ÜÇ PUANLA

BAŞLADI

1-0

Bölgesel Amatör
Lig de 2022-2023
sezonu hafta sonu
oynanan maçlarla
başladı. 6. Grupta yer
alan temsilcilerimiz
Yozgatspor 1959 FK
ile Yozgat Belediyesi
Bozokspor ligin

ilk haftasında karşı
karşıya geldi. Yozgat
Dış Saha da oynanan
mücadelenin ilk
yarısında Yozgat
Belediyesi Bozokspor’lu
Sergen Çelik’in attığı
gol ofsayt gerekçesi ile
iptal edildi. SPORDA

MURAT
AKBULUT
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YOZGAT’TA YAŞAMAK iÇiN
BiR SÜRÜ NEDENiMiZ VAR!

YOZGAT’IN YEŞİL MERCİMEĞİ

YAYLA BAKLİYAT’TA
Türkiye’nin en büyük bakliyat grubu
olan Yayla Agro Gıda, Yozgat’ın
yöresel ürünlerinden Yeşil mercimeği
paketleyerek satışa sundu.

Türkiye'nin 81 ilini ‘yaşamak ve çalışmak’ kriterlerini göz önüne alarak değerlendiren
ekonomi dergisi Forbes, 'İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler' araştırmasında
şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret
becerisi verilerine göre sıralarken Yozgat, 73’üncü sırada yer aldı.

TESCİLLİ LEZZET

YOZGAT’I ANLATTI
Yozgat’a günübirlik bir
ziyaret için gelen Aslı Gülhan
Bek, Yozgat’ı ve Yozgat’ın
özelliklerini sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla
anlattı. Bek, Yozgat ile ilgili
yaptığı değerlendirmede,
“Yozgat’a ilk gelişim 2009-2012 yılları arasında
Sivas’ta görev yaparken Sivas Ankara arası
yolculuklarımda Yozgat’tan geçmem ile
oldu. Yola çıkınca bir an önce gideceğim
yere varabilme odaklı olunca duraksamadan
giderim hep. Yozgat’tan geçerken yanımdaki
arkadaşımın ısrarı ile bir kere YİMPAŞ’ta yemek
yemiştik. Bu yazıyı yazma sebebim biraz da
okuyanların Yozgat’ı vaktiyle benim yaptığım
gibi pas geçmemesi; mola vermesi, yemek
yemesi, tarihi mekanlarını keşfetmesi… Dün
Yozgat’taydım. 15 yıllık dostum, kardeşim
Yozgat’a Defterdar olarak atanınca kendisini
ziyarete gittim" ifadelerine yer verdi. 3'TE

EN ÜST DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ

YENiDEN BAŞKAN
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda
gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan
Üzeyir Arslan, güven tazeleyerek yeniden
başkan seçildi. >>> 2. Sayfada

YOZGAT'TA OKUYAN ÖĞRENCİNİN

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç gündür
kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki
üniversite öğrencisinin cesedi baraj
göletinde bulundu. >>> 5. Sayfada

EĞITIME

Yozgat’ta il genelinde
hasadına başlanılan patatesten
40 bin tona yakın rekolte
bekleniyor.
Türkiye’nin önemli tarım
bölgelerinden Yozgat’ta patates
hasadı başladı. Yozgat Tarım ve
Orman Müdürü Tanju Özkaya,
il genelinde yaklaşık 13 bin
dekar alanda patates ekimi
yapıldığını söyledi.

6'DA

6'DA

ÜZEYIR ARSLAN

Yozgat’ta elektrik teknisyeni
Abdullah Özkan, hurdalıktan
topladığı karbon çeliği, yağ
çeliği ve kamyon makası gibi atık
malzemeleri bıçağa çeviriyor.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bir
hidroelektrik santralinde teknisyen
olarak çalışan 36 yaşındaki Abdullah
Özkan, iş yerinin bahçesine kendi
imkanlarıyla kurduğu 3 metrekarelik
atölyede, hobi amaçlı bıçak imal
ediyor. >>> 7. Sayfada

YOZGAT'TA ÜRETiLiYOR

Yozgat’ın Çayıralan
İlçesi’nde Çayıralan Mehmet
Akif Ersoy ilkokulu okul aile
birliği başkanı olan İlhami
Çamsarı’ya plaket verildi.

Yozgat’ta Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)
bağlı oda ve borsalarda seçim
heyecanı yaşandı. Yozgat
Ticaret Borsası’nda 2022-2026
dönemi 1 Ekim Cumartesi günü
gerçekleştirilen seçimlerde
Mevcut Başkan Mehmet Erkekli,
güven tazeleyerek yeniden
başkan seçildi. >> 2'DE

BIÇAĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PATATESİ

DESTEĞE PLAKET

Ticaret Borsası’nda Başkan Erkekli güven tazeledi

HURDA MALZEMELERi

FURKAN
ÖZIŞIK

Yozgat’ın bakliyat üretimi açısından
önemli iller arasında yer aldığını dile
getiren Anadolu Marketing Yönetim
Kurulu Üyesi, iş insanı Furkan Özışık,
“ Yozgat’ın lezzet açısından önemli
bir yere sahip yeşil mercimeğinin
ülkemizin önde gelen markalarından
Yayla Agro ile raflardaki yerini alması
büyük önem taşıyor" dedi. >>> 4'TE

ZiNCiRLEME
ETKi YAPAR

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi hemşerimiz
Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Rusya'ya ait Kuzey
Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz
sızıntıları hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Gazi Üniversitesi Enerji
Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi hemşerimiz Prof. Dr.
Mustafa İlbaş, CNN Türk ekranlarında
yaşanan krizle ilgili açıklamalar yaptı.

6'DA

HAREKETLİ YAŞAMA

DİKKAT ÇEKTİLER
Sorgun Gençlik Derneği üyeleri Avrupa
Hareketlilik haftası kapsamında hareketli
yaşama dikkat çekmek için rafting yaptı.
Dernek üyeleri Çekerek ilçesinde bulunan
Rafting parkurunda hem spor yaptılar hem de
hareketli yaşama dikkat çektiler.
Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil
Uğuz, hareketlilik haftasının spor kültürünün
tabana yayılmasını amaçlandığını vurguladı.

8'DE

YOZGATLI SPORCU AVRUPA

ŞAMPiYONASINDA MADALYA KAZANDI
Litvanya’nın Palanga şehrinde
yapılan İşitme Engelliler Avrupa
Badminton Şampiyonası’nda sona

erdi. Şampiyonada Büyüklerde
Türkiye 2. Oldu.
>>> 8. Sayfada

GÜNCEL

03 EKİM 2022 PAZARTESİ

Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Cami sözcüğü “Cem
olma-toplanma” anlamındadır. Cami: Yüce
dinimiz İslama iman
edenlerin toplanma
mekânlarıdır. Türk-İslam kültüründe de
büyük öneme haiz olan
bu mekanlara ecdadımız
çok büyük değer vermiş,
kurdukları külliyelerle
camileri ölümsüzleştirmişlerdir. Ecdadımızın
en görkemli tarihi eserleri de camilerimizdir.
Medine’ye göç eden
Sevgili Peygamberimiz ilk iş
olarak bir mescid inşa ettirmiş;
bizzat kendisi de bu mescide
taş taşıyarak cami ve mescit
yaptırmanın kutsal olduğunu
anlatmaya çalışmıştır.
Bugün halen Medine’de yer
alan Mescidi Nebi, Müslümanların en büyük toplanma mekanı
olarak Peygamber Efendimizin
hatırasını yad etmektedir. Ca-

minin önemine ve
kutsallığına inanan
ecdadımız gittiği
her yere cami ve
mescid yaptırarak
peygamber emanetini yaşatmaya
çalışmışlardır.
Sevgili peygamberimiz: “Evinde
güzelce abdest
alıp camiye giden
kimse Allah’ın ziyaretçisidir. Ziyaret edene Allah
ikramda bulunacaktır.” buyurmuşlar ve camileri
Allah’ın evi olarak nitelendirmişlerdir. “Bir kimse evinde
güzelce temizlenir de Allah’ın
farzlarından birini ifa etmek için
mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını
siler, diğeri de onun derecesini
yükseltir” buyuran efendimiz
cami yolunu da kutsal hale getirmiştir!..

