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AKDAĞMADENi’NDE

HERKES SUSTU

ŞAiRLER KONUŞTU
Akdağmadeni Şairler Antolojisi-1’in gala
gecesi öncesinde düzenlenen imza töreninde
şairler kitaplarını imzaladı. Şair ve sanatçıların
sanatseverlerle buluştuğu imza gününde Çamlık
TV’de şairlere mikrofon uzattı. >>> 5'TE

ELMALI, HASATTA
YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyup Elmalı, çiftçileri
hasat gününde de yalnız
bırakmadı. >>> 2'DE

Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, siyasetin ne için yapıldığının önemine
vurgu yaparak, “Partiliyi değil, insanı seveceksiniz. Mecliste en fazla ziyaretçisi olan 3 kişiden biri
oldum. Ben Yozgat’ta kim oy verdi diye hiçbir köyümüzün oylarına bakmadım. İnsanımı hiçbir siyasi
görüş farkı olmaksızın ‘bir’ olarak gördüm. Bazen arkadaşlarım Yozgat milletçisi derler" dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM
Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar,
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat
Gündemi programına konuk oldu. Kayalar, programda önemli
açıklamalarda bulundu. Çamlık TV’nin Yozgat adına önemli bir
misyon üstlendiğini dile getiren Kayalar’ın açıklamalarından
satı başları şöyle; Çamlık TV bizim Yozgat’ımızın tek
televizyonu. Yozgat’tan dünyaya ses veriyor, görüntü veriyor.
Onun için ben üstlendiğiniz misyon için sizlere teşekkür
ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde tekrar bir araya gelip
bir söyleşi daha yaparız.

YOZGAT YKS’DE
NE DURUMDA?
2 milyondan fazla
öğrencinin girdiği
Yükseköğretim
Kurumları Sınavı
sonuçları açıklandı.
Yozgat’ın YKS’de ne
durumda olduğu da
kamuoyunda merak
konusu oldu. 4'TE

GURUR DUYUYORUM
Yozgatlı kimliğimi her zaman gururla taşıdım. Ben
Yozgatlıyım. Bundan hep gurur duydum. Görev yaptığım bütün
dönemlerde Yozgatlı olarak da Türkiye’de anıldım. Benim için
en büyük mükâfat budur. Her gittiğim yerde Yozgatlı bakan,
milletvekili, siyasetçi derler. Önemli olanda budur. Türkiye’nin
her yerinde temsil etmeye gayret etmeye çalıştım. >> 3'TE

YOZGAT'A

“Söylentiler gerçeği

GELECEK yansıtmıyor”
DESTEK BAŞVURULARINDA

SON TARiH 6 AĞUSTOS

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Hızlı Destek
Programı Başvurularının 6 Ağustos tarihinde
sona ereceğini söyledi. Işık, “Hızlı Destek
Programına henüz başvuru yapamayan imalat,
bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin de
yararlanabilmesi için 6 Ağustos’a kadar uzatılan
başvuru dönemi devam ediyor" dedi. 2'DE

AK Parti
Genel
Başkan
Yardımcısı
ve Kayseri
Milletvekili
Mehmet
Özhaseki,
bugün
Yozgat’a
gelecek.
>> 7'DE

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kamuoyunda çıkan ‘sular
kesilecek’ söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yaşanan
kuraklık nedeni ile birçok ilçede su sıkıntısı yaşandığını anımsatan
Köse, “Cemil Çiçek Barajı ve Arapseyfi’de bulunan su kuyularından
su takviyesi alıyoruz. Bu anlamda kuraklıktan kaynaklı su kesintileri
olmayacak. Vatandaşımız müsterih olsun” şeklinde konuştu.
TASARRUF ÇAĞRISI
Köse, suyun gelecekte bir sorun olabileceğini bu nedenle
vatandaşların tasarruf yapması gerektiğini belirterek,
“Vatandaşlarımızdan özellikle rica suyu tasarruflu kullanmaları
yönünde. Su geleceğimiz için çok önemli. Şu anda bir sorunumuz
yok ama bu sonrasında yaşamayacağımız anlamına gelmiyor.
Vatandaşlarımızın kuraklığı da göz önünde bulundurarak suyu
tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL
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Uyanın Gençleri Toplumları Yok Ediyorlar !

AHMET
SARGIN
Toplumları kemiren
ve çökerten en tehlikeli gelişme ahlaksızlıktır.
Ahlaken düşük toplumlar gelişmiş olsalar
da çökmeye, yok olmaya mahkûmdurlar.
Tarihte ahlaksızlıkları ve zulümleri nedeniyle helak olmuş, tarihin çöplüğüne atılmış
kavimleri okuyor;
Onlardan ders çıkarmaya çalışıyoruz.

Uyuşturucu, alkol,
kumar , fuhuş insanların baş düşmanı
konumunda olan kötü
alışkanlıklardır.
Uyuşturucunun her
cinsi devrede; uyuşturucu baronları gencecik fidanları uyuşturucuya alıştırılıyor,
adeta suç makinesine
dönüştürüyorlar.
Bir insanı değil, bir
aileyi, bir nesli mahvediyorlar. Topluma,
insanlara bundan daha
kötü bir düşmanlık
olur mu?
Bu para uğruna
yapılacak bir melâmet
değildir. Bu rezilliği,
bu kepazeliği insanlara
reva görenler insan
olamaz. Uyuşturucu
tüm insanlığa bela
edilmiş olan rezil bir
alışkanlıktır.

Böylesine. bir düşmanlığın para adına
yapıldığına inanmak
istemiyoruz. Bu bir
yıkımdır, bu bir ihanettir ve düşmanlığın ta
kendisidir... Ha insanları topla tüfekle yok
etmişsin ha da uyuşturucu ile... Aralarında
fark var mı; Para için
bu kepazelik yapılır
mı? Böylesine sapık
bir alışkanlık olsa olsa
bir milletin gençliğinigeleceğini yok etmeye
yönelik bir ihanet planı
olabilir. Biz de bu ihanete ne yazık ki seyirci
kalıyor, duyarsız davranıyoruz.
İstatistikler uyuşturucu yaşının ilkokul
çağlarına kadar düştüğünü gösteriyor, en
tehlikeli yaş ise 13- 14
-15 Yaşları arası. Bi-

zim şehrimizde böyle
bir şey yok diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Bütün şehirlerdeki
gençler maalesef bu
tehlikenin tam ortasında. Her türlü uyuşturucuyu kolaylıkla
buluyor; cadde cadde
taşıyorlar.
Zehirin her türlüsü mevcut, o olmadı
poşet poşet bayıltıcılar, ilaçlar, haplar,
içecekler dolaşıyor. El
altından gençlere ulaştırılıyor ve alışkanlığa
dönüştürülüyor. Artık
zabıta tedbirleri de yetersiz kalmaya başladı.
Okullar, öğretmenler, aileler ve toplumun tüm birimleri
bu kötü alışkanlıkla
mücadele etmeyi kendisine görev bilmeli.

