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"Sizce Yozgat'ın En Önemli Sorunu Nedir?"

YOZGAT
TEYAKKUZ HALiNDE
Ülkemizin dört bir tarafı yangın ile mücadele
ederken Yozgat’ta da olası bir yangına
müdahale etmek için emniyet ve jandarma
ekipleri teyakkuz halinde bekliyor. Yozgat Valisi
Ziya Polat, devletin tüm imkanları ile milletin
emrinde olduğunu belirterek, “Geçmiş olsun
diyorum. Yozgat’ımızda da özellikle Çamlık
Milli parkımızda ve Akdağmadeni ve çevre
taraflarında tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde.
Tüm ekiplerimizi, belediyelerimizi, orman
teşkilatlarımızı uyardık. Emniyet ve Jandarma
ekiplerimiz 7/24 devriye yapıyorlar” dedi. 4'TE

HAYDi YOZGAT
ASIYA
Yozgat Valiliği tarafından ‘aşı’ kampanyası başlatıldı

12
MiLYON
SAYFA KiTAP OKUNDU
Yozgat Valiliği koordinesinde hazırlanan
Başarı Yozgat'tan ESER projesi kapsamında
düzenlenen OkuYOZ Projesi Final Sezonu
(Haziran) ödülleri sahiplerini buldu. 2'DE

Yozgat Valiliği tarafından
'Yiğitler Şehri' Yozgat’ta "Aşı
Olmayan Kalmasın" kampanyası
başlatıldı. Cumhuriyet
Meydanı’nda başlatılan
kampanya kapsamında
konuşan Yozgat Valisi Ziya
Polat da, vatandaşları aşı
olmaya davet etti.

FABRiKA
Holding sahibi Yozgat’a geldi

KURULACAK MI?
Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir
alanında sektörel buluşmalarını sürdürüyor.
Üniversite son olarak, İnfima Holding İcra
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz ve
beraberindeki heyet ile görüştü. >>> 6'DA

AŞI OLDULAR

Cumhuriyet meydanında düzenlenen
kampanyaya, Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve
Ethem Sedef, Cumhuriyet Başsavcısı
Hasan Uçak, Yozgat İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Albay
Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri ve
vatandaşlar katıldı.

YETERLİ DEĞİL

Yozgat’ta aşılama düzeyinin istenilen
oranda olmadığını kaydeden Yozgat
Valisi Ziya Polat, “Yiğitler şehri Yozgat’ta
aşılama oranlarındaki düşüşlerden dolayı
birkaç gündür hemşerilerimiz yaptığımız
uyarıları dikkate aldı. Son iki gündür
aşılanma sayımız 6 bin civarında bir gün
önceki günde 7 bin oldu ama yeterli mi
değil" diye konuştu. >>> 3'TE
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Ormanlarımızı Yakanların Allah Belasını Versin !

AHMET
SARGIN
“Ormanlarımdan bir
yaş dal kesenin, Başını
keserim!” diyen Fatih
Sultan Mehmet Hanı
hatırladım!
Ormanlarımız yanıyor, bir değil bir çok
yerde başlatılan orman
yangınları devam ediyor. Özellikle turizm
beldelerinde başlatılan bu yangınlar terör
olaylarını anımsatıyor.

Planlı programlı başlatıldığını düşündüğümüz bu hadiseler hainlerin tuzağından başka
bir şey olamaz. Bunlar
vatan millet düşmanı hainlerdir. Bunlar
insanlıktan nasibini
almamış olan şerefsizlerdir.
Ciğerlerimiz yanıyor, içerisinde evlerin
masum insanların bulunduğu vatandaşlarımız yanıyor. Ormanın
içerisinde barınan hayvanlar, böcekler, tüm
nebat yanıp kül oluyor.
Bu insanlık dışı bir
hadisedir, vicdansızlıkdır, adiliktir, şerefsizliktir. Düşmanlığın da
bir haysiyeti, bir şerefi
olur! Bu hainlerde hay-

siyet şeref olmadığı
gibi insanlık da yoktur.
Onun için diyorum
ki: ormanlarımızı- ciğerlerimizi yakan bu
haysiyetsizler için vur
emri çıkarılmalıdır.
Köpek gibi bu hasiyetsizleri besliyoruz.
Tamam insan onuruna
bir saygımız var; biz
bunları insan yerine
koyuyoruz ama bunlar
insan değil! Vicdanını,
haysiyetini, şerefini
kaybetmiş mahlûklardır.
Türkiye düşmanlığında birleşiyorlar, her
türlü adilliği, katliamı
yapıyorlar. Vicdanı
haysiyeti olmayanlara
nasıl insan diyeceksiniz?

Yerlisi yabancısı
RTE düşmanlığında
birleşiyor, top yekün
saldırıya geçiyorlar.
Başta Sayın Erdoğan’ın
olup olmaması fark
etmez! Bunlar Türk ,
Müslüman ve Türkiye
düşmanı hainlerdir.
Nasıl ki Osmanlı’yı
yıkmak için Abdülhamit Han düşmanlığında
birleşip Osmanlı’yı yıktılarsa; şimdi de Sayın
Erdoğan düşmanlığında birleşip Türkiye
Cumhuriyetini yıkmak,
bizi Anadolu’dan atmak istiyorlar. Bunu
anlamamak için ya saf
olmak ya da hain olmak gerekir.
Ormanlarımız milli
değerlerimizdir! Fatih

