Yozgat sizi

unutmayacak!

Gimat Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Zafer Özışık, İl Jandarma
Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’u
makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarı temennisinde
bulundu. Kurban Bayramı öncesinde
yayınlanan kararla Yozgat İl
Jandarma Alay Komutanı Bilgihan
Yeşilyurt, Adıyaman İl Jandarma Alay
Komutanlığına atanmıştı.
>>> 8. SAYFADA
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SAYI:2450

FİYATI: 1.00 TL

Apartman
karantinaya
alındı

SEHER VAKTiNDEN VEFA

Yozgat’ın yetiştirdiği
değerli isimlerden,
Türkiye Kamu-Sen eski
İl Temsilcisi, Yozgat
Belediyesi MHP Meclis
Üyesi Mustafa Bacanlı
2019 yılının Ağustos
ayında geçirdiği kalp

Yozgat’ta bir
apartman, korona
virüs tedbirleri
kapsamında
karantinaya alındı.
>>> 2'DE

krizi sonucu Yozgat Şehir
Hastanesi’nde vefat
etmişti. Yozgat Seher Vakti
Spor Ekibi, 1 yıl önce kalp
krizi sonucu vefat eden
üyeleri Mustafa Bacanlı’yı
kabri başında dualarla
andı. >>> 8'DE

www.yozgatcamlik.com

BUGÜN MECLİSE GELECEK YURT KONUSUNA BAŞER’DEN AÇIKLAMA GELDİ:

'SATILMAYACAK'
İstanbul’da bulunan ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından işletilen yurt
binasının bulunduğu arsanın Yozgat İl Özel İdaresi tarafından satışa çıkarılması
ile kamuoyunda oluşan tartışmalara son noktayı Yozgat milletvekilleri koydu.

TEK SEVDAMIZ YOZGAT
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yozgatlı
Hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan
İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından
işletilen, İstanbul'daki yurt binamızın
arsasının satışı Yozgat sevdalılarımızın
girişimleri sonucu iptal edilmiştir.
Konu siyasilerin de
gündemindeydi. AK Parti
Milletvekili Yusuf Başer,
MHP Milletvekili Ethem
Sedef ve CHP Milletvekili
Ali Keven konuyla ilgili
açıklamalar yaptılar.

ÜZECEK BİR KARAR OLMAZ

MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, Yurt binası
ile ilgili hayırseverlerin
üzüleceği bir kararın
alınmayacağını dile getirdi.

YANLIŞ KARAR

CHP Milletvekili Ali
Keven ise, Yozgat Valisi
Ziya Polat’a seslenerek,
söz konusu satışın yanlış
olduğunu dile getirdi. 3'TE

Eksiği olana

ceza yolda

İç İşleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine
gönderilen genelge kapsamında Yozgat Valisi
Ziya Polat, iş yerlerinde denetleme yaptı.
Esnafa ve vatandaşa gerekli tedbirleri
almaları konusunda uyarılarda bulunan Vali
Polat, eksiklerin giderilmesini istedi.
Lise Caddesi'ndeki denetime Vali Ziya
Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Vali Yardımcıları Turgay Ergin ve Hasan
Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan
Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl
Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı.
>>> 2. SAYFADA

Köylerin alt
yapısı tamam! HAVALiMANINDA
iNCELEME YAPTILAR
Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan
toplantıda 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Gündemin ilk maddesinde İl Özel idaresi 2019-2020
mali yılı yatırım bütçesinde Sorgun ilçesine bağlı köylerde
yapılan içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının genel
durumları hakkında Alt Yapı ve Sanat yapıları komisyonu
tarafından hazırlanan Komisyon raporu okundu.
>>> 5. SAYFADA

AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya
Polat, Belediye Başkanı Celal Köse
ve beraberindekiler yapımı süren
Yozgat Havalimanı inşaatında
incelemelerde bulundular. Başer,
Polat ve Köse, inşaatı yapan firma
yetkililerinden havalimanın son

durumu hakkında bilgi aldı.
AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat Havalimanı
inşaatının tüm hızıyla devam
ettiğini hatırlattı. Başer, Yozgat
Havalimanının 2022 yılında
tamamlanacağını açıkladı.
>>> 3. SAYFADA

KiRALAR ERTELENDi!..

ÇİFTÇİLERE CEZA!
Yozgat’ta 2020 yılı içerisinde yapılan uyarılara
ve yasaklara uymayıp anız yakan 6 tarla sahibine
4 bin 453 lira idari para cezası uygulandı.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
İbrahim Tamer, 2020 yılında anız yakanlara yasa
gereği dekar başına idari para cezasının 73
lira 68 kuruş olduğunu söyledi. Tamer yakılan
anızın orman ve yerleşim yerlerine yakın
olması halinde ise ceza miktarının 5 kat fazla
uygulanabileceğini belirtti. >>> 4. SAYFADA

Yozgat Belediyesi Ağustos ayı
olağan meclis toplantısını Bilal
Şahin Kültür Merkezinde yaptı.
Belediye Başkanı Celal Köse
başkanlığında yapılan toplantıda
7 gündem maddesi görüşülerek
karara bağlandı.
Toplantıda, Büyük Cami
Çevre düzenlemesinde
mağdur olan 18 kişiye 600

