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"Sizce Yozgat'ın En Önemli Sorunu Nedir?"

YOZGAT
YARDIMA KOSTU
Ülkenin ciğerleri yandı, herkes seferber oldu

Fuat Oktay'dan Yangınlara
İlişkin Açıklama

"YARALAR TEZ

ZAMANDA SARILACAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşerimiz Fuat
Oktay, yangınların neden olduğu yaraların
devletin desteği, milletin feraseti ile tez zamanda
sarılacağını söyledi. >>> 3. SAYFADA

Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından harekete geçen Yozgat
Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri de yangın bölgesine gitti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’tan

Antalya’ya tır, dozer, pikap ve arazöz ile 9 kişilik ekibin gönderildiğini söyledi.
TÜM İMKANLARLA SAHADAYIZ

KRİZ MERKEZİ KURULACAK

Vali Polat, Yozgat’ta da bir dizi
önlem alındığını belirterek, ormanlık
alanlara girişlerin ve ormanlık
alanlarda yapılacak her türlü sosyal,
kültürel organizasyonun yasakladığını
kaydetti.Yozgat’ta emniyet, jandarma,
belediye olmak üzere koordinasyon
içerisinde olduklarını anlatan Polat,
“Ekiplerimiz giriş çıkışlarımız
kontrol altında. İçeride de
sivil ekiplerimiz dolaşıyorlar.
Anında müdahale etmek için tüm
arkadaşlarımızla ekiplerimizle
tüm imkanlarla sahadayız. İnşallah
Yozgat’ımızda yangın olmaz. Olursa
da tüm ekiplerimizle müdahale
edecek kapasiteye sahibiz” şeklinde
konuştu.

Yasaklarla ilgili olarak yapılan
açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden
alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık
değerlerinin artacağı belirtildiğinden,
önümüzdeki günlerde oluşabilecek
olağanüstü hava halleri nedeniyle,
mevsimsel veya insani faktörlere dayalı
olarak orman yangınlarının artabileceği
değerlendirilerek, 30 Temmuz
2021 tarihinden itibaren ormanlık
alanlarda meydana gelebilecek orman
yangınlarına karşı İl genelinde hizmet
veren tüm Kamu Kurumları ve Belediye
Başkanlıklarınca, yangın anında etkin ve
hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi
Kurulması ormanlara ikinci bir emre
kadar girişlerin yasaklanmasına karar
verildi. >>> 3. SAYFADA

İLÇELERDEN DESTEK
Türkiye’nin dört bir tarafında
çıkan yangın felaketine Yozgat
kayıtsız kalmadı. Akdağmadeni
Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri Mersin'de çıkan yangına
müdahale etmek için canları
pahasına çalışırken, yine Yerköy
Belediyesi de Manavgat’a ekip
gönderdi. >>> 3. SAYFADA

PiLAV ŞENLiĞiNDE

BULUŞTULAR

Yozgat Yurt-Ay Derneği tarafından
geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12’inci
düzenlenen pilav şenliği Dernek üyelerini bir
araya getirdi. >>> 4. SAYFADA
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CANIN SAĞOLSUN

RIZA KAYAALP

Bizim
köylerimiz…
Tarık Yılmaz>>3’DE
Yozgat’taki Seller,
Yangınlar Ve
Felâketler
Burhanettin Kapusuzoğlu >5’TE

Ocak
Hatıralarım (30)

Kenan Eroğlu >>4’DE
Nerde Kaldı Kardeşlik
Komşuluk Hatta İnsanlık ?

Ahmet Sargın>>2’DE

GÜNCEL
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Nerde Kaldı Kardeşlik Komşuluk Hatta İnsanlık ?

AHMET
SARGIN
Hepinizin malumu
Konya’da komşu oldukları bilinen ve eski
bir husumete bağlı
olduğu söylenilen bir
eve silahlı saldırı yapılıyor, aynı aileden 4’ü
kadın 3 ü erkek olmak
üzere toplam 7 kişi
katlediliyor!
Bunu yapan komşu ve bizim bildiğimiz
insan?..

Nasıl bir ruh hali,
nasıl bir intikam? Ve
tam olarak açıklanmadı amma bir kedi davası olduğu söyleniyor.
10 yıllık bir husumetmiş !...
Yüce Allah Kur’anı
Kerim’inde ne buyuruyor: “Bir cana kıymanın veya yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmanın cezası olmaksızın kim bir kimseyi
öldürürse sanki bütün
insanları öldürmüş gibi
olur.
Kim de bir canı
kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını
kurtarmış gibi olur.”
Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık
deliller, mûcizeler

getirdiler. Ne var ki,
bütün bunlardan sonra
onların pek çoğu hâlâ
yeryüzünde taşkınlık
yapıp durmaktadırlar”
(Maide Süresi 32 Ayet)
“Bütün mü’minler
kardeştir; öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a
gönülden saygı besleyip O’na karşı gelmekten sakının ki O’nun
rahmetine erişesiniz.”
(Hucurat Süresi Ayet10)
Peki Peygamberimiz
Komşulukla ilgili ne
buyuruyor:
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik
etsin.”
“Allah’a yemin ede-

rim ki, bir kimse, kendisi için sevdiği şeyi,
komşusu veya arkadaşı için sevmedikçe
iman etmiş olmaz.”
“Komşusuna eza edeni
Allah’ü Teala sevmez.”
Hadisler)
Hak bir dinin mensupları ve aynı soydan
gelen din kardeşleri
olarak bir birimize muhalefet etme, kavga
etme ve cana kıymak
gibi bir hakkımız var
mı? Asla.., Peki bu
intikam nedir? Cahiliye
adeti ve düşmanlık iç
güdüsü!..
İslama yakışır mı?
Hayır; kardeşliğe,
komşuluğa yakışır mı?
Hayır! Bize ne oluyor
da Allah’ın emrine ay-

