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Büyük Ankete Siz de Katılın!
YAŞADIĞINIZ BÖLGEYE HiZMET VEREN BELEDiYENiN
HiZMETLERiNDEN MEMNUN MUSUNUZ?

“DAHA HIZLI ULAŞIM

Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı

HEDEF 1,5 MiLYON

SAĞLANACAK”
Yüksek Hızlı tren açıldı, açılacak derken açılış
tarihi bir kez daha ertelendi. Yozgatlı vatandaş, dört
gözle beklediği hızlı treni biraz daha bekleyecek.
Vatandaş, hızlı trenin açılması ile en fazla çevre
illere ve özellikle Ankara’ya olan ulaşımın daha hızlı
ve kolay olacağını düşünüyor. >>> 3. SAYFADA

8'DE

YENiDEN SECiLDi!

Orman Genel Müdürlüğü ile Yozgat
Valiliği arasında Yozgat ilinde hazine
arazilerinde yüzey erozyonunun
önlenmesine dair ağaçlandırma iş birliği
protokolü imzalandı. Yozgat Valisi Ziya
Polat, bu yıl 1,5 milyon fidan dikme
hedefinde olduklarını söyledi. 2'DE

BOLGENiN
Yozgat, korona virüs aşılama oranında

“ESNAFIN YANINDAYIZ”
Halk Bankası Müdürü İdris Dişli, pandemi
sürecinde esnafın yanında olduklarını ve halen
de olmaya devam ettiklerini söyledi.
Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiğimiz korona
virüs salgınından esnafın çok fazla etkilendiğini
dile getiren Dişli, “Pandemiden dolayı en çok
esnafımız bu işten etkilendi. >>> 4'DE

Salman’dan Yozgatlılara kış uyarısı

TEK ‘SARISI’
Yozgat bölgesinde tek ‘sarı’ olan il. Bakan Koca, ülke genelinde 1. Doz aşı yaptıranların sayısını 6 Eylül

2021 tarihinde yüzde 80 olarak açıkladı. Bu rakam Yozgat için ise yüzde 72,7 olarak belirtildi.

KAZANLARINIZI MUTLAKA

TEDBİRLİ OLALIM

KONTROL ETTiRiN
Yozgat Makine
Mühendisleri Odası
Başkanı İhsan Salman,
doğal gaz tesisatlarının
yetkili firmalar
tarafından yılda en az
bir kez kontrolünün
yapılması
gerektiğini
söyledi.
> 5'TE

ALI KEVEN’DEN
ŞEHRIN TARIHI
ÇALIŞMASINA KATKI
CHP Yozgat
Milletvekili Ali
Keven, Yozgat
Valisi Ziya Polat’ı
ziyaret etti. Keven,
Yozgat’ın kültürünü
anlatacak olan
kitap çalışmasına
katkı sağladı.
Keven, el yazması
bir kitabı Vali Ziya
Polat’a takdim etti.
>>> 6'DA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
6 Eylül tarihi verilerini paylaştığı
açıklamasında vaka sayısının 20 bin
962 olduğunu belirterek, can kaybının
ise 271 olduğunu kaydetmişti.
Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye
aşı haritasında ise renklerle aşı
verileri gösterildi.
Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Vaka sayımız 20 bin 962.
Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız
271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere
dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle
risk artacak. Maske ve mesafe kuralı
daha da önemli. Nihai çözüm aşı!
Aşılarımızı tamamladığımız zaman
Covid-19’a karşı özgürlüğümüze
kavuşacağız” ifadelerini kullandı. 3'TE

HASTA KABUL
EDiLMEYECEK
Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan
açıklamada, Yozgat’ta Covid-19
vakalarında yaşanan artıştan dolayı
Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Kuruluna,
acil hasta dışında randevusuz hasta
kabul edilmeyeceği kaydedildi. 3'TE

4 6 T L’ D E N B A Ş L AYA N
Fiyatlarla 9 ay Taksit
İmkanı
Gsm:0532 012 91 15
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Sarıkaya Belediye Başkanımızı Tebrik Ederiz

AHMET
SARGIN
Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel,
ilk kez bir termal sudan kozmetik ürünleri üreteceklerine
dikkat çekti. Açıkel,
“Basilica Therma'nın
şifalı termal suyu ile
üreteceğimiz termal
sıvı sabun, termal

köpük sabun, duş jeli
ve şampuan için üretim tesisimizi kurduk.
İlk üretimi gerçekleştirdik" dedi.
Ürünlerini deneme
üretimlerinin tamamlandığına vurgu yapan Ömer Açıkel, “15
Eylül tarihi itibariyle
seri üretime başlayacaklarına dikkat çekti. Ayda 15 bin adet
üretim yapacağız.
İlk etapta sıvı sabun,
köpük sabun ve duş
jeli üreteceğiz. Bir ay
sonra da şampuan
üretimine
geçeceğiz. İlk etapta
bu dört ürünü üreteceğiz"dedi.

Sarıkaya Belediyesi deneme üretimi
yaptığı sıvı savun,
köpük savun, duş jeli
ve şampuan da seri
üretime geçecek. Belediye, 15 Eylül tarihi
itibariyle seri üretimine başlayacağı
ürünler ile kozmetik
dünyasına girecek.
Ayda 15 bin adet
üretim yapmayı
hedefleyen Sarıkaya
Belediyesi, Sıvı Savun ve Köpük Sabunu Basilica markası
adı altında satışa
sunarken, Duş jeli ve
Şampuanı ise Hoperi markası ile satışa
sunacak.

Açıkel, “Basilica
Therma'nın şifalı termal suyu ile üreteceğimiz termal sıvı
sabun, termal köpük
sabun, duş jeli ve
şampuan için üretim
tesisimizi kurduk. İlk
üretimi gerçekleştirdik. Marka ve barkod
işlemleri tamamlanmak üzere. Yakında
kendi markamızla
sizlerin beğenisine
sunacağız” diyor.
Ürünlerini deneme
üretimlerinin tamamlandığına vurgu yapan Ömer Açıkel, “15
Eylül tarihi itibariyle
seri üretime başlayacağız. Ayda 15 bin

adet üretim yapacağız. İlk etapta sıvı
sabun, köpük sabun
ve duş jeli üreteceğiz. Bir ay sonra da
şampuan üretimine
geçeceğiz.
İlk etapta bu dört
ürünü üreteceğiz.
Daha sonra krem
üretimi yapabiliriz.
Üretilen ürünlerin
Basilica ve Hoperi
markası adı altında
satışa sunacaklarını
ifade eden Ömer Açıkel, “Sıvı Sabun ve
köpük sabunu Basilica markası ile Duş
jeli ve Şampuanı ise
kral kızı olan Hoperi
markası adı altında

satışa sunacağız”
dedi.
Ayrıca kaplıcayla
ilgili olarak da Açıkel
yaptığı açıklamada
şunları ifade ediyor:”
Sarıkaya’nın tanıtımını önemsiyoruz.
Turizm için alt yapı
sorunumuz yok;
Kapılacamızın etrafını
düzenleme çalışmalarımız devam ediyor,
bu konuda bir hayli
mesafe aldık, konaklama sorunumuz da
yok; hemşehrilerimize düşen Sarıkaya
kaplıcalarını tanıtmak
ve ilimize turist kafilelerinin gelmesini
sağlamaktır” dedi.

Güzel bir çalışma
başlatıp hem Sarıkayamızı hem de
ilimizi tanıtacak olan
Balica ürünleri ve
tarihi Sarıkaya Kaplıcalarına önem verip
bu konuda geceli
gündüzlü çalışan
Sarıkaya Belediye
başkanımız Ömer
Açıkel beyi tebrik
ediyor çalışmalarının
artarak devam ermesini diliyoruz. Bu tür
çalışmalar başkanlarımıza örnek olacak
işçi istihdamında da
önem arz edecektir.
Tebrikler Sayın başkan tebrikler Ömer
Açıkel beyefendi!...