TL kira yardımı, Alparslan
Türkeş Huzurevinin Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’ne 10
yıllığına tekrar tahsisine, karar
verildi.
Öte yandan belediye
meclisinin gündeminde son
dönemde artış yaşanan covid19
salgını da yer aldı.
>>> 4'TE

SON YOLCULUĞUNA

UĞURLANDI

Babası için
mevlit okuttu
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Tıbbi Onkoloji
ve Hematoloji Uzmanı
Prof. Dr. Taner Demirer,
geçtiğimiz günlerde
vefat eden babası Avukat

Hüseyin Demirer için
Mevlit okuttu. Cuma
namazı öncesinde
Çapanoğlu Büyük
Camiinde okutulan Mevlit
ile baba Demirer, rahmetle
anıldı. >>> 6'DA

Antalya'nın
Manavgat
ilçesinde
ağabeyi Sinan Y.
(18) tarafından
bıçaklanarak
öldürülen 8
yaşındaki Seyit
Taha Y. memleketi
Yozgat’ın Sorgun
ilçesinde toprağa
verildi. >> 5'TE

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Tam adı: “Kadına
Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. 11
Mayıs 2011 tarihinde
İstanbul’da imzaya
açılmış, 1 Ağustos
2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İstanbul’da imzaya
açılması sebebiyle bu
şekilde isimlendirilmiştir. İstanbul söz-

leşmesinin asıl amacı
Kadınları her türlü
şiddete karşı korumak
ve kadına karşı şiddeti
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak
ve ortadan kaldırmak.
Sözleşmenin tamamı
30 sayfa 12 bölüm ve
81 maddedir.
İstanbul Sözleşmesi 2012 Mart’ında tüm
partilerin desteğiyle
ve oy birliğiyle TBMM
den geçmişti. Avrupa
Konseyi Sözleşmesi”
olan bu sözleşme Türkiye’nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığında, 11 Mayıs 2011
tarihinde İstanbul’da
imzaya açıldığı için
“İstanbul Sözleşmesi”
olarak adlandırıldı.
Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var dikkat
çekilmesi gereken ve
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İstanbul Sözleşmesi Neden Hedef Tahtasında?

bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan birisi
“Toplumsal Cinsiyet”
meselesi bir diğeri de
“Cinsel yönelim” tercihi ve partner(ikinci
eş) kavramı. Bunlar
ve başka şeyler de var
ama, bu iki meselenin, LGBT (lezbiyen,
gey, biseksüel ve
transgender sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan bir kısaltma)
vesaire gibi marjinal
gurupların ekmeğine
yağ sürecek kavramlar olması hasebiyle,
bu kavramların arkasına sığınarak siyasi
iktidarı itham edenlerin sayısı çoğalmıştır."
İstanbul Sözleşmesi’nin arka planında
da Türkiye’nin toplum
ve aile yapısını dizayn
etme amacı yatıyor.
Sözleşmenin içerisine

sinsice yerleştirilmiş
bazı kavramlar ve bu
kavramları inşa etmenin gereği olan birtakım yükümlülükler söz
konusu.
Satır aralarına gizlenmiş olan: “Cinsel
yönelim, cinsel tercih”
partner gibi kavramlar, Türk ve İslam
ahlakına aykırı olan
kavramlardır. Aslında
eleştirilen konular da
bu yönde yoğunlaşıyor!
Bu kavramların ne
anlama geldiği, yine
bu sözleşmenin bağlı olduğu Birleşmiş
Milletlerin ilgili sözleşmelerine baktığımız
zaman daha iyi anlıyoruz. BM'nin cinsel
kimlik belgesi ile birlikte İstanbul Sözleşmesi bir fonksiyon icra
ediyor. Nitekim biz bu

'Herkes eşit ve özgür
doğar' denen BM sözleşmesine baktığımız
zaman, cinsel yönelim ve cinsel tercih
açık bir biçimde gay,
lezbiyen vs.'leri kapsıyor. Sonuç olarak
da bu metin kadına
yönelik şiddeti engellemek açısından bir
takım önlemler ortaya koymakla birlikte,
toplumsal cinsiyet
eşitliği felsefesini de
vurgulamış oluyor.
İlahi kanunlara
karşı bir başkaldırı çabası taşıyan ve
Allah’ın haram saydığı
sapkınlıklar meşrulaştırılarak, aile düzeninin bozulması, insani
değerlerin yok edilmesini amaçlanıyor.
Bunlar sözleşmeye
bilinçle monte edilmiş
maddeler konumun-

Eksiği olana ceza yolda

İç İşleri Bakanlığı
tarafından 81 il
Valiliğine gönderilen
genelge kapsamında
Yozgat Valisi Ziya
Polat, iş yerlerinde
denetleme yaptı.
Esnafa ve
vatandaşa gerekli
tedbirleri almaları
konusunda uyarılarda
bulunan Vali
Polat, eksiklerin
giderilmesini istedi.
Polat, maske,
sosyal mesafe ve
hijyen kurallarına
uymayanlara bir
sonraki denetimde
cezai işlem
uygulanacağını
söyledi.
Lise Caddesi'ndeki
denetime Vali Ziya
Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse,
Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Vali
Yardımcıları Turgay
Ergin ve Hasan
Akbulut, İl Jandarma
Komutanı Albay

