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Büyük Ankete Siz de Katılın!
YAŞADIĞINIZ BÖLGEYE HiZMET VEREN BELEDiYENiN
HiZMETLERiNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca,
Ağrı’nın da ilk doz
aşılama oranının
yüzde 75’e ulaşması
ile birlikte haritada
renginin maviye
döndüğünü
duyurdu.

ENGELLi
BiRiMi KURDU

Haydi Yozgat

sıra sende!

Yozgat ise, sarı renk ile
bölgesinde tek kaldı. Ağrı'nın
ilk doz aşılamada yüzde 75'in
üstüne çıktığını
belirten Koca,
“Ağrı, bugün yüzde
75’in üzerine çıkan
ilk doz aşı oranıyla
Mavi illerimiz arasında! Turuncu
ve Sarı risk grubunda sadece 14

Yeniden Refah Partisi
Yozgat Engelliler
koordinasyon Birimi
kuruldu. Suntay, Yeniden
Refah Partisi Yozgat
Engelliler koordinasyon
Birimi Başkanlığını
kurmuş bulunuyoruz.
Yozgat başkanlığına
Mehmet Akbulut getirildi”
dedi. >>> 3. SAYFADA

ilimiz kaldı. Kovid-19’a karşı, tüm
illeriyle Mavi bir Türkiye Risk
Haritası için yapılması gerekeni
yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı
olsun!” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’nın bahsettiği
14 il arasında Yozgat da
yer alıyor. Yozgat’ın son
açıklanan verilere göre aşılama
oranı yüzde 74,6.

TRAFiĞiN CÖZÜMÜ

CEVRE YOLU
İki dağın arasına sıkışan Yozgat’ta trafik sorunu her geçen gün büyümeye

devam ediyor. Sorun öyle büyük ki E-88 karayolu üzerindeki bir

kilometrelik alt geçidi sürücüler 45 dakika da kat ediyor.
ARAÇ SAYISI ARTIYOR
Önlem alınmazsa birkaç yılda Yozgat,
İstanbul trafiğini aratmayacak.
TÜİK Verilerine göre geçen yıl
Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı
107 bin 752 olurken, kişi başına düşen
ortalama araç sayısı ise 3,9 olarak
açıklandı hal böyle iken artan araç
sayısı, nüfus yoğunluğu ve diğer
sebepler Yozgat’ta trafiği içinden
çıkılmaz bir hale getirdi. >> 3'TE
Vatandaşlara sorduğumuz
‘Yozgat'ta konut ve nüfus
yoğunluğu her geçen gün
artıyor. Buna bağlı olarak trafikte
de yoğunluk yaşanıyor. Sizce
Yozgat'ın bir çevre yoluna ihtiyacı
var mı?’ sorusuna aldığımız
yanıtlar bir çevre yolunun
aciliyetini ortaya koyuyor.

VATANDAŞ
ÇEVRE YOLU
İSTİYOR!

ÇEKEREK’TE SOKAKLAR

ARTIK DAHA SAĞLIKLI

Çekerek Belediyesi
Sokak Sağlıklaştırması
Projesinin ilk etabını
tamamladı. >> 2'DE

BARAN BAŞKAN’DAN

ANLAMLI ZiYARET
Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli tarafından
MHP Kayseri İl Başkanlığı’na atanan
Adnan İncetoprak’ı ziyaret etti. 5'TE

Ekinci uyardı:

“BAKIMI ÇOK ÖNEMLi”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu Ekinci Soğutma
Sahibi Orhan Ekinci oldu. Esnaflığa 12 yaşından
bu tarafa çalıştığını ve 30 yıldır da kendi işyerini
çalıştırdığını belirten Orhan Ekinci’ye mesleğinin
hakkında sorular sorduk. >> 5'TE

iLK ZiYARET
VALi POLAT’A
Yozgatspor 1959 FK
Teknik Heyeti ve
Sporcuları Vali Ziya
Polat’ı ziyaret etti. 8'DE

FUTBOL HEYECANI

ERKEN BASLAYACAK
Yozgat birinci amatör küme
de futbol heyecanı erken
başlayacak. Yozgat Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu
birinci amatör küme de yer
alan takımlar için özel bir
turnuva düzenleyecek. 8'DE

GÜNCEL
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Hayat bu Kadar Ucuz Bu Kadar Basit Değil

AHMET
SARGIN
Bazı insanlar maceralı bir hayatın peşindeler.
İnsafsızca, acımasızca, cömertçe bu
hayatı harcayıp sona
doğru yaklaştığının
farkında değiller.
Hepimizin sona doğru
yürüyüşü gibi... Bazı
örnekler vereceğim
ama; iyi biliyorum ki,
bazıları “Bu benim!”
diyecekler ondan da
korkuyorum. Aslında “bu” ben, sen, o,
hepimiz, hepimizin

hayatı...
Yanlışlarımız çok,
hem de haddinden
fazla.
Bir takım insanların
maceraperest davranışları onları acımasız bir sona taşıyor.
Bilgisayar, internet
evlerimize kadar girdi
bunu tartışmıyorum.
O sitelerin birinde
çoğu rezalet ama
bazıları ibret dolu
“İtiraf ediyorum!” diye
yaşadıkları hatanın,
pişmanlığın itiraflarını
yapanlar var. Belli ki
bir çoğunun aslı-arası
da yok ama; doğru
olanların sonucu da
maalesef çok acı.
Bir köşe yazımda
huzursuzluğun, geçimsizliğin kaynağı
“İnsanın kendisi”
demiştim. Kendimizi
bu manada hiç sorguladık mı? Yoksa zoru
gördüğümüz an kaçıp

gitmeyi mi tercih ediyoruz?.
Macera arayan,
maceraperest insanlara benziyoruz. Yaşadığımız hayatın, yaşadığımız güzelliklerin
farkında bile değiliz.
Hayatımız da macera;
yaşantımız da, harcamalarımız da. Hayallerimiz de hep macera
üstüne kurulu. Bu
kadar maceraperest
olmasak, sağlığımızı,
hayatımızı, zamanımızı her şeyimizi bu
denli ucuza harcamasak keşke…
Bakın çevrenize,
kimileri boş vermişlik
içinde, kimileri macera
peşinde, kimileri aşırı
bir hırs içerisinde, kimileri de yaşadığı her
anın hesabını yaparak
topluma bir şeyler
katmanın telaşında...
Bu telaşı, tedirginliği, hayatı daha fazla