BASKAN EKiNCi,

HERKESi DiNLiYOR
Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, ilçede faaliyet
gösteren manav işletmecilerinin
sorunlarını ve taleplerini dinleyip,
kaldırım işgali yapılmaması
konusunda uyarılarda bulundu.
Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, İlçede faaliyet
gösteren manav işletmecileri ile
bir araya gelerek, sorunlarını ve
taleplerini dindikten sonra çeşitli
uyarılarda bulundu. Başkan Ekinci,
görüşmede kaldırım işgallerinin
önüne geçilmesi, vatandaşların
hareket alanlarının sınırlanmaması
gerektiğini dile getirdi.
Ekinci, “Yenilenen Sorgun’da hem
yöneticiler hem de hemşerilerimiz
yeni yaklaşımlar içerisine girmek
zorunda. Birbirimize saygı
duymazsak tüm caddelerimizi
altından kaplasak ne yazar. Bu
bakımdan başta manavlarımız
olmak üzere kaldırımı işgal
eden tüm esnaflarımızdan bir
kere daha ruhsatlı alanlarına
çekilmelerini rica ediyorum.
Sorgun esnafıyla, belediyesiyle,

memuruyla, emeklisiyle genci ve
yaşlısıyla bir bütündür. Sorgun’u
hep birlikte güzelleştireceğiz.’’
dedi. Başkan Ekinci, Sorgun’un
çehresini değiştirmek için
gece gündüz ekibiyle birlikte
çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’
Biz, özellikle çarşı merkezimizin
en çok kullanılan ortak alanlar
olduğunu düşündüğümüz için
önceliğimizi buraya vermekteyiz.
Hemşerilerimiz oturduğu sokakta
komşusuyla yaşarken çarşıyı tüm
Sorgun halkı ile kullanmaktalar.
Geleceğimiz için birlikte
yaşamanın gereklerinin yerine
geldiği bir Sorgun’u hep birlikte
imar etmek zorundayız. Sizlerden
de bu değişime ayak uydurmanızı
bekliyoruz. Boş kasaları kaldırımda
görmek, ürünlerin dışarıda satışını
görmek kimseye cazip gelmiyor.
Bu konuda zabıtalarımız sürekli
denetimlerde bulunacak ve
sizlerden de değişen ve gelişen
Sorgun’a yakışacak şekilde esnaflık
yapmanızı bekliyorum” diye
konuştu. EdaDEMİREL

Sanatçı
Mümin
Sarıkaya
konser
verecek
Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya
pandemi sonrasında ilk konserini
verecek.
Sarıkaya, Sakarya Meydan
Muharebesinin 100. Yılı kutlama
etkinlikleri kapsamında Başkent
Ankara’da sahne alacak.
11 Eylül Cumartesi günü Vedat
Dolakay Parkında saat 20:00’da
Başkentlilerle buluşacak olan Mümin
Sarıkaya konserini sosyal medya
hesabından duyurdu. Sarıkaya,
“Aylar sonra ilk defa” notu ile
konserini paylaştı.
Murat KARATEKİN

Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı

HEDEF 1,5 MiLYON
Orman Genel Müdürlüğü ile
Yozgat Valiliği arasında Yozgat
ilinde hazine arazilerinde yüzey
erozyonunun önlenmesine dair
ağaçlandırma iş birliği protokolü
imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat,
bu yıl 1,5 milyon fidan dikme
hedefinde olduklarını söyledi.
Yozgat Valiliği valilik toplantı
salonunda Vali Ziya Polat ve Kayseri
Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın
arasında imzalandı.
SÜRE UZATILABİLİR
İmzalanan protokol hakkında
bilgi veren Kayseri Orman Bölge
Müdürü İsa Çapkın, “Valimizle bir
arada bulunmamızın sebebi Kayseri
Orman Bölge Müdürlüğümüz ile
Yozgat Valiliğimiz arasında tarım
yapılması uygun olmayan meyilli
yüksek maliye hazinesine ait atıl
durumda bulunan boş araziler var.
Valimiz göreve başladıktan sonra
bizlere talimatı bu tip arazilerin
gelir getirecek ağaçlandırılması
yapılarak ekonomiye kazandırılması
noktasında talimatı oldu. Bizlerde
o talimat doğrultusunda protokol
hazırladık. Bu protokol genel
müdürlüğümüz ve bakanlığımız

arasında uygun görüldü. Burada
bizim orman bölge müdürlüğü
üstlendiğimiz görev belirlenmiş
olan valiliğimizce belirlenecek olan
maliye hazinesine ait olan arazilerin
toprak işlemesinin yapılarak daha
sonra bunların gelir getirici tür
planlarıyla dikiminin sağlanması ve
3 yıl bunların bakımlarını yaparak bu
projemizi neticelendireceğiz. Proje
süresi 3 yıl ancak taleplerin karşılıklı
anlaşması sonrasında proje süresi
uzatılabilir” şeklinde konuştu.
HER KOLDAN SÜRÜYOR
Yozgat’ta ağaçlandırma
çalışmalarının hız kesmeden devam
ettiğini anlatan Vali Ziya Polat, “14
ayı geçti yiğitler şehri Yozgat’ta
göreve başlayalı. Biz bölge
müdürümüzle arkadaşlarımızla fidan
dikiyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon
200 bin civarında fidan dikildi.
Bu senede amacımız 1,5
milyon civarında fidan dikmek.
Ağaçlandırma çalışmaları her
koldan yürüyor. Başta sayın
bakanımıza, hemşerimiz orman
genel müdürümüze, il müdürümüze
teşekkür ediyorum. Bölge

müdürümüzle bunu konuştuk. Bizim
milletimizi de bu işe ortak etmemiz
lazım diye düşündük. Biz çam,
kayınlar dikiyoruz yüksek bölgelere
ama uygun ortam olan Milli Emlak’ın
yerleri varsa buraları milletimizi
gelir getirecek bitki türleri ağaç
türleri ekelim diye konuştuk.
Arkadaşlarımız çalışmaları yaptı ve
yapıyorlar.
Elimizdeki Milli Emlak’ın
yerlerinden dikeceğimiz ağaçlar
ceviz, Mahlep, alıç, ahlat, ada çayı,
kuşburnu gibi tıbbi aromatik bitkiler
dikmeyi planladık. Bununla ilgili
milli emlak, kamu yerleri arazilerine
ve su durumuna bakıyorlar. Bu
ağaçların olmadığı yerlerde orman
teşkilatımız normal ağaçlandırma
çalışmalarına devam edecek.
Buradan tüm hemşerilerimize,
muhtarlarımıza şunu da söylemek
istiyorum. Elimizdeki imkanları
orman teşkilatımızla birleştirerek
vatandaşımıza gelir getirecek ağaç
türlerini memlekete kazandırmamız
lazım. Bundan sonra yiğitler şehri
Yozgat’ımıza gelir getirici fidanlar
dikimine başlamış bulunuyoruz"
dedi. Eda DEMİREL
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Yozgat’ı ayrıştıran biz…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Mekanı cennet olsun Hüseyin Ayhan
Köylüoğlu yaşadığı
şehrin yarınları adına
kaygılarını dile getir-

mekten çekince duymayan iyi bir gazeteci,
kalem erbabıydı.
Kalemi sivriydi deseler de aslında sivri
olan kalem değil acı
gerçeklerdi.
Büyük mücadeleler
verdi kendi cephesinde.
Her sorunu büyük-küçük demeden, ayırt
etmeden gündeme
taşıdı, takip etti, araştırdı, yazılacaksa şayet
tereddüt duymadan
dile getirdi.
Dün onun gündeme
getirdiği sorunlarla bu

günküler arasında ne
farklar var?
Eski defterleri karıştırıyorum, siyaset,
ticaret, bürokrasi,
beklentiler, yapılanlar,
yapılmayanlar en çok
da karşıma ayrışmalarımız çıkıyor.
Güzelliklerde dahi
ayrışan bir toplum
düşünün.
Bir toplum, güzelliklerde ayrışır ya da
ayrıştırılır mı?
Maalesef Yozgat’taki mevcudiyetimiz şu
an ayrışmalar üzerine
kurulu.