Uyuşturucu - alkol
ahlaksızlığın birer kolu,
toplumun ve insanların
düşmanı bir değil ki:
Fuhuş, hırsızlık, dolandırıcılık, her türlü sapkın ilişkiler yer alıyor.
Şüphesiz ki bunları
ayrı ayrı ele alıp mücadele etmek lazım.
Dünya istatistikleri
ile Türkiye istatistiklerini karşılaştırıyorsunuz. Bu manada şunu
söylemek mümkün:
Türkiye bu rezaletin
hedef noktasında olan
ülkelerden birisi. Neden mi? Müslüman
ülkelerin Ağabeyi konumunda olduğu için.
Hedef Türk ve Müslüman dünyasının gençlerini yok etmek değil
mi? Uyuşturucu ve
ahlaksız Saldırıyı sadece para kazanmak için

yapıyorlar diye düşünmek aptallık olur.
Bu bir toplumsal
saldırı ve soğuk savaş
hadisesidir. Şimdi Türk
toplumu olarak bu rezalete karşı topyekün
mücadele etmezseniz
başarılı olamazsınız.
İçişleri Bakanımız
dedi ki: “Artık biz
uyuşturucu ile Mücadele'yi de terörizmle
Mücadele'nin içinde
sayıyoruz!" Saymak
zorundasınız; Çünkü
geleceğiniz, yarınlarınız bilinçli bir şekilde
katlediliyor.
Yozgat bu çemberin
dışında değildir dedik.
Aynen öyledir; Yozgat
da bu tür sapkın alışkanlıkların hedefinde
olan bir Anadolu şehridir. İnanıyorum ki:
güvenlik güçlerimiz,

devlet birimlerimiz
ahlaksızlıkla mücadele ediyor ve yalnız
kalıyor. Neden mi?
Çünkü bu mücadelede
anne- baba ebeveyn,
okul, öğretmen ve tüm
toplum birimleri olarak
birlikte mücadele etmek zorundayız.
Top yekün bir mücadele şart diyoruz.
Yozgat istatistiğini tam
olarak bilmiyorum ama
tehlikenin küçümsenmeyecek boyutlarda
olduğunu çok iyi biliyorum ve tüm hemşehrilerimi de uyarmak
istiyorum. Ahlaksızlık
bizi boğmadan; gelin
bu mücadelenin içinde
hep birlikte yer alalım
ve her türlü ahlaksızlığa dur diyelim!.. Yoksa
geleceğimiz tehlikeye
düşer.

ELMALI, HASATTA YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
ve Akdağmadeni Ziraat Odası
Başkanı Eyyup Elmalı, çiftçileri
hasat gününde de yalnız
bırakmadı. Çiftçilerin ülkemiz
için öneminin büyük olduğunu
dile getiren Elmalı, bereketli bir
hasat temennisinde bulundu.
Elmalı, çiftçilerin birçok zorluğa
göğüs gererek üretim yaptığını
belirterek, “Dayılı köyümüzde
hasat yapan çiftçilerimizi ziyaret
ettim. Alın terini toprağa akıtan

yağmur, çamur, don, dolu,
kuraklık demeden üretim yapan
ülkemizi doyuran eli öpülesi
çiftçilerimize bol bereketli ürünler
diliyorum” şeklinde konuştu.
Akdağmadeni Dayılılar Sosyal
Yardımlaşma Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Nurullah Doğan da hasat gününde
kendilerini yalnız bırakmayan
Elmalı’ya teşekkür etti.
Elmalı, hasat gününde biçerdöver
kullanarak, hasada katkı sunmayı
da ihmal etmedi. Eda DEMİREL

DESTEK BAŞVURULARINDA

SON TARiH 6 AĞUSTOS

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, Hızlı
Destek Programı Başvurularının 6 Ağustos
tarihinde sona ereceğini söyledi.
Işık, “KOSGEB İdaresi başkanlığınca,
Hızlı Destek Programına henüz başvuru
yapamayan imalat, bilgisayar programlama
ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmelerin de yararlanabilmesi
için 6 Ağustos’a kadar uzatılan başvuru
dönemi devam ediyor. Başvuru kriterlerine
sahip İşletmeler, 06 Ağustos 2021 tarihine
kadar Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere
Hızlı Destek Programına başvuru
yapabileceklerdir. Mikro ve Küçük Ölçekli
İşletmeler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki
“E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve
Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
Başvurusu” alt menüsünü seçerek online
olarak başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB
Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi
Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin,
önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmaları
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt ve
Beyanname güncelleme işlemleriyle
ilgili detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat
Müdürlüğünden alınabilir. Hızlı Destek
Programı, 2 bileşenden oluşmaktadır. 2019
yılından önce kurulan, İmalat ve bilimsel ArGe sektörlerindeki Mikro ve Küçük İşletmeler
1.Bileşene, 2017 yılı ve sonrasında kurulan
imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel
Ar-Ge sektörlerindeki Yenilikçi Genç Mikro
ve Küçük İşletmeler de 2.Bileşene başvuru

yapabilecekler. Programdan yararlanmak
için, 1.Bileşene başvuru yapacak, Mikro ve
Küçük Ölçekli işletmelerin Covid-19’dan
önce faal olması ve Resmi verilere göre,
2019 yılında en az 75.000.-TL Net Satışı
olması gerekmektedir. 2019 ve 2020 net satış
hasılatları karşılaştırıldığında; Gelir kaybı
olan veya 2020 yılında Net satışı 2019 yılına
göre artmamış olan işletmeler programdan
faydalanabilecektir. Gelir kaybı kriterin de,
2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık
dönem dikkate alınacaktır.
Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük Ölçekli
İşletmelerde bu asgari net satış kriterine
bakılmayacaktır. Ödemeler ilgili ay bazında
(2021, Haziran, Temmuz, Ağustos) 3 taksitte
yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi
kayıtlardan (GİB, SGK vb.) işletmenin aktif
olup / olmadığı ve istihdamını 2020 Mart
ayındaki seviyede muhafaza edip / etmediği
kontrol edilecektir.
Mikro ölçekli işletmelere, 3 ay boyunca
azami 30.000.00.-TL, Küçük işletmelere
de yine 3 ay boyunca azami 75.000.-TL
destek sağlanacaktır. İşletmeler, bu destek
programından; Faizsiz, Geri ödemeli ve
Teminatsız olarak yararlanabilecekler.
2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi
faaliyetlerde bulunan işletmelere gerekli
kriterlere sahip olmaları halinde 25 bin liraya
kadar ek destek verilebilecektir. Hızlı Destek
Programı geri ödemeleri, 3 yıl ödemesiz
dönemden sonra 2024 yılında başlayacak ve