kırı, Peygamberimizin
hilafına iş tutarız?
Peki kim kalmış
hayatta?
Bin yıl, iki bin yıl
yaşayıp hayatta kalan
var mı?
Şu ölümlü dünyada
adam öldürmek, cinayet işlemek, düşman
kazanmak kimin işine
yarar? Şeytanın; Şeytan sizi nereye götürür
cehenneme! Hani ne
derler: “ Cehennemi
zümeraa!
İnanları kardeş olarak yattığını buyuran
Yüce Allah’a, kardeş
olun, kardeşlerinizin
arasını ıslah edin diyen
Allah’ın peygamberine
muhalefet etme insanı
nere götürür Cehenne-

me!.. Yani iki dünyada
da rezil ve rüsvay olmak var işin içinde!..
Buna değer mi?
Bu dengi kin, öfke
ve düşmanlık insanlığa, kardeşliğe sığar
mı? Valla biz sığdırmıyoruz, sığdıran varsa
buyursun...
Katledilen bu 7 yedi
kardeşimiz de nasıl
olsa öleceklerdi; çünkü
dünya ölümlü dünya.
Ama bu zevat hem
katil oldu, hem de Allah’ın lanetini üzerine
topladı.
Bunun affı mümkün mü? Sanmıyoruz!
Allah’a kalmış ama
bu yaptığının hesabını verecek, onun için
deriz ki: buna değer

miydi? Bu türlü zihniyetteki insanlarımızı
Allah ıslah etsin!
Sonuç: Cehalet,
kin, nefret ve düşmanlık! Doğru ve İslami
olan şu: çocuklarınızı
İslam ahlakı üzerine
yetiştirin.
Onlara Allah, peygamber ve insan sevgisini aşılayın, sevgiyi
hayatına hakim kılın.
Kılın ki insanı boş ver
bir karıncayı bile incitmesinler.
Çünkü insan olmak da, Müslüman
olmak da bunu gerektirir. Bunlar cehaletin
meyveleri.... Hayatı
kardeşçe yaşayıp kardeşçe paylaşanlara
müjdeler olsun...

AÇIK HAVA SiNEMASI

DEVAM EDiYOR
Yozgat Belediyesi’nin, açık havada
‘nostaljik’ sinema keyfini vatandaşlara
yaşatmak amacıyla ‘Açık Hava Sinema
Günleri’ etkinlikleri devam ediyor. Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, pandemi
döneminde uzun kapanma süreçlerinin

vatandaşı bunalttığını belirterek, bu tür
etkinliklerin herkesin iyi vakit geçirmesine
vesile olduğunu söyledi. Köse, ayrıca bu
tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesini
istediklerini ve bunun için çalıştıklarını
söyledi. Eda DEMİREL

Bozdağ, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

HALKLA BULUŞTU,

SORUN DiNLEDi
KPSS HEYECANI
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Kadışehri
ilçesinde bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.
Bozdağ, Ak Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret
etti, partililerle istişarelerde bulundu. Esnaf
ziyaretleri de gerçekleştiren Bozdağ, hayırlı
işler temennisinde bulundu.
Bozdağ’ın bir sonraki durağı Kadışehri
Kaymakamlığı ve Kadışehri Belediyesi oldu.
Bozdağ, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu ve
Belediye Başkanı İrfan Akın’dan projeler,
çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Mahalle ve köy muhtarları ile de bir araya gelen
Bozdağ, muhtarların taleplerini dinledi.
KABALI’YI ES GEÇMEDİ
Bozdağ, kuruluşuna öncülük ettiği
Türkiye’nin en büyük meyve bahçesi olan
Kabalı meyve bahçesini ziyaret etti.
Bozdağ’a, ziyaretleri esnasında Ak Parti
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi
Başkanı İskender Nazlı, Kadışehri Belediye
Başkanı İrfan Akın ve Ak Parti Kadışehri İlçe
Başkanı Hakan Özübek de eşlik etti.
Eda DEMİREL

Yozgat’ta Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı
dün yapıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı
öncesinde adaylar, sabah saatlerinde sınav
merkezlerinde hazır bulundu. Yozgat’taki
sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe
ve hijyen kuralları ön planda tutuldu.
Adaylar, sınava giriş belgesi ve nüfus
cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportları görevliler tarafından kontrol
edilerek binalara alındı. Saat 10.00’dan
itibaren ise sınav merkezlerinin kapıları
kapatıldı. Saat 10.15’te başlayan Genel
Yetenek-Genel Kültür Sınavı'nda adaylara
çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve
soruları cevaplamaları için 130 dakika
süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah
oturumunda 10.00, öğleden sonraki
oturumunda saat 14.30’dan sonra sınav
binalarına alınmayacak. Haber Merkezi
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Bizim köylerimiz…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Her birimizin ayrı
ayrı anıları ama çocuklarımızın asla olamayacak,
Özlemi ile yanıp
tutuşsak da yakınından dahi geçmediğimiz köylerimiz.
Giderek hastalanan
dünya garip bir şekilde bizleri köye muh-

taç eyledi. Dileğim ve
temennim dünyanın
hastalıklı hali, köylerin yeniden hayat
bulmasına vesile olur.
YOZGAT’IN
KÖYLERİ…
Yozgat Çamlık
Medya’nın ana ilkelerinden bir tanesi,
haberi masa başından
ziyade daha çok yerinde, bizatihi içinde
kaleme almak, müşahede ettiğimiz konuları en doğru, tarafsız
ve objektif şekilde
sunmaktır.
Son dönemde Yozgat Çamlık TV’de yayınlanan programlara
yenilerini eklemenin
gayreti ile çalışıyoruz.
Yeni programların-

dan, daha doğrusu
pandemiden dolayı
ara vermek zorunda
kaldığımız programın
adı ‘Bizim Köy.’
Bizim Köy’le, aslında her köye doğduğumuz, doğmasak da
kokusuna hasret kaldığımız, sahipsizliğine
rağmen son limanımız
olan köylerimizi ekranlara taşımaya gayret ediyoruz.
KÖYLERDEKİ
SON DURUM
Köyler, yaşanabilir
olma adına eski nüfusuna, sağlık ocaklarına, okullarına, öğretmene, ebeye hasret
kalsa da bir şekilde
devletin yatırım ağından nasibini aldı.

