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Yozgat’ın En Büyük İhtiyacı Nedir?

Şahan: 28 yıldır kendi çabamız ile ayakta duruyoruz

“HERKES NAR AĞACINA
BiZ DAR AĞACINA TALiBiZ”
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mikail Şahan, partilerinin 28 yıldır
hiçbir devlet katkısı olmadan kendi çabası ile ayakta durduğunu belirterek, “Biz BBP olarak
vatandaşın gönlünde hiçbir zaman ötekileşen bir parti olmadık. 28 yıllık siyasi hayatında
devlet katkısı almadan üye destekleri ile hayatına devam eden bir partiyiz" diye konuştu.

ÇAMLIK TV'YE KONUK OLDU
Bu halkın tüm taleplerine yetişmeye
çalışıyoruz ve bunu tamamen kendi
gayretlerimizle yapıyoruz. Türkiye’nin her
köşesine gidiyor, insanların kalbine giriyor,
sayıya değil niteliğe bakıyoruz. Biz parasız
siyaset yapıyoruz. Yani herkesin nar ağacına
talip olduğu yerde biz dar ağacına talip
oluyoruz” dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı
Mikail Şahan, Çamlık TV’de özel açıklamalarda
bulundu. Şahan, Şehit lider Muhsin
Yazıcıoğlu’ndan, teşkilat yapılanmasına, Alperen
Ocaklarından projelere kadar bir çok konuda
bilgi verdi. >>> 3. SAYFADA

CUMHUR
İTTİFAKI’NIN
BİLEŞENİ

BBP Cumhur İttifakı’nın
bir bileşeni, o protokole imza
atmış bir parti. Bunun sebebi
de bu memleketin atlattığı
15 Temmuz süreci. Hainlerin
ülkeyi bölmek, ülkenin can
damarlarını kırmak, bu ülkeyi
birilerine peşkeş çekmek için
kurduğu bir organizasyon. Bu

olaydan yine milletin birliği
beraberliği, direnişiyle, sakallı
hacısından z kuşağına, çarşaflı
ninesinden toplumun her
kesiminden memleketine sahip
çıkması ile kurtulduğumuz
bir süreç. O gün o birlik ve
beraberliğin Türkiye’de bir
yansıması oldu." dedi. 3'TE

YENiFAKILI OLDU

Bozdağ’ın son durağı
Yenifakılı ilçesi oldu.
Yenifakılı’da Ak Parti İlçe
Teşkilatı önündeki vatandaşlara
hitap eden Bozdağ, muhtarlar
ile bir araya geldi. Bozdağ’a Ak
Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl
Genel Meclisi Başkanı İskender
Nazlı ve Ak Parti İlçe Başkanı
Selma Uçar da eşlik etti.
Eda DEMİREL

MHP Merkez
Yürütme Kurul Üyesi
Sezer Yozgat, Yozgat
Çamlık Medya’ya
nezaket ziyaretinde
bulundu. >> 2'DE

YOZGAT BELEDiYESiNDEN

8 MiLYONLUK YATIRIM
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Makina Parkını
güçlendirmek için
çalışmalara devam
ediyor. Toplam
maliyeti 8 Milyon
Lirayı bulan araçlar,
Yozgat’a
daha kaliteli hizmet
vermek için makina parkındaki aldı. >> 4'TE

BIR YANGIN HABERI DE

SARIKAYA’DAN..
Ülkenin dört bir yanı
alevlere teslim olmuşken
bir yangın haberi de
Yozgat’ın Sarıkaya
İlçesi’nden geldi. 6'DA

BAY ÇAMLIK
Sosyal medya
muhtarı

BOZDAĞ’IN SON DURAĞI
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ, memleketinde hemşerileri ile
bir araya gelmeye devam ediyor.

ORTAK SEVDAMIZ
YOZGAT
MHP Merkez Yürütme Kurul Üyesi Sezer Yozgat'tan Nezaket Ziyareti

YOBÜ'DEN
KOLAY TERCiH!
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda “YKS
Tercih Danışma Merkezi” standı kuruldu.
Stantta üniversite tercihi yapacak
öğrencilere Bozok üniversitesi bölüm
ve programları tanıtılırken, danışmanlık
desteği de veriliyor. >>> 5'TE

Duydunuz mu ahali bizim muhtar
da sosyal medya bağımlısı olmuş. Ben
bağımlı diyorum ama siz ona sosyal
medya reklamcısı diyebilirsiniz.
Sormayın gitsin, olmadık şeyleri makyajlayıp makyajlayıp internet
üzerinden yayınlıyor, özellikle bizim
gurbette yaşayanlar her birini essah
sanıyormuş.
Sosyal medya yiğitleri, sosyal medya kalemşörleri, sosyal medya siyasetçileri derken bizim muhtar da bu işe
ayak uydurdu. Bakıyorum da orada bir
ben yokmuşum.
Şimdi olmayanı olmuş gibi bizim
muhtar yayınlıyor ya, muhtarın üstünde makamı olanlar da olmamışı olmuş
gibi yayınlıyor mu ona takıldım.
Size soruyorum siz söyleyin bizim
yöneticilerin hali nicedir dostlar!

GÜNCEL
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Sevgi Varken Düşmanlık Zalimlik Niye?

AHMET
SARGIN
Bir ziyarette bulunmam gerekiyordu.
Bende hakkı olan insanlar vardı ve onları
zaman zaman ziyaret
edip hal hatır sormayı
önemsiyordum.
Bayramda gidememiştim, Bayram vesilesiyle yine bir ziyarette bulundum.
Daha önceden bir
hanım kardeşimizi

dinlemiş: “ İçimdekileri
yazdım!” Notlarından
çok duygulandığımı
dile getirmiştim.
Bu ziyarette ona
benzer bir anlatımla
daha karşılaştım. Aradan yıllar geçmesine
rağmen yeni olmuş
gibi anlatıyor, gözlerinden de sicim gibi
yaşlar döküyordu.
Benim ağlamadan ona
umut olmam ve teselli
etmem gerektiği için
göz yaşlarımı içime
akıttım.
Çünkü bende bu
konularda çok duygusalım.
Konu bildiğiniz gibi:
Eşinden çektiği zalimlikler, insanlık dışı davranışlar...
Yaşadığı anılar yü-

reğinizi param parça ediyor hatta:” Bu
hayat mı, bu insanlık
mı?” diye sitem ediyorsunuz.
Eşine yaşattığı zulmün bini bi para...
Bütün bunlar geçti
diyorum, unut diyorum”; yine ağlıyor
“Unutamıyorum !”diyor. Aslına bakarsanız
bunlar unutulacak şeyler değil.
Yaşadıklarını bir bir
sıralıyor, birini anlatıyor; bu çok rezilmiş
diyorum. Onu bitiriyor
bir başka anıya geçiyor...
İçimden ne olur:
“Anneciğim yeter! diyesim geliyor. Bir başka iğrenç hadise daha
anlatıyor.

Ama biz onu böyle
bilmezdik diyorum.”
Sen onu tanıyamazsın
diye devam ediyor.
O kadar çok anlattı
ki yüreğim parça parça
ağzıma geldi. Bir eş,
bir koca hanımına bu
kadar zulüm yapabilir mi? Bazen Allahım
bu doğru mu, inşallah
doğru değildir diyorum
ama gözyaşları onu
doğruluyor. Bu kadar
zulüm görmesene yıllar geçmesini rağmen
halen bunlarla yaşamaya devam ediyor.
Dün gibi yaşıyor ve hiç
unutmuyor! O da diyor
ki: “İçimdekileri atamıyorum!”
“Kadınlarınız Allah’ın size birer
emanetidir. Onlara

yaptığınız muamele hususunda Allah’a
hesapvereceksiniz.”
(Peygamberimizin
Veda Hutbesinden)
O kadar çok şey
anlattı ki susturmak
mümkün olmadı. Defalarca sözünü kestim
unutsun diye; birini
bıraktı bir başka anısını anlattı. Kocasının yaptıkları içinde
zulme dönüşmüş...
Hakkını helal et unut
diyorum, yalancıktan
helal ettim diyor ve
ekliyor ahirette hesaplaşacağız! “Sizi Allah
şikayet edeceğim!”
diyen çocuğun durumu
gibi... Düşünüyorum
da şimdinin çocukları:
Evime, çocuklarıma
sahip çıkmalıyım!” diye