Bu denli iç içe olmuş bir şehirde ayrışma akıl ve mantık kavramlarına uymuyor.
Cadde boyu her
adımda gördüğünüz üç
kişiden ikisine selam
verdiğimiz bir şehir,
Sosyal medyada
neredeyse her Yozgatlı birbirine en az 100
ortak arkadaşla bağlı.
Mutlaka ama mutlaka
her kurumda bir tanıdıkla iş yaptırdığınız
bir şehir.
Farklı siyasi partilerde ama akrabalık
bağı ile her partide

mevcudiyeti olan insanların yaşadığı bir
şehir.
Bu tip maddeleri çoğaltmak pekala
mümkün.
Dün ki defterleri
araladığımda maalesef
karşıma ayrışmalarla
dolu satırlar çıkıyor.
Ve dün Ayhan Köylüoğlu’nun kaleme aldığı, sivri olarak ifade
ettiğimiz o gerçekler
aslında bu günün de
acıyan ve acıtan gerçekleri.
Yozgat’ı ayrıştıran
biz dedim bugün ki

BOLGENiN

sohbetimizin ana penceresine.
Yozgat’ı bizden başka kim ayrıştırabilir ki?
Bir Kayserili, Sivaslı,
Çorumlu… Kim?
Ya da dış güçler mi?
Ne gariptir ayrışma
konusunda dünden
daha kötü durumdayız.
Olabildiğince paramparça olabildiğince
maskeli ve olabildiğince rol kesen.
Yozgat’ı ayrıştıran
bizi görmek için Yozgatlı olmaya da gerek
yok. Her ayrışma, kutuplaşma ve parçalan-

ma yaşadığımız şehrin
kazanımlarına darbe
vuruyor.
Engelliyoruz, acı
frenlerle irkiliyor, pek
çok zaman yaşanan
ayrışma kazalarına
kurban veriyoruz geleceğimiz.
Bu gün de böyleyiz.
Dünde daha acınacak
ve dün de daha acıtacak durumda.
Ayrışmalar biter mi,
şimdilik bitmez gibi.
Ayrışmalarımız ne zaman biter işte onu da
yarın konuşalım olur
mu?

Yozgat, korona virüs aşılama oranında

TEK ‘SARISI’
Yozgat bölgesinde tek ‘sarı’ olan il. Bakan Koca, ülke genelinde 1. Doz aşı yaptıranların sayısını 6 Eylül

2021 tarihinde yüzde 80 olarak açıkladı. Bu rakam Yozgat için ise yüzde 72,7 olarak belirtildi.

HASTA KABUL
EDiLMEYECEK
Yozgat Şehir Hastanesi’nden
yapılan açıklamada, Yozgat’ta Covid-19
vakalarında yaşanan artıştan dolayı
Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Kuruluna,
acil hasta dışında randevusuz hasta
kabul edilmeyeceği kaydedildi.
Randevuların 182 MHRS sistemi
üzerinden verileceğinin anımsatıldığı
açıklamada, şunlar kaydedildi; “Sağlık
Kurulu Randevuları, 07 Eylül 2021
tarihinden itibaren sadece ALO 182
MHRS sistemi üzerinden verilecektir.
Acil hasta dışında randevusuz hasta
kabul edilmeyecektir. Hastanemiz
Sağlık Kurulu biriminden randevu
alabilmek için ALO 182 MHRS hattını
arayabilir, MHRS web sitesinden,
Android veya İOS tabanlı telefonlardaki
MHRS MOBİL uygulaması ile randevu
alabilirsiniz.” Eda DEMİREL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül
tarihi verilerini paylaştığı açıklamasında
vaka sayısının 20 bin 962 olduğunu
belirterek, can kaybının ise 271 olduğunu
kaydetmişti. Bakan Koca’nın paylaştığı
Türkiye aşı haritasında ise renklerle aşı
verileri gösterildi. Söz konusu verilere
göre Yozgat bölgesinde tek ‘sarı’ olan il.
Bakan Koca, ülke genelinde 1. Doz aşı
yaptıranların sayısını 6 Eylül 2021 tarihinde
yüzde 80 olarak açıkladı. Bu rakam Yozgat
için ise yüzde 72,7 olarak belirtildi.
TEDBİRLİ OLALIM
Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Vaka sayımız 20 bin 962.
Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız
271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş
başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak.
Maske ve mesafe kuralı daha da önemli.
Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız
zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze
kavuşacağız” ifadelerini kullandı.
MOBİL AŞI DEVAM EDİYOR
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
oluşturulan ekipler tarafından mobil aşı
uygulaması devam ediyor. Bu süreç
dahilinde, Yozgat merkez ve tüm ilçeler
dahil olmak üzere oluşturulan Mobil Aşı
ekipleri Covid -19 aşı uygulamalarına ara
vermeden devam ediyor. Mobil ekipler ev
ev, mahalle mahalle, köy köy gidip Covid-19
aşı yaptırmak isteyen, vatandaşlara aşılarını
yapıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada,
“Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Covid-19
Mobil Aşı ekipleri bugüne kadar olduğu
gibi Yozgat genelinde gönüllülük esasına
dayalı olarak aşı yaptırmak isteyen vatandaş

kalmayana kadar hız kesmeden, COvid-19
aşı uygulamalarına devam edecek” denildi.
KOZAN: ARTIŞ VAR
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi
Mustafa Kozan, geçtiğimiz günlerde yaptığı
açıklamada, Yozgat Şehir Hastanesi’nde
covid verilerini incelediklerini ve başvuru
sayısında artış yaşandığını söylemişti.
Yozgat’ta covid vakalarında hastaneye
başvuru sayılarında artış yaşandığını
kaydeden Başhekim Kozan, “Hastanemizde
Covid-19 verileri incelenmiş olup;
hastanemize başvuru sayılarında artış
olduğu gözlemlenmiştir. Hastanemizde
Poliklinik sayılarında düzenleme yapıldı.
MHRS randevu sıklığı 10 dakikada 1
hasta olacak şekilde ayarlanacaktır.
Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca
MHRS üzerinden hastanemize başvurması
gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.
BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ
Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih
Şahin de “Biz vatandaşlarımızın aşı
olması için gerekli tanıtım çalışmaları
yapıyoruz, eğitimler veriyoruz. Kamu
spotlarını sık sık paylaşıyoruz” dedi.
Korona virüsten kurtulmanın reçetesinin
aşılamadan geçtiğini anımsatan Şahin,
“Vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı
olmasını istiyoruz. Tarlalarda işçilere, mobil
aşı hizmeti ile vatandaşlara, evlerinden
çıkamayanlara evlerinde aşı uygulaması
yapıyoruz. Ancak randevu alıp gelmeyen
vatandaşlarımız oluyor. Biz herkesten bu
noktada duyarlı olmalarını rica ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

SORULAR CEVAPLANIYOR
Yine Yozgat İl Sağlık
Müdürlüğü, aşı hakkında
bilgi almak isteyenler için
bilgilendirme yapıldığını
belirterek, “Vatandaşlarımızın
Covid-19 Aşıları ile akıllarındaki
soruları cevaplandırmak ve
vatandaşlarımızı Covid-19
Aşı’sına yönlendirmek için Sağlık
İl Müdürlüğümüz bünyesindeki
140 görevli personelden oluşan
santral arama ekiplerimiz
1 (bir) ayı aşkın bir süredir
çalışmalarına devam ediyor”
denildi. Eda DEMİREL

“DAHA HIZLI ULAŞIM

SAĞLANACAK”

Yüksek Hızlı tren açıldı, açılacak derken
açılış tarihi bir kez daha ertelendi. Yozgatlı
vatandaş, dört gözle beklediği hızlı treni biraz
daha bekleyecek. Vatandaş, hızlı trenin açılması
ile en fazla çevre illere ve özellikle Ankara’ya
olan ulaşımın daha hızlı ve kolay olacağını
düşünüyor. Vatandaşlar, bu noktada ekonomik
getirilerinden ziyade, YHT’nin ulaşım noktasında
katkı sağlayacağını düşünüyor.
Yozgat Çamlık Gazetesi www.yozgatcamlik.
com haber portalından düzenlediği anketlerle
gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.
Yozgat Çamlık Medya’nın amiral gemisi Yozgat
Çamlık Gazetesi, tarafsız ve ilkeli yayıncılığın
gereklerini yerine getirmeye, her geçen gün
yeni çalışmalarla sektörde farklılıklar ortaya
koymaya devam ediyor. Bu çalışmalardan bir
tanesini de www.yozgatcamlik.com adresinde
yayınlanan anketler oluşturuyor. Her hafta bir
soru ile Yozgatlı vatandaşın düşüncelerine yer
veriyoruz. Bu hafta vatandaşlara ‘Sizce Yüksek
Hızlı Trenle Yozgat’ın kazanımları ne olur?’
sorusunu yönelttik.
Yozgatlı vatandaşın çoğunluğu, Hızlı trenin
Yozgat’a hızlı ulaşım sağlayacağını düşünüyor.
Bu seçeneğin işaretlenme oranı yüzde 68,2.
Bu seçeneği sırasıyla yüzde 14’le ekonomik
kazanımlar, yüzde 6,2 ile insan potansiyeli,
yüzde 4,7 ile fikrim yok, yüzde 3,9 ile yeni
yatırımlar, yüzde 3,1 ile yeni yatırımcılar
seçenekleri izledi.
Eda DEMİREL