AHMET
SARGIN

İslam kutsal ve şerefli bir
dindir ona hizmet edenler de bu
şerefe layık olan insanlardır!..
1 Ekim- 8 Ekim tarihleri arası
camiler ve din görevlileri haftası
olarak kutlanıyor. Camii ve din
görevlileri yüce dinimizi temsil eden mekan ve kişiler olarak gönüllerimizde yer etmiş
olan kutsal mekanlar olup; din
görevlisi hocalarımız da muhterem- saygıya layık insanlardır.
Camileri külliye ve vakfa
dönüştüren atalarımız görkemli mimari eserlerle inançlarını
ebedileştirmişlerdir. Dünyanın bir çok yerinde kurulmuş
olan bu camiler Müslümanların toplanma mekanları olarak
yer almaktadır. “Namaz dinin
direğidir” buyuran Peygamber Efendimiz cemaatle camiyi
bütünleştirmiş, cemaate devamı
şöyle ifade etmiştir: “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek
başına kılınan namazdan yirmi
yedi kat daha fazladır (faziletli-

dir).”
Müslümanların inanç abideleri
ve iman kaleleri olarak bilinen
camilerimiz tarihe meydan okuyan görkemli mekanlar olup;
camileri güzelleştiren ve şenlendiren de içinin cemaatidir.
Camilerimizi mahzun ve garip
bırakırsak bizler de garipleşir ve
yalnızlaşırız. Peygamber emaneti olan, camilerimiz bizim göz
nuru şeref tablosu olan mabetlerimizdir.
Bugün itibariyle her İslam
beldesinde dikkat çeken bu tarihi yapılar süslemesi, ihtişamı,
mimari görünümü ile günümüz
insanını da hayrete düşüren bir
şaheser konumundadır. Böylesine güzel, önemli ve kutsal
bildiğimiz iman ve inanç kalelerini: Ramazan-Cuma, bayram
ve kandil geceleri dışında mahzunlaşıyor garip bırakıyoruz!..
Bizler; iman etmiş insanlar
olarak buraları koruyup şeref-

lendirmek zorundayız. İman
kalelerimiz olan camileri mahzun bırakırsak; Rabbim de bizi
mahzun bırakır!..
İslam birlik ve kardeşlik
dinidir.
Camiler toplanma, görüşme,
karar alma, buluşma, Allah’a
yakınlaşma ve dini eğitim alma
mekânları olarak yaşatılmalı, saygı gösterilmelidir. İslam
cemaat dinidir; din adamları da
yaptıkları görev itibarıyla saygın
insanlardır.
Yüce dinimizi icra eden örnek
ve saygın hocalarımıza değer
verip sahip çıkmak da biz Müslümanların görevidir. Bu vesileyle camiler ve din görevlileri
haftasını kutluyor yüce dinimizin temsilcileri olan hocalarımıza da saygılarımızı sunuyoruz.
1-8 Ekim: Din görevlileri ve
Kutlu Doğum haftası hayırlı
olsun!.. Rabbim uyanmamıza
ve İslama daha sıkı sarılmamıza
vesile kılsın inşallah!...

Ticaret Borsası’nda Başkan Erkekli güven tazeledi

EN ÜST DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ
Yozgat’ta Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda
seçim heyecanı yaşandı. Yozgat Ticaret
Borsası’nda 2022-2026 dönemi 1 Ekim
Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde
Mevcut Başkan Mehmet Erkekli, güven
tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Erkekli,
kendisini destekleyenlere teşekkür ederek,
“2022-2026 dönemi seçimlerini sonuçlandırdık.
Üyelerimizin büyük teveccüh göstererek
bizi tekrar yapmış olduğumuz hizmetleri göz
önünde bulundurarak tekrar tek aday olarak bizi
yeniden bu göreve layık görmelerinden dolayı
şahsım, yönetim kurulum ve yönetimim adına
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
EKİP RUHU
Her zaman ekip ruhu ile çalıştıklarını dile
getiren Erkekli, “İnşallah 20022-2026 dönemi
süreci içerisinde biz hizmetlerimizi en üst
düzeye taşıyacağımıza inanıyorum. Biz her
zaman ekip ruhu ile çalışan ve bugünde
borsamızın menfaatlerini, üye menfaatlerini
en iyi şekilde değerlendirerek hizmetlerine
devam eden bir yönetim anlayışı ile bugünlere
kadar geldik. Bununda Yozgat’ta ve diğer
ilçelerimizde 5 temsilcilikle birlikte yapmış
olduğum hizmetlerin hepsinin üyelerimiz
göz önünde bulundurup büyük takdirle

değerlendirip tekrar tek aday olarak ben
ve şahsım, yönetimim ve meclisimize bize
bu görevi verdi. Biz bu sorumluluğu bilerek
görevimizi en iyi şekilde taşıyarak görevimize
devam edeceğim” şeklinde konuştu.
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Erkekli, kendisini destekleyenlere de
teşekkür etiği açıklamasında, “ Ticaret
Borsası olarak yapmış olduğumuz bütün
etkinlikler ilimizde ve ilçelerimizde takdire
şayan olduğunu bunu de biz üstün başarıyla
sürdürdüğümüz inancını taşıyarak tekrar
yönetim ve meclisimle birlikte bu göreve
talip oldum. Katılım sağlayan bütün üyelerime

şükranlarımı sunuyorum. Ben inanıyorum ki,
2022-2026 döneminde yapacağımız çalışmaları
Yozgat’ta STK olarak yapmış olduğumuz işler
herkesin gözü önündedir. Bugün camiamıza
bu hizmet binasını da kazandırarak yeni bir
görevimizde ne kadar başarılı olduğumuzun
göstergesini de gerçekleştirmiş durumdayım.
Ama bundan sonra da daha da üst düzeylere
çıkarma adına çalışmalarımıza devam
edeceğimize inanıyorum. Başarılı bir 4
yıl dönemini inşallah hep birlikte yaşayıp
göreceğiz. Bu inançla da yolumuza devam
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ARSLAN
YENiDEN
BAŞKAN

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda
gerçekleşen seçimlerde mevcut başkan
Üzeyir Arslan, güven tazeleyerek yeniden
başkan seçildi. Kendisini destekleyenlere
teşekkür eden Başkan Arslan, “Bugün
gerçekleşen odamız seçimlerine katılarak
beni ve ekibimi onore eden, destek
veren, vermeyen tüm kıymetli üyelerimize
teşekkür ediyorum. Demokrasi şöleni
içerisinde gerçekleşen seçimlerimize
yoğun ilgi göstererek bizlere yeniden bu
görevi layık gördüğünüz için teşekkür
ediyorum. Sorgun bizim, Sorgun bizim
Sevdamız. İlk günkü heyecanla hiç
durmadan çalışıp üretmeye katma değer
yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
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19/15
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:02
06:11 06:25
07:40 12:37
12:37 16:00
15:02 18:40
17:23 19:58
18:47