çeşitlendirmek mümkün... “Boş ver hayatını yaşa!” diyen bir
grup boş vermiş insanlar da eğlencenin,
çılgınlığın ve hayvanca
nefsini tatmin etmenin
peşindeler. Tabi ki bu
bir acizlik, zavallılık,
kendini inkar ediş durumu!...
Böyle bir girişten
sonra şunları ifade
etmek istiyorum. İnsanın bir emeli, amacı
ve ideali olmalı. Hayatı insan gibi yaşama
planı olmalı. Eşine,
çocuklarına, anne ve
babasına, hatta topluma ne vereceğinin, ne
kazandıracağının hesabını yapmalı insan.
Maalesef bize verilen süre sonsuz değil.
Hayatın bir müddeti,
sınırı, sonu var. Bir
yerde bu süre bitecek.
Yaşadığımız maceralı
hayatın hesabı sorul-

mak üzere: Mizan kurulacak. Elhamdülillah
buna inancımız var.
Bir kadının itirafını
okumuştum; mutlu,
huzurlu aile yuvasından bataklığın içine
düşüş hikayesiydi
bu... Bir gencin uyuşturucu batağına nasıl
düştüğünü; bir annenin fuhuş belasına nasıl sürüklendiğini; bir
genç kızın arkadaşları
aracılığı ile ahlaksızlığın dibine nasıl düştüğünü okumuştum.
Okudum da kendi
kendime: “Hayat bu
kadar ucuz, bu kadar
basit değil!..” dedim. Maceranın sonu
felakete dönüşmüş...
Örnekler çok, hem de
pek çok ancak; ucu
bir yerlere dokunacak
biliyor ve üzülüyorum.
İnsanın bazen
dünüm nasıl geçti,
bugün ne haldeyim,

yarın yapacaklarım
neler diye düşünmesi
gerekir. Kendim için
ne yaptım, çocuklarım
için ne yapıyorum,
toplum için ne yapmalıyım. İnsanlık adına
yaptıklarım var mı?
Hatta Allah için ben ne
yapıyorum? Çocuklarıma, anne-babama
ve tüm insanlara karşı
sorumlu olduğum şeyler nelerdir? O halde
ben bu sorumlulukları
ne kadar yerine getirebiliyorum demesi
gerekmez mi?
İşi, aşı, aile düzeni
iyi gitmeyenlerimiz
var. Anne ve baba
olarak hiç oturup da
düşündük mü acaba
“Neden” diye... Sıkıntıların nedenini,
çözümsüzlüklerin
nedenini, çekişmenin
nedenini irdeledik mi?
Bu nedenler arasından
kendimize pay çıkara-

bildik mi?
Geniş bir konuya
dalıp denizde kaybolduk galiba. “Yaşadığınız anın kıymetini
bilin!” Hayatınızın,
çocuklarınızın, sağlığınızın, vatanınızın,
namusunuzun, şerefinizin, haysiyetinizin
kıymetini bilin!
“Atın ölümü arpadan olsun!..” Ne kadar
ucuz bir hayat bu?
Yok öyle bir saçmalık!
Ey maceraperest dostlar, hayatın anlamını
hiçe sayan, yaşadıklarının keyfini çıkaran,
ama ibret alamayan
dostlarım bu maceralı hayat bir noktada
hem de ansızın bitecek haberiniz olsun!..
Son pişmanlık fayda
vermez haberiniz
olsun? İbret almak
istersen git kabristanlığa mezar taşlarına
bak!..

ÇEKEREK’TE SOKAKLAR

ARTIK DAHA SAĞLIKLI
AiLELER GüÇLENiYOR

Yozgat Valiliği tarafından
desteklenen Güçlü Aile, Güvenli
Gelecek! projesi kapsamında,
Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca
Büyükmahal ve Güllük Köyleri'nde
ikamet eden vatandaşlar ziyaret
edildi.
Ziyaret kapsamında 34 kadın,
17 erkek olmak üzere toplam
51 kişiye Ailenin önemi, Aile İçi
şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı,

Çekerek Belediyesi Sokak Sağlıklaştırması
Projesinin ilk etabını tamamladı.
Marka Şehir olma yolunda emin adımlarla
ilerlediklerini dile getiren Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır, “Lise caddemize, Hastane yolumuza
estetik aydınlatma direkleri, sıcak asfalt, engelli
yolları ve modern kaldırımlarla ilçemizin vizyonuna
yakışır bir görünüm kazandırdık. İnşallah yapımı
devam eden Turizm Projelerimize paralel olarak
Sokak güzelleştirme ve kent estetiği projemizin
tamamlanmasıyla ilçemiz bölgenin parlayan yıldızı

Marka Şehir Çekerek olarak bir cazibe merkezi haline
gelecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay'a
Yozgat'a olan katkılarından dolayı teşekkür eden Çakır,
" Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman
bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip
ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm
Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte
sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz” ifadelerini
kullandı.Eda DEMİREL

KADES Uygulaması hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme kapsamında ise
8 kadının cep telefonuna KADES
uygulaması yüklendi.
Projenin başladığı tarihten
itibaren 579 kadın, 481 erkek olmak
üzere toplam bin 60 vatandaşa
ulaşıldı, 156 kadının telefonuna
KADES uygulaması yüklendi. Eda
DEMİREL

BÖLGE BIRINCISI OLDU
Sorgun'lu Ahmet Yazar, Kuran-ı Kerimi
Güzel Okuma Yarışmasında bölge birincisi
oldu.
Kuranı Kerim'i güzel okuma
yarışmasında Yozgat 1.si olarak Bolu'ya
giden Sorgun'lu Ahmet Yazar, 14 il
birincisinin katılımıyla Kuranı güzel okuma
yarışmasında bölge birincisi oldu.
Ahmet Yazar, Ayasofya Camii'nde
yapılacak olan Kuran-ı Kerim'i Güzel
Okuma yarışmasında Türkiye birinciliği
için yarışacak.
HABER MERKEZI

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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19:12 20:33

Öğrencilerin dersine girdi

DÖRT iŞLEMi ANLATTI!

TRAFiĞiN CÖZÜMÜ

CEVRE YOLU

Vali Ziya Polat yeni eğitim, öğretim
yılında ders başı yapan öğrencileri
ziyaret etti. Vali Polat, Şehit Durmuş
Delibaşı Anadolu Lisesini ederek
12’nci sınıfların derslerine katıldı. Vali
Polat öğrencilere dört işlemi anlattı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali
Ziya Polat, ardından öğretmenlerle
toplantı gerçekleştirerek, okulun fiziki
yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları
hakkında bilgi aldı.
Murat KARATEKİN

