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Karataş ve Binici aileleri, biricik torunları
Yağız Karataş’ın sünnet düğününde
sevdikleri ile bir araya geldi. Yağız
erkekliğe adım atarken, sünnet düğünü
renkli görüntülere sahne oldu. > 2'DE

www.yozgatcamlik.com

Büyük Ankete Siz de Katılın!
YOZGATLI SIYASETÇILERIN ANKARA’DA ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNMASI
SIZCE YAŞADIĞIMIZ ŞEHRE KAZANIMLAR SAĞLADI MI, SAĞLIYOR MU?

Sorgun Belediye Başkanı Erkut
Ekinci, projeleri ile göz dolduruyor

BAŞKAN EKiNCi’YE

BiR öDüL DAHA!

Sorgun Belediyesi,
Kent ve Başkan
Dergisi tarafından çok
sayıda belediyenin
katılımıyla düzenlenen
yarışmada ‘Hilal Evler’
projesi ile ödül almaya hak
kazandı.
Başkan Ekinci ödülü
Malatya Milletvekili ve önceki
Dönem Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin
elinden aldı. >>> 4'TE

VALİ
KONAĞI
K
YIKILACAIĞA
TARİH AÇAK
ÇIKAC

iLK DERS ZiLi ÇALDI

YOZGAT VALiSi’NDEN

2021-2022 İlk Öğretim haftası açılış
ve
kutlama Programı Cumhuriyet Orta
Okulu bahçesinde yapıldı.
Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Engin
Tok, belediye Başkan Yardımcısı Murat
Tanışman, Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, daire müdürleri, okul müdürleri ve
vatandaşlar katıldı. >>> 6'DA

Vatandaş düşüncesini açıkladı

“BELEDiYE
YETERSiZ”
Yozgat Çamlık Gazetesi
www.yozgatcamlik.
com haber portalından
düzenlediği anketlerle
gündemin nabzını
tutmaya devam ediyor.
>>> 7. SAYFADA

YOZGAT’I DiNLEYECEKLER
Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak
Milletvekili Ünal Demirtaş ve Kırıkkale
Milletvekili Ahmet Önal Yozgat’a geldi. 7'DE

ÇEKAŞ, ÜRETMEYE

DEVAM EDiYOR
Çayıralan Belediyesi
tarafından kadın
istihdamını artırmayı
ve ilçenin ekonomisine
katkı sağlamayı
hedefleyen Çayıralan
Emekçi Kadınlar Şirketi
(ÇEKAŞ) üretmeye
devam ediyor. 7'DE

TARiHi TASARRUF!
ÖNEMLİ BİR KARAR

Yozgat’ın en önemli tarihi
mekanlarından olan ve kısa
bir süre önce ‘ören yeri’ olarak
tescili yapılan Tarihi Roma
Hamamı’nda ağır aksak işleyen
çalışmaları hızlandıracak
tarihi karar Yozgat Valisi Ziya
Polat’tan geldi.

Polat, hamamın yanında bulunan vali konağı
ve tesislerin bir kısmının yıkılması yönünde
tasarrufta bulunarak, yüzey araştırmalarının
genişletilmesi için de önemli bir kararın altına
imza atmış oldu.
Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde 2018 yılında
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan
ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma
Roma Hamamı'nın yanında bulunan valilik
tesislerinin bir kısmının yıkılması yönünde
karar alındığı bildirildi. Tesislerin yıkılması ile
tarihi mekanda yürütülen ve bir süredir duran
yüzey kazıları devam edecek. >>> 3'TE

SOYSAL’DAN TEŞEKKÜR

Yozgat’ın Türk siyasetine kazandırdığı önemli
isimlerden AK Parti 24,25 ve 26 dönem milletvekili Ertuğrul
Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı
görevine atandı. Yozgat’ın Türk siyasetine kazandırdığı
önemli isimlerden AK Parti 24,25 ve 26 dönem milletvekili
Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcılığı görevine atandı. Atama kararı Resmi
Gazete’nin 10 Eylül tarihli sayısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile duyuruldu. Soysal’ın
yeni görevi Yozgat’ta büyük teveccühle karşılandı. Soysal,

kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Soysal, mesajında, şu
ifadeleri kullandı; “ Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir
ve tensipleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktayım.
Şahsıma bu görevi layık gören sayın. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sn. Vedat Bilgin’e şükranlarımı arz ediyorum.
Rabbim utandırmasın, bu necip millete güzel hizmetler
yapmayı nasip etsin.” Eda DEMİREL
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Tarihi Şehir Yozgat’a Turist Neden Gelmiyor?

AHMET
SARGIN
“Sorgun Büyüktaşlık Köyü sınırları
içerisinde yer alan
Uşaklıhöyük’de
yapılan son kazılarla Tiryns’deki Miken
Kaldırımı’na ait dünyanın en eski mozaiği
olma ünvanını elinden
aldık,” diyor haber...
Vali Ziya Polat:
Bakır Taş Çağı’nın
sonlarından modern
çağlara kadar uzanan
7 bin yıllık Uşaklıhöyük’te yapılan kazı
çalışmalarını yerinde

inceleyerek, Kazı Başkanı Anacleto D’agostino’dan çalışmalar
hakkında bilgi alıyor.
Uşaklıhöyük’te keşfedilen ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147
adet taştan oluşan,
3 metreye 7 metrelik
bir alana döşenmiş
olan geometrik desenli döşeme mozaik,
3 bin 300 yıllık tarihi
ile dünyanın bilinen
en eski mozaiği olduğunun belirlendiğini”
ifade ediyor!
(Gazetemizin
haberi bu!..) Yozgat: Nevşehir, Alacahöyük, Hititlerin
başkenti Hattuşaş ve
Galatların başkenti
Büyüknefes- Tavium,
Kerkenez Dağı- Kayıp
şehir Pteria (Medler
ile Lidyalılar arasında o meşhur savaşın

güneş tutulması ile
sona erdiği mekan)
olmak üzere tarihi
bir alan içerisinde
yer alıyor. Bölgeden
çıkarılan tarihi eserler var. Bölük pörçük
çeşitli yerlere dağılmış
vaziyette... Bu zenginliğe bakarsanız Yozgat
turizmin merkezinde
ama turizmden payını
alamıyor. Öncelikle şunu ifade edelim
Ören bölgelerindeki
kazı çalışmalarımız
yavaş gidiyor ve bizim
kontrolümüzde değil!
Henüz kazı çalışmaları
başlatılmamış Ören
yerlerimiz de var:
Mercimek Tepe, Büyüknefes gibi...Bu kazı
çalışmaları kesinlikle
bizim yetiştirdiğimiz
arkeologlar tarafından
yürütülmeli yabancı
tahakkümünden kurtarılmalıdır. Sonucunu

biliyorsunuz tarihi
eserlerin yurt dışına
kaçırılması...
Yozgat bölgesinden
yüzlerce tarihi eser
çıkarıldı mı? Cevap
evet! Nerde bunlar herbiri bir yerde.
Malumunuz Etnografik bir müzemiz var.
Ancak Arkeolojik bir
müzemiz henüz yok.
Yapılması için yer
ayrılmış durumda
ama henüz böyle bir
çalışma başlatılmış
değil. İhtiyaç var mı?
Kesinlikle evet. Yozgat’a turistin uğraması
için Arkeolojik müze
yapılmalı ve tarihi
eserler burada sergilenmelidir. Şöyle oldu,
böyle oldu tartışmasına girmeyeceğim.
Yozgat yöresi tarihi
mekanların tam orta
yerinde yer alıyor.
Alacahöyük, Hattuşaş,

