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Hafta sonu soluğu İlçelerde aldı

BU VALi MESAi
NEDiR BiLMiYOR
Bu hafta sonu da ziyaretlerini sürdüren
Vali Polat Kadışehri ve Saraykent ilçelerinde
incelemelerde bulunarak esnaf ziyareti,
koronavirüs denetimleri yaparak yetkililerden
ilçe hakkında bilgi aldı. >>> 4. SAYFADA

YOZGAT, ESNAFINA

SAHiP ÇIKIYOR
Korona virüs salgınından en fazla etkilenen
esnaf için Yozgat’ta kampanya başlatıldı. 5'TE

ANADOLU ŞAİRLERİNDEN

DAMLALAR

Yozgat’ta küçükbaş hayvan varlığı artıyor

ALLAH YOZUNUZA

YOZ KATSIN
‘Bozok Yaylası’nda yaşamak için bir sürü nedenim var projesi’ kapsamında Yozgat’ta 48 vatandaşın koyunları
dağıtıldı. Söz konusu proje kapsamında Yozgat’ta küçükbaş hayvan sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor.

500 BİNE ÇIKACAK

“Anadolu Şairlerinden
Damlalar “ Kitabı Anadolu
Eğitim, Kültür ve Bilim
Vakfı yayınları arasında
çıktı. Eserde ülkemizin
tanınmış 74 şairinin
fotoğraflarına, biyografi
ve şiirlerine yer verildi.
Eserin önsözünde: “
Şairleri haykıran bir
millet” olmak büyük bir
bahtiyarlıktır. >> 5'TE

Yozgat Merkez’e bağlı Kırım Köyün’de
gerçekleşen törene katılan Yozgat Valisi Ziya
Polat, Yozgat’ta küçükbaş hayvan varlığının
artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini
söyledi. Yozgat’ın bir tarım ve hayvancılık kenti
olduğunu dile getiren Vali Polat, “Şu ana kadar
48 vatandaşımızın koyunları dağıtıldı. Biz bu sene
hedefimizi hep söylüyoruz. Yozgat’taki küçükbaş
hayvan sayısını 500 bine çıkarmak istiyoruz. Bu
hedef doğrultusunda çalışmalar devam ediyor”
dedi. Vali Polat, projeye destek çıkan herkese
teşekkür ederek, “Tabi projeyi destekleyen sahip
çıkan öncelikle çiftçimize hayvan yetiştiricilerimize
teşekkür ediyoruz. Biz devlet olarak kamu kurum
ve kuruluşları olarak her zaman söylediğimiz gibi
milletimizin emrinde hizmetindeyiz. Sadece proje
yapmış olmak için değil, sahada uygulanabilen
sürdürebilen projelere destek verme
taraftarındayız” şeklinde konuştu. 3'TE

GÜNGÖR YILMAZ,
KENEViRi ANLATTI
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları
Koordinatörü Prof. Dr. Güngör
Yılmaz, Muş Alparslan Üniversitesi
tarafından online olarak düzenlenen
seminerde "Endüstriyel Kenevir ve
Türkiye'nin Fırsatları" başlıklı
bir sunum yaptı. >> 5'TE

Belediye Başkanı Yılmaz iddialara cevap verdi:

“HEPSi EKSiKSiZ

GERi DÖNDÜ”
Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz,
İçişleri Bakanlığının,
belediyeler aracılığıyla
kamu görevlisi olmayan

kişilere hizmet damgalı
pasaport sağlanarak yurt
dışına çıkış yapmalarına
yönelik başlattığı soruşturma
ile ilgili konuştu. >>> 2'DE
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Kırmızı Alarm Veriyor Farkında mısınız?

AHMET
SARGIN
Covid-19 hayatımıza öyle bir giriş yaptı
ki; acısı yüreğimizden
çıkmaz oldu.
Sevilen sayılan hocalarımızı , profesör-

lerimizi, yakınlarımızı
ve sevdiklerimizi aldı
götürdü.
Gönüllerimizde derin yaralar bıraktı. Bir
kısım dostlarımız hafif
yaralarla atlatırken bir
kısım tanıdıklarımız da
hastanelerde, yoğun
bakım da ağır geçirdiler.
Allah’ın rahmetine
kavuşanlar oldu onlara
da Rahmet dileriz.
Diyeceğimiz o ki
Koronavirüs tehlikesi
henüz geçmiş değil devam ediyor. Şu günler
de ülkemizde ölüm ve

vaka sayısı oldukça
yüksek seyrediyor.
Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere devlet adamlarımız sürekli
uyarıda bulunuyorlar
ve bizim hayatta kalmamız için mücadele
ediyorlar.
Ne yazık, biz halen
tehlikenin büyüklüğünü kavrayamamış olmalıyız ki; virüsle adeta dalga geçiyoruz.
Yoğun kalabalıklar
kuyruklarda devam
ediyor, fırınlarda marketlerde devam ediyor.
Mesafe kuralını halen

ciddiye almıyoruz. Bir
birimizi uyarmıyoruz.
Uyaranları takmıyoruz, hatta ters ters
bakıyoruz. Halen maskeyi önemsemeyenlerimiz var.
Hastalık Türkiye’nin
tamamında kırmızı
alarm veriyor. Virüs
haritası kıpkızıl!..
Yozgat da öyle; her
mahallemiz, her caddemiz kıpkırmızı gözüküyor. Her geçen gün
hastalığa yakalananların sayısı artıyor.
Şu aralar her eve
girdi, girmeye devam

ediyor!.. Korunma kurallarını bilmeyenimiz
yok, ama uygulamada,
ciddiye almada sıkıntılarımız var...
Tehlike çanları çalmaya başlayınca malum olunduğu gibi devlet baba da tedbirleri
sıkılaştırmaya başladı.
Belki bazılarımızın canı
yanıyor, bazılarımız
işinden gücünden, ekmeğinden oluyor.
Bunda hepimizin
payı var. Sorun tehlikeyi ciddiye almamak!.
Malumunuz virüsten
korunmak kolay: Ka-

labalıklara girmemek,
sosyal mesafeyi korumak, maske takmak(
Hatta çift maske) ve
temizlik kurallarına
uymak. Sık sık hem de
devamlı olarak sabunla
ellerimizi yıkamak ve
temastan uzak durmak!...
Dostlar deriz ki:
fazlaca canımız yanmasın, sevdiklerimizi
kaybetmeyelim, bizim
yüzümüzden insanlar
hastalık kapmasın; bu
vebaldir, kul hakkına
girer. Kardeşlerimize zulmetmiş oluruz,

buna hiç birimizin hakkı yoktur.
Devletimizin aldığı
kurallara sıkı sıkıya
uyalım, bir birimize
saygı gösterelim ve
Allah’ın bize emanet
ettiği şu canı - bedeni
koruyalım ve emaneti sahibine sağlıcakla
teslim edelim. Kardeşlerimizi, dostlarımızı
da tehlikeye atarak
günahlarına girmeyelim!.. Unutmayınız ki
bu virüs bizim alacağımız tekbirlerle hayatımızdan çekip gidecektir...