İki dağın arasına sıkışan Yozgat’ta trafik sorunu her geçen gün büyümeye

devam ediyor. Sorun öyle büyük ki E-88 karayolu üzerindeki bir

kilometrelik alt geçidi sürücüler 45 dakika da kat ediyor.
Önlem alınmazsa birkaç
yılda Yozgat, İstanbul trafiğini
aratmayacak. TÜİK Verilerine göre
geçen yıl Yozgat’ta trafiğe kayıtlı
araç sayısı 107 bin 752 olurken,
kişi başına düşen ortalama araç
sayısı ise 3,9 olarak açıklandı hal

böyle iken artan araç sayısı, nüfus
yoğunluğu ve diğer sebepler
Yozgat’ta trafiği içinden çıkılmaz bir
hale getirdi.
Vatandaşlara sorduğumuz
‘Yozgat'ta konut ve nüfus yoğunluğu
her geçen gün artıyor. Buna

bağlı olarak trafikte de yoğunluk
yaşanıyor.
Sizce Yozgat'ın bir çevre yoluna
ihtiyacı var mı?’ sorusuna aldığımız
yanıtlar bir çevre yolunun aciliyetini
ortaya koyuyor.
Kadir GÖRGÜLÜ

Nurullah Yıldız: Çevre yolu bir yönden şart.
Ama geri dönün burada esnafların bir düzeni
var. Çevre yolu olsa bile buradaki esnaflara da
zarar vereceğini düşünüyorum. Ama olsa da çok
güzel olur. Çünkü stadyumun oradaki ışıklarda
araçların yoğunluğu çok oluyor. Bu şehir içine de
giriyor ister istemez. Karşıdan karşıya geçmek
isteyen yayalara da sıkıntı veriyor. Dediğim gibi
bir yönden lazım. Bir yönde de buradaki esnafların
sıkıntıları oluyor. Onun içinde lazım olmayabilir
diye düşünüyorum.

Fatih Bilgiç: Çevre yolu gerekiyor. Yapılan alt
geçit yetersiz kaldı diye düşünüyorum. Çünkü
bu alt geçit kısa oldu. Alt geçitten çıkan yabancı
terminaldeki ışıklara takılıyor ve 3 kere yeşil ışığı
beklemek zorunda kalıyor. Zaten şehir içinde de
sıkıntımız var. Saat kulesi önünden Büyük Camiye
gidecek yolumuz kalmadı. Turist duruyor. Camiye
gideceğini söylüyor. Tarif etmek için kırk tane
kılığa giriyoruz.

Mustafa Karaca:
Bence kesinlikle
gerekli. Çünkü
sabah ve akşamları
iş çıkışlarında
özellikle bir
yoğunluk
oluşuyor. Yozgat’ın
rahatlaması için
çevre yoluna
ihtiyacı var.

Yusuf Şerefli: Tabi
ki her ile çevre
yolu şart oluyor.
Trafik yoğunluğu
hem insanları
hem öğrencileri
hem trafiği
çok etkiliyor.
Gerçekten de her
şehre bir çevre
yolu lazım.

Turan Özentürk: Tabi gerekir. Her taraf park.
Her yere adım atamıyorsun. Her yere araba
park ediliyor. Çevre yolu da park yeri de lazım
Yozgat’a.

Celal Çelik: Çevre yolu mecbur olmalı. Çevre
yolu değil de mahalle yolları bile yapılı değil.
Araçlar artık sığmıyor.

ENGELLi
BiRiMi KURDU
Yeniden Refah Partisi Yozgat
Engelliler koordinasyon Birimi
kuruldu.
Suntay, Yeniden Refah
Partisi Yozgat Engelliler
koordinasyon Birimi Başkanlığını
kurmuş bulunuyoruz. Yozgat
başkanlığına Mehmet Akbulut
getirildi” dedi.
Suntay, Yeniden Refah Partisi
genel olarak Türkiye'de bulunan
engelli vatandaşlarımızla
ilgili yapılması gereken bütün
çalışmaları bir manifesto halinde
yayınlanmıştır.
İsteyen basın mensubu
arkadaşlarımız partimizin
internet sitesinden bu
manifestoyu inceleyebilirler”
dedi
ENGELLİ ÇALIŞTIRMA
ZORUNLULUĞU
YÜZDE 5’E ÇIKARILMASI
GEREKİR
Ülkede kamu kurum ve
kuruluşlarında ve özel sektörde
engelli personel çalıştırılma
zorunluluğu yüzde 3 iken bu
sayının yüzde 5’e çıkarılmasının
elzem olduğunu belirten Suntay,
“Bildiğiniz üzere 2021 yılında
engelli personel ataması
gerçekleşecek.
Engelli öğretmen
adaşlarımızın da hakları
gözetilerek en az 10 bin atama
yapılması bir nebze olsun
engellilerimizin istihdamına
katkıda bulunacaktır” dedi.

BAKIM ÜCRETLERİ
GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Suntay, “Engelli ve yaşlı bakım
ücretlerinin değerlendirme
kriterlerinin yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Yine bir başka önemli
meselemizde özellikle
büyükşehir belediyelerimiz
başta olmak üzere tüm yerel
yönetimlerin, tüm mülkü ve
idari amirlerimizin kendi
bulundukları il ve ilçelerde
engelli vatandaşların daha rahat
yaşayabilmeleri noktasında
azami gayret göstermeleri
önemlidir.
Engellilerin her alanda
özgürce dolaşabilmesi, her işini
engelsiz bir şekilde yapabilmesi,
otobüste seyahat ederken
camide ibadet ederken, statda
maç seyrederken ve kısacası her
alanda engelli vatandaşlarımızın
yanında olduğumuzu belirtmek
isteriz. Yeniden Refah partisi
tüm vatandaşlarımızın olduğu
gibi engelli vatandaşlarımızın da
umudu olacaktır” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Şair Muharrem Süer

YAHYA
AKSOY

ği:

Spread the love
“Benimkisi,
Şiir, şiir değil,
Eleştirin,
Bir çırpınan mendil,
Bir demet kır çiçe-

Sunarım,
Bir seslenme, bir
selam,
Çağırma cümlenizi.
Çok sevinerek bakma dünyaya:
Yara alma, aldanma,hiciv,
Bir yumurta bir
civciv,
Değerse bahtiyar
olurum,
Biraz düşünmenizi