SU SORUNUNU ÇÖZDÜ
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
ilçede içme suyu sondaj çalışmaları
kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde
olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Başkan Yılmaz, Konu ile alakalı yaptığı
açıklamada;” Ekiplerimizle birlikte bir
süredir yürütmüş olduğumuz içme suyu
sondaj çalışmalarımız kapsamında, bugüne
kadar 5 sondaj sahası açılmış olup, 4 saha
dan olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Söz
konusu 4 kuyumuzdan 1 tanesinin analiz ve
bağlantı çalışmaları tamamlanarak içme suyu
sistemimize dahil edilmiş ve ilçemizde yer yer
yaşanan su sıkıntısı hamdolsun giderilmiştir.
2, 3 ve 4.cü kuyularımızın da analiz işlemleri,
terfi merkezleri ve bağlantı çalışmaları en kısa
sürede tamamlanarak olası su sıkıntılarının
yaşanması durumunda hazır hale getirilecektir.
Bu süreçte çalışmalarımızın tamamlanmasını
büyük bir sabır ve anlayışla bekleyen halkımıza
ve büyük bir özveriyle çalışmalara katılan mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” İfadelerini
kullandı. Eda DEMİREL
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Nereye gider bu işin sonu

ARZU
KÖYLÜOĞLU

Rahmetli Babaannemin bir sözü
vardı; ‘hiçbir şeyin
yanına varılmıyor’
derdi. Ve biz yine o
dönemdeyiz. Hayat o
kadar pahalı ki bunu
çocukların kırtasiye
malzemelerini alırken bir daha gördük.

Marketler almış başını
gitmiş. Faturalar iki
katı geliyor. Elektriğe,
doğalgaza art arda
zam geliyor.
Çarşı pazar her yer
yanıyor, el vurulmuyor.
3-4 çocuklu aileler ne yapsın peki.

Neye yetsin nereye
yetişsin. Önümüz kış
odunu kömürü doğalgazı pandemisi derken hem bütçeyi hem
bedeni zorluyor.
Bu fahiş fiyatlara
birileri dur demeli
birileri ses çıkarmalı
bu pahalılığa bu hak-

sızlığa bu rekabete..
işsizlik geçim sıkıntısı kaygı psikolojik
sıkıntıya sürüklüyor
insanları intiharların
şiddetin cinayetlerin
sebeplerinden biride
ekonomik sıkıntılar
insanlar evine yetemezken başkalarına

yetemiyorlar ve diğer
bir konuda ev fiyatları kira fiyatları çok
pahalı Yozgat gibi bir
yerde evler 400 bin
liradan başlayarak satılıyor ev kiraları 1000
liradan başlıyor. Şaka
gibi. Hem ev hem
dükkan kirası ödeyen

insanlar ne yapıyor
nasıl geçiniyor Allah
herkesin yardımcısı
olsun. Ama bu düzen
böyle gitmemeli her
yıl fiyatlar katlanıp
artmamalı herkesin
sofrası eşit olmalı herkes ısınmalı çünkü bu
gidiş gidiş değil.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut İbiş'ten davet

"BIRLIK AŞI'NDA BULUŞALIM"

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu
Başkanı Mesut İbiş, tüm hemşerilerini bu gün
Ankara’da yapılacak ‘Birlik Aşure’ etkinliğine davet
etti.
Ankara’da faaliyet gösteren ve gerçekleştirdiği
etkinliklerle tanınan Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu’nun Başkanı Mesut İbiş, Ankara
Büyükşehir Belediyesi taraşından 7 Eylül Salı
günü Gençlik Parkı’nda Birlik Aşure etkinliği
yapılacağını duyurdu.
İbiş, açıklamasında: “Birlik aşure programı
federasyon olarak organizasyonunda yer aldığımız
zengin ve anlamlı bir içerikle hazırlanmıştır. Saat
17.00’de başlayacak programa Musa Eroğlu,
Yüksel Didikoğlu, Görkem Aygün, Gökhan Kılıç,
Turnalar Semah Toğluluğu gibi kıymetli isimler
katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın himayelerinde gerçekleşecek
olan etkinlikte Anadolu Birliği adına yer alacağız.
Tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Yaptık
çorbamızı Hakk Aşkına, Tüm Halkımız davetlidir
birlik aşına” ifadelerine yer verdi. Tarık YILMAZ

DEVLET TüM iMKANLARINI

SEFERBER EDiYOR

“ESNAFIN YANINDAYIZ”
Halk Bankası Müdürü İdris Dişli,
pandemi sürecinde esnafın yanında
olduklarını ve halen de olmaya devam
ettiklerini söyledi.
Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiğimiz
korona virüs salgınından esnafın çok
fazla etkilendiğini dile getiren Dişli,
“Pandemiden dolayı en çok esnafımız bu
işten etkilendi.
Çünkü bu covidden dolayı esnafımız
dükkanlarını açamadı. Bu yüzden de ciddi
manada ekonomik sıkıntıya girdi. Ama
Halk bankamız esnaf ve kobi’nin bankası
olması hasabiyle çok ciddi manada
destekler verdi. Esnafa 6 ay ödemesiz,
taksitli ve 3 dönemde faizsiz ve faizli
olmak üzere taksitlerini erteledi" şeklinde
konuştu.
CAN SUYU OLDU
verilen desteklerin esnafa can
suyu olduğunu kaydeden Dişli, "Bu da
esnafımıza ciddi manada can suyu ve
destek oldu. Gerçekten adını halktan alan
bir banka olma özelliğini bizzat göstermiş
oldu. Bu anlamda da Halk Banklı olarak
gurur duyduğumu ifade etmek isterim.
İnşallah hep birlikte bu süreci kısa sürede
atlatıp normale döneriz. Güçlü Türkiye’nin
tohumlarını hep birlikte eker mutlu
yarınlara sağlıklı, mutlu, başarılı yarınlara
hep birlikte ulaşırız diye temennide
bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

TOKİ KAYITLARI BAŞLADI
“Devletimiz ciddi manada halkımıza
destek oluyor” diyen Dişli, şunları
kaydetti; “Alt gelir grubuna ait tokilerin
müracaatları daha önce yapılmıştı. Ama
henüz alınmaya dairelere müracaatları
başladı. Ön müracaatlar 10 Eylül tarihine
kadar almaya devam edeceğiz. Ciddi
manada rağbet var. Halkımız sabah erken
saatlerden itibaren gelip müracaatlarını
yapabiliyorlar. Bu müracaatlar e-devlet
üzerinde de yapılabiliyor. İnşallah daha
çok ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine çıkar
diye temennide bulunuyorum.”
ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR
DİLİYORUM
Dişli, eğitim öğretim yılının başlaması
ile öğrencilerin okullarına kavuştuğunu
belirterek, “2021-2022 eğitim öğretim yılı
açıldı. Çok şükür artık yüz yüze eğitime
geçme dönemi başladı. Başta Milli
eğitim camiasına, tüm çocuklarımıza,
yavrularımıza sağlıklı, sıhhatli kovitten
uzak, kazasız ve belasız bir eğitim
diliyorum. İnşallah ülkemizde, milletimizde
çocuklarımızın almış olduğu bu eğitimle
vatanına, milletine faydalı bir nesil olarak
milletimize hizmet ederler. Bu konuları
bizlere gelerek alan sizlere de teşekkür
ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar
diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ

BAŞKANLAR ARASI
iSTiŞARE TOPLANTISI
Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz,
görevine başladı.
Görevine başlar başlamaz ilçede
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Topuz,
aşı standını ziyaret etti, aşılama çalışmaları
hakkında yetkililerle görüştü.
Salgınla mücadele kapsamında
Devletin tüm imkanlarını vatandaşları
için seferber ettiğini ve mücadelede en
önemli kriter olan aşı sürecinin ilçede de
hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden
Kaymakam Fatih Topuz; “İlçemiz sağlık

kuruluşlarında Covid-19 aşı çalışmaları
yoğun bir şekilde sürdürülürken ilçe
merkezimizde de aşı noktası oluşturuldu.
Oluşturulan aşı noktasında vatandaşlarımıza
randevusuz aşı hizmeti verilmektedir.
Sevdiklerimiz ve ülkemiz için zamanında
aşılarımızı yaptıralım. Bu vesileyle tüm
vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Topuz, daha sonra esnaf ziyaretinde
bulunarak esnaflarla bir süre sohbet etti.
Eda DEMİREL

Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, beraberinde Oluközü
Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy
ile Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel’i ziyaret etti. Ziyarette ilçeler
ile ilgili çalışmalar konuşuldu, istişare
yapıldı. Konuya ilişkin açıklama
yapan Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, “Sarıkaya
Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ve

Sarıkaya İlçe Müftüsü hemşerimiz Dr.
Emrah Kandemir Hocamızı, Oluközü
Belediye Başkanımız Hasan Aydınsoy,
Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa
Akpınar ve Meclis Üyelerimiz ile
birlikte ziyaret ettik. Emrah Kandemir
hocama ve Ömer Açıkel Başkanıma
misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri
için teşekkür ederim” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL
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Salman’dan Yozgatlılara kış uyarısı

KAZANLARINIZI MUTLAKA

KONTROL ETTiRiN
SARIKAYA’DA iŞÇiLERE ZAM
Sarıkaya Belediye başkanlığında çalışan
Hizmet İş Sendikası üyesi kadrolu işçilerin
yüzleri güldü.
Hizmet İş Sendikası ile Sarıkaya Belediye
Başkanlığı arasında sendika üyesi kadrolu
işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi
imzalandı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika
üyesi kadrolu ücretlerine sosyal haklar hariç
birinci yıl yüzde 16 ikinci yıl yüzde 16 zam
yapıldı. Sosyal haklar ise yüzde 50 ile yüzde 70
oranında artırıldı.
Sarıkaya Belediyesinde yapılan toplu iş
sözleşmesi imza törenine Sarıkaya Belediye
Başkanı Av. Ömer Açıkel, Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri
Sendika Temsilcisi Alaattin Demir katıldı.
PAZARLIK YAPMADIK
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı
Ferman Zararsız, “Sayın belediye başkanımızla
defalarca toplu iş sözleşmesi imzaladık. Ne
mutlu ki emekçi kardeşlerimize, işçinin alınteri

ve emeğini üzerinde pazarlık yapmayan bir
belediye başkanları var” dedi.
ZARARSIZ, TEŞEKKÜR ETTİ
Sözleşmenin imzalanmasında emeği
geçenlere teşekkür eden Zararsız, “Biz
emekçilere düşen aldığımız her kuruşu helal
ettirmek, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen
başta Sarıkaya belediye başkanımız Av. Ömer
Açıkel’e, İşyeri sendika temsilcimiz Alaattin
Demir’e şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm
emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum.
İmzalanan tolu iş sözleşmesi sendikamıza,
Sarıkaya belediyesine ve tüm emekçi
kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.
Emekçileri hiçbir zaman mağdur etmedik.
İmkânlarımız dâhilinde en yüksek ücret
zammını yapmak için dün olduğu gibi
bugünde elimizden gelenin en iyisini yaptık.
Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai
arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun
dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.Kadir
GÖRGÜLÜ

YOZGAT'TA DA GÖREV YAPMIŞTI

Yozgat Makine Mühendisleri Odası
Başkanı İhsan Salman, doğal gaz
tesisatlarının yetkili firmalar tarafından
yılda en az bir kez kontrolünün yapılması
gerektiğini söyledi.
Yozgat MMO Başkanı İhsan Salman,
“Doğal gaz tesisatlarında can ve mal
güvenliğini tehdit eden bütün unsurların
ve ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların
önüne geçilebilmesi için doğal gaz
tesisatlarının yetkili firmalar tarafından
yılda en az bir kez kontrolünün yapılması
gerekmektedir” şeklinde konuştu.
MUAYENE EDİLMELİ
Kullanım süresinin 10 yılı geçip
geçmediğine dikkat edilmesini tavsiye
eden Salman, “Bu kapsamda Gaz Dağıtım
Şirketi Geriye dönük tesisat kontrolü
yapmakta olup tesisatlarını periyodik
olarak kontrol edildiği buna ek olarak
Yakıcı cihazlarda (kazan, brülör, kombi,
soba vb.) değişiklik yapılıp yapılmadığını
kalorifer kazanının kullanım süresinin
10 yılı geçip geçmediğinin kontrolü de
yapılmaktadır. Eğer kullanım süresi 10
yılı aştıysa Akredite olmuş bir muayene
kuruluşu tarafından periyodik kontrolünün
gerçekleştirilerek kullanımının sakıncalı
olup olmadığının raporlanması
istenmektedir” ifadelerini kullandı.
ODAMIZ A TİPİ MUAYENE
KURULUŞLARI ARASINDA
Yozgat MMO Başkanı İhsan Salman,
“Bu bağlamda Odamız akredite olmuş A
tipi muayene kuruluşları arasında olup

bu tür cihazları kullanırken herhangi bir
kazayla karşılaşmamak adına yılda 1 defa
kalorifer kazanınızı kontrol ettirmeniz
gerekmektedir. Çalışma koşulları ve
zamana bağlı olarak basınçlı kaplar
sınıfına giren kalorifer kazanları zaman
içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya
başlarlar" dedi.
ÖMRÜ TÜKENİR
Salman, sürecin uzaması halinde
cihazların da ömrünün tükeneceğine
dikkat çekerek, "Bu süreç ilerledikçe
cihazların ömrü git gide tükenir. Sürekli
bakım ile bu durum geciktirilebilir
ancak yalnızca yapılacak olan periyodik
kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp
çalışmayacağı belirlenebilir. Periyodik
kontroller esnasında kontrolü yapılan
cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar
incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli
bölümlerin ölçümleri yapılır. Kontrolün
son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler
gerçekleştirilir, deney sonrasında
alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile
yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve
standartlara dayalı olarak raporlandırılır.
Rapor neticesinde kullanımının sakıncalı
olup olmadığı belirlenir. İçerisinde
yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin
gelişmesi, makine ve aksamlarının artması
beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların
artmasına neden olmuş ve buna bağlı
olarak ta güvenlik tedbirlerinin alınması
gerekliliğini doğurmuştur” fadelerine yer
verdi. Kadir GÖRGÜLÜ

Daha önce Yozgat'ın Saraykent İlçesi'nde görev
yapan İsamil Demir, Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ndeki yeni
görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adilcevaz’a
atanan Kaymakam İsmail Demir bugün görevine başladı.
20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adilcevaz’a
atanan Kaymakam İsmail Demir göreve başladı. 1986
yılında İstanbul’da doğan Demir, ilk ve orta öğretimini
İstanbul’da tamamladı.
2004 yılında başladığı Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi Maliye Bölümü'nden 2008 yılında mezun
oldu. 2011 yılında kaymakamlık mesleğine başladı.
Adaylık sürecinde 1 yıl süreyle Amerika’da dil eğitimi
aldı. Balıkesir'in Gömeç ve Antalya'nın Gündoğmuş
ilçelerinde kaymakam vekilliği ve Isparta'nın Gelendost,
Yozgat'ın Saraykent kaymakamlıkları görevinde
bulundu. En son Kemah Kaymakamı olarak görev yapan
Kaymakam Demir, evli ve bir çocuk babası. İHA