Bilgihan Yeşilyurt,
İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk, İl
Genel Meclis Başkanı
İskender Nazlı katıldı.
Vatandaşlara
ve esnafa kurallara
uymaları noktasında
uyarılarda bulunan
Vali Polat, Kovid-19
tedbirleri kapsamında
farkındalık denetimi
yaptıklarını kaydetti.
BİLİNÇLENELİM
SAĞLIKLI KALALIM
Polat, halkı
bilinçlendirmek
amacıyla yola
çıktıklarını,
vatandaşların da
maske, mesafe ve
temizlik konusunda
hassas olmaları
gerektiğine vurgu
yaptı.
"Bizim amacımız
ceza yazmak değil
ama alınan tedbirlere
uyulmuyorsa,
insanımızın sağlığı,
toplumumuzun düzeni
için ceza kesmeye de
başlayacağız" diyen

Polat, şunları kaydetti;
"Tedbirleri alıyoruz,
bugünden itibaren tüm
denetim ekiplerimiz
sahada olacak. Yine
kent güvenliği sistemi
görüntülerinden
de maskesiz
vatandaşlarımıza
ceza keseceğiz.
Vatandaşlarımızdan
isteğimiz kendi ve
toplumumuzun sağlığı
için maske, mesafe
ve temizlik kurallarına
uyalım."
DÜĞÜNLERE SIKI
DENETİM
Vali Polat, düğün
mevsimi olmasından
dolayı düğünlerde
bulaş riskinin çok fazla
olduğunu anlatarak,
"Düğünlerde de
gerekli tedbirler
alınacak. Düğünler
bir gün içinde
yapılması gerekiyor.
Bir düğünün 2-3 güne
yayılması söz konusu
olmayacak. Kına, kız
alma, düğün bir gün
içinde tamamlanacak.

Sağlık İçin Hepimiz İçin
Akdağmadeni
İlçesi'ne bağlı
Belekcehan Belediye
Başkanı Şahin Arısoy,
sağlıklı yarınların
bugünkü özene
ve tedbire bağlı
olduğunu söyledi.
Korona virüse
karşı alınan tedbirler

kapsamında
beldede denetleme
yapıldığını anımsatan
Arısoy, “İşte bu.
Kutluyorum sizi
gençler. Hepimizin
özlemi sağlıklı
yarınlar, bugünkü
özenimize bağlı"
dedi.

Arısoy, "Sabır ve
dikkatle kurallara
uyalım.
İnanıyoruz
ki COVID-19'u
birlikte yeneceğiz,
eski hayatımıza
yeniden döneceğiz"
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Kurallara uyulmuyorsa
cezai işlem yapılacak"
diye konuştu.
SÖYLEMLER
DOĞRU
Yozgat'ta
Kovid-19 vakalarında
artış olduğu
söylemlerinin doğru
olduğunu ancak
hastanelerde bir
sıkıntı yaşanmadığını
dile getiren Vali
Polat, "Yozgat Şehir
Hastanemiz ve
Üniversite Hastanemiz
olmak üzere 2 tane
çok güzel hastanemiz
var. Şuan için
hastanelerimizde
hiçbir sıkıntımız yok.

Gelen hastalarımızı
kabul edecek
durumdayız, yatak
kapasitemizde sıkıntı
yok. Ağustos ayı
olması, bayram izni,
düğün ayı, dışarıdan
hemşehrilerimizin
gelmesinden
dolayı sayılar
biraz yükseliyor.
Biz tedbir aldıktan
sonra tedbirleri
uyguladıktan sonra
Yozgat'ın üstesinden
gelemeyeceği hiçbir
şey yok. Şuan için bizi
sıkıntıya düşürecek
bir rakamımız yoktur"
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

dadır. Amaç: insani ve
İslami kavramlar ile
topluma değer katan
örf, adet, gelenek ve
görenekler yok edilerek, toplumun yozlaştırılması ve ailenin
bozulmasıdır.
Sözleşmenin tamamı okunduğunda
bütün maddelerin
perde arkasında toplumsal bütünlüğün
bozulması, ayrışmanın
ve toplum içerisinde
ayrımcılığın artırılmasına yönelik çalışmalar
olduğu açık bir şekilde görülmektedir!..
Partner kavramı ile de
aile yuvasına dinamit
konulmakta namus,
şeref ve haysiyet
kavramları yok edilmektedir.
Sözleşmenin imzalanmasından günümüze kadar şiddet

azalmamış aksine
artmıştır. Aile bütünlüğü bozulmuş, evlilik oranları azalırken
boşanma oranları
çoğalmıştır. Boşanmanın artması ile birlikte
çocukların mağduriyetleri de artmış,
toplumsal huzursuzluk
ile birlikte kadınların
daha mutsuz olmalarına sebep olmuştur.
Bu nedenle İstanbul
Sözleşmesine imza
atan Türkiye Cumhuriyetinin ya sözleşmeden imzasını çekmesi
ya da yanlış anlaşılmaya meydan veren
maddelerin çıkarılması
gündeme gelmiştir.
Şu an Ak Parti iktidarına düşen görev, bu
yanlış anlaşılmayı bir
an önce gidermek ve
bu ithamlardan kurtulmaktır…