Biraz da sevmenizi.”Boğazlıyan-1971
Şair Muharrem
Süer Evim adlı şiir
kitabına bu önsözü
yazmış.Okul arkadaşı
şair Coşkun Ertepınar’a göre “daha
öğrencilik yıllarında
şiir yazmaya başlayan
Muharrem Süer,adı pek duyulmamış
özlü,içten,özgün bir
büyük şair olup hicvi
şiire katmıştır”.
“Hiç tükenmez mi ?
Bu örünüş,bu can,bu ten,
Şu arkandan gelen,
gelenler,
Sana benziyorlar
neyin oluyorlar
Deniz, yangın,bulut,sen,
Sevilme akıyor üstünüzden,
Dur, durdur,
Nedir bu gözlerindeki sürma,ışık, nur?”
Bahçeden, ağaç-

tan, yıldızlardan,
denizden,trenden,yağmurdan,kentlerimizden,sevgiden yana
duygularını dizelere
döken şair miras olarak dostluk bırakıyor.
“Ben ölürsem,
Sevdiğime
Yürür, yürümez ,
Neyim kalır ?
Göz yaşı,gül goncası
Dostlarım
Cümlenizi onunla
selamlarım.
Bu gülüşe kurşun
geçmez,
Bu gülüş ölmez…
Ben ölürüm de…”
Tarlada kuşları,penceredeki sevgiliyi,yeşil başlı ördekleri,tarlada çiftçileri,
böcekleri,gök mavisi
güvercinleri, çiçekleri,
kara, yağmura dayanan ev yapan insanları, eski gazetelerin
köşe yazlarını,100

yaşında ineklerine saman taşıyan iki büklüm olmuş iki ihtiyarı
şiirlerinde anlatan şair
“BAHÇE” şiirini şöyle
bitiriyor:
“Hepinin de ellerinden, yüzlerinden
Ter buğuları,ışık
dalgaları gibi
Saf,katıksı sevgi
akıyordu.”
Aynalar üzerine
anlamlı dizeler sıralıyor şair:
“Her taraf ayna,
Bizim taraflarda,
gün batarken
Aynalarda atlar
Atlarda güzel suratlar…”
Kendini seyirci
yerine koyan şair,
Hamurabi, Hitler,Annibal,Napolyon,Genç
Osman,Enver Paşa
gibi kahramanların
baş rollerde bulundukları tarihi filmleri
seyrederek duyguları-

nı şiirleştirir:
“Annibal’ın Kartacası,
Yıldırım’ın Sivası
Elbe’ye giderken
At üstündeWaterlo’dan Bonnapart..
Enver Paşa,Kâbil,Herat,
Allahü- Ekber dağımız
Askerler karaşlarımız
Karlara gömüldüler
gördüm.
Tir tir titredi içim
Gözlerim karardı
çıktım
O gün, bu gün anladım
Bu gavgada ben
Küçük bir seyirciyim..”
Tarihin akışını anlatan filmi küçük bir
seyirci olarak seyreden şair Muharrem
Süer, dünya gerçeklerini görür ve şiirleştirir.İnsanı, ülkesini,

köylüyü, doğayı,canlıları sever ve sevginin
kalıcı olduğuna işaret
eder. 12 Mart 1971’de
Erzurum’da şunları
yazar:
“Erzurum’a geldim
-Bir ulu memleket,
12 Mart günü
Yiğitti dağlar taşlar
Çok yiğitti dadaşlar,
Sen de gördün
her halde
Bu ulu ulu dağları
Çifte minareleri,Ulu
Cami’yi
Ağabeyim Nef’i…”
Boğazlıyan'lı şair
Muharrem Süer,ünlü
şair Kayseri- Erkiletli
ve MEB eski müfesttişi
Coşkun Ertepınar ile
İstanbul’da aynı sınıfta okurken çok güze,hiciv dolu l ve anlamlı
şiirler yazarmış.Gün
geldi memleketinde
esnaf dükkanı açtı
1964 -65 lerde kendisi

ile yajından görüştüm
ve edebi sohbetlerimiz
oldu. Bir kentin, ilçenin, köyün şairi,ozanaı, yazarı , sanatçısı
oraya değer kattar.
Edebiyat tarihlerinde
yer alır.
Unutulmayarak
anılmalılar.. Sahip
çıklımalıdır. Uygun
yerlere adı verilmeli
ve toplumla her zaman bütünleşmelidir.
Sanatçılar ölümsüzdürler.
Eserleri ile yaşarlar.
Doğum yerlerinden
parklara,kültür ,sanat
eserlerine , cadde ve
sokaklara adları verilmelidir.
Özel günlerde anılmalı, hatırlanarak yeni
nesillere aktarılmalıdır. Kültürel köklerineden uzak kalanlar,
habersiz olanlar geleceğe umutla bakamazlar…

‘TEKNOKOP’ iÇiN iMZALAR ATILDI

FiZYOTERAPiSTLER

BiR ARAYA GELDi
Yozgat’ta görev yapan fizyoterapistler 8
Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeni ile
bir araya geldi.
Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD)
Yozgat Temsilciliği tarafından Elsa Ortopedi
sponsorluğunda bir yemek etkinliği
düzenlendi.
TFD Yozgat Temsilcisi Derviş Ozan,

Yozgat’ta görev yapan fizyoterapistler ile bir
araya gelerek tüm fizyoterapistlerin gününü
kutladı, mesleğe verdikleri emeklerden dolayı
kendilerine teşekkür etti.
Fizyoterapinin önemine dikkat çeken Ozan,
halkın fizik tedavi konusunda daha bilinçli
olması temennisinde bulundu.
Eda DEMİREL

BASSAGLIGI

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı
Abdullah Yaşar'ın kız kardeşi

Nuriye SARI'nın

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

KOP İdaresi’nin koordinasyonunda 2012
yılında kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliği (UNİKOP) yeni bir birlikteliğe gitti.
UNİKOP üyesi üniversitelerin Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinin bir araya gelmesi
ile oluşturulan KOP Bölgesi Teknoparklar
Birliği (TEKNOKOP) için imzalar Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ)
atıldı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan
illerde faaliyet gösteren Teknoparkları
ve Teknoloji Transfer Ofislerinin bir
araya gelerek oluştunrduğu KOP Bölgesi
Teknoparklar Birliği (TEKNOKOP) protokolü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde
(NEVÜ) imzalandı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami
Şahin, “Bugün burada önemli birliktelik için
hep birlikteyiz ve hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum. 2011 yılında kurulan
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız,
kurulduğu günden itibaren başlangıçta
4 ve sonrasında 4 ilin katılımı ile birlikte
8 İl’de faaliyetlerini sürdürmekte. 2012
yılında bölgede bulunan üniversitelerimizin
birlikteliğiyle ortaya çıkan ve İdaremizin
koordinesiyle bölgedeki üniversitelerimizin
çalışmalarını, bölge alanlarına daha
fazla etkisinin sağlanması, ekonomik
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması,
üniversitelerdeki akademik ve AR-GE
çalışmalarının ekonomiye kazandırılması
ve buradan ekonomik yüksek katma
değer çıktıların elde edilmesine katkı
sağlayacak fikirlerin sağlanması adına
UNİKOP oluşturuldu. Bununla birlikte her
dönem bir üniversitemiz ve rektörümüz
dönem başkanlığını yürüttü. Gerçekten
çok kaliteli ve çok başarılı çalışmalara
imza atıldı ve bunların çıktısını gördük ve
görmeye de devam ediyoruz. UNİKOP
Dönem Başkanımız ve Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörümüzün bu
yılki önerileri çerçevesinde ‘TEKNOKOP’
ismiyle bölgemizdeki TEKNOPARK’ların
ve sonradan bazı rektörlerimizin de
talepleri doğrultusunda Teknoloji
Transfer Ofislerimizin dahil edilmesiyle
bir birlikteliğe imza atıldı. Dolasıyla
bugün Teknoloji Transfer Ofislerindeki
yapılan çalışmalar, teknolojik geliştirme
bölgelerindeki inovatif fikirlerin ve akademik
çalışmaların sanayicilerle buluşmasıyla artık
endüstriyel ekonomiye katkı sağlayacak bir
değer haline geçmesiyle birlikte ülkenin
ekonomisinin büyümesine de çok büyük
katkılarının olduğunu bugüne kadar gördük.
Türkiye, son 15-20 yıl içerisinde inanılmaz
derece bir büyüme sağladı ve bugün
baktığımız zaman, yüksek katma değerlerde