Belediye Başkanı Yılmaz iddialara cevap verdi:

“HEPSi EKSiKSiZ
SORUŞTURMA
GENiŞLETiLiYOR
İçişleri Bakanlığı,
belediyeler aracılığıyla kamu
görevlisi olmayan kişilere
hizmet damgalı pasaport
sağlanarak yurt
dışına çıkış
yapmalarına
yönelik, 12
Mart tarihinde
başlatılan
soruşturmayı
genişletiliyor.
Geçtiğimiz
günlerde Malatya
Yeşilyurt Belediyesi’ndeki
kamu görevlisi olmayan
kişilere hizmet damgalı
pasaport sağlanarak yurt
dışına çıkış yapmalarına
yönelik iddialar üzerine
başlatılan soruşturma
İçişleri Bakanlığı tarafından
genişletiliyor. Bu kapsamda,
Balıkesir Gömeç (CHP),
Adıyaman Gölbaşı (CHP),
Burdur Yeşilova (CHP),
Yozgat Yerköy (İYİ Parti),
Şanlıurfa Suruç (2019 HDP),

Ordu Korgan (AK Parti)
belediyelerince “dans
(folklor) gösterisi”, “kültür
turu”, “gençlik programları”
adı altında sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği
protokolü düzenlenerek,
yurt dışına kişiler
gönderildiği tespit
edildi. Söz konusu
olaylarla ilgili İçişleri
Bakanlığı Mülkiye
Müfettişi görevlendirerek,
soruşturma başlattı.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı
tarafından belediyelere
imkan sağlayan mevzuatın
suistimalinin önlenmesi
amacıyla tedbirleri arttırıcı
yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar, mahalli
idarelerce yurtdışına
görevlendirilen kamu
personeli olmayan
kişilere hizmet damgalı
pasaport düzenlenmesi
uygulaması geçici olarak
durdurulmuştu. İHA

GERi DÖNDÜ”
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, İçişleri Bakanlığının,
belediyeler aracılığıyla kamu
görevlisi olmayan kişilere hizmet
damgalı pasaport sağlanarak yurt
dışına çıkış yapmalarına yönelik
başlattığı soruşturma ile ilgili konuştu.
Yılmaz, belediyelerinin isimlerinin
yer almasının kendilerini üzdüğünü
söyledi.
Yılmaz yaptığı
açıklama da şu
ifadelere yer
verdi; İçişleri

Bakanlığımızın
12 Mart

2021 tarihinde başlatmış olduğu
soruşturmayla ilgili olarak bazı
haber kanalları ve siteleri üzerinden
“Gri Pasaport Soruşturması” olarak
yapılan haberlerde, ilçemizin ve
belediyemizin de isminin yer alması
bizleri büyük bir üzüntüye sevk
etmiştir.
Yapılan haberler neticesinde
oluşan, yanlış anlaşılmalara açıklık
getirmek maksadıyla tarafımızca
kamuoyunun aydınlatılmasının doğru
olacağı düşüncesiyle bir basın
açıklamasının yapılması elzem
olmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili
olarak, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde
Polonya’ da düzenlenen “Folk
Festivali“ isimli organizasyonda,
ülkemizi temsil etmek adına katılan
Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor
Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin
organizasyon katılım süreci içerisinde
yurt dışına çıkmaları için
gerekli olan tüm izinler
Yozgat Valiliğimizden
alınmıştır. 15-21 Temmuz
2019 tarihleri arasında
Polonya’ da düzenlenen
organizasyonda
ülkemizi temsil
eden folklor
ekibimiz
yarışmada
büyük bir
başarı
sergilemiş
ve festival

birincisi
olarak
ülkemize

eksiksiz
olarak
tekrar geri
dönmüşlerdir. Ayrıca Polonya’da
düzenlenen bu festival için İlçemiz
ve Yerköy Belediye Başkanlığımız
adına ne Belediye Başkanı olarak
şahsım, ne de kurumumuzla ilgili
hiçbir kişi söz konusu grupla
birlikte yurt dışına çıkmamış ve
bu vakıftan Yerköy Belediyemizin
hiçbir maddi talebi ve kazancı
olmamıştır. Söz konusu olan Folklor
ekibimiz ülkemize döndükten sonra
Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin
birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik
Haftası Etkinlikleri çerçevesinde
Kırşehir Cacabey meydanında bir
gösteri düzenlemişlerdir. Ayrıca
salgın hastalığın seyrine göre Eylül
ayı içerisinde ilçemizde yapmayı
planladığımız festivalde de
folklor ekibimiz hemşehrilerimizle
buluşturulacaktır. İlgili soruşturma
ve haberlerde belirtilen konuyla
ilgili olarak belediyemizin hiçbir
ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna
duyurulur” Murat KARATEKİN
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Yozgat’ta küçükbaş hayvan varlığı artıyor

ALLAH YOZUNUZA

YOZ KATSIN
‘Bozok Yaylası’nda yaşamak için bir sürü nedenim var projesi’ kapsamında Yozgat’ta 48 vatandaşın koyunları
dağıtıldı. Söz konusu proje kapsamında Yozgat’ta küçükbaş hayvan sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor.

500 BİNE ÇIKACAK
Yozgat Merkez’e bağlı Kırım Köyün’de
gerçekleşen törene katılan Yozgat Valisi
Ziya Polat, Yozgat’ta küçükbaş hayvan
varlığının artırılmasına yönelik çalışmalara
devam ettiklerini söyledi. Yozgat’ın bir tarım
ve hayvancılık kenti olduğunu dile getiren
Vali Polat, “Şu ana kadar 48 vatandaşımızın
koyunları dağıtıldı. Biz bu sene hedefimizi
hep söylüyoruz. Yozgat’taki küçükbaş
hayvan sayısını 500 bine çıkarmak istiyoruz.
Bu hedef doğrultusunda çalışmalar devam
ediyor” dedi.
MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
Vali Polat, projeye destek çıkan herkese
teşekkür ederek, “Tabi projeyi destekleyen
sahip çıkan öncelikle çiftçimize hayvan
yetiştiricilerimize teşekkür ediyoruz. Biz
devlet olarak kamu kurum ve kuruluşları
olarak her zaman söylediğimiz gibi
milletimizin emrinde hizmetindeyiz. Sadece
proje yapmış olmak için değil, sahada
uygulanabilen sürdürebilen projelere destek
verme taraftarındayız” şeklinde konuştu.
GENÇ NÜFUS KÖYDE KALACAK
Söz konusu projenin köy nüfusu için
de ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret
eden Polat, şunları kaydetti; “Genç
kardeşlerimizin bu işe sahip çıkmasını
istiyoruz.
Köylerimizde genç nüfusumuz kalmadı
diyoruz. Bakın genç kardeşimiz 100 tane
koyunu almış, inşallah bu koyunlarımız
yüzler binler olacak. Ve köyde kalacak.
Genç nüfusumuz köyde kalacak. Biz büyük
şehirlere taşınıyoruz ama büyük şehirlerde
yaşam zorluğunu hepimiz biliyoruz. Biz
kendi köyümüzde, kendi evimizde, anamızın
babamızın yanında ata topraklarımızda bu işi
yapmak zorundayız.”
PANDEMİ DÖNEMİNDE ANLADIK
Polat, pandemi döneminin tarım ve
hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu
gösterdiğini söyledi. Bu anlamda tarım ve
hayvancılık projelerinin destekleneceğini
kaydeden Polat, “Biz Yozgat olarak, tarım

