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YOZGAT BEN’İM

BAŞLADI
DiZiLERE VE KATALOG
ÇEKiMLERiNE
KONU OLACAK
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp, sunduğu ‘Ramazan özel’
programının geçen akşamki konuğu Sarıkaya Belediye
Başkanı Ömer Açıkel oldu. Açıkel, programda Belediye
olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. >>> 2'DE

Yozgat Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü
ile Yozgat Çamlık TV’nin
ortaklaşa hazırladığı
Yozgat Ben’im Projesi
başladı. Programın ilk
konuğu ise Ali Şakir Ergin
Hoca Efendi oldu. 4'TE

Prof. Dr. Öcal Oğuz: Yozgat’ın Zengin Bir Kültürü Var

"BiZ DE ZENGiN TOPRAKLARIN

FAKiR BEKCiLERiYiZ"
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yozgat’ın somut olmayan miras bakımından zengin bir yer olduğunu

belirterek, “Zengin bir kültürümüz var ama bunu işleyemiyoruz. Biz de zengin kültürün, zengin toprakların fakir bekçileriyiz” dedi.

ÇAMLIK TV’YE KONUK OLDU
Çamlık TV Ekranlarında yayınlanan
Yozgat Gündemi Ramazan Özel Programı
her akşam birbirinden değerli konuklarını
ağırlamaya devam ediyor.
Programa konuk olan Türkiye Milli
Komisyonu Başkanı hemşerimiz Prof. Dr.
M. Öcal Oğuz, Yozgat’ı Yozgat’ın kültürünü
anlattı.
Bununla ilgili yaptığı çalışmalara
değinen Oğuz, Yozgat’ın somut olmayan
miras bakımından oldukça zengin bir bölge
olduğunu belirterek, bu mirası anlatmak
tanıtmak için çalışmalar yaptığını dile
getirdi. >>> 3. SAYFADA

EMNiYET'E TAZE KAN
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne
atanan 13 komiser yardımcısı,
düzenlenen törenin ardından

göreve başladı. Törene İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk'te katıldı.
>>> 4. SAYFADA

UNESCO’DA ÇALIŞIYORUM
Oğuz, UNESCO’da 2003 yılından bu tarafa çalıştığını belirterek,
şunları kaydetti; “ Yurt dışındaydım. Türkiye’ye döndüğümde
benim çalıştığım alanlarla Paris’te ilgili toplantı olduğu söylendi.
Toplantılara katılmam arzu edildi. Ben o toplantılara katıldım.
Sözleşme sürecine dahil oldum. O gün bugündür UNESCO’da
akademik faaliyetlerde bulunuyorum.” >>> 3.'TE

ERYILMAZLAR

“ANMAKTAN ZiYADE

GELENEĞi BOZMADI

ANLAMAK GEREKiYOR”

Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi Ramazan Özel Programı
birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Programa katılan Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
oğlu Ahmet Özal, önemli açıklamalarda bulundu.

VAKA SAYISINDAKI KALABALIK AiLESiNiN
SON DURUMU AÇIKLADI
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm.
Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; idari ekip
ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen
kurul toplantılarında Yozgat'ta artan vaka
sayıları ve salgınla mücadele kapsamında
yürütülen çalışmalar değerlendirildi. 5'TE

ACI GUNU
Yozgat’ın tanınmış
esnaflarından
Sürmeli Matbacılık
sahiplerinden
Orhan ve Mehmet
Kalabalık
kardeşlerin annesi
Hatın Kalabalık
Covid tedavisi
gördüğü Yozgat
Şehir Hastanesinde
vefat etti. >> 5'TE

3'TE

Yavru Tilki’lere

şefkat eli

Yozgat’ın yetiştirdiği
başarılı işadamlarından
Eryılmazlar Group Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Eryılmaz, Ramazan ayı
dolayısıyla Çayıralan’da

700 kişiye gıda kolisi
yardımında bulundu. Her
fırsatta memleketine olan
desteğini gösteren Eryılmaz,
bu Ramazan’da da memleketi
Yozgat’ı unutmadı. >> 6'DA
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Soykırım Yalanını Suratlarına Çarpıyoruz! Belgeler Gerçekleri Açıklıyor!..

AHMET
SARGIN
İstanbul'da örgütlenen ve Avrupa devletlerinin dikkatlerini
Ermeni meselesine
çekerek Osmanlı Ermenilerini kışkırtmayı
hedefleyen Hınçakların
başlattığı ayaklanma
girişimlerini, aralarında
siyasi mücadele başlayan Taşnakların ki
izlemiştir.
Bu ayaklanma girişimlerinin ortak özellikleri; Osmanlı ülkesine dışarıdan gelen
komitelerce planlanmış
ve yönlendirilmiş olmaları ile örgütlenme

faaliyetlerinde Anadolu'ya yayılan misyonerlerin büyük katkısının bulunmasıdır.
İlk isyan 1890'daki
Erzurum'da gerçekleşmiştir. Bunu, yine
aynı yıl meydana gelen Kumkapı gösterisi,
1892-93'te Kayseri,
Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te
Sasun isyanı, Babıali
gösterisi ve Zeytun
isyanı, 1896'da Van
isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali,
1903'te ikinci Sasun
isyanı, 1905'te Sultan
Abdülhamid'e suikast
girişimi ve nihayet
1909'da gerçekleşen
Adana isyanı izlemiştir. 1914'de Zeytun'da
100, 1915 Van olaylarında 3.000 ve 19141915 Muş olaylarında
20.000 Türk, Ermeni
mezalimi sonucu hayatlarını kaybetmiştir.
İsyanların Osmanlı
kuvvetlerince bastı-

rılması, dünya kamuoyuna propaganda
maksatlı olarak "Müslümanlar Hıristiyanları
katlediyor" mesajıyla
yansıtılmış ve Ermeni
sorunu giderek uluslararası bir sorun niteliği
kazanmıştır.
Nitekim, döneme
ait İngiliz ve Rus diplomatik temsilciliklerinin raporları, "Ermeni
ihtilalcilerin hedefinin
karışıklıklar çıkararak
Osmanlıların karşılık
vermesini ve böylece yabancı ülkelerin
duruma müdahalesini
sağlamak" olduğunu
kaydetmektedir.
Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı,
Birinci Dünya Savaşı
sırasında giriştikleri
katliamlarla vermişlerdir.
Bu dönemde Ermeniler; Ruslar hesabına
casusluk yapmış, seferberlik gereği yapılan
askere alma çağrısına

uymaksızın askerden
kaçmış, askere gelip
silah altına alınanlar
ise silahları ile birlikte
Rus ordusu saflarına
geçerek, "vatana ihanet" suçunu topluca
işlemişlerdir.
Daha seferberliğin
başlangıcında, Türk
birliklerine karşı saldırıya geçen Ermeni
çeteleri, büyük katliamlara girişmiş, Türk
köylerine baskınlar
düzenlemek suretiyle sivil halka büyük
zararlar vermişlerdir.
Örneğin Van'ın Zeve
Köyü'nün bütün halkı,
kadın, çocuk ve yaşlı
demeden, Ermeniler
tarafından katledilmişlerdir.
Ermenilere sırasıyla, Anadolu'da; "Kara
Haç", "Armenakan" ve
"Vatan Koruyucuları",
Cenevre'de; "Hınçak",
Tiflis'te; "Taşnak"
komiteleri kurdurulmuştur. Bu komitelere

hedef olarak Doğu
Anadolu toprakları,
amaç olarak ise Osmanlı Ermenileri'nin
birliği gösterilmiştir.
Bu amaçla kışkırtılan Ermeni komiteleri,
ilk olarak 1890 Erzurum isyanını gerçekleştirmiş, ardından
da Kumkapı gösterisi, Kayseri, Yozgat,
Çorum ve Merzifon
olayları, Sasun isyanı, Bab-ı Ali gösterisi,
Zeytun ve Van isyanı,
Osmanlı Bankası'nın
işgali, Sultan Abdülhamit'e suikast teşebbüsü ve 1909 Adana
isyan isyanlarını çıkartmışlardır.
Bu isyanlar sırasında, 1914'de Zeytun'da
100, 1915 Van olaylarında 3000 ve 19141915 Muş olaylarında
20.000 Türk, Ermeni
mezalimi sonucu katledilmişlerdir. Ermeni
isyan ve katliamları
sırasında katledilen