APARTMAN
KARANTiNAYA
15 KIŞI
ALINDI.. YAŞIYOR
Yozgat’ta bir apartman,
korona virüs tedbirleri
kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre
Yozgat’ta korona virüs salgının
kontrolü amacıyla 15 kişinin
yaşamını sürdürdüğü 4 katlı
H. Emir Özdemir apartmanı,
Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha
Kurulu kararıyla karantina
altına alındı. 15 kişinin yaşamını
sürdürdüğü 4 katlı H. Emir
Özdemir apartmanı sakinlerine
yönelik yapılan Covid-19 testleri

ÇELiK

pozitif çıktı. Yozgat Valiliği İl
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından
yapılan açıklamada “Yozgat
merkez Eskipazar Mahallesi 2.
Bacanakzade Sokak'ta bulunan
H. Emir Özdemir Apartmanının,
korona virüs salgının kontrolü
amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72.
maddeleri kapsamında ikinci
bir değerlendirmeye kadar
karantina uygulamasına karar
verildi” denildi.
İHA

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER
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Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 639,04
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DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA

29/12
28/12
27/11
26/11

KAYTANECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Gardan Life Sitesi B Blok
No:12

TEL: 212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

31/12

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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‘SATILMAYACAK’
BU GÜN MECLİSE GELECEK YURT KONUSUNA BAŞER’DEN AÇIKLAMA GELDİ:

İstanbul’da bulunan ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından işletilen yurt binasının bulunduğu arsanın Yozgat İl
Özel İdaresi tarafından satışa çıkarılması ile kamuoyunda oluşan tartışmalara son noktayı Yozgat milletvekilleri koydu.

Konu siyasilerin de gündemindeydi. AK Parti Milletvekili
Yusuf Başer, MHP Milletvekili Ethem Sedef ve CHP Milletvekili
Ali Keven konuyla ilgili açıklamalar yaptılar.
TEK SEVDAMIZ YOZGAT
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Yozgatlı Hayırseverlerimizin katkılarıyla
yapılan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından
işletilen, İstanbul'daki yurt binamızın arsasının satışı Yozgat
sevdalılarımızın girişimleri sonucu iptal edilmiştir. Yurt
binamız ve sosyal tesisleri Yozgatlılarındır. Dernek, vakıf
ayrımı gözetmeksizin tüm Yozgatlılarımıza hizmet verecektir.
Gurbet elde ocağımız yine tütmeye devam edecektir. Rabbim
kardeşliğimizi baki kılsın. Yozgat sevdalılarımıza selam olsun”
ifadelerini kullandı.
ÜZECEK BİR KARAR OLMAZ
Yurt binası ile ilgili hayırseverlerin üzüleceği bir kararın
alınmayacağını dile getiren MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, “İstanbul’daki Yozgatlılar Federasyonuna ait yurdun
arazisinin satışı gündeme gelmiştir. Görüşme ve istişarelerimiz
neticesinde Milletvekillerimiz, Valimiz ve İl Genel Meclisi
üyelerimiz, hayırseverlerimizi üzecek bir karar almayacaktır.
Arsa İl Özel İdaresine ait olduğu gibi üzerindeki yurt binası
onlarca hayırseverin bağışları ile yapılmıştır. Konuyla alakalı
bütün milletvekillerimiz duyarlı ve ilgilidir. Cumhur İttifakı Millet
Aklıdır” dedi.
YANLIŞ KARAR
CHP Milletvekili Ali Keven ise, Yozgat Valisi Ziya Polat’a
seslenerek, söz konusu satışın yanlış olduğunu dile getirdi.
KARALAMA YAPILIYOR
İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ise, İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu’nun kullandığı yurt binası satışı ile ilgili hakkında
çıkan karalama haberler yapıldığını kaydetti. Nazlı özellikle
CHP’li Ali Keven’in sert bir açıklama yaptığını belirterek,
‘Keven’den özür bekliyorum’ dedi.
ÇAKIR İMZALADI
Nazlı, son valiler kararnamesi ile Yozgat’tan ayrılan Kadir Çakır’ın
Mart ayında imzaladığı yazı ile İl Özel İdaresi’ne yazı düştüğünü
dile getirdi. “Mart ayı itibari ile valimiz Kadir Çakır Bey’in teklif
yazısı mart ayı sonu itibari ile bizlere düştü” diyen Nazlı, “Bu
teklif yazısındaki İstanbul’daki yurdun satışı ve satıştan doğacak
gelirin de Yozgat genelindeki bütün köylerin alt yapılarında

kullanılmak üzere diye teklif yazısı geldi. Biz bu teklif yazısını
değerlendiremedik. Gerekçesi ise Covid-19 başladı. Bizim
toplantılarımız 3 ay süre ile iptal oldu. İstanbul şehrine giriş
çıkışlar da iptal oldu. Dolayısıyla biz bunun değerlendirmesini
alamadık. İstanbul’a da gidemedik ve yerinde incelemesini de
yapamadık. Bu süreç bugüne kadar uzadı” ifadelerine yer verdi.
GÜNDEMİN SON MADDESİ
Bu ayki meclis gündeminin son maddesinin bu satışla
ilgili olduğunu dile getiren Nazlı, “Daha henüz son
maddeyi okumadan, komisyonumuz henüz bu çalışmayı
gerçekleştirmeden sosyal medyada ve yerel basında, ulusal bazı
internet sitelerinde bu satış bitmiş, gerçekleşmiş gibi bir algı
oluşturulmaya çalışıldı.
Özellikle usul şudur. Vali beyin teklifleri ve diğer birçok konunun