Nevşehir, Kapadokya
bölgesi burnumuzun
dibinde, aynı eksen
içinde yer alıyoruz,
buralar yerli yabancı
turistle dolup taşıyor,
ne hikmetse Yozgat
bu konuda garip ve
mahzun kalıyor?
Neymiş efendim:
Altyapı çalışması yokmuş? Bunu söyleyen
Yozgatlı dostumuz, bu
mesajı da Nevşehir
dağlarından veriyor:
Arkadaş önce sen
kendi şehrine sahip
çık yahu!.. Turizm
şirketleri ile görüşülüp bölgemiz turist
kafilesi güzergahına
dahil edilmesi gerekirken önce biz olmaz
diyoruz, şu garipliğe
bakın!..
Bürokraside adamlarımız var diyoruz,
hem de deve dişi gibi
siyasetçilerimiz var

diyoruz ki: var!..
Bir de Yozgatlı sayılı
iş adamlarımız, zenginlerimiz var. Yozgat
adına kurduğumuz
dernekler, federasyonlar, konfederasyonlarımız var, bunların hepsi bu konuda
yakınıyor ve Yozgat’a
sahip çıkmak gerekir
diyorlar ama; elini taşın altına koyması gerekenler ortada yok!..
Böyle bir ucube içerisindeyiz arkadaş!..
O meşhur haberle
giriş yaptık: “Sorgun
Büyüktaşlık Köyü
sınırları içerisinde yer
alan Uşaklıhöyük’de
yapılan son kazılarla
Tiryns’deki Miken Kaldırımı’na ait dünyanın
en eski mozaiği olma
ünvanını elinden aldı.
“ haberi ile... Şimdi buna ne dersiniz?
Basit bir misal vere-

yim: Un var, şeker
var, yağ var helva
yapan yok. Yozgat‘ in
durumu bu! Hiç boşa
şikayet etmeyin, dert
de bizim, derman da
bizde... “ Yozgat var,
Yozgatlı yok!” sözünü
sevmiyorum ama doğruluk payına inanıyorum.
Sağlık sorunlarım nedeniyle zaman
zaman Kayseri’ye
gidiyorum. Hepinizin
bildiği gibi Kayseri’ye
yatırım yapanların
hepsinin şehirde bir
eseri var, adı eseri ile
birlikte yaşatılıyor?
Onun için şehir büyümüş gelişmiş ve her
konuda adından söz
ettiriyor! Yozgat bu
konuda sahipsiz, garip
ve çaresiz!.. Dedik ya:
Çare biziz, çare sizsiniz, Ey Yozgat Sevdalısı dostlarım...
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Karataş ve Binici
aileleri, biricik torunları
Yağız Karataş’ın sünnet
düğününde sevdikleri
ile bir araya geldi. Yağız
erkekliğe adım atarken,
sünnet düğünü renkli
görüntülere sahne oldu.
Yozgat’ın tanınmış
ailelerinden MÜSAİD
Yozgat Şube Başkanı
Emre Karataş ve Neriman
Karataş’ın oğulları, Yozgat
Belediye Meclis Üyesi
Muazzez Binici ve Mustafa
Binici ile, Şahinde ve
Saim Karataş’ın torunları
Yağız Karataş için Saray
Köyü’nde sünnet düğünü
düzenlendi.
11 Eylül Cumartesi
günü saat 16.00’da
başlayan muhteşem
sünnet düğününe Yozgat
Belediye Başkanı Celal

Köse, eşi Nagihan Köse,
AK Parti İl Başkanı Yusuf
Başer, eşi Neriman Başer
İş İnsanları Hanifi Kızıltaş,
Hasan Kayaaslan ile çok
sayıda seçkin davetli
katıldı.
Müzik eğlence
eşliğinde gerçekleşen
sünnet düğününde
davetlilere yemek
ikramında bulunuldu.
Karataş ve Binici
aileleri torunlarının bu
mutlu gününü sevdikleri ile
paylaşmanın heyecanını
yaşarken, Yağız’ın annesi
Neriman ve babası Emre
Karataş davetlilerle tek tek
ilgilendi.
Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak Yağız
Karataş’a hayatında sağlık
ve mutluluklar diliyoruz.
Tarık YILMAZ
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Yozgat’a turist gelir mi?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Aslında konumuz
tarihi Sarıkaya Roma
Hamamı…
Ama konunun temelinde ‘Yozgat’a
turist gelir mi’, sorusuna yanıt arayarak
başlayalım isterseniz.
Geçtiğimiz haftalarda Nevşehir’in tarihi mekanlarına ziyaretimiz oldu.
Burada turizm
acentesi sahipleri, tur

VALİ ZİYA POLAT

rehberleri ve Türkiye
Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Temsilcisi ile
görüştük.
Tahmin edeceğiniz
üzere görüşmelerin
ana fikri ‘Yozgat ve
turizm potansiyeli’
oldu.
Turizmin otoritelerine, uzmanlarına
sohbetimizin satır
aralarında Yozgat’a
neden turist gelmez
sorusunu yönelttik.
Ağızlarından çıkacak her sözü kayıt
altına aldık, irdeledik,
detaylandırarak özellikle Yozgat kamuoyunun, yetkililerinin
dikkatine sunmaya
çalıştık.
Peki görüşmelerin
neticesinde ortaya
çıkan sonuç/sonuçlar
ne oldu?

SEYİT AHMET ARSLAN

Efendim,
Kapadokya aslında
tek başına Nevşehir
bölgesinden ibaret
değil.
Geniş bir coğrafyanın da adı.
O coğrafyada Yozgat da bulunuyor.
Ancak hem tanıtma, hem tanınma
hem de bu işin nimetlerinden yararlanma
adına geri planda kalmışız.
Gördük ki, Nevşehir’deki tur rehberleri
Yozgat’tan çok da
haberdar değil. Kısa
bir süre önce Kültür
ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi, Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse ve Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin girişimi ile 50’ye yakın
tur rehberinin konuk

edilmesi Kapadokya
bölgesinde Yozgat
adına bir farkındalık
oluşturmuş.
Ancak takdir edersiniz ki pandemi süreci her alanda olduğu
gibi turizm alanında
da yıkıcı unsur!
Tur rehberleri,
acente sahipleri bu ziyaretle Yozgat’ı biraz
daha yakından tanıma
imkanı bulmuş.
Bu tür programlar
karşılıklı olarak sıklıkla tekrarlanmalı.
Yozgat’ın en önemli tarihi mekanlarından Sarıkaya Roma
Hamamı, kısa bir süre
önce ören yeri olarak
tescillendi.
Tescilin gerçekleşmesinde Kültür
ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi, Kültür
ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdür
Yardımcısı hemşerimiz Seyit Ahmet Aslan ile Yozgat Valisi
Ziya Polat’ın ciddi
gayretleri bulunuyor.
Tescil ile birlikte
çevre düzenlemesi
projesi de onaylanmış
oldu.
Yine son minvalde
Yozgat Valisi Ziya Polat, Roma Hamamı’nın
etrafında bulunan Vali
Konağı’nın ve İl Özel
İdare’ye ait tesislerin
bir kısmının yıkılması
yönünde bir tasarrufta bulundu.
Bu ne demek oluyor?
2018 yılında tarihi
hamam etrafında bulunan ve kazıya engel
olan yapılar üzerinden
yürütülen istimlak ve
yıkım çalışmaları de-

vam edecek ve yeni
tarihi alanlar ortaya
çıkarılacak.
Yozgat Valisi’nin
yıkım kararı, bir süredir anlam verilemeyecek şekilde duran
çalışmaların yeniden
hareketlenecek olmasından dolayı yerinde
buluyorum ve özellikle bir Yozgatlı olarak
teşekkür ediyorum.
Bu anlamda sürece
her zaman katkı sağlayan ve önemli kazanımları olan hemşerimiz Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
hemşerimiz Seyit Ahmet Aslan’a, kurumun
genç ve çalışkan müdürü Hüseyin Çiftçi’e
gayretlerinden ötürü
teşekkür ediyorum.
Sarıkaya Roma Ha-