Yolları, alt yapısı,
parkları, çöp konteynırları, internet alt
yapısı.
Yeter bir durum
olmasa da standardı
ziyadesiyle yüksek bir
durumda köylerimiz.
Bizler köylerde
yaşayan vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle daha sık bir
araya geliyoruz.
Düne kadar telefonu, televizyonu olmayan köy ahalisi bugün
standardı yüksek bir
yapıda olmanın verdiği beklentiler içerisinde.
Özellikle bazı köyler bu anlamda kendini hizmetten yoksun
bırakılmış görürken

kimileri tam tersi bir
durumda görüyor
seni.
Bazı köylerde bu
anlamda ciddi bir
uçurum ortaya çıkarken bazı köylerde
farklı bir duruş ortaya
çıkıyor.
KÖYLERİN
HİZMET PROFİLİ
Köylerde daha çok
olmak, köylerin sorunlarına daha çok
temas etmek, memnuniyet ve memnuniyetsizlikler noktasında onların duygu
dünyalarına yakından
temas etmek bizlere
daha farklı bilgiler
sunuyor.
Özellikle kuraklıkla
birlikte susuzluk teh-

likesi yaşayan köylerde alt yapı noktasında
hala eksiklerinin olduğunu söyleyenler,
bu anlamda unutulduğunu iddia edenler
de var.
Köylere hizmet
noktasında bugüne
kadar ciddi bir eksiklik yansımadı.
Beklentiler elbette ki yüksek olabilir,
köyünün bağlantı
yolunda standardı
yakalayan köy ahalisi
aynı şekilde bahçe,
bostan, tarla yolunda
da standardı bekleyebiliyor.
Bu gerçeği bir kenarda tutacak olursa
eksikleri, ihtiyaçları
noktasında görmez-

den geldiğini düşünen
köy ahalisinin sesine
sanırım bu yaz dönemimde biraz daha
kulak kabartmak gerekiyor.
Biz köylerdeyiz,
program çekimlerini
yaparken onları dinlemeye de çalışıyoruz.
Dinlediklerimizi
yerine göre paylaşacağız elbette.
Dileğimiz ve temennimiz mahzun ve
yalnız kalan köylerimizi hayata döndürecek adımlar eksik
kalmasın.
Köylerimiz gitmesek de gelmesek de
değil gidip- geldiğimiz
bizim köylerimiz olsun.

Fuat Oktay'dan Yangınlara
İlişkin Açıklama

"YARALAR TEZ

ZAMANDA SARILACAK"

YOZGAT
YARDIMA KOSTU
Ülkenin ciğerleri yandı, herkes seferber oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hemşerimiz Fuat Oktay,
yangınların neden olduğu
yaraların devletin desteği,
milletin feraseti ile tez
zamanda sarılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, beraberinde
yardımcısı Fuat Oktay ille
yangınların ciddi anlamda
zarar verdiği Marmaris
Kalemler Mahallesi’nde
incelemelerde bulundu.
Erdoğan ve Oktay, halkı ve
yaşananları dinledi. Oktay,

ziyarete ilişkin açıklamasında:
“Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
ile Manavgat'ta Kalemler
Mahallesi’nde incelemelerde
bulunduk.
Yangından etkilenen
vatandaşlarımızla bir araya
geldik, onları teker teker
dinledik. Yaralar tez zamanda
sarılacak. İyi günde olduğu
gibi zor günde de devleti
vatandaşının yanında”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından harekete geçen Yozgat
Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri de yangın bölgesine gitti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’tan

Antalya’ya tır, dozer, pikap ve arazöz ile 9 kişilik ekibin gönderildiğini söyledi.
Vali Polat, Yozgat’ta da bir dizi önlem alındığını
belirterek, ormanlık alanlara girişlerin ve ormanlık alanlarda
yapılacak her türlü sosyal, kültürel organizasyonun
yasakladığını kaydetti.
TÜM İMKANLARLA SAHADAYIZ
Yozgat’ta emniyet, jandarma, belediye olmak üzere
koordinasyon içerisinde olduklarını anlatan Polat,
“Ekiplerimiz giriş çıkışlarımız kontrol altında. İçeride
de sivil ekiplerimiz dolaşıyorlar. Anında müdahale etmek
için tüm arkadaşlarımızla ekiplerimizle tüm imkanlarla
sahadayız. İnşallah Yozgat’ımızda yangın olmaz. Olursa da
tüm ekiplerimizle müdahale edecek kapasiteye sahibiz”
şeklinde konuştu.
KOMİSYON TOPLANDI
Orman yangınları ile mücadele için harekete
geçen Yozgat Valiliği’nde Vali Polat başkanlığında
komisyon toplandı. Komisyon, Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına
göre, hava sıcaklıklarında yaşanacak artış
sebebiyle ormanlık alanlara girişleri ve
ormanlık alanlardaki yürüyüş, spor ve piknik
gibi bütün sosyal ve kültürel etkinlikleri ikinci
bir emre kadar yasakladı.
KRİZ MERKEZİ KURULACAK
Yasaklarla ilgili olarak yapılan açıklamada,
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan
hava tahmini raporlarında
sıcaklık değerlerinin artacağı
belirtildiğinden, önümüzdeki
günlerde oluşabilecek olağanüstü
hava halleri nedeniyle, mevsimsel
veya insani faktörlere dayalı
olarak orman yangınlarının
artabileceği değerlendirilerek, 30
Temmuz 2021 tarihinden itibaren
ormanlık alanlarda meydana
gelebilecek orman yangınlarına
karşı İl genelinde hizmet veren