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

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

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

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı, Yozgat
Bozok Üniversitesinin kazanan öğrencilere destek
olacak. İl Başkanlığı, öğrencilere yurt ve konaklama
konusunda yardımcı olmak için Cumhuriyet
Meydanına stant kurdu.
AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir,
AK gençlik olarak bir vatandaşa yardımcı olmanın
gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Taşdemir, “Tüm ülke olarak dünyayı etkisi altına
alan Covid 19 ve varyantlarına karşı büyük ve zorlu bir
mücadele vermekteyiz.
Ak Partimizin önce millet diyen siyaset anlayışı
sayesinde dünyanın diğer gelişmiş devletleriyle
yanyana getirildiğinde açıkça önde olan bir sağlık
hamlesini gerçekleştiriyor birçok ülkeye yardım
ediyor ve başarılarımızla taktir topluyoruz. Sadece
pandeminin neden olduğu sağlık sorunları ile değil,
aynı zamanda hastalığın etkilediği pek çok alanda
da gerek kamusal gerek özel birçok mecrada
milletimize destek ve dayanak olduk ve olmaya

devam edeceğiz. Pandeminin etkisinin hissedildiği
tüm alanlarda milletimizle omuz omuza vererek
sosyal devletin tüm imkanlarını seferber etmeye
devam ediyoruz. Farklı sosyal medya mecralarından,
malum destekçilerin gölgesinde yapılan türlü iftira
ve hakaret saldırılarına inat, Ak Parti icraatlarıyla
meydana çıkmaktan, milletinin hizmetkarı olmaktan
önce Allah'ın izni sonra milletimizin teveccühü
sayesinde asla vazgeçmeyecektir. Bugün
Yozgat Ak Parti Gençlik Kolları olarak meydanda
açtığımız standımızda bu kutlu yürüyüşe siz değerli
kardeşlerimizi davet ederken, covid 19 sonrası
açılan yüksek öğretim faaliyetleri için gereksinim
duyduğunuz yurt ve konaklama faaliyetleri başta
olmak üzere tüm destek faaliyetlerini siz değerli genç
kardeşlerimize sunmaktan büyük mutluluk duyacağız.
Ak Parti gençliği olarak bir vatandaşımıza yardımcı
olmanın, bir olmanın, iri olmanın diri olmanın gurur ve
mutluluğunu gelin birlikte paylaşalım” dedi.
Murat KARATEKİN

ALI KEVEN’DEN
ŞEHRIN TARIHI
ÇALIŞMASINA KATKI

EĞiTiMCiLERiN
SORUNLARINI DiNLEDi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Eğitim İş
Sendikası Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret ederek 2021- 2022 eğitim
öğretim yılında tüm eğitim emekçilerine başarılar diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven’i sendika
binasında Eğitim İş Yozgat İl Temsilciliği yönetim kurulu Başkanı
Sedat Tuygun ve üyeler karşıladı.Karşılıklı görüş alış verişi
şeklinde geçen görüşmede eğitim öğretimle ilgili sorunlar ve
çözüm önerileri görüşüldüğü ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı ile
ilgili görüşleri değerlendirdiler. Görüşleri değerlendiren Eğitim
İş Yozgat İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Tuygun,
“MEB’in kaynaklarının verimli kullanılması ve MEB’e acilen ek
kaynak aktarılması sağlanmalıdır. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik
uygulamasına son verilmelidir. Pedagojik formasyona uygun
olarak sınıf mevcutları oluşturulmalı ve bu ihtiyaca göre yeterli
sayıda kadrolu öğretmen ataması acilen yapılmalıdır. Tüm
okullara kadrolu temizlik görevlisi ve sağlık personeli ataması
yapılmalıdır. Yıllardır yalnızca öğretmenlerin yararlandığı eğitimöğretime hazırlık ödeneği, eğitim sisteminin tüm eksiklerine
rağmen yoğun emek harcayan ancak ödenek almayan eğitim
çalışanlarına mağduriyet yaşatmakta, harcadıkları emeğin göz ardı
edilmesine neden olmaktadır. Bu da hem çalışma ortamlarında
huzursuzluk yaratmakta, hem de eğitim ve öğretim hizmetlerinde
yetersizliklere yol açmaktadır. Eğitim ve bilim çalışanları arasında
ayrılık yaratan bu uygulamanın düzeltilerek, hazırlık ödeneğinin
yardımcı hizmetler personelinden memuruna, akademisyeninden
idari personeline, kadar eğitim ve öğretim alanında çalışan
herkese ödenmesi sağlanmalıdır. Okulların ihtiyaç duydukları
temizlik malzemeleri eksiksiz karşılanmalıdır. MEB, geçen eğitim
döneminde mağdur ettiği öğrencilerden bir ders çıkararak, bir
yandan olağanüstü bir durumun meydana gelme ihtimaline karşın
uzaktan eğitim hazırlıklarını sürdürmelidir. EBA'yı güçlendirmeli,
canlı ders konusunda öğretmenleri güvenilmez programlar
kullanmaya mecbur etmemelidir. Örgün eğitim süresince
öğrencilere ara ara uzaktan eğitime ilişkin bilgiler verilmeli, bir
yandan da MEB'in söz verip yerine getirmediği ihtiyaç sahibi
öğrencilere bilgisayar/tablet dağıtılma işi tamamlanmalıdır.
Öğretmenlerin tamamına diz üstü bilgisayar verilmelidir. Bütün
çocukların eğitim-öğretim imkanlarına erişimi konusunda var olan
eksiklikler ivedi olarak giderilmelidir. Öğrenme eksiklerinden
kaynaklı ekonomik ve sosyal kayıplar, öğrenme uçurumları telafi
edilmelidir. Öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimsel sorun
yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. PDR hizmetlerinin
verimli bir şekilde tüm öğrencilere ulaştırılması gerekmektedir.
Sınıflar bölünmeli, sınıf başına düşen öğrenci sayısı pandemi
hesap edilerek belirlenmelidir. Oturma sıralarının arasındaki
mesafe bilim insanlarının uyarıları dikkate alınarak belirlenmeli
ve sıralar arasına çizgi çekilerek bu mesafenin aşınmaması
sağlanmalıdır. Sınıf sayısının çoğalmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan
öğretmen sayısında artış meydana gelecektir. Bu hesaplamaları
önceden yapmak, gerçekçi rakamı belirlemek ve öğretmen
atamalarını bu ihtiyaç doğrultusunda eğitim başlamadan
gerçekleştirmek birçok sorunu çözecektir. Vakit kaybetmemek

için fiziki koşulları uygun olan okullarda okul bahçelerine ya da
geniş spor salonlarına geçici portatif derslikler yapılabilir. Bu
konuyla ilgili MEB, yeni derslikler bitene kadar yerel yönetimlerle
işbirliği içinde olabilir ve onların nispeten atıl olan binalarını geçici
derslikler olarak kullanabilir. Vakıf adı altında faaliyet gösteren
her tarikatla koşa koşa protokol imzalayan Bakanlık için bu, en
fazla 1 haftada halledilebilecek bir iştir. Okullarda herkesin maske
kullanması zorunlu kılınmalı ve periyodik olarak denetlenmelidir.
Yoksul öğrencilerin bir maskeyi koruyucu özelliğini yitirdikten
sonra dahi takmak durumunda kaldığı, öğretmenlerimizden
geçen dönem gelen bilgiler arasındadır. Bunun önüne geçmek
için maske temini bizzat devlet tarafından sağlanmalıdır. Her
okulda Covid-19 semptomu gösterdiğinden şüphelenilen
çocukların bekleyebileceği özel bir oda olmalıdır. Ayrıca her
okulda bir hemşire odası oluşturulabilmesine ilişkin yakın
gelecek için adımlar atılmalı, bu konuyu MEB ile Sağlık Bakanlığı
akılcı biçimde masaya yatırmalıdır. Öğrenciler ve velilerin
belli periyodlarla salgın ve hastalığın semptomları konusunda
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Toplum içinde nasıl öksürüp
hapşırılacağından, temel hijyen kurallarına kadar gerekli tüm
bilgiler öğrencilere kısa sürede aktarılabilmelidir. Semptomları
gösteren öğrencilerin okula gelmemesi gerektiği bilincini
oluşturmak şarttır. Teneffüs saatleri okul bünyesindeki belli
sınıflar için ayrı ayrı belirlenmelidir. Böylece teneffüs saatlerindeki
kalabalık nispeten engellenmiş olacaktır. Her ders sonrası
sınıfların havalandırılması sağlanmalıdır. Üniversitelerde durum
daha vahim hale gelmiştir. Örneğin, ön lisans öğrencileri son 2
yılda sadece bir dönem yüz yüze eğitim alarak mezun olmuşlardır.
Diş hekimliği, tıp fakültesi gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler
uygulamalı eğitimden faydalanamamışlardır. Özellikle bu
alanlardaki öğrenme eksiklikleri ivedi olarak giderilmelidir. Kendi
öğrencimize yetmekte sıkıntılar yaşandığı halde yabancı öğrenci
kontenjanları %60 hatta bazı bölümlerde %100’e yakın oranlarda
arttırılmıştır. Yabancı öğrenci kontenjanı, uluslararasılaştırma
denilerek YÖK tarafından pilot olduklarını belirten üniversitelerin
insiyatifine bırakılmıştır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitsizliğinin
yarattığı bir çok sorun ile beraber gelecek kaygısı yaşayan
gençlerimize haksızlık olduğu gibi normal şartlarda dahi yetersiz
sayıda, eksik kadrolar ile çalışmak zorunda kalan gerek akademik
gerek idari personelin iş yükünü artırmaktadır. Bu yanlıştan acilen
dönülmesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce öğrenci yatay
geçişlerinde öğrencinin başarı ortalaması baz alınırken bu gün
geldiğimiz noktada mülakat ile öğrenci yatay geçişi yapılmakta bu
durum da kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Acil olarak özellikle
yükseköğretim düzeyinde tüm öğrencilere yetecek düzeyde yurt
ihtiyacı karşılanmalıdır. Öğrencilerin KYK borçları silinmelidir.
Yükseköğretim düzeyinde burs ve kredi ücretleri yükseltilmelidir.
Eğitim özveri, disiplin ve istikrar işidir. Hiçbir başarı nasıl tesadüf
değilse, MEB'in şimdiye dek sergilediği başarısızlıklar da
tesadüf ve sürpriz değildir. Yakın geçmişte yapılan hatalardan
ders alınmalı, bir ulusun geleceği olan eğitim daha fazla heba
edilmemelidir” şeklinde konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı
ziyaret etti. Keven, Yozgat’ın
kültürünü anlatacak olan kitap
çalışmasına katkı sağladı. Keven,
el yazması bir kitabı Vali Ziya
Polat’a takdim etti.
Keven, “Yozgat Valimiz Sayın
Ziya Polat’ı ziyaret ettik. Yozgat
yerel tarih çalışmalarına destek