Ayrık otları ayrılık tohumları
Haftaya yine gündem değerrum.
lendirmesi ile başlayalım.
Hülasa Sorgun’da mevcut başkan
Hafta sonu bir hayli hareketÜzeyir Arslan, 39’a 41, yani 2 oy
liydi Yozgat ve ilçelerde.
farkla başkanlık makamına güvenoMerkezde Yozgat Ticaret
yu aldı.
Borsası genel kurul heyecanı
Öncesinde ve genel kurul süyaşandı. Borsa’nın çalışkan ve
recinde yaşanan yorgunluklar ve
makamına güç veren ismi Mehkırgınlıklar yanımıza kâr kaldı.
met Erkekli’nin tek aday olarak
Hayırlı olsun Sorgun’umuza ve
katıldığı genel kurul, tek adayÜzeyir Arslan'a.
lı olmasına rağmen hareketli
Şehirde spor…
geçti.
Hala şehirde tesis bakımından
Katılım beklenenin üzerinde
eksiklerimiz olsa da sporda düne
tryilmaz@gmail.com
olduğu gibi, ayrıca Erkekli’yi
göre daha iyiyiz.
çok sayıda isim bu önemli günSporda geri kalmak tek başına
de yalnız bırakmadı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri’nin
Gelelim Sorgun’a.
sorumluluğunda mı dersiniz?
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası genel
Belediyeler,
kurulu tabir yerinde ise kıran kırana geçti.
STK’lar,
Siyasetin her türlüsüne şahitlik eden bir
Spor kulüpleri,
seçim oldu.
Hayırseverler.
Aslında burada kimin kazandığı değil seSorgun'da engelliler basketbol takımının
çimde ve öncesinde yaşanan atmosfer.
deplasman maçlarına neden gidemediğini
Ayrışmaların yaşandığı bir şehrin çocudevlet de biliyor kulüp yetkilileri de. Hatta
ğu, basın mensubu olarak bir Ticaret ve
Sorgun içinde antrenmana daha gidemeyeSanayi Odası genel kurulunda dahi bu denli cek kadar desteksiz ve yoksun kalmışlardı.
ayrışabiliyorsak, parçalanıyorsa dünyamız,
Bu arada Sorgun Kızılay Şubesi’nin
onlarca polise ihtiyaç duyuluyorsa bir genel emektar başkanlarından Ali Ateşer’in vefakurulda, yarın siyasi bir seçimde başımıza
tından duyduğum üzüntüyü dile getirmek
neler gelecek inanın tahmin dahi edemiyoistiyorum.

TARIK
YILMAZ

Emektardı, cefakar, insanına ve Sorgun’a hizmet etmeyi görev bilmişti.
Sorgun’un ve Kızılay’ın başı sağolsun.
Yozgatpor 1959FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı da Yozgat adına bir ilk
oldu.
Daha önce Sorgun Belediyesi ile aynı
grupta olduk lakin bu kez şehir merkezinin
iki takımı aynı ligde.
Az önce ayrışmalardan bahsettik ya,
spordaki ayrılıklardan bir tanesi çift takım
olması.
Güç birliği yapıp en zirveleri hedefleyen bir futbol takımımız olsaydı diyeceğim
ama…
Olmuyor maalesef.
Memleketimizin neredeyse her kademesinde ayrı dünyaları paylaşıyoruz.
Siyaset ayrılıkların hem en temeli hem
de en zirvesi.
Ortada kalan ayrılıklar ise toplumsal huzursuzluğun ta kendisi.
Maç öncesi kaleme aldım yazıyı, dileğim
temennim kalp kırmadan, huzur bozmadan
sporun ruhuna uygun bir müsabaka olması.
Zira kimi tutuyorum diye soracak olursanız, her iki futbol takımını da tutuyorum.
Ve inşallah ikisi de kazanır.
Haftanız hayırlı, bereketli ve sağlıklı
olsun.

YOZGAT’TA YAŞAMAK iÇiN
BiR SÜRÜ NEDENiMiZ VAR!
Türkiye'nin 81 ilini ‘yaşamak ve çalışmak’ kriterlerini göz önüne alarak değerlendiren
ekonomi dergisi Forbes, 'İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler' araştırmasında
şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret
becerisi verilerine göre sıralarken Yozgat, 73’üncü sırada yer aldı.
Hal böyle olunca eleştirilerin de ardı
arkası kesilmedi. Her ne kadar söz konusu
değerlendirmede Yozgat’ın yaşanabilirlik
sıralaması düşük olsa da potansiyelinin de var
olduğu yadsınamaz bir gerçek.
YOZGAT’I ANLATTI
Yozgat’a günübirlik bir ziyaret için gelen
Aslı Gülhan Bek, Yozgat’ı ve Yozgat’ın
özelliklerini sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımla anlattı. Bek, Yozgat ile ilgili yaptığı
değerlendirmede, “Yozgat’a ilk gelişim 2009-2012
yılları arasında Sivas’ta görev yaparken Sivas
Ankara arası yolculuklarımda Yozgat’tan geçmem
ile oldu. Yola çıkınca bir an önce gideceğim yere
varabilme odaklı olunca duraksamadan giderim
hep. Yozgat’tan geçerken yanımdaki arkadaşımın
ısrarı ile bir kere YİMPAŞ’ta yemek yemiştik. Bu
yazıyı yazma sebebim biraz da okuyanların Yozgat’ı
vaktiyle benim yaptığım gibi pas geçmemesi;
mola vermesi, yemek yemesi, tarihi mekanlarını
keşfetmesi…
Dün Yozgat’taydım. 15 yıllık dostum,
kardeşim Yozgat’a Defterdar olarak atanınca
kendisini ziyarete gittim. Yozgat’tan da 10 yıldır
geçmemiştim. Günübirlik bir ziyaret olunca 3-4 saat
ancak kalabildim Yozgat’ta…
İlk tespitim binalar çoğalmış Yozgat’ta her
ilde olduğu gibi. İsterim ki yatay mimari olsa…
Defterdarlık yeni yapılan Valilik Binasında. Bina
geniş ve ferah, çoğu kurum Valilik binasında.
Misafir otoparkı yeterli ve bina oldukça geniş bir
yerleşkede. Kardeşimi makamında ziyaret ettikten
sonra yemeğe geçerken ufak bir şehir turu yaptık.
Lise caddesinden geçerken caddeye adını veren
Yozgat lisesini gördüm. Sarı kesme taştan yapılmış

harika bir mimaride. 1895’te yapılmış 2022 de hala
mezun veren bir okul. Mezun vermediği tek yıl
1915; Çanakkale…Böyle enfes mimaride ve köklü
geçmişi olan bir lisede okumak ayrıcalık kesinlikle.
Çoğu okul da o Caddede. Sultan 2. Abdülhamid
zamanında yapılmış Saat Kulesini gördük
sonra… Tarihi Kule’de sarı kesme taşla yapılmış.
Yozgatlıların buluşma noktası olmuş. Sarı kesme
taşla yapılmış Çapanoğlu diğer adı Büyük Cami
ve Emirci Sultan Türbesi’ne sürem kısıtlı olunca
giremedim maalesef. Gittiğim her yerde hele ki
tarihi cami varsa mutlaka ziyaret ederim zira…
Termal Aqua Park ve Spor Merkezini gördüm.
Dıştan gördüğüm her binanın internetten detay
bilgisine baktım. Tesis çok güzel gözüküyor ve
sadece kadınlara özel bir tesis olması da ayrıca
güzel geldi.
Yemek yiyeceğimiz mekana geldiğimizde;
Bir restorana gittik. Mekanı çok beğendim. İlgi
ve hizmeti de. Yemeğimiz de mezeler de çok
güzeldi. Defterdarım Yozgat’ta çoğu mekanın hem
nezih hem leziz olduğunu söyledi. Bu durumu çok
önemserim ben; hizmet güzel, mekan güzel, lezzet
güzel olursa eftal…Yozgat’tan geçecek olanlara
tavsiyem özellikle et yemeği tercih edenler için
yemek molasını Yozgat’ta vermeleri.
Yemek sonrası dar süremizde Türkiye’nin ilk
Milli Parkı Çamlık’a çıktık kardeşimle…Güzel
çam havası eşliğinde küçük göl kenarında biraz
duraksadık. Mangal ve kahvaltı sonrası yürüyüş için
doğal ve güzel bir mekan. Yozgat’ın ciğeri gibi bir
alan. Otel ve kafelerde var Çamlık’ta…
Spor Vadisi yapılmış Yozgat’a. Olimpik Yüzme
Havuzundan tenis kortlarına kocaman bir alan. Kaç
şehirde var ki ?