HÜSEYİN ÇİFTÇİ

YOZGAT VALiSi’NDEN

TARiHi TASARRUF!
Polat, hamamın yanında bulunan vali
konağı ve tesislerin bir kısmının yıkılması
yönünde tasarrufta bulunarak, yüzey
araştırmalarının genişletilmesi için de önemli
bir kararın altına imza atmış oldu.
Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde 2018 yılında
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne
alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica
Therma Roma Hamamı'nın yanında bulunan
valilik tesislerinin bir kısmının yıkılması
yönünde karar alındığı bildirildi. Tesislerin
yıkılması ile tarihi mekanda yürütülen ve bir
süredir duran yüzey kazıları devam edecek.
İLK DEFA ÖREN YERİ
OLARAK TESCİLLENDİ
Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız
bir hastalığa yakalanan kızının burada
iyileşip ayağa kalktığına inanılan, mimarisi
ve 2 bin yıldır var olan 50 derece sıcaklıktaki
suya sahip olan Roma Hamamı kalıntıları ve
havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan
kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı.
GENÇ MÜDÜRDEN YOĞUN MESAİ
Dünyanın ilk tedavi merkezlerinden olan
tarihi alanın turizme kazandırılması amacıyla
yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi
tarafından çalışmalar hızlandırıldı.
TEŞEKKÜRLER SEYİT AHMET ASLAN
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın valilik görevi ile
birlikte yakından takip ettiği Sarıkaya Roma
Hamamı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür

VALİ
KONAĞI
K
YIKILACAIĞA
TARİH AÇAK
ÇIKAC
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
hemşerimiz Seyit Ahmet Aslan’ın desteği ile
‘Ören Yeri’ olarak tescillendi.
Yozgat’ta ilk defa bir tarihi alan ören yeri
olarak tescillenip çevre düzenlemesi projesi
hazırlanmış oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın
yakından takip ettiği süreç, hemşerimiz
Arslan’ın desteği ile kurul onayından geçerek
onaylanması ile neticelendi.
VALİ’DEN TARİHİ KARAR

Yozgat Valisi Ziya Polat, tarihi hamamın
saklı bölümlerinin kurtarılmasını, gün yüzüne
çıkarılmasını sağlayacak tarihi bir karar daha
imza attı.
2018 yılında tarihi hamamın etrafında
başlatılan istimlak çalışmaları kapsamında,
bazı binalar yıkılmış, bu sayede yeni tarihi
alanlara ulaşılmıştı.
Roma Hamamı’nın turizme ve ekonomiye
kazandırılması için Yozgat Valiliği, İl Kültür ve

mamı’na dair toprak
altından çıkarılan her
bulgu, şehrimizin turizm potansiyeli adına
ciddi bir hazine.
Aslında konuyu
detaylandırdığımızda
pek çok gerçeği dile
getirmek, mercek
tutmak gerekiyor. Ancak, biz geçmişi karıştırmak yerine yeni
gelişmeleri takip edelim, sürecin etkileri
üzerine konuşalım.
Yozgat’a turist gelir m?
Elbette ki gelir!
Mühim olan şehrin,
şehri temsil edenlerin
turiste bakış açısı.
Unutturmayın ilerleyen süreçte Yozgat’ın yıllarca ihmal
etmiş turizm alt yapısını birlikte konuşalım, irdeleyelim olur
mu?

ROMA
HAMAMI
TARiHi

Sarıkaya Roma Hamamının antik
dönemde bir termal tedavi merkezi
olduğu anlaşılmaktadır. Yapının en üst
kısmındaki friz süslemelerinde boğa başı
figürü ve yılan figürleri birlikte işlenmiştir.
Yılan figürü mitolojide tıp ve sağlık tanrısı
olan Asklepios’un simgesidir. Ayrıca
Yozgat Müze Müdürlüğüne Sarıkaya
İlçesinden getirilen bir kadın heykeli
torsosu Asklepios’un kızı sağlık ve
temizlik tanrıçası Hygeia’ya heykellerini
andırmakta, en çok da Antalya’da bulunan
Tlos Antik Kenti 2011 yılı tiyatro kazılarında
ortaya çıkan Faustina Minor heykeline
benzemektedir. Bundan başka, 2014 yılı
kazılarında 145-146 yıllarına tarihlendirilen
Antoninus Pius’a ait bir Kayseri şehir
sikkesi de ele geçmiştir. Bu bilgiler
ışığında Sarıkaya Roma Hamamının yapılış
tarihini M.S. 2. Yüzyılın ortaları olarak
belirlemek mümkündür.

Turizm Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi’nin
işbirliğinde başlatılan yıkım çalışmaları,
Vali Ziya Polat’ın hamamın yanında bulunan
ve kazıya engel teşkil eden aralarında
vali konağının da bulunduğu tesislerin bir
kısmının yıkılmasının önünü açan kararı ile
devam edecek.
SÜRECİ HIZLANDIRACAK
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın tarihi tasarrufu
ile dünyadaki en önemli tarihi mekanlardan
olan Roma Hamamı’nın diğer bölümlerinin
de turizme kazandırılması ve sürecin
hızlandırılması adına kamuoyundan da büyük
destek buldu.
Dünya üzerinde ayakta kalabilen ve 2 bin
yıldır sıcak suyu akan iki yapıdan bir tanesi
İngiltere’de diğeri ise Yozgat’ta bulunuyor.
Yozgat’taki tarihi dokunun toprak altındaki
bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması
şehrin turizm potansiyeline de ciddi katkı
sağlayacak. Tarık YILMAZ
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Anılarla Mazideki Yozgat – 81
Yozgat’ın Tarihi Saat Kulesi

İSMAİL
CENAN
Bugünkü anılarımdada YOZGAT ın tarihi SAAT KULESİ nden
bahsedeceğim.
Belediye Başkanı
TEVFİK ZADE AHMET
BEY tarafından 1908
yılında mimar ŞAKİR
USTA tarafından yapılmıştır. Şehrin tam
orta yerinde kurulmuş olan saat kulesi
kare prizma gövdesi
ve ihtişamıyla dikkat
çekmektedir. Enine
silmelerle altı kata
bölünen kulenin üst
kısmı, şerefe gibi bir
balkonla çevrilidir. En
üst kısmıda çan şeklinde bir külah vardır.

Külahın altında her
yüzeyde bir saat katranı yer alır. Saat çanı
288 kg ağırlığındadır.
Saat çanı her yarım
ve tam saatte isabetli
olarak vurmaktadır.
Kuleye çıkış kuzeyden,
yuvarlak kemerli kapıdandır.
Çanın topu sekiz
parça 282 kg saatın
topu 50 kg ağırlığındadır. Bu çok ağır
olan çanı o zamanın
en güçlü hamalı KÖR
MUSA iki kırmızı lira
karşılığında çıkarmıştır. ALLAH ondan razı
olsun ALLAH rahmet
eylesin mekanı cennet
olsun. Her yarım ve
tek saatlerde ispatlı
olarak çalan saatın
üzerinde N O R E Z
J U R A ve L.D O D
OBEY GADET
yazılıdır. Kuleye kuzeydeki kapıdan girilir. Ve zikzağ şeklinde

ahşap merdivenlerle
çıkılır. Şerefenin altında aşağı doğru her
katta küçük yuvarlak
kemerli bir pencere
bulunur.
TARİHİ
ASKERLİK
ŞUBESİ
II . ABDULHAMİT
döneminde 1896 yılında yapılmıştır. Sarı
kesme taştan inşa
edilmiş bina, kırma
çatılı ve iki katlıdır.
Yapı girişinin orta
kısmında yer alan
çıkma ile pencere kemer ve söveleri renkli
taşlarla hafifçe dışarı
taşırılmıştır. Çıkmanın
üçgen alınlığında sarı
kırmızı ve yeşil renklerden oluşan OSMANLI ARMASI nın
kabartması görülmektedir. Arma kenarında
II. ABDULHAMİD in
tuğrası yer almaktadır.