2025 yılının sonuna kadar devam edecektir.
Geri ödemeler, 4’er aylık 6 eşit taksitte
yapılacaktır. Kamu bankları tarafından
başlatılan, İşe Devam Kredisi’ni en fazla
250.000.00.-TL’ye kadar kullanan işletmeler
ile daha önce KOSGEB’den Girişimcilik
Kredisi alanlar da Hızlı Destek programından
yararlanabilecekler.
Ana veya yan faaliyet kodları imalatçı
sektörler arasında bulunan işletmelerin, Mali
kayıtlarındaki sektör kodlarının herhangi
birinin programın hedef kitlesine uyması
ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet
göstermesi halinde başvurusu kabul edilecek.
3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk
başvuru döneminde başvurusu reddedilen
işletmeler, gerekli koşullara sahip olmaları
halinde başvuruda bulunabilecekler. Vergi
veya SGK borcu olan işletmeler, Kamu
alacaklarının yeniden yapılandırılması
kanunu kapsamında, Program başvurusu
sırasında borçlarını erteleyeceklerine
veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda
bulunarak Hızlı Destek Programına başvuru
yapabileceklerdir. KOSGEB, destek ödemesi
öncesinde borcunu kapatan, erteleyen
veya taksitlendiren işletmelere ilgili
evrakları ibraz etmeleri durumunda destek
ödemesi yapabilecektir. Mikro ve Küçük
Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı
hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat
Müdürlüğünden alınabilir.” şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN
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Çeyrek…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bana sorarsanız
aklı olan şu dönemde
düğün yapmasın derim.
Düğün yerine bir
nikah, ayak üstü müzik dinletisi, ayak üstü
ikramlar, tebrik, ge-

tiren getirir türünden
takı merasimi sonrası
Allah mesut etsin.
Aslında pandemi
sürecinin biz insanoğluna daha doğrusu
Türk milletine öğrettiği hakikatlerden bir
tanesi düğünlerdeki
gereksiz yorgunluklar
oldu.
Özellikle de şehrimiz, memleketimiz
Yozgat; düğün ve
cenaze hakikatini ziyadesiyle üstüne alınması gereken illerin
başında geliyor.
Düğünü ayrı bir
külfet, yorgunluk,
gerginlik ve stres,

Cenazesi ayrı bir
külfet, yorgunluk,
gerginlik ve stres.
Kendi kendimize
çektirdiğimiz o sıkıntı
ve işkenceleri inanın
Belene kampında bulunanlar çekmemiştir.
Bakın düğünü olan
gençlerin düğün sonrası bir-iki aylık dönemlerine.
Düğün öncesi ortaya çıkan anlamsız
talepler, karşılıklı altın, çeyiz türünden
dünürlerin birbirlerine
külfet yüklemeleri,
Gelinlik alımından
tutun da düğün salonuna kadar en paha-

lısından gösteriş ve
elalem ne der türünden telaşına.
Yazık…
Hem de ne yazık!
Dün bir sohbetteyiz…
Adam anlatıyor:
hanım telefonda ‘düğün var’ dediğinde,
‘Altın mı para mı’ diye
soruyorum.
Altın dediğinde ‘Eyvah’ diyorum ama iş
işten geçmiş bir kere
alacaksın çaresiz.
‘Altın değil para dediğinde ise, hayatım
kaç lira ise söyle zarfa
koyalım hemen iade
edelim hediyemizi di-

yor nefes alıyorum…’
Geldiğimiz durumu
görüyor musunuz?
Neredeyse bir asgari ücret kadar olan
çeyrek altını düğünde
takı olarak takabilmek
artık ciddi bir servet
istiyor. Bir de bizim
Yozgat gibi haftada
3-5 tanıdık düğünü
olan şehirdeki ahvali
düşünün hele…
Az kalsın unutuyordum, insanlar artık
altınını istiyor abi.
E, çeyrekte fiyatlar
hayallerin ötesinde
yükselince adam düğün sonrası gelmeyen
tanıdığın kapısını ça-

lıyor, ‘Ben senin oğluna/kızına altın takmıştım, şu ödünç olan
altını alayım…’
Abartmıyorum siz
de yaşamışsınızdır, bu
duruma geldik ahali…
Geldiğimiz hale
bakın hele…
Rahmetli Hüseyin
(Koç) Amca, mağazaya gelen çiftlere ‘Oğlum/kızım marka diye
tutturmayın yazık paranıza, şu marka ürün
de kaliteli’ dediğinde,
‘Eşş.k gibi alacak kız
veriyoruz kız…’ diyen
kayınvalideler gördüğünü söyledi.
Sanki kızı markalı

koltuk takımlarında
büyüdü diyeceğim de,
demeyim…
Farzı misal tüm
hayatınız marka olsun
evliliğiniz sağlıklı, ruh
haliniz mutluluk dolu
olmadıkça neye yarar.
Hülasa kıymetli
Yozgatlılar, bizim bize
yaptığımızı inanın
topla tüfekle düşman
yapmaz, yapamaz.
Bu dünyanın şatavatına, gösterişine,
anlamsız adetlerine
kim yetişti ki biz yetişelim.
Hülasa tüm mesele
huzurda.
Gerisi hikaye…

“YOZGAT
MiLLiYETCiSiYiM”
Kayalar: Yozgatlı olmaktan gurur duyuyorum

Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı Lutfullah Kayalar, siyasetin ne için
yapıldığının önemine vurgu yaparak, “Partiliyi değil, insanı seveceksiniz. Mecliste
en fazla ziyaretçisi olan 3 kişiden biri oldum. Ben Yozgat’ta kim oy verdi diye hiçbir
köyümüzün oylarına bakmadım. İnsanımı hiçbir siyasi görüş farkı olmaksızın ‘bir’
olarak gördüm. Bazen arkadaşlarım Yozgat milletçisi derler" dedi.

Tarım, Orman ve Köy işleri eski Bakanı
Lutfullah Kayalar, Çamlık TV’de Tarık
Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
programına konuk oldu. Kayalar, programda
önemli açıklamalarda bulundu. Çamlık TV’nin
Yozgat adına önemli bir misyon üstlendiğini dile
getiren Kayalar’ın açıklamalarından satı başları
şöyle;
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Çamlık TV bizim Yozgat’ımızın tek
televizyonu. Yozgat’tan dünyaya ses veriyor,
görüntü veriyor. Onun için ben üstlendiğiniz
misyon için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah
ilerleyen dönemlerde tekrar bir araya gelip bir
söyleşi daha yaparız.
GURUR DUYUYORUM
Yozgatlı kimliğimi her zaman gururla
taşıdım. Ben Yozgatlıyım. Bundan hep gurur
duydum. Görev yaptığım bütün dönemlerde
Yozgatlı olarak da Türkiye’de anıldım. Benim
için en büyük mükâfat budur. Her gittiğim yerde
Yozgatlı bakan, milletvekili, siyasetçi derler.
Önemli olanda budur. Türkiye’nin her yerinde
temsil etmeye gayret etmeye çalıştım.
YOZGAT’TA SİYASET YAPMADIM
Yozgat bize biz de Yozgat’a sahip çıktık.
Ben hep ifade etmişimdir. Ben Yozgat’ta hiçbir
zaman siyaset yapmadım. Türkiye genelinde
siyaset yaptım ama Yozgat’ta yapmadım.
Yozgat’taki bütün hemşerilerimizle biz hep
beraber olduk. Bugün de öyle, Allah kısmet
ederse ömrümüz yettiğince öyle olacak.