Sultan Mehmet Han’ın
dediği gibi: “ Ormanlarımızdan bir dal kesenin kellesini keseriz!”
Ormanlarımızı yakanın
da kendisini yakarız.
Bu konuda “ Orman
Kanunu” devreye girmeli ve bu hainlere
acınmamalı. Her türlü
tedbiri almanın yanı
sıra her türlü cezayı da
uygulamak zorundayız
ki; bu şerefsizliği bir
daha yapmaya kalkışmasınlar. Acırsak acınacak hale geliriz.
Devletin alacağı
tedbirlere ilaveten orman bölgesinde oturan
tüm vatandaşlarımız
da teyakkuzda olmalı.
Gördüğü hadiseyi ihbar etmeli, şüpheli her

konuya duyarlı yaklaşmalı ve yangın söndürme faaliyetlerine top
yekün el birliği ile dahil
olmalıyız. Bu ihaneti
ancak böyle durdurabiliriz.
Öyle gözüküyor ki:
Türkiye Cumhuriyetine
ve vatanın bölünmez
bütünlüğüne yönelik
hadiseler artarak devam edecek gibi! Tüm
vatandaşlar, vatanseverler olarak uyanık
olmak devletimize,
bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmak
zorundayız.
Diyoruz ya: Bizim
gideceğimiz başka bir
Türkiye yok! İnsanlığın, tüm mazlumların
ve masumların sığı-

12
MiLYON
SAYFA KiTAP OKUNDU
Yozgat Valiliği
koordinesinde
hazırlanan Başarı
Yozgat'tan ESER
projesi kapsamında
düzenlenen OkuYOZ
Projesi Final Sezonu
(Haziran) ödülleri
sahiplerini buldu.
Ödül törenine, Yozgat
Valisi Ziya Polat,
AK Parti Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat
Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, AK
Parti İl Başkanı Yusuf
Başer, İl İdaresi Genel
Sekreteri Nazif Yılmaz,
veliler ve öğrenciler
katıldı.
OkuYOZ
Projesinde; bugüne
kadar 110 bin 235
başvuru yapılmış ve
yaklaşık 12 milyon
sayfa kitap okunmuş
olup, öğrenci,
öğretmen ve veliler
tarafından yoğun ilgi
gördü.
Proje kapsamında
54 öğrenci, 18 veli
olmak üzere toplam
72 kitapsever
ödüllendirildi.
Eda DEMİREL

“ÖĞRENCILERIN KARIYERINI ÖNEMSIYORUZ”
Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve
Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra
Gazel, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr.
Sevil Zengin, Öğr. Gör. Hasan Kale, mezun
birimi koordinatörleri Doç. Dr. Servet Aras
ve Dr. Öğr. Üyesi Elçin Dalkılıç Fakülte,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları
ziyaretlerine devam ediyor.
Kariyer Merkezinin faaliyetleri hakkında
geri bildirim almak, Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisinin yürüttüğü “staj
seferbirliği” programı hakkında detaylı bilgi

vermek ve tüm birimlerde zorunlu ders
olan “Kariyer Planlama” dersi hakkında
gelecek dönem için fikir alış verişinde
bulunmak amacıyla Mühendislik Mimarlık
Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ
başkanlık etti.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kariyer
ve Mezun Merkezi’ni öğrencilerin kariyer
planlamalarına ve kariyer gelişimlerine katkı
sağlamak ve mezunlarına kariyer planlama
ve geliştirme alanlarında danışmanlık

yapmak noktasında önemsediklerini dile
getirerek, Kariyer Merkezinin faaliyetlerinin
yüz yüze eğitimle birlikte önemli bir
görünürlük kazanacağına dikkat çekti.
Rektör Ahmet Karadağ,
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisince yürütülen birçok proje ve etkinliğin
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapsamında
gerçekleştirildiğini belirterek bu anlamda
MMF’nin Kariyer Merkezi ile işbirliğinin
oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.
Haber Merkezi

nacağı başka bir ülke
yok! Bu umudu söndürecek olursak Yüce Allah(c.c.) bizden bunun
hesabını sorar! Kardeş
olmak, bir ve beraber
olmak zorundayız!
Bu yangınları da
Allah’ın izni ile el ve
gönül birliği ile söndüreceğiz. Yangınlarda
ölen vatandaşlarımıza
Allah’dan rahmet, evlerini mallarını kaybedenlere sabır ve
metanet diyoruz. Çok
geçmiş olsun!... Yaraları sarılacaktır. Sebep
olanların ve hainlerin
de Allah belasını versin, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

"YARALARIMIZI
BIRLIKTE SARACAĞIZ"

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, Antalya, Muğla, Kayseri, Mersin,
Osmaniye, Adana ve Kütahya’da devam
eden orman yangınları ile alakalı geçmiş
olsun mesajı yayınladı.
Başkan Yalçın sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizin
dört bir yanında orman yangınları devam
ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu
zor süreci yine hep birlikte atlatacağız.
Yangın nedeniyle hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Alevlerle savaşan Orman Genel
Müdürlüğü personelleri başta olmak
üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları
personelleri ile gönüllü vatandaşlarımıza
kolaylıkla diliyorum. Yaralarımızı birlikte
saracağız” dedi. Haber Merkezi
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Yozgat Valiliği tarafından ‘aşı’ kampanyası başlatıldı