Yolum üzerinde Yozgat OSB yi gördüm.
Ne üretiliyor konuşamadık arkadaşımla, vergi
mükellefi olanlardan bilgisi vardır mutlaka. OSB
dışı Çimento ve Şeker Fabrikası benim aklımda…
Yozgat üzeri yapılan mizahlar geldi aklıma.
Yapanlar Yozgat’ı görmemiş olsa gerek dedim.
Mizah sonuçta tabi de…
Şehrin güzelliği göreceli birazda. Ne
aradığınıza da bağlı. Ben yaşamın sakin olduğu
şehirleri severim. Çamlık gibi bir tepesi var doğal
ortamda yemek yiyip yürüyüş yapabileceğin.
Kitap okuyup yazı yazabileceğim. Havuzu var
hem aqua hem olimpik…Tenis kortları, basket
sahaları var spor vadisinde..Az da olsa tarihi
bir dokusu da var lisesi, camileri, saat kulesi…
Doğal besini var… Türkiye’nin ortası konumunda
nereye isterseniz ulaşabilirsiniz…Üniversite var…
Kütüphane de vardır diye düşünüyorum. Şehir sakin
ve temiz…. Sinema var…Hızlı tren ile Ankara çok
yakın olacakmış…Bana göre bunlar iyi özellikler.
Koşturarak yorulmadığın zamanın çoğunun yollarda
geçmediği şehirleri seviyorum.
Günübirlik kuşbakışı bir gözlem yapmış
oldum Yozgat’a ve sevdim. Kısmet olursa bir
gün bahsettiğim mekanları tam olarak gezip
gördüğümde daha da seveceğimi düşünüyorum.
Mekanları güzel eden asıl mekinlerdir. Yozgatlıların
tüm Ülkem insanları gibi çok misafirperver
olduklarını da düşünüyorum, hissediyorum.
Atatürk “yiğidin harman olduğu yer” demiş
Yozgat için…Bozok Yaylasının çocuklarını övmüş.
Unutmadan Bozok Yaylasını da görmek lazım tabi.
Bozok demek Yozgat demek. Orada bir ayran
içmek gerek” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Yozgat’ta neden
yaşanmasın?
Türkiye'nin 81 ilini ‘yaşamak ve çalışmak’ kriterlerini
göz önüne alarak değerlendiren ekonomi dergisi Forbes, 'İş
Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi
Kentler' araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik,
hizmetlere erişilebilirlik, üretim
potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralarken Yozgat,
73’üncü sırada yer aldı.
Yozgat’ın birçok alanda
eksik, tamamlanmamış, kısıtlı
imkanlarının olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak yapılan
değerlendirmenin de eksik olduğu aşikar.
Bir şehrin ‘yaşanabilir’ olması
için o şehirden ne beklediğiniz
de önemli aslında.
Hepimiz Yozgat’ın birçok
alanda eksikliklerinin olduğunun farkındayız. Örneğin sağlık
konusunda eksikliklerinin bilincindeyiz, ancak Türkiye’nin İlk
Şehir Hastanesi’nin de Yozgat’ta
yapıldığını unutmamak gerekiyor.
Ulaşım sorunu yaşıyoruz
çoğu zaman. Diğer bir taraftan baktığınızda Yüksek Hızlı
Tren projesi ve havalimanının
tamamlanması ile ulaşımda
önemli bir eksikliğin giderileceği
de bir gerçek.
İş alanları diyoruz. Evet Yozgat işsizlik nedeni ile en çok göç
veren illerin başında geliyor ne
yazık. Ama başka bir taraftan
baktığınızda Yozgat Organize
Sanayi Bölgesi, Bozok Organize
Sanayi Bölgesi, Boğazlıyan Fuat
Oktay Organize Sanayi Bölgesi ve dahası. Bahsettiğim bu
bölgeler ‘iş’ olan alanlar. Halihazırda faaliyet gösteren Yozgat
Organize Sanayi Bölgesi’nde
binlerce insan istihdam ediliyor.
Eksik olduğunun elbette bilincindeyiz, yeterli olmadığının da
farkındayız. Ancak tamamen
görmezden gelmek de biraz
haksızlık oluyor.
Söz konusu derginin kriterlerinde üretim potansiyelinden de
bahsedilmiş. Bu noktada eksiklerimiz var evet. Ancak Yozgat
Valisi sayın Ziya Polat’ın da
belirttiği gibi. Biz hammaddeyi
maddeye çevirme noktasında
da çalışıyoruz. Örneğin Yozgat
Et ve Süt Kurumu’nda Bozok
Yaylasından toplanan sütler,
tereyağına, peynire, lora dönüşüyor. Yozgat Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretilen ‘çelik yelekler’ Ukrayna’ya gidiyor.
Üretilen dev kazanlar Türkiye’nin ve dünyanın birçok
yerine Yozgat imzasını atıyor.
Ve daha nicesi.. Evet belki geç
kaldı Yozgat. Belki üretmeye
bundan 20 yıl önce başlamış
olması gerekiyordu. Ancak var
olan bir potansiyeli de göz ardı
etmemek gerekiyor. Elbette
şikayet ettiğimiz, eleştirdiğimiz,
üzüldüğümüz ve hatta bazen
gitmek istediğimiz de oluyor
Yozgat’tan. Ancak yapılanı da
görmezden gelmek biraz haksızlık da oluyor. Bence Yozgat’ta
yaşayabilmek için, öncelikle
memleket üzerindeki kasvetli,
mutsuz havanın dağılması gerekiyor. Herkes şikayet edebiliyor,
herkes gitmek isteyebiliyor.
Kalmak için bir neden, yaşamak için bir amaç bulundurmak gerekiyor içimizde. Biz
yaşıyoruz Yozgat’ta. Ve bence
Yozgat’ı eleştirmek için, dışardan değil de Yozgat’ın içinden
bakmak gerekiyor. Tekrar
etmek istiyorum. Eksikliklerin,
yarım kalmışlıkların farkındayız.
Değiştirmek için, daha yaşanabilir olması için gazeteci olarak
yazıyoruz, gördüklerimizi muhataplarına iletiyoruz.
Biz yaşıyoruz Yozgat’ta neden yaşanmasın?
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Ben de Başbaşkan Olmak İstiyorum
Odgurmuş: Sayın Monşer sizi yine
çok heyecanlı ve çok
tedirgin görüyorum.
Hayırdır yine ne oldu?
Monşer; Hayır
ne olacak. Bir hayal
kuruyorum, derinlemesine, enlemesine,
uzunlamasına, kısalmasına ve yüksekliğe
göre ölçüp biçiyor. Bir
yerlere yerleştirmeye
çalışıyorum.
Derinlemesine
düşünüyorum, uygun geliyor,
enlemesine düşünüyorum, uygun geliyor.
Uzunlamasına düşünüyorum,
yine uygun geliyor. Kısalmasına
düşünüyorum yine uygun geliyor. Yüksekliğe göre ilçüp biçiyorum yine uygun geliyor. Aklımı
seveyim.
Hayalimdeki şey her duruma ve her hal ve kalıba uygun
geliyor. Ben aklımı sevmeyeyim
de kimler sevsin. Düşündüklerim arasında bir tane uygunsuz
durum olmuyor ki. Bu durumda
elbet heyecanlanırım.
Odgurmuş: Bu hayaliniz ne
ise bizimle de paylaşsanız da
biz de öğrensek olmaz mı? Aynı
hayalinizi milletimizle de paylaşmanız gerekecek sanırım.
Monşer: Ben Başbaşkan olmayacağım. Benim neyim eksik.
Tahsilim yerinde, siyasi tecrübem yerinde, fiziğim yerinde,
hitabetim yerinde. Jest ve mimik
konusunda beribenzer tiyatrocu
elime su dökemez. Geçmişim,
kariyerim, mücadelem her şeyim