SİYASETİN ÖNEMLİLERİ
Siyasetçi için önemli şu: siyaseti bıraktıktan
sonra insanların onlarla ilgili olan görüşleridir.
Ben bu konuda Allah’ın sevgili bir kulu
olduğuma inanıyorum. Biz siyaseti bıraktıktan
sonra Yozgatlımızla daha yakın olduk, daha
içiten olduk, daha samimi olduk. Bunu da
Türkiye’nin her yerindeki Yozgatlılarla
karşılaştığımızda, iletişimde bulunduğumuzda
görüyoruz. Toprağımızda bunu her zaman
hissediyoruz. Hemşerilerimiz bunu hissettiriyor.

Onun için de ben hemşerilerime teşekkür
ediyorum.
YOZGATLI DOĞRU KARAR VERİR
Biz Yozgatlılar olarak önce vatanımız
bayrağımız devletimiz, toprağımız inancımız
önde gelir. Yozgatlı art düşünce ile değil
doğru düşünce ile karar verir. Bu kararlarını
da hep düşünerek verir. Onun için de bir
beklenti olmadan vatanını milletini imanını
düşünerek karar verdiği için de doğru kararlar
verir. Tabii ki bu kararlar zaman içerisinde

de değişiklik gösteriyor. Önümüzdeki
dönemlerde de düşüncesini ortaya koyacaktır.
Tabi düşüncenin temeli vatanın ve milletin
geleceğidir. Yozgatlının özü budur. Onun için
de bu şekilde düşündüğü için her zaman doğru
karar vermiştir. Önümüzdeki seçimlerde de bu
minvalde karar verecektir.
NE İÇİN SİYASET YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ
Siyasette ne için siyaset yaptığınız önemlidir.
Daha doğrusu siyaset ne için yapılır? Benim
anlayışımda siyaset insanımızın yanında
olmak, onun hizmetinde olmak, onunla birlikte
daha güzele ulaşabilmek. Eksikliklerimizi
giderebilmek içindir. Ben Yozgat’ta bunları
yapmaya çalıştım. O milletimizin takdiridir.
İkincisi de insanımızı sevmektir. Partiliyi
değil, insanı seveceksiniz. Mecliste en fazla
ziyaretçisi olan 3 kişiden biri oldum. Ben
Yozgat’ta kim oy verdi diye hiçbir köyümüzün
oylarına bakmadım. İlçelerimizin genel
olarak bakmışımdır. Niye bakmadım seçim
olmuştur, bitmiştir. Bundan sonra işlerimize
bakacağız düsturu ile hareket etmişimdir.
İnsanımı hiçbir siyasi görüş farkı olmaksızın
‘bir’ olarak gördüm. Bazen arkadaşlarım
Yozgat milletçisi derler. Benim en sevdiğim
tabir ‘Yozgat milliyetçisi’ tabiridir. Benim en
sevdiğim şey, benim için bir ödüldür. Bunu hak
edebilmişsek ne mutlu bize. Bugün toplumun
her tarafında başımız bir şekilde gezebiliyoruz,
dolaşabiliyoruz. Allah bizi buna lütfetti.
Eda DEMİREL

MERHUM ÖNDER ALPASLAN

PAŞAKÖY'DE DUALARLA ANILACAK

Dünyanın hastalığı covid-19
yüzünden kaybettiğimiz Yozgat’ın
kıymetlerinden olan Önder Alpaslan,
doğduğu köy olan Paşaköy’de
Mevlid-i Şerif’le anılacak.
Avusturya Türk Federasyon GİK
Üyesi, İş insanı hemşerimiz Önder
Alpaslan, Yozgat’ta yakalandığı
covid-19 hastalığı ile mücadelesini
Şehir Hastanesi’nde kaybetmiş,
sevenleri ve ailesinin duaları ile
Şefaatli İlçesi Paşaköy’de son
yolculuğuna uğurlanmıştı.
Vefatı ailesini olduğu kadar
Yozgatlıları ve mensubu olduğu

ülkücü camiayı da derinden üzen
Merhum Önder Alpaslan için 20
Ağustos’ta Cuma namazının ardından
ailesi tarafından Mevlid-i Şerif
okutulacak.
Yozgat Çamlık Gazetesi ailesi
olarak merhum Öner Alpaslan’a bir
kez daha rahmet diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.
Türk Dünyasına önemli hizmetleri
olan gönül adamı Önder Alpaslan,
dünyanın farklı noktalarına,
mazlumlara yardımların ulaşmasına
öncülük eden yiğit bir dava
adamı, yardım severdi. Yozgat’ın

yetiştirdiği, dünya Türklüğüne ve
mazlum diyarlardaki insanlığa hayırlı
hizmetleri bulunan iyi bir ülkücüydü.
Tarık YILMAZ
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YOZGAT YKS’DE
NE DURUMDA?
2 milyondan fazla öğrencinin girdiği Yükseköğretim
Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme,
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının http://
sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
Yozgat’ın YKS’de ne durumda olduğu da kamuoyunda
merak konusu oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran
tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2 milyon 607 bin adayın
girdiği YKS sonuçları dün sabah itibarı ile açıklandı.
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sabahın
erken saatlerinden itibaren ÖSYM’nin resmî sitesine
girerek yoğunluk oluşturdu.
TERCİHLER HAFTAYA BAŞLIYOR
Adaylar 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında
tercihlerini yapabilecek. Ön lisans alanından 492 bin,

lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından
28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin
537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci
kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları
sonrası alım sürecine başlayacak. YKS tercihleri ise
5-13 Ağustos arasında yapılabilecek.
UZMANLAR UYARIYOR
Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken devlet
ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından
faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi iyi
değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan uzmanlar,
“Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca
üniversitelerle iletişime geçmeli. Üniversitelerin
imkânları ile ilgili bilgi almaları gerekiyor ve tercih
deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek
almalılar” diye konuştu. Haber Merkezi

“GELiŞiMDEN
MEMNUNUZ”
Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Üniversitenin ihtisaslaşma alanı
olan kenevirle ilgili deneme
ekim alanlarını ziyaret ederek
incelemelerde bulundu. Karadağ,
kenevirin bitkilerinin gelişiminden
memnun olduklarını söyledi.
Karadağ, kenevire dayalı sanayinin
Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi,
kenevirin bütün biyokütlesinin
endüstriye kazandırılması
hedefleriyle yürütülen kenevir
denemelerinin gidişatı hakkında
Endüstriyel Kenevir Araştırmaları
Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör Yılmaz'dan bilgiler

aldı.
Arazi koşullarında yürütülen
çalışmalardan ve kenevir
bitkilerinin gelişiminden memnun
olduğunu ifade eden Karadağ,
ekimi yapılan kenevirler,
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
bünyesindeki araştırma gruplarının
akademik çalışmaları, kısa, orta
ve uzun vadede hedeflenen
projelere ilişkin saha çalışmalarına
hammadde imkânı da sağlaması
açısından önem arz ettiğini
belirterek, deneme ekimlerinin
istenilen sonucu vermesi
dilekleriyle yürütülen çalışmalarda
başarılar diledi. Eda DEMİREL