Türklerin sayısı belgelere göre 517.955'dir.
Olay tarihi ve yeri belli
olup da sayı tespiti yapılamayanlarla birlikte
bu rakam 2 milyona
ulaşmaktadır.
“Ermeni komitacıları hamile kadınların karnını süngü ile yırtıp çıkardıkları çocukları yine
süngülerinin ucunda
oynatıyorlardı. Kadın ve kızların kollarındaki altın- bilezikleri almak için çok kolay bir usul bulmuşlardı.
Hemen kasaturayı atıp kolu tamamen kesiyorlar, ondan
sonra da bilezik veya yüzük gibi
ziynet eşyalarını alıyorlardı.” 25 Nisan 1918 tarihinde
Kars’ın Doğu’sundaki
Subatan Köyü’nde büyük küçük
750 Türk’ü balta ve

bıçakla katlettikten
sonra yakarak şehit ettiler.
29 Nisan
1918 Gümrü’den
500 araba ile
Ahılkelek’e nakledilmekte olan
3.000 kadar kadın, ihtiyar, çocuk ve erkek yolda öldürülmüşlerdir.
Türk Ordusu Erzurum’a girdiği zaman şehir içinde
2127 şehit erkek cesedi defn edilmiştir.
Ermeni çetelerince
katledilmiş yüzlercebinlerce olayı saymak
mümkümdür. Bütün
bu olayların belgeleri
şahit ve kanıtlarıyla
birlikte Cumhuriyetin
ilandan sonra TBMM
araştırma komisyonunca araştırılarak
resmî kayıt altına
alınmıştır. Bunları görmek istemeyen kör ve
bağnaz zihniyeti lanetliyoruz!..

DiZiLERE VE KATALOG

ÇAMLIK TV'YE
KONUK OLDU

ÇEKiMLERiNE KONU OLACAK
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp, sunduğu
‘Ramazan özel’ programının geçen akşamki
konuğu Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel oldu. Açıkel, programda Belediye
olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Sarıkaya Belediye Başkan Ömer Açıkel,
Roma Hamamının son durumu hakkında bilgi
verdi.
Açıkel, 2019 yılından itibaren Roman
Hamamının Kültür ve Turizm Bakanlığına
devredildiğini hatırlattı.
Bakanlık ile birlikte çalışmalar
yürüttüklerini kaydeden Ömer Açıkel, Vali
Ziya Polat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi’nin ciddi emek verdiklerini
ifade etti.
Açıkel, “Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
Seyit Ahmet bey, Kültür ve Turizm Bakan
yardımcısı, Fuat Oktay bey, Bekir Bozdağ,
Yusuf Başer’in çok ciddi katkıları var. Bu
sene kazı sezonu ile birlikte kazıya devam
edecek. Kazıya akademik bir yol çizmemiz
lazım. Bu noktada Bozok Üniversitesinden
katkı bekliyoruz.
Ören yeri olması için çalışmalar
yürütüyor. 7 yılda çok ciddi bir mesafe kat
ettik. Ödenekler tam geldiğinde inşallah
Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak.
Roma hamamı içerisinde barındırdığı
özellikler itibariyle 3 farklı turizme hitap

ediyor. Bir kiliseye sahip, yarı olimpik yüzme
havuzun tam ortasında bir vaftiz taşı var. Bir
arınma merkezi olarak inşa edilmiş. Aynı
zamanda inanç turizmi var.
İnanç turizm Sarıkaya’ya çok ciddi
katkı sağlayacak. Bununla birlikte bu su
eşi benzeri olmayan bir su. Bana göre
Türkiye’nin en kaliteli suyu.
Özerinde barındırdığı motifler eşi
benzeri olmayan motifler. Sıradan ve basit
şeyler değil. Çıktığı gibi girilen bir su.

Yozgat’ın her tarafından kaplıca var. Ama
o suyu dinlendirmeden, yada su katmadan
giremezsiniz. Bu su öyle değil. Bundan
sabun ve deterjan üretmeye başladık.
Yakında bu suyun kütürtünden kozmetik
ürünler yapacağız. Bugün belki birçok cilt
problemi çözebilecek su Sarıkaya’dan
çıkan su. Bu su aynı zamanda içilebilir bir
su. İnşallah bu suyu şişeleyip içilebilir hale
getireceğiz. Her vesile ile Roma hamamını
tanıyoruz. Netfilx’de ki yabancı bir dizinin

birkaç bölümü Sarıkaya’da çekilecek. Birçok
etkinliği orada yaptık. Roma hamamını
tanıtabilmek için elimizden geleni yaptık,
yapmaya da devam edeceğiz. Teknik ve
finans kısmında tıkanıp kalıyoruz. Çünkü
bazı şeyler bizim yetkimizde değil. Kimse
çalışmıyor diyemem, herkes çalışıyor.
Cumhurbaşkanımız Yozgat’a geldiğinde
Roma hamamı ile ilgili görkemli bir projenin
yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Fuat Oktay beyde ciddi
çalışmalar yürütüyor. En kısa zamanda
kendisini ziyaret edip, çalışmalar hakkında
bilgi vereceğiz” dedi.
DÜNYA’YA ANLATACAĞIZ
Roma Hamamını Dünya’ya tanıtacağız
diyen Ömer Açıkel, “Türkiye Moda Haftası
etkinliği var bayramdan sonra. Onlarla
anlaştık, defile yapılamayacağı için katalog
çekilmeleri roma hamamında yapılacak. 5
Türkiye kraliçesinin de katılacağı 20 manken
katılacak. Bu hem magazin dünyasında
hem de Türkiye de farkındalık olacak.
Yapılan yayın ve tanıtımların bize dönüşü
çok güzel oluyor. Roma hamamının nerede
olduğunu bilmeyenler vardı. Şimdi Sarıkaya
deyince akıllara Roma hamamı geliyor.
Bütün Dünya’ya inşallah roma hamamını
anlatacağız” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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Yozgat Ben’im…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat Ben’im, Ben
de Yozgat…
Yozgat’ı evvela Yozgat içinde arayıp, Yozgat’ı Yozgat dışından
çekip çıkarmak gerektiğini anlattı zaman.
Yozgat’ı kendi içinde
arayıp bulamadığımız
içindir ki, dışarıdaki