Yozgat Valiliği tarafından
'Yiğitler Şehri' Yozgat’ta "Aşı
Olmayan Kalmasın" kampanyası
başlatıldı. Cumhuriyet
Meydanı’nda başlatılan
kampanya kapsamında
konuşan Yozgat Valisi Ziya
Polat da, vatandaşları aşı
olmaya davet etti.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen
kampanyaya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ethem Sedef,
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa
Yılmaz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
YETERLİ DEĞİL
Yozgat’ta aşılama düzeyinin istenilen
oranda olmadığını kaydeden Yozgat Valisi
Ziya Polat, “Yiğitler şehri Yozgat’ta aşılama
oranlarındaki düşüşlerden dolayı birkaç gündür
hemşerilerimiz yaptığımız uyarıları dikkate
aldı. Son iki gündür aşılanma sayımız 6 bin
civarında bir gün önceki günde 7 bin oldu ama
yeterli mi değil. Şu an Sağlık Bakanlığımızın
açıkladığı rakamda yüzde 58 civarındayız. En
büyük çarenin aşıda olduğunu biliyoruz aşı
olmazsak bu hastalıktan kurtulma imkanımız
olmadığını en azından Covid geçirirken
aşılı insanların hastanedeki durumu ile aşı
olmayanların durumunu birebir görmüş
insanlarız kendi ailemden de biliyorum. Annem
ve babam da covid oldu ancak aşı oldukları için
ayakta atlattılar ama aşı olmadan bu hastalığa

yakalanırsak onun için hemşerilerimden tekrar
rica ediyorum. Bütün ekibimiz hazır 46 ekibimiz
şu an il genelinde aşılama ile ilgili çalışıyorlar
çağırsınlar bizler ayaklarına kadar gideriz. Yeter
ki aşı olma niyeti olsun biz evlere kadar gideriz
bütün hemşerilerimizin aşılarını yaparız. Çare
aşıda diyoruz tekrar tüm hemşerilerimizden
yiğitler şehri Yozgat’ın değerli insanlarından bu
konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.
Günlük bizler 20 bin aşı yapabiliyoruz şu
an aşımız da var hiçbir sıkıntımız yok” diye
konuştu.
YOZGATLI SAĞLIĞINA SAHİP ÇIKMALI
Yozgat’ın sağlığına sahip çıkması
gerektiğini dile getiren Ak Parti Milletvekili
Yusuf Başer: Yozgat Covid 19 sıralamasında
yüzde 58 civarında. Yozgat için yeterli bir
rakam olmadığını düşünüyorum. Bugünde
başlattığımız kampanya ile birlikte Türkiye’de
aşı oranı en fazla olan il olmak için gayret
göstereceğiz.
Aşı ile ilgili olarak sosyal medyada ve
değişik mecralarda maalesef algı üzerinden
nasıl siyaset yapılıyor. Bu durumdan toplum
sağlığımız olumsuz etkileniyor. Türkiye’de

garip, akıl almaz aşı karşıtları ile karşı
karşıyayız. Ben inanıyorum ki Yozgatlı sağlığına
sahip çıkacaktır. Allah kimseyi bu hastalıkla
sınamasın” dedi.
SEDEF’TEN ÇAĞRI
MHP Milletvekili Ethem Sedef de aşının
hastalıktan koruyacağına dikkat çekerek,
“Bugün aşı alanına geldik. Burada biz de
ben de şahsım adına üçüncü doz aşımı
olacağım. Bu vesile ile Yozgatlı ve Türkiye’deki
hemşehrilerimize aşılarını bir an önce olmalarını
öneriyoruz.
Çünkü bu ölüm kalım meselesidir. Aşı
covid-19 dan korunmanın ve bundan sonraki
dönemde daha huzurlu ve rahat hayat
yaşamımızın durumudur. Onun için bütün
hemşehrilerimizi bu işe hassas olsunlar.
Ortada dolanan sosyal medyada dolaşın hiçbir
habere inanmasınlar. Kimse kulaktan dolma
yalan habere inanmayarak aşılarını yaptırmalı.
Sayılar yükseliyor. Bu sayılar yükselmeden
sevdiklerimizse zarar vermeden sevdiklerimizi
toprağa vermeden bir an önce aşılarımızı olup
ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi kurtaralım”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

BELEDiYEDEN
FiDAN BAĞIŞI

Boğazlıyan Belediyesi, ülke
genelinde çeşitli yerlerde başlayan
orman yangınlarında zarar gören alanları
canlandırmak için 6 bin 666 adet fidan
göndereceklerini söyledi.
Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi ülke
genelinde çeşitli noktalarda başlayan
ve güçlükle kontrol altına alınan
yangınlarda zarar gören alanlar için
harekete geçti. Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, yangınlarda yok olan ağaçları
canlandırmak için 6 bin 666 adet fidan
göndereceklerini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, "Türkiye’nin birçok şehrinde çıkan
orman yangınları ile mücadele sürüyor.
Bir yandan alevleri durdurma çabası
devam ederken bir yandan da yok olan
ormanları yeniden canlandırmak için
Boğazlıyan Belediyesi olarak 6 bin 666
adet fidan göndereceğiz. Ülkemizin birçok
noktasındaki yangınlarda kaybettiğimiz
ormanlık alanlarımızın rengini yeşile
döndürmek ve geleceğimize nefes
olmak için yangın bölgelerimize adet
fidan desteğinde bulunarak, doğaya can
vermeye gayret edeceğiz. El ele olacağız,
yaralarımızı hep birlikte saracağız'' dedi.
IHA

YOZGAT EKiBi

AŞI OL
YOZGAT

MERSiN’DE
Akdağmadeni Orman İşletme
Müdürlüğü ekipleri Mersin'de çıkan
yangına müdahale etmek için canları
pahasına çalışıyor.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, “Akdağmadeni Orman İşletme
Müdürlüğü ekipleri Mersin'de canları
pahasına yangınla mücadele ediyor. Allah
güç kuvvet versin. Akdağmadeni OGM
personellerimize ve yangınla mücadele
eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz”
ifadelerini kullandı. İHA
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Kutsal Ağaçlar

YAHYA
AKSOY
Ağaç, toprağın derinliklerine uzanan
kökleri ve yüksek göklere uzanan dallarıyla, tüm mitolojilerde
ve dinsel metinlerde
kullanıldığı yere ve
konulara göre değişik
sembolik anlamlara
sahiptir.
“Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır.
Her bitki bir hastalığı
tedavi etmek için büyür.
İnsan tabiattan
uzaklaştıkça kalbi katılaşır.