ve hayvancılık şehri olarak çiftçimizin her
daim emrindeydik emrinde olmaya devam
edeceğiz. Yeter ki bizden istesinler. Biz
kurum ve kuruluşlar olarak emirlerinde
olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum.
Projede katkısı olan Ziraat Bankası
müdürümüze, Tarım ve orman Müdürümüze
ve en çok da bu projeye sahip çıkan
çiftçimize teşekkür ediyorum. Allah Yozlarına
Yoz katsın” ifadelerini kullandı.
ZİRAAT BANKASI İLE PROTOKOL
Yozgat Genelinde uygulanan proje
kapsamında Ziraat Bankası ile yapılan
protokol gereği, Yozgat’ın küçükbaş
hayvancılığını daha ileriye götürmek adına;
işletme başına 150 bin TL’ye kadar yatırım
ve İşletme kredisi kullandırılıyor. Bu kredinin
100 bin TL ye kadar olan miktarı ile küçükbaş
hayvan bedelinin tamamını karşılayacak
şekilde yüzde 100 sübvansiyonlu, 12 ay geri
ödemesiz, azami 7 yıl vadeli olacak şekilde
küçükbaş hayvan alımı gerçekleştiriliyor.
ÖNCELİKLİ OLACAKLAR
Proje başvurularında hali hazırda

küçükbaş hayvancılık yapan veya geçmişte
yapmış olan yetiştiricilere öncelik verildi.
Başvurusu uygun bulunan yetiştiriciler
işletmelerindeki küçükbaş hayvan varlığını
şartnameye uygun olarak kredi ile aldıkları
hayvanlar ile beraber en az 100 başa
tamamlamak zorunda. Projede ilk etap
olarak il ve ilçelerin tamamında bugün
itibariyle 329 kişinin işlemleri devam
ediyor. 58 kişinin koyun alımı onaylandı. 48
kişinin ise koyun alımı tamamlandı. Proje
kapsamındaki toplam koyun sayısı 4 bin 280,
proje kapsamında kullandırılan toplam kredi
miktarı; 6 milyon 982 bin TL olarak açıklandı.
BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju
Özkaya da gelinen süreçte üreticilerin
hayvanlarını alma noktasına geldiğini
söyledi. Yozgat’ın tarım ve hayvancılık
sektörü açısından önemli bir potansiyele
sahip olduğunu anlatan Özkaya, “Projeyi
biz etap etap olarak düşünmekteyiz bugün
burada birinci etap koyun teslimi için
bulunmaktayız. Bu projeden faydalanmak

isteyen Üreticilerimiz yılsonuna kadar
başvurularını İl ve İlçe Müdürlüklerine
yapabilirler.
Tek şartımız daha önce koyunculuk
yapmış olması bunda da amaç yıllar içinde
üretimden çekilmiş üreticilerimizin tekrar
sisteme dahil olması yani tekrar üretmeye
başlaması bizim birinci önceliğimiz.
Başvuruları uygun olanlardan eğer
kredi durumu da uygunsa Ziraat Bankası
aracılığıyla kredi kullandırılmaktadır. Daha
sonraki hayvan alımı ve diğer süreçlerde
müdürlüğümüzce yürütülmektedir” dedi.
POTANSİYELİ CANLANDIRACAĞIZ
“Yozgat’ımız malumunuz tarım şehri
42 bin 227 kayıtlı çiftçisiyle 21 bin 000
hayvancılık işletmesiyle 6 milyon 231
bin 144 dekarlık alanıyla çok büyük bir
potansiyele sahiptir” diyen Özkaya, “İşte bu
potansiyeli ayağa kaldırmak için Valimizin
emir ve talimatları doğrultusunda İl ve İlçe
Müdürlüklerimizle büyük bir özveriyle
çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz.
İşte Bugün burada teslimi yapılacak
koyunculuk projesi de çalışmalarımızdan bir
tanesi ilimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu
olsun, tabi buradaki sadece bir üreticimizin
koyun alımı, İlimizin diğer köylerinde
ve İlçelerimizde işlemleri tamamlanan
üreticilerimiz koyunlarına kavuşuyorlar.
Tabi bir hedefimiz var ilimiz koyun sayısını
önümüzdeki üç yıl içinde 345 bin olan
koyun sayımızı 500 bin ne çıkarmak. İlk yıl
hedefimiz olan 10 bin adet koyun hedefimize
çok rahat ulaşacağız İnşallah.
Tabi müdürlük olarak bir taraftan koyun
sayısını artırırken yetiştiriciliğinde daha
kazançlı daha verimli olması için yem
bitkileri ekilişlerine de çok büyük önem
vermekteyiz yüzde 25 çiftçi katkılı yüzde
75 hibe destekli yonca, macar fiğ tohumları
dağıtıyoruz. Yem Bitkilerinde 170 bin dekar
olan ekilişimizi 3 yıl içinde 200 bin dekara
çıkarmak bunda da neredeyse hedefimize ilk
yıl erişeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