bu zalimliğe katlanır
mı? Katlanmaz, aslına
bakarsan da katlanmamalı!...
O kadar çok şey
anlattı ki ben de isyan
ettim: Allah’ın emaneti
olan bir eşe bu kadar zulüm yapılamaz!
diye... Sevgi ve muhabbet varken bu kadar zalimlik niye... Onları gül gibi yetiştiren
üzerine titreyen anne
ve baba size eş olsun
diye Allah’ın emri adına emanet etti; hiç mi
Allah dan korkmazsınız?.. Bu zalimliğin
hesabının verilmeyeceğini düşünüyorsanız ?
Maalesef acıklı azapla
yüzleşeceksiniz.
“Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından

habersiz sanma. Ancak
onları, gözlerin dehşetten fırlayacak gibi
olduğu bir güne erteliyor”. ( İbrahim Suresi
Ayet:42)
Belki bu anlatılanlar
bir roman olur, belki dramatik bir flim.
Ama benim bu romanı yazmaya yüreğim
dayanmaz. Bunlar
bizim eşlerimiz, analarımız, bacılarımız
hatta sevgili ve hayat
arkadaşlarımız. Dedik
ya Allah’ın emaneti!
Emanete hiyanetlik
olur mu? Oluyor işte.
Bu zulüm karşılıksız
kalır mı yemin olsun
kalmaz. Allah bunun
hesabını sorar ve yatacak- kaçacak yer bulamazsınız!..

YOĞUNLUK OLUŞTU

DENETiMLER

SIKLAŞTI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde
yaşanan trafik yoğunluğu
sebebiyle takviye trafik
ekipleri harekete geçti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaz
döneminde artan trafik yoğunluğu
nedeniyle Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından takviye trafik ekipleri
görevlendirildi. Biri motosikletli olmak
üzere toplam 4 ayrı ekiple Sorgun ilçesinde
yoğun trafik denetimlerine başlandı. Trafik
yoğunluğunun azaltılması için vatandaşların
trafik kurallarına uymalarının çok önemli
olduğunu vurgulayan emniyet yetkilileri
denetimlerin artarak devam edeceğini
bildirdiler. İHA

MHP Merkez Yürütme Kurul Üyesi Sezer Yozgat'tan Nezaket Ziyareti

ORTAK SEVDAMIZ YOZGAT
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurul Üyesi Sezer

Yozgat, Yozgat Çamlık Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet
Bahçeli’nin davasına Yozgat Ülkü
Ocaklarından başlayan bir süreçte gönül
veren MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat,
memleketi Yozgat’a olan sevgisi ile de
biliniyor.
Yozgat, kısa bir süre önce geldiği
Yozgat’ta, Çamlık Gazetesi’ni ziyaret etti.
Yazı İşleri Müdürümüz Tarık Yılmaz’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette
Yozgat, ‘Memleketimizin menfaatleri,
insanımızın yarınları adına sorumlu basınyayın örneği gösteren Yozgat Çamlık

TV ve Çamlık Gazetesine teşekkür
ediyorum. Ortak paydamız Yozgat.
İnşallah bu yolda hiçbir zaman
Yozgat’ı gündemimizin birinci
maddesinden çıkarmadan Ankara’da
siyaset yürütüyoruz. Memleketimde
bulunmaktan ayrıca onur duyuyorum”
dedi.
Yozgat Çamlık Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Tarık Yılmaz da nazik
ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek,
siyaset hayatında başarılar diledi.
Tarık YILMAZ

JANDARMA'DAN UYARI
Yozgat'ta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri
mevsimlik işçilere ve
vatandaşlara orman
yangılarına karşı
uyarıda bulundu.
Yozgat İl Jandarma
ekipleri ormanlık
alanlarda mevsimlik
olarak çalışan kömür
işçileri, piknik ve gezinti
yapan vatandaşları,
köylüleri sık sık
orman yangınlarına
karşı uyardı. Yozgat İl
Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılan
açıklamada, "İhmal ve
dikkatsizlik nedeniyle
çıkan orman yangınları,
ormanda ateş
yakılmaması, sönmemiş
sigara izmariti ve
kibritin yere atılmaması,
orman içinde ve
bitişiğindeki tarlalarda

istenmeyen ot ve
anızın yakılması, gece
aydınlatma için ormanda
ateşle dolaşılması,
cam ve cam kırıklarının
ormanda bırakılması,
çocukların orman içinde
ateşle oynamaması,
kasıtlı çıkarılan orman
yangınları, tarla ve
ormanları genişletmek
için ormanın bilerek
yakılması, orman içinde
yapılan kanunsuz
işleri gizlemek için
yangın çıkarılması,
yabani hayvanları
uzaklaştırmak için
yangın çıkarılmaması,
konusunda
bilgilendirme yapılarak
her türlü şüpheli
durumlarda 112 acil
çağrı merkezinin
aranması hatırlatılmıştır"
ifadeleri kullanıldı. İHA
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Siyasette kimi zaman yapamayacağınızı,
kimi zaman yapmayacağınızı kimi zaman ise
nasıl olsa yapacağımları
söyler ya da söylemek
zorunda kalırsınız.
Özellikle seçim öncesi söylenen yani vaat
edilenlerin başında iş, aş

vardır.
Bir belediye başkanı
adayı dahi olsanız sizi
bağlamayan uzaktan yakından örtüşmeyen ‘işe
alma’ vaadini zikretmek
zorunda kalırsınız.
Bazen bu durum
adayın işine yarar, ballı
kaymaklı ekmek misali,
Bazen de aday mecbur kalır ve o mecburiyet gün gelir hiç beklemediği şekilde davacı
olur.
Efendim, bakıyorum
takvim yapraklarına
yerel seçimlerin ardından yaklaşık 3 yıl, genel
seçimlerin arından 4 yıl
gibi bir zaman geçmiş
gitmiş.
Zaman su misali akıp
gidiyor siyasi arenada.

Şuan temsil makamında bulunanlara
sorun dün ve bu gün
kadar yakın olarak ifade
ederler aradaki zaman
dilimini.
Yozgat merkez, ilçe,
belde ve köylerindeki programlarımızda
ve dahi şehir dışında
Yozgatlılar’la bir araya
geldiğimiz organizasyonlarda sohbetin ana gündemi olmasa da mutlaka
ama mutlaka siyaseti,
temsil makamındakilerini konuşuyor.
İletişim çağındayız ve
Sorgun’daki vatandaş
Yozgat Belediye Başkanının mevcut durumunu,
Yerköy’deki bir vatandaş
da Akdağmnadeni Belediye Başkanının duru-

munu tahlil edebiliyor!
İnsanların gerek belediye başkanları gerek
milletvekilliği makamında bulunan temsilcilere
bakış açışını üst üste,
yan yana, alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan
sonuç şaşılacak şekilde
gerçeğe yakın.
Hülasa insanlar farklı
ilçelerden de haberdar
ve derinlemesine bir
bilgiye sahipler.
Yozgat’ta yaşayan
bir vatandaş Sorgun’da
yaşanan susuzluktan,
Sorgun’da yaşanan vatandaş Sarıkaya’daki
Roma Hamamı’nın geleceğinden,
Çayıralan’daki bir
vatandaş Yerköy Belediyesi’nden, Çekerek’teki

ahvalden, Çandır’daki
yapılanlardan veya yapılmayanlardan haberdar.
Seçim takviminden
uzaklaşıp, yeni, gelecek
seçim takvimine yaklaştıkça insanların sesi de
daha gür çıkıyor.
Özellikle eleştiri,
serzeniş ve şikayetler
noktasında olabildiğince
net duruş sergilemeye
başlıyor.
Vatandaş seçim yaklaşırken konuşarak bir
nevi kendini hatırlatıyor,
sandığı ve gerçeklerin
mesajını veriyor.
İnsanımız bu anlamda ince ve keskin bir
zekaya sahip.
İlçesinin neden susuz
kaldığını,

Yollarının neden bir
türlü yapılmadığını,
Oto park sorununu,
Tutulmayan iş, aş
vaatlerini,
Dün elini omzuna
koyup halhatır soran
belediye başkanı/milletvekilinin telefonlarına
dahi çıkmadığını,
Makamın neden olduğu her şeyi ben bilirim
duruşundan sıkıldığını,
ve daha pek çok serzenişi artık Yozgatlı yüksek
sesle dile getiriyor.
Bunun yanında memnuniyetler de var elbette.
O bakımdan size
göre başarılı bana göre
başarısız ayrımı yeni bir
seçim takvimi yaklaşırken daha gür bir sesle

yankılanıyor.
İnsanlarla sohbetimizde, ortamlarında
yaptığımız görüşmelerde, onlardan gelen
yorum, mesaj, e-mail
ve telefonlarda ortaya
çıkanlar vatandaşın nabzını ziyadesiyle ortaya
kokuyor.
Önümüzdeki süreçte
elimizdeki verileri, insanların ortaya koyduğu
fikir, talep, memnuniyet
ya da serzeniş türünden
söylemlerini sizlerle paylaşacağız.
Bugün için şunu açık
bir dille ifade etmek istiyorum, yeni seçim takvimine yaklaşırken atılan
her adımda vatandaşın
sesi daha gür duyuluyor
haberiniz ola.