yerinde. Siyasi tecrübem bile var demiştim
ya 3-4 parti değiştirdim her partinin
içini dışını bilirim, bu
tecrübe yetmez mi?
Odgurmuş: Ama
bir yanlışlık yapıyorsunuz sanırım. Türkiye’de Başbaşkanlık
diye bir kurum yok.
Monşer: Ben
Başbaşkan olacağım.
Lamı cimi yok.
Odgurmuş: Ama
öyle bir makam yok ki. Neden
olmayan bir makama talip oluyorsunuz?
Monşer: Ne demek yok. Yok
diye bir şey yok.
Odgurmuş: O makam çok
daha önceden kaldırıldı.
Monşer: Ben anlamam. Başbaşkan olacağım. Buna kimse
engel olamaz.
Odgurmuş: Sizi bu Başbaşkanlığa yönelten nedir ki de
buna yöneldiniz? Sizin diğerlerinden ne farkınız ve özelliğiniz
var da olmayan bir makama gelmek istiyor. Nedir sizin kıymeti
harbiyeniz söyler misiniz?
Monşer: Gazi gibi benim
ailem de suyun öte yakasından
gelmiş. Zaten oralar bizim memleketimiz değil miydi? (eskiden
öyle tabir ederlerdi) Yetmez mi
bu?
Zaten Gazi’nin huzuruna
giderek iman tazelemiştim. Bu
da mı yetmez? Sonra, sanatın,
edebiyatın, askerliğin, ticaretin,
paranın kumkumanın, isyanın
merkezi olan Selanik’ten göçüp

KENAN
EROĞLU

gelmişiz. İsyan ve başkaldırı
bizim ruhumuzda var. Bu da mı
yetmez?
Sonra ben bu Başbaşkanlık
makamını uzun zamandan beri
istiyorum. Hatırlarsanız gerek 15
Temmuz 2016 tarihinden önce
de yaptığım meydan toplantıları
olsun ve gerekse Tv programlarında olsun bu arzumu dile
getirdim.
Ben Başbaşkan olacağım
dedim. Ülkede sağır sultan dahi
duydu ama görüyorum ki siz ya
duymamışsınız, ya da duymuşsunuz ama duymazdan geliyorsunuz.
Odgurmuş: Sayın Monşer;
Sizin Başbaşkan olacağınız konusundaki açıklamalarınızı biz
Tv’lerde dinledik biliyoruz. Biz
duymazdan gelmiyoruz da belki
sizin taraftarlarınız ya duymamışlar, ya da duymazdan geliyorlar.
Çünkü 15 Temmuz öncesi
Başbakanlık konusundaki açıklamalarınızın orta yerde fol yok,
yumurta yokken neden söylendiğini ve ne manaya geldiğini pek
kestiremiyorlar sanırım. Haydi
diyelim şimdi seçim var ve seçimin neticesinde siz ve partiniz
büyük çoğunluğu yani % 51’i
elde ederse siz ancak o zaman
bu dileğinize kavuşabilirsiniz
diyeceğim ama o da mümkün
görünmüyor. Çünkü 15 Temmuz
Fetö kalkışmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçmiş bulunuyor. Bu
durumu değiştirmek için yeni bir
referandum imkânı kısa sürede
görülmüyor. Kanun değişikli-

ği lazım. Hatta biliyorsunuz bir
referandum sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine
geçilmişti. Bütün bunları bilmiyor
olamazsınız. Sonra siz istiyorsunuz diye şak diye hem Başbaşkanlık makamı tahsis edilmez.
Hem de yeni bir referandum da
kısa sürede yapılmaz. Meclis
çoğunluğu gerekli.
Monşer: Ben onu bunu
anlamam, o kadar söyledim, o
kadar açıkladım 15 Temmuz’da
önceden beri söyledim ben Başbaşkan olacağım. Uzatmayalım
lütfen Ben Başbaşkan olacağım.
Odgurmuş: Şimdi yeni bir
seçim iklimine girildi. Siz bu
yüzden mi “Benim babam Chp’li,
babamın İsmet Paşa ile fotoğrafı
var” dediniz. Bu Chp’li seçmenlere açık bir mesaj mıydı? Fakat
daha Önce de “Babam Mhp’li”
demiştiniz. Bu durum bir tutarsızlık değil mi? Hatta daha önce
de Chp İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında, "Benim
ablam 75 yaşında dindar bir
kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi
Yessir gördüm' dedi.” Demiştiniz. Bütün bu güzellemeler birer
seçim yatırımı mı yoksa gerçek
düşünceleriniz bunlar mı?
Siz bu şekilde güzellemeler
yaparken Türk Milletini hesaba
katmıyorsunuz her halde. Türk
Millet, bu güne kadar sol ile
aşık atan ve özellikle de Chp ile
birlikte görülen hiç kimseye iktidar yüzü göstermemiştir. Kaldı
ki Chp’yi de il serbest seçimde

alaşağı etmiş ve o günden bu
yana %25 civarında olan oyların
pek yukarı çekmemiştir. Türk
Milletini ve onun ferasetini hesaba katmayan hiç kimse başarılı
olamaz. Bunu böyle bilinmeli.
Monşer: ?&+*0=9^!é…Lütfen daha uzatmayalım. Ben Başbaşkan olacağım. Bunun ilerisi
gerisi yok.
Odgurmuş: Bir şey daha diyeceğim sonra keseceğim. Şu 6 lı
masa konusu. Epey konuştunuz.
Epey tartıştınız, ama görülüyor k
bu güne kadar önemli bir netice
alamadınız.
Monşer: Kardeşim dedim ya;
Ben Başbaşkan olacağım gerisi
teferruattır. O masadan benim
çıkma ihtimalim var mı? Yok.
Peki, o masadan İmamoğlu çıkar
mı? Yok, O masadan Yavaş çıkar
mı? O da yok.
O masadan Kılıçdaroğlu çıkma
ihtimali yüksek görünüyor. Fakaaaat ben böyle bir şeye evet
diyemiyorum kardeşim. Benim
Başbaşkanlığımı kabul etmeleri
halinde bu duruma belki evet
diyebilirim. Belki de hayır diyebilirim.
Biliyorsunuz geçen gün Kılıçdaroğlu ziyaretime geldi, sanki
ben anlamadım. “ben aday olursam beni destekleyin” demek istedi ama yağma yooook. Bu işler
böyle olmaaaz. Ziyaretten sonra
çekilen fotoğraflara ve benim
yüz ifademe dikkat etmediniz
mi? Dikkat etmedinizse benim
ne düşündüğümü pek anlayamazsınız. Siz fotoğrafları biraz
daha inceleyin bakalım. Neticeyi
orada bulacaksınız.

YOZGAT’IN YEŞiL

MERCiMEĞi
YAYLA BAKLiYAT’TA
FiKO LASTiK
LASTİK DEĞİŞİMİ İTİNA İLE YAPILIR

* LASTİK YOL YARDIMI
* BALANS AYARI SON SİSTEM
* 2. EL LASTİKLER
* 24 SAAT AÇIK

Adres: Yenicamii Mahallesi Söğütlü Dere
Caddesi Merkez/YOZGAT
İletişim: 0544 339 33 80