20 NİSAN 2021 SALI

Anılarla Mazideki Yozgat – 61 Hastane Anılarım

İSMAİL
CENAN
Geçen haftaki kaldığımız yerden yazıma devam
ediyorum.
Dördüncü kez taş kırma ünitesine girdim. Onda
da taşım kırılmadı. Tekrar
doktorumun yanına gittim.
Sekreter hanım içeride
hastalar var biraz bekle
dedi. Bekledim, bekledim
doktorun odasından çıkan
hiçbir hasta yoktu. Kapıyı
vurup içeri girdim.
Doktor odasında masasında gazete okuyordu.
Gazetesini bıraktı hoş
geldin dedi. Filmime baktı.
Tamam, seni ameliyata
alacağız sen burda otur.
Oğlun yukarıki bölümden
randevu alsın. Haftaya
çağırırız seni ameliyat
yaparız dedi. Oğlum Yasin Hoca doktorun dediği

yere gitti, ismimi yazdırdı.
Onlar da biz sizi haftaya
çağırırız dediler. Yasin
Hoca benim yeşil doğan
slx taksimle beni devamlı
götürüp getirdi.
Aradan 6-7 ay geçti.
Beni ne çağıran vardı ne
de bir şey vardı. Eşim
Yozgat’taki ünlü bir cerraha danışalım o ameliyat
yaparsa ona yaptıralım
dedi. Yozgat’taki bu cerrahi doktorun yanına gittik,
durumumuzu anlattık. Bu
da telefon açıp Sorgun’daki yeğeni üroloji doktoruna
durumu anlattı. O da iyi ki
ona ameliyat olmamış, sakın ona bir daha gitmesin
o ameliyat yapamaz dedi.
Bizi 100. Yıl Hastanesi’ne
Ankara’ya gitmemizi söyledi. 13.10.2010 tarihinde 100. Yıl Hastanesi’ne
Profesör Remzi Sağlam’ ın
dairesine gittik. Ona filmlerimizi gösterdik.
Operatör Dr. N. Zafer
Tokatlı ile beraber filmlerimizi inceledi. Madem
Sorgun’daki meslektaşım
sizleri bana göndermiş,
ben de gereken en iyi ilgiyi
sizlere göstereceğim dedi.
Beni renkli ilaç filmi çekme

ünitesine gönderdi. Burda
çok aksi ters bir sağlıkçı
ile karşılaştım. Benden
evvelki hasta bir kadına
ters davranmış azarlamış,
onun sahipleri de bu sağlıkçıya bağırıp çağırmışlar
rezil etmişler. Aralarında
kavga çıkmış, bunun hırsını benden çıkartmak
istiyordu. Niye erken gelmedin bu vakitte kaldın?
Bir de özel taksiyle gelmişin erken gelemez miydin? Bir de niye o kadar
kalabalık olarak geldiniz
gibi canını sıkacak bir sürü
soru soruyordu. Sinirli bir
şekilde koca şırıngayı hızlı
bir şekilde damarıma zerk
etti. Kötü oldum. Ne ki
niye kötü oldun dedi. Ben
de bu iğne yavaş yavaş
vurulur böyle birden hızla
vurulmaz dedim. Bu sefer korktu dışarı çıktı. Bu
hastanın yakınları gelsin
odama girsinler dedi. Bu
sağlıkçıya canım o kadar sıkıldı ki anlatamam.
Keşke profesör doktorum
Remzi Sağlama şikâyet
etseydim dedim. Ama
ekmeği ile oynamayım
dedim. Şikâyet etmedim.
Gerekli her türlü tet-

kikleri yaptırıp Profesörüm
Remzi Sağlam’a getirip
gösterdik. O da böbreğinde üç tane iri taş var bir
tane taşında kanala inmiş
onu tekrar böbreğin içine
yiteceğiz. Lazerle taşlarını
parçalayıp dışarı çıkaracağız. Sana endoskopi
uygulayacağız dedi. Seni
bugün hastaneye almayım
git dinlen, yarın aç karnına
gel, hiçbir şey yeme dedi.
Oğlum Yasin Hoca bizi
aldı, Seyranbağları’ndaki
akrabamız Osman Atılgan’ın evine götürdü. Sağ
olsunlar ne zaman onların
evine gitsek bize çok iyi
hürmet ederler. O gün Osman Efendigil’de kaldık.
Sabah erken hastaneye geldik. Doktorum
beni görünce yukarı çıkıp
yorulma, hemen şu yeşil
önlüğü giy, seni hemen
ameliyata alalım dedi.
Eşim şaşırdı. Daha odasına gitmeden yoldan seni
çevirdi dedi.
Yeşil önlüğü giydirdiler,
beni ameliyathaneye aldılar. Ameliyathanede teyipte bir müzik çalıyordu.
Yahya Kemal Beyatlı’ nın
Dönülmez Akşamın Ufkun-

dayız. Vakit çok geç diye,
tam ameliyatıma göre bir
müzikti bu da bana moral
oldu. Hiç hastanın yanında böyle bir müzik çalınır
mı? Neyse beni ameliyat
masasına yatırdılar. Kolumdan bir iğne yaptılar.
İsmail Bey seni uyutuyoruz, sana hayırlı uykular
dediler. Sonrasını hatırlamıyorum. Ameliyatım
bitmiş bir ara ben bugün
ameliyat olacaktım diye
aklıma geldi. Biraz daha
kendime gelince ben ameliyathanedeyim. Ameliyatım bitmiş dedim. Hıçkıra
hıçkıra kendimi toparlamaya çalışıyordum. Zor nefes
alıyordum. Allah Allah
diye hıçkırıyordum. Hep
bana bakıyorlardı. Beni
hemşireler sedye araba ile
odama getirdiler, yatırdılar. Bayağı hırpalanmıştım.
Her yerim çok ağrıyordu.
Betim benzim simsiyah
olmuştu. Oğlum Yasin
Hoca da kayınbiraderi
Hüseyin’le birlikte ziyaretime gelmişlerdi. Üzerimde
iki tane kan temizleme
sondajı vardı. Ayrıyeten
serum taktılar o vaziyette
sabaha kadar yattım.

Sabah doktorum N.
Zafer Tokatlı geldi. Beni
muayene etti. Halımı hatırımı sordu. Ameliyattan
çıkan taşları küçük kan
tüpünün içine doldurmuş
getirdi. Onları bana gösterdi. Bayağı taş varmış,
hepsi lazerle yandığından
simsiyah olmuştu. Doktorum her gün 3-4 litre su
iç dedi. Kalp ameliyatımda
bir damla su vermediler.
Böbrek ameliyatımda 3-4
litre su mecburen içeceksin dediler. Benim su
içmeyi canım hiç istemiyordu.
Bu vaziyette hastanede 3 gün kaldık. Kan
temizleme sondajları kanın
normale dönmesiyle çıkardılar. Beni tekrar röntgen
filmine götürdüler, film
çektiler. Çekilen filmimi
bana ve eşime gösterdiler.
İşte filmin taşın, maşın
kalmadı tertemiz oldun
haydi gözün aydın olsun
dediler. İdrar yollarında
eğrilik olduğu için sana tel
taktık. 1-2 ay sonra gel telini çıkaralım dediler. Sağ
olsun profesör doktorum
Remzi Sağlam hocam Türkiye çapında bir numaralı

doktormuş, başarılarına ait
duvarda gazete resimleri
vardı. Seni ameliyat edemeyen doktoruna söyle,
beni Remzi Hocam ameliyat etti, kurtardı de dedi.
Bir iki ay sonra tekrar
hastaneye gittim. Telimi
aldırdım. Telimi almak çok
zor oldu öyle bir acı çektim
ki anlatılır gibi değil. Beynime balyozla vurulmuş
gibi oldu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup,
haftaya başka bir makalede buluşmak üzere yazımı
ilkokulda ezberlediğim
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Tren
adlı bir şiiri ile bitiriyorum.
Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar…
TREN
Nereye bu gece vakti?
Güzel tren, garip tren
Düdüğün pek acı geldi
Hatıra neler getiren.
Çok mudur mendil
sallamam;
Her yolcu az çok aşinam
Haydi, yolun açık
olsun;
Geçtiğin köprüler sağlam,
Tüneller aydınlık olsun.