Yanlışı gören ve
önlemek için eli uzatmayan yanlışı yapan
kadar suçludur.”Kızılderili özdeyişlerinden
ders alınmalıdır.
Ağaç, en genel
anlamıyla, "Gökyüzü
ile yeryüzü arasında
kurulan irtibatın sembolüdür."Gök-Tanrı'nın
kendi haberlerini bu
ağaçlar vasıtasıyla
yolladığı" ifade edilir.
Büyük ozan Yunus
Emre'nin dediği gibi:
" Dağlar ile, taşlar
ile, seherdeki kuşlar
ile çağırayım Mevlâm
seni..."
“Dünyanın ciğeri
ağaçtır ağaç
Yanınca ormanlar
kalıyor kıraç
İyi uğraş için ne
güzel süreç
Bir ormanı koru bir
de yeşili
Ağaç dünyamızın

yeşil örtüsü
Kurmak istiyorsan
sevgi köprüsü
Fidanla bestele barış türküsü
Bir ormanı koru bir
de yeşili…”
Efsanelerde ,kutsal ağaçlardan, kutsal
kuşlardan, kutsal dağlardan, kutsal sulardan, kutsal gökyüzü
ve topraktan ve ölümsüz kahramanlardan
hep bahsedilir.
Oğuz Kağan Destanında, "Gökten inen
göğün kızı ve yerdeki
bir ağaç kovuğundan
çıkan, yerin kızları ile
evlenmiştir."
"Yerin ve göğün
oğulları" ezoterik bir
semboldür. Anadolu'da Orta Asyadan
gelen bir gelenekle
asırlardır söylenen : "
Yerle gök evlidir, hiç
bir şey gizli kalmaz"

sözünün içeriği çok
şey ifade eder. Uygur özdeyişine göre
:"Gökten düştük, yerden bittik..."
Uygur Türkleri'nin
Türeyiş Efsanesi'nde:"
Gök yüzünden inen
ışıklar, ağaç, nehir
ve göl" sembolleriyle
birlikte kullanılmıştır:
"Tolga ile Şelenga,
birleşir dökülürmüş,/
Suların kavşağında,
bir ada görülürmüş./
Adanın ortasında, bir
tepe göğe ermiş,/Tepenin tam üstünde,bir
de kayın göğe ermiş./
Gün olmuş zaman
olmuş, bir ışık peyda
olmuş,/Işık gökten
inince, kayın da nurla
dolmuş,/Ne zaman ki,
gün batar,ışık gökten
inermiş,/Kayından
sesler çıkar,herkes
müzik dinlermiş,/Bunu
duyan Uygurlar, hep

birden şaşırmışlar,/Bu
durumu görenler aklını
kaçırmışlar,/On ay on
gece kayın,ışık ile sarılmış./Birgün tam şafakleyin,kayın birden
yarılmış,/Beş güzel
çocuk çıkmış, kayın
ortasından,/Gözleri
kamaştırmış, bakmışlar arkasından,/
Gün olmuş zaman
olmuş,hepsi kocaman
olmuş,/Küçükleri "Bögü-Han",Uygurlara
Han olmuş."
Altay Türklerinde
anlatılan yaygın bir
efsaneye göre : "Şamanların atası olan
ulu Şaman,göğün ve
yerin kızları ile evlenmiş ve onlardan Altay
Şamanları türemiştir."
Mitolojilerde efsane
kahramanlar, kayıp
olan efsane hazineleri
ararken bir takım engellerle karşılaşınca

efsaneler yaratırlar."Kayıp olan bir ülkeyi
ararlar ya da kaybolmuş bir sevgilinin
peşine düşerler." Bu
konu Anadolu halk
hikâyelerinde de kendisini gösterir.
Kutsal metinlere
girmiş bulunan hurma
ve zeytin ağacı önemli
sembollerdir. Doğanın mucizesi zeytin
ağacı, tarih boyunca
bereketin ve estetiğin
sembolü olarak sanat
tarihinde yerini almıştır.Bunlar zeytin duasında yer alır:" Allah,
ömrünüzü zeytin ağacı
ömrü gibi uzun,zeytin
gibi bereketli, zeytin
yağı gibi sıhhatli yapsın."
Kutsal ağaçların
şahı kayın ağacı'na
ve tüm doğa harikası
ağaçlara selam olsun.
Bunların hepsi ko-

runsun. Doğa felaketi
yangınlar ve diğer
kıyımlar son bulsun...
Bayramların hası
“AĞAÇ DİKME BAYRAMI”dır. Ormanı bilerek
yok etmek en büyük
vatan ihanetidir. Toprağın, ağacın, insanının ve doğadaki tüm
canlıların ahı hainleri
affetmez, İhanetin
bedeli ağır olur.
Bugünlerde ülkemizin dört bir yanında
ayı zamanlarda çıkan
çok sayıda orman
yangını hepimizin
yüreğini yaktı. Aynı
anlarda pek çok yerde
çıkması tesadüf olamaz diye düşünmekte
insanlar. Bir kasıt varsa bulunmalı ve vatan
haini ilan edilmeliler.
Bunu yapanlar bulunmalı ve en ağır şekilde
cezalandırılmalılar ve
lanetlenmeliler.