Şahan: 28 yıldır kendi çabamız ile ayakta duruyoruz

“HERKES NAR AĞACINA
BiZ DAR AĞACINA TALiBiZ”
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mikail Şahan, partilerinin 28 yıldır
hiçbir devlet katkısı olmadan kendi çabası ile ayakta durduğunu belirterek, “Biz BBP olarak
vatandaşın gönlünde hiçbir zaman ötekileşen bir parti olmadık. 28 yıllık siyasi hayatında
devlet katkısı almadan üye destekleri ile hayatına devam eden bir partiyiz" diye konuştu.

Şahan, “Bu halkın tüm taleplerine yetişmeye
çalışıyoruz ve bunu tamamen kendi gayretlerimizle
yapıyoruz. Türkiye’nin her köşesine gidiyor, insanların
kalbine giriyor, sayıya değil niteliğe bakıyoruz. Biz
parasız siyaset yapıyoruz. Yani herkesin nar ağacına talip
olduğu yerde biz dar ağacına talip oluyoruz” dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, Çamlık
TV’de özel açıklamalarda bulundu. şehit lider Muhsin
Yazıcıoğlu’ndan, teşkilat yapılanmasına, Alperen
Ocaklarından projelere kadar bir çok konuda bilgi veren
Şahan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;
DAVAYI DEVAM ETTİRİYORUZ
Ankara’da Yozgatlı hemşerilerimizi temsil etmeye
çalışıyorum. Parti ve dava bizim Anadolu coğrafyasında
zorlanmadan içinde olabildiğimiz, genlerimizde yer
alan bir dava. Bu yüzden hiç zorlanmadığımız, kendimizi
yakın bulduğumuz bir dava, bir hareket. Rahmetli Muhsin
başkanımız Anadolu’nun özünden çıkan, bu coğrafyanın
hormonsuz, doğal, yüreğini Allah için adamış bir liderdi.
Rahmetli Muhsin Başkan Sivas’tan çıktı ama tüm Anadolu
coğrafyasını temsil eden, özü ile sözü ile duruşu ile
kimliği ile bambaşka bir liderdi. Bizler de genç yaşlarda
onu tanıdık. Milliyetçi ve manevi tarafı bizim için çok
kıymetli olduğu için, bu coğrafyanın insanında da
bu hassasiyetler hep var olduğu için bu coğrafyada
yaşayan insanlar onu çok sevdi. Bizlere de onun inandığı
değerler uğruna onunla beraber yol yürümek nasip oldu.
Henüz 15 yaşlarında nizamı alem ocaklarında görev
aldık. Teşkilatlar bünyesinde görevler aldık. Liderimizin
şehit olmasından sonra onun bıraktığı davada çalışmaya
devam ettik. Rahmetli Muhsin Başkanımız her ne kadar
rahmeti rahmana kavuşmuş, şehit olmuş olsa da onun
davası ilelebet hem Büyük Birlik Partisinde hem de
Alperen Ocaklarında yaşamaya devam edecek. Bizim
de karınca misali memlekete küçük de olsa bir faydamız
olacaksa onun için çalışmaya devam edeceğiz.
Herkesin gönüllerinde birinci olurdu ama bu sandığa
yansımazdı. Hep proje üreten hep çözüm üreten bir
gelenekten geliyoruz. Bizim partimiz projelerin partisi.
Bu parti memleketin hayrına bir duruş sergilenecekse
bunun için çalışanların partisi. Biz gönüllerin partisi
oluyoruz ama seçimlerde vatandaşların çekindiği parti
olduk.
CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİLEŞENİ
BBP Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni, o protokole imza
atmış bir parti. Bunun sebebi de bu memleketin atlattığı
15 Temmuz süreci. Hainlerin ülkeyi bölmek, ülkenin can
damarlarını kırmak, bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmek
için kurduğu bir organizasyon. Bu olaydan yine milletin
birliği beraberliği, direnişiyle, sakallı hacısından z
kuşağına, çarşaflı ninesinden toplumun her kesiminden
memleketine sahip çıkması ile kurtulduğumuz bir
süreç. O gün o birlik ve beraberliğin Türkiye’de bir
yansıması oldu. Milli birlik ve dayanışma mitingleri. Bu
ruh oluşurken BBP’nin cumhur ittifakının dışında kalması
mümkün değildi. BBP, toplumun hassasiyetlerini taşıyan

ve onların olduğu yerde olan bir parti. Dolayısıyla
Cumhur ittifakında yer almamızdaki temel sebep 15
Temmuz sonrasında oluşan o ruhtu. Bu sebeple Cumhur
İttifakının içerisinde kendi omurgamızla var olmaya
devam ettik. Yani Cumhur ittifakında da olsak, cumhur
ittifakının hükümet olarak yaptığı bütün icraatların doğru
olanlarını ayıkladık bunlara da sahip çıktık, anlattık,
destekledik. Ancak yanlış yapılan işler varsa da bunların
kendi içimizde çözümlerini göstererek gerekli uyarıları
yaptık. Dolayısıyla bulunduğumuz yer cumhur ittifakıydı.
BBP’nin bulunması gereken de Cumhur İttifakı’ydı.
15 Temmuz sonunda milli iradeye sahip çıkma adına
bulunmamız gereken yerde yer aldık. Toplum da bunu
bekliyordu zaten. Mevzu bahis vatansa geri teferruat.
BBP için vatan bizim en büyük önceliğimiz.
ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTI
Şuan siyasi iktidar pandemi döneminde elinden
geleni yapmaya çalıştı. Ama ülke gerçekliğini
unutmamamız gerekiyor. Bir İngiltere, Fransa, İtalya
değiliz. Onların ellerinde olan imkanlar bizim elimizde
yoktu. Bu gerçekliği bilerek pandemi sürecinde hükümet
elinden geldiği kadar vatandaşına, millete destek
olmaya çalıştı. Her şey tam mı oldu? bu anlamda biz de
eleştirilerimizi sıraladık. Bunlardan bir tanesi esnafımızın
geldiği durum. Genel başkanımız da birçok yerde bunu
dillendirdi.
‘PROJELER ERTELENSİN’ DEDİK
Bizler istedik ki esnaf büyük sıkıntılar yaşadı.
Memleket adına yürütülen birçok projeyi biz 2023
sonrasına erteleyelim ve bunun için ayırdığımız
bütçeyi kaynağı vatandaşımıza aktaralım. Teknolojiye,
AR- GE’ye ve tarıma aktaralım istedik. Bu anlamda
tekliflerimizi ve önerilerimizi siyasi iktidara sunduk. BBP
proje partisidir. Bu tür sıkıntılarda kaoslarda ülke nasıl
yönetilir sorusunun yanıtını her zaman projelerle vermiş
bir partidir. Biz bu süreçte Kanal İstanbul’u erteleyelim.
Bu Türkiye için lazım bir proje mi pek tabi lazım bir