Hafta sonu soluğu İlçelerde aldı

BU VALi MESAi
NEDiR BiLMiYOR

Bu hafta sonu da ziyaretlerini sürdüren Vali Polat Kadışehri ve Saraykent ilçelerinde incelemelerde
bulunarak esnaf ziyareti, koronavirüs denetimleri yaparak yetkililerden ilçe hakkında bilgi aldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat ilk olarak Kadışehri
ilçesinde incelemelerde bulundu ardında da Saraykent
ilçesine geçti.
KADIŞEHRİ TAMAMLANMIŞ VE YAPIMI DEVAM
EDEN YATIRIMLARI İNCELEDİ
Vali Polat Kadışehri’nde sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetimde
bulunarak trafik denetimi de yapıp araçlarıyla seyahat
eden vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Kadışehri ilçemizde temaslarına devam eden Vali
Ziya Polat Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu’nu makamında
ziyaret etti. Ardından Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu ve
Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte tamamlanmış ve
yapımı devam eden yatırımları inceledi.
SARAYKENT TERMAL
TESİSLERİNDE İNCELEME
Temaslarına Saraykent İlçesinde devam eden Vali
Polat, yapımı tamamlanmak üzere olan Saraykent
Termal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı
Ahmet Öcal'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tarık YILMAZ

/GimatMarketlerZinciri

gimatmarketlerzincirii

ŞEHiT AiLESiNE ZİYARET
Her fırsatta Şehit
Ailesi ve Gazilerimizi
ziyaret eden Vali Ziya
Polat, 1981 yılında
Edirne'de şehit olan
P. Er Mustafa Eser'in

444 41 66

Saraykent’in Kamberli
Köyü’nde oturan
ailesini ziyaret ederek,
şehide Allah'tan
rahmet diledi.
Tarık YILMAZ
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ANADOLU ŞAİRLERİNDEN DAMLALAR
“Anadolu Şairlerinden Damlalar “ Kitabı Anadolu
Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı yayınları arasında çıktı.
Eserde ülkemizin tanınmış 74 şairinin fotoğraflarına,
biyografi ve şiirlerine yer verildi. Eserin önsözünde:
“ Şairleri haykıran bir millet” olmak büyük bir
bahtiyarlıktır.
Şiirleriyle bu yayınımızda yer alan, Türk Milletinin
gönül kahramanı şairlerimize en içten sevgi ve
saygılarımızı arz etmekten onur ve gurur duyuyoruz...
“Gönül soframızı” Halil Ibrahim sofrasınca büyütmek
ve başka sanat ve edebiyat alanlarında eserlere imza
atmak umuduyla...”denilerek eser okuyuculara takdim
ediliyor.
Anadolu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı ANSET
(Anadolu Sanat ve Edebiyat Topluluğu) grubunun
hazırlamış olduğu:
“Anadolu Şairlerinden Damlalar Antolojisi”
vakfın Ay Yayınları arasında yerini almış oldu.
Türk Edebiyatına yeni bir nefes, yeni bir soluk
kazandıracak olan bu çalışma; şiir ve edebiyat
camiasınca da beğeni ve takdirle karşılandı.

YOZGAT,
ESNAFINA
SAHIP
ÇIKIYOR

Korona virüs salgınından en
fazla etkilenen esnaf için Yozgat’ta
kampanya başlatıldı. Yozgat Valiliği,
belediyeler, STK’lar ve vatandaşlar
bu zorlu günlerde esnafın nefes
alabilmesi için ‘alışverişini yerel
esnaftan yap’ kampanyasına destek
oluyor. Yozgat Valiliği tarafından
yapılan açıklamada; “Yiğitler Şehri
Yozgat Sahip Çıkıyor. Her gün
selamlaştığın, veresiye alışveriş
yaptığın, kimi zaman anahtarını, kimi
zaman çocuğunu emanet ettiğin
esnafını unutma. Biliyoruz ki Yiğitler
Şehri Yozgat Esnafına Sahip Çıkar.
İhtiyaç sahiplerine yapacağımız

74 şair ve yazar arasında yer alan Yozgat Şairler
ve Yazarlar Dernek Başkanı gazeteci, şair yazar
Ahmet Sargın eserin yayınlanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek şu açıklamada bulundu:
“ Anadolu Şairlerinden Damlalar Antolojisinin
yayınlanmasında emeği geçen başta Anadolu
Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı Başkanı Sayın; Av.
Hayrullah Başer beyefendi olmak üzere vakfın
ANSET grubu üyelerine: Mustafa Yıldız,
Ömer Kara, Osman Yılmaz, Hüseyin Ayaz
kardeşlerime ve özel katkısı olan Celâlettin
Ölmez beyefendiye teşekkür ediyorum.
Takdire şayan bir çalışma olmuştur,
gurur duyuyoruz. Kütüphanelerimizdeki
özel yerini alacak olan bu güzel eseri
edebiyatımıza kazandıran arkadaşlarımızı
tebrik ve takdir ediyoruz. Eserin hayırlı
olmasını diliyor, katılan şairlerimizi
tebrik ediyor, emeği geçenlere de
teşekkürlerimizi sunuyoruz“ dedi.
Murat KARATEKİN

yardımları (gıda kolisi, giyim vb.)
hazırlarken pandemi nedeniyle zor
günler geçiren küçük esnafımızı da
unutmayalım, onlardan da alışveriş
yaparak destek olalım” ifadelerine yer
verildi. Eda DEMİREL