tüm Kamu Kurumları ve Belediye Başkanlıklarınca, yangın
anında etkin ve hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi
Kurulması ve son dönemde artan orman yangınlarının önüne
geçilmesi amacıyla tüm orman alanlarına resmi görevli
personel dışında yürüyüş, spor, dinlenme ve sosyal her türlü
etkinlik için ikinci bir emre kadar girişlerin yasaklanmasına
karar verildi.
BELEDİYE TEYAKKUZDA
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat
Belediyesi’nin itfaiye aracının 24 saat esasına göre nöbet
tuttuğunu söyledi. Olası bir yangında müdahale etmek
üzere ATV’lerin de görevlendirildiğini anlatan Başkan Köse,
“ATV’lerimize olası bir yangına ani müdahale edebilmeleri
için yangın tüpleri monte ettik.
Çünkü bu araçlarımızın manevra kabiliyeti
yüksek. Ayrıca dronelarla da gözle görülemeyecek
kör noktalarda gece gündüz takip ediyoruz.
Piknik alanlarında kesinlikle ateş yakılması,
semaver yakılması yasaklandı. Zaten akşam saat
20:00’den sonra da girişler yasaklandı. Biz tüm
ekiplerimizle, emniyet güçlerimizle koordinasyon
halinde teyakkuzdayız. Tabi dileğimiz hiçbir
şekilde bir yangının yaşanmaması ama biraz önce
de belirttiğim gibi biz teyakkuz halindeyiz” ifadelerini
kullandı.
EMNİYET UYARDI
Öte yandan Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri de Çamlık
Milli Parkı ile Fatih Tabiat
Parkı’nda piknik yapan
vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Emniyet Ekipleri, yangınların
çoğunun söndürülmeyen
piknik ateşlerinden meydana
geldiğini ve vatandaşların bu
anlamda daha dikkatli olmaları
gerektiğini ifade ettiler.
Eda DEMİREL

iLÇELERDEN DESTEK
Türkiye’nin dört bir tarafında
çıkan yangın felaketine Yozgat
kayıtsız kalmadı. Akdağmadeni
Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri Mersin'de çıkan
yangına müdahale etmek için
canları pahasına çalışırken,
yine Yerköy Belediyesi de
Manavgat’a ekip gönderdi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, “Antalya Manavgat'ta
hain ellerin ciğerlerimizi yaktığı
orman yangınıyla mücadele
eden ekiplere destek olmak
ve çalışmalara katılmak üzere
hazırlanan Yerköy Belediyesi
İtfaiye ekibimiz Yozgat

Valiliği koordinesinde bugün
yola çıktı. Cenab-ı Allah,
günlerdir yangın bölgelerinde,
özveriyle mücadeleler
veren ekiplerimizin ve bu
mücadeleye katılmak için yola
çıkan mesai arkadaşlarımın yar
ve yardımcı olsun. Yaşanılan bu
zor günleri inşallah el birliğiyle
atlatacağız” şeklinde konuştu.
Aydıncık Belediyesi de örnek
bir davranış sergileyerek, 1
itfaiye aracı ile 2 personeli
Manavgat’ta çıkan yangına
müdahale etmek üzere
Antalya’ya gönderdi.
Eda DEMİREL
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Ocak Hatıralarım (30)
(1990 Yılında Yapılan Bulgaristan Mitingi) -1

KENAN
EROĞLU
Yavuz Bülent Bakiler
5 Kasım 1990 Tarihinde Sn. Yavuz
Bülent Bakiler’in iştiraki ile Büyük Sinema
salonunda “Türkiye’de
Bölücülük” konulu
konferans verilmiştir.
Konferanstan sonra
Bakiler, Sinema girişinde kitaplarını imzalamıştı.
***
Konferans
Konu: “Türkiye,
Dünya Türklüğü ve

Üzerine Oynanan
Oyunlar”
Konuşmacı: Yavuz
Bülent Bakiler
Tarih: 5 Kasım
1990
Yer: Yozgat “Büyük
Sinema” salonu.
5 Kasım 1990 Yavuz Bülent Bakiler
takdim konuşmam.
“Saygıdeğer Misafirlerimiz
Türk Ocağı Yozgat
Şubesinin hazırlamış
olduğu “Türkiye, Dünya Türklüğü ve Üzerine Oynanan Oyunlar”
konulu konferansa
hoş geldiniz diyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
Türk Ocağı bundan
80 yıl kadar öncesindeki yani kurulduğu
ortamdaki menfi şartların artarak devam

ettiği kanaatindedir.
Türk Ocağı, Milli
Ülküler etrafında ve
Türk Milliyetçiliği istikametinde çalışmalarıyla, toplumumuzda
mevcut ve muhtemel
fikri, ahlaki ve sosyal bozuklukların yok
edilmesi gerektiğine
inanmaktadır.
Milli bir kültür müessesesi ve bir mektep olarak Türk Ocağı,
Milletimizin bütün
meseleleri ile yakından alakadar olması,
tahlil ve tavsiyelerde
bulunması kadar tabii
bir şey olamaz.
Ancak bu ilginin
bu gün burada olduğu gibi ilmi çerçeve
içinde ve günlük politikaların, kısır siyasi
çekişmelerin dışında
olması kaçınılmazdır.

Ocak, kendi prensipleri dâhilinde, Türk
Milliyetçiliğinden asla
taviz vermeden, zaman ve zemine göre
şekil değiştirmeden,
geçmişimizden hız ve
ilham alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu gayeye bir adım
da olsa yaklaşabilmek ümidiyle “Türkiye, Dünya Türklüğü
ve Üzerine Oynanan
Oyunlar” konulu konferansı düzenlemiş
bulunuyoruz.
Konferansımıza

konuşmacı olarak hepinizin yakından tanıdığı, şair, yazar ve
Kültür Bakanlığı Müşavirlerinden Sayın;
Yavuz Bülent Bakiler
katılacaklardır.
Ben; Huzurlarınızda
konferansımıza katılmalarından dolayı
değerli ağabeyimiz
Sayın Y. Bülent Bakiler’e teşekkür etmeyi
bir borç biliyorum.
Ve kendilerini kürsüye davet ediyorum.”
Not: Türk Ocakları

olarak o günkü adıyla
“Büyük Sinema” salonunda yaptığımız bu
toplantıya büyük bir
iştirak olmuş, Sayın
Yavuz Bülent Bakiler
o şiirsel üslubu ile
dinleyicileri doyurucu
bir konuşma yapmıştı.
Yurt dışında bulunan
Türk Yurtlarından,
oralarda yaşayan soydaşlarımızdan, onların
içinde bulunduğu durumlardan söz etmişti.
Konferans sonunda
ise Sinema salonunun
giriş bölümünde kitaplarını imzalamıştı.
***
Konuşma
Konu: Bulgaristan’dan gelen Türkler
Hazırlayan; Kenan
Eroğlu
Tarih: Kasım 1990
Yer: Yozgat