Yozgat’tan Yozgat’ı çekip çıkaramayışımız.
Zaman maalesef
Yozgat özelinle öylesine derin ve yeri
doldurulmaz, telafisiz
tahribatlara neden olmuş, şehir hayaller de
ve kısıtlı sayıdaki siyah
beyaz fotoğraflarda
sıkışıp kalmış.
Zaman, sadece yapıları değil bağlantıları
da koparmış.
Göç, hem kendi
içinde hem de dışarıya
doğru savurmuş, savrulurken özünde tahribatlara, değişimlere de
sebep olmuş.
Ve ne olduysa olmuş Yozgat yakın

geleceğinden kopmuş
evladın annesinden
koptuğu gibi!
Öylesine kopmuş ki,
hatırlamak bir tarafa
düne dair konuşmak
dahi kısıtlı hayallere
mecbur kalmış.
Acele etmeli, zamana karşı yarışta o
günün canlı tanıklarına
ulaşmak, onların duygu dünyalarından bu
günlere aktarabildiklerini yarınlar adına kayıt altına almalıydık.
Uzun zamandır hayalimdi.
Zamanda yolculuk
edecek bir makine icat
edemezdim belki, zamanda yaşananları bu

güne, bu günde yaşayanları o günlere götüremezdim de, ama
çağın şartlarında tarihi
canlı tutacak vesikalar
oluşturabilirdim.
Okumanın maalesef
idrak kavramına tesir
etmediği bir dünyada görsel materyaller
miras kalabilirdi sanal
dünyaya gerçek bir
şerh düşmek adına.
Ve beklediğim
zaman İl Kültür ve
Turizm Müdürümüz,
Kıymetli Kardeşim Hüseyin Çiftçi ile geldi.
Geçtiğimiz hafta
Muhterem Babaları Celal Çiftçi’yi kaybetmenin acısını yaşadılar.

Mustafa ve Hüseyin
Hocam’a bir kez daha
başsağlığı diliyor, babaları Celal Çiftçi’ye
Yüce Allah’tan cennet
mekan ve rahmet temenni ediyorum.
Hüseyin Hocam’ın,
Yozgat’ın yaşayan ve
sesli tarihine dair ortak çalışma teklifine
hiç düşünmeden ve
heyecanla ‘evet’ yanıtı
verdim.
Böylesine önemli
bir projede Yozgat’ın
tanınmış simalarından,
Kıymetli Abim, Eczacı
Mehmet Ali Çakır ile
bulunmaktan ayrıca
mutluluk duyduğumu
da belirtmek istiyo-

rum.
Çekimlerimiz bütün
hızıyla devam ediyor.
Her konuk ayrı bir
Yozgat, ayrı bir dünya,
ayrı bir yaşanmışlık
sunuyor bizlere.
Bu hafta ilk konuğumuz şehrimizin
Kıymetli, Saygın isimlerinden AŞK Vakfı
Başkanı Ali Şakir Ergin
Hocamız oldu.
Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az
gelir sunduğu bilgiler
ve kıymetli paylaşımlar
karşısında.
Programımızın adı
neden Yozgat Ben’im…
Hemen kısaca
açıklamak istiyorum;

‘Yozgat Ben’im; şehrin
tarihi geçmişine şahitlik eden her Yozgatlı
bir Yozgat'ı temsil ediyor. Ve onların dünyasından bize sundukları
‘Ben’im, yani ‘Bizim’
Yozgat’ımızı temsil
ediyor.
Ben’im Yozgat’ım
diyenler, her Pazar
akşam saat 20.00’de
Yozgat Çamlık TV ekranlarında olacak.
Emeği geçenler var
olsun!
İnşallah bu çalışma
dünden bugüne, bu
günden yarına Yozgat’ta manevi köprü
olma adına tarihi bir
vesika olacak!

Prof. Dr. Öcal Oğuz: Yozgat’ın Zengin Bir Kültürü Var

"BiZ DE ZENGiN TOPRAKLARIN

FAKiR BEKCiLERiYiZ"
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yozgat’ın somut olmayan miras bakımından zengin bir yer olduğunu

belirterek, “Zengin bir kültürümüz var ama bunu işleyemiyoruz. Biz de zengin kültürün, zengin toprakların fakir bekçileriyiz” dedi.
Çamlık TV Ekranlarında
yayınlanan Yozgat Gündemi Ramazan
Özel Programı her akşam birbirinden
değerli konuklarını ağırlamaya devam
ediyor. Programa konuk olan Türkiye
Milli Komisyonu Başkanı hemşerimiz
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yozgat’ı
Yozgat’ın kültürünü anlattı. Bununla
ilgili yaptığı çalışmalara değinen
Oğuz, Yozgat’ın somut olmayan
miras bakımından oldukça zengin bir
bölge olduğunu belirterek, bu mirası
anlatmak tanıtmak için çalışmalar
yaptığını dile getirdi.
VAR AMA BİLMİYORUZ
Oğuz, her zaman ‘Benim
doğduğum toprakların Yozgat’ın
niye güçlü şairleri yok diye’
düşündüğünü ve üzüldüğünü
söyledi. Aslında Yozgat’ı bünyesinde
önemli şairleri barındırdığını anlatan
Oğuz, “Aslında varmış onları ben
bilmiyormuşum. Kaynaklara baktıkça
yüzlerce şairimizin olduğunu
öğrendim. Bazılarının yeni yazılara
geçirilmediğini öğrendim. Ben de
onlardan bir kısmını, Yozgatlı Hüzni
babayı onu ve başka şairlerimizi
tanıtmaya çalıştım” dedi.
YOZGAT’TAN KOPMADIM
Yozgat’a gidip geldiğini ve
memleketinden hiç kopmadığını
kaydeden Prof. Dr. Oğuz, “
Yozgat’a gelip giderken bu süreçte
hiç kopmadım. Ara ara Yozgat
gazetesinde yazıyorum. Yazdığımız
yazıları önceki dönem belediye
başkanı Yusuf Başer’in desteği ile
bir kitaba dönüştürdük. Yozgat var
Yozgatlı yok diyordu ya Abbas Sayar.
Biraz onun yolunu takip ederek
bende Bozok yazılarında Yozgat
için ne yapılmalı, şu işler ve eserler

konulmuyor diye görüşlerimi ifade
ettim. Bu şekilde benim Yozgat
ile bağım halen sürüyor” şeklinde
konuştu.
UNESCO’DA ÇALIŞIYORUM
Oğuz, UNESCO’da 2003 yılından
bu tarafa çalıştığını belirterek,
şunları kaydetti; “ Yurt dışındaydım.
Türkiye’ye döndüğümde benim
çalıştığım alanlarla Paris’te
ilgili toplantı olduğu söylendi.
Toplantılara katılmam arzu edildi.
Ben o toplantılara katıldım. Sözleşme
sürecine dahil oldum. O gün
bugündür UNESCO’da akademik
faaliyetlerde bulunuyorum.”
ÇOK FAZLA DEĞERİMİZ VAR
Yozgat’ın somut olmayan miras
bakımından zengin bir yer olduğunu
anımsatan Oğuz, “Biz de zengin
kültürün, toprakların fakir bekçileriyiz.
Zengin bir kültürümüz var ama biz