GÜNGÖR YILMAZ,
KENEViRi ANLATTI
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları
Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz,
Muş Alparslan Üniversitesi tarafından
online olarak düzenlenen seminerde
"Endüstriyel Kenevir ve Türkiye'nin
Fırsatları" başlıklı bir sunum yaptı.
Moderatörlüğünü Muş Alparslan
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yaşar Karadağ’ın yaptığı konferansta
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, tüm yönleriyle
endüstriyel kenevir gerçeğini ortaya
koyduktan sonra Türkiye'nin fırsatları
üzerinde durdu. Yurtiçi ve yurtdışı
katılımcıların yoğun ilgi ve sorularıyla
devam eden konferansta Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz, kenevirin
dünya ve Türkiye'deki mevcut durumu,
dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki
gelişmeler, olması gerekenler, çözüm
yaklaşımları ve Türkiye'nin kenevir
sektörüyle ilgili fırsatları üzerine
önemli tespitlerde bulundu. Yılmaz,
“Türkiye'nin kenevir pazarlarından
pay alabilmesi için sanayi sektörünün
kurulması ve geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede kenevir
tarımı ve sanayisinin birlikte büyümesi
önem arz etmektedir. Gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması halinde
ülkemizin önünde önemli fırsatlar yer
almaktadır.” sözleriyle konuşmasını

tamamladı. Eda DEMİREL

ÜZMEZ, YOZGAT’TA

INCELEME YAPTI

Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürü İsmail
Üzmez, Yozgat'ı ziyaret ederek
korunan alanları yerinde
inceledi. Ziyaretine Yozgat İl
Şube Müdürlüğü ile başlayan
Genel Müdür Üzmez burada
ilgili personelden il yatırımları
hakkında detaylı bir bilgi aldı. İl

Şube Müdürlüğünün ardından
beraberindekilerle birlikte ilk
olarak Çalatlı Kınalı Keklik Üretim
İstasyonu'na giden İsmail Üzmez
daha sonra ise Yozgat Çamlığı Milli
Parkı ile Fatih Tabiat Parkı'nı ziyaret
ederek incelemelerde bulundu ve
bu alanlarda yürütülen faaliyetlerle
ilgili de bilgi aldı. Eda DEMİREL

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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Köy Enstitüleri Bayramı

YAHYA
AKSOY
EĞİTİM TARİHİNE
IŞIK TUTAN ESERLER
ÖNEMLİDİR.YAŞAYAN
KÖY ENSTİTÜLÜ MEHMET AYHAN.
Türkiye cumhuriyetinin çağdaşlık yolun-

da en önemli ve etkin
bir eğitim kurumu
olarak, ülkemize özgü
kurulan köy enstitüleri , 17 nisan 1940'ta
3803 sayılı kanunla
kuruldu.
çoğunluğu okuma
yazma bilmeyen köylerimize öğretmen
yetiştiren ve yurt
genelinde yaygın
ve etkin bir şekilde
hizmet vermekte olan
köy enstitüleri ne yazık ki kısa sürede siyasi nedenlerle 1954 'de
kapatıldı.

bir ülkenin zenginliği eğitimli insan gücüdür.
Dünyaya Örnek
teşkil eden eğitim kurumları unutulmaz.
Köy enstitüleri bunun
en özgün ve en güzel
örnekleri olmuştur.
Yurt içinde ve dışında
çok sayıda bilim adamı
ve eğitim araştırmacısı bu konuda yıllardır
çalışmakta ve kitaplar
yazmaktalar.Mehmet
Ayhan’ın EĞİTİMİN
İÇİNDEN eseri en kapsı kaynak olarak oku-

yucuya sunuldu. Tüm
eğitimciler, anne-babalar ve öğrenciler bu
eseri okumalılar.
Büyük atılımlar
yaratarak , köylümüze
ve ülkemize umut ışığı olan köy enstitüsü
mezunu öğretmenlerimiz bütün alanlarda
toplumsal değişim ve
dönüşümün öncüleri
oldular.Dünyanın en
büyük eğitimcileri bu
örnek üzerinde yıllardır
çalışmaktalar.
kısa sürede dünyaya örnek bir eğitim

kurumu olarak çağdaş
toplumu oluşturmada unutulmaz izler
bırakan köy enstitülerinden mezun olan
öğretmenlerimizin
aramızdan ayrılanlarını
rahmet ve minnetle
anarken, ülkemizin
aydınlanması yolunda,
özverili ,üstün hizmetlerine devam etmekte
olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Eğitimini ihmal
edenler geleceği karanlığa atarlar.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık:

"YERLI TEKNOLOJI DESTEKLENECEK"
KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa
Işık, KOBİGEL “İmalat Sanayinde
Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif
Çağrılarının başladığını söyledi.
Işık, “2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif
Çağrılarının amacı: “İmalat sanayi
sektöründe dijitalleşme sürecine katkı
sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi
KOBİ’lerin desteklenmesidir” dedi. Işık,
KOSGEB Başkanlığı’nın İmalat sanayi
sektörlerinde; Hızlı ve sürdürülebilir
ekonomik büyüme için; Modern imalat
ve bilişim teknolojilerinin desteği ile
verimlilik ve yüksek katma değer odaklı
imalat sanayi yapısının oluşturulabilmesi
hedefiyle KOBİGEL – KOBİ Gelişim
Destek Programı kapsamında “İMALAT
SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 202101 ve 2021-02 Proje Teklifi Çağrılarına
çıktığını söyledi.
“Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak
imalat ve ilişkili proseslerde; hız ve
verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile
haberleşen nesnelerin otonom eylemleri
ile prosesler optimize edilebilmekte
ve hata - bakım - stok masrafları
azaltılabilmektedir” diyen Işık, şunları
kaydetti;
“Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün
ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim,
makine imalat sektörlerindeki teknoloji
geliştiricisi KOBİ İşletmeleri; Aşağıda
yer alan imalat sanayi sektörüyle ilişkili
8 dijital teknolojiden birini veya entegre
çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte
içeren ürün / yazılımlarında katma
değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/
veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını
ticarileştirmek, üretim ve ilişkili iş
süreçlerine adapte etmek için KOSGEB
Yozgat Müdürlüğüne proje başvurusu
yapabileceklerdir. KOBİ’lerin proje
sunabileceği konu başlıkları:1-Büyük

Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi
ve İmalat Sanayinde Kullanımı.2-İmalat
Sanayinde Nesnelerin İnterneti.3İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot
Teknolojileri.4-İmalat Sanayinde Akıllı
Sensör Teknolojileri.
5-Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel
Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri.6İmalat Sanayinde Siber Güvenlik. 7-İmalat
Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon
Sistemleri. 8-İmalat Sanayinde
Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik
Teknolojileri.”
DESTEK ORANI VE ÜST LİMİTLERİ
Işık, proje çağrısına ilişkin destek
oranı ve üst limitleri hakkında da şu
bilgileri verdi; “KOBİGEL – KOBİ Gelişim
Destek Programının Destek oranı yüzde
60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak
desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz
destek ve yüzde 70’i teminat karşılığı geri
ödemeli destek olarak ödenir.
Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli
destek birlikte ödenir. Proje Teklif

Çağrısı kapsamında başvuru yapılan
projesi Değerlendirme kurulunca
uygun bulunan işletmelere, işletme
başına azami 300.000.-TL’ye kadar geri
ödemesiz, azami 700.000 TL’ye kadar
geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti
karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000.TL’ye kadar destek verilebilecektir.”
PROJE TEKLİF ÇAĞRILARINA
BAŞVURU
Proje teklif çağrılarına başvurular
hakkında açıklamalarda bulunan Işık,
“KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2019
veya 2020 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi
onaylı olan işletmeler, 2021-01 veya
2021-02 no’lu Proje Teklif Çağrılarını
inceledikten sonra www.kosgeb.gov.
tr adresinde sağ üst menüde yer alan
“E-hizmetler” linkini tıklayıp işletme
yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi
Sistemine girerek proje başvurularını
yapabileceklerdir. İşletmeler, Proje teklif
çağrılarının yalnızca birisi için başvuru
yapabilecektir.