olmak için eski eserleri kendisine
teslim ettik.
Ayrıca ilimiz genelinde
yapılması gereken yol ve içme
suyu çalışmalarını, köylerimizin
taleplerini kendisine ilettik.
Başarılar diliyorum” dedi.
Öte yandan Ali Keven, Vali
Yardımcısı Turgay Ergin’i de
ziyaret etti. Murat KARATEKİN

HASADI BAŞLADI
AMA FiYAT BELiRSiZ!
CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven, ayçekirdeği üreticilerinin
fiyat beklentilerini gündeme
taşıdı. Keven, Yağlık ayçekirdeği
hasadının yapıldığını ancak
kaç liraya satılacağının belli
olmadığını söyleyerek çiftçilerin
tepkisini dile getirdi.
Keven, “Yozgat'ta ve
bölgemizde alternatif ürün olarak
ekilen yağlık ayçekirdeği hasadı
başladı. Üreticilerimiz yağlık
ayçekirdeğini şuan biçtiriyor
ancak taban fiyat hâlâ belli
değil! Bugüne dek Karadeniz
Birlik, Trakya Birlik gibi çiftçi
kooperatiflerinin piyasa fiyatını
belirlediği
yağlık

ayçekirdeğinde bu yıl taban fiyat
belirsizliği hâkim. Herkes fiyatın
açıklanmasını bekliyor. Ancak
Bakanlık konuya gayet Fransız.
Tarım ve Orman Bakanı
Sayın Bekir Pakdemirli'ye
seslenmeyeceğim. Çünkü Bakan
Pakdemirli konu 'çiftçi sorunları'
olunca bir türlü duymuyor.”
diye konuşan Keven, yaptığı
köy ziyaretlerinde üreticilerin
yaygın olarak fiyat tepkisini
dile getirdiklerini şuan çiftçinin
hasat ettiği ürünün fiyatının belli
olmadığını ancak Tarım ve Orman
Bakanı’nın da konuya yabancı”
diye konuştu.
Yağlık ayçekirdeği alımında
TMO’yu ve Tarım Kredi
Kooperatifleri’ni göreve davet
eden Keven, “Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ve
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürlüğü’nü göreve davet
ediyorum.
Üreticiyi yalnız bırakmayın.
TMO 5 litrelik ayçiçeği yağı
satabiliyorsa ayçekirdeğini de
alabilir. O koltuklarda 2 milyon
çiftçi sayesinde oturuyorsunuz.
Üreticinin 7 liraya yakın bir fiyat
beklentisi var.
Gelin yağlık ayçekirdeğini
bu yıl üreticiden almaya
başlayın. Fiyat istikrarını
koruyun. Birlikler fiyat
açıklamıyorsa siz
açıklayın. Çiftçinin
ürettiği ürünü piyasanın
insafına terk
etmeyin.” diye
konuştu. Murat
KARATEKİN
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DİLEK BİROL
YILDIRIM

HASTALARA BÜYÜK KOLAYLIK!

Yozgat Şehir
Hastanesinde mesai dışı
poliklinik uygulamasına
başlanması için toplantı
düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinde
mesai dışı poliklinik uygulamasına
başlanması için toplantı düzenlendi.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr.
Mustafa Kozan, Mesai Dışı Poliklinik
uygulaması için çalışmaların
başladığını söyledi.
Kozan yaptığı açıklamada “Gün
içinde acil müdahale gerektirmeyen

ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek
durumdaki hasta başvurularının
yüksek olması ve bu hastaların ertesi
gün muayene, tetkik ve tahlil için
branş polikliniklerine tekrar müracaat
ederek mağduriyet yaşamaları
nedeniyle Hastane yönetimimiz
bu yönde çalışmalara başlandı”
ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

ÜLKÜCÜLER iSTiŞARE ETTi
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığının bu
ay ki istişare toplantısı Sorgun Ülkü Ocağının
ev sahipliğinde yapıldı. Ülkü Ocakları Yozgat
İl Başkanlığının bu ay ki istişare toplantısı
Sorgun Ülkü Ocağının ev sahipliğinde yapıldı.
İl yöneticileriyle ve ilçe ocak başkanlarıyla
Sorgun ilçesinde toplantıya katılan Ülkü
Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz,

Ülkü ocaklarının yapılan faaliyetler, ilçe
ocak başkanlarıyla yapılan toplantıda
değerlendirildiğini söyledi.
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı
İrfan Şahbaz, görevine başladığı andan
itibaren verilen hizmetleri daha da
yüksek seviyeye çıkarılması için çeşitli
faaliyetler yaptığını ifade etti. Yozgat Ülkü

Ocakları’nın kurumsal itibarını ilde ve siz
ilçe başkanlarının katkılarıyla ilçelerde çok
seviyeye yükselttiklerini kaydeden Şahbaz,
“Geride bıraktığımız zaman diliminde
hayata geçirdiğimiz projelerden de feyz
alarak daha yeni ve daha etkili faaliyetler
yapabileceğimize gönülden inanıyorum” diye
konuştu. Haber Merkezi

Atıklar
Bundan 159 sene önce ham maddesi petrol olan plastik icat edildi.
Ucuz olması sebebiyle tercih edilen
bu ürünler doğamıza çok zarar vermekte…
Plastiğin içerisindeki kanserojen
madde doğadan kaybolana kadar devam ediyor. Çoğu plastik ürün denize
atılıyor ve canlılar hayatını kaybediyor.
Oysaki bazı zararları önlemek bizim elimizde sevgili çocuklar.
Mesela geri dönüşüm kutularını aktif kullanabiliriz. Ya da doğa dostu poşetlerin ham maddesi buğday, mısır
ve patatesten elde edilen nişastadan
olduğu için doğada yok olurken zarar
vermiyor onları tercih edebiliriz.
Var mısınız çocuklar etrafa atık
plastik atacağımıza meyve çekirdeklerini saçarak bir sürü ağaç yeşertmeye.
BUNLARI BİLİYOR
MUYDUNUZ ?
_ Plastik şişe doğada 1000 yıl kalmaktadır.
-Pil 300 yıl doğada kalarak doğaya
zarar vermektedir.