bunu işleyemiyoruz. Yozgat’ın somut
olmayan kültürel mirası çok zengin.
Ancak bu işlenmiyor. Organik tarım
alanında çok değerimiz var. Bunların
çok farkına varmıyoruz. Endemik
bitkilerimiz yöreye özgü tahıllarımız
veya doğal hayatı ilgilendirecek
açıdan bizce özgü hayvan türleri var.
Ama bunları anlatmıyorum. Bunların
filmlerinin yapılmasına destek
olmuyoruz” diye konuştu.
ARABAŞI GÜÇLÜ BİR SEMBOL
“Yozgatlılar olarak değer
verdiğimiz kış toplanmalarına vesile
olarak arabaşı bizim için güçlü
bir semboldür” diyen Oğuz, şöyle
konuştu; “Bunu biz UNESCO’nun
ulusal envanterine aldırdık.
Arabaşı şuanda korunan ulusal
envanter. Bunun yanında çiğdem
günü kutlamaları vardı. Nevruzun
Yozgat’ta yaşanması. Çocuklar

gezer. Çiğdem pilavı yapılır yenilir
içilirdi. Güzel bir kültürdür. Çiğdem
gezmesi de UNESCO’nun miras
listesindedir. Bunun gibi mesela
Yozgat’ın mercimeği kendine
özgüdür. Kendine özgü soğanı vardır.
Bölgenin buğday ambarı İstanbul’u
da besleyen hayvancılık açısından bir
değeri Yozgat. Bu kültürü sağlayacak
organizasyonları yapmamız lazım
bizim. Bunların açık hava müzesi
olabilir. Bunların sergilenecek
mekanlar, üretileceği yerler, organik
ürünler hakkında çalışmamız lazım.”
GAYRET ETMEMİZ LAZIM
Yozgat’a yapılan yatırımların
öneminden bahseden Oğuz,
“Yozgat’a Hızlı tren geliyor. Ankara’da
ona bağlı diğer büyükşehirlerde
doğa ile iç içe, biraz otantik, biraz
organik tarım arayanların en iyi
mekanlarından birisi şu anda
bakir topraklarıyla Yozgat. Bunu
değerlendirmek ve gayret etmemiz
lazım” dedi.
TURİZM GÜÇLENİR
Yozgat’ta turizmin güçlenmesi
için önemli değerlerin bulunduğuna
işaret eden Oğuz, “Bunun yanında
Hattuşa var. Çorum ili sınırlarında
görünüyor ama bütün güçlü
hikayesi Yozgat ile bütünleşiktir.
Yozgat Hattuşa hikayesinin diğer
alanlarını inşa edip girse buradaki
turizm hareketliliğini güçlendirir.
Kaplıcalarımız var. Sorgun kaplıcaları
ayrı bir değer ama öbür tarafta
UNESCO mirasına kaydettirdiğimiz
Sarıkaya kaplıcalarını biliyorsunuz.
Geçici miras listesinde. Orası tarihi
bir değer ve kültürel bir hazine. Ne
yazık ki şehirleşelim derken eski
şehirleri yıkarak yeni şehir oluşturma

Yavru Tilki’lere şefkat eli
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde
yol kenarında çobanların bulduğu Tilki
yavruları Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge
Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü Sorgun
DKMP Şefliğine teslim edildi. Henüz bir aylık
olan yavru Tilki’ler koruma altına alındı.
Sorgun Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefi Metin Yıkılmaz, Akdağmadeni İlçesinde
çobanların yol kenarında 5 tane tilki
yavrusunu bulduğunu söyledi.
Yıkılmaz, “Daha sonra durumu bize haber
verdiler. Biz de gittik yavruları aldık. Önce
karınlarını doyurduk. İki gün biz baktık
yavrulara. Yavruların evcilleşmemesi ve
doğal ortamlarında büyütülmesi ise için

Düzce’ye gönderdik” dedi.
Murat KARATEKİN

oldu. Bir de 19’uncu yüzyılın görkemli
güzel Yozgat’ımızın 20’nci yüzyılın
sanayisi şehirleşme betonarma evler
döneminde kaybettik. Elimizde sınırlı
sayıda konak kaldı. İnşallah onları
koruruz veya gelecek kuşaklara bizim
mirasımız diye aktarabiliriz” şeklinde
konuştu.
EMEK HARCADIK
Yozgat’a müstakil bir üniversite
kazandırılması için uzun süre
çalıştıklarını ve emek harcadıklarını
anlatan Oğuz, “Biz Yozgat’ta
üniversite kurulsun diye çok uğraştık.
Yozgat Bozok Üniversitesi kuruldu.
Aslında bu üniversiteye gözümüz gibi
bakmaya sönmeyen bir meşale gibi
korumamız gerekiyor. Aynı şekilde
üniversitenin Yozgat’ta kurulmuş
olan kaynaklı durumu yapılarak
sadece öğrencilerle ilgilenmesi değil
aynı zamanda araştırma uygulama
bazımda neler yapılabilirliğinin
değerlendirilmesi lazım. Yozgat
hızlı tren ile 1 gün içerisinde gelinip
gidilecek yer oldu. Bizim mutlaka
Yozgat’a gelenlerin bir gece en
azından geçirmesi lazım. Gelenlerin
giderken bölgemize yakın ürünleri
götürmesi için ne yapmamız lazım
bunu düşünüp kalkınmayı bu şekilde
paylaşmaktır.
Ramazan ayı içerisindeyiz.
Mutluluk içerisinde bayramları
mutlu bir şekilde gelsin. İçinde
bulunduğumuz salgın sebebiyle çok
acı çekiyoruz. Bizim hemşehri ve
kardeşlerimizden ricamız maske,
temizlik ve hijyene daha özen
göstersinler. Sağlıklarına dikkat
ederek bayramı kara gelenler değil
bayramı huzur içerisinde kutlamak
olsun” dedi. Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat-62 Bir Sarhoşun Başından Geçenler

İSMAİL
CENAN
Ortaokulda din dersi
öğretmenimizin anlattığı bir öyküyü sizlere
anlatmaya çalışacağım.
Eskiden bir kasabada yaşayan alkolik
bir adam varmış. Bu
devamlı alkol alır, hiç
ayık gezmezmiş. Ömrü
bu şekilde perişan bir
vaziyette geçmiş.
Adam yaşlanmış,
hastalanmış, yatağa
düşmüş. Karısı kasabanın doktoruna gitmiş
“ kocam çok ağır hasta
gel de bir muayene et”

demiş. Doktor ise ben
senin kocanı biliyorum
ayyaşın biri ben onu
tedavi etmeye gitmem
demiş. Kadını göndermiş. Kadın üzüntülü
üzüntülü eve gelmiş.
Kocasına doktoru bulamadığını söylemiş
kocam üzülmesin diye
yalan söylemiş. Adam
biraz daha ağırlaşmış.
Kadın bu sefer de mahallenin cami hocasını
getireyim de Kur’an
okusun demiş. Cami
hocasının evine gitmiş,
hoca efendi kocam
çok ağır hasta gel de
Kur’an oku demiş.
Cami hocası da
doktorun dediği gibi
kocan içkici ayyaşın biriydi. Ben gidip Kur’an
okumam demiş. Kadın üzgün üzgün eve
gelmiş, kocasına da
üzülmesin diye hocayı
bulamadım diye yalan
söylemiş.

