından

RİVAHİ
KALAY
Samimiyetin,
adamlığın, adanmışlığın, insanlığın
güzel güçlü göstergesi camianın abisi
“adam gibi adam”,
yüreği güzel insan
Sağlık-Sen Genel

Başkan Yardımcısı
Abdülaziz Aslan başkanım. Böyle güzel
insanı ölümünün ardından kaleme almak
zor olsa da, Mevki
ve makamdan ziyade
kendisini tanımaktan
gurur duyduğum için
paylaşmak gerekli
diye düşündüm.
İnsana hiç tepeden bakmadı.
İnsana insan gibi
gözüne yüreğine
baktı. Telefonlara
mutlaka baba gibi
bakar, danıştığın
konularda mutlaka
dinler, fikir verir des-

tek olurdu. Temmuz
günlerinde dağların
yükünü sırtıma sarmışlar, moralim bozuk arayalım konuşalım dedim. Canı için
hastanede olan güzel
insan abim “Diyarbakır’dayım küçük
oğlan rahatsız” dedi.
Neden yazdım derseniz, Normal zamanda
bile makam ve mevki
sahibi olan insanların
çoğu ulaşılmaz olurlar. Sanırlar ki böyle
var olup kalacaklar.
Hâlbuki emekliliği ve
öldüğünde çıplaklığıyla gideceklerini

unutuyorlar.
Kasım’da Ankara’dayım. Ziyaret
edeceğimi söylemiştim. Geç oldu,
vakit daraldı, dönüş
saatine son üç saat
var dedim. Meğer
abim için “vakit daralmış. “ Neredesin
hemen aldırtayım
buyur” derken değer
verdiğim büyüğümü
bizde adettir; gönlünü alayım, ziyaret
edeyim dedim hızla
gittim. Toplantıya
gireceklerdi, zaman
ayırdı yine misafirperverliğini gösterdi.

Misafirlerle birlikte
kendisine maşallah
derken; beni de duruş ve çalışmalarımla
başarılı kadın olarak
onure etti. İsmi gibi
Aziz abim toplantıya girdi. Ben gitmek
için kalktım görevli
“Başkanımın talimatı
sizi ben bırakacağım”
dedi. Ben giderim
desem de bana yol
vermediler. O gün o
vakit kendisini son
görüşüm oldu.
Aralık ayı ikinci
yarısı “Nasılsınız”
mesajıma cevap gelmedi. Her ne her kim

olursa olsun mutlaka
cevap verirdi. Korkuyla aradım. Karşımdaki ses farklıydı,
oğlu “babamı hastaneye yatırıyoruz”
deyince “Büyük insan
bunu da yenecek
“demiş, iyileşeceğine
inanmıştım.
Sözünün eriydi.
Doğru olanı yerine
getirirdi. Prime ihtiyacı yoktu, doğru
neyse onu söylerdi.
Bir konu danıştığımda asla unutmaz geri
dönüş yapardı. Özü
sözü birdi. Verdiği
sözü tutardı. Meğer

arkanızda güzel olan,
böyle Gök Kubbede
Hoş Sada bırakmakmış.
Aziz abi sizin gibi
sözünün eri, dürüst,
mert, babacan doğru
insana çok ihtiyaç
var. Sizi anlatmaya
kelimeler yetmez.
Ölüm kimseye yakışmıyor, size de yakışmadı. Biz sizden razıydık, Allah’ta sizden
razı olsun. Ailesine,
mesai arkadaşlarına
ve tüm dostlarına
başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin.
Saygılarımla