üretimler yapan ve kendi kendine yetebilen
ülke durumuna geldi. Bölgesinde lider ve
dünyada da güçlü bir ülke konuma geldi.
Tabi ki bu konuma gelmesinde de Sayın
Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu
vizyon ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla
birlikte özellikle üniversitelerimizin katkısı
hiçbir zaman küçümsenemez” dedi.
NEVÜ Rektörü ve UNİKOP 2021
Dönem Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin
ise “Hepinizin çok iyi bildiği gibi bilgi
ve dijital topluma dönüşüm süreci içinde
hayatın tüm alanlarında önemli değişiklikler
olmakta. Ekonomiden sosyal yapıya, iş
yapış biçimlerinden yeteneklerin değişimine
kadar geniş bir alanda yaşam ve rekabet
koşulları değişmekte, oyunun kuralları ve
başarı faktörleri yeniden biçimlenmekte.
Bu süreçte gerek ulusal kalkınma
gerekse bölgesel ve yerel kalkınma
dinamikleri benzer şekilde değişerek
iş birliklerinin önemi daha da artmakta.
Dijital dönüşüm süreci bölgesel kalkınma
için yeni tehditler ortaya çıkarmakta ve
yenilikçi sınıfın dünyada ve ülke içindeki
göç hareketlerini de hızlandırmakta. Bu
kapsamda bölge aktörlerinin iş birliği ve
yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi,
sorun ve kısıtlara birlikte çözüm araması
kritik hale gelmiştir. 11. Kalkınma Planı ve
2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında
vurgulandığı üzere üniversitelerin
girişimcilik ekosistemindeki rollerinin
artırılması, Teknopark, Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) ve araştırma merkezleri
gibi yapılarının etkinliklerinin artırılması
ülkemizin önümüzdeki dönemdeki
hedefleri arasında yer almakta. Söz konusu
plan ve programlardaki diğer hedef ise
bölgesel eşitsizlikleri gidermek ve bölge
potansiyellerinin daha etkin kullanılarak
kalkınmamızı hızlandırmaktır. İşte bu
gelişmeler ve hükümetimizin çizmiş olduğu
bu politikaların uygulamalarını geliştirmek,
daha önce kurmuş olduğumuz yapılara daha
da işlevsellik sağlamak üzere bu girişimi
başlatmış oluyoruz. Nevşehir, Niğde,
Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray
ve Yozgat illerini kapsayan KOP Bölgesi,
ülkemiz için oldukça değerli bir bölgedir.
KOP bölgesinin kalkınma sürecinin
yönetiminde görev alan KOP idaresi son
derece başarılı işlere imza atmıştır. KOP
idaresi koordinasyonu ve başkanlığında
2012 yılında kurulan KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği yani kısa adı ile UNİKOP
yine KOP idaresinin önemli bir başarısıdır.
2021 itibarıyla KOP Bölgesi Üniversiteler
Birliğine toplam 13 üniversitemiz üyedir.
ÜNİKOP 2021 dönem başkanlığı da
üniversitemiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
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BARAN BAŞKAN’DAN

ANLAMLI ZiYARET Ekinci uyardı:

“BAKIMI ÇOK ÖNEMLi”

Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli tarafından
MHP Kayseri İl Başkanlığı’na
atanan Adnan İncetoprak’ı
ziyaret etti. Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette Baran,
İncetoprak’a görevinde başarılar
diledi. Baran, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Sayın Genel
Başkanımız, Bilge Liderimiz,
Devlet Bahçeli Beyin takdirleriyle
Milliyetçi Hareket Partisi

(MHP) Kayseri İl başkanlığına
atanan Sayın Adnan İncetoprak
Başkanımıza MHP Yozgat İl
Başkan Yardımcımız Ahmet
Önen kardeşimle Hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduk. Yüce Rabbim
Hayırlı mübarek eylesin camiamıza
hayırlı uğurlu olsun. Göstermiş
olduğu misafirperverliklerinden ve
hoş sohbetlerinden dolayı Kıymetli
İl Başkanımıza teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu Ekinci Soğutma Sahibi Orhan Ekinci
oldu. Esnaflığa 12 yaşından bu tarafa çalıştığını ve 30 yıldır da kendi işyerini
çalıştırdığını belirten Orhan Ekinci’ye mesleğinin hakkında sorular sorduk.

Ekinci Soğutma Sahibi Orhan Ekinci, “30 yılı
geçkindir kendi işyerimi yürütüyorum. Ben emekli
oldum. Şimdi ise çocuklarımla beraber devam
ediyorum” dedi.
HAYALİMDEKİ İŞİ YÜRÜTÜYORUM
Hayalindeki işi yaptığını belirten Ekinci, “Ben
işimi severek yapıyorum. İşimi severek yapıyorum.
Gençlerinde işlerini, mesleklerini, sanatlarını
sevmelerini tavsiye ediyorum. Herkes sevdiği işi
yapsın” dedi.
ÖNCEDEN TAMİRCİLİK VARDI
Ekinci Soğutma Sahibi Orhan Ekinci, “Dünden
bugüne esnaflık hayatına baktığımızda 30 yıl
önce tamircilik vardı. O zaman yedek
parça yoktu. O zaman söktüğün
parçayı tamir edip tekrar takardık.
Şimdi ise her malzemenin yenisi
var. Eskiyi söküp yeniyi takıyorsun.
Bu iş servisçiliğe döndü.
Tamircilik bitti bir yerde” dedi.
AHİLİK GELENEĞİ VAR
Ahilik geleneğinin Yozgat’ta
sürdüğünü ifade eden Ekinci,
“Ahilik geleneği Yozgat’ta var.
Çünkü insanlar birbirleri ile fikir
alışverişinde bulunuyor. Sohbetler
esnasında veya gidip gelindiğinde
bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz” dedi.