MHP HALKLA

KUCAKLAŞIYOR

ÇIFTÇIYE ‘SULAMA AVANSI’
Kayseri Şeker, kurak geçen mevsim
koşulları ve zorlu ekim şartlarında üretim
yapmaya çalışan pancar üreticilerine 58 milyon
369 bin liralık Sulama Avansı ödeyerek, çiftçinin
yanında olmaya devam ediyor.
Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya
ve Sivas illerinde pancar ekimi yapan çiftçilere,
28 Temmuz Çarşamba günü itibariyle Sulama
Avanslarını ödemeye başlayan Kayseri Şeker,
yaşanan kuraklığa rağmen, tüm kampanya
dönemi boyunca tarımda sürdürülebilirliği
sağlamak ve çiftçinin refah seviyesini arttırmak
adına, üreticisine bu denli ayni ve nakdi avans
desteği sağlayan kuruluş olma özelliğini
devam ettiriyor. Pandemi de dahil olmak
üzere tarımsal ürünlerin üretiminde yaşanan
her türlü zorluğa rağmen, üreticisinden aldığı
güç ile sektörün adeta lokomotifi haline gelen
Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal
Fabrikaları’na bağlı hizmet veren 21 Bölgede
ekim yapan 12 bin 180 üreticiye, 58 milyon
369 bin liralık Sulama Avansı ödeyerek, bu
kampanya dönemi boyunca sözleşmeli pancar
ekimi yapan 13 bin 878 çiftçiye, toplamda
424 milyon lira ayni ve nakdi avans ödeyen
sektördeki tek kuruluş oldu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu

Başkanı Hüseyin Akay, kuraklığın etken olduğu
bu dönemde 58 milyon 369 bin liralık Sulama
Avansı ile birlikte üreticileri bir nebze olsun
serinletebilmeyi amaçladıklarını belirterek,
tarım arazilerinde kullanılan suyun akılcı ve
ekonomik kullanmanın önemine de vurgu yaptı.
Su kaynaklarındaki azalmanın, tarımın geleceği
açısından çok riskli olduğunun da altını çizen
Akay, “Tarımın sürdürülebilir olabilmesi,
su kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin
korunması adına su kaynaklarının akılcı, verimli
ve ekonomik kullanılması, buna ek olarak
da üreticilerin azami şekilde desteklenmesi,
hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu ilkeden
hareketle, çabasından hiçbir ödün vermeyen
Kayseri Şeker, üretimin her aşamasında, büyük
bir cefa gösteren pancar üreticilerini, ekimden
hasada kadar geçen tüm süre içerisinde
desteklemekte ve bunu da ayni ve nakdi
avanslar şekilde üreticisine yansıtmaktadır.
Çiftçilerimizi bu kurak kampanya döneminde
bir nebze olsun serinletebilmek adına ödemeye
başladığımız 58 milyon 369 bin liralık Sulama
Avanslarının, kendilerine hayırlı olmasını
diliyor, çiftçilerimizin her zaman yanlarında
olduğumuzu bilmelerini istiyorum” şeklinde
konuştu. İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, Milletvekili
İbrahim Ethem Sedef Merkez İlçe
Başkanı Adem Kızılay merkezde dahil
olmak üzere tüm ilçeleri tek tek gezerek
vatandaşlarla buluşuyor. MHP Teşkilatları
ilçe ilçe Yozgat’ı dolaşarak halkla bir
araya gelirken vatandaşın dileklerini
ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. MHP
Milletvekili İbrahim Sedef, İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı
Adem Kızılay ve teşkilat mensupları
gezdikleri ilçelerde esnaf ve STK
ziyaretlerinde bulunuyorlar. Son olarak
Çayıralan İlçesi’nde ziyaretlerde bulunan
MHP heyeti ilk olarak İlçe Başkanlığı’nı
ziyaret ettiler. Teşkilat üyeleri ile bir
süre sohbet eden heyet sonrasında,
Çayıralan Kaymakamlığı, Çayıralan
Jandarma Bölük Komutanlığı, Resmî
Kurumlar, Çayıralan Esnaf Kefalet Kredi
Kooperatifi ve Çayıralan Ziraat Odası’nı
ziyaret ettiler. Ziyaretler sonrasında
açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu,” MHP Teşkilatları olarak
her zaman halkımızla iç içe olmaktan geri
durmadık. Sadece seçim dönemlerinde
değil her zaman hemşerilerimizin
yanındayız. Esnafımızın, halkımızın,

STK’larımızın sıkıntıları ne ise yerinde
dinleyip çalışmalarımıza buna göre yön
veriyoruz. Sıkmadık el, girmedik gönül
bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu
yolda halkımızın teveccühü de bizleri
mutlu ediyor. Gittiğimiz her ilçede
sohbet ettiğimiz herkes bizleri bağrına
basarak sıcak bir şekilde karşılıyor. İlçe
gezilerimize devam ediyoruz. Bütün
ilçelerimizde gezilerimizde aynı şekilde
devam edecek. Milletvekilimiz İbrahim
Ethem Sedef beyde sağolsun meclis
çalışmalarından kalan tüm zamanını
Yozgat için hemşerileri için harcıyor.
Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin
de bizlere her zaman talimatları
bu yönde. Halka hizmet etmek için
geldiğimiz bu görevde elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz ve halkımızda bu
gayretlerimizi görerek bizleri bağırlarına
basıyorlar. Son olarak Çayıralan ilçemizde
ziyaretlerde bulunduk. STK’larla ve
esnafımızla sohbet ettik. Bizlerden
beklentilerini, sıkıntılarını aktardılar ve
bizde bu beklentilere karşılık verebilmek
adına çalışmalarımıza şekil veriyoruz.
Nerede bir hemşerimizin sıkıntısı varsa
hep yanındayız ve yanında olmaya devam
edeceğiz” dedi. Haber Merkezi
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PROJELERiNi ANLATTI
Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı
Gökay Açıkgöz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Temmuz ayı başında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği
Genel Kurulunda yapılan seçim ile başkanlık görevine
seçilen Açıkgöz, yapacağı proje ve çalışmalar hakkında
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı bilgilendirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi
olarak Şehit Aileleri ve Gazilerimizin her zaman

yanlarında olduklarının altını çizerek: “Vatanımızın
bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için seve seve
şehit ve gazi olan kardeşlerimize, onların ailelerine
bizim her zaman bir minnet borcumuz var.
Verilen emeklerin ve feda edilen canların hiçbir
şekilde karşılığı olmaz bunu biliyoruz.
Biz her zaman onların yanındayız, onların
hizmetindeyiz. Bir sıkıntıları, bir dertleri olduğunda her
zaman yanlarında olduğumuzu bilmenizi isterim.” dedi.
Haber Merkezi

AKDAĞMADENi’NDE

HERKES SUSTU

ŞAiRLER KONUŞTU
Akdağmadeni Şairler Antolojisi-1’in gala
gecesi öncesinde düzenlenen imza töreninde
şairler kitaplarını imzaladı. Şair ve sanatçıların
sanatseverlerle buluştuğu imza gününde
Çamlık TV’de şairlere mikrofon uzattı.