Saraykent'te TOKİ
konutları inşaatı başladı

YOZGAT’TA ENGELLERi

KALDIRACAKLAR
Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu
Genel Başkanı Serhat Baran öncülüğünde,
Avrupa Sosyal Yardım Platformu
Sorumlusu Soydaş Erdinç ve ekibinin
başlattığı Akülü Araba Kampanyası
sona erdi. Baran, Yozgat ve ilçelerinde
yaşayan engelliler için başlattıkları
kampanyanın sona erdiğini söyledi.
Mart ayında Akülü Arabaların dağıtımını
gerçekleştireceklerini dile getiren Baran,
“ Kampanyaya katılım ve katkı sağlayan
başta Soydaş Erdinç ve Ekibi olmak üzere

tüm Federasyon, Dernek ve Hayırsever
hemşehrilerimize bu anlamlı Kampanya
için çok teşekkür ederiz” dedi.
Avrupa Sosyal Yardım Platformu
Sorumlusu Soydaş Erdinç de
“Kampanyamız sona ermiştir. Bu
kampanyamıza Destek veren Duykon
üyeleri Almanya, Belçika, Fransa,
Avusturya ve Hollanda Federasyon
ve Derneklerimizin Başkan ve
yöneticilerinden Allah razı olsun. Mağdur
ve mazlumun yüzlerini güldürmek,

Çekerek

engelli olan insanlarımıza yardım etmek,
onların eli ayağı olmak bizim insanlık
vazifemizdir. Allah izin verirse bu
akülü arabalarımızı Mart ayı itibariyle
Hollanda'dan tıra yükleyip Yozgat’ımıza
götüreceğiz. Yozgat ve ilçelerinde
engelleri kaldıracağız. Koordinatörlüğü
sayın Ahmet Yılmaz tarafından yapılacak
olan Akülü Arabaların, DUYKON Genel
Merkezimizin denetiminde gerçek ihtiyaç
sahipleriyle buluşturacağız” ifadelerini
kullandı. Tarık YILMAZ

Yozgat’ın Saraykent
İlçesinde TOKİ tarafından
yapımı planlanan yeni
konut projesi hayata
geçirilmek üzere inşaat
çalışma çalışmaları
başladı. Başkan Öçal
çalışmaları yakından
inceledi.
Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından hayata
geçirilecek olan Saraykent

ilçesi TOKİ projesinin
ihalesi geçtiğimiz yıl
Eylül ayında yapıldı.
Saraykent TOKİ Konutları
projesi kapsamında ticaret
merkezi de yapılacak.
Saraykent Belediye
Başkanı Ahmet Öçal,
yapımına başlanılan TOKİ
konutları şantiyesini
ziyaret ederek, çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Tarık YILMAZ
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Resimdeki
Yozgat'lı
sanatçı

Tasdik

Utanma
duygusu

Kripton
simgesi

Bir orman
ağacı

Alev

Resmi radyo
televizyon
kuruluşumuz

Beddua

Tok karşıtı

Kısa çizgi
Deniz
Oy
Kurçatovyum
simgesi

Hatıra
Dingil

Peru'da
kurulmuş eski
bir uygarlık

Ün şan
şöhret

Mühendis
cetveli

Zorunluluk
altında
kalma

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Anne
Aşamasız
asker

Logo ongun
Bir
geyik türü

En kısa
zaman

Giysi kolu

Söndürme
Bir işi
yapma
yerine
getirme

Çağdaş
Rey

Molibdenin
simgesi
Sözleşme

Metneryum
simgesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat
Milletvekili Ali Keven, Sivil Toplum Kuruluşları
ile siyasi partileri ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundu.
Milletvekili Keven beraberinde İl Başkanı
Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Ali Erbaş ve il yöneticileriyle birlikte
ziyaretlerine DEVA Partisi, İYİ Parti ve Saadet
Partisi İl başkanlıklarını ziyaret ederek
sürdürdü.
DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz'a
başarılar dileyen Keven, ardından İYİ Parti
İl Başkanı Metin Özışık ve Saadet Partisi İl
Başkanı Cemil Işıksoy’u ziyaret etti.
Parti yönetimleri ile istişarelerde
bulunduktan sonra başarılar dileyerek
ziyaretlere ESOB ile devam edildi. Yozgat Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı
Latif Altın’a yaptıkları ziyarette esnaf hakkında
bilgi alışverişinde bulunan Keven, esnafın
sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulduğu
bir çalışma hayatına ihtiyaç duyulduğunu ancak
parti kongrelerinin “lebaleb” dolu olduğuyla
övünen Cumhurbaşkanı’nın lokanta, kahve,
kafe, servis, kantin başta olmak üzere esnafın
sesini duymadığını, vergi ve Bağkur prim affını
getirmediğini söyledi.
Ardından Yozgat Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Erkekli'yi ve Ziraat Odası Başkanı
İsmail Açıkgöz’ü ziyaret eden Keven, Yozgat’ta
çiftçilerin kredi ve hibelerde yaşadığı sorunları
ve mazot gübre desteğinin üretim yapan
üreticiye ödenmesi gerektiği gibi konularda
notlar alarak konuyu TBMM’ye taşıyacağını
ifade etti. Tarık YILMAZ