gündeme alınması zorunluluktur. Ben de meclis başkanı sıfatı
ile imzam ile beraber bu gündemlerinin hepsi gündeme alınmış
olur. Benim satış kararları aldığım ve aldıracağım anlamına
gelmez. Bu kararı alacak olan karardır. Henüz meclis bu
konu hakkında görüş yapmamıştır. Allah izin verirse bugün
yapacak. Büyük ihtimalle de bugün alınacak karar İstanbul’da
arkadaşlarımız yerinde inceleme yapacaklar” dedi.
SAHİP ÇIKANLAR BAŞIMIZIN TACI
Nazlı, 2017 yılında söz konusu bölgeye tahsisin kira sözleşmesini
uzatırken de buradaki öğrencilerin yüzde 100’ünün Yozgatlı
olması noktasında protokol imzalanmak istendiğini hatırlattı.
Yozgatlıya sahip çıkanların her zaman baş tacı olduğunu aktaran
Nazlı, şöyle devam etti; “Büyük ihtimalle de imzalamışlar. Ne
kadar Yozgatlı kalıyor, ne kadar Yozgatlıya sahip çıkılıyor bunu
bilmiyorum. Yozgatlıya sahip çıkan herkes başımızın tacıdır.
Bizde Yozgat sevdalısıyız ve Yozgat’ı herkes kadar bizde
seviyoruz.”
ALGI OPERASYONU YAPILIYOR
Bu yaklaşımları doğru ve güzel bulmadıklarını ifade eden
Nazlı, “Bizi burada sanki satıyoruz, satmışız veya ihanet
etmişiz gibi gösteriyorlar. Bunlar şık ve güzel şeyler değil.
Bu konuda milletimizi bilgilendirmek istedim. Bunun kararını
yarın meclisimiz verecek. Bu şuan için yapılan sadece algı
operasyonudur. Sanki Ak Partili meclis üyesi, meclis başkanı
satışa çıkardı diye bir şey oldu. Bu usul bilmemezliktir.
Özellikle CHP Milletvekili Ali bey yıllarca il başkanlığı
yaptı. Yaptığı dönemde de kendi meclis üyeleri var. Onun grup
başkanlığı il başkanlığı döneminde işleyişin nasıl olduğunu çok
iyi bilmesi lazım.
Aymazlık demiş bize. Aslında aymazlık budur. İş bilmemezlik
bence budur. Bunun bu şekilde davranmaması gerekirdi. Bizde
Yozgatlıyız, kendisi de Yozgatlı. Telefon açsa gerekli durumu
söyleyip anlatırdık. Vali beyin takdiridir bu. Vali Bey takdir eder.
Bizim gündeme almamız kanuni zorunluluktur. Bunu meclis
değerlendirdikten sonra da Vali Bey isterse satışını kendi yaptırır.
İstemezse de bekletir yapmaz. Meclisin satmak gibi satışa
çıkarmak gibi bir yetkisi yoktur. Burada iş bilmediğinden dolayı
da sadece siyaseten kendi partisini biraz ön plana çıkarmak
adına ve Yozgat’ı sahipleniyor görüntüsü vermek adına yapılmış
olaydan başka ibaret bir şey değildir. Yozgat’ı en az onun kadar
seviyoruz” ifadelerini kullandı. Tarık YILMAZ

HAVALiMANINDA iNCELEME YAPTILAR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı
Celal Köse ve beraberindekiler yapımı süren
Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde
bulundular. Başer, Polat ve Köse, inşaatı
yapan firma yetkililerinden havalimanın son
durumu hakkında bilgi aldı.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
"Yozgat Havalimanı inşaatı tüm hızıyla devam

ediyor
Yozgat Valimiz, Belediye Başkanımız,
İl Genel Meclisi Bşk. ve Merkez İlçe
Başkanımızla Havalimanı inşaat sahasında
inceleme yaptık. Yüzde 55 Fiziki
gerçekleşmesi bulunan Havalimanımızı 2022
yılında faaliyete geçirmeyi planlamaktayız"
dedi.
Murat KARATEKİN
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KiRALAR ERTELENDi!..

Yozgat Belediyesi Ağustos
ayı olağan meclis toplantısını
Bilal Şahin Kültür Merkezinde
yaptı.
Belediye Başkanı Celal
Köse başkanlığında yapılan
toplantıda 7 gündem maddesi
görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, Büyük Cami
Çevre düzenlemesinde
mağdur olan 18 kişiye 600
TL kira yardımı, Alparslan
Türkeş Huzurevinin Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’ne 10
yıllığına tekrar tahsisine, karar
verildi.
Öte yandan belediye
meclisinin gündeminde
son dönemde artış yaşanan
covid19 salgını da yer aldı.
Artan vakalarla ilgili tedbirlerin
artırıldığı belirtildi.
7 MADDE
KARARA BAĞLANDI
7 gündem maddesi
ile ilgili bilgi veren Köse,
“Bugün 7 tane gündem
maddesi görüşeceğiz.
Alparslan Türkeş Huzurevinin
tahsisi, kira yardımının
görüşülmesi, billboard ve
raket ücretlerinin görüşülmesi,
covid 19 kapsamında kira
ertelemesi ve kira iptallerinin
görüşülmesi, belediyeye
ait arsanın kat karşılığı
verilmesi gündemi, işyeri ve
arsa satışının görüşülmesi
ve imar tadilatlarının
görüşülmesi gündem
maddelerini görüşerek karara
bağlayacağız” şeklinde
konuştu.