Çağrı kapsamındaki uygun proje
konuları içinden ise çoklu seçim
yapılabilecektir. Başvurular en
geç, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar
yapılabilecektir.
Proje çağrısı için, 07 Nisan 2021
tarihinde başvuruya açılan, KOBİ Bilgi
sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat
23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Son
başvuru tarihi ve saatinden önce başvuru
sahibi tarafından sistem üzerinden
onaylanmayan Proje Başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Müdürlüğümüze Proje sunacak
işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına
kayıtlı ve aktif durumda olmaları
gerekmektedir. KOBİGEL – KOBİ Gelişim
Destek Programı kapsamında çağrıya
çıkılan ” 2021 / 01-02 nolu Proje Teklif
Çağrıları” hakkında detaylı bilgiler
KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden
alınabilir” ifadelerini kullandı.
Tarık YILMAZ

İSKADER STK'LARA

ÖRNEK OLUYOR
İSKADER’den STK’lara örmek
teşkil edecek çalışma. Ramazan
ayında yapılan yardımların yanı sıra
Karahacılı köyüne ağaç dikimi günlük
300 adet pide dağıtımı, cami inşaatına
destek ve ihtiyaç sahibi çocuklara
yardım bütçesi oluşturuldu. İstanbul
Karahacılı Köyü Derneği (İSKADER)
tarafından Karahacılı köyüne 250
adet kara dut, kiraz, Ceviz, vişne, has

iğde fidesi dikimi yapıldı. İSKADER
Başkanı Abdurrahman Kılınçer yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Bu yıl Ramazan boyunca İSKADER
olarak Karahacılı köyüne günlük 300
pide dağıtımı ve camii avlu inşaatına
24.250 lira ve geleneksel olan yetim ve
yoksul çocukların giyimi için yaklaşık
31.600 lira bütçe oluşturulmuştur.”
Tarık YILMAZ
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GÜNCEL

KiTAP KURDU ELA'YA

BAŞKAN'DAN ÖDÜL

Mart ayı içinde gerçekleştirilen
Yozgat Okuyor uygulamasıyla
İlkokul kategorisinde Yerköy
Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu
öğrencilerinden Zeynep Ela Nas
1’nci seçildi.
Yozgat Valiliği ve Yozgat
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığıyla başlatılan OkuYoz
projesi kapsamında Mart ayı
içinde gerçekleştirilen Yozgat
Okuyor uygulamasıyla İlkokul
kategorisinde 1’nci seçilen Zeynep
Elsa Nas’ı Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz makamında ağırladı.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz yaptığı açıklamada; “Yozgat

41 KERE
MAŞALLAH

Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz koordinesinde
İl genelinde uygulanan OkuYoz
projesi kapsamındaki Yozgat
Okuyor uygulamasının ilkokullar
kategorisinde Mart dönemi 1.si
ilçemiz Şehit Kamil Çelikkaya
İlkokulu öğrencilerinden Zeynep
Ela Nas kızımız olmuştur.
Yozgat Okuyor uygulamasın da
okuduğu 450 kitapla ilçemizin gurur
kaynağı olan Zeynep kızımızın
eğitiminde kendisine rehber olan
sınıf öğretmenimiz Neşe Oflaz
hocamıza ve Nas ailesine ilçemiz
adına teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Tarık YILMAZ

70 YAŞINDA ÜÇ FARKLI

KANSERi YENDi!
Tedavi için gittiği hastanede,
görevli doktorların büyük dikkati
sayesinde tiroit bezi, göğüs kemiği
ve akciğerlerinde tümör tespit edilen
70 yaşındaki Mühibe Keleş, yaklaşık
8 saatlik zorlu bir operasyonla 3 farklı
kanserden aynı anda kurtuldu.
Yozgat'ta ikamet eden 70 yaşındaki
Mühibe Keleş, tedavi için geldiği
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma
Hastanesindeki görevli doktorların
büyük dikkati sayesinde, vücudunda
bulunan 3 farklı kanserden aynı anda
kurtuldu.
Hastalarının kendilerine
başvurduğunda tiroit bezi, göğüs
kemiği ve akciğerlerinde tümör tespit
ettiklerini belirten Bakırçay Üniversitesi
Tıp fakültesi Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner
Gürsoy, "Göğüs Cerrahisi Kliniği ve
Genel Cerrahi Kliniği’nin ortaklaşa
ve aynı seansta yaptığı ameliyat ile
hastamızdaki tüm tümörlü dokular
temizlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Haydar Öcal ve Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Op. Dr. Tuba Acar ile birlikte
gerçekleştirdiğimiz operasyonda
hastanın göğüs kemiği protezi,
titanyum barlarla desteklenerek

göğüs bölgesine yerleştirildi. Tümörlü
tiroit bezi ve akciğerindeki tümör de
alındı. Hastamız yaklaşık 8 saatlik
bir ameliyat sonunda tek seferde 3
kanserden kurtuldu. Göğüs Cerrahisi
Kliniği olarak hastanemizde, ileri
evredeki akciğer kanseri ameliyatlarını
başarı ile yapmaya başladık. Bu
yaptığımız ameliyatlar sayesinde
müdahale edilen hasta yelpazesi de
genişledi” dedi. Tedavi için Yozgat’tan
İzmir’de bulunan kızının yanına
geldiğini söyleyen Mühibe Keleş,
“Doktorlarımızın yaptığı muayene
sonucu vücudumun 3 ayrı yerinde
kanser olduğunu öğrendim. Yaşımdan
dolayı bu ameliyatın risklerinin
olduğunu bana açıkça söylediler.
Kızım ve ailemle yapmış olduğumuz
değerlendirme sonucu ameliyat olmayı
kabul ettim. Doktorlarımızdan Allah

razı olsun. Onların dikkati ve özverili
çalışması sayesinde bu hastalıktan
kurtuldum. Ameliyattan 15 gün
sonra hastaneden taburcu edildim.
Bu süre boyunca doktorlarımız ve
hemşirelerimiz bana çok iyi baktı.
Hiçbirinin hakkını ödeyemem.
Bizlere böyle bir hastanede tedavi
olma olanağı sundukları için başta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığına ayrı
ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.
Yakın bir zamanda Bakırçay
Üniversitesi ile birlikte çalışma
protokolü imzaladıklarını belirten
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hurşit
Apa ise “Daha önce hastanemizde
yapamadığımız zorlu cerrahi
operasyonları, kadromuza yeni
katılan değerli hocalarımız sayesinde
yapmaya başladık. İzmir’in Kuzeybatı
bölgesine hizmet veren büyük bir
hastaneyiz. Yaşadığımız bu pandemi
sürecinde ameliyat gerektiren
hastalarımızın mağdur olmaması için
Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi
ile gerekli tüm önlemleri aldık. Hastane
olarak başarılı çalışmalar yapmaya
devam edeceğiz” dedi. İHA