proje ama ülkenin şu anki yaşadığı ekonomik durumdan
çıktıktan sonra bu projeyi yapalım dedik. Ülkenin şu
anda en büyük sıkıntısı kuraklık sıkıntısı gıda sıkıntısı
bu öngörebildiğimiz bir sıkıntıydı. Çalışmalarımızı bu
anlamda yapalım dedik. Bizim çok güzel projemiz vardı:
Kalkınan Anadolu projesi. KAP Erzurum’dan başlayıp
Sivas’tan devam ederek Ankara’da bitecek büyük su
kanalları ile birlikte göletler oluşturma ve yeni barajlar
yapma projesidir. İç ve orta Anadolu’nun geniş tarım
arazilerini verimli tarım havzalarına çevirme projesidir.
Bu havzayı tarım, sulama, ekonomik anlamda geliştiren,
vatandaşımıza, çiftçimize katkı sunan projemiz vardı.
Bunlardan bahsettik. Esnafımızın desteklenmesinden
bahsettik. Bunları gerekli mercilere ilettik. Ancak biz
bunları üretirken bir taraftan da millet ittifakı seçim de
seçim diye tutturup ülkeyi bir erken seçime götürme
gayreti içinde. Biz bunun yanlışını defaatle ve uzlaşı
ile anlatmaya çalıştık. Ülke bu haldeyken çok mümkün
olmayan bir durumda. Seçimlerin zamanında yapılması
gerektiğini anlattık. Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı
olduğunu ve seçimlerin 2023’e kadar erteleneceğini
var sayarak bütün gayretimizin de yeni anayasa
çalışmalarına yoğunlaştırılması gerektiğini anlattık.
AKTİF BİR PARTİ
Biz BBP olarak vatandaşın gönlünde hiçbir zaman
ötekileşen bir parti olmadık. Çok yüksek oylar almadık
ama bu ülkenin olmazsa olmazı bir damardır. Rahmetli
Muhsin başkanın mirası olarak bir karşılığımız olduğunu
gördük. Son yerel seçimlerden sonra teşkilatlanma
çalışmalarını hızlandırdı. 81 ilde en son Şırnak’ta
teşkilatlanmamız oldu. Üye çalışmamız var. 60 bine yakın
üyemiz var. Sene sonu hedefimiz 100 bin. Bu büyük bir
gayretle takip ediliyor. Çalışmalarımız devam ediyor.
BBP şuna hazırlanıyor. Biz şu an Cumhur İttifakındayız
ancak bizim müthiş bir gayretimiz var teşkilatlanma
olarak. Biz 81 ilde teşkilatını kurmuş 200 bin üyeye
ulaşmış her seçime hazır ve nazır bir şekilde girecek
bir yapıya kavuşmak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımızda
muazzam bir gayret var ve vatandaş içinde de müthiş
bir karşılığı var. 28 yıllık siyasi hayatında devlet katkısı
almadan üye destekleri ile hayatına devam eden bir
partiyiz. Bu halkın tüm taleplerine yetişmeye çalışıyoruz
ve bunu tamamen kendi gayretlerimizle yapıyoruz.
Türkiye’nin her köşesine gidiyor insanların kalbine
giriyor niteliğe bakıyoruz. Biz parasız siyaset yapıyoruz.
Gençliğe çok önem veren bir hareketiz. Alperen
Ocakları ile de gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz.
Gençleri bu vatanın geleceği olarak görüyoruz.
Hem savaşı hem eren kişiliği barındıran, çağa ayak
uydurmuş ama yüreğinde imanını barındıran bir
gençlik oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin nar ağacına
talip olduğu bir yerde biz dar ağacına talip oluyoruz.
Gençlerimiz müthiş bir gayretle devletin geleceği için
çalışıyor. Gençlik teşkilatlarımızla parti teşkilatlarımızla
2023 seçimlerine büyük bir gayretle çalışıyoruz.
Eda DEMİREL
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Ulemâ-İ Benamdan Sorgunlu Şeyh Hacı Ahmed Efendi -1

BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Müzellefoğlu Hacı
Ahmed Efendi, kolbaşısı Dedikhasanlı
Mehmed Şâkir Efendi
olan memleketin irfan
hayatında müstesna bir mevkie sahip
iz bırakmış zevat-ı
kiramdandır. Hatta
Köhne-i Kebir’in mânen mamureliğinin
kaynağı odur dense
sezadır. Asra yaklaşan
bereketli ömrünün
son demlerinde yani
Millî Mücadele sırasında yaptıkları ise ayrı
bir destandır. O zamanlarda, saye-i ma-

neviyyeleri ile Sorgun,
büyük cihadın şuuru
içinde hem birlikten
yana olur ve hem de
eşkıya baskınına bile
uğramaz. Daha ne
olsun!
Hacı Ahmed Efendi, 1840’da Köhne-i
Kebir-Sorgun’da dünyaya gelir. Babası
ulemadan Müderris
Mehmed Feyzullah
Efendi, annesi Fatma
Hanım’dır.
Aile aslen Türkmen’dir. Horasan
ellerinden Tokat’a,
oradan da Yozgat’ın
Kuşçu Köyü’ne gelip
yerleşmişlerdir.
Müderris Mehmed
Feyzullah Efendi,
Kuşçu Köyü’nde ders
okuturken, Ramazan
münasebetiyle imamlık yapması ve beraberinde vaaz vermesi
için Sorgun’a davet
edilir.

Sorgunlu çok
memnun kalır ondan.
Ramazan’dan sonra
köyüne gönderilmeyip
Sorgun’da yerleşip
kalması için razı edilir. Sorgun’a yerleşir.
Burada evlenir. Salih
Paşa Camii’nin hemen
kuzey istikametinde
bir medrese açılır.
Feyzullah Efendi, burada ders okutmaya
başlar. Bu sayede
dışarıdan ilim için gelenler olur. Şöhreti
kısa zamanda yayılır.
Hacı Ahmed Efendi,
babasının etrafında
genişleyen ilim muhitinde henüz yeni yetişirken babası vefat
eder. Babası, ruhunu
teslim etmeden bir
az evvel, hanımına,
oğlu Ahmed’in Köseyusuflu’daki medreseye gönderilmesini,
arkadaşı Büyük Hocaefendi diye meşhur

Müderris Mehmed
Efendi’ye emanet
edilmesini, böylelikle
ilmini ikmâl etmesinin
temin edilmesini vasiyet eder ve ruhunu
teslim eder.
Ailesi vasiyeti yerine getirir ve Ahmed
Efendi Köseyusuflu’ya
gönderilir.
Ahmed Efendi, Köseyusuflu’da, babasından başladığı tahsilini
ciddiyetle sürdürür
ve on beş sene ders
okur. Hocasından hususî ihtimam görür.
İkmâl-i nüsah eyleyerek icazetini alır.
Hocası: “Oğlum
Ahmed. Köhne-i Kebir’e git. Babanın
medresesini tekrar aç.
Babandan sonra orada
sönen ilim ışığını yak.
İlmi yay. Babanın
postu senindir.” deyip
talebesini Sorgun’a
müderris olarak gön-

derir.
Sorgun’a gelen
Hacı Ahmed Efendi,
babasının medresesini esaslı bir şekilde
tamir ettirir ve talebe
okutmaya başlar. Kısa
zamanda etrafında
geniş bir talebe halkası oluşur. Pek çok
talebe yetiştirir. Çok
geçmeden medrese,
ahalî arasında Hacı
Ahmed Efendi Medresesi olarak anılmaya
başlar.
Hacı Ahmed Efendi,
kâmil bir azattır aynı
zamanda.
Yozgat’ta bulunan
Halvetî Tekkesi Pîri
Büyük Şeyh Efendi (d.
1773 v. 1895) diye
meşhur Hacı Ahmed-i
Velî’ye müntesiptir ve
Büyük Şeyh Efendi’nin
halifelerindendir.
Sorgunlu Hacı Ahmed Efendi, şeyhinin
Hakk’a yürümesinin

ardından Nakşbendiyye’den de hilâfet
almıştır. Büyük Şeyh
Efendi, son anında
emanetini teslim etmeye yakın, son hizmetlerinin Sorgunlu
Hacı Ahmed Efendi tarafından görüleceğini,
onun tarafından yıkanacağını bildirir: “Beni
yıkayacak olan da
gelip hizmetini görür.”
dedikten sonra âlem-i
cemâle intikâl eder.
Yozgat’tan Sorgun’a
haber vermek üzere
bir atlı çıkarılır.
O günün gecesinde
Hacı Ahmed Efendi,
manevî bir zuhurat
üzerine arabayı hazırlatarak Yozgat’a doğru yola çıkar. Sabaha
kadar vakit kaybetmeksizin yol gelirler.
Muslubelen’i çıkarlarken, sabaha karşı
Yozgat’tan gelen atlı
ile karşılaşırlar. Yoz-

gat’ta ne var ne yok
diye sorduklarında,
Büyük Şeyh Efendi’nin
Hakk’a yürüdüğünü
haber alırlar. Doğruca
dergâha varan Hacı
Ahmed Efendi, şeyhinin bittamam hizmetini görür, aynen işaret
edildiği gibi…
Hacı Ahmed Efendi’nin menakıbından
bir diğeri…
Çerkez Edhem Bey,
Millî Mücadele başında
Yozgat’ta meydana
gelen müessif hadiseler dolayısıyla usatı
te’dib için Yozgat’a
gelir. Tafsilât malûm!
Yozgat’ta kurulan
darağaçlarının, sûikastların, idam ve
infazların bir benzerini
de Sorgun’da yapmak
niyetindedir. Bu niyetle Sorgun üzerine
yürür. Ahalî fevkalâde
telâşlanır.
DEVAMI YARIN