Konu ile ilgili küçük
bir açıklama:
(Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB)
desteğiyle 1944'te
hükümeti devirerek
yönetimi ele geçiren
Bulgaristan Komünist
Partisi (BKP), iktidarda kaldığı 45 yıllık dönemin son yıllarında
ülkedeki Türk ve diğer
Müslümanları asimile
etmeye çalıştı.
Tek milletli bir
devlet yaratma çabasındaki komünistler
ibadet yasağı getirdi,
Türk ve Müslümanların isimlerini değiştirdi. "Bulgarlaştırma"
girişimleri sonucu
1985 sonuna dek 310
bin kişinin isimleri
değiştirildi.
DEVAMI YARIN

MEMLEKET SEVDAMIZ

BiTMEYECEK PiLAV ŞENLiĞiNDE

BULUŞTULAR

AYDEF Yozgatlılar Federasyonu Bremen
Yozgatlılar Derneği Başkanı Şemsettin
Yıkılmaz, memleket sevdasının ve vefasının
asla bitmeyeceğini söyledi. AYDEF Yozgatlılar
Federasyonu Bremen Yozgatlılar Derneği
Başkanı Şemsettin Yıkılmaz, memleket
sevdasının ve vefasının asla bitmeyeceğini
söyledi. Kurban Bayramı öncesinde doğup,
büyüdüğü toprağın insanlarına kurban
desteğinde bulunduklarını hatırlatan Bremen
Yozgatlılar Derneği Başkanı Şemsettin
Yıkılmaz, Çayıralan Karakışla Köyü Kalkınma
Kooperatifi öncülüğünde kurban kampanyasına
katkı sağlayanlara teşekkür etti. Yıkılmaz,
şunları söyledi; “Tüm hemşerilerimin geçmiş
kurban bayramı bir kere daha mübarek olsun.
Bu Kurban Bayramında karınca kararınca

hemşerilerimizin kurban kesimi noktasında
destek olmaya gayret ettik. Mevla kesilen
kurbanları kabul etsin. Memleketimize olan
sevdamız ve vefamız asla bitmeyecektir” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat Yurt-Ay Derneği tarafından
geleneksel hale getirilen ve bu yıl
12’inci düzenlenen pilav şenliği Dernek
üyelerini bir araya getirdi. Spor Vadisinde
düzenlenen ‘Hey gidi günler Pilav Şenliği’
renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte
çuval yarışı, halat çekme ve yoğurt yeme
yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar renkli
görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılanlara
Türkmen Pilavı ve Ayran ikram edildi.
Yurt-Ay Dernek Başkanı Hakan
Çeliksoy, şenliğe katılım sağlayan herkese
teşekkür etti. Çeliksoy, “Geleneksel
hale getirdiğimiz ve bu yıl 12’incisini

düzenlediğimiz pilav şenliğimiz oldukça
güzel geçti. Eski arkadaşları buluşturduk,
onların hasret gidermesine vesile olduk.
Şenliğimizde düzenlediğimiz etkinliklerimiz
oldukça renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinliğimizde pandemi nedeniyle hijyen,
mesafe ve maske kurallarına riayet edildi.
Katılım sağlayan herkese çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği
Başkanı Ahmet Sargın’da, geleneksel hale
getirilen pilav şenliğine davetleri içen
Dernek Başkanı Hakan Çeliksoy’a teşekkür
etti. Murat KARATEKİN
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Yozgat’taki Seller, Yangınlar Ve Felâketler

BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Pek çok sebebe
bağlı olarak, ikbâl
devrini yaşayan güzel
Yozgat, idbar devrini
yaşar hâle getirilmiştir, maalesef! “Bâ’de
Harâbi’l-Basra!” diye
meşhur bir mesel
vardır. “Basra harap
olduktan sonra!” demektir ve “iş işten
geçtikten sonra,”
mânâsına kullanılır.
“Bâ’de Harâbi’l-Basra!”
kavlince, muhteşem
bir Osmanlı şehri olan
Yozgat ve civarının
uğradığı felâketler
arasında pek hazin
mevkide duran afetleri tesirinin derinliği
bakımından zikretmek

gerekmektedir:
R. 1290 M. 18741875, kelimenin tam
mânâsıyla felâket
senesidir. Şehir merkezinde çıkıp çarşının
yanmasına sebep
olan, şehre büyük zarar veren ve ahâlînin
“90’ın Yangını” dediği
büyük yangın, tıpkı
daha evvelki yangınlar
gibi Yozgat’ı perişan
etmiştir.
“Büyük Sel,” yani
“90’ın Seli,” R. 1290
M. 1874-1875’te yine
büyük felâket olarak
zor sarılacak bir yara
açmıştır.
Sürmeli çeşitlemeleri arasında bulunan
fevkalâde güzel bir gönül nağmesi var. Uşşâkın malûmu bu türkü
Yozgat’a gelen büyük
sellerin sîne dağlayan
hatırasıdır:
Dersini almış da
ediyor ezber
Sürmeli gözlerin
sürmeyi neyler
Bu dert beni iflâh

etmez del’eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Kaşın çeğmellenmiş
kirpik üstüne
Havada buludun
ağdığı gibi
Çiğ düşmüş de gül
sîneler ıslanmış
Yağmurun güllere
yağdığı gibi
Yozgat’ı sel almış
Soğluğu duman
Sıtkınan seviyom
billahi inan
Ölüp de mezara
girdiğim zaman
Ben susuyum kemiklerim söylesin
Sellerin ardı kesilmez Yozgat’ta. R.
1308, M. 1892’de büyük bir sel daha gelir,
dereler çağlayıp taşar.
Bir defa daha sel, teslim alır Yozgat’ı.
İki sene süren ve
çok sayıda can kaybına
sebep olan R. 1290 M.
1874-1875’teki kıtlık,
yani “90’ın Kıtlığı,” hâfızalara kazınmış ve bir
türlü unutulmayan bü-