Atmosfer
tabakası

Oran
Okul

Masal dağı
Zaviye

Yozgat'ta
bir park

Yer çatlağı

İsim

İskambilde
papaz

Ensiz

Siyasi parti ve STK

Kısır hayvan

Yıldız

Dört
Halifeden
biri

İmparator

yetkilileriyle görüştü

Radyoda
bir frekans
bandı

Yozgat
ilçesi

Kömür
ocaklarında
rastlanan
patlayıcı gaz

Yozgat
ilçesi
Fidan
dikilen yer

İkaz

Kurşun
simgesi

İçerik

Sıcaklıkla
ilgili, termik

Birinin
ölümünü
haber veren

Tümör
Saç ve elleri
boyamakta
kullanılan toz
Avrupa
Parlamentosu
(Ksc)

Doymuş

Sıcaklığı
orta
derecede
olan

Avuç içi

Batarya

Üstü kapalı
Pazar yeri

Yere
bakan yan

Anamal

Asker
şapkası
Baryum
simgesi

Bağırsakları
bozulma

Mobilya
kasası

Uzaklık
belirtir
Araç aygıt

Bir soru eki
Göz

Arka karşıtı

Kertenkele
derisi

Türk Lirası
(kısaltması)

Umut
verme

Yozgat'a
özgü yemek
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Hangi şey
Şaka
yapmaktan
hoşlanan kişi

Hayat
arkadaşı

Yemin

Üflemeli
bir tür
küçük çalgı

Bulmacada
acıklı

Bir deniz
teknesi

Arap
alfabesinde
bir harf

Avrupa’da
bir ulus

Soy
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AKDAĞ’A KÜLTÜR EVi

Zorlu'ya Türk

VE KENT MÜZESi

Akademisinden ödül

Hemşehrimiz Yozgat
Bozok Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kürşad Zorlu'ya
merkezi Kazakistan’da
bulunan Uluslararası Türk
Akademisi Türk Dünyası
ve Türk Dilinin tanıtımına
yaptığı katkılarından dolayı
madalya verildi. Merkezi
Kazakistan’da bulunan
Uluslararası Türk Akademisi
Türk Dünyası ve Türk

Dilinin tanıtımına yaptığı
katkılarından dolayı Yozgatlı
hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşad
Zorlu’ya Vilhelm Thomsen
Madalyası verildi. Türk
Dili'nin tanıtımına yaptığı
katkılardan ötürü Yozgat
Bozok Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Yozgatlı hemşehrimiz
Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya
'Vilhem Thomsen Madalyası'
verildi. Danimarkalı dilbilimci
Thomsen, 15 Aralık 1893'te

Orhun Yazıtlarını okumayı
başaran bilim adamı olarak
biliniyor. Türk Akademisi
Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nur Sultan Nazarbayev
tarafından kurulan ve bugün
tüm Türk Cumhuriyetlerinin
üyesi olduğu ortak bir
kuruluş olarak faaliyetlerini
yürütüyor. Prof. Dr. Kürşad
Zorlu'nun Türk Dünyasıyla
ilgili daha önce de almış
olduğu birçok ödülü
bulunuyor. Tarık YILMAZ