YOZGAT’IN CIĞERLERI

YOK OLMASIN!

YOZGAT
TEYAKKUZ HALiNDE
Ülkemizin dört bir tarafı yangın
ile mücadele ederken Yozgat’ta
da olası bir yangına müdahale
etmek için emniyet ve jandarma
ekipleri teyakkuz halinde bekliyor.
Yozgat Valisi Ziya Polat, devletin
tüm imkanları ile milletin emrinde
olduğunu belirterek, “Geçmiş olsun
diyorum. Yozgat’ımızda da özellikle
Çamlık Milli parkımızda ve
Akdağmadeni ve çevre taraflarında
tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde.
Tüm ekiplerimizi, belediyelerimizi,
orman teşkilatlarımızı uyardık.
Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz
7/24 devriye yapıyorlar” dedi.
ÇAMLIK BÜYÜK DEĞER
Yozgat Çamlık Milli Parkı’nın
büyük bir değer olduğunu dile
getiren Vali Polat, “Özellikle
Çamlık bizim çok büyük
değerimiz. Ekiplerimiz giriş

çıkışlarımız kontrol altında.
İçeride de sivil ekiplerimiz
dolaşıyorlar. Anında müdahale
etmek için tüm arkadaşlarımızla
ekiplerimizle tüm imkanlarla
sahadayız. İnşallah Yozgat’ımızda
yangın olmaz. Olursa da tüm
ekiplerimizle müdahale edecek
kapasiteye sahibiz. Allah’tan
tekrar memleketimizin dört bir
tarafında yangına maruz kalmış
bölgelerdeki vatandaşlarımıza
geçmiş olsun diliyorum. Devletimiz
tüm imkanlarıyla milletimizin
emrindeyiz. Devletimizi rabbim
her türlü felaketten korusun.
Şuan için kısıtlama yok. Son
bir değerlendirme yapacağız.
Özellikle hafta sonu için yapacağız.
Değerlendirmeden sonra kararı
vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Türkiye’de 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 İl de
toplam 58 orman yangını meydana geldi. İlk gün 38
yangın kontrol altına alındı.
Diğer yangınlar ise ikinci günde kontrol altına
alınabildi. Yangınlara, 3 uçak, 9 iha, 1 insansız
helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680
arazöz, 55 iş makinası,
4000’in üzerinde personel ile müdahale edildi.
Peki nasıl oldu da aynı gün bir den fazla noktalarda
ormanlarda yangın çıktı. Bu sorunun cevabı hala
gizemini korurken, Yozgat’ın ciğeri olan Yozgat,
Akğdamadeni ve Çayıralan’da üst düzey tedbirler alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl ve İlçe Jandarma
Komutanlıkları ile İl ve İlçe Orman Müdürlükleri
teyakkuza geçti. Yozgat Belediyesi Türkiye’nin ilk
milli parkı Çamlık’ta sabaha kadar nöbet tutup,
drone ile tarama yaptı. Biz de Yozgatlılara orman
yangınlarını sorduk. Vatandaşlara, “Yangınları nasıl
değerlendiriyorsunuz? sizce sabotaj mı sebebi nedir?
bu süreçte Yozgat ormanları zice ne kadar güvenli?
yetkililere mesajınız var mı?” sorusunu yönelttik.
Yozgatlılar, Yozgat’ın bir tek Çamlığının olduğuna dikkat
çekerek üst düzey güvenlik önemli istiyor.
Haber Merkezi

Beyza Şahin: Yangınlar insan
sebebi ile oluyor bence. Mangal
yerlerinden ve cam kırıklarından
oluyor. Hiç dikkat edilmediği
sürece yangınlar her zaman
çıkacağı belli. İnsanlar ne
kadar tedbirli olurlarsa o kadar
azalacağını düşünüyorum. Bu olay
koronavirüste bile böyle. Daha dikkatli ve tedbirli
olunması gerekiyor. Bu yangınlar normal değil.
Bence sabotaj bu. Bir sürü yerde yangın çıktığı için
sabotaj olarak düşünüyorum. Bizim ormanlarımız
daha tedbirli olunursa güven altında olur. Milli park
olarak Çamlığımız var. Çamlık olmazsa Yozgat’ın
bir anlamı kalmayacak gibi gözüküyor. Daha
tedbirli olunmasını istiyoruz.

Hikmet Güneşer: Son
günlerdeki yangınlar
normal bir yangına
benzemiyor. Bence terör
işi gibi bir şey. Böyle
yangın olmaz. Turizm
bol olduğu yerde bir
anda 30-40 yerde çıkan
yangın normal bir yangın
değil. Sabotaj olarak
düşünüyorum. Yozgat’taki
ormanımız güvenli değil. Şu ortanda ormanlara
daha dikkat edilmesi gerekiyor. yetkililerden
istediğim Yozgat’ın orman görevlileri tarafından
belirli bölgelerde nöbet tutar gibi dikkat etmelerini
isterim.

Duran Tufan: Allah
yardımcımız olsun.
Yapanların Allah
belasını versin. Her
yerde olduğuna
göre sabotaj
bence. Bir ilde olsa
derim ki tesadüfen
oldu. Bizim
ormanlarımızı
nasıl güven
altına alacağız ki.
Elimizden geldiği
kadar korumaya
çalışıyoruz. Mesela ayağına bir karınca giriyor. Ne
haberiniz olacak ki karıncanın ne yapacağını.