Dış çephe görünüşü
ile NEOKLASİK uslüp
özellikleri gösteren
yapının revaklı kısmından içeri girildiğinde
yuvarlak kemerli bir
kapıyla karşılanır.
Kapının üzerinde “
DAİRE İ ASKERİYE “
yazılmaktadır. Yapının
üst katına TRABZANLI
bir merdivenle çıkılır.
Alt ve üst kat odaları salonun iki yanına
sıralanmıştır. Odaların
içlerinde yüklükler ve
şerbetlikler vardır.
YOZGAT’IN
TARİHİ
CUMHURİYET İLKOKULU
Zamanın maarif
vekili NECATİ BEY
tarafından 1927 de
vali ALİ RIZA BEY ve
maarif müdürü ŞEVKİ BEY in gayretleriyle yapımına başlanmış
29 EKİM 1930 da ilk
okul olarak hizmete

açılmıştır. Kesme taştan yapılmış iki katlı
geniş saçaklı, kırma
çatılı dikdörtgen planlı
bir yapıdır.
Doğu batı doğrultusunda uzanan yapının
dört köşe ve ortası
iki yönde çıkıntı yapmaktadır. Bin metre
karelik bir alanı kaplayan yapının alt ve
üst katı ayrı planlıdır.
Alt katta T biçiminde
kata çıkış merdiveni
bulunmaktadır. Sofanın etrafında odalar
yer almaktadır. Alt katın pencereleri yuvarlak kemerli üst katın
sivri kemerlidir. Üst
pencereler OSMANLI DÖNEMİ yapılarını
hatırlatırken, pencerelerin alt ve üstlerindeki silmelerde dikkat
çekicidir. Binanın alt
katı depo ve kalorifer
kazanı olarak düzenlenmektedir.

NİDA TÜFEKCİ
ANITI (SÜRMELİ
ANITI)
YOZGAT lı türk
halk müziği sanatçısı
NİDA TÜFEKÇİ adına
yaptırılan sürmeli anıtı
2005 yılında açılmıştır.
YOZGAT ta sürmeli
türküsü söylenirken
akla NİDA TÜFEKÇİ
gelmektedir. Türkiyenin bütün yörelerinden türküler derleyen
sanatçı, YOZGAT ta
çok sayıda türkü derlemiştir.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya başka
bir makalede buluşmak üzere yazımı
ENİS BEHİÇ KORYÜREK
(1891 – 1949)
BİZ KİMLERİZ adlı
şiiriyle bitiriyorum.
Hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler
BİZ KİMLERİZ

Biz kimleriz?... biz
“ ALTAY “ dan gelen
erleriz.
“ÇAMLIBEL” de
uğuldarız. Çoşar gürleriz.
Biz öyle bir milletiz
ki ezelden beri,
Hak yolunda, yalın
kılıç, hep seferberiz.
..
“ Zafer “ bizim
şaha kalkmış küheylanımız;
Atıldı mı durduramaz ne dağ, ne deniz…
Felaketler pençemizde oyuncak olur
Yangınlarda bütün
cihan Alsancak olur.
Tan yerinden yıldırımlar saçan sesimiz
Gün batısı üzerinde
şöyle duyulur;
Fırtınalar yoldaşındır na ra salan TÜRK !
Hey koca Türk,
Tanrısından kuvvet
alan TÜRK !

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, projeleri ile göz dolduruyor

BAŞKAN EKiNCi’YE BiR öDüL DAHA!
Sorgun Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisi tarafından çok
sayıda belediyenin katılımıyla düzenlenen yarışmada ‘Hilal
Evler’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.
Kent ve Başkan Dergisi tarafından Malatya’da bir otelde
düzenlenen ödül törenine, Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Malatya Milletvekili ve önceki Dönem Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TBMM Dijital Mecralar
Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim
Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin dört bir yanından belediye
başkanları, protokol, basın mensupları ve çok sayıda davetli
katıldı.
Başkan Ekinci ödülü Malatya Milletvekili ve önceki Dönem
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin elinden aldı.
Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Ekinci,
“Kent ve Başkan dergisi tarafından Türkiye genelinde yapılan
oylama sonucunda ‘Hilal Evler’ projemiz ile ödül aldık.
Bu ödülü bize layık görerek, şahsımı onurlandıran Kent
ve Başkan Dergisi ekibine ve oylarıyla bizleri destekleyen
tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz,
milletimiz, Sorgun’umuz için canla başla çalışmaya ve
çalışmalarımız ile örnek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daha öncede
Kamu-Der tarafından yılın başarılı belediye başkanı seçilmişti.
Başkan Ekinci'nin çalışmaları ilçe halkı tarafından da takdirle

karşılanıyor. Ekinci, ilçenin çehresini değiştirecek projelere
imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.
HİLAL EVLER NEDİR?
Daha önce Çamlık TV'de Yozgat Gündemi programına

konuk olan Başkan Ekinci, Hilal Evler projesini şöyle
anlatmıştı; Üç mahallede üç Hilal ev yapacağız. Sosyal
içerikli ve bazı yaralara parmak basacak sosyal hizmet
götürecek maksatlı projemiz var.
Bu mahalleleri seçerken özellikle ekonomik durumu
zayıf, soba kullanımının olduğu mahalleleri tercih ettik. Bu
mahallelerde birden çok çocuk sahibi olan ve bu çocuklar
arasında yaş farkı var.
Mesela biri beş biri 12 yaşında diyelim. Birisi sınava
hazırlanacak birisi de oynayacak. Ders çalışma imkânı
bulamadığı zaman bu ders çalışma imkânı olmayan çocuk
var. Biz de bu ihtiyacı gördüğümüz için çocukların ders
çalışabileceği ders çalışma solanları, etüt salonları olacak.
Ailesi ile birlikte gelebilir. Çocukların oyun oynayabileceği
zaman geçirebileceği kreş mantığı ile bir mekân da olacak.
Öte yandan buralarda annelerimiz daha çok el işi yapıyorlar.
Bunu yapıyorlar ama bunu ekonomiye dönüştüremiyor.
Bu hilal evlerin içinde üretebileceği ürünlerin kurslarını
alacak. Halk eğitim desteği ile bu kursları açacağız.
Biz bu ürünleri alıp satış noktasına götüreceğiz. Madde
bağımlılığını azaltacak psikolojik noktada da destek olacağız.
Sosyologlarımız olacak. Aile içi eğitim noktasında da eğitim
verilecek. Pilot olarak üç mahallede başlatacağız. Proje hazır.
İhale aşamasına geçeceğiz. Bu projeyi çok önemsiyorum.
Ailelerimize dokunmamız lazım.” Eda DEMİREL

TARLADA 60 KURUŞ

MARKETTE 3 LiRA
Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır
köyünde bulunan tarlalarda soğan hasadı,
çevre illerinden gelen işçiler tarafından
yapılıyor.
Tarlada 60 kuruş olan soğanın kilosu
markette ise 3 liradan satılıyor.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden Yozgat’a
gelen tarım işçileri, soğan hasadı için
erken saatlerden itibaren tarlada çalışmaya
başlıyor.
Kurumuş soğanların sökümünü yapıp
çuvallara dolduran işçilerin soğanları

kamyonlara yüklenip satışa hazır hale
getiriliyor.
Soğan tarlasında çalışan işçilerden
Adem Sakın, bu yıl 10 ton verim elde
edebileceklerini söyleyerek tarlada soğanın
70 kuruşa satıldığını dile getirdi. Sakın,
“Tarlada soğan fiyatının 1 TL’nin üzerinde
olması gerekiyor.
Maliyetler çok yüksek çiftçi bu fiyata
zarar ediyor. Tarladan 60-70 kuruşa alınan
soğanlar marketlerde 2-3 liraya satılıyor”
dedi. IHA