Adam gitgide hastalığı ağırlaşmış. Hiçbir
komşusu gelip ne yiyecek getiriyor, ne de
hastayı ziyaret ediyormuş. Karısı kocasının
başucunda devamlı
ağlıyor dua ediyormuş.
Nihayetinde adam
rahmetli olmuş. Kadın
yine konu komşuya
haber vermiş, kocam
rahmetli oldu gelin de
defin işlemini yapalım,
bana yardım edin ne
olur diye yalvarmış.
Komşularından hiç biri
aldırış etmemiş, kimse
gelmemiş.
O sarhoşun ayyaşın
biriydi demişler. Kadın
ne yapsın naçarı kesik
kalmış, kocasının cesedini büyük bir çuvala
koyup dağlara doğru
sırtına alıp, binbir zorlukla çabalıya çabalıya
götürmeye çalışmış.
Yolda bir çobana
rast gelmiş. Çoban

benim bacım ne ki o
sırtındaki zorlana zorlana götürdüğün şey
demiş.
Kadın çuvalı yere
koyup, başından geçenleri bir bir çobana
anlatmış. Çoban da
kadının bu çektiklerine
çok üzülmüş, hatta ağlamış. Üzülme benim
bacım bu işi beraber
halledelim demiş.
Kadının elinden çuvalı çoban almış sırtına, hadi gidelim bacım
demiş.
Çoban adamın cesedini yıkamış, kefenlemiş uygun bir yere
dua edip gömmüş.
Kadını da evine göndermiş.
Kadın o gece yattığında kocasını çok iyi
bir şekilde rüyasında
görmüş, yeşillikler
içinde çok güzel köşklerde oturuyor.
Bahçesinin kenarın-

dan tertemiz ırmaklar
akıyor, daha da tarif
edilmeyecek güzellikler içinde görmüş, çok
sevinmiş.
Sabah olunca kasabanın doktoru gelmiş.
Kapıyı çalmış kadın
kapıyı açmış. Doktor
kocana ne oldu diye
sormuş o da başından
geçenleri doktora bir
bir anlatmış. Doktor da
kadının gördüğü rüyayı
aynen görmüş.
Bir müddet sonra
mahallenin cami hocası gelmiş. O da kadına
kocanı nasıl defin ettiniz diye sormuş. O da
gördüğü rüyayı anlatmış. Hemen hemen
hepsinin gördüğü rüya
birbirinin aynı imiş. Ev
komşuları da gelip onlar da aynı rüyayı gördüklerini anlatmışlar.
Sonunda hepsi bir
olup, sarhoş bu adamın cenazesini gömen

çobana gidelim bir de
ona soralım demişler.
Hepsi birden çıkmışlar
yola. Kasabanın dışındaki mera alana gelip,
çobanı bulmuşlar.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı
Faruk Nafiz Çamlıbel’in
Han Duvarları isimli
şiirinin bir bölümüyle
bitiriyorum. Haftaya
kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize selamlar, saygılar, sevgiler…
HAN DUVARLARI
Yağız atlar kişnedi,
meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı
altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden
geçti kervansaraylar…
Gidiyordum, gurbeti
gönlümde duya duya,

Ulukışla yolundan
Orta Anadolu’ ya.
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı
ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak
sarı, çıplak ağaçlar
sarı…
Arkada zincirlenen
yüksek Toros Dağları.
Önde uzun bir kışın
soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler…
Ellerim takılırken
rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir
dağın yamacına.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının
dudağında bir ıslık!
Bu ıslıkla uzayan,
dönen kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi
görünen yılan yollar
Başını kaldırarak
boşluğu dinliyordu.

YOZGAT EMNiYETi’NE
TAZE KAN
YOZGAT BEN’iM BAŞLADI
Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ile Yozgat Çamlık TV’nin ortaklaşa hazırladığı
Yozgat Ben’im Projesi başladı. Sunuculuğunu
Eczacı Mehmet Ali Çakır İle Yozgat Çamlık
Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın
yaptığı, Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftçi’nin de değerli katkıları ile
hazırlanan program, Yozgat’ın yaşayan,
sesli tarihini yeni nesillere aktaracak
önemli bir muhteviyata sahip
olmasının yası sıra bir ilk olma
özelliği taşıyor.
YOZGAT’IN
TARİHİNİ ANLATTI
Programın İlk konuğu
Yozgat’ın yaşayan tarihlerinden
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’nin oğlu Ali Şakir
Ergin Hoca Efendi oldu. AŞK Vakfı
kütüphanesinde gerçekleşen programda Ali
Şakir Ergin, programın bir Yozgat hizmeti, bir
kültür mirası olduğunu söyledi. Programda

/GimatMarketlerZinciri

Yozgat’ı anlatan Ergin, “Beraberce yaşadığımız
Yozgat’ı anlatmaktan mutluluk duyarım” dedi.
Ergin, “Yozgat Türkiye’nin yeni şehirlerinden
birisidir.250 yıl geçmişi olan, 250 yıl öncesinde
yerleşik bir yeri olmayan bir şehirdi. Yozgat’ı
Çapanoğulları kurdu. Çapanoğullarının Yozgat’a
gelişi 17. Yüzyılın sonu 18. Yüzyılın başıdır.
16. 17. Yüzyıllarda özellikle Yozgat
civarı Bozok havalisi göçebe, konar
göçerlerin perakende olarak
yerleştiği bir yer ve devamlı
konar göçerlerin mücadele ettiği
bir yer. Birbirlerine hakimiyet
kurma amacı ile yapılan bir yer”
dedi.
Ergin, programda Yozgat’ın
tarihi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
İzleyicinin de büyük beğenisini
toplayan
“Yozgat Ben’im” programı her Pazar, akşam
saat 20.00’de Yozgat Çamlık TV ekranlarında
olacak. Eda DEMİREL

gimatmarketlerzincirii

Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğüne atanan
13 komiser yardımcısı,
düzenlenen törenin
ardından göreve başladı.
Törene İl Emniyet
Müdürü Murat
Esertürk'te katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla
başlayan törene İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, Müdür yardımcıları ve emniyet
personeli katıldı.
Programda Komiser yardımcılarına
seslenen Yozgat İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk, yeni görevlerinde başarı
dileklerinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, “13
tane başarı ile okulunu bitiren komiser
yardımcısı arkadaşlarımız bugün bu kutsal
göreve ilk adımı atacakları günde heyecan
içerisindeler. Bizde istedik ki, geçen yılda
aynısını yaptığımız gibi mezun olan her
komiser yardımcısı dualarla, iyi dileklerle
ilk gün görevine başlasın” dedi.
Polislere nasihatlerde bulunan Esertürk,
“Polis akademisinde öğretilen her türlü
eğitimin ve bilginin yanında meslek

444 41 66

hayatında her zaman uyanık ve dikkatli
olun. Devletimizin emrinde milletimizin
hizmetinde olacaksınız. Temel ışığınız
anayasa başta olmak üzere sıralı kanunlar
ilke ve inkılapları ve meslek içerisindeki
mevzuatlar olacak. Ülkemizin en güzel
köşelerinde görev yaparken her zaman için
bu ilde yaptığınız görevde vatandaşlarınıza
içten ve samimi davranın. Polisin yapmamış
gereken görevler belli. Meslek hayatınız
boyunca disiplinden ayrılmayın. Vatan,
millet, bayrak ve bu topraklar bizim
için kutsaldır. Yeri geldiğinde canımızı
vermekten zerre kadar çekinmeyeceğiz”
diye konuştu.
Konuşmanın ardından kesilen kurban ve
edilen dualarla birlikte komiser yardımcıları
görev başı yapmak için araçlarına binerek
ilk devriyelerini yaptı.
Eda DEMİREL
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VAKA
SAYISINDAKI
SON DURUMU
AÇIKLADI

Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi
Kurul Toplantıları Başhekim Uz. Dr.
Mustafa Kozan başkanlığında düzenli
olarak devam ediyor. Yozgat Şehir
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa
Kozan başkanlığında; idari ekip ve
hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen
kurul toplantılarında Yozgat'ta artan vaka
sayıları ve salgınla mücadele kapsamında
yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.
Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizdeki
Covid-19 verileri incelendiğinde;
pandemi polikliniği başvurularında,

Covid-19 hasta yatışlarında ve yoğun
bakım ihtiyacı olan hastalardaki artış
devam etmektedir. Artışın hızı stabil
şekilde devam etmektedir. Hastanemizde
Covid-19 hastalarına hizmet veren
klinikler ve yoğun bakımlara yönelik
düzenlemeler vaka sayısındaki artışa göre
yapılmaktadır. Yoğun bakımların yatak
kapasitesinin şu an için yeterli olduğu
görülmektedir. Kliniğe yatış ihtiyacı olan
Covid-19 hasta sayılarındaki artış devam
ederse 5. Katta bulunan servisler için
Covid-19 hastalarına hizmet vermek üzere
düzenleme yapılacaktır.” dedi.
Murat KARATEKİN

“ANMAKTAN ZiYADE

ANLAMAK GEREKiYOR”
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve
Basri Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi Ramazan Özel
Programı birbirinden değerli
konuklarını ağırlamaya devam
ediyor. Programa katılan Merhum
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu
Ahmet Özal, önemli açıklamalarda
bulundu. Özal, covid döneminde
mümkün olduğu kadar korunmaya
çalıştıklarını anlatarak, bir an önce
kurtulma temennisinde bulundu.
Babası Turgut Özal’ın 28. Ölüm
yıl dönümü olduğunu anımsatan
Özal, “Bu yıl diğer yıllara göre
farklıydı. Korona virüs nedeniyle
sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar
gelemediler. Sayın Cumhurbaşkanı
geldi. Orada Kur’an okudu. Yani 28
yıl geçmiş olmasına rağmen her
yerde onun adı geçiyor. Tabi ki onu
anmaktan ziyade artık anlamaya
çalışmanın zamanı geldi diye

düşünüyorum” şeklinde konuştu.
3 TEMEL PRENSİBİ VARDI
Babası Turgut Özal’ın 3 temel
prensibinden bahseden Ahmet
Özal, “Birincisi din ve vicdan
hürriyetiydi. Bir tanesi düşünce
hürriyeti. Üçüncüsü de serbest
teşebbüs hürriyetiydi. Bu üç hürriyet
olmadan bir ülkede ne yatırım olur
ne kalkınma olur. Bunlar olmadan
kalkınma olamaz kesinlikle. Bugün
bütün sıkıntılara rağmen bu ülke
ayakta ise o zaman atılan temellerin
sağlam olmasından kaynaklanıyor”
dedi. Ahmet Özal, babası Turgut
Özal’ın insanların uzlaşmasını
sağladığını söyledi.
SİYASETE GEÇ BAŞLADI
Babasına siyasete başladığı yaşın
neden geç olduğunu sorduğunu
anlatan Ahmet Özal, “56 yaşında
siyasete girmek esasında geç bir
yaştır. Fakat o zaman kendisine

sorduğumda bana şunu söyledi;
‘Ben Türkiye’nin bu zor durumunda
nelere yapılacağını çok iyi biliyorum.
Ve bunları eğer yapmazsam,
yapmaya çalışmazsam, öbür dünya
da yüce Allah’a hesap veremem. O
zaman hatırlarsanız sloganı şu idi;
‘Halka hizmet, Hakka hizmet’. Darbe
döneminden yeni çıkmış, buna
rağmen Rahmetli Özal, Allah nasip
etti, halkımız uygun gördü ve kendisi
Başbakanlık koltuğuna oturdu. O
zaman çok sıkıntı çeken toplum
iyileşmeye başladı. 80’li yılların
Türkiye’nin açıldığı yıllardır, geliştiği
yıllardır, milli gelirin arttığı yıllardır.
Demokrasi’ye geçtiğimiz yıllardır.
Tabi rahmetlinin tek üzerinde
durduğu konu, ben siyasi Allah razısı
için yaptım demesi. Ama bugün
sokakta yürüyorum, insanlar bana
hep babamı övüyorlar” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

KALABALIK AiLESiNiN

ACI GUNU
Yozgat’ın tanınmış esnaflarından
Sürmeli Matbacılık sahiplerinden
Orhan ve Mehmet Kalabalık
kardeşlerin annesi Hatın Kalabalık
Covid tedavisi gördüğü Yozgat
Şehir Hastanesinde vefat etti.
Yozgat esnaflarından Sürmeli
Matbacılık sahipleri Orhan ve
Mehmet Kalabalık kardeşlerin
annesi Hatın Kalabalık Covid
tedavisi gördüğü Yozgat Şehir
Hastanesinde vefat etti.
Merhume Hatın Kalabalığın
cenazesi dün Yozgat’ta toprağa
verildi.
Matbacı Orhan Kalabalık

annesinin vefatını sosyal medya
Facebook üzerinden paylaşarak
duyurdu.
Kalabalık yaptığı paylaşımda;
“Şehir Hastanesinde yatmakta
olan annem Hatın Kalabalık vefat
etmiştir. Allah rahmet eylesin,
mekanı cennet olsun. Pazartesi
günü toprağa verilecektir”
ifadelerine yer verdi.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Merhume Hatın Kalabalık’a
Allah’tan rahmet, Orhan ve Mehmet
Kalabalık, ailesi, sevenleri ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

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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AKDAĞMADENi'NDE EMANETLER

SAHiPLERiNE ULAŞTIRILDI

ERYILMAZLAR

GELENEĞi BOZMADI
Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı
işadamlarından Eryılmazlar Group
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Eryılmaz, Ramazan ayı dolayısıyla
Çayıralan’da 700 kişiye gıda kolisi
yardımında bulundu. Her fırsatta
memleketine olan desteğini
gösteren Eryılmaz, bu Ramazan’da
da memleketi Yozgat’ı unutmadı.
Yaklaşık 700 kişilik gıda
paketinin bir bölümü Eryılmaz
ailesi tarafından ihtiyacı olanlara
dağıtılacakken, bir bölümü de
Çayıralan Kaymakamlığı’na
teslim edildi.
Eryılmaz, Ramazan
Ayı’nda yardımlarını
yalnızca memleketine
değil Kayseri ve
İskenderun’a da yaptı.
Söz konusu bölgelerde
de Eryılmazlar adına
biner kişilik gıda kolisi
yardımı yapıldı.
ELİMİZDEN
GELENİ

YAPIYORUZ
İşadamı Hüseyin Eryılmaz’ın
Babası Muhsin Eryılmaz, Ramazan
Ayı’nda ihtiyacı olanlara destek
olmaya gayret ettiklerini belirterek,
“Bu vesileyle mübarek ramazan
ayında herkesin sağlık ve muhtaç
olan insanlar için elimizden geldiği
kadar katkıda bulunduk. İnşallah
herkesin bilhassa muhtaç olan
insanlara ulaşır.
Bundan memnuniyet duyarız.
Bunu sadece biz kendimiz için
değil biz kendi uhdemizde belirli
seviyede dağıtacağız. Diğerlerini
Çayıralan Kaymakamlığı’na tevdi
ettik.
Çayıralan Kaymakamlığı
sosyal yardımlaşma
vakfından veya muhtaç
olan halka kendileri
verecekler. Biz
elimizden geleni
Çayıralanlı olarak
gösteriyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