DÜRÜST OLSUNLAR
Ekinci, “Yeni işyeri kuracaklar ilk önce dürüst
olmalarını isterim. Daha sonra işlerini severek
yapmalarını ve düzgün yapmalarını tavsiye ederim”
dedi.
KOMBİ BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ
Yozgat’ta kış ayı ile birlikte kombi bakımlarının
yapılmaya başlandığını belirten Ekinci, “Kombi
bakımı çok önemli. Yapılması gereken bir şey.
Bakımların her yıl yapılması gereken bir şey.
Elektrik, su ve doğalgazdan tasarruf sağlar.
Yapılması gerekiyor. kombi bakımlarında
fanlar, kireçleme varsa onlar temizlenir. Gerekli
bakımları ve gaz kaçakları kontrolleri yapılır” dedi.
YETKİLİ SERVİS DIŞINDA
YAPTIRMAYIN
Ekinci Soğutma Sahibi Orhan Ekinci,
“Kombi bakımlarını yetkili servisler
dışında yaptırılmaması gerekir.
Onlara itibar etmeyin. Servis işini
düzgün yapar.
Müşteriye kesinlikle yanlış
yapmaz.
Piyasalarda biz servisçilik
yapıyoruz diye vatandaşları
dolandırdıklarını duyuyoruz.
Bizlere bu yönlerde de çok
şikayetler geliyor” diye konuştu.

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.

ZAYİİ
Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümünden almış olduğum geçici mezuniyet
belgemi kaybettim hükümsüzdür. Nevin KİRAZCI

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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KADINLARI
SANAT
DOKUYOR
Yenifakılı İlçesinde yaşayan Eski elbiselerden sökülen ipler,
Kırgız kadınlarının maharetli ellerinde halı ve kilime dönüşüyor
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
ESAS NO: 2021/338-340-342-344-346-348-350
2021/352-354-356-358-360 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Ankara - Sivas hızlı tren projesi kapmasında yer alan ve yeni demir yolu güzergahına isabet
eden Yozgat ili Merkez ilçesi Divanlı mahallesinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması
amacıyla TCDD Yönetim Kurulunun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayılı kararı ile kamu yararı kararı
alınmış olup iş bu kararın TC Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı ve Bakanlar Kurulunun
15/04/2009 tarihli kararı ile kamulaştırma kanunun 27. Maddesine göre acele kamulaştırılmasının
kararlaştırıldığını, kamulaştırma kararının 15/05/2009 tarih ve 27229 sayılı resmi gazetede
yayınlandığını, Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın idare
adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma
belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir .
2-Dava konusu taşınmaz malların;
Dosya :
Mahalle
Ada No: Parsel No.
Kam. Alan(m2)
Vasfı
2021/338
Divanlı mah. 147
9
2500.04m2
Tarla
DAVALI: HASAN DÜZGÜN
2021/340
Divanlı mah. 147
35 (eski 3737)
1294,36m2
Tarla
DAVALI: MEHMET KARAMEŞE, DURMUŞ KARAMEŞE, HATİCE ÜNAL, ADEM KARAMEŞE,
ABİDE ERKUL, ULVİYE UZUNYOL, NEZİFE DENİZ, SERPİL ZAĞLI, FERİDE AÇAN, EMİNE
ULUSOY
2021/342 Divanlı mah.
147
66 (eski 3744)
308,97m2
Tarla
DAVALI:ERDEM CANBOLAT
2021/344 Divanlı mah.
147
72 (eski 3784)
1049,26m2
Tarla
DAVALI:METİNE ERGÜLER, FATMA ASLAN, ELMAS KARAASLAN, NEFİSE AKBABA
2021/346 Divanlı mah.
150
213 (eski 293)
10863,52m2
Tarla
DAVALI: MEHMET KAYA
2021/348 Divanlı mah. 149
1 (eski 3819)
43,07m2
Tarla
DAVALI:HASAN KOÇAKER
2021/350 Divanlı mah. 150
217 (eski 332)
6198,57m2
Tarla
DAVALI;DÜRDANİYE UYAR, JALE UYAR, MERYEM UÇAR, HALİL UYAR, ARMAĞAN UYAR,
GÜLEY DEMİR, MEHMET UYAR, KEMAL UYAR, ZELİHA YOZGAT, MUSA UYAR, ALİ UYAR,
SONGÜL KOÇ, KIYMET DUYGULU, SEVİM TAŞKINGÜL, EDİP UYAR, OSMAN UYAR, ZELİHA
UYAR, METİN UYAR, EKREM UYAR,
2021/352
Divanlı mah. 150
299 (eski 392)
2214,98m2
Tarla
DAVALI: RAHİLE KARATAŞ
2021/354 Divanlı mah. 150
303 (eski 403)
549,96m2
Tarla
DAVALI:DURSUN KARA, ADİLE KARA, FİTNET ASLAN, AİŞE UYAR, İHSAN KARA
2021/356
Divanlı mah. 150
271 (eski 379)
468,27m2
Tarla
DAVALI:ALİ İHSAN VURAL
2021/358
Divanlı mah. 150
269 (eski 378)
602,68m2
Tarla
DAVALI:HÜSNÜ KOÇAKER
2021/360
Divanlı mah. 101
1487 (eski 419)
7055,65m2
Tarla
DAVALI:FAİZE YALÇIN, DÖNDÜ DURNA, EMİNE AÇIKGÖZ, İSMET YILDIRIM, ŞERİFE
KABAKÇI, HATİCE ŞAHİN, ZEYNEP UÇAR, OSMAN KARADEMİR, ERCAN KARADEMİR,
NİZAM ASLAN, ŞÜKRİYE DAŞCI, FİKRİYE KAYA, HAMZA KAYA, RAHMİYE MURAT, MERYEM
SEYHAN, MEHMET KAYA, ŞEFİKA KAYA, ESMA DAŞCI, ALİ KAYA, FATMA MURAT, ALPASLAN
KAYA, MEHMET KARADEMİR, DÜRDANE KARADEMİR, FAİK ASLAN, HAMİDE YAZAN
3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
4-Açılacak davalarda husumet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na yöneltilmelidir.
5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve
yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına tescil edilecektir. 		
6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke
edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.		
7-Davaların duruşması 23/09/2021 günü saat 10.00-14:30 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. 			
8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın
yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4.
bendi uyarınca ilan olunur. 07/09/2021
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01446873