BELEDİYE BAŞKANI

KIZ iSTEDi
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve
Kırşehir Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan
Hakanoğlu, kız isteme törenine katıldı.
Yerköy Belediyesinde görevli Nuriye
Kirlioğlu ve Çiçekdağı Belediyesinde görevli
Mustafa Yıldırım’ın, kız isteme merasiminde
konuşma yapan Yılmaz, iki aileye de hayırlı
ve uğurlu olmasını dileyerek, genç çiftlere
mutluluklar diledi.
Kirlioğlu’nu Başkan Yılmaz’dan isteyen
Başkan Hakanoğlu sevdikleri iki saygıdeğer
ailenin evlatlarının mürüvvetlerine şahitlik
etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kız isteme ve söz merasimine katılarak çiftin
mutluluklarına ortak olduklarını belirten Başkan
Ferhat Yılmaz ise “Bugün burada Kirlioğlu ve
Yıldırım ailelerimizin evlatları olan Nuriye ve
Mustafa kardeşimizin kız isteme merasimine
katılmış bulunmaktayız. Evlilik müessesesi çok
kutsal bir müessesedir. Gençlerimizin çıkmış
oldukları bu yolda mutlu ve huzurlu bir birliktelik
yaşarlar. Allah utandırmasın.” dedi.
Gerçekleşen kız isteme merasimi sonrasında
genç çiftin söz yüzüklerini Başkan Yılmaz ve
Hakanoğlu birlikte taktılar. Haber Merkezi
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Yozgatspor 1959 FK olağanüstü kongre yaptı

KAZIM ARSLAN YENiDEN SECiLDi!

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde
mücadele edecek olan temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da olağanüstü
kongre yapıldı. Kulüp tesislerinde
yapılan kongre de çoğunluk aranmadı.
Kimsenin aday olmadığı kongrede
mevcut Başkan Kazım Arslan yeniden
başkanlığına seçildi. Kulüp Başkanı
Kazım Arslan, kongre yapmaya
mecburiyetlerinin olmadığını dile
getirdi. Arslan, “Kongrenin hepimiz
için hayırlı olmasını diliyorum.
Katılımlarınız içinde teşekkür
ediyorum. Yasal olarak bir kongre
yapma mecburiyeti yoktu. Ama yeni
sezon öncesinde birazda zorlu sezon
öncesinde olağanüstü kongre yapalım
ve yönetime gerçekten talip olan
arkadaşlarımız varsa oturup konuşalım
ve Yozgatspor için ne gerekiyorsa
yapalım düşüncesi ile olağanüstü
kongre kararı aldık. Ama olağanüstü
kongrede de herhangi bir aday
çıkmadığı için kongremizi tamamlamış
olduk” dedi.Kazım Arslan’ın
açıklamalarının satır başları ise şöyle:
ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
Önümüze bakacağız. Geçmişe
bakmanın geçmişi konuşmanın hiç
kimseye bir faydası yok. Neticede
Yozgatspor iki başarısız sezon
geçirmiştir. Beklediğimiz performansı
gösterememiştir. Bundan herkesin
çıkarması gereken dersler vardır.
Bizimde çıkaracağımız dersler
vardır. Bizde derslerimizi çıkardık
ve şimdi önümüze bakma zamanı.
Gerek taraftarlarımıza gerek Yozgat
kamuoyuna artık önümüze bakıp
birbirimize yardımcı olma zamanı diye
düşünüyorum. Tartışmayı bırakma
zamanı diye tavsiyede bulunmak
istiyorum.
BUGÜN TOPLANACAK
İnşallah takım yarın toplanacak. Biz
bu arada gereken hazırlıkları da yaptık.
Çünkü kaybedecek zamanımız yok.
Yozgatspor yarın 24 tane futbolcu ile
yeni ve eski transferlerle tesislerimizde
toplanacak ve kampa başlayacak. 24
futbolcunun 18 tanesi kesin olarak
anlaştığımız futbolcular. 6 tanesi de
deneyip karar vereceğimiz futbolcular.
Zaman içerisinde de kamp sürecinde
gitmeler gelmeler olur. İnşallah
sezonun başlangıcıyla 21 kişilik bir
kadro ile lige başlamış olacağız.
Kongre sonrasında teknik direktör ile
ilgili kararımızı da vereceğiz. Yarın o
da açıklanmış olur. Hep birlikte öğle
sonrası takımımız toplanmış olacak.
Umut ediyoruz ki Yozgatspor başarılı
bir sezon geçirir. Tekrar layık olmadığı
bu yerden kurtulsun ve düze çıkmış
olsun.
Geçtiğimiz yıllarda Yozgatlı
hemşerilerimizin ve değişik iş
adamlarımızın yerel yönetimlerin
çok büyük ölçülerde olmasa
da desteklerini gördük. Yozgat
Belediyesinin, Yerköy, Akdağmadeni
Belediyesinin desteklerini gördük. Bu
destekleri için teşekkür ediyorum. Bu
belediyelerin destekleri umuyorum ki
devam edecektir. Çünkü Yozgatspor
Yozgat’ındır. Her ne kadar tartışmalı
süreçler yaşansa da bu takım bizim
takımımız değil Yozgat’ın takımı.
Bugün biz varız yarın başkası olur.
Yozgat’ı ve Yozgatspor’u
gerçekten sevenler eğer gerçekten
iyi niyetlilerse bu işi artık burada
bırakmak lazım. Tadında bırakmak
lazım. Yozgatspor’un başarısı için el
birliği içerisinde hep birlikte başarı
için gayret göstermemiz lazım.
Şunu da belirtmek istiyorum.
Geçmişe dönük futbolcularımıza hiçbir
borcumuz yok. Onu da söylemek
istiyorum. Zaman zaman bunlar
istismar ediliyor.
HERKES ELİNİ
CEBİNE ATMASI LAZIM
Yozgatspor’un daha güçlü bir
yönetime kavuşması için herkes ile
görüşüyoruz. Bu işte küslük olmaz.
Ama Yozgatspor ile ilgili oluğundan
fazla gereksiz spekülasyonlar ortamı
oluşturuluyor. Bu Yozgatspor’un
hayrına değil. Hiçbirimiz birbirimize
düşman değiliz. Rakip olabiliriz. Bir

takım siyasi rekabetler olabilir.
Ama hiçbirimiz birbirimize
düşman değiliz. Yozgat ortak
paydaşı olunca hepimiz bir araya
gelmesini biliriz. Ama maalesef
attığımız adımlar bazılarında
karşılık buluyor. Bazılarında
ise bulmuyor. Bu da onların
sorunudur. Yozgatspor’un
yönetim ile ilgili bir sorunu
yok. Bu noktada Almanya
Yozgatlılar Federasyonundan 2
arkadaşımız, İstanbul Yozgatlılar
Federasyonundan 3 arkadaşımız
görev aldı. Onun dışında da
bazı değişikliklerle yolumuza
devam edeceğiz. Tabi ki
yönetimimizdeki arkadaşlarımızın
da diliyoruz ki bu sene biraz daha
ellerini cebine atmaları lazım.
Hep birlikte Yozgatspor’u daha
iyi noktalara taşıyabilmemiz için.
DÜŞMAN DEĞİLİZ
Biz taraftarla düşman değiliz.
Taraftar da bizimle düşman
değil. Yozgatspor taraftarımızın
çok büyük çoğunluğu bize
güveniyor ve bizi seviyor. Ben
bundan eminim. Ama maalesef
taraftarın içerisinde kötü niyetli

dediğimiz bir grup sosyal medya
üzerinden bunu toparlasanız 10
kişiyi geçmez. Sürekli Yozgatspor
etrafında bir kaos ortamı
varmış gibi hava oluşturmaya
çalışıyorlar. Bunlara aldanmaması
lazım. Şayet Yozgatspor
taraftarı bize düşman olsaydı
biz burada rahat bir şekilde
kongre yapamazdık. Yozgatspor
üzerinden dertleri Yozgatspor
olmayanlar bir şeyler yapmaya
çalışıyorlar. Ama bana göre
karşılığı yok. Bizim Yozgatspor
taraftarı ile bir meselemiz
yok. Yozgatspor taraftarının
da bizimde bir meselesi
olduğunu zannetmiyorum. Bu
kongreden sonra da daha net
şekilde ortaya çıkılmıştır. Sosyal
medyada aşıp kesmekle bu
işlerin olmadığı bir kez daha
görülmüştür. Bundan sonra
taraftarlarımızın da bize daha
olumlu ve yapıcı yaklaşacaklarına
inanıyorum. Bunu sağlamak
içinde gerekli adımları atacağız.
Taraftarlarımızla da en kısa
sürede oturup konuşacağız.
Murat KARATEKİN