UZUNLU BELEDiYESi,

AFET BÖLGESiNDE
Uzunlu Belediyesi
tarafından yangın bölgesinde
görevlendirilmek üzere 1
arazöz ve personel bölgeye
intikal etti. Uzunlu Belediye
Başkanı Okan Yaşar Elbaşı,
yaraların hep birlikte
sarılacağını belirterek, “ 28
Temmuz’da başlayan ve hala
kontrol altına alınamayan
;Bodrum , Marmaris, Fethiye
Orman bölgesindeki yangına
müdahale ve destek olarak

belediyemiz tarafından bir
arazöz ve personel yola
çıktı. Yangınların bir an evvel
söndürülmesi ve daha fazla
can ve canlı kaybı olmamasını
temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı.
Başkan Elbaşı, daha önce
de deprem afeti ile sarsılan
bölgelere destek olmuş, araç,
personel ve gıda malzemesi
yardımında bulunmuştu.
Eda DEMİREL

YOZGAT BELEDiYESiNDEN

8 MiLYONLUK YATIRIM
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
Makina Parkını güçlendirmek için
çalışmalara devam ediyor.
Toplam maliyeti 8 Milyon Lirayı
bulan araçlar, Yozgat’a daha kaliteli
hizmet vermek için makina parkındaki
aldı. Makina Parkına katılan araçlarla
ilgili açıklamalarda bulunan Başkan

Köse, “Şehrimize daha kaliteli hizmet
vermek için, makina parkımızı
güçlendirmeye ve yeni araçlar
kazandırmaya devam ediyoruz.
Daha önce teslim aldığımız,
Asfalt Serici Finişer, Asfalt Silindiri,
Asfalt Yama Silindiri, Kazıyıcı, 2 adet
13+1 buçuk metreküp Sıkıştırmalı

Çöp Kamyonu, 1 adet Yol Süpürme
aracımızın ardından 2 adet Karla
Mücadelede de kullanılabilen Hafriyat
Kamyonumuzu teslim alarak hizmete
başladık. Toplam maliyeti 8 Milyon
Lirayı bulan araçlarımız, Yozgat’ımız
için sahada! Hayırlı olsun.” dedi.
Eda DEMİREL

DOLANDIRICILIK

ŞÜPHELiSi TESLiM OLDU

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir işyeri
sahibi M.C. çok sayıda vatandaştan
yüksek kar payı vaadiyle para topladı. Bir
müddet kar payı dağıtan M.C.’nin işyerine
gelen haciz üzerine şahsın ilçeyi terk
ettiğini öğrenen alacaklılar panikle polise
başvurarak şikâyetçi oldular. 10 müştekinin
şahsa toplam 5 milyon TL değerinde ödeme
yaptığını iddia etmesi üzerine Sorgun
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında şahıs hakkında
yakalama kararı çıkartılarak yurt dışı çıkış
yasağı konuldu. Şahsın yakalanması için
harekete geçen polis ekipleri Yozgat ve
İstanbul’da belirlenen adreslere baskın
düzenledi. Şahsın eşi N.C. de soruşturma
kapsamında gözaltına alınarak adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.C.
dört günlük takibin sonucunda Sorgun
Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim
oldu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan M.C.
Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Murat KARATEKİN

Arazide başı boş bulundu

BU KADAR DA VURDUM

DUYMAZLIK OLMAZ!
Yozgat’ın Yenifakılı İlçesinde
devriye gezen Jandarma ekipleri
başı boş halde bırakılmış koyun
buldu.
70 adet koyunu araziye dağılmış
halde bulan Jandarma, önce
koyunları topladı, daha sonra da
sahibini aramaya başladı.

İlçe de ikamet eden A.Ç.’ye
ait olduğu tespit edilen koyunlar
Jandarma tarafından sahibine
teslim edildi. Koyunlarının neden
arazide başı boş bırakıldığı ile
ilgili ise herhangi bir açıklama
yapılmadı.
Murat KARATEKİN
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Anılarla Mazideki Yozgat – 75
Rahmetli Babamla geçen anılarım - 2

İSMAİL
CENAN
Yanımızdaki arkadaşlardan biri elimizdeki akisin demirini
silah sanıyorlar ondan
durmuyorlar dedi.
Demiri yere bıraktık. Gelen arabalara
el salladık.
Yine durmuyorlardı.
Transit olarak geçip gidiyorlardı.
Ne kadar araba
gelip geçtiyse hiç biri
de bizi almadı.
Vakit gecenin yarısını geçmişti. Oldukça

da yorulmuştuk.
Bir de omuzumda
kardeşimi taşıdığımdan oldukça yorulmuştum.
Bir eve düşüpte
yatağa yatsam diyordum.
Köye gittiğimize
gideceğimize bin pişman olmuştuk.
Mülteci arkadaşta amirlerinden azar
işiteceğini düşünüyor.
Onun korkusu ile yola
devam ediyorduk.
Geçenin karanlığında çekirge sesleri
ile , derelerdeki kurbağların sesleriyle ay
ışığının altında yaya
olarak yolumuza devam ediyorduk.
Bir ara uzaktan
bir araba sesi geldi.
YOZGAT tarafından
gelen bu kamyon bizi

görünce durdu. Kamyonu süren şoför babamı tanıdı. SIDDIK
ustam nerden geliyorsunuz diye sordu.
Halımızı hatırımızı
sordu.
Ustam ben sizi geri
döner YOZGAT a bırakırım dedi.
Rahmetlik babamda sağol MUSTAFAM
aslanım dedi.
Ben sana kıyamam
sen ADANA ya kadar
direksiyon sallıyorsun
senin yolun uzun sen
sabaha kadar yola
gideceksin.
Durup halımızı
hatırımızı sorduğun
için Allah senden razı
olsun dedi.bu şoför
babamın arkadaşı
KARA MUSTAFA
idi.
THAMES TRADER

kamyon sürüyordu.
Babamdan müsaade
isteyip ADANA nın
yolunu tuttu. Gecenin
karanlığında çekip
gitti kayboldu.
Yine kalmıştık yalnız başımıza bir ara
bir köye ras geldik.
Köpekler devamlı
havlıyorlardı.
Rahmetlik babam
herkes eline birkaç
taş alsın köpekler
saldırırsa onlara atarız dedi.
Allahı nan olacak
ya bu sırada köyden
bir cip bize doğru
geliyordu. Hepimiz
sevindik. İnşallah
bizi de alır YOZGAT
a götürür dedik. Cip
yaklaştı filiz marka arkası tekneli bir
cipti yanımıza geldi,
el kaldırdık. Durdu

bizi aldı. Cibin arka
teknesine bindik ağır
ağır YOZGAT ın yolunu tuttuk. Şoför acemi idi cibi gayet ağır
sürüyordu.
Baba cibi sen sürsende bir an evvel
YOZGAT a gitsek dedim. Babam olmaz
oğlum adama ayıp
olur.
Bunu bulduğumuza
şükretmemiz lazım
dedi.
Araba uzun bir
müddetten sonra
YOZGAT a geldi.
Arabadan indik.
Evlerimize dağıldık.
Rahmetlik babamla
geçen bu anımıda hiç
unutmam. Keskem
babam sağ olsaydıda
ona yepyeni çok güzel istediği bir kamyonu alsaydım derim.