Avrupa Belçika Sivaslılar
Birliği’nin destekleri ve Yozgat’ın
Akdağmadeni Belediyesi
koordinesiyle ilçede akülü tekerlekli
sandalyeye ihtiyacı olan vatandaşlara
emanetleri ulaştırıldı.
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Uzm. Dr. Nezih Yalçın yaptığı
açıklamada; “Avrupa Belçika
Sivaslılar Birliği’nin destekleri ve
belediyemiz koordinesiyle ilçemizde
akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı
olan vatandaşlarımıza emanetlerini
ulaştırdık. Belçika Sivaslılar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Kadim ARGU
ve Sivas Temsilcisi Cahit ARGU’ya
destekleri için teşekkür ediyoruz.
İlçemizde engelli vatandaşlarımızın
yaşamını kolaylaştırmak ve onlara
destek olmak için girişimlerimiz ve
çalışmalarımız devam edecektir”
dedi. Tarık YILMAZ

HER HANEYE DOĞALGAZ ULAŞACAK
Akdağmadeni Belediyesi ilçede
her eve doğalgaz ulaştırmak için
çalışmalarını sürdürüyor. Sürmeli
gazın 2021 yılı yatırım programında
kapsamında Akdağmadeni İlçesinde
doğalgaz çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
“İlçemizde 2021 yılı yatırım programı
kapsamında olan bölgelerde doğalgaz
çalışmaları başladı. Emek Mahallesi

Şehit İsmail Açıkgöz Caddesi, 188.
Sokakta devam eden çalışmalar
yatırım programı kapsamında olan
mahallelerde de başlayacak olup
sezon boyunca devam edecektir.
Daha temiz, alt yapısı elden
geçirilmiş, sorunsuz bir Akdağmadeni
için vatandaşlarımızdan anlayış
bekliyor bu süre zarfında hat çekimi
tamamlanan bölgelerde ki abonelik

BAŞSAĞLIĞI
Sürmeli Matbaası sahipleri

Mehmet ve Orhan Kalabalık'ın
kıymetli anneleri

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

işlemlerinin hızlı bir şekilde alınmasını
i rica ediyoruz. Doğalgaz çalışmaları
nedeniyle bozulan yollarımızda
geçici onarım çalışmaları ve altyapısı
tamamlanan bölgelerde yollarımızı
yeniden yapmaya özen göstereceğiz.
Gayret bizden, Tevfik Mevla’dan,
takdir hizmetlerin en güzeline layık
Akdağmadeni halkındandır” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgat’ta

erken seçim!

Yozgat’ta bir mahalle 2 yıl
aradan sonra tekrardan sandık
başına gidecek. 2 yıl önce yapılan
mahalli idareler seçimlerinde
tekrardan muhtar seçilen Hayati
Er, kısa bir süre sonra kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetmişti.
Vefat eden Er’in yerine 1. Aza
Mehmet Uslukılıç, mahallenin yeni
muhtarı olmuştu. Seçim kanununa
göre Tekke Mahallesindeki
seçimler yenilecekti. Ancak
koronavirüs salgını nedeniyle ileri
bir tarihe ertelenen seçimlerin
yapılacağı tarih belirlendi. Tekke
Mahallesi sakinleri 6 Haziran
2021 tarihinde yeniden sandık
başına giderek, mahalle muhtarını
seçecek.
Tekke Mahallesi Muhtarlığı için
mevcut Muhtar Mahmut Uslukılıç
ve Cemil Kandemir aday olacağını
duyurdu. Murat KARATEKİN
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YÜZLERCE FLAMINGONUN
GÖRSEL ŞÖLENI
Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat’ta yüzlerce flamingo
sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü barajını mesken tuttu. Flamingoların
eşsiz görüntüsü drone ile görüntülendi. Yozgat’ın Esenli köyünde
bulunan ve bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı,
ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingo, pelikan ve karabatak gibi
göçmen kuşların durağı haline geldi.
Gelingüllü Barajında son yılların en yoğun flamingo akını yaşanırken,
yaşamsal faaliyetlerini burada sürdüren yüzlerce flamingonun baraj
üzerindeki eşsiz görüntüsü drone ile havadan görüntülendi.
İlkbahar aylarında Gelingüllü Barajı’na akın eden yüzlerce flamingo
burada belirli bir süre yaşamsal faaliyetini sürdürdükten sonra tekrar
koloniler halinde göç yollarına devam ediyor.
Gelingüllü Barajı üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan
flamingoların o anı doğaseverler tarafından fotoğraflanırken birçok kuş
türünü de bünyesinde barındıran Gelingüllü Barajında, kartpostalları
aratmayan görüntüler oluşuyor.
Yüzlerce flamingonun oluşturduğu eşsiz görüntüyü fotoğraflamaya
gelen fotoğraf sanatçısı Erdoğan Budak, son 3-4 yıldır flamingoların
barınma ve yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için Yozgat’a
geldiğini söyledi. Budak, “Flamingoların geldiğini duyduktan sonra
onların fotoğrafını çekmeye geldim. Ayrıca videolarını da çektim,
gerçekten şahane görüntüler ortaya çıktı. Flamingolar göç kuşlarıdır,
belli bir süre burada konaklayıp sonra da başka bir diyara göç
ediyorlar” dedi. İHA

PANDEMi'DE ELEKTRiĞE YÜKLENDiK!
ÇEDAŞ tarafından açıklanan ‘Yılın Enleri
Raporu’ verilerine göre Sivas’ta pandemi
döneminde elektrik tüketimi yüzde 2.5
düştü. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik
dağıtımını üstlenen Çamlıbel Elektrik
Dağıtım A.Ş.’nin (ÇEDAŞ), her yıl düzenli
olarak açıkladığı “Yılın Enleri Raporu”
açıklandı. Açıklanan raporla pandeminin
elektrik tüketimine yansıması ortaya
çıktı.
2019 yılında toplam
2 milyar 498 milyon
kilovatsaat (kWh) elektrik
tüketilen bölgede 2020
yılında bu rakam yüzde
3 artarak 2 milyar 574
milyon kWh seviyesine
çıktı. Öte yandan
iller bazında tüketim
eğilimindeki farklılık
dikkat çekti.
Elektrik tüketimi Sivas’ta
yüzde 2,5 düşerken Tokat’ta
yüzde 0,6, Yozgat’ta ise yüzde 3 arttı.
Abone sayısı yüzde 26,6 arttı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım,
2020 sonu itibarıyla abone sayılarının
1 milyonu aştığını ifade ederek,
“Özelleştirme sürecinin tamamlandığı 2010
yılında şirketimizin 803 bin abonesi vardı.
Bu rakam aradan geçen sürede yüzde
26,6 arttı. Şirket olarak tüm abonelerimize
kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti
vermek için pandemi dönemi
dâhil aralıksız olarak
yatırımlarımıza devam ettik.
2020 yılı içinde bölgemize
yaptığımız yatırımların
toplamı 213.5 milyon
TL’yi buldu. 2010-2020
arasındaki dönemde
ise yaptığımız toplam
yatırımların tutarı 1 milyar
27 milyon TL’ye ulaştı”
dedi.
Kıvılcım, Tokat ve
Yozgat’ta yaşanan yükselişte
mesken ve sanayi abonelerinin tüketim
talebinin etkili olduğunu söyledi. İHA