Türkiye’nin en büyük bakliyat grubu olan Yayla
Agro Gıda, Yozgat’ın yöresel ürünlerinden Yeşil
mercimeği paketleyerek satışa sundu. Türkiye’nin
bakliyat üretiminde önemli illerinin başında gelen
Yozgat’ın yeşil mercimeği, Türkiye’nin önde
gelen bakliyat markalarından Yayla Agro’nun ürün
gamına girdi. Yozgat’ın yeşil mercimeği firma
tarafından çıkarılan ‘yöresel lezzetler’ serisindeki
yerini aldı.
Anadolu Marketing Yozgat Bayi Müdürü Murat
Akbulut, Yozgat il genelinde faaliyet gösterdiklerini
belirterek, “Yozgat’ta Yayla Gıda bayiliğini
yaptığımız firmalardan bir tanesidir. Yayla Bakliyat
yöresel lezzetler diye bir seri çıkarttı. Kırmızı
mercimeği, pirinci, nohutu, fasülyeyi başka bir
yerden çıkarttı. Yeşil mercimekte ise Türkiye’de
en güzel Yozgat’ta yetişir diye Yozgat’ın yeşil
mercimeği diye çıkarttı. Bizim de Yozgatlı olarak
hoşumuza gitti. Bizler de bu ürünü alarak satışını
yapmaya başladık” dedi.
ÖNEMLİ BAKLİYAT FİRMASI
Yayla Bakliyat’ın ülkenin önemli bakliyat
firmalardan birisi olduğunu belirten Akbulut,
“Özellikle ihracatta önemli bir şekilde dışarıya
bakliyat gönderiyor. Türkiye içerisinde de çok
güçlü bir firma. Yozgat için de güzel hoşluk oldu.
Yozgat’ın bilinen meşhur yeşil mercimeği de
tescillenmiş oldu. Yayla firması gibi büyük bir
firma da mercimek en iyi Yozgat’ta yetişir. En çok
Yozgat’ta yetişir gibi bir tescil oldu. Bu da bizim
için mutluluk verdi” şeklinde konuştu.
PAKETTE YOZGAT İBARESİ VAR
Ürünün yurt dışına da gönderildiğini dile
getiren Akbulut, “Paket üzerinde Yöresel lezzetler
‘Yeşil Mercimek Yozgat’ şeklinde üretildi.
Türkiye’de ve yurt dışında bu şekilde satılıyor. Şu
anda bütün marketlerde satışına devam ediyoruz.
İsteyen herkes bunu alıp satabilir” ifadelerine yer

verdi.
TESCİLLİ LEZZET
Yozgat’ın bakliyat üretimi açısından önemli
iller arasında yer aldığını dile getiren Anadolu
Marketing Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Furkan
Özışık, “ Yozgat’ın lezzet açısından önemli bir yere
sahip yeşil mercimeğinin ülkemizin önde gelen
markalarından Yayla Agro ile raflardaki yerini
alması büyük önem taşıyor. Bütün marketlerde
Yozgat adı ile satılacak olması da kentimiz
açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
YAYLA AGRO KİMDİR?
Yayla Agro Gıda’nın büyüme stratejisinin
bileşenlerini; kaliteli, sağlıklı, inovatif, pratik
ve erişilebilir ürünler geliştirmek oluşturuyor.
Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe
faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, bugün 26 yıllık
deneyime sahip. 1996'da Ankara'da aylık 100
tonluk üretimden, bugün yıllık klasik pirinç ve
bakliyatta 957 bin 600 ton, paketli ‘Yemek Hazır'da
34 milyon 560 bin adet üretim kapasitesine ulaşan
65'in üzerinde ülkeye ihracat yapan bir şirkete
dönüşmüş durumda.
Firma ürünleri, Avrupa'dan Afrika'ya,
Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar geniş bir
coğrafyada talep görüyor. Birleşik Krallık, Almanya
ve Hollanda, Avrupa'daki büyüme hedeflerinde
de merkez ülkeler Japonya, Çin, Güney Kore
ve Malezya başta olmak üzere Uzakdoğu’da da
etkinliğini artırmak istiyor. ABD, Güney Amerika'da
Brezilya'nın yanı sıra Avustralya ve Güney Afrika,
Rusya, Ukrayna ile Ortadoğu'da Suudi Arabistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri de firmanın odaklandığı
diğer hedef ülkeler arasında yer alıyor.
Firmanın satışları 2020'de yüzde 16,5, 2021'de
yüzde 142,3 arttı. Yüzde 35 olan yurtdışı satışların
toplam satışlar içindeki payı 2020'de yüzde 41'e,
2021'de yüzde 65'e çıktı. 2021'de yurtdışı satışları
2019'a göre de yüzde 430,75 artış gösterdi.
Eda DEMİREL
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç gündür
kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki
üniversite öğrencisinin cesedi baraj
göletinde bulundu.
Siverek'in Kırkpınar Mahallesi'ndeki
evinden üç gün önce ayrılan Yozgat
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2.
sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber
alamayan yakınları, durumu jandarmaya

bildirdi. Jandarma ekipleri, termal kameralı
dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti
çevresinde geniş çerçeveli arama çalışması
başlattı.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Fırat'ın
cansız bedeni, baraj göletinde bulundu.
Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri
için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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ZiNCiRLEME
ETKi YAPAR
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi hemşerimiz Prof. Dr.
Mustafa İlbaş, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2
boru hattındaki gaz sızıntıları hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa İlbaş,
CNN Türk ekranlarında yaşanan krizle ilgili açıklamalar
yaptı. İlbaş, “Aslında Avrupa’yı bekleyen enerji krizi kesinti
ile başlamıştır. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte Kuzey Akım
birde kesintiler başlamıştı. Günlük 167 milyon metreküp
sağlaması gereken hattan 33 milyon metreküpe düşmüştü.
Biz bunu da konuşmuştuk. Bu sızıntı ile beraber
aslında bir aşama daha kat etmiş oldu. Yani
seçenekler ortadan kalkmış oldu. Avrupa
tabi ki yenilenebilir enerji kaynakları da
gündeme geldi. Sıfır karbon hedefini
2030 ve 2050 olarak belirlemişti. Ancak
zamanlama anlamında beklenmedik
şekilde olduğunu düşünüyorum. 3-5 yıl
sonra 2030 yılında olsaydı böyle bir kriz
olmayacaktı” dedi.
FİYATLAR ARTIYOR
“Bu zincirleme bir etki yapar. Fiyatlarda
yapıyor” diyen İlbaş, şunları kaydetti; “Bu
kurulu sistemlerde böyle bir şey yaşandığı
zaman spot piyasada fiyatlar çok artıyor.
Bu anlamda spot piyasada doğalgazın
metreküpleri zaten bundan birkaç
öncesine göre 10 kat artmış
durumda. Bin metreküpü 4
bin dolarlar konuşuluyor.
Bu çok korkunç
rakamlar. Hiçbir ülke
ekonomisi böyle
rakamları döndüremez.
Türkiye’de etkisi de
fiyatlar üzerinden
olabilir. Aynı zamanda
kış zamanlarında İran
8 gün doğalgaz akışını
kesintiye uğratacağını
açıkladı. Bunlar
beklenen kesintiler.

Bize de fiyatlar üzerinden etkileyebilir.”
KORKUNÇ BİR DURUM
Söz konusu sabotajların altından bir devletin çıkmasının
korkunç bir durum olacağını anlatan İlbaş, “Doğalgaz boru
hatlarına baktığımızda dünyada aslında doğalgazı petrol
boru hatları, elektrik ve kablo veri hatlarına baktığımızda
bunun uzunluğu 1.3 milyon kilometre. Bu sabotajlar
arkasından bir devlet çıkarsa ben bunu umut etmek
istemiyorum. Bu çok korkunç bir durumdur. Ben devlet
tahmininde bulunmak istemiyorum ama kime fayda sağlıyor
kime fayda sağlamıyor noktasında baktığımızda bir
defa Avrupa’ya bu fayda sağlamıyor. Avrupa krizde
iken bu ihtimaller ortadan kalktı. Bu projenin sahibi
Rusya. Rusya’yı da hedef olarak işaret ediliyor
ama acaba Rusya neden bunu yapar. Kendi ortak
olduğun şeye bunu yapar mı? Bu da çok tartışmalı
bir durum. O yüzden direk doğrudan bir tahminde
bulunmak zor. Ancak kimin işine yarıyor gibisinden
bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Dünyada
sıcak savaş dönemleri de başladı. Dünyada soğuk
savaş dönemi sıcak savaş dönemleri de yaşadık.
Terörü yaşıyoruz. Ama Tarih boyunca bütün insanlığın
savaşlarda da sınırları olmalıdır, vardır da. Türk
milleti açısından baktığımızda hep böyle olmuştur.
Savaşın da bir ahlakı ve sınırları vardır. İnsanların
başta sağlık, gıda ve enerji de buna
eklenmelidir diye düşünüyorum. Bütün
bunlarda insani bir yaklaşım
sergilenmek bütün
devletlerin boynunun
borcudur. Bütün dünya
bunu duymalı ve
bilmelidir. Aksi takdirde
bu durdurulamayacak
zincirin halkalı şeklinde
kötü sonuçlara
doğru gider diye
endişeleniyorum. Eğer
bu arkasında devletler
varsa bütün devletleri
de uyarmak gerektiğini
düşünüyorum” dedi.
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EĞITIME