Bazen babam rüyamda benim taksimi
sürerken çok sevinirim. Babam ölmemiş
benim arabamı sürüyor diye sevinirim.
Birde uyandığımda
bunların rüya olduğunu anlarım. Gözlerim
dolar ağlarım.
Bu rüyayı sık sık
görürüm. Babam arabamı sürüyor ölmemiş derim.
Bugünkü anlatacaklarım bundan
ibaret olup, haftaya
başka bir makalede buluşmak üzere
hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler yazımı Tevfik Fikret in
Balıkçılar adlı şiiriyle
bitiriyorum.
Tevfik Fikret
Balıkçılar
Yürür zavallı kırık

5
teknecik, yürür, “
yürümek
Nasibin işte bu !
hala gözün kenarda…
yürü ! “
Yürür fakat suların
böyle kahr-ı hiddetine
Nasıl tahammül
eder eski hasta bir
tekne ?
Deniz ufukta, kadın evde muhtazır…
Ölüyor
Kenarda üç gecelik
bar-ı intizariyle
Bütün felaketinin
darbe-ı hasarıyle
Tehi, kazazede bir
tekne karşısında peder
Uzakta bir yeri
yumrukla gösterip
gülüyor
Yüzünde giryeli,
muzlim boğuk şikayetler….

YOBÜ'DEN KOLAY TERCiH!

Yozgat’ta kurulan "YKS Tercih Danışma
Merkezi” standı ile adaylara Bozok
Üniversitesi’nin bölüm ve programları
tanıtılıyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Yozgat
Cumhuriyet Meydanı'nda “YKS Tercih Danışma
Merkezi” standı kuruldu. Stantta üniversite
tercihi yapacak öğrencilere Bozok üniversitesi
bölüm ve programları tanıtılırken, danışmanlık
desteği de veriliyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim
elemanları tarafından aday öğrenciler
ve ailelerine Bozok Üniversitesi fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında
yer alan bölüm ve programlar tanıtılırken,
üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra ilgi ve
yeteneklerine göre meslek seçimi ve kariyer
planlaması konusunda da bilgiler verilerek
adaylara dikkat etmesi gereken hususlar
aktarılıyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, tercih döneminde
öğrencilere yön göstermek, üniversite bölüm
ve programlarını tanıtmak amacıyla Yozgat
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan “YKS Tercih
Danışma” standını ziyaret etti.
Aday öğrenciler ve velilere Bozok
üniversitesi imkanlarından bahseden Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitim-öğretim başta
olmak üzere barınma, beslenme, ulaşım ve
sağlık olanaklarının Bozok üniversitesinde üst
seviyede olduğunu söyledi.

"İDDIALI BIR ÜNIVERSITEDIR''
Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Bölgesel
Kalkınma Odaklı hedefleri olan bir ihtisas
üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, "Üniversitelere tercihler
5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.
Sınavı kazanan ve Yükseköğrenim hayatına

adım atacak tüm öğrencileri elde ettikleri
başarılarından dolayı kutluyorum. İnşallah
umdukları, bekledikleri bölüm ve programlara
girerler. Her üniversite gibi Yozgat Bozok
Üniversitesi olarak biz de iddialıyız.
Kararlılıkla başarıya sloganı ile hedeflerine
odaklanmış, 14 Fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu,

2 Yüksekokulu ile çok geniş bir yelpazede
her alana hitap eden bir üniversiteyiz. Bir
taraftan tarım ve hayvancılığa yönelik hedefleri
olan ve bu çerçevede lisans ve ön lisans
programları olan üniversitemiz, diğer taraftan
da sağlık alanına hitap eden, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Tıp Fakültesi başta olmak üzere
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarıyla da
sağlığa önemli katkılar sunmaktadır.
Bunun yanı sıra Eğitim, İletişim, Spor
Bilimleri Fakülteleri ile bu yıl ilk kez öğrenci
alacak Diş Hekimliği Fakültesi ile bir çok
alana hitap eden Yozgat Bozok Üniversitesi
hem eğitim-öğretimde hem de akademiyada,
bilimsel faaliyetlerde iddialı bir üniversitedir.
Bu iki temel ayağa, bölgesel kalkınma odaklı
üçüncü ayağı da ekleyerek girişimci bir
üniversite olma yolunda ilerliyoruz.
Bu çerçevede aday öğrencilerimizin
hedefleri, vizyonu olan girişimci üniversite
olmanın ayrıcalıklarını yaşayan Yozgat Bozok
Üniversitesi'ni tercih etmelerinin önemli
olduğunu düşünüyorum.
Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmeleri
durumunda hedefe ve başarıya odaklanmış
kararlı bir şekilde her alana hitap eden
bir üniversitede eğitim-öğretim görmenin
ayrıcalıklarını yaşayacaklar.
Tercih yapacak öğrencilerimizi şimdiden
tebrik ediyor, Yozgat Bozok Üniversitesi
ailesine katılmalarından mutluluk duyacağımızı
belirtmek istiyorum" dedi. IHA

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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Ah benim güzel Memleketim

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen hafta Pazartesi günü ikinci doz
aşımı oldum.
Aşı her bünyede
farklı bir özellik gösterdiği için beni çok
sarstı, ateşim yükseldi, başım ağrıdı ve 4
gün boyunca yattım.
Uyudum uyandım,
uyudum uyandım.

Ben ateşler içinde
uyurken Ülkemin ormanları da ateş içindeymiş.
Cennet dediğim
canım ülkem yangın
yeriymiş. O kadar
üzgünüm o kadar
kızgınım ki. Yaşamını
yitiren insanlar hayvanlar ağaçlar toprak
hepsi cayır cayır neden ya? Niye?
Ne istediniz Allah‘ın dilsiz kullarından?
Ne istediniz o kadar masumdan?
Ne istediniz evsiz
barksız bıraktığınız
insanlardan, ağaçtan,

çiçekten, böcekten?.
Geçen yıl ondan önce
ki yılda yandı ormanlar hiç bir tedbir almamışız neden hızlı
güçlü uçak filomuz
yok.
Neden 3 uçağa
sahibiz. Diğer ülkeler
bizden az orman sayısına sahipken neden
onların bizden fazla
yangın söndürme
uçakları var.
Bizim neden 3
tane. Bozulan ekolojik denge ne olacak. Ne acıdır ki bu
uçaklarla ilgili yanlış
üzerine yanlış yapılıp en güçlü yangın

söndürme filosu el
birliği ile yok edilmiş
ve sosyal medyada
o kadar bilgi kirliliği
var ki her kafadan
bir ses çıkıyor. Kime
neye inanacağımızı
şaşırdık elimizden
hiçbir şey gelmiyor.
Çaresiz olmaktan bir
şey yapamamaktan
nefret ediyorum. İçim
acıyor yüreğim kanıyor. Bu bir katliam
bu bir vahşet bugüne kadar etmediğim
bedduaları, küfürleri
ediyorum. Evi barkı
yanan, yangını söndürürken yaşamını yitiren insanları,

yanmış hayvanları,
gitme ne olur gel
diye. İneğine feryat
eden çiftçiyi gördükçe
kahroluyorum. Hiçbir
yere sığmıyorum kalbim çıkacak yerinden
nefessiz kalıyorum.
Canım acıyor, içim
paramparça. Öfkem
büyük kızgınlığım
büyük hala yanıyor
Marmaris Manavgat.
Çökertme. Yaralanan
hayvanların patilerini
yanıklarını görünce
o güzelim taş evlerin kül olmuş halini
görünce içimden bir
şeyler kopuyor. O
güzelim yeşilin ton-

ları yok artık her yer
sapsarı her yer kül.
Bırakın sosyal medya kimileri yediğini
içtiğini paylaşsın o
mecrada paylaşmıyor
diye kimse duyarsız
kimse yas tutmamış
olmuyor. Bu felaket
içinde onu bunu sorgulamayı bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Biliyorum ki biz
küllerimizden doğarız
biliyorum ki bilinçli
bir şekilde her yeri
yeşertiriz biliyorum ki
evsiz insan aç yaralı
hayvan bırakmayız
biliyorum ki yaralarımıza merhem oluruz

biliyorum ki birbirimizi sımsıkı sarar
sarmalar kucaklarız
el ele oluruz yaksalar
da yıkamazlar ama
aldığınız o ahların o
gözyaşlarının hesabı
tek tek sorulsun size
kurdun kuşun ağacın toprağın hesabını
veremeyin Mevlana
yaralarımız ışığın içeri
girdiği yerdir demiş.
Yaralarımız bir an
önce kapansın ülkeme ışık doğsun görecek güzel günlerimiz
olsun ben hayatını
kaybeden insanlara
rahmet yakınlarına
sabır diliyorum.