Serkan Göğüs:
Yangınlar yeni duyduk
ve üzüldük. Gerçekten
kötü bir olay. Bu bence
sabotaj. Durduk yere
olmadı. Yozgat’ta da
olan ormanlarımız
bence çok fazla
güvende değil.
Güvenlik olsa daha iyi
olur. Yozgat’ımızın bir
Çamlığı var. Onunda
elimizden göz göre göre gitmesini istemeyiz.
Yetkililere mesajım Çamlığımızda ormanlarımızda
güvenliklerin olmasını isterim. Temiz tutsak daha
iyi olur.

Mustafa Seçkin:
Öncelikle vatanımız
milletimiz sağolsun.
Yangın gerçekten
kötü bir şey. Ülkemiz
için felaket. İnşallah
devamı gelmez.
En kısa sürede
sorumlular yakalanır.
Bence bu olaylar
terör örgütünün
planlarından
bir tanesi diye
düşünüyorum.
Yozgat’ta ki ormanlarımız bence güven altında.
İnşallah bu yangınlar en kısa sürede söndürülür.

İbrahim Yalçın: Yangınlar nasıl olduğunu bizde
bilmiyoruz. Ben bunu sabotaj olarak görüyorum.
Yozgat ormanlığının güvenliğini yetkililer bilir.
Denetlesinler devamlı ormanları.
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BAŞKAN AÇIKEL'DEN

SAĞLIKÇILAR ‘ZAM’
BEKLENTiLERiNi DiLE GETiRDi
Yozgat’ta Şehir Hastanesinde görev
yapan Sağlık-Sen üyesi sağlıkçılar
16. Dönem zam görüşmelerinde zam
beklentilerini dile getirdiler.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimlik
binası önünde Sağlık Sen Yozgat
şubesi üyeleriyle birlikte basın
toplantısı düzenleyen Sağlık-Sen
Yozgat şube başkanı Atakan Erciyes,
önümüzdeki hafta başlayacak olan 6.
dönem toplu sözleşme görüşmelerine
ilişkin beklenti ve taleplerini gündeme
getirdi.
Atakan, “Yozgat’ta sağlık
çalışanları Yozgat Şehit Hastanesi
önünde bir basın açıklaması
düzenleyerek 2 Ağustos Pazartesi
günü başlayacak olan 6. Dönem
Toplu Sözleşme Görüşmeleri
öncesinde sağlık çalışanları olarak

sözleşmeden beklentilerini anlattı.
Atakan,”Görüşmeerde tüm taraflardan
icraat bekliyoruz “dedi
Yozgat Sağlık Sen Şube Başkanı
Atakan Erciyas açıklamasında özetle
şunları söyledi :
“Memur Sen Genel Merkezimizin,
üç gün önce düzenlemiş olduğu basın
toplantısının ardından, önümüzdeki
pazartesi de bu tekliflerin kabul
edilmesi için sendika olarak masadaki
yerimizi alacağız. Şu bir gerçek ki
bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için
can verenlerin, gecesini gündüzüne
katanların, yıllardan beri mali, özlük
ve sosyal hakları noktasında hep
görmezden gelinen sağlık ve sosyal
hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok
daha yüksek bir şekilde bu masada
olacak.

Şu gerçeği başta siyasi irade
olmak üzere herkesin kabul etmesi
gerekir ki; kurumları ve sistemleri
ayakta tutan esas unsur insandır ve
dolayısıyla sağlık hizmetlerinde de bu
unsur vatandaşa hizmet noktasında
fedakârca çalışan sağlık çalışanlarıdır.
Son pandemi sürecinde yaşananları,
başta siz değerli basın mensupları
olmak üzere 84 milyon vatandaşımız
da takip etmektedir. Dolayısıyla böyle
zor bir dönemde asıl olan canını dişine
takarak; çalışan, emek veren, alın teri
akıtan ve bedel ödeyen kıymetli sağlık
çalışanlarının memnuniyetini sağlamak
olmalıdır.Sağlık çalışanları artık takdire,
teşekküre ve alkışa doydu. Masada tüm
taraflardan icraat bekliyorlar, sorunları
çözüm, haklı talep ve beklentileri de
karşılansın istiyorlar” Haber Merkezi

SAĞLIKÇILAR
ALIN TERİNİN
KARŞILIĞINI
İSTİYOR

YENi MÜJDE
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, Kültür ve
Turizm Bakanlığı yayımlar ve
Kütüphaneler Genel Müdürü Alı
Odabaş’ı makamında ziyaret etti.
Açıkel “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayımlar ve
Kütüphaneler Genel Müdürü
Ali Odabaş’ı makamında
ziyaret ettiğini belirterek
“Sarıkayamıza kazandıracağımız

Kütüphane Kompleksi ile ilgili
projemizi konuştuk. İnşallah
Cumhuriyetimizin 100. yılında
ilçemizin çocuklarına, gençlerine
ve İlçe halkına çok modern bir
tesis hediye edeceğiz. Sayın
Genel Müdürümüze ve Daire
Başkanlarımıza değerli katkıları
ve misafirperverlikleri için
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Haber Merkezi

NOTERLiKLERDE YENi

DÖNEM TEKRAR BAŞLIYOR
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan
yazılı açıklamaya göre, noterlik
hizmetlerinin daha etkin, verimli
ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6
Nisan 2019 tarihinde başlatılan
nöbetçi noterlik uygulamasına,
koronavirüs tedbirleri kapsamında
17 Mart 2020'de ara verildi.
Halktan gelen yoğun talep ve
30 Haziran'da Resmi Gazete'de
yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

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.