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan
Kırgız kadınları, eski elbiselerden sökülerek
elde edilen iplerle, kendi kültürlerini yansıtan
motiflerin yer aldığı yastık kılıfı, çanta, halı,
kilim gibi ev eşyası üretiyor.
Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar
nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir
Yaylası'ndan göç ederek 1982'de Türkiye'ye
getirilen Kırgız Türkleri, yaklaşık 7 yıldır
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde kendilerine
yaptırılan TOKİ konutlarında yaşamlarını
sürdürüyor. Kendilerine özgü yaşamları,
çadırları, el sanatları, kıyafetleriyle ilgi çeken
Kırgız Türkleri, ilçede kültürlerini tanıtmaya
yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kırgız kadınları eskiyen kazak, yelek gibi
elbiselerini atmak yerine bu elbiselerden ip
elde ediyorlar. İpleri yumak haline getiren
Kırgız kadınları, mahallelerinde kurdukları
halı dokuma tezgahıyla halı, kilim, çanta,
yastık kılıfı gibi ev eşyası yapıyor. Koç başı,
zeytin ağacı gibi Kırgız kimliği ve kültürünün
çeşitliliğini yansıtan motifler, kadınların
maharetli ellerinde, rengarenk iplerle halı
ve kilimlere işleniyor. Kırgız kadınlarının
ellerinde hayat bulan metrekaresinde
binlerce düğümün bulunduğu el emeği göz

nuru bu ürünler hem gelecek kuşaklara
aktarılıyor hem de kadınların gelir kaynağı
oluyor.
Bin bir emekle yapılan bu ürünler, evlerin
en güzel yerlerinde sergileniyor.
Eskiyen kazaklardan ip yapıp halı
dokuduklarını söyleyen Recepbibi Timur,
“Bizim geleneğimiz göreneğimiz yok olmasın
hem de maddi yönden de katkımız olsun
istiyoruz. Bu halıları satıyoruz, satmazsak
kızlarımıza çeyiz yapıyoruz. Oğullarımıza
çanta yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz bunlarla.
Bu kazakları çöpe atmıyoruz, israf olmasın
diye ip yapıyoruz. Halı, kilim yapıyoruz, Ev
ekonomimize katkı sağlıyoruz. Dileğimiz
burada halı kursu açılması” dedi.
Eski elbiseleri değerlendirdiklerini
belirten Nisa Tarhan ise “Eski kazaklarla
halı dokuyoruz, çeyiz yapıyoruz. Bu bizim
gelenek ve göreneklerimiz, boş oturmuyoruz.
Kızlarımıza çeyiz yapıyoruz. Halı, yastık,
kilim yapıyoruz. Satıyoruz bunları alan
olursa. Aile ekonomimize katkı oluyor,
çocuklarımız okuyor, onlara harçlık oluyor,
mutfağın masrafı çıkıyor. Boş durmuyoruz
eski elbiseleri değerlendiriyoruz” şeklinde
konuştu. İHA

BELEDiYE PAZAR

ESNAFINI SEViNDiRDi
Yozgat Belediyesi şehre ikinci kapalı
Pazar yerini kazandırmak için kolları
sıvadı. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışması
yürütülen Kapalı Pazar yerinde sona
gelindi. Yozgat Belediyesi Menekşe
evlerinin olduğu bölgede TOKİ eliyle
kapalı bir Pazar yeri yaptıracak.
Geçtiğimiz günlerde Pazar esnafı ile
bir araya gelen Belediye Başkanı Celal
Köse, Pazar esnafına kapalı Pazar yerinin
müjdesini verdi. Pazar esnafı da yapılacak
olan Kapalı Pazar yeri için Belediye
Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti.
Pazarcılar Odası Başkanı Cemal
Yalçın, Kapalı Pazar Yerinin Pazar esnafı
için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Yalçın, “Yozgat kış aylarının sert

yaşandığı bir şehir. Kış bizim buralarda
çok çetin geçer. Onun için kapalı Pazar
yerleri bizim için önemli. kışın soğuktan,
yağmurdan, çamurdan koruyor. Bir tane
Yozgat’ta kapalı Pazar yeri vardı. Şimdi
ikincisi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde
Belediye Başkanımız Celal Köse ile
görüştük. Bize kapalı Pazar yerinin TOKİ
tarafından yapılacağının müjdesini verdi.
Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bir başka Pazar esnafı ise İsmail Kirişçi
de, kapalı Pazar yerinin kendileri için
önemli olduğunu vurgu yaptı.
Kirişçi, “Kapalı Pazar yerini şehrimize
kazandıran Belediye Başkanımız Celal
Köse’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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KOOPERATiF MARKETLER

YAYGINLASIYOR
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri iştiraklerinden
Tarım Kredi Pazarlama ve
Marketçilik A.Ş. bünyesinde
faaliyet gösteren ve üreticiyle
tüketici arasında köprü vazifesi
gören Tarım Kredi Kooperatif
Marketlerin 471. şubesi
Kayseri’de törenle açıldı.
Kocasinan İlçesi'ne bağlı
Ahmetpaşa Caddesi üzerinde
açılacak olan marketin açılış
töreninde konuşan Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdür Yardımcısı
Davut Arpa, 471. mağazanın
hayırlı olması temennisinde
bulunarak; “Bugün burada 471.
mağazamızı açıyoruz. Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri bir
çiftçi kuruluşudur. 17 Bölge
Birliği, bin 618 kooperatifi,
yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçimizin
hizmetinde olan bir kooperatif
yapılanmasıdır. Tüm dünya
örneklerinde olduğu gibi
Türkiye’de de Tarım Kredi
Kooperatifleri bir elini çiftçiye
uzatırken, diğer taraftan da
tüketicinin yanında yer alıyor.
Üretici ile tüketici arasında köprü

olma noktasında yapılanmasını
hızlı bir şekilde geliştirerek
dönüştürüyor.” dedi. Tarım Kredi
Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.
Genel Müdürü Bayramali Yıldırım
ise, Tarım Kredi Kooperatiflerinin
Türkiye’nin köklü kurumlardan
bir tanesi olduğunu
hatırlatarak; “Dünyada tarımın
ve kooperatifçilik mantığının
gelişimine paralel olarak Tarım
Kredi Kooperatifleri de özellikle
son dönemlerde bir dönüşüm
içerisindedir.
Bu manada Türk çiftçisini
destlerken onların daha iyi
koşullarda ürünlerini satabilmesi
ve tüketicinin mutfağına
gidebilmesi için Tarım Kredi
Kooperatifleri gerekli dönüşümü
yaparak son üç yılda marketçilik
sektöründe de yerini aldı” dedi.
Son dört yılda fiyatlardaki aşırı
derecedeki artışı nedeniyle
Tarım Kredi Kooperatiflerinin
ayrı bir misyon üstlenerek
mağaza açmaya karar verdiğini
ifade eden Yıldırım, geçen yılı
162 mağaza ile kapattıklarını
bu sene ise mağaza sayısını
500’ün üzerine çıkaracaklarını