MALiYETi DÜŞÜK,

VERiMi BOL HASAT!

BIR YANGIN HABERI DE

SARIKAYA’DAN..

Ülkenin dört bir yanı alevlere teslim
olmuşken bir yangın haberi de Yozgat’ın
Sarıkaya İlçesi’nden geldi.
Ülkenin dört bir yanı alevlere teslim
olmuşken bir yangın haberi de Yozgat’ın
Sarıkaya İlçesi’nden geldi. Sarıkaya
Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çocuk
oyun parkında çıkan yangının çamlara
ulaşmadan söndürüldüğünü
söyledi. Başkan Açıkel,
vatandaşlara çağrıda bulunarak,
şunları kaydetti; “Fevzi
Çakmak Mahallesinde Çamlık
alan içerisinde bulunan
çocuk oyun parkımızda
dün akşam saatlerinde
çıkan yangın çamlara

ulaşmadan itfaiye ekiplerimiz tarafından
kısa sürede kontrol altına alınarak
söndürülmüştür. Çok şükür sadece
oyun gruplarımız zarar görmüştür.
Yaşları küçük çocukların çıkardığı
düşünülen küçük çaplı yangın
, bizlere çocuklarımıza bu
konuların hassasiyetini, ateşle şaka
olmayacağını ve yananın
ateş değil kamu malı
ve ağaçlar olduğunu
hatırlatmamıza
vesile olsun.
Lütfen çevremizi
bilinçlendirelim ve
uyaralım.”
Eda DEMİREL

“VELILER EĞITIM
SISTEMININ IÇINDE OLMALI”
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, velilerin her zaman eğitim
sisteminin içinde olması gerektiğine
dikkat çekti. Yazıcı, öğretmen, öğrenci ve
veli işbirliği sonucunda daha nitelikli bir
eğitimin ortaya çıkacağına vurgu yaptı.
Sorgun Yeşilyurt İlkokulu Okul Müdürü
Raci Ateş, Sınıf öğretmeni Ali Palalı ile 3-D
sınıfı öğrenci ve velileri Telafide Ben de
Varım kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Yazıcı, Telafi de Ben de Varım

Programı kapsamında yapılan etkinlikler
hakkında bilgi alıp, öğrenci ve velilerle
sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.
Her zaman velilerimizin eğitimin
içeresinde olmasını dile getiren Yazıcı,
öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği
sonucunda daha nitelikli bir eğitim-öğretim
sürecinin meydana çıkacağını vurguladı.
Okul Müdürü, öğretmen ve velilere
eğitime sağlamış olduğu desteklerden ve
yapılan faaliyetlerden dolayı teşekkür eden
Yazıcı, öğrencilere de başarılar diledi.
Murat KARATEKİN

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
tarafından sürdürülen Toprak işlemesiz
tarım çiftçiye maliyeti düşük, verimi bol
hasat yaptırıyor. İl Müdürlüğü tarafından
bu yıl deneme ekibi yapılan toprak
işlemesiz tritikalenin hasadı yapıldı.
Tritikale hasadına İl Müdürü Tanju
Özkaya’da katıldı.
Özkaya yapılan demonstrasyonda
dekarda 240 kilogram verim elde
edildiğini söyledi.
Özkaya, ““İl Müdürlüğümüzce Toprak
İşlemesiz Tarım Sisteminin İlimizde
Yaygınlaştırılması amacıyla eğitim,
yayım ve demonstrasyon faaliyetleri
yürütmekteyiz. Bu çalışmamızı; toprak
işlemesiz tarımda tritikale ekimini
çiftçimizle uygulamak ve bölge çiftçilerine
göstermek amacıyla demonstrasyon
uyguladık. Toprak İşlemesiz(Korumalı)
Tarım toprağı herhangi bir toprak işleme
aleti ile toprak işleme yapmadan ekip
biçmek ve tarımsal faaliyete devam
etmektir. Toprak işlemesiz tarım
yapıldığında toprağın strüktürü dediğimiz
yapısı bozulmamakta ve her şey doğal
ortamına bırakılmakta, böylece toprakta
mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın
su tutma kabiliyeti artmaktadır. Toprak
işlenmediğinden dolayı toprakta nem
kaybı daha az olmakta ve kuraklığa
dayanıklılık artmaktadır. Ayrıca toprak
yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı
olduğundan dolayı erozyon en az seviyeye
inmektedir. Bu sistemle anız yakmanın
önüne geçilecek olup para, işgücü,
zaman tasarrufuna imkân sağlayacaktır.
Bu demonstrasyonumuzda dekarda 240
kilogram verim alındı. Malum olduğu
üzere bu yıl Ülke genelinde ve İlimizde
kuraklığın etkilediği bir yıl oldu. Bu yıl

yaşanan kuraklığa bağlı çok büyük oranda
verim düşüklükleri oldu. Buna rağmen
aldığımız bu verim çok iyi bir rakamdır.
Ayrıca çiftçimiz bu tarlaya hiçbir toprak
işlemesi yapmadığı için daha az bir
maliyetle daha fazla ürün almış oldu.
Hemen yanındaki toprak işlemeli olarak
ekilen tarlalardan daha fazla bir verim
alındı.
Bu nedenle Yozgat çiftçilerine bu
sistemi öneriyoruz. İsteyen çiftçilerimiz
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan
Doğrudan ekim mibzerlerini de kullanarak
kendi arazilerinde de uygulayabilirler.
Çiftçimiz toprak işlemesi yapmadan
ekim yaptığı takdirde akaryakıt yönünden
%80 girdi tasarrufu sağlayacaktır.
Toprak işlemeli sistemde tarlayı 4-5
defa işlerken bu sistemde hiç toprak
işlemesi yapmadığından dolayı dekar
başına 5 Lt mazot kârı sağlanacaktır.
Burada ekilen tritikale bitkisi; buğday ve
çavdar bitkilerinin melezlemesi sonucu
elde edilmiş hububat sınıfına giren bir
tahıldır. Tritikale bitkisi ile ilgili yapılan
çalışmalarda ana bitki olarak buğday ve
baba bitki olarak çavdar kullanılmıştır.
Tritikale buğday ve arpaya göre bitki
stress koşullarına daha fazla dayanıklıdır.
Özellikle sap ve dane veriminin bol olması
nedeniyle hayvancılık yapan çiftçilere
tavsiye edilmektedir. Olumsuz toprak
şartlarında buğday ve arpanın kaliteli
olarak yetiştirilemediği alanlarda tritikale
daha yüksek verim potansiyeline sahiptir.
Hayvancılıkta yemlik olarak ekilmesi
tavsiye edilen tritikale, yüksek verimi ve
zor şartlara dayanıklılığı nedeniyle son
zamanlarda çiftçilerimizce benimsenmeye
başlanmıştır” dedi.
Murat KARATEKİN
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KADINLAR DÜŞÜNDÜ, KOP GERÇEKLEŞTIRDI
Kadın İstihdamını Artıracak ‘Huğlu KOP Tekstil Atölyesi’ hizmete açıldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayan yerli ve milli av tüfeği üretimini
2020 yılında 15 milyon dolarlık ihracat başarısı ile taçlandıran Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, KOP İdaresi desteği ile avcı kıyafetleri ve outdoor
ürünlerini artık kendisi üretecek. Kadın istihdamına yönelik finanse edilen projede ‘Huğlu KOP Tekstil Atölyesi’ törenle hizmete açıldı.