KOP'UN KATKISI BüYüK

KOP Bölgesinin 2021-2023 yılları arasını
kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe giren KOP
Bölge Kalkınma Programı; valilik, kamu
kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde
düzenlenen toplantıyla Karaman’da tanıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığını oluşturan;
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir,
Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin
2021-2023 yılları arasını kapsayacak KOP
Bölge Kalkınma Programı, Piri Reis Kültür
Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısı
ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı
ile duyuruldu.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık,
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin, Karaman Belediye
Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Namık Ak ile Vali Yardımcıları, ilçe

kaymakam ve belediye başkanları, kurum
müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarından
temsilcilerin katıldığı programda, 20142018 yılları arasında yürütülen KOP Eylem
Planı hakkında genel değerlendirmeler
aktarılırken, 2021-2023 yılları arasını
kapsayacak olan KOP Bölge Kalkınma
Programı hakkında bilgiler verildi.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Mahmut Sami Şahin’in “KOP İdaresi Bölge
Kalkınma Programı tanıtımı ve KOP İdaresi
Desteklerine” dair yaptığı genel sunumun
ardından programın ilk bölümü KOP İdaresi
koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen
bilgilendirme sunumları ile sona erdi.
Öğleden sonraki çalıştay programında
ise ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla
“Sulama”, “Tarım”, “Kültür-Turizm-Soysal”
ve “Sanayi-Enerji” olmak üzere dört grupta
bölgenin ihtiyaç, sorun ve öncelikleri ile
KOP İdaresinden beklentilerini ele alındı.
HABER MERKEZİ
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Ocak Hatıralarım (36) - 2

KENAN
EROĞLU
Hiçbir şahsi menfaat endişesi olmaksızın,
Yüce Türk Milletine
hizmet etmenin manevi hazzını tattıracak örnek şahsiyetler
bulunmalıdır.
Beraberce ve el ele
vererek eğer bunu
temin edemezsek
toplumumuzun bu çöküşünün önüne geçemeyiz.
Ocağımız;
Faaliyetlerini,
Milli birlik ve beraberliğimizin devamına
ve pekiştirilmesine.

Milli kültürümüzün
bütün unsurları ile
tanıtılıp benimsetilmesinin önemine inanmış
olarak düzenlemektedir.
Ocak;
Temel değerimiz
olan Türk Milliyetçiliğinden asla taviz vermeden, Türklüğü ve
İslamiyeti bir bütün
olarak, etle tırnak gibi
değerlendirmektedir.
Bütün bu görüş ve
düşüncelerin ışığında,
Yozgat’ın kültüründe ve folklorunda
önemli bir yeri olan
Yozgat Sürmelisi’ni
esas alarak “Sürmeli
Gecesi”ni tertiplemiş
bulunuyoruz.
Yozgat’ımız yapısı itibariyle milli ve
manevi değerlerine
sahip çıkan huzurlu
ve muhafazakâr bir
ilimizdir.

EMİNE KOÇ

BAYRAM BİLGE TOKEL

Kültür zenginliklerimizin ve unutulmaya
yüz tutmuş folklor
kaynaklarımızın günışığına çıkarılması,
yaşatılması ve gelecek
kuşaklarımıza aktarılması milli bir görevdir,
diye düşünüyoruz.
Cumhuriyetten
önce, Yozgat’ta kurulan Panayırlar, yapılan
at yarışları, cirit oyunları ve hıdrellez şenlikleriyle gelenek ve
göreneklerini yaşatmada Yozgat büyük
kararlılık göstermiştir.
Tarihi bir gerçektir
ki;

Kırım savaşına
Çapanoğlu’nun Bozok
Sancağı katılamadığı
için Kırım kaybedilmiştir.
Yine;
2. Mahmut zamanında Nizam-ı Cedit
askeri teşkilatı kurulurken ilk olarak 5.000
asker Bozok Sancağı’ndan istenmiş ve
Padişah otağı önünde
Tarih kitaplarımıza geçen resmigeçit yapmışlardır.
Yine Çanakkale’de;
Yozgat’tan giden
erlerin kahramanlıkları, Atatürk’ün meydan

ALİ OSMAN AKKUŞ

yerindeki anıtında yazılı olan veciz ifadeleri
ile tarihe geçmiştir.
“Yozgat Sürmelisi”
de Yozgat Folklorunda
önemli bir yer işgal
etmektedir.
Yozgat’lı olup ta
“Yozgat Sürmelisi’ni
dinlerken duygulanmayan Yozgat’lı var
mıdır?
Yozgat Türk Ocağı
olarak;
Milli ve mahalliyi bir
araya getirerek, uzun
bir aradan sonra bu
gün 2 matine halinde
“Sürmeli Gecesi”ni
daha sonraki yıllar-

ŞEVKET SUSAM

da daha kapsamlı bir
şekilde gelenekleştirerek Hıdrellez günlerini
de içine alacak şekilde
3 Mayıs’ta yapmayı
düşünmekteyiz.
Geleneklerimizi
yaşatmak ve onları
bizden sonraki nesillere aktarmak milli bir
görevdir.
Türk Ocağı olarak
bu idrak içinde;
Yozgat folklorunda
önemli bir yer tutan
milli ve manevi değerlerimizi yaşatabilir ve
bizden sonraki nesillere aktarabilirsek Türk
Ocağı olarak görevi-

mizi yapmış sayacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle,
Başta gecemize
iştirak eden siz değerli
misafirlerimize,
Bizi kırmayıp gecemize iştirak eden TRT
sanatçılarından;
Sayın Ali Osman
Akkuş’a
Sayın Emine Koç
hanımefendiye,
Ve gecemizin hazırlanmasında bizden
çok gayret sarf eden
Bayram Bilge Tokel’e,
Mahalli sanatçımız
Şevket Susam’a
Halk Oyunları ekibine.
Gecenin hazırlanmasında emeği geçen
tüm arkadaşlarımıza,
Huzurlarınızda teşekkür ediyor, Saygılar sunuyor ve iyi
eğlenceler diliyorum.”

POLAT ‘HAYIRLI OLSUN’ DEDi

HEDEF A SINIFI AKREDiTE BORSA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
Boğazlıyan Ticaret Borsası Akreditasyon denetimine
tabi tutuldu. TOBB tarafından oda, borsa faaliyetlerinin
iş dünyası nezdindeki saygınlığını arttırılması, odalar
ve borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi,
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk oda, borsa
sisteminin Avrupa oda, borsalar sistemine uyumunun
sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi
kapsamında, Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın denetimi
gerçekleştirildi. TOBB Akreditasyon Kurumu adına
bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Uygunluk
Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.'den Denetçi Engin Deniz
gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen denetimde Boğazlıyan Ticaret
Borsası akreditasyon standardını oluşturan yönetim ve
borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi,

Yozgat Valisi Ziya Polat,
İl Jandarma Komutanı olarak
Yozgat’ta göreve başlayan,
Jandarma Albay Halil Başer’i
makamında ziyaret etti.
Vali Polat, Başer’e yeni
görevinde başarılar diledi.
Geçtiğimiz günlerde
Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Atama
Kararıyla birlikte 4 tuğgeneral ve
4 albay emekliye sevk edilmiş,

15 general ve albay, bir üst
rütbeye terfi ettirilmişti.
Geçtiğimiz yıl Temmuz
ayında yayınlanan kararname ile
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
görevine atanan Jandarma
Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz
emekliye ayrılmış yerine,
Tunceli İl Jandarma Komutan
Yardımcısı Jandarma Albay Halil
Başer atanmıştı.
Eda DEMİREL

iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi
ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite,
iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi, danışmanlık ve
destek, iş geliştirme ve eğitim, borsacılık faaliyetleri
başlıkları altındaki kriterler denetlendi.
Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Halıcı, denetimde Ticaret Borsası'nın kuruluşu,
yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgiler vererek
Borsanın stratejik plan ve hedefleri hakkında bilgi
aktarımında bulundu.
Akreditasyon denetiminin açılış toplantısına Ticaret
Borsası Yönetim Kurul Başkanı Harun Halıcı, Borsa
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu,
Genel Sekreter Ali Ayık, Akretidasyon Sorumlusu Vural
Yeşil, Muhasebe Sorumlusu Nesrin Avcı, Haberleşme
Sorumlusu Orhan Canagir katıldı. HABER MERKEZİ