yük badireler arasında
yerini almıştır. Birbiri
ardınca sıralanan felâketlere bir yenisi daha
eklenir ve ahâlî kıtlık
derdine müptelâ olur.
“26’nın Kıtlığı” diye
meşhur, yani R. 1326
M. 1910-1911’deki
büyük kıtlık, çektirdiği
acılarla tarihe geçmiş
ve hâfızalara silinmemek üzere kazınmış
bir diğer felâkettir.
Şahitlerine yetiştiğimiz
büyük kıtlıkta, yiyecek
bulmak için çekilen
sıkıntılar yaşlı gözlerle
hâlâ anlatılıyor.
1900’ün ilk çeyreğindeki kolera, veba
ve tifüs salgınları,
1918’de İspanyol Nezlesi ve Cumhuriyetin
ilk yıllarında yaşanan
büyük göç ise başta
şehir merkezi olmak
üzere bölge nüfusunu
hızla eritmiştir.
Ardından, İstanbul
misillü konaklar, enkazı için satın alınıp
yıktırılır. Kalanları da

tarihî çarşılarla birlikte,
değer taşımayan şekilsiz ve ruhsuz beton
yığınlarına feda edilir,
elbirliğiyle! Her biri
türlü ağaçlarla bezenmiş bahçeler içinde
bulunan güzelim konaklar, bir bir ortadan
kaldırılır. Safranbolu,
Amasya konakları,
Odunpazarı konakları,
Beypazarı evleri ve
diğerlerine hayranlıkla
bakıyoruz. Fakat iyi ki
varlar diye sevincimiz
olan bu eserlerimizin
daha görkemlisi Yozgat’ta idi ve yakın zamana kadar Yozgat’ın
şehir dokusuna ait
onlarca konakla birlikte arastalar ayakta
duruyordu!
Berhava ettik.
Birkaç mahallenin
korunması şöyle dursun, ancak bir elin
parmakları kadar kalanı ise ortadan kaldırılacakları günü beklemektedirler.
Kitabeler, tuğralar

ve armalara kadar el
uzatılır. Sanat eserleri tahrip edilir. Olup
biteni unutturmamak
istercesine Hamîdiye
Çeşmesi ile Yozgat
Lisesi’nin okunamaz
hâle getirilen kitabesi
bir şeyler fısıldamaya
devam etmektedir.
Musibetlerin ardı
arkası kesilmeyince
tabiî ki, kitapların da
hissesine düşen vardır. Asırların birikimi
nadide el yazması eser
mirası Yozgat ve çevresinde, Hülâgu’nun
Bağdat yağmasında
Dicle Nehri’ne atılan
kitapların akıbeti gibi
yok edilmiştir. El yazmalarının yakılışının,
birazının gömülüşünün
şahitlerinden dinlediğim hatıraları tüyler
ürperticidir!
Çandır’da bir Dulkadırlı eseri olarak
Beylikler Dönemi’nden
kalan Şahruh Bey Câmii yıktırılırken kıble
tarafının temeline

çuvallarla gömülmüş
olduğu hâlde ortaya çıkan el yazması ve taş
baskı eserleri bizzat
gördüm!
El yazması eserlerin
akıbeti hazindir. Maalesef, medrese kütüphânelerinin ve ailelerin
ellerindeki kitapların
başına gelmeyen kalmamıştır. Kalanlardan
az bir miktarı eldedir.
Düşünmeden olmuyor! Yozgat kadar
şehir vasfının lâzımesi
kültür dokusuna ait
ilmeklerin hoyratça sökülüp lîme lîme
edildiği, tarihî mirasın
sûikaste uğradığı ikinci
bir şehir var mı acaba? Şairin dediği gibi:
“Sussam gönül râzı
değil!”
Not: Bugünkü Yozgat ahâlîsinin Çamlık
dediği ormanla kaplı
dağın adının esasen
“Soğluk Dağı” olduğu
gerçeği ve güzelliği,
hatırdan ve gönülden
düşmüştür maalesef!

CAYIRALAN BELEDiYE BASKANI

ÖMER CODAR'IN ACI GÜNÜ
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar’ın eniştesi, muhasebeci Demir Bulut
vefat etti. Bulut’un vefatı ailesini olduğu
kadar Çayıralanlılar’ı da derinden üzdü.
Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde yıllarca
serbest muhasebecilik yapan, ilçenin
sevilen simalarından Demir Bulut, bir

süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek,
Şehir Hastanesi’nde vefat etti. Merhum
Demir Bulut için bu gün (Cumartesi)
Çayıralan’da cenaze namazı kılındı.
Çayıralanlı kadınların girişimci ruhlu
emektar isimlerinden olan Gülten Codar
Bulut’un da eşi olan Demir Bulut, son

yolculuğuna dualarla
uğurlandı. Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ

KOLATAR AILESININ MUTLU GÜNÜ
Yozgat’ın iş
insanlarından Ali Kolatar’ın
kızı hafta sonu yapılan
düğün töreni dünya evine
girdi. İstikbal ve Mondi
Mobilya sahibi Ali Kolatar
kızı, Mustafa Kolatar’ın
yeğeni Afra Kolatar, hafta
sonu yapılan düğün
töreni ile hayatını Mahmut
Bektaş’ın oğlu Harun
Bektaş ile birleştirdi.
Ali Kolatar’ı bu mutlu
gününde sevenleri yalnız
bırakmadı. Bölükbaşı
düğün salonunda yapılan
düğün törenine, AK Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, AK
Parti İl Yönetim Kurulu
üyesi İhsan Varol, Doğuş
Grup Emlak Sahibi
Muammer Yılmaz,
Benim Eczanesi sahibi
Muhammed Tekin, eş,

dost ve sevenleri katıldı.
Düğüne katılanlara yemek
ikramı yapıldı.
BAŞER’DEN TEBRİK
AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer,
Ali Kolatar’ı ve Mahmut
Bektaş’ı bu mutlu
gününde yalnız bırakmadı.
Başer, Yozgatımızın
iş insanlarından Ali
Kolatar'ın biricik evladı
Afra kızımızın ve Fransa
Bezieden Dostmuz
Mahmut Bektaş’ın biricik
evladının düğün törenine
katıldık. Afra&Harun çiftine
iki cihan saadeti diliyorum.
Rabbim mutluluklarını
daim eylesin” ifadelerini
kullandı. Bizde Yozgat
Çamlık Gazatesi olarak
Afra ve Harun çiftine bir
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.
Murat KARATEKİN