Gazetemiz köşe yazarlarından Semiha Arasbora,
“Bugün herkes sustu. Akdağmadeni şairleri konuştu.
Antolojimizin galasını yaparken, belediye başkanımız da
sağ olsun ‘ bütün kitapları çıkan şairlerimiz kitaplarını
imzalasınlar’ dedi. Akdağmadeni’nde ilk olan bir etkinlik,
çok güzel oldu. vatandaşlar da çok büyük ilgi gösterdi”
dedi.
Şair Murat Baha Erbil, “Antolojimizde 45 tane
değerli şairimizi bir araya getirdik. Akdağmadeni’nde
bir ilki gerçekleştirdik. Yüreğimdeki Tutku kitabında
gençlik yıllarında yazdığımız şiirleri bir araya getirdik.
Akdağmadenili hemşerilerimizin beğenisine sunduk”
şeklinde konuştu.
Eğitimci- Mamak Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürü şair
Ali Bozdağ, üniversite yıllarından beri yazıp çizdiklerini dile
getirdi. Milletlerin tarihleri ve kültürleri ile var olduğunu

dile getiren Bozdağ, “Milletler ancak tarihleri ve kültürleri
ile ayakta kalabilir. Ayakta kalabilmenin kültürel bağların
bir göstergesi olarak bu programı önemli buluyorum.
Bu toprağın sesi olarak milli manevi duygularımızı
yansıtıyoruz” diye konuştu.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Almanya Badem
Wurttemberg Bölge Başkanı Selahattin Köse de,
Akdağmadeni’nde şairleri yalnız bırakmadı.
Bir milletin tanıtımının şairler tarafından yapıldığını
dile getiren Köse, “Biz onlara çok saygı duyuyoruz. Ben
Yozgat’ın bir gönüllü neferi olarak nerede bir etkinlik varsa
oraya gitmeye, desteklemeye hazırım.
Yozgatlı olmaktan gurur duyuyorum. Akdağmadeni
bünyesinde çok sayıda kıymetli şairi bulunduran bir
ilçemiz. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

DENiZLi'YE

ATANDI
Basın İlan Kurumu Çorum
Şube Müdürü Abdullah Güler,
Denizli Şube Müdürü oldu. Güler,
yayınladığı mesaj ile Çorum ve
Yozgat’a veda etti.
‘Allah mahcup etmesin’ diyen
Şube Müdürü Abdullah Güler,
“Basın İlan Kurumu’nun 27 Temmuz
2021 tarihli toplantısında alınan
karar ile Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Sayın Rıdvan Duran ile
Yönetim Kurulumuzun takdir ve
tensipleriyle Basın İlan Kurumu
Denizli Şube Müdürü olarak
atanmamız uygun bulunmuştur. Bu
görevi bizlere tevdi eden Genel
Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran
ile Yönetim Kurulu üyelerimize
teşekkürlerimi sunuyorum. Allah
mahcup etmesin.
Kurucu Şube Müdürü olarak
atandığım Çorum Şubemize,
Yozgat ilinin bağlanmasıyla yapımız
daha da güçlenmiştir.
Yiğitler diyarından olan siz
Yozgatlı dostlarımla çalışmaktan
her zaman mutluluk duydum.
Çalıştığımız zaman dilimi
içerisinde çözüm odaklı olmamız

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

temel prensibimiz olmuştur.
Sizlerin her birini ayrı ayrı tanımış
olduğumdan duyduğum mutluluğu
ifade etmek isterim. Sizlerle geride
bıraktığımız iz ve güzel anıların
bir hoş seda olarak kalmasını
temenni ederim. Yozgat ilinde
çalıştığımız bu dönem içerisinde
güzel dostluklar oluşturduğumun
bilincindeyim hamdolsun. Değerli
dostlarım sizlere bu yazıyı bir
veda yazısı maksadıyla değil bir
vefa yazısı maksadıyla yazdığımı
bilmenizi isterim. Benim sizlere
bir vefa borcumun olduğu
düşüncesindeyim. Bu düşünceyle
yeni görev yerimiz Denizli olması
sebebiyle eğer Denizli’ye yolunuz
düşerse muhakkak sizleri beklerim.
Ben dostlukların baki olduğu
düşüncesine sahip olduğum için
bana her daim ulaşabilirsiniz.
Böyle güzel düşüncelerle ve
dostluklarla buradan ayrılıyor
olmaktan müteşekkirim. Sizlere
buradan veda ederken hepinizden
hakkınızı helal etmenizi diler, sevgi
ve saygılarımı sunarım” dedi.
Murat KARATEKİN
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ÇIFTÇININ ALTERNATIF ÜRÜNÜ OLDU

Kokusu ve rengiyle aromatik bitki olan lavantanın Yozgat’ta ekim alanı genişliyor. Lavanta

yetiştiriciliğine ilginin arttığı kentte oluşturulan lavanta bahçeleri çiftçinin alternatif ürünü oldu.
Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık
bölgelerinden olan Yozgat’ta çiftçi, arpa ve
buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya
yöneldi. Son yıllarda üretimi artan lavanta,
kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan
sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Bu
kapsamda Yozgat’ta elektrik teknikeri Murat
Özyılmaz (40) buğday, arpa gibi hububata
alternatif ürün olarak lavanta yetiştiriciliğine
başladı. Merkeze bağlı Topçu köyünde ailesinin
de yardımıyla 2 yıl önce 2 dönüm alana lavanta
eken Özyılmaz, Yozgat koşullarında da lavanta
yetiştiriciliğinin yapılabileceğini gösterdi.
Yozgat’ta lavanta yetiştiriciliğinde örnek
olmayı hedefleyen Özyılmaz, lavantadan tıpta,
kozmetikte birçok farklı sektörde kullanıldığını
söyledi.
Lavantanın yağından yararlandığını ayrıca
arıcılık ile ilgilendiğini ve lavanta balı ürettiğini
de belirten Özyılmaz, bu yıl 2 bin 500 lavanta
fidesi üreterek satışını yaptığını söyledi.
Özyılmaz lavanta demeti ve kesesi yaparak
ekonomisine ayrıca katkı sağladığını da ifade
etti.
Lavanta bahçesi, vatandaşların da ilgisini
çekiyor. Bahçeyi gören vatandaşlar hem
fotoğraf çekiniyor hem de lavanta demeti
satın alıyor. “Korona virüse karşı lavanta ile
korunuyorum”
Oğlu ile iki yıldır lavanta yetiştiriciliği
yaptığını söyleyen Doğan Özyılmaz, lavantanın
korona virüse karşı koruyucu etkisi olduğunu
söyleyerek pandemi sürecinde lavantadan
faydalandığını dile getirdi. Özyılmaz “İki yıldır
lavanta işi ile uğraşıyorum. Pandemi döneminde
sürekli gece yatarken yastığın altına bir paket