AŞIDAN KORKAN DANA
Yozgat’ın merkeze bağlı
Yazıpınar köyünde, Beytullah
Erkoç’a ait büyükbaş hayvan,
aşı yapılacağı sırada korkup
kaçarak ahırın çatısına
çıktı. Hayvanın ağırlığına
dayanamayan çatı çökünce
ayakları boşluğa gelen dana
çatıda asılı kaldı. Beytullah
Erkoç, öksürük şikayeti
olan büyükbaş hayvanlarına
aşı yapmak için babasıyla
ahıra girdi. Aşı sırasında
1 yaşındaki dana, iğneyi
görünce kaçarak dama çıktı,
damdaki boşluktan da çatıya
geçen dananın ağırlığına
dayanamayan çatı çöktü.
Çökmenin etkisiyle kafası

SATILIK İŞ YERİ

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

kiremitlerin arasına sıkışan
dana ahırın çatısında asılı
kaldı.
Dana sahipleri tarafından
uzun uğraşlar sonucu
kurtarıldı. Beytullah Erkoç,
“Danada öksürük vardı, biz
de babamla iğnesini yapmak
için ahıra gittik. Hayvan
iğneyi görünce korktu.
Ahırın damındaki boşluktan
zıplayarak çatıya çıktı. Çatıda
ayakları boşluğa gelince
dana askıda kaldı ve kafası
kiremitlerin arasında sıkıştı.
Uzun uğraşlar sonunda
ayağının altına kalas koyarak
asılı kalan hayvanımızı
kurtardık” dedi. IHA
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BU BiR REKLAMDIR

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10.
kez şampiyonluğa ulaşarak rekorunu kıran milli güreşçi Rıza
Kayaalp gözünü ünlü güreşçi Aleksander Karalin'e ait olan
12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti.

RIZA KAYAALP'IN YENI HEDEFI OLIMPIYATLARDA
ALTIN MADALYA KAZANMAK

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş
Şampiyonası'nda grekoromen stil final
maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza
Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup
ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şu
anda Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu
olan güreşçi olma unvanını elinde
bulundurduğunu belirten Rıza Kayaalp,
"Ünlü güreşçi Karalin, grekoromen stilde
12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada.
Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa
şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha
Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı
yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile
Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon
olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur
duysak az. Karalin'e ait olan 12 şampiyonluk
rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak
istiyorum" dedi.
"TOKYO'DA TEK HEDEFIM
ALTIN MADALYA"
Korona virüs salgını nedeniyle geçen
yıl yapılamayan ve bu yıla ertelenen Tokyo
Olimpiyatları’nda mücadele edecek olan
31 yaşındaki milli güreşçi, altın madalya
haricindeki diğer sonuçların kendisinde

hayal kırıklığına neden olacağını belirtti.
Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya
alabilmek için elinden geleni yapacağını
belirten Rıza, "Dünya ve Avrupa
şampiyonalarında altın madalya kazanmış
her sporcunun hayali olimpiyatta da altın
madalya almaktır. Benim de tek eksiğim
olimpiyat altını. Hedefim daha önce
olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz
madalyalarımın yanına altın madalyayı
koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim
o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal
kırıklığı olur. İnşallah altın madalya için
elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise
Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni
rekorlar için mindere çıkacağım" şeklinde
konuştu.
2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz,
2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya
alan Rıza Kayaalp, kariyerinde 4 kez dünya,
10 kez Avrupa, 2 kez de Akdeniz Oyunları
şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya
ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa
ikinciliği yaşayan Rıza, 2019 yılında Çin'de
düzenlenen Askeri Olimpiyat Oyunları'nda
da altın madalya kazandı. İHA

SEViNCiNE ORTAK OLDU
Avrupa şampiyonu olan milli
güreşçi Rıza Kayaalp'in kürsüde
İstiklal Marşı'nı okunduğu anlarda
minik kızı sevincinden yerinde
duramadı.
Polonya'da düzenlenen
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda
grekoromen stil final maçında
130 kiloda mindere çıkan
Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi
Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10.
kez Avrupa şampiyonu oldu.

Madalya töreninde İstiklal
Marşı okunurken, babasını
ekranda gören Rıza'nın minik kızı
sevincinden yerinde duramadı. Bu
anları sosyal medya hesabından
paylaşan milli güreşçi, "Canım
kızımın şampiyon olduğumda
yaşadığı sevinç... Kızımdan,
eşimden, evden ayrı bütün
kamplarda özlem dolu emekler,
bu sevinç her şeye bedel Allah’a
şükürler olsun" notunu ekledi.

ESENTEPE’DE

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.

YOZGATSPOR 1959 FK,

SONRADAN AÇILDI!
Misli.com 3. lig 2. grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 33'üncü
haftasında Tekirdağspor'u konuk
etti. Kırmızı-siyahlı takım trakya
ekibi karşısında rahat bir galibiyet
aldı. Tekirdağspor'u 6-0 mağlup
eden Yozgatspor 1959 FK'ya
galibiyeti getiren golleri ise Cevat
Can Ekinci, Ebubekir Taşkıngül,
Emir Akay, Uğurcan Gülay, Tayfun

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA

Bebek ve Boğtan Kızıltan kaydetti.
Yozgatspor 1959 FK aldığı bu
galibiyetle ligde ilk defa iki maç
üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Daha önce ligden düşmesi
kesinleşen Kırmızı-siyahlı takım
aldığı bu galibiyetle puanını 19'a
yükseltti. Yozgatspor 1959 FK,
geride kalan 33 haftada 4 galibiyet
bir de beraberlik aldı.
Murat KARATEKİN

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.

BAYRAM’A YENI GÖREV

6-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor
Teknik Sorumlusu Özkan Bayram’a
yeni görev. Bayram, Türkiye Ayak
Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi
görevine getirildi.
Özkan Bayram, “Amacımız, yeni
kurmuş olduğumuz federasyon çatısı
altında bu branşın yurt içi ve yurt
dışında her kesimden insanın rahatlıkla
oynayabileceği bir oyun haline
getirmek. Yaygınlaşmasını sağlamak ve
gençlerimizin bu branş ile tertiplenen
çeşitli organizasyonlar, turnuvalar ile
gelişimlerine katkılar sağlamaktır.
Hedefimiz, bu sporu gelişmekte olan
sporlar federasyonu ve okul sporları
federasyonu kapsamına alınmasını
sağlayarak devletimizin desteğini
alarak daha kaliteli ve sürdürülebilir
hizmetlerin sunulmasıdır. Ayak tenisi,
yaygınlaşarak yükselen bir branş olma

yolunda hızla ilerliyor. Amacım bu
sporu Yalova’da bu işe gönül veren
arkadaşlarımla ekipler oluşturarak
daha geleneksel hale getirip her yaştan
insanı bu oyunla tanıştırıp oynatmak ve
branşın gelişimine katkılar sağlamaktır”
dedi.
Bayram ayrıca, kendisine il
temsilciliği görevini veren Türkiye Ayak
Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa
Sungur ve yönetim kurulu üyelerine
teşekkür etti.
EĞİTİM VERİLECEK
Öte yandan Türkiye Ayak Tenisi
Federasyonu tarafından Kayseri’de bir
eğitim düzenlenecek. 23 Haziran 2021
tarihinde düzenlenecek olan eğitime
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir
ve Yozgat illeri katılacak. Eğitimde ayak
tenisi oyun kuralları anlatılacak ve bir
gün sürecek. Murat KARATEKİN

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
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