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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SARIKAYA'YA YAPILACAK

OLAN YATIRIMLARI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat
Oktay, Sarıkaya'dan gelen heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşehrimiz Fuat Oktay, Beştepede
Külliyedeki makamında Yozgat'ın
Sarıkaya ilçesinden gelen heyetle
biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede,
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki doğalgaz
çalışmaları, Halk Kütüphanesi inşaatı,

ulaştırma hizmetleri ve diğer yatırımlar
ele alınarak değerlendirildi. Sarıkaya
AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan,
Karayakup Belediye Başkanı Ahmet
Dursel Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Saliha Karaca, Gençlik Kolları
Başkanı Ufuk Öcal ve İl Genel Meclisi
Üyesi Talat İbiş katıldığı toplantıda

Sarıkayanın temel sorunları dile
getirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı
hemşehrimiz Fuat Oktay,görüşme
sonunda Yozgatın il merkezi,ilçe,belde
ve köylerinin ihtiyaç,talep ve sorunlarının
değerlendirilerek çözümü için gereken
çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade
etti. Murat KARATEKİN

HEMŞERIMIZ SAVCI ÖZBEK'TEN

ANLAMLI ZiYARET
Yozgat'ta Ülkücüleri Buluşturan Düğün...

ALLAH MESUT ETSiN

iRFAN BASKAN
Yozgat Ülkü Ocakları
Başkanı İrfan Şahbaz, kız evi
Kahramanmaraş’ın ardından
memleketinde görkemli bir
düğünle evlendi. Yozgat İl Genel
Meclisi Üyesi Ümit Şahbaz ile
Emine Şahbaz’ın oğulları İrfan ile
Aliye ve Ahmet Sever’in kızları
Gülizar ile 31 Temmuz Pazar
günü düzenlenen düğün töreni
ile hayatını birleştirdi. Sedefler
Düğün Salonundaki düğüne, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar
Yıldırım, MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı
Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MHP
Merkez Yürütme Kurul Üyesi Sezer
Yozgat, Yozgat İl Başkanı Tekin

Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı
Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanı
Gülseren Sarıoğlu, Türk Eğitim-Sen
Şube Başkanı Mahmut Kabayel,
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, Şefaatli Belediye
Başkanı Müjdat Karaca, Yenipazar
Belediye Başkanı Menderes
Baran, MHP Yozgat eski Belediye
Başkanlarından Mehmet Erdemir,
çok sayıda siyasetçi ve kalabalık
bir davetli topluluğu katıldı.
Genç çiftin nikahlarını Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse
kıyarken, bir ömür boyu mutluluklar
temenni etti. Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak genç çifte bir ömür
boyu mutluluklar temenni ediyoruz.
Tarık YILMAZ

SATILIK İŞ YERİ

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

Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli
değerlerden Bursa Cumhuriyet
Savcısı Uğur Özbek’ten, Yozgat
Çamlık Medyaya anlamlı ziyaret.
Yerköy’ün Orhanlı Köyü
doğumlu olan ve
ülkemizin pek yerinde
savcılık görevlerinde
bulunan Uğur Özbek,
bir süredir Bursa
Cumhuriyet Savcılığı
görevini yürütüyor.
Yozgat Çamlık Gazetesi
köşe yazarı
olan Özbek,
memleket
ziyaretinde
yazıları ile
güç kattığı
Çamlık
Medya’yı

unutmadı.
Çamlık Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz, nazik
ziyaretinden ötürü Cumhuriyet
Savcısı Uğur Özbek’e teşekkür
ederek, memleketine olan
sevdası, insanına olan
özlemi ile tanıdığı bir
yargı mensubunun başarılı
hizmetlerinden dolayı da
hemşerilerinin gurur kaynağı
olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Savıcı Uğur
Özbek de, Yozgat’ta
olmaktan duyduğu
mutluluğu dile
getirerek, Yozgat
Çamlık Medya
ailesine
yayın
hayatında
başarılar
diledi.
Tarık
YILMAZ
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YOZGATLI DİN GÖREVLİSİ

iKiNCi OLDU
Camiler ve Din Görevlileri Haftası
etkinlikleri kapsamında din görevlilerinin
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik
olarak Türkiye genelinde düzenlenen Ezanı
Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali
Sivas’ta gerçekleştirildi.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından
yarışmanın açılış konuşmasını yapan İl
Müftü Vekili Ünal Tan, yarışmaya katılan
din görevlilerine teşekkür ederek başarılar
diledi.
Müftü Vekili Tan; "Bugün ezanımızı
gönlümüze huzur ve güven verecek şeklide
8 ilden katılan hocalarımızdan dinleyeceğiz.
Allah seslerine kuvvet versin, niyetlerini,

7

GÜNCEL

samimiyetlerini amaçlarına ve hedeflerine
ulaştırsın" dedi.
Bölge finalinde Sivas, Nevşehir, Kırşehir,
Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Konya il
birincileri ter döktü.
Yarışmaya Kayseri ilinden katılan din
görevlisi Mehmet Tanrı Över komisyonun
değerlendirmesiyle birinci seçilerek Van
ilinde yapılacak Türkiye finaline katılmaya
hak kazandı. Diğer taraftan Yozgat’tan
katılan Turgay Dıvrak ikinci, Konya’dan
katılan din görevlisi Muhammed Apaydın
ise üçüncü oldu.
Program sonunda yarışmaya katılan din
görevlilerine hediye takdim edildi. IHA