KALKER ESASLI ASFALT AGREGASI VE ALT TEMEL
MALZEMESİ( MEKANİK ) SATIN ALINACAKTIR
YOZGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KALKER ESASLI
ASFALT AGREGASI
VE ALT TEMEL
MALZEMESİ(
MEKANİK ) 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:
2021/94143
1-İdarenin
a) Adresi: A. Nohutlu
Mah. Şeyhzade Cad.
No:1 66100 YOZGAT
MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve
faks numarası:
03546666667 3542123923
c) Elektronik Posta
Adresi: yozgat@
yozgat.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği
internet adresi
(varsa): https://ekap.
kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve
miktarı: 50.000
TON KALKER
ESASLI (0-5 mm,
5-11 mm, 1119mm, 19-25 mm )
ASFALT AGREGASI
VE 30.000 TON
KALKER ESASLI (
0-25 mm) MEKANİK
( ALT TEMEL )
MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı
içinde bulunan
idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:
Yozgat Belediyesi
Asfalt Üretim Tesisi
(Mehmet Hulusi
Efendi Mah. Entegre
Cad. No:33/A Yozgat)
c) Teslim tarihi:
İdarenin ihtiyacına
göre mal peyder
pey talep edilecek
ve 210 takvim günü
içerisinde malın
tamamı teslim
edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
YOZGAT BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
Toplantı Salonu
Aşağı Nohutlu Mah.

Şehzade Cad. No:1
66100 - YOZGAT
b) Tarihi ve saati:
18.03.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme
şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma
şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye
yetkili olduğunu
gösteren imza
beyannamesi veya
imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek
kişi olması halinde,
noter tasdikli imza
beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi
olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer
alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine
ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin
Son Durumu Gösterir
Belge ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği
İdari Şartnamede
belirlenen teklif
mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği
İdari Şartnamede
belirlenen geçici
teminat.
4.1.5 İhale konusu
alımın tamamı
veya bir kısmı
alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve
mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:
İdare tarafından
ekonomik ve mali
yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve
Teknik yeterliğe
ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı
veya imalatçılığı
gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise
imalatçı olduğunu
gösteren belge veya
belgeler,
b) Yetkili satıcı
veya yetkili temsilci
ise yetkili satıcı ya
da yetkili temsilci
olduğunu gösteren

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
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belge veya belgeler,
c) Türkiye’de
serbest bölgelerde
faaliyet gösteriyor
ise yukarıdaki
belgelerden biriyle
birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet
belgesi.
İsteklilerin yukarıda
sayılan belgelerden,
kendi durumuna
uygun belge veya
belgeleri sunması
yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı
olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik
edilir.
a) Aday veya istekli
adına düzenlenen
Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya
isteklinin üyesi
olduğu meslek odası
tarafından aday
veya istekli adına
düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) Aday veya
isteklinin kayıtlı
olduğu meslek odası
tarafından aday
veya istekli adına
düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi
ç) Adaylar veya
isteklilerin adlarına
veya ünvanlarına
düzenlenmiş olan
teklif ettiği mallara
ilişkin Yerli Malı
Belgesi veya
teknolojik ürün
deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin teklifi
kapsamında sunması
gerektiği teknik
şartnamede belirtilen
aşağıdaki belgeler:
Malın verileceği
tesiste üretilen
agrega için, Resmi
Kurumlardan alınan
analiz raporları ihale
teklif dosyasında
sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye
sadece yerli istekliler
katılabilecek olup
yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin
tamamında % 1
(yüzde bir) oranında
fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının

görülmesi:
7.1. İhale dokümanı,
idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif
verecek olanların
ihale dokümanını
EKAP üzerinden
e-imza kullanarak
indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih
ve saatine kadar
YOZGAT BELEDİYE
BAŞKANLIĞI Destek
Hizmetleri Müdürlüğü
Aşağı Nohutlu Mah.
Şehzade Cad. No:1
66100 - YOZGAT
adresine elden
teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
mal kalem-kalemleri
için teklif birim
fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle
her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu
bulunan toplam
bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin
tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif
ettikleri bedelin
%3’ünden az
olmamak üzere
kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin
geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren
90 (Doksan) 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.
ILN01316015