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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ERDEM'iN ACI GÜNÜ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
emekli ve Yozgat Belediyesi Meclis
Üyesi Osman Erdem’in Eşi Dürdaniye
Erdem vefat etti.
Erdem'in vefatı ailesi kadar
sevenlerini de üzdü. Dürdaniye Erdem
dün Çapanoğlu Büyükcamiinden son
yolculuğuna uğurlandı.
Erdem, dün öğle namazına müteakip

kılınan cenaze namazı sonrasında
Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı
Burunören Köyünde toprağa verildi.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Merhumeye Dürdaniye Erdem’e
Allah’tan rahmet, Osman Erdem başta
olmak üzere ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
Murat KARATEKİN

ARAPLI FASULYESi

PAZARDAKi YERiNi ALDI
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı
Kasabasında tamamen doğal ve organik
şekilde yetiştirilen taze fasulye tezgahlarda
yerini aldı.
Bölgede 15 yıldır Araplı Kasabasında
fasulye üreten Adem Köçer, Kasabalarının
meyve ve sebze üretimi, arıcılık faaliyetleri
ve tertemiz doğasıyla hem doğaseverlere
hem de doğal beslenmeye önem verenlere
eşsiz fırsatlar sunduğunu belirterek “Yeşil
fasulye bölgenin en meşhur aynı zamanda
organik sebze çeşididir. Biz hiçbir yerden
tohum almayız. Kendi tohumumuz kendimiz
üretiriz. Turşusu ayrı, kavurması ayrı,
sulu yemeği, kurutması ayrı toplamda 12
çeşit yemek yapılabiliyor. Yani saymakla

bitmez. Bunların birçok isimleri var.
Araplı fasulyesini yiyen bir daha ister.
Toprağından, suyun ve tohumdan bölgenin
en vazgeçilmez sebze çeşididir” dedi.
Araplı Fasulyesi pişirildiği zaman
irileşmesinin yanı sıra ata dede tohumlarının
ekiminden toplanmasına kadar geçen
süreçte gübre ve ilaç kullanılmaması ve
bölgenin mikroikliminin o eşsiz lezzetin
oluşumunda büyük katkısı olduğunu
söyleyen üretici Adem Köçer “Bu yıl 4
dönüm tarla üzerin yeşil fasulye ekimi
yaptım. Yağışların yeteri kadar olmaması
nedeniyle bir önceki yıla göre verimler daha
düşük. Bu yıl fasulyenin kilosunu 15 TL ile 20
TL arasında satıyoruz” dedi. İHA

Yedek Parça

Separoto Yedek Parça Yozgat | 0507 048 39 90
100. Yıl Sanayi Sitesi 2. Cadde No : 23 / A Şeyh Osman Mahallesi, 66200 Merkez/Yozgat Tel : 0 (354) 564 20 46
Ankara Sipariş :Telefon : 0506 411 90 10 Her Çarşamba Ankara’dan Sipariş Getiriyoruz.

Kalite Ve Orjinallik Garantisi

www.separoto.com.tr

iLK DERS ZiLi ÇALDI
2021-2022 İlk Öğretim
haftası açılış ve kutlama
Programı Cumhuriyet Orta
Okulu bahçesinde yapıldı.
Düzenlenen törene
Vali Yardımcısı Engin Tok,
belediye Başkan Yardımcısı
Murat Tanışman, Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, daire
müdürleri, okul müdürleri ve
vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal
Marşı’nın okunmasından
sonra konuşan Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, Göz
aydınlığımız, evlerimizin
neşesi, bu günümüz ve
geleceğimizin umut ve gurur
kaynağı sevgili evlatlarımızın
hizmetkarı olmanın ve yüz
yüze eğitime başlayarak onlara
yeniden kavuşmanın sevinci
ve mutluluğu yaşadıklarını
söyledi.
ÖĞRENCİLERİMİZE
KAVUŞTUK
Yazıcı, “6 bin 8 okul öncesi,
42 bin 249 temel eğitim, 23
bin 161 ortaöğretim öğrencisi
olmak üzere toplam 71 bin
419 öğrencimiz, bizim için
gülzar mesabesinde olan
452 okulumuzda şefkat ve
sevgi dolu yürekleriyle
onları bekleyen saygıdeğer
öğretmenlerimize
kavuşmuşlardır.
Cumhuriyetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün belirlediği muasır
medeniyet hedefine ulaşmak
ve çocuklarımızın bu hedef
doğrultusunda yetişmelerini
sağlamak için tüm süreçler
dahilinde, hazırlık ve planlama

işlemleri tamamlanarak
eğitime başlanılmıştır” dedi.
51 OKULUN ONARIMI
YAPILDI
51 okulun onarımının
yapıldığını ve 7 milyon 700
bin lira harcandığını belirten
Yazıcı, “Birisi ortaokul, İkisi
ortaöğretim okulu olmak
üzere üç okulumuz eğitim
sistemimize dahil edilmiş,
300 yatak kapasiteli bir
öğrenci yurdumuzun yapımı
tamamlanarak öğrencilerimizin
hizmetine sunulmuştur. Bu
yatırımların toplam bedeli 40
milyon 470 bin liradır. Tahmini
bedeli 135 milyar lira olan
17 adet yeni yatımın yapım
ve ihale işlemleri devam
etmekte olup, hedefimiz ikili
eğitime tamamen bitirmek,
kullanım ömrünü tamamlamış
okullarımızı yenilemek ve
etkinlik alanlarını optimum
düzeye çıkarmaktır” dedi.
ÜCRETSİZ KİTAPLAR
DAĞITILDI
Yazıcı, “732 bin 686 ücretsiz
ders kitabı öğrencilerimize
dağıtılmıştır. En son yapılan
öğretmen atama sürecinde
İlimize 200 sözleşmeli
öğretmen ataması yapılmıştır.
Eğitim ailemize yeni katılan
arkadaşlarımıza hoş geldiniz
diyerek, sağlık, esenlik ve
başarılar diliyorum. Hassaten
salgın sürecinde okullarımızda
her türlü tedbir alınmış ve
tüm süreçler titizlikle takip
edilmektedir. Çocuklarımızın
okul haricindeki diğer yaşam
alanlarında da yetişkinler
olarak bizlerin salgın