ÜCRETLER YENİDEN
GÖRÜŞÜLDÜ
Billboard ve raket
ücretlerinin görüşülmesi
konusunda ise 2020 yılında
bölgelerine göre 450 TL ile
300 TL+KDV olan ücretlerin
pahalı olmasından dolayı
kimsenin kiralamaması
dolayısıyla fiyatların Lise
Caddesi ve Şehir Hastanesine
kadar olan bölümün 300 TL +
KDV, ara mahallelerdeki ise
200 TL+KDV olarak yeniden
belirlenmesine oy birliği ile
kabul edildi.
KİRALAR
ERTELENDİ
Covid 19 kapsamında kira
ertelemesi ve kira iptalleri
oy birliği ile kabul edildi.
Belediyeye ait arsanın kat
karşılığı verilmesi gündemi
konusunda ise, Şehir
Hastanesi mevkiinde yol
kenarında inşaat alanı olan
arsanın 312 metrekaresi
belediye ait hissesinin
olduğu, 312 metrekare alana
6 adet daire yapılacağı ve
yapılacak daireden 3 adet
daire Belediyeye verileceği
ve encümene yetki verilmesi
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler
sonrasında buranın kat
karşılığı olarak verilmesi için
encümene yetki verilmesi oy
birliği ile kabul edildi. İşyeri
ve arsa satışının görüşülmesi
ve imar tadilatlarının
görüşülmesi ile toplantı sona
erdi.

KURALLARA
RİAYET EDELİM
Başkan Köse, korona
virüs salgınında yaşanan
artış sonucunda belediye
olarak tedbirleri artırdıklarını
kaydetti.
Dünyanın korona virüs
mücadelesi verdiğini hatırlatan
Köse, “Malumunuz dünya
olarak covid19 belasını hep
birlikte yaşamaktayız. Covid19
ülkemizde çıkmaya başlayınca
Yozgat belediyemiz olarak
alınması gereken her türlü
önlemi aldık. Hatta aldığımız
bazı önlemler de Türkiye
genelinde ilham kaynağı oldu.
Evlere hizmet götürmeden
tutun da diğer hizmetler
yardım kolilerine kadar
ülkelere yayıldı. Bu konuda
genel merkezden de taltif
aldık” ifadelerine yer verdi.
VAKALAR
ARTTI
Ülke genelinde olduğu
gibi Yozgat’ta da korona virüs
vakalarında artış olduğunu
dile getiren Başkan Köse, “Biz
çalışmalarımızı sürdürürken
virüs azaldı derken
kısıtlamaların da azalmasıyla
birlikte tekraren Yozgat’ımız
da biraz hareketlenme oldu.
Son zamanda bu biraz da
rehavetten, kısıtlamanın
kalkmasıyla birlikte
diğer şehirlerimizden
Yozgat’ımıza gelen
hemşehrilerimizden kaynaklı
biraz da ihmalden, temizliğe
riayet etmeden, mesafeye

riayet etmememizden
kaynaklı Yozgat merkez
dahil 14 ilçemizde de
artışlar gözlenmekte.
Bakanlıklarımızın
direktifleri de bizlere
devamlı gelmekte. Artık
dün de yaptığımız toplantı
sonrasında önlemlerin biraz
daha sıklaştırarak alınması
yönünde de kararlarımız var.
Bizim hemşehrilerimizden,
büyüklerimizden,
ablalarımızdan ve
gençlerimizden dileğimiz ve
isteğimiz mesaiye, temizliğe
riayet etsinler. Kesinlikle
hangi ortamda olursa olsun
maskelerini taksınlar. Özellikle
düğünlerde, taziyelerde
sosyal mesafeyi korusunlar.
Şehrimizin geleceği,
çocuklarımızın güvenliği,
sağlığımızın devamlılığı
açısından da bu kurallara
riayet etmesini özellikle de
sizler aracılığı ile de duyurmak
istedim. Böyle de aslında uyarı
ile ikaz ile, öneri ile de sözüme
başlamak istedim. İnşallah
rabbim bu virüs belasından
da kurtulmayı nasip etsin.
İnşallah bizim memleketimize,
milletimize nasip olurda bunun
da aşısını buluruz. Bununla
ilgili çalışmalar büyük ölçüde
tamamlandı diye bilgilerde
geliyor. İnşallah kısa zamanda
da aşısı milletimiz tarafından
bulunur da tüm dünya
sağlığına da katkımız olur
diye temennimiz var” şeklinde
konuştu.Kadir GÖRÜGÜLÜ