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, geçtiğimiz günlerde ilçenin kültürel
özellikleri ile ilgili bir dizi temasta bulunmak
üzere Ankara’ya gitmiş, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme
gerçekleştirmişti. Başkan Yalçın, ilçede atıl
vaziyette bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş
Eski Kilise’nin restore edilerek ilçede eksikliği
hissedilen Kültür evi ve Kent Müzesi olarak
kullanılması için Bakan Ersoy’dan destek
talebinde bulunduklarını dile getirdi.
Akdağmadeni'nin yakın geçmişte kültürü
ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve
unsurların kardeşçe yaşadığı kadim bir şehir
olduğunu, saygı ve hoşgörünün vücut bulmuş
halini Akdağmadeni'nin en güzel şekilde
yansıttığını anlatan Yalçın, “Belediyecilik sadece
alt yapı, üst yapı ve buna benzer faaliyetleri
yapmaktan ibaret değildir” dedi.
GÖNÜLE OKUNMAKTIR
Belediyeciliğin aynı zamanda gönüllere
dokunmak olduğunu anlatan Yalçın, “Bir şehrin
tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır anlayışıyla
yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan belediye
hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken bir
taraftan da ilçemizde günümüze ulaşan kültür
varlıklarını restore ederek gelecek nesillere
kazandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde atıl
vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, Eski
Kilise’nin restore edilerek Akdağmadeni’mizde
eksikliği hissedilen Kültür Evi ve Kent Müzesi
olarak kullanılması noktasında Kültür ve Turizm
Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan destek
talep ettik” şeklinde konuştu.
HOŞGÖRÜ ŞEHRİ
“Akdağmadeni yakın geçmişte kültürü
ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve
unsurların kardeşçe yaşadığı kadim şehirdir,
saygı ve hoşgörünün vücut bulmuş halidir”
diyen Yalçın, şöyle konuştu; “Yaklaşık 150
yıl önce inşa edilen Akdağmadeni Kilisesi
Osmanlı Devleti’nin inanç özgürlüğü konusunda

günümüz toplumlarından daha medeni
olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin
hoş görüsüne istinaden gayrı müslimler
“Başımızda kardinal külahı görmektense,
Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz.” diyecek
kadar bu bütünün bir parçası olmayı severek
kabul etmiş ve özümsemiştir. Yakın geçmişte
olduğu gibi Akdağmadeni İlçemiz bugün de çok
kültürlü bir yapıya sahiptir. Irkı, lehçesi, yaşam
tarzı ve kültürü ne olursa olsun, Ay Yıldızlı Al
Bayrağımızın altında, Türk kimliği ile, ‘Tarihin
Doğayla Buluştuğu Kent’ olan Akdağmadeni’nde
yaşamak hepimizin övünç kaynağı olmuştur.
Yakın geçmişimizin yıkılmaya ve yok olmaya yüz
tutmuş bu mirasını restore ederek, saygı, sevgi
ve hoşgörünün bir timsali olarak ilçe halkımızın
hizmetine sunmayı asli vazifelerimizden biri
olarak görüyoruz. Restorasyon sonrası bu
yapıyı, 1000 yılı aşkın tarihi olan ilçemizin
geçmişe dair eserlerinin muhafaza edildiği
“Kent Müzesi” ve vatandaşımızın hoş vakit
geçirdiği, çeşitli etkinliklerle sosyal hayata
renk kattığı bir “Kültür Evi” olarak kullanmayı
düşünüyoruz. Restorasyon süreci uzun olsa
da geçmişten geleceğe aktarılan, mimarisi ve
heybetiyle bölgenin en nadide eserlerinden
biri olan tarihi eserimiz tamamlanınca turizm
açısından ilçemize önemli bir katkı sunacaktır.
Akdağmadeni Belediyesi olarak sadece bu
günümüze değil, Akdağmadeni'nin tarihinden
yola çıkarak geleceğimize yatırım yapmaya
kararlıyız. Akdağmadeni'nin restorasyon
sürecinde "ama, fakat, lakin" demeden, resmi
ve gayri resmî tüm kurum ve kuruluşları,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri
ve halkıyla üzerine düşeni yapacağına,
ecdadımızın hoş görüsünü göstereceğine, konu
Akdağmadeni olunca bütün görüş ayrılıklarını
bir kenara bırakıp bu nadide eseri yıkılmaktan
kurtaracağına inancımız tamdır. Medeniyetlerin
beşiği Akdağmadeni tarihine de sahip çıkacak.”
Eda DEMİREL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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GÜNCEL