Normalleşme ve Alınacak
Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'
doğrultusunda hafta sonu hizmet
verilen nöbetçi noterliğin tekrar
başlatılmasına karar verildi.
Cumartesi ve pazar günü
itibarıyla yeniden başlayacak
uygulama kapsamında nöbetçi
noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde
gerekli önlemleri alarak hizmet
verecek. Haber Merkezi
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HAYAT KURTARAN EĞiTiM

FABRiKA
Holding sahibi Yozgat’a geldi

KURULACAK MI?
Yozgat Bozok Üniversitesi
endüstriyel kenevir alanında
sektörel buluşmalarını sürdürüyor.
Üniversite son olarak, İnfima
Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan
Hüseyin Demiröz ve beraberindeki
heyet ile görüştü. Üniversiteyi
ziyarete eden İnfima Holding İcra
Kurul Başkanı Hasan Hüseyin
Demiröz, Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Rektör Yardımcısı ve
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile
işbirliği önerilerini paylaşarak fikir
alışverişinde bulundu. Ziyarette
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü
Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim
Dalında çalışmalar yürüten Öğretim
Elemanları da hazır bulundu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
endüstriyel kenevir alanında
sektörle işbirliği görüşmelerinin
devam ettiğini söyledi. İnfima
Holding İcra Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Demiröz ile bir
araya gelerek bir görüşme
gerçekleştirdiklerini belirten
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
"Yaptığımız görüşmeler kenevire
dayalı sanayi sektörünün Yozgat’ta
konuşlanması adına çok önemli.
Kenevir alanında Üniversitemizin

yaptığı çalışmaları yerinde
görmek ve istişarelerde bulunmak
amacıyla İnfima Holding İcra
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin
Demiröz Üniversitemizi ziyaret
etti. Kendilerine ve heyetine çok
teşekkür ediyorum." dedi. İnfima
Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan
Hüseyin Demiröz ise kendilerini
kabulden dolayı Rektörümüz Prof.
Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkür
etti ve şunları söyledi: "Firma
olarak kenevir üzerine geliştirilen
ürünlere ilgiliyiz ve bu alanda ürün
geliştirme çalışmaları yapmak
hedefindeyiz. Kenevirin yanı sıra
tıbbı aromatik bitkilerden elde
edilecek etken maddelerden
sindirim sistemi, psikiyatri, hücre
onarıcı sitemler ve kişisel bakım
ürünleri konusunda çalışmalar
yapmak istiyoruz. Bugün
yapıtığımız görüşmenin devamı
niteliğinde Ağustos ayı içerisinde
yine Sayın Rektörümüzün
başkanlığında bir araya gelerek
bir yol haritası belirleyerek neler
yapabiliriz kararlaştıracağız.”
Ziyaret sonrasında heyet,
Kenevir Araştırma Ekim alanlarını
ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Murat KARATEKİN

İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri
Birimi ve İl Ambulans
Servisi Başhekimliği
tarafından, Yozgat
Merkez ve İlçe 112
İstasyonları ve Komuta
Kontrol Merkezinde
çalışan personele yönelik
İLYAD (Erişkin İleri
Yaşam Desteği) eğitimi
düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü
112 eğitmenleri Att. Zeliha
Salman, Prm. Ömer Okur,
Att Mustafa Doğan ve
Att. Halime Nur Salman
tarafından verilen eğitime
katılan 112 personelleri,
saha görevlerinde daha
etkin olabilmeleri adına
mesleki bilgilerini tazeledi.
Haber Merkezi

KINALI KEKLiKLER
DOGAYA SALINDI
Yozgat keklik üretme çiftliğinden getirilen kınalı
keklikler Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği
üyeleri tarafından doğaya salındı.
Kene düşmanı olarak bilinen ve Doğa
Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat
Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim
İstasyonunda üretilen kekliklerden bir bölümü
Manyas'ta doğaya salındı. Milli Parklar Bandırma
Müdürlüğü ekiplerince getirilen keklikler Manyas
Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar ve
dernek yöneticileri ile birlikte ilçenin kırsal Çavuş
Mahallesi Doğanca avlağı mevkiinde kafesleri

SATILIK İŞ YERİ

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

açılarak doğaya salındılar. Nesli tükenme noktasına
gelen kınalı kekliklerin doğada çoğaltılmasının
amaçlandığı belirtilirken, Balıkesir iline 2 bin 500
adet keklik gönderildiği bunların uygun olan ilçelere
gönderildiği açıklandı. Manyas Gölü Avcılar ve
Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar, Manyas ovasında
artık keklik seslerinin yankılanacağını belirterek
"Yakında av sezonu başlıyor, bu bölgeyi yasaklamayı
düşünüyoruz, avcı arkadaşlarımızın da keklikleri
koruyup, kollayacaklarına inanıyorum. Kekliklerin
ilçemize gelmesinde katkısı olanlara teşekkür
ediyorum" dedi. İHA
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YOZGAT BOZOK ÜNIVERSITESI
TABAN PUANLARI GÜNCELLENDI!