ÇİFTÇİLERE CEZA!
Yozgat’ta 2020 yılı
içerisinde yapılan
uyarılara ve yasaklara
uymayıp anız yakan
6 tarla sahibine 4 bin
453 lira idari para
cezası uygulandı.
Yozgat Çevre
ve Şehircilik İl
Müdürü İbrahim
Tamer, 2020 yılında
anız yakanlara yasa
gereği dekar başına
idari para cezasının
73 lira 68 kuruş
olduğunu söyledi.
Tamer yakılan anızın
orman ve yerleşim
yerlerine yakın olması
halinde ise ceza
miktarının 5 kat fazla
uygulanabileceğini
belirtti.
Yozgat’ta 2020 yılı
içerisinde yapılan
uyarılara aldırmadan
anız yakan 6 tarla
sahibine 4 bin 453
lira idari para cezası
uygulandığını da
hatırlatan Tamer, anız
yangınlarının çevreye
ve doğaya zarar
verdiği gibi tarlada
yaşayan canlılara da
büyük zarar verdiğini
belirtti.
Anız yangını
konusunda çiftçilerin
daha duyarlı olması
gerektiğini vurgulayan
Tamer, “Jandarma

ekipleri bu konuda
bize tutanak tutup
gönderdiği zaman
2020 yılı için dekar
başına 73 lira 68 kuruş
idari para cezası
yaptırımı uyguluyoruz.
Anız yangını sulak
alanlar, ormana ve
yerleşim yerine yakın
ise cezalar beş katına
kadar çıkarılmaktadır.
2019 yılı içerisinde
10 kişiye 6 bin 41
TL idari para cezası
uygulanırken 2020
yılında de 6 kişiye
4 bin 543 TL idari
yaptırım cezası
uyguladık. Bu
konuda çiftçilerimizin
duyarlı olmasını
istiyoruz. Anızların
yakılmaması tarımsal
faaliyetlerde verim
düşürmesinin yanı sıra
orman yangınlarına
da sebebiyet
vermektedir.
Ülkemizde son
günlerde bir hayli
orman yangını
çıktığı gözlenmekte
bu yangınlara bir
çoğunluğunun da
anız yangınları sebep
olduğu bilinmektedir.
Vatandaşlarımız
duyarlı olsun, cezadan
kaçınılması mümkün
değildir” dedi.
İHA
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Hırçın Delikanlı

HÜSEYİN
KOÇ
Köyün birinde, delikanlının birisi hırçınmı hırçın.
Köyde dövüşmediği, kavga etmediği
kimse kalmamız.
Herkes ile kavgalı.
Bir gün annesini

döver. Köylüler dayanamazlar, Jandarmaya haber verirler.
Jandarma köye gelir,
aramaya başlar.
Hırçın delikanlı
samanlığa saklanır.
Jandarmaya görünmemek için elinden
ne geliryorsa onu
yapar.
Askerler eve yaklaşırlar.
Annesi aman
oğlum Jandarmalar
geliyor, kaçta kurtul demiş. Kaçmış,
kurtulmuş ama sonra
anlamış ki, büyük
hata yaptığını.
Köyden jandar-

malar gittikten sonra
muhtarın yanınan
varır. Beni annemli
barıştır.
Bir daha tövbeler
olsun ki, anneme el
uzatmayacağım der.
Muhtar, delikanlı
ile biraz sohbet eder.
Merak ettiğini, nasıl pişman olduğunu
sorar.
Delikanlı, ne zaman anladım biliyormusun.
Oğlum jandarma
geliyor.
Hemen kaç, seni
döverler dediğinde.
Hata ettim muhtarım,ne olur diye

yalvarır.
Muhtar annesinin yanına götürür.
Delikanlı, ilk önce
annesinin ayaklarından öper, önnesinin
gönlünü alır.
O günden sonra
komşularıyla da iyi
geçinir.
Köyün sevgilisi
olur.
Sevgili bir evlat
olur.
YÜKLEME
YAPILIRKEN
Tuğla fabrikamız
vardı. Bir gün fabrikadaki ortaklarımız
beni görevlendirdi.
İşçilerle ve yükleme

işleriyle ilgileniyorum.
Yükleme yapılıyordu. Yükleyici Çorumlu
ama hepsi de adam
gibi adam derler ya.
İnanın öyleler.
Beni o kadar sayarlardı ki,banttan
gelen tuğlaların içinde
kırık çıkar, benim
yanımda yere atmazlardı.
Hakaret olur diye.
Bir gün bütün
kamyonlar sırada.
Bir tanesi en arkadan
öne geçti.
Hemen sordum niçin arkadan öne geçiyorsun, ayıp olmuyorum mu, bu yabancı

nakliyecilere, her biri
bekliyor deyince, ben
her zaman her fabrikadan öne geçerim
dedi.
Benim fabrikamda kimse geçemez,
benim için Yozgatlı’da
bir Hataylı’da, Adanalı’da. Hiç kimseye,
onların haklarına
tecavüz ettirmem
deyince.
Sen beni tanımadın
her halde. Ben ağanın
damadıyım.
Ağanın ismini yazmak istemedim diye
cevap verdi.
Ulan hemen sıradan çık, bende Apdi

ağanın oğluyum. Ben
sıraya riayet ediyorum. Sen niçin etmiyorsun, hadi nasibini
başka biri versin
dedim.
Yükleme yapmadan sıradan çıkardım.
Ondan sonra nakliyeye hiç daralmadım.
Hangi memlekete
telefon etsem, her
nakliyeci emrin olur
dediler. Çünkü adalet var. Nakliyeci iki
günde beklese zoruna gitmiyor. Adaletli
şekilde yükleniyor.
Kimsenin kimseye
hakkı geçmiyor.
Saygılarımla...