ENERJi TiMLERi YABAN ATAK HELiKOPTERiNiN
HAYVANLARINA YEMLEDi

Sivas’ta ÇEDAŞ’ın enerji timleri zorlu kış
şartlarında elektrik arızalarına müdahale
ederken olumsuz hava şartları nedeniyle
doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban
hayvanlarına da enerji oldular. Sivas’ın
Kangal İlçesi’ne bağlı bir köyde elektrik
arızasını gideren enerji timleri, bu bölgede
sık sık görülen dağ keçisi, tavşan ve keklik
gibi yaban hayvanları için araziye yem
bıraktı.
Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1
milyondan fazla aboneye kesintisiz
elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle
çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik
Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban
hayvanlarının da yardımına koşuyor.
Bir yandan zorlu kış şartlarında elektrik
arızalarına çözüm üreten ÇEDAŞ’ın
enerji timleri diğer yandan da karla kaplı
arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban
hayvanlarının beslenebilmesi için yanlarında
taşıdıkları yemleri sahada uygun bölgelere
bırakıyor.
Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı bir köyde
oluşan elektrik arızasına müdahale eden

Enerji Tim’leri, özel idare ekiplerinin
yardımıyla ulaştıkları bölgede arızayı kısa
sürede giderdi. Ekipler, arızayı giderdikten
sonra yanlarında taşıdıkları ot ve buğdayı,
bölgede sık sık görülen dağ keçisi, tavşan
ve keklik gibi yaban hayvanlarının arazide
ulaşabilecekleri noktalara bıraktı.

“Hayvanlar için her zaman yiyecek
getirmeye çalışıyoruz”
Arızayı gidermek üzere bölgeye
geldiklerini dile getiren ÇEDAŞ Kangal
İşletme Şefliğinde görevli Arıza Giderim
Personeli Emre Türkmen, “Arızaya
geldiğimiz bölgelerde arazide gezerken
kardan ve hava şartlarından dolayı
yaban hayvanlarının besin bulamadığını
gözlemliyoruz.
Arızaya gittiğimiz zamanlarda doğaya
olan sorumluluğumuzun bilinciyle araziye
yaban hayvanları için ot ve buğday gibi
yemler bırakıyoruz. Bizim bölgemizde keklik,
tavşan ve dağ keçisi gibi yaban hayvanları
bulunuyor. Bu hayvanlar için her zaman
yiyecek getirmeye çalışıyoruz” dedi. İHA

MAKETiNi YAPTI

Pandemi sürecinde sokağa çıkamayınca
boş vakitlerini evinin bahçesinde bulunan
atölyede ahşap oyuncak yaparak geçiren
Nuh Halıcı, yaptığı oyuncakları kasabadaki
çocuklara hediye ederek onları sevindirdi.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı
Kasabası’nda yaşayan Mevlana Mahallesi
Muhtarı Nuh Halıcı, pandemi sürecinde
kendisini korona virüsten korumak için
marangoz babasının çocuklukta yapmış
olduğu ahşap ürünleri yapmaya başladı.
Muhtar Nuh Halıcı, ahşaptan yaptığı ceviz
kırma makinası, kağnı arabası, traktör,
kamyon, helikopter, uçak, el arabası, beşik
gibi oyuncakları yakınlarına ve
özellikle kasabadaki çocuklara
hediye ederek onları mutlu
etti.
“OYUNCAKLARI
ÇOCUKLARA
HEDIYE EDIYORUM”
Mevlana Mahallesi
Muhtarı Halıcı,
pandemi döneminde
ahşap oyma işiyle
uğraştığını söyleyerek,
“Ufak tefek demeden hobi
olarak çocuklara oyuncaklar
yapıyorum. Gerekirse çocuklara
hediye ediyorum. Korona
virüs dolayısıyla kısıtlama
günlerini de bu şekilde
ahşap ile uğraşarak günümü
geçiriyorum. Dışarıda fazla