lavanta koyuyorum ve virüse karşı yakalanmayı
önlemiş oluyorum. Sürekli içeri koku yayıyor.
Biz de rahat etmiş oluyoruz. Diğer odalara
salona ve mutfağa sürekli lavanta destesi
koyarak iki yıldır bu hastalıktan korunmaya
çalışıyorum. Sürekli lavanta bahçesi içerisinde
yaşıyoruz rahatız, çok güzel kokusu var” dedi.
“Lavantanın Yozgat’ta da yetiştirilebileceğini
kanıtladım”
Televizyondan izlediği bir haberden
etkilenerek 2 yıl önce lavanta yetiştiriciliğine
başladığını anlatan Murat Özyılmaz ise “Köyde
babamın arazisinde 2 dönüm alanda lavanta
yetiştiriciliği yapmaya karar verdim. 2 yıl önce
bir haberden etkilenerek bu işe başladım
ve lavanta fidesi siparişi verdim. Ailemin de

yardımıyla bahçeye lavantaları ektim. Aslında
fazla umudum yoktu, Yozgat’ta olabileceğini
düşünmüyordum. Ancak iyi bir bakımla ben
güzel verim elde ettim lavantadan. 2 yıl içinde
yüzde 300-400 oranında verim elde ettim.
Yozgat’ta da yapılabilir, yetiştirilebilir olduğunu
kanıtladım. Aslında lavanta yetiştiriciliği
yapmamın amacı halkımıza farklı bir vizyon
kazandırmak” şeklinde konuştu.
“HUBUBATTAN DAHA FAZLA
VERIM ELDE EDIYORSUNUZ”
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden
Yozgat’ta arpa, buğday ve mercimeğe
alternatif bir ürün olarak lavanta yetiştiriciliğine
başlayan Özyılmaz, “Tarım ürünlerinden
buğday, arpa mercimekten daha fazla verim
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verdiğini düşündüğüm için ben de lavantanın
yapılabilirliğini görmek açısından yaptım ve
olabildiğini gördüm. Diğer tarım ürünlerine
göre çok fazla verim alınabilen bir ürün. Her
sene hasattan sonra kendisini katlayarak
geliştiren bir ürün. Fazla bir bakım da istemiyor
1-2 yıl bakımını yaptıktan sonra 15 yıl boyunca
verim elde edebiliyorsunuz. Bunu Yozgatlı
vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum” diye
konuştu.
“BU YIL 2 BIN 500 FIDE YETIŞTIRDIM”
Lavantanın yağından, balından ve
oluşturduğu görsellikle turizminden
faydalanılabileceğini dile getiren Özyılmaz,
“Lavanta tıpta, kozmetikte, deterjan sanayinde
parfümlerde ve birçok alanda farklı sektörlerde
kullanılabilen bir ürün. Yağından hatta suyundan
dahi faydalanılabilen bir ürün.
Benim ilk hedefim yağından yararlanmaktı.
Fakat farklı alanlarda da kullandım hem demet
yapıp satışını yaptım hem de kurutup lavanta
keseleri haline getirerek satışını yapıyorum.
Lavanta balı üretmek için arıcılık sertifikası
aldım, arı aldım ve lavanta ile besliyorum onları.
Aynı zamanda fidesini de üretmek için
girişimlerde bulundum. İlk yıldan itibaren
lavantanın çeliklerini alarak yetiştirmeye
başladım. Yetiştirdiğim çelikleri kendi
bahçemde değerlendirdim. Kendi bahçemin bir
kısmını onlardan oluşturdum. Fidelerin satışını
da yapıyorum fide yetiştirmeye de başladım
2 bin 500 fide yetiştirdim bu yıl için. Farklı
illerden fide için talepler oldu, şehrimizden
farklı köy ve ilçelerden talep edenler oldu.
Lavanta yetiştiriciliğinin Yozgat’ta yapılacağına
inanıyorum” dedi. IHA
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YOZGAT'A

GELECEK
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Kayseri
Milletvekili Mehmet
Özhaseki, Yozgat’a
gelecek.
Özhaseki, Yozgat’ta
bir dizi ziyaretler ve
incelemelerde bulunduktan
sonra Sivas’a gidecek.
Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, ilk olarak Yozgat
Valisi Ziya Polat’ı ziyaret
edecek. Özhaseki daha
sonra sırasıyla AK Parti
İl Başkanı Yusuf Başer ve
Belediye Başkanı Celal

Köse’yi ziyaret edecek.
Özhaseki Belediye Başkanı
Celal Köse’den yapılan
çalışmalar hakkında bilgi
alacak.
Yozgat ve İlçe Belediye
Başkanları ile bir toplantı
yapacak olan Mehmet
Özhaseki, Millet Bahçesi,
Tarihi Askerlik Şubesi,
Çapanoğlu Büyük Camii
çevre düzenlemesi
ile Yozgat Belediyesi
Gençlik ve Kültür Merkezi
çalışmalarında yerinde
görerek, inceleme yapacak.
Murat KARATEKİN

ALİ KEVEN

FATİH GÜNLÜ

ATATÜRK BÜSTÜNDEKI TADILAT

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yozgat’ın Şefaatli İlçe Kaymakamlığı binası önünde bulanan Atatürk

büstünün muşamba ile kapatılması tepkilere neden oldu.
İlçe de yaşayan vatandaşlar Atatürk
büstünün fotoğraflarını sosyal medya
hesaplarından paylaşarak, tepki
gösterdiler.
CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven’de Atatürk büstünü bu durumdan
kurtaracak kimse yoksa kendilerinin
kurtarmaya hazır olduklarını belirterek,
tepki gösterdi.
İlçede yaşayan Ömer İşgüzar isimli
bir vatandaş sosyal medya hesabından
“Şefaatli kaymakamlığı önünde
olan Atatürk büstünün 1 aydır bu
vaziyette duruyor olması Atamıza karşı
saygısızlıktır. Şefaatli Kaymakamlığı
onarımı ivedi şekilde yapamıyorsa,
CHP Gençlik Kolları olarak üzerimize
düşen ne varsa yapmaya hazırız”
paylaşımını yaparak tepki gösterdi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali

Keven’de sosyal medya hesabından
Yozgat Valiliğinin etiketleyerek, “Yozgat
Valiliği olarak Atatürk büstünü bu
görüntüden kurtaracak bir çalışmayı
yapacak mısınız? Yoksa biz yapmaya
hazırız!” ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM’DAN AÇIKLAMA
Öte yandan olayın sosyal medyada
gündeme gelmesi üzerine Şefaatli İlçe
Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü bir
açıklama yaptı.
Kaymakam Günlü, “Kaymakamlık
binamız önünde bulunan Atatürk
büstünün mermerleri yıpranmış ve
dökülmeye başlamıştır. Kaymakamlık
olarak söz konusu büstün daha
güzel bir görünüme kavuşturulması
için gerekli çalışmalar yapılmış
ve ilgili ürünlerin teslim edilmesi
beklenmektedir.
Hemşerilerimizin hassasiyetini
anlamakla beraber ilgili ürüneler
tarafımıza ulaştığında Atatürk
büstümüzü daha güzel bir görünüme
kavuşturacağımızın bilinmesini isteriz”
açıklamasını yaptı. Murat KARATEKİN

KOLEKSiYONER TARAFTAR
Yozgat’ta çay
ocağı işleten
Abdülmelik Tuncay
Özentürk, ülkenin
dört bir yanından
futbol takımlarının
atkılarından
oluşan 80 parçalık
koleksiyonunu iş
yerinde sergiliyor.