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları
Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının
ardından üniversiteli olmaya
hazırlanan yüz binlerce aday
üniversite tercih işlemleri için kolları
sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki
üniversitelerin taban puanları,
yüzdelik dilimleri, sıralamaları
ve kontenjanları için araştırma
yapıyor. Bu kapsamda Yozgat
Bozok Üniversitesi taban puanları
da araştırılıyor. 2021 Yozgat Bozok
Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin
taban puanları, kontenjanları ve başarı
sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte

Yozgat Bozok Üniversitesi sıralama ve
puanları!
İki milyonun üzerinde öğrencinin
girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları
Sınavı) bugün açıklandı. Sınav
sonuçlarına erişen adaylar, başvuru
yapacakları üniversiteler hakkında
araştırmaya koyuldu. Üniversite taban
puanları araştırmalarında Yozgat
Bozok Üniversitesi taban puanları,
kontenjanları ve başarı sıralaması
da gündeme geliyor. Yozgat Bozok
Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin
taban puanları ve sıralama bilgileri
haberimizde. Haber Merkezi

YUSUF YAZICI'NIN GÖREV YERI DEĞIŞECEK MI?
Bir Çok İl Milli Eğitim Müdürünün
görev yerinin değişmesi bekleniyor. MEB
okulların 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının
başlayacağı 6 Eylül 2021 tarihine kadar İl
Milli Eğitim Müdürlüklerinde revizyona
gitmeyi planlıyor.
Mebpersonel.com olarak elde ettiğimiz
bilgiler doğrultusunda Milli Eğitim
Bakanlığının aşağıda isimleri bulunan bazı
il müdürleri görevden alacağı ve yerlerine
yeni isimler atacağı ve bazı il müdürlerinin
de kendi aralarında rotasyon yaptırılarak
yeni eğitim öğretim yılına bu değişikliklerin
yetiştirileceği ifade ediliyor.
www.mebpersonel.com'un haberine
göre, yeri değiştirileceği öne sürelen İl
Milli Eğitim Müdürleri ise şöyle:
Antalya Hüseyin ER
Artvin Fahri ACAR
Aydın Seyfullah Okumuş
Bitlis Mehmet Emin Korkmaz

Bursa Sabahattin DÜLGER
Çankırı Muammer ÖZTÜRK
Denizli Süleyman EKİCİ
Elazığ Feyzi GÜRTÜRK
Erzurum Salih KAYGUSUZ
Hatay Kemal Karahan
İzmir Ömer YAHŞİ
KARS Aydın Açay
Kastamonu Cengiz BAHÇACIOĞLU
Kırklareli Hüseyin KALKAN
Kırşehir Metin ALPASLAN
Konya Seyit Ali BÜYÜK
Kütahya Hasan BAŞYİĞİT
Malatya Battal KAYBAN
Manisa Mustafa Dikici
Şanlıurfa İsmail YAPICIER
Yusuf Yazıcı Yozgat
Bayburt Cengiz KARAKAŞOĞLU
Ardahan Erhan BULUT
Kilis Mehmet Emin AKKURT
Haber Merkezi
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VOLEYBOLA BUYUK iLGi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Spor
Okulları sürüyor. Yaz Spor Okulları kapsamında açılan Voleybol kursu büyük ilgi görüyor.
İlçe de yaşayan gençler
geleceğin voleybolcusu olmak için
kursa katılım sağlıyor.
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü Voleybol Antrenörü
Soner Arslan, 70 sporcu ile her gün
antrenman yaptıklarını söyledi.
Arslan, “İlçe de Sorgun
Belediyespor’un da Efeler Liginde
mücadele etmesi ile Voleybol’a
büyük bir ilgi var.
Yaz Spor Okullarının başlaması
ile birlikte bir seçme yaptık.
Yaptığımız seçmelere ilçede
yaşayan gençler büyük ilgi
gösterdi. Şuanda her gün 70

sporcu ile antrenman yapıyoruz.
Sporcu sayısını ikiye böldük.
Sabah ve öğleden sonra ayrı ayrı
sporcu grupları ile çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz
küçük yaş grupları. Onları
voleybol eğitimi veriyoruz.
Amacımız öncelikle gençlerin
spor yapması daha sonrasında ise
geleceğin voleybolcuları olmaları.
Eğitimlerimiz çok eğlenceli
geçiyor. Çocuklar voleybol
sporunu severek yapıyorlar. Yaz
boyunca voleybol eğitimlerimize
devam edeceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN

ANTRENMANLAR

SURUYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığının
Spor Okulları kapsamında,
Sorgun Belediyesi, Sorgun
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün ortaklaşa açtığı
futbol kursu antrenmanları
sürüyor.
Sorgun İlçe Stadyumunda
Sportif Eğitim Uzmanları
Fahri Arslan ile Burak Kılıç
yönetiminde gerçekleştirilen
antrenmanlarda 2007-2009
doğumlu 90 sporcu katılıyor.
Salı ve Perşembe günü yapılan

antrenmanlarda sporcular futbol
eğitimi alıyor.
Sorgun Gençlik ve Spor
İlçe Müdürü Levent Tuncer,
ilçe de futbola büyük bir ilginin
olduğunu kaydetti.
Tuncer, “2007-2009
doğumlu 90 sporcu ile Salı ve
Perşembe günleri antrenman
yapıyoruz. Kayıtlarımız hala
sürüyor. İsteyen sporcularımız
gelip kayıt yaptırabilir. Futbol
eğitimlerimiz yaz sonuna kadar
sürecek” dedi.
Murat KARATEKİN

ŞAMPIYON SPORCULARI

TEBRiK ETTi
Yozgat Valisi Ziya Polat, çeşitli
turnuvalarda şampiyon olan
Yozgatlı Gençleri tebrik etti. Vali
Ziya Polat, Kick Boks Büyükler ve
Gençler Türkiye Şampiyonasında
Şampiyon olan Betül Zararsız ile
Oyuncu Beyinler Turnuvasında
Türkiye İkincisi olan Muhammed
Ali Başer’i makamında kabul etti.

Polat, her iki sporcuyu,
antrenörlerini ve ailelerini tebrik
etti.
Vali Polat ayrıca sporcuları
çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı ile Yozgat Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Abdullah Aydın’da
hazır bulundu. Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