Kadın İstihdamını Artıracak
‘Huğlu KOP Tekstil Atölyesi’
hizmete açıldı.
Birinci Dünya Savaşı yıllarından
başlayan yerli ve milli av tüfeği
üretimini 2020 yılında 15 milyon
dolarlık ihracat başarısı ile
taçlandıran Huğlu Av Tüfekleri
Kooperatifi, KOP İdaresi desteği
ile avcı kıyafetleri ve outdoor
ürünlerini artık kendisi üretecek.
Kadın istihdamına yönelik finanse
edilen projede ‘Huğlu KOP Tekstil
Atölyesi’ törenle hizmete açıldı.
Konya’nın Beyşehir İlçesine
bağlı Huğlu beldesindeki silah
üreticilerinin, 1. Dünya Savaşı
yıllarında başlayan yerli ve milli
av tüfeği üretimi serüvenlerinin
günümüz ihtiyaçlarına uygun
olarak yeniden şekillendirilmesi ve
milli savunma sanayisinin önemli
paydaşları arasında yer almalarına
yönelik yürütülen KOP projelerine
bir yenisi daha eklendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bağlı Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının KOP SOGEP Mali
Destek Programı kapsamında
finanse ettiği ‘Huğlu KOP Tekstil
Atölyesi’ açılış törenine; Konya
Milletvekili Gülay Samancı,
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü
Barış Yeniçeri, KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Mahmut Sami
Şahin, Beyşehir Kaymakamı Yusuf
Özdemir, Mevlana Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri İhsan Bostancı,
Beyşehir Belediye Başkanı Adil
Bayındır ile Huğlu Av Tüfekleri
Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve
çok sayıda davetli katıldı.

“HUĞLULU KADINLARIMIZIN
YANINDAYIZ”
Av Tüfeği üretimi noktasında
dünyanın sayılı üreticileri arasında
yer alan Huğlu’da, silah endüstrisini
destekleyecek tekstil üretimi
fikrinin bölge kadınının zihninde
yıllardır yer aldığını hatırlatan
Konya Milletvekili Gülay Samancı,
“Huğlulu hanımlarla sohbet
ederken ‘Eşlerimiz çalışıyorlar,
silah üreterek savunma sanayisine
katkıda bulunuyorlar. Ancak
yelektir, şapkadır, çantadır bunlar
hep dışarıdan alınıyor. Bizler bunu
burada yapabiliriz’ fikriyle bugün
açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Huğlu
KOP Tekstil Atölyesi’ ile gayemize,
hedefimize kısmen ulaşmış olduk.
Bu sadece, Huğlu içerisinde
kalacak bir atölye değil, ulusal ve
uluslararası alanda da buradaki
atölyemizi daha da büyütüp
geliştireceğiz. Biz her zaman
Huğlulu kadınlarımızın yanındayız”
dedi.
“HUĞLU’NUN ROLÜNÜN
FARKINDAYIZ”
Bölgesel kalkınma anlamında
Türkiye ve dünya için model
olan bir yaklaşımla kurulan,
geçmişinden bugüne elde ettiği
başarılarla geleceğe dair umutları
arttıran ve potansiyeli ve ortaya
koyduğu başarı ile Huğlu’nun
gurur kaynağı olduğunu söyleyen
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü
Barış Yeniçeri, “Doğuştan yaşadığı
çevrenin içinde sanatkar bir
ruhla yetişen ve ürettiği ürünlerin
her birinde el emeğini ayrı ayrı
yansıtan Huğlulu üreticilerimizin

bugüne kadar gerek Bakanlığımız,
Bölge Kalkınma İdaremiz gerekse
de Mevlana Kalkınma Ajansımız
aracılığıyla hep yanında olduk.
Biliyoruz ki Huğlu ürettiği
ürünlerin her geçen yıl üzerine
koyarak potansiyelini büyütmeye
devam ediyor. Bizlere düşen ise
gelişmiş dünya ülkeleriyle olan
rekabet sürecinde; kapasitenin
artması, üretimin güçlendirilmesi,
dünya standardında ürünlerin
ortaya konması gibi hususlarda
Huğlu’nun yanında olmaya
devam etmek. Milli piyade
tüfeğimizin üretim sürecindeki,
ASELSAN çalışmalarındaki
ve yivli tüfek üretimindeki
Huğlu’nun rolünün farkındayız.
Önümüzdeki süreçte de var olan
potansiyelin güçlendirilmesi
noktasında üzerimize düşenleri
yapmaya devam edeceğiz.
Şahsım, Bakanlığımız, Genel
Müdürlüğümüz ve Bölge Kalkınma

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

İdaresi Başkanlığımız adına Tekstil
Atölyesinin hayırlı olmasını diliyor,
emek veren herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“HEDEFIMIZ KENTE GÖÇÜN
ÖNÜNE GEÇMEK”
KOP İdaresi Başkanı Mahmut
Sami Şahin ise kalkınmış bir KOP
Bölgesinin, Türkiye'nin 2023 ve
2071 hedeflerine ulaşmasında
önemli katkılar sağlayacağını
belirterek; “2017 yılından
itibaren uygulamakta olduğumuz
KOPSOGEP kapsamında
dezavantajlı grupların ekonomik
ve sosyal hayata adaptasyon
sürecini kolaylaştırmaya yönelik
bölgemizdeki kamu kurum ve
kuruluşları aracılığıyla bugüne
kadar toplam 106 proje için
22 milyon 729 bin 500 TL hibe
desteği sağladık. Bu projeler
sayesinde kırsal alandan kent
merkezine yapılan göçün önüne
geçmeyi, bölgede yeni bir iş sahası

oluşturmayı, ekonomik hayatta
aktif olarak yer almayan özellikle
gençlerimiz ve kadınlarımız olmak
üzere yerel halkımızın üretimde
yer almasını hedefliyoruz. Bu
çerçevede KOP Mali Destek
Programı kapsamında Beyşehir
Kaymakamlığı tarafından yürütülen
Huğlu KOP Tekstil Atölyesi projesi
ile 50 kadının istihdam edileceği
ve av kıyafetleri başta olmak üzere
outdoor ürünlerin üretileceği
atölyemiz bugün itibariyle
faaliyetlerine başladı.
Bu vesile ile atölyemizin başta
Huğlu halkımız olmak üzere
Beyşehir ilçemize ve bölgemize
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 50
kadına iş imkânı sağlayacak
olan, avcı kıyafetleri ve outdoor
ürünleri imalatının yapılacağı tekstil
atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
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MILLI GÜREŞÇI RIZA KAYAALP’TEN

OLIMPIYAT AÇIKLAMASI
Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo’da
katıldığı Olimpiyat oyunları ile ilgili bir açıklama
yaptı. Kayaalp, dua eden, destek olan herkese
teşekkür etti.
Rıza Kayaalp sosyal medya hesabından
yaptığı açıklama da, “Yıllardır hayalini
kurduğum olimpiyat şampiyonluğuna

ulaşamadım ama bunun için elimden geleni
yaptım.Nasipte bronz madalya kazanmak
varmış,Hakkımızda hayırlısı olsun.Beni
destekleyen dua eden herkese tek tek teşekkür
ediyorum,hepinizden Allah razı olsun”
ifadelerine yer verdi.
Murat KARATEKİN

YOZGAT’IN GELINI TARIH YAZDI
hak kazanmıştı. Serbest stil 76 kiloda Kırgız Aiperi
Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla
mağlup ederek bronz madalya elde etti. Milli
güreşçimiz Adar, güreşte ülke tarihinin madalya
kazanan ilk kadın sporcusu olmayı
başardı. Yasemin Adar’ın bu madalyasıyla
birlikte Tokyo’da kazandığımız madalya
sayısı 5’e yükseldi. Olimpiyat madalyalı
sporcumuz, müsabaka sonrasında yaptığı
açıklamada, “Eylül ayında düğünüm var,
her şeyi olimpiyat için ertelemiştim. Kadın
güreşine emek veren herkese ve özellikle
de aileme çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Murat KARATEKİN

Yozgatlı Güreş Antrenörü Erdem Yiğit’in eşi
olan Milli Güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyat
oyunlarında tarih yazdı. Yenifakılılı olan Erdem Yiğit’in
eşi Adar, Olimpiyat oyunlarında kadınlarda ilk bronz
madalyayı alarak tarihe geçti.
2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları’nın 10. gününde milli
güreşçi Yasemin Adar, serbest
stil 76 kiloda bronz madalya
kazandı. Sabah saatlerinde
Makuhari Messe’deki repesaj
maçında Tunuslu Zaineb Sghaier’i
tuş eden milli güreşçi Yasemin
Adar, üçüncülük maçına çıkmaya
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