zaman geçirmiyorum” dedi.
ATAK HELIKOPTERININ MAKETINI
YAPTI
Ülke savunmasında silahlı kuvvetlerin
sıklıkla kullandığı ATAK helikopterinin
maketini de yaptığını söyleyen Halıcı, “Bu
helikopter savunma sanayimizin gözdesi
ATAK helikopterimiz. Tamiri henüz bitmedi,
eksikleri var, uğraşıyorum. İnşallah bittiği
zaman Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay
Beyefendiye armağan edeceğim. Ülkemiz
savunma sanayinde yerli ve milli olarak ne
üretiyorsa ben de burada kendi imkanlarımla
maketlerini yapacağım” şeklinde konuştu.
“ÜRETMENIN MUTLULUĞUNU
YAŞIYORUM”
Pandemi sürecinde vatandaşların
uğraşacakları bir sanat olması gerektiğini
belirten Halıcı, “İnsanlara bunlarla vakit
geçirmelerini tavsiye ederim. Stres
atmaya birebir. Uğraşsınlar diyorum.
Bunlarla uğraşırken korona virüsü
düşünmüyorum.
Bu el becerisi atamızdan
babamızdan kalma. Babam
marangozdu. Biz ondan gördüğümüzü
işliyoruz. İnşallah bunu da
yürütmeye çalışacağım.
Kendimi daha da geliştirip
tank, gemi maketi de
yapacağım. Elimde fazla
malzemem yok. Hem vakit
geçiriyorum hem de
güzel bir hobi edinip,
bir şeyler üretmenin
mutluluğunu
yaşıyorum. Herkes
boş vaktini bu
gibi hobilerle
değerlendirebilir”
ifadelerini kullandı.
Kendisine hediye edilen
traktöre çok mutlu olan Samet
Halıcı ise Nuh Halıcı’ya teşekkür
ederek mutlu olduğunu belirtti.
İHA
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OR MARDiN’E KONUK OLACAK
SP
AT
ZG
YO
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin
22’inci haftasında deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlı takım Mardin ekibi ile
bugün saat 13:00’da karşı karşıya gelecek.
Matematiksel olarak ligde kalma şansı
hala devam eden Yozgatspor 1959 FK,
Mardin ekibini yenerek lige tutunmak
istiyor.
Kırmızı-siyahlı takımda Mardin maçı
öncesinde sakat yada cezalı futbolcu
bulunmuyor.
TAKIMIN BAŞINDA
HASAN HOCA OLACAK
Yozgatspor 1959 FK, Mardin
Büyükşehir Başakspor maçına kaleci
antrenörü Hasan Sarıkaya yönetiminde
çıkacak.
Mardin maçının kadrosunu da Sarıkaya
belirleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu
kurallarına göre Hasan Sarıkaya ligde en
fazla iki maç Yozgatspor 1959 FK’la maça
çıkabilecek. Tecrübeli çalıştırıcı Mardin
maçında takımın başında olacak.
Murat KARATEKİN

Sağlıklı yaşam için

her gün spor yapıyorlar
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde Halk Eğitim Merkezi
ortaklığında açılan Pilates
eğitimleri sürüyor.
Pilates Eğitmeni Banu Kevser
Gezergün yönetiminde gerçekleşen
antrenmanlarda kadınlar her gün
sağlıklı yaşam için spor yapıyor.
Hafta içi her gün Rıza Kayaalp
Kapalı spor salonunda 10:45’te
yapılan pilates antrenmanına
kadınlar büyük ilgi gösteriyor.
Ücretsiz olarak yapılan
antrenmanlarda kadınlar
koronavirüs salgını tedbirlerine
riayet ederek antrenmanlarını
gerçekleştiriyor.
Pilates Eğitmeni Banu Kevser
Gezergün, pilates eğitimlerinin
ücretsiz olduğunu hatırlatarak,