80
TAKIMIN
ATKISI
VAR

Yozgat’ta çay ocağı işleten Abdülmelik
Tuncay Özentürk, ülkenin dört bir yanından
futbol takımlarının atkılarından oluşan 80
parçalık koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.
Yozgatspor taraftarı olan Abdülmelik
Tuncay Özentürk, uzun yıllar kırmızı-siyahlı
takımda hem amigoluk hem de taraftar
derneği başkanlığında görev aldı. Bu süre
zarfında gerek deplasman maçlarında gerekse
Yozgat’ta oynanan maçlarda rakip taraftarlarla
atkı değiştirme geleneğini devam ettirdi.
Özentürk, sahip olduğu atkılarla geniş bir
koleksiyon oluşturdu.
Özentürk, Yozgatspor atkısıyla başlayan
koleksiyonunda yaklaşık 80 parçaya ulaştı.
Özentürk’ün koleksiyonunda Süper Lig
takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve
Fenerbahçe olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig

ve amatör liglerde bulunan takımların atkıları
bulunuyor. Özentürk’ün hedefi yurt dışı da
olmak üzere atkı koleksiyonu sayısını 250’ye
çıkarmak.
HER DEPLASMANDAN
BİR ATKI ALDI
Atkı koleksiyonuna gönül verdiği
Yozgatspor atkısıyla başlayan Özentürk,
“Çocukluktan itibaren, yaklaşık 35 seneden
beri Yozgatspor taraftarıyım. Tribün liderliği,
amigoluk ve taraftarlar derneği başkanlığı
yaptım. Yıllardır deplasmanlara gidiyoruz,
Yozgat’a gelen taraftarlar oluyor. Türkiye’nin
çeşitli illerine her gittiğimiz yerden bir atkı
almaya başladık. Buraya gelen taraftarlardan
atkı aldık biz onlara verdik. Böyle bir geleneği
devam ettirdik. Yeni açtığımız dükkana da bu
atkıları astık. Güzel bir ambiyans oldu gelenin

ilgisini çekiyor. Her birinin bir hatırası vardır.
Yani baktıkça hatıralarımız canlanıyor. Yaklaşık
elimde 80 tane atkı var. Süper Lig, birinci lig,
ikinci lig, amatör ligde oynayan birçok takımın
atkıları mevcut” dedi.
KOLEKSİYONUNUN
ARTTIRMAK İSTİYOR
Atkı koleksiyonuna yenilerini de
ekleyeceğini belirten Özentürk, "Burası
Yozgat’ın spor camiasının buluştuğu yer,
futbol burada konuşuluyor. Bizim Yozgatspor
sevdamız devam ediyor. Biz futbolu, tüm
futbol takımlarını seviyoruz. Burada atkıların
bulunması da kardeşlik açısından çok güzel
bir durum. Şu anda 80 tane takımın atkısı
var, bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum. Bu
dostlukları ve arkadaşlıkları pekiştiriyor"
şeklinde konuştu. İHA
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YENi SEZON HAZIRLIKLARINA

BASLAYACAK
AXA Sigorta
Efeler Liginde
mücadele
edecek olan
temsilcimiz
Sorgun
Belediyespor’da
yeni sezon
hazırlıkları hafta
sonu başlayacak.

Sarı-siyahlı takım 2021-2022
sezonunun çalışmalarına hafta sonu
yapacağı antrenmanla start verecek.
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı
Ergin Gül, yeni sezon hazırlıkları için
takımın hafta sonu toplanacağını söyledi.
Gül, yeni sezonda takımın başında
Başantrenör olarak Bahadır Aksoy’un,
Fizyoterapist Barış Keçeci, İstatistik
Antrenörü Doğukan Yurdakul ve
kondisyoner Can Apaydın'ın görev
yapacağını aktardı. Gül, “Şu anda 15
kişilik bir kadromuz var. Cumartesi
günü takımın toplanıp, ardından

Sorgun
Belediyespor
Kulüp Başkanı
Ergin Gül

çalışmalara başlanacağız.
Yabancı oyuncularımızın
biletlerini alıp
gönderdik. Onlar yarın
sabah yola çıkacaklar.
Diğer oyuncularımız
da cumartesi günü
takıma katılacak.
Toplu imza
törenin ardına
çalışmalara
başlayacağız."
dedi. Murat
KARATEKİN

Dev kulüpleri gerisinde bıraktı

YANGI SPOR KULÜBÜ TARiH YAZDI
Türkiye Güreş
Federasyonu tarafından
düzenlenen İkinci lige
terfi serbest güreş
müsabakaları Ankara'da
yapıldı. Yaşar Doğu Kapalı
Spor salonunda yapılan
müsabakalarda 32 takım
ikinci lige yükselmek
için mücadele etti.
Müsabakalar sonunda ilk
iki de yer alan iki takım
ikinci lige yükseldi.
Terfi müsabakalarında
200 puan toplayan Ankara
EGO Spor Kulübü birinci
olurken, 165 puan toplayan
Kadışehri Yangı Spor
Kulübü ikinci oldu. Her
iki takımda ikinci lige
yükseldi.
İkinci lige terfi serbest
güreş müsabakalarında
Yozgat’ı, Kadışehri Yangı
Spor Kulübü temsil etti. 11
sporcu ile müsabakalara
katılan Kadışehri ekibi,
adeta tarih yazdı. Dev
kulüpleri gerisinde bırakan
Kadışehri Yangı Spor

Kulübü ikinci olarak ikinci
lige yükselme başarısı
gösterdi.
Kadışehri Yangı
Spor Kulübü Başkanı
Selim Özhan, ikinci lige
yükseldikleri için çok
mutlu olduklarını söyledi.
Özhan, “Takım olarak
çok mücadele ettik. İyi
sonuçlar aldık. Aylardır bu
turnuvaya hazırlanıyorduk.
Emeklerimizin karşılığını
aldığımız için çok
mutluyum. Bütün
sporcularımın alınlarından
öpüyorum. Hepsini ayrı
ayrı kutluyorum. İkinci
ligde de aynı azim ve
gayret ile çalışıp, birinci
lige yükseleceğiz inşallah”
dedi. Özhan ayrıca,
kendilerine destek olan
Kadışehri Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Mustafa
Doğru ile sponsor olan
Denizler kuyumculuk
sahibi Bayram Deniz’e
teşekkür etti.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