kurallarına uygun hareket
etmemiz oldukça önemli ve
elzemdir. Üzerinde gururla
yaşadığımız aziz Vatanımız,
Dünyanın en stratejik
coğrafyasında bulunmaktadır.
Bu nedenle, Vatanımıza ve
Milletimize yönelik yapılan
saldırı ve ihanetlerin şimdiye
kadar olduğu gibi bundan
sonra da devam edeceğinin
bilincindeyiz. Bu bilinçten
hareketle; daha güçlü bir
Türkiye için, maziden atiye
giden kutlu yürüyüşümüzde
Milletimizin kök değerleriyle
bezenmiş, akademik bilgi
ve beceriyle donatılmış,
Atatürk’ün ifadesiyle;
“ fikri hür, vicdanı
hür, irfanı hür nesiller”
yetiştirmek öncellikli görev
ve sorumluluğumuzdur.
Bu sorumluluğun ifası için
her türlü yorgunluk bizim
için huzur ve mutluluk
kaynağıdır. Bu huzurun tadıyla
hemhal olan, yeryüzünün
ve kalplerin baş mimarı
saygıdeğer öğretmenlerimize,
çocuklarımızı yetiştirip bizlere
emanet eden kıymetli anne
ve babalara şükranlarımı
sunuyorum” diye konuştu.
Konuşma sonrasında
program öğrenciler tarafından
şiirlerin okunması, okula hoş
geldin müzik dinletisi, halk
oyunları gösterisi, sekizinci
sınıf öğrencilerinin birinci sınıf
öğrencilerine çiçek takdimi
sonrasında vali Yardımcısı
Engin Tok tarafından ilk ders
zilini çalmasıyla sona erdi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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YOZGAT’I DiNLEYECEKLER
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve
Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Yozgat’a
geldi. Parti binasında partililerle buluşan
milletvekilleri, CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven ve parti yönetimi ile birlikte 2 gün
boyunca Yozgat’ın sorunları hakkında esnaf ve
vatandaşlarla görüşeceklerini söylediler.
KILIÇDAROĞLU’NUN İLGİSİ BÜYÜK
Parti binasında açıklamalarda bulunan CHP
Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’a hep
ayrı bir ilgisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin
özellikle son üç yıldır ne olduğu belli olmayan
biz göre ucube bu sistemde tek adam rejiminde
Türkiye Cumhuriyet tarihinde görüşmemiş
bir şekilde savruldu yönetilemiyor. Her geçen
gün her alanda ülke daha da daralıyor daha
zorlanıyoruz ülkemiz maalesef hak ettiği
noktada değil. Bu noktada ilgili olarak Yozgat
olarak biz siyasette çok şanslı olmamıza
rağmen bu sistemde Cumhurbaşkanı yardımcısı
sayın Fuat Oktay Yozgatlı olmasına rağmen
Yozgat yine siyasette hizmette hak ettiği
emeğinin karşılığını alamamıştır alamıyor.
İşçimiz perişan çiftçimiz perişan esnafımız
perişan emeklimiz perişan işsizimiz perişan
dolayısıyla ülke yönetilemiyor. Sayın genel
Başkanımızın öncülüğünde hiç kimse karamsar
olmasın her sorunun mutlaka bir çözümü var
çözüm önümüzde ki ilk fırsatta demokratik
yönden gelecek ilk sandıkta bu kötü gidişata
dur demek bu iktidarı göndereceğiz. Bundan
sonra ki millet ittifakının oluşturduğu yeni bir
sistemde herkesin kendisinden mecliste temsil
edildiği güçlendirilmiş parlamenter sistemi
tekrar getirerek ülkenin rahatlamasına toplumun
kucaklaşmasına toplum ötekileşmekten çok
çekti. Yozgat’ı hak ettiği noktaya taşıyacağız
Yozgat’ın özellikle ele alınması lazım
Cumhuriyet Halk Partisi yada dostlarının
başında olduğu iktidarın ve Yozgat’ın mutlaka
adına öncelikli il denir özellikle ele alınması
lazım. Yozgat Türkiye ortalamasının Ak Parti’ye
20 yıldır Türkiye ortalamasının her seçimde
en az 10 15 puan üzerinde oy vermiştir ama

karşılığı Yozgat en çok göç veren illerin
başında gelmektedir. Yozgatlıda artık iktidara
dersini verecek Yozgatlıda kararını vermiş
durumda inşallah hep birlikte bu kötü gidişe dur
diyeceğiz” şeklinde konuştu.
İKTİDARA KOŞUYOR
Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal,
Kırıkkale’de çok fazla Yozgatlı olduğunu
belirterek, “Doğup büyüdüğüm yaşadığım
Kırıkkale’de çok fazla Yozgatlı kardeşlerimiz var
birçoğu aslında iş bulabilmek için Kırıkkale’ye
gelmiş insanlar hepsi de çok iyi ilişkilerimiz var
Kırıkkale’de Yozgatlıların Derneği var. Dernek
başkanımız çok yakın arkadaşımız onunda
selamlarını getirdik. Türkiye’de Cumhuriyet
Halk Partisi iktidara koşuyor Anadolu’da da
koşuyor Kırıkkale’de de koşuyor Yozgat’ta da
koşuyor. Biz de bu anlamda genel merkez
olarak bu koşuya yardımcı olabilmek partimizi
Yozgat’ta iktidar yapabilmek için çalışma
yapmaya proje üretmeye sizleri dinlemeye
geldik” dedi.
GEREKEN ÖNEM VERİLMEMİŞ
“Yozgat tarihi bir kent Türkiye için önemli
bir kent ama özellikle Ak Parti iktidarları
döneminde Yozgat’a gereken önem ve değer
verilmemiş” diyen Zonguldak Milletvekili Ünal
Demirtaş, konuşmasının devamında şunları
kaydetti; “Sürekli kan kaybetmiş bir kent
sürekli göç vermiş bir kent Anadolu’nun birçok
kenti bu dönemde bazı noktalarda iyileşmeye
giderken Yozgat geriye gitmiş netice itibariyle
Zonguldak’ta da hem Yozgat’ta da bir değişime
ve dönüşüme ihtiyaç var iktidar gerçekten
ülkeyi yönetemiyor. Yozgat sürekli geriye gitti
Zonguldak sürekli geriye gitti Kırıkkale aklınıza
gelen hangi il varsa geriye gitti. Artık bu yeni
sistem çalışmıyor Türkiye’de bir zihniyet
devrimine ihtiyaç var bir değişime ve dönüşüme
ihtiyaç var. Bunu aslında ilk işaret fişeğini 2018
genel seçimlerinde gördük ittifaklar yarıştı bir
tarafta cumhur ittifakı bir tarafta Millet ittifakı
ve uzun yıllar sonra ilk defa Yozgat’tan bir
milletvekili çıktı Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi
olarak da artık parlamentoda temsil edilir hale

BASSAGLIGI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Yozgat
Belediyesi Meclis Üyesi Osman Erdem’in Eşi

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

geldi bu son derece önemli bir kritik değişim ve
dönüşümdür.”
ÖNCELİK SORUN GÖÇ VE İŞSİZLİK
Yozgat’ın temel sorunları ile ilgili açıklama
yapan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de,
“Yozgat’ın temel sorunlarından bir tanesi ve
önceliği göç ve işsizlik. Yozgat göçü ve işsizliği
çözemezse Yozgat’ın büyümesini, gelişmesini
kalkınmasını imkanı yoktur. Bunu mutlaka
çözmek zorundayız.
Bununla ilgili iktidarın söyle bir düşüncesi
var. Yerelden kalkınma modeli diye bir model
var. Bu model Yozgat’ta anlayışı 20 yılda
iktidardalar. Yerelden kalkınma anlayışı başarılı
olsaydı Yozgat göç ve işsizlik diye bir sorunu
olmazdı. Demek ki Yozgat’ın yerelden kalkınma
modeli ile kalkınması gelişmesi, refaha
kavuşması mümkün değil. Yozgat kalkınacak.
Göçü ve işsizliği durdurmak zorunda.
Yoksa açık söylüyorum Yozgat 5 sene sonra
emin olun küçük bir ilçe olacak. Çünkü 2002
yılında 684 bin olan nüfusumuz bugün 424 bin.
2002 yılında 6 milletvekili vardı bugün 4 tane.
Belki bu sayı 3’e düşecek. Göç devam ediyor
çünkü. İstihdam ve yönetime dayalı yatırımı
biz Yozgat’a getiremezsek göçü ve işsizliği
engellememiz mümkün değil. Yozgat maalesef
eğitim ve öğretimde başarı düşüklüğü 58’nci
sırada. En az kamu yatırımı alan 10 il arasında.
Yozgat siyasi alanlarda özellikle Ankara’da çok
ciddi insanlarla güçlerle temsil ediliyor. 50-6-0
iktidara mensup meclis başkanlarımız, adalet
bakanlarımız oldu. Ama neticede Yozgat’ın
tablosu göç ve işsizlik yaşayan bir il. Yıllardır
istihdama dayalı hiçbir yatırım yok. Buradaki
yatırımların bir kısmı özel sektör. Yozgatlı
ülkesini ve milletini karşılıksız seven insanlar
olarak görürüm. Karşılıksız olarak ülkesini,
milletini seven insanlar olarak görürüm. Ama
Yozgatlının iyi niyetini bazı siyasi otoriteler
suiistimal ediliyor. Yozgatlının oyun iktidarların
cebinde gözüküyor. Ama ben inanıyorum ki
Yozgatlının oyu iktidarın cebinde değil. Bunu
son seçimde gösterecek” ifadelerini kullandı.
Kadir GÖRGÜLÜ