DESTEĞE PLAKET

Yozgat’ın Çayıralan
İlçesi’nde Çayıralan Mehmet
Akif Ersoy ilkokulu okul aile
birliği başkanı olan İlhami
Çamsarı’ya plaket verildi.
Çamsarı, plaketini İlçe
Kaymakamı Mustafa Çelik’in
elinden aldı. Yapmış olduğu
özverili çalışmaları ve okula

sağladığı maddi ve manevi
katkılarından dolayı ilköğretim
haftası münasebetiyle ilçe
Kaymakamı Mustafa Çelik
tarafından plaket takdim
edilen Çamsarı, “Eğitime olan
desteklerimiz maddi ve manevi
şekilde devam edecek” dedi.
Eda DEMİREL

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PATATESİ

YOZGAT'TA ÜRETiLiYOR
Yozgat’ta il genelinde
hasadına başlanılan patatesten
40 bin tona yakın rekolte
bekleniyor.
Türkiye’nin önemli tarım
bölgelerinden Yozgat’ta patates
hasadı başladı. Yozgat Tarım ve
Orman Müdürü Tanju Özkaya, il
genelinde yaklaşık 13 bin dekar
alanda patates ekimi yapıldığını
söyledi.
Akdağmadeni ilçesine bağlı
Göndelen Vadisi içerisinde
olan Ortaköy, Başçatak, Yukarı
Çulhalı, Aşağı Çulhalı, Dokuz ve
Kayakışla köylerinde ise bu yıl
bin dönüm alana ekimi yapılan
patatesin hasadına başlanıldı.
3 bin ton rekoltenin beklendiği
Akdağmadeni’nde, traktör
yardımıyla sökümü yapıldıktan
sonra işçiler tarafından
toprağı arındırılarak çuvallara
doldurulan patates sofralara
ulaştırılmak için satışa hazır hale
getiriliyor. Tarlada kilogramı 7
liradan satışa sunulan patates,
kalitesi ve verimiyle de üreticiyi
mutlu ediyor.
Patates ekimimin Yozgat’ta
son yıllarda yaygınlaşmaya
başladığını söyleyen Tarım
ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya, il genelinde yaklaşık
13 bin dekar alanda patates
ekimi gerçekleştirildiğini
ifade etti. 40 bin tona yakın

rekoltenin de beklendiğini
belirten Özkan, “Yozgat patates
üretim merkezleri olan Niğde
ve Nevşehir’e yakınlığı ile
bölgesel olarak bu üretimde
Yozgat’ta dahil olabilir. Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü
ile denemeler kurmaktayız.
Yozgat’ta hububat, baklagiller,
yağlık ayçiçeği ile beraber
üretim deseninde patatesin de
yer alacağını düşünmekteyiz.”
dedi.
Akdağmadeni ilçesine
bağlı Ortaköy’de patates
ekimi gerçekleştiren çiftçi
Soner Yıldız, “Yıllardan
beri sürdürdüğümüz
patates ekiminin hasadını
gerçekleştiriyoruz. Birinci
sınıf, A kalite patateslerimizi
üretiyoruz. Çiftçimize ve
alıcılara hayırlı olsun.” şeklinde
konuştu.
Osman Sungur ise,
“Akdağmadeni ilçesinde
çiftçilik yapmaktayım. Patates
hasadı gerçekleştiriyoruz
şu anda. Göndelen Deltası
üzerindeki Ortaköy olmak
üzere, Dokuz, Aşağı ve Yukarı
Çulhalı köylerinde patates
hasadı devam ediyor. Hasattan
ve kaliteden gayet memnunuz
bu yılki verim de gayet iyi. Kışlık
yemeklik patates hasadımız
sürüyor.” ifadelerine yer verdi.
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KOMŞUDAN

BiR HABER
HURDA MALZEMELERi
BIÇAĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Yozgat’ta elektrik teknisyeni Abdullah
Özkan, hurdalıktan topladığı karbon çeliği,
yağ çeliği ve kamyon makası gibi atık
malzemeleri bıçağa çeviriyor.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bir
hidroelektrik santralinde teknisyen olarak
çalışan 36 yaşındaki Abdullah Özkan, iş
yerinin bahçesine kendi imkanlarıyla kurduğu
3 metrekarelik atölyede, hobi amaçlı bıçak
imal ediyor. İş çıkışı boş durmak yerine
vaktini atölyede geçiren Özkan, hurda
malzemeleri ateşte tava getirip farklı çeşit
ve boylarda bıçak üretiyor. 3 yıl önce sosyal
medyada izlediği videolardan ilham alan
ve bıçak yapımını öğrenen Özkan, üretime
katma değer sağlamanın da mutluluğunu
yaşıyor.
Kişiye özel sipariş alarak bütçesine katkı
sağlayan Özkan’ın el yapımı bıçakları da ilçe
halkının ilgisini çekiyor.
“Hurda malzemeleri bıçağa
dönüştürüyorum”
İşten arta kalan zamanını değerlendirmek
için bıçak imalatına girdiğini söyleyen

Özkan, “3 yıl önce sosyal medyadan videolar
izleyerek bıçak yapmaya başladım. İlk
başlarda kendimi denemek için normal
demirden yaptım ve oldu. Zamanla kendimi
geliştirerek hurdacılardan aldığım kamyon
makası, karbon çelik ve yağ çeliği gibi
malzemeleri işleyip döverek kullanılabilir
güçlü birer bıçak haline getirdim.
Makinelerimi, döküm ocağımı kendi
imkanlarımla tasarladım ve 3 yıldır da bıçak
üretimi yapıyorum.” dedi.
“Kısıtlı imkanlarla bu işi yapıyorum”
Kurduğu 3 metrekare atölyede bıçak
üretimini gerçekleştirdiğini belirten Özkan,
“Bıçak üretimini kısıtlı imkanlarla yapıyorum.
Alet ve malzemeleri kendi imkanlarımla
tedarik ediyorum. Tamamen amatör el
aletleriyle bıçak üretmeye çalışıyorum. Daha
iyi imkanlar olsa daha güzel ürünler ortaya
çıkaracağıma inanıyorum. Kişilere özel
siparişler alıyorum. Tasarlıyorum ve onlara
sunuyorum. İlerleyen dönemlerde kılıç, balta
gibi koleksiyoner ürünler yapmak istiyorum.”
şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı:

“AMACIMIZ VATANDAŞLARIN EN IYI

SAĞLIK HIZMETINI ALMASI”
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf
Ahlatcı, AK Parti iktidarında sağlık alanında
devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını
belirterek, amaçlarının vatandaşların en iyi
sağlık hizmeti alması olduğunu söyledi.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
yatan hastaları ziyaret etti. Hastane Başhekimi
Doç. Dr. Sinan Zehir’in de eşlik ettiği
ziyarette, polikliniklerde görev yapan sağlık
çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile sohbet

etti.
Vatandaşların sağlık hizmetlerini en iyi
şekilde alabilmeleri için her türlü imkanın
büyük gayretle sağlandığını belirten Ahlatcı,
“Hastanemizde yatan hastalarımızı ziyaret
ederek, hem taleplerini dinliyor hem de
onlara moral veriyoruz. Her fırsatta halkımızla
beraberiz. Halkımız ile gönül bağı kurduk ve
bu bağı koparmadan daha da güçlendirerek
şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.