TiLKiLER
Yozgat'ta yol kenarında bulunmuştu

DOĞAYA SALINDI
Yozgat’ta meydana gelen trafik kazası
sonrasında bulunan yavru tilkiler, Düzce’de ki
rehabilitasyon merkezine getirildi. Bakımları
yapılan tilkiler yaban hayata alıştırılmalarının
ardından doğaya salındı.Yozgat’ta geçtiğimiz
mart ayında ormanlık alan içerisinde yaşayan
anne tilki ve yavrularına otomobil çarptı. Kazada
anne tilki hayatını kaybederken, yavru tilkiler
ise Düzce’de bulunan Efteni Gölü Doğal hayati
geliştirme ve rehabilitasyon merkezine getirildi.
Burada Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu
tarafından laktozsuz süt ile beslenen yavrular
yaban hayata da alıştırıldı. Bakımları ve tüm
tedavileri yapılan 3 tilki 5 aylık olunca ekipler
tarafından doğaya salındı. Düzce Doğa Koruma

ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, “
Yaklaşık 2 haftalık iken bir vatandaş tarafından
doğada anneleri kayıp bir şekilde bulunan
yavru tilkilerimiz şubemize teslim edildi. Bizde
tilkilerimizin gerekli bakım ve tedavilerini
yaptıktan sonra şu an itibari ile yaklaşık 5 aylık
civarına geldiler ve doğa da yaşayabilecek
durumdalar. Sağlığına kavuşan tilkilerimiz
doğada kendi hayatlarına idame ettireceklerine
kanaat getirdiğimiz için doğal ortamlarına
salıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yavru tilkiler ilk olarak kafesten çıkmak
istemedi. Daha sonra ekiplerin müdahalesi ile
kafesten çıkartılan 3 yavru tilki doğaya salındı.
İHA

KAZA DA
10 KOYUN
TELEF OLDU

KAZA ÜSTÜNE KAZA!
Yozgat’ta koyun sürüsüne çarpan
araca çarpmamak için manevra yaparak
şarampole devrilen otomobilde bulunan 1
kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yozgat-Kayseri karayolu
Büyükincirli köyü yakınlarında meydana
geldi. Kayseri istikametinden Yozgat
istikametine giden 01 AFY 229 plakalı
araç sürücüsü Habip Doğan, yola çıkan
koyun sürüsüne çarptı. O sırada Kayseri
istikametinden gelen Metin T. idaresindeki

38 ACJ 709 plakalı otomobil de kaza yapan
araca çarpmamak için direksiyonu kırarak
takla atıp şarampole devrildi.
Kazada Zakir Ö. olay yerinde hayatını
kaybederken sürücü Metin T. ve Elif
Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne
kaldırıldı. Haydar Eliaçık’a ait koyun
sürüsünden 10’u telef oldu. Kazayla ilgili
inceleme başlatıldı. İHA

BAŞSAĞLIĞI

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ın
eniştesi, muhasebeci

Demir BULUT'un

BİR KİŞİ
HAYATINI
KAYBETTİ

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

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

MİLLİ GÜREŞÇİMİZ FİNAL ŞANSINI KAYBETTİ

CANIN SAĞOLSUN RIZA
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kilo
yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.
Rıza, bugün bronz madalya
için güreşecek.
2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'nın dokuzuncu gününde
milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı
final mücadelesine çıktı. Erkekler
grekoromen stil 130 kiloda Kübalı
Mijain Lopez Nunez ile karşılaşan
Rıza, rakibine 2-0 yenilerek
altın madalya şansını kaybetti.
Ay-yıldızlı sporcu, yarın bronz
madalya için mindere çıkacak.
Rıza Kayaalp, Nunez'e daha
önce de olimpiyatlarda Rio
2016 finalinde, Londra 2012'de
yarı finalde ve Özbekistan'da
düzenlenen 2014 Dünya Güreş
Şampiyonası'nda mağlup olmuştu.
İHA

KIRDIĞIN REKORLAR

AKLIMIZDA!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yarı finalde
talihsiz bir şekilde rakibine yenilen milli güreşçimiz Rıza
Kayaalp’e böyle seslendi: Kırdığın Rekorlar aklımızda
Şampiyon! Başkan Köse, Kayaalp’in önemli başarılara
imza attığını belirterek, “ Kariyerinde 4 Dünya 10
Avrupa Şampiyonluğu bulunan, ülkemizin en önemli
sporcularından birisi olan Rıza Kayaalp kardeşim,
Tokyo Olimpiyatları’nda talihsiz bir şekilde Yarı Finalde
kaybetti. Yarın kariyerinin 3’cü olimpiyat madalyası için
mücadele verecek olan Milli Gururumuza başarılar
diliyorum. Rıza, şehrimizi ülkemizi yıllardır gururlandıran
göğsümüzü kabartan önemli bir değerimizdir. Kırdığın
rekorlar aklımızda Şampiyon!” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Yozgatlı sporcu şampiyon oldu

AVRUPA ViZESi ALDI
Yozgatlı Tekvando Sporcusu
Enbiya Taha Biçer, Avrupa vizesi aldı.
Ankara’da düzenlenen Ümitler Türkiye
Taekwondo Şampiyonası’nda İlbank
Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu
Yozgatlı Enbiya Taha Biçer, birinci
olarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Biçer, elde ettiği bu başarı ile Avrupa
Şampiyonasına gitme hakkı elde etti.
Ankara’da düzenlenen Ümitler
Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda
70 ilden 566 kulüp ve 1762 sporcunun
mücadele ettiği turnuva 2 Ağustos’ta
sona erecek.
Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda
düzenlenen turnuvanın açılış törenine,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yusuf
Alperen Ayar, Keçiören Kaymakamı
Uğur Bulut, Keçiören Belediye

Başkanı Turgut Altınok, Türkiye
Tekvando Federasyonu Başkanı Prof.
Dr. Metin Şahin, federasyon yönetim
kurulu üyeleri, Tokyo 2020 Olimpiyat
Oyunları'nda bronz madalya kazanan
sporcular Hatice Kübra İlgün ile Hakan
Reçber katıldı.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