7
Vatandaş düşüncesini açıkladı

“BELEDiYE
YETERSiZ”

Yozgat Çamlık Gazetesi www.
yozgatcamlik.com haber portalından
düzenlediği anketlerle gündemin
nabzını tutmaya devam ediyor. www.
yozgatcamlik.com haber portalından
vatandaşlara yönelttiğimiz Yaşadığınız
Bölgeye Hizmet Veren Belediyenin
Hizmetlerinden Memnun Musunuz?
Sorusuna cevap verenlerin yüzde 36,2’si
‘Belediye yetersiz kalıyor’ seçeneğini
işaretledi. Bu seçeneği sırasıyla yüzde
20,6 ile Belediye Başkanı Yetersiz Kalıyor,
yüzde 16,4 ile Evet Memnunum/Daha
İyi Olabilir, yüzde 14, 9 ile Evet Çok
Memnunum, yüzde 11,4 ile yetersiz hizmet
alıyorum seçenekleri takip etti.
Murat KARATEKİN

ÇEKAŞ, ÜRETMEYE

DEVAM EDiYOR

Çayıralan Belediyesi tarafından
kadın istihdamını artırmayı ve ilçenin
ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen
Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi (ÇEKAŞ)
üretmeye devam ediyor. ÇEKAŞ tarafından
üretilen ürünler tamamen organik, doğal
ürünlerden elde ediliyor. konuya ilişkin
açıklama yapan Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, “Çayıralan Emekçi Kadınlar
Şirketi- ÇEKAŞ üretmeye devam ediyor.
Geleneksel usulle, hazırlanarak yıkanan
ve akabinde kaynatılan buğdayımız en
kısa sürede değirmende çekilip bulgur ve
türevleri olarak satışa sunulacaktır” dedi.
Başkan Codar, yine Çayıralan ve
köylerinde bahçelerde yetiştirilen ürünlerin
ÇEKAŞ tarafından değerinden satın
alındığını da sözlerine ekledi.
Eda DEMİREL
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ailelere seslendi:

“HER ZAMAN ARKALARINDA DURUN”
Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp,
11 yaşında güreşe başladığını belirterek,
her zaman arkasında ailesinin olduğuna
dikkat çekti. Katıldığı bir programda
ailelere seslenen Rıza Kayaalp, “Her zaman
çocuklarınızı arkasında durun” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi sporu ve
sporcuyu desteklemeye devam ediyor. ASKİ
Spor Kulübü, ‘Ankara’da Gençler Sporla
Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu’ projesini
başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hayata
geçirdiği projelerle Başkent’te sporu ve
sporcuyu desteklemeye devam ediyor.
ASKİ Spor Kulübü, dezavantajlı yaş
grubunda olan çocukların sosyal ve
ekonomik nedenlerden dolayı yönelemediği
spor ve sanatla buluşmaları için “Ankara’da
Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300
Sporcu” projesini hayata geçirdi. Projeye,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın katıldığı tanıtım töreniyle start verildi.
Tanıtım törenine Başkan Yavaş’ın yanı
sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan,
şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha
Akgül, ASKİ Spor’un antrenör ve sporcuları
ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve
vatandaşlar katıldı.
ARKALARINDA DURUN
Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve

Rıza Kayaalp de yaptıkları konuşmada genç
sporculara başarı diledi. Rıza Kayaalp,
konuşmasında projede emeği geçenlere
teşekkür ederek, “Biz bu yola çıktığımızda
11 yaşındaydık. Büyük hayallerimiz vardı.
Şampiyonluklar kazanıp, bayrağımızı göklere
çektirmek ve İstiklal Marşı’nı okutmaktı. Bu
kardeşlerimizi görünce de o yıllar aklımıza
geliyor. Arkamızda da iyi günde de kötü
günde de duran birileri vardı: annemiz ve
babamız. Şu an bakıyorum kardeşlerime
çoğunun anne ve babası burada ve hepsinin
gözünde büyük bir heyecan var. Her zaman
çocuklarınızın arkasında durun. Sizler
inanırsanız, onlar başaracaktır” ifadelerini

kullandı.
İKİSİNİ BİRDEN BAŞARABİLİRLER
Taha Akgül ise ailelere seslenerek, şunları
söyledi: “Ben ailelerimize şunu söylemek
istiyorum. Ailelerimizde şöyle bir kanı var;
spora giden, güreşe giden, tekvandoya
giden öğrenci derslerinde başarılı olamaz.’
Herkes mimar, herkes doktor, herkes
öğretmen olmak zorunda değil. Bizler de
hem sporumuzu yapıp hem okulumuzu
okuyup ikisini bir arada yapabiliriz. Biz
ailelerimize bunu gösteriyoruz. Hem dünya,
olimpiyat şampiyonu olup hem de yüksek
lisans yaptım. Spor çocuğu hem ahlaki hem
ruhsal hem de eğitim açısından kendisini

geliştirmesine yardımcı oluyor.
Ailelerimizin bunun bilincinde olması
lazım. Gençlerimizle birlikte olup,
onlarla antrenman yapacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Mansur
Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü'nde
şampiyonluk kazanmış sporcular
fotoğraf çektirirken, Başkan Yavaş’a
şampiyon sporcuların imzaladığı bir
milli forma hediye edildi. Programın
sonunda ise, Veli Erdem Karakülah bir
konser verdi.
12 AY SÜRECEK
‘Ankara’da Gençler Sporla
Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu’
projesi ile Ankara’nın çeşitli
bölgelerinden seçilen dezavantajlı
300 çocuğun, 12 ay boyunca yapılacak
etkinliklerle topluma kazandırılması
hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında
çocuklar, şampiyon sporcularla bir araya
gelecek, yaş gruplarına göre düzenlenen
müsabakalarda yeteneklerini gösterecek.
Ayrıca, kötü alışkanlıkları olduğu tespit edilen
çocuklara psikolojik destek sağlanacak.
300 çocuk için aylık olarak tarihi ve kültürel
geziler düzenlenecek. Bu geziler sayesinde
çocuklar farklı etkileşimlerde bulunabilecek
ve özgüvenleri gelişecek.
Murat KARATEKİN

SPOR66

BASLIYOR

Çamlık TV'de Murat Karatekin'in hazırlayıp
sunduğu Spor 66 programı yeni sezon izleyicisi
ile buluşuyor. Spor66 yeni sezonda da
birbirinden farklı konu ve konukları ile Yozgat'ta
sporun nabzını tutmaya devam edecek. Her
hafta Salı günleri izleyici ile buluşacak olan
Murat Karatekin ile Spor 66'ın ilk konuğu ise
Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktör Feridun
Dündar olacak. Spor66 yarın akşam 20:00'da
Çamlık TV'de olacak. Murat KARATEKİN

YOZGATLI OYUNCU
KAYSERi'YE TRANSFER OLDU
Kayseri Süper Amatör Küme
takımlarından Anayurtspor, yeni sezon
çalışmalarına başlarken kadrosuna üç
önemli oyuncu takviye etti. Kulüp Başkanı
Murat Akgöz, yeni sezon başlamadan 3-4
transfer daha yapacaklarını söyledi.
Kırmızı-Beyazlı takım Yozgat
Boğazlıyanspor’dan Cengiz Çay, İzmir
Çiğli Esentepespor’dan Mert Akgöz ve
Kayseri Argıncıkspor’dan Mevlüt Yılmaz’ı
kadrosuna kattı. Transfer olan üç oyuncu da
takım ile birlikte antrenmanlara başladı.
Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat
Akgöz, yeni sezonda güçlü bir kadro
kurmak istediklerini söylerken, imza atan
üç oyuncunun takıma katıldığını söyledi.
Akgöz, “Genç ve mücadeleci bir takım
kurmak için yola çıktık. Kurulduğumuz
günden beri özellikle gençlere yatırım
yapıyoruz. Yeni sezon başlamadan önce
takımımızı 3 veya 4 oyuncu ile takviye
edeceğiz” dedi. İHA