TOKATLI ÖZEL HAREKAT POLISI, FIRAT
KALKANI HAREKATINDA ŞEHIT OLDU
Suriye’de Fırat Kalkanı
Harekatı Bölgesinde çıkan
çatışmada Samsun Özel
Harekat Müdürlüğü'nde
görevli Polis Memuru Tokatlı
kahraman polis Mustafa
Çalışgan şehit oldu. Şehidin
acı haberi Tokat’taki baba
ocağına ulaştı. 34 yaşındaki
evli ve 2 çocuk babası
şehidin eşi ve çocuklarının
Samsun'da yaşadığı
öğrenildi. Şehit Özel Harekat
Polisi Mustafa Çalışgan'ın
cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de
Gaziantep'te düzenlenecek
törenin ardından Tokat'a
gönderilecek. Ali Paşa

Camii'nde kılınacak
ikindi namazını
müteakip Erenler
Şehitliği'nde
defnedilecek.

Tokat Belediye Başkanı
Eyüp Eroğlu, şehidin
şehir merkezindeki baba
ocağında aileye taziyelerini
iletti.

SIVAS'TA OFF ROAD ARAÇLARI

SERGISINE YOĞUN ILGI
Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road
Kulübü iş birliğinde yarın düzenlenecek
Off Road Oyunları öncesi Atatürk ve
Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen
araç sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Sivas Belediyesi ve Sivas
Off Road Kulübü iş birliğinde yarın
düzenlenecek Sivas Belediyesi Off

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Road Oyunları-3 Paşabahçe mevkiinde
gerçekleştirilecek. Oyunları öncesi
Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde
dev araçlar vatandaşlar için sergilendi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği araç
sergisine Sivas Belediye Başkan Vekili
Turan Topgül ve Sivas Off Road Kulübü
Başkanı Mehmet Şahin katıldı.

YOZGATLI SPORCU AVRUPA
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ŞAMPiYONASINDA MADALYA KAZANDI
Litvanya’nın Palanga şehrinde yapılan
İşitme Engelliler Avrupa Badminton
Şampiyonası’nda sona erdi. Şampiyonada
Büyüklerde Türkiye 2. Oldu.
24 Eylül’de başlayan 1 Ekim’de
sona erecek Gençler ve Büyükler
İşitme Engelliler Avrupa Badminton
Şampiyonasının takım müsabakalarında
Bulgaristan’ı ve Ukrayna’yı aynı skorla 3-2
yenen Türkiye ev sahibi Litvanya’ya 5-0
yenilirken Fransa ‘yı 4-1 yenerek Avrupa
2. olarak bayrağımızı göndere
çekti.
Yozgatlı Gonca İlerisoy’un
kurucusu olduğu Salyangoz
Doğa ve Spor Kulübü Derneği
Sporcusu İlayda İlerisoy’da
şampiyonada madalya kazandı.
Salyangoz Doğa ve Spor
Kulübü Derneği Başkanı Gonca
İlerisoy, 3 çocuğu olduğunu
ve 2 tanesinin işitme engelli

olduğunu kaydetti.
İşitme engelli çocukların hayata
tutunması, sosyalleşmesi için çalıştığını
dile getiren İlerisoy, “Yozgat Akdağmadeni
ilçesindenim. Çocuklarımdan İlayda Avrupa
Şampiyonasında derece elde etti.
Ertan hocamız çok emek verdi.
Federasyonumuz bu konuda çok güzel
desteklerde bulundu. Çocuklarımızın da çok
büyük emeği var. Derece ile döndüğümüz
için mutluyum” dedi. İşitme Engelliler
Badminton Milli Takım
Antrenörü Ertan Özkan ise
şampiyonluğu kaçırdıkları için
üzgün olduklarını söyledi.
Özkan, “Şampiyonaya çok
iddialı hazırlandık. Büyüklerde
takım halinde ilk 3 içerisinde
olmayı hedefliyorduk. İkinci
olduk. Bütün sporcularımı
tebrik ediyorum” ifadelerine
yer verdi.

ÜÇ PUANLA BAŞLADI
HAREKETLİ YAŞAMA

DİKKAT ÇEKTİLER
Sorgun Gençlik Derneği üyeleri
Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında
hareketli yaşama dikkat çekmek için
rafting yaptı.
Dernek üyeleri Çekerek ilçesinde
bulunan Rafting parkurunda hem spor
yaptılar hem de hareketli yaşama dikkat
çektiler.
Sorgun Gençlik Derneği Başkanı
Halil Uğuz, hareketlilik haftasının
spor kültürünün tabana yayılmasını
amaçlandığını vurguladı.
Uğuz, “Avrupa Spor Haftası her
yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve
ötesinden milyonlarca insan, spor
profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve
dernekleri, dünyanın en büyük spor
girişimlerinden birine katılmak için
bir araya geliyor. Avrupa Spor Haftası
etkinlikleri her yıl “Aktif ol” (“Be
active”) sloganı ile Avrupa çapında
kutlanıyor. Avrupa Spor Haftası her yıl
geleneksel olarak düzenlenen, çok
sayıda farklı spor aktiviteleriyle her
yaştan ve statüden bireyi bir araya
getirerek hareket bilincini arttıran
önemli bir projedir. Bizlerde her yıl
çeşitli sportif etkinlikler düzenlenerek

farkındalık oluşturuyoruz. Bu yılda
çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek,
spor kültürünün tabana yayılmasına
katkı sağlıyoruz. Bugün Dünya
Rafting Federasyonu tarafından
“Mükemmeliyet Merkezi” olarak
akredite edilen, Türkiye’nin en büyük
yapay rafting parkuru Çekerek Rafting
Parkurunda Rafting düzenledik. Rafting
eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından
katılımcılara “Bota nasıl oturulur",
"Nehirde nasıl yüzülür?", "Manevralar
nasıl yapılır?", "Botta nelere dikkat
etmek gerekir?", "İp nasıl kullanılır?",
"Kürek nasıl tutulur ve kullanılır?" gibi
konularında kısa bir eğitim verildi.
Tecrübeli rehberler eşliğinde kürekler
kullanarak, manevralar yapılarak,
nehir yolları takip edilerek ve komutlar
verilerek rafting turu tamamlandı.
Tamamen doğal ortamda doğayla
uyum içinde mücadele zevkini en
yüksek düzeyde yaşayan gençler, takım
ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi
pek çok beceriyi de kazandı. Rafting
sonrasında Gençlerimize çay, kahve ve
ikramlarında bulunduk” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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Bölgesel Amatör Lig de 2022-2023 sezonu
hafta sonu oynanan maçlarla başladı. 6. Grupta
yer alan temsilcilerimiz Yozgatspor 1959 FK ile
Yozgat Belediyesi Bozokspor ligin ilk haftasında
karşı karşıya geldi.
Yozgat Dış Saha da oynanan mücadelenin ilk
yarısında Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu Sergen
Çelik’in attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya da her iki takımda hızlı başladı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu Ercan Kuruçay,
direğe takılırken, mavi-beyazlı oyuncular
buldukları gol pozisyonların kolay harcadılar.
Rakibi karşısında daha kontrollü bir oyun
oynayan Yozgatspor 1959 FK, 83’üncü dakika da
golcü oyuncusu Yunus Nas’ın ayağında bulduğu
golle 1-0 öne geçti. Geride kalan dakikalarda

Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu oyuncuların
geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmadı.
Mücadele kırmızı-siyahlı takımın 1-0 üstünlüğü ile
sona erdi.
Yozgatspor 1959 FK lige üç puan ile başladı.
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Öte yandan Yozgatlı spor severler maça
büyük ilgi gösterdi. Her iki takımın taraftarları da
kendilerine ayrılan tribünleri tıka basa doldurdu.
Bazı vatandaşlar mücadeleyi stadın çevresinden
izledi.
CANLI YAYINLADI
Yozgat’ın Dünya’ya açılan kapısı Çamlık TV,
Yozgatspor 1959 FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor
mücadelesini canlı yayınladı. Türkiye’den ve
Dünya’dan bir çok sporseverin takip ettiği
mücadele takip etti. Murat KARATEKİN
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