bütün kadınları spor yapmaya davet
etti.
Gezergün, “Kadınlarımızla
birlikte her gün sağlıklı yaşam için
spor yapıyoruz.
Spor eğitimlerimizde mesafe ve
hijyen kurallarına dikkat ediyoruz.
Ayrıca HES kodu da istiyoruz.
Spor yapmak isteyen bütün

kadınlarımızı pilates eğitimlerimize
davet ediyoruz” dedi.
KISITLAMADA EVDE SPOR
Koronavirüs salgını nedeniyle
hafta sonları sokağa çıkma
yasağı uygulanıyor. Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
açılan pilates kursu hafta sonları
da evde devam ediyor. Pilates
kursuna katılanlar eğitmen Banu
Kevser Gezergün yönetiminde
hafta sonları sokağa çıkma yasağı
uygulamasında evde antrenman
yapıyorlar. Banu Kevser Gezergün,
sokağa çıkma yasağı olduğu
günlerde sporcularının evde
antrenman yaptıklarını dile getirdi.
Gezergün, her zaman her yerde
spor yaptıklarını ifade etti. Murat
KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

Teknik Sorumlu Erhan Kayaaslan:

“HAYIR DEME
LÜKSÜM YOK!”
Misli.com 3. Lig ikinci
grupta ligde kalma mücadelesi
veren temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’da hoca arayışları
sürüyor. Kırmızı-siyahlı takımla
adı geçen Teknik Sorumlu
Erhan Kayaaslan, Yozgat
ve Yozgatspor’un olduğu
yerde hayır deme lüksünün
olmadığını dile getirdi.
Kayaaslan, “Değerli
Yozgatspor sevenleri, değerli
arkadaşlarım dostlarım, sevgili
kardeşlerim; dün akşamdan
şu zamana kadar şahsıma
olan saygı sevgi güven
teveccühlerinize çok teşekkür
ediyorum.
Ancak şahsıma Yozgatspor
antrenörlüğü ile ilgili bir görev
tevdi edilmemiştir!
Devre arasında ve Kahta
maçına kadar şahsımla ilgili
bir tasarrufta bulunmayan
Yozgatspor yönetiminin bu
aşamadan sonra benimle ilgili
bir görev tevdi etmesi de
mümkün görülmemektedir!
Devre arasında Yozgat ve
Yozgatspor’un bana ihtiyaç
duyması halinde geriye
bakmayıp “Mevzubahis
Yozgat Yozgatspor’sa gerisi
teferruattır , memleketimin
bana ihtiyacı varsa hayır deme
lüksüm olamaz!" sözümü
yakın çevremle ve yönetici
arkadaşımızla paylaşmama
rağmen, devre arasında yapılan
tercihler Yozgatspor
taraftarlarını ve
şahsımı üzmüştür
rencide etmiştir!
Gelinen bu
noktada 5 maçta
7-9 aralığında
bir puan
alınabilecekken
maalesef 5
haftayı puansız
kapamak son
derece yıkıcı
olmuştur!
Çok büyük
beklenti içinde
olan ve benim
Yozgatspor’umuzu
bu kriz ortamından
çıkartabileceğimi
düşünen siz değerli
taraftarlarımıza
gönüldaşlarımıza

şükranlarımı sunuyorum!
gelinen bu noktada görev
verilmediği gibi benimde
görev almam mümkün değildir!
Geçmiş dönemlerde
görev yapmış ve hiçbir
menfaat gözetmeden Yozgatlı
kimliğimle, heyecanımla,
hırsımla, bilgimle, kalpten
çalışan bir abiniz, kardeşiniz,
arkadaşınız, hocanız
olarak, geçen sezon
devre arası ve bu sezon
başı değerlendirmelerimi,
uyarılarımı yapmış olmama
rağmen, gelinen noktadan çok
üzgün olduğumu bilmenizi
istiyorum!
Tekrar bana göstermiş
olduğunuz saygı sevgi ve
güveniniz için teşekkür
ediyor Yozgatspor’umuza
bundan sonrası için başarılar
diliyorum” dedi. Murat
KARATEKİN