belirtti. Yıldırım, gelecek 5 yılda
stratejilerinin hazır olduğunu
vurgulayarak; Tarım Kredi
Kooperatif Marketini dünya
standartlarına uygun hale getirip
topluma çiftçiye katkı sağlamayı
hedeflediklerini kaydetti.
Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Kayseri Bölge
Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Güneş de
konuşmasında; çiftçilerin her
türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını
kaydederek; "Tarım Kredi
Kooperatifi Kayseri olarak
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat
olmak üzere 4 ilden oluşuyor.
Kooperatifimizin bölge
müdürlüğü yaklaşık yılda
eski parayla 800 trilyon kredi
kullandırıyor.
Önceden bu krediyi
kullandırdığımızda faizlerimiz
çok yüksekti, yüzde 20, 25, 40
civarındaydı. Çok şükür şimdi bu
faizler yüzde 5'lere düştü. Sayın
cumhurbaşkanımız, bakanımız
tarım krediye daha çok değer
veriyor. Yüzde 5'i baba oğula
vermez. Biz aynı zamanda
krediyi dağıtıyoruz, yıl sonunda

da yüzde 95 gibi tahsilatını
yapıyoruz. Kırsalın her tarafında
varız, Türkiye'nin her beldesinde
tarım kredi var. Çiftçilerimizin
her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Allah buraların yokluğunu
vermesin" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç,
AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer ve İsmail Emrah
Karayel de marketin hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Törene AK PArti Kayseri Millet
Vekilleri İsmail Tamer ve İsmail
Emrah Karayel, Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Yönetim Kurulu
Üyesi Adem Darımlı, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri
Kayseri Bölge Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkadir
Güneş, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Genel Müdür
Yardımcısı Davut Arpa, Tarım
Kredi Pazarlama ve Marketçilik
A.Ş. Genel Müdürü Bayramali
Yıldırım, kooperatif müdürleri,
şirket yöneticileri ve davetliler
katıldı. İHA

MILLI GÜREŞÇILERDEN
ŞEFAATLI’YE ÇIKARMA

Yozgatlı Milli Güreşçiler Rıza Kayaalp
ve Atakan Yüksel, Şefaatli ilçesinde bir dizi
ziyaret gerçekleştirdiler. Kayaalp ve Yüksel,
Kaymakamı Fatih Günlü ile Belediye Başkanı
Müjdat Karaca’yı ziyaret etti. Kayaalp ve Yüksel,
Kaymakam Günlü ile makamında bir araya geldi.
Kaymakam Günlü, ziyaretlerinden dolayı Milli
Güreşçiler Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’e
teşekkür etti.
YOLLARI AÇIK OLSUN
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca’da
milli güreşçilere teşekkür etti.
Karaca, “Şampiyonlarımız Rıza Kayaalp ve
Atakan Yüksel kardeşlerimin ziyaretlerinden
dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolları bahtları
açık olsun” dedi. Murat KARATEKİN

Sorgun’da
hazırlıklar
sürüyor
Axa Sigorta Efeler Liginde
mücadele eden temsilcimiz Sorgun
Belediyespor, ikinci hazırlık maçını TVF
1. Lig takımlarından Develi Belediyespor
karşılaştı. Kayseri’de oynanan mücadele
de sarı-siyahlı takım rakibini 3-0 mağlup
etti.
Develi Şehit Murat Kocatürk Spor
Salonu’nda oynanan hazırlık maçında iki
takımda eksiklerini görme fırsatı yakaladı.
Mücadeleyi sonuna kadar izleyerek
Develi Belediyespor’u destekleyen
Develi Belediye Başkanı ve kulüp başkanı
Mehmet Cabbar kardeşçe tamamlanan
mücadele sonunda Sorgun Belediyespor
Kulüp Başkanı Ergün Gün’e Türk Bayrağı
ve Develi Belediyespor atkısı hediye etti.
Murat KARATEKİN
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FUTBOL HEYECANI
ERKEN BASLAYACAK
Yozgat birinci amatör küme de futbol heyecanı erken başlayacak. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu birinci amatör küme de yer alan takımlar için özel bir turnuva düzenleyecek.

4 grup halinde düzenlenecek
olan turnuva Yozgat, Yerköy,
Boğazlıyan ve Sorgun
gerçekleştirecek.
Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Hakan Bektaş, bu sene
birinci amatör kümenin de
oynatılacağını hatırlattı.
Bektaş, “Sizlerin de bildiği
gibi biz daha önce ikinci amatör
küme ile birinci amatör kümeyi
birleştirmiştik.
Ama pandemi nedeniyle
lig ertelenmişti. Bu sezon
birinci amatör kümenin
başlatılması planlanıyor.
Biz bütün planlarımızı lig
başlayacakmış gibi yapıyoruz.
Bu kapsamda lig de yer alacak
olan takımlarımızın katılacağı
bir hazırlık turnuvası yapmayı
planlıyoruz.

Henüz bir tarih belirlemedik.
İnşallah en kısa zamanda bunu
hayata geçireceğiz” dedi.
ŞENLİK DÜZENLENECEK
Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu,
Yozgat’ta U-11 şenliği
düzenleyecek. Şehirde yer
alan alt yapı takımları arasında
düzenlenecek olan şenlik bir ilk
olacak.
Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Hakan Bektaş, Yozgat’ta yer
alan takımların kaynaşmasını
hedeflediklerini söyledi.
Bektaş, “Yozgat’ta birçok
alt yapı okulu var. Bunların
bünyesinde yer alan sporcularla
U-11 şenliği düzenleyeceğiz.
Şenliği Ekim ayı içerisinde
başlatmayı planlıyoruz” şeklinde
konuştu. Murat KARATEKİN

iLK ZiYARET
VALi POLAT’A

Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek
olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK Teknik
Heyeti ve Sporcuları Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti.
Kırmızı-siyahlı takımın Teknik Direktörü Feridun
Dündar, ekibi ve futbolcuları ile birlikte Vali
Ziya Polat’ı ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda
gerçekleştirilen ziyarette Teknik Direktör
Feridun Dündar, Vali Ziya Polat’a bayrak
hediye etti. Ziyarette Kulüp yöneticilerinin yer
almaması dikkat çekerken, Yozgat Valiliği de
ziyareti sosyal medya hesaplarında duyurmadı.
Murat KARATEKİN

ÖZKAN’DAN

ÖNEMLi ÇAĞRI

Yozgat’ın
yetiştirdiği önemli
spor adamlarından
Polat Özkan’da ziyaret
ile ilgili bir paylaşımda
bulundu.
Özkan,
“Yozgatspor’umuzun
kamp malzeme ve
deplasman giderlerini
sayın valimiz amatör
spor kulüplerine
ayrılan bütçeden
karşılamalıdır. Şehrin
takımına manevi
ve maddi destek
olacaklarına inancım
tamdır. Yozgat Valiliği”
ifadelerini kullandı.
Murat KARATEKİN