SATILIK İŞ YERİ

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

ŞEHiTLERi UNUTMADI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, “Aziz Türk milletinin tarihi
sayısız kahramanlıklarla doludur.
Dün Kosova, Niğbolu, İstanbul’un
Fethi, Preveze Deniz Zaferi, İstiklal
Harbi, Çanakkale Zaferi gibi”
dedi. 14-20 Nisan Şehitler Haftası
münasebetiyle bir mesaj yayınlayan
Başkan Ferhat Yılmaz, Anadolu
coğrafyasının defalarca işgallere
karşı verilen mücadelelerle
sınandığını belirterek, özgür, güçlü
bir devlet oluşumuzun, kahraman
şehitlerimiz sayesinde olduğunu
söyledi. Türk halkı ülkesine, dinine,
toprağına sahip çıkmak için aziz
şehitler vermiştir, gerekirse yeniden
şehit olmak isteyen 83 milyon
kınalı Hasanlar ve Mehmetçiğin
hazır olduğunu ifade eden Başkan
Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:
“Kahramanlıkların en müstesna
kanıtı ise aziz şehitlerimizdir.
Kutsal vatan toprakları için seve
seve canını veren aziz şehitlerimiz,
ulusal bütünlüğümüzün en
önemli göstergesidir. Vatanımızı
kanları, canları pahasına koruyan,

onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit
eden, birlik ve bütünlüğümüze
kasteden her türlü kalkışmaya karşı
çıkıp bu uğurda canını feda eden
tüm şehitlerimize minnet borcumuz
ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize
sahip çıkmak ve onları anmak en
kutsi görevlerimiz arasındadır. Bu
vesileyle vatanı ve bayrağı için şehit
olan, bugün bizlerin bağımsız bir
ülkede yaşamamızı sağlayan tüm
şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Bu duygu ve düşünce ile tüm aziz
şehitlerimize Cenabı Allah’tan
rahmet diliyorum.” dedi.
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YOZGAT’A ULUSLARARASI

STANDARTTA SPOR SALONU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde

Yozgat’a uluslararası standartta bir kapalı spor salonunun yapılacağının

müjdesini vermişti. Çamlık Gazetesi o müjdenin detaylarına ulaştı.
Yozgat’ta uzun yıllardır atıl
vaziyette bulunan kapalı spor
salonunun yerine uluslararası
standartta kapalı bir spor
salonu yapılacak.
Yukarı nohutlu Mahallesi
Yurt caddesi üzerinde
bulunan Yozgat Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne ait ve âtıl
vaziyette bulunan kapalı
spor salonu yıkılacak. Spor
salonunun olduğunu yere
uluslararası standartlara
uygun yeni bir kapalı spor
salonu inşa edilecek.
RIZA KAYAALP’E EŞ
DEĞER OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından Yozgat’a yapılacak
olan yeni kapalı spor salonu
13 dönüm arazi üzerine inşa
edilecek.
Spor salonunun inşa

edileceği araziler Yozgat
Belediyesi ile Hazineye ait.
uluslararası standartta uygun
olarak yapılacak olan kapalı
spor salonu Rıza Kaayalp
Kapalı Spor salonuna eş
değer olacak.
ZİYARET ETMİŞLERDİ
AK Parti Yozgat Milletvekili

Yusuf Başer, Yozgat Valisi
Ziya Polat, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Gençlik
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nu
geçtiğimiz günler de ziyaret
etmişti.
Yozgat’ta yapılacak
olan spor yatırımlarının

değerlendirildiği görüşmede
Bakan Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Yozgat’a müjde
üstüne müjde vermişti.
BAŞER DUYURMUŞTU
AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu ziyaretinin
detaylarını açıklamıştı. Başer,
“Gençlik ve Spor Bakanımız
Sayın Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'nu Yozgat Valimiz
Sayın Ziya Polat ve Belediye
Başkanımız Sayın Celal Köse
ile ziyaret ettik.
Bakanımıza; Yozgat
merkezde bulunan kapalı
spor salonunun yıkılıp yerine
uluslararası standartlara
uygun yeni bir salon
yapılması taleplerimizi ilettik”
açıklamasını yapmıştı.
Murat KARATEKİN

YOZGATSPOR BAY GEÇECEK
Misli.com 3. Lig 2.
Grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK, ligin 32.
Haftasını bay geçecek.
Kırmızı-siyahlı takım
21 Nisan Çarşamba
günü oynanacak olan
ligin 32’inci haftasını bay
geçecek.
Ligin 32’inci haftasının
programı ise şöyle;
Ceyhanspor-Halide Edip,
Fethiyespor-Tokatspor,
Kahta-Kütahyaspor,
Karaman Bld.-Nazillispor,
Mardin BB-İskenderun,
Tekirdağspor-Darıca
Gençler,
Tepecik-Çengelköy,
Yomraspor-Ağrı 1970”
ARA VERMEDİ
Öte yandan Yozgatspor
1959 FK, ligin 33’üncü
haftasında konuk edeceği
Tekirdağspor maçının
hazırlıklarını ise ara
vermeden sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı
takım Tekirdağ ekibi
ile yapacağı maçın
hazırlıklarını kendi
tesislerinde sürdürüyor.
Yozgatspor 1959 FK,
Tekirdağspor maçı 25

Nisan Pazar günü saat
15:00’da Sorgun İlçe
Stadyumunda oynanacak.
SEZONU KAPATTI
Yozgatspor 1959
FK’nın oyuncusu Fatih
Emircan, yaşadığı
sakatlık sonrasında
sezonu kapattı.
Genç oyuncu
Çengelköyspor maçı
sonrasında sakatlanmış,
yapılan kontrolleri
sonrasında ise sezonu
kapattığı belirtilmişti.
PUAN KAYBEDERSE
DÜŞECEK
Misli.com 3. Lig
2. Grupta ilk düşen
takım Yozgatspor 1959
FK olmuştu. Bu hafta
oynanacak maçlar
sonrasında lige veda
edecek olan ikinci takım
da belli olacak. 25 puanla
lig de 16’ıncı sırada
yer alan Tokatspor,
ligin 32’inci haftasında
deplasmanda Fethiyespor
ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlı takım
puan kaybetmesi halinde
ligden düşen ikinci
takım olacak. Murat
KARATEKİN

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