SON YOLCULUĞUNA

UĞURLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Sinan Y. (18)
tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y.
memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.
Olay dün saat 15.30 sıralarından Antalya’nın Manavgat
ilçesi Türkbeleni mesire alanında bulunan ormanlık alanda
meydana geldi. 18 yaşındaki S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi
Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürerek
bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyit
Taha Yüksel’in cenazesi ise Antalya’dan uçakla Kayseri’ye,
oradan da ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna
kaldırıldı. Yüksel’in cenazesi cuma namazı öncesinde
Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınlarının ayakta zor
durduğu görüldü. Komşuları tarafından S.Y.’nin psikolojik
sorunlarının olduğu ve ailesi kardeşine daha fazla ilgi
gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü. İHA

Köylerin alt
yapısı tamam!
Meclis Başkanı İskender
Nazlı başkanlığında yapılan
toplantıda 2 gündem
maddesi görüşülerek karara
bağlandı.
Gündemin ilk
maddesinde İl Özel idaresi
2019-2020 mali yılı yatırım
bütçesinde Sorgun ilçesine
bağlı köylerde yapılan
içme suyu ve kanalizasyon

inşaatlarının genel
durumları hakkında Alt Yapı
ve Sanat yapıları komisyonu
tarafından hazırlanan
Komisyon raporu okundu.
Raporu Alt Yapı ve Sanat
yapıları komisyonu Başkanı
Ekrem İlker, İl Özel İdaresi
2019 mali yılı bütçesinden
sorgun ilçesine içme suyu
projesi için kaynak tahsisi

olmadığından her hangi
bir yatırım ve harcama
yapıldığını söyledi.
İlker, Sorgun ilçesine
bağlı 74 adet köyün içme
suyu ve kanalizasyon
tamiratları köylere hizmet
götürme birliğine üye olan
köyler birlik bütçesinden
üye olmayanlar diğer
köyler ise İl Özel İdaresi
kendi imkanlarıyla tamir ve
tadilatları yapılmıştır” dedi.
Yapılan görüşmeler
sonrasında komisyon
raporu oy birliği ile kabul
edildi. İkinci gündem
maddesinde ise, İl Özel
İdaresi 2019- 2020 mali
yatırım bütçelerinden
Boğazlıyan ilçesine ayrılan
ödeneklerin hangi işlerde
kullanıldığı konusunda
Plan ve bütçe Komisyonu

başkanı Aziz Başak
tarafından okundu.
Plan ve Bütçe Komisyonu
başkanı Başak, Boğazlıyan
ilçesine 2019 mali
bütçesinden gönderilen
ödenek ile Poyrazlı
köyünün yeni yerleşim
yerine kanalizasyon ve
şebeke hattının yapıldığı,
sekiz adet köye ise kilitli
parke yapıldığını söyledi.
Başak, “İl özel idaresi
2020 mali bütçesinden
Boğazlıyan’a gönderilen
ödenek ile 4 köye kilitli
parke yapıldığı, Güveçli
köyüne 1 kilometre
ikinci kat asfalt kaplama
ve Yapalak köyü içme
suyu terfi merkezi işine
başlanıldı ve iş devam
ediyor” dedi.
Murat KARATEKİN
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Babası için mevlit okuttu
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Tıbbi
Onkoloji ve Hematoloji
Uzmanı Prof. Dr. Taner
Demirer’in geçtiğimiz
günlerde vefat eden
babası Avukat Hüseyin
Demirer için Mevlit
okuttu.
Cuma namazı
öncesinde Çapanoğlu
Büyük Camiinde
okutulan Mevlit
programına Belediye
Başkanı Celal Köse,
Ak Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer
ve vatandaşlar katıldı.

Demirer, “Canım
Babam Av. Hüseyin
Demirer için
memleketimiz olan
Yozgat’ta mevlit
okuttuk.
Cenaze gününden
bugüne kadar
acımızı paylaşan,
başsağlığı dileyen tüm
arkadaşlarıma sonsuz
teşekkür ediyorum.
Allah hepinizden
razı olsun. Acımız
çok büyük. Ruhu şad
olsun, mekanı cennet
olsun, nurlar içerisinde
uyusun” dedi.
Murat KARATEKİN
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İyi ki doğdun Adil Başkan
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse,
Yozgat’ın renkli
simalarından Adil
Türkekul’un 37’nci
yaş gününü kutladı.
Sosyal medya
hesabı üzerinden

yaptığı paylaşımda
Adil Türkekul’a
sağlık dileyen
Köse, “Şehrimizin
ve Belediyemizin
renkli siması Adil
Başkanımızın
37. yaş gününü

sürpriz bir pasta
ile kutladık. Yüce
Rabbim, yeni
yaşında sağlık ve
mutluluklar nasip
eylesin” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

Vatandaşlara
seccade dağıttı

Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, korona virüs tedbirleri
kapsamında camilerde cemaatin
sağlığı için hazırlıkların tüm hızıyla
devam ettiğini söyledi. Büyük
Cami’de düzenlenen seccade
dağıtım törenine AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, Belediye
Başkanı Celal Köse Belediye Başkan
Yardımcısı Murat Tanışman katıldı.
Köse, dezenfeksiyon çalışmalarının
yanında il merkezindeki

camilerde tek kullanımlık seccade
dağıtımı yaptıklarını belirterek,
“Vatandaşlarımız kurallara uyarsa
inşallah camilerden bir daha
uzaklaşmak zorunda kalmayız.
Rabbim böyle ağır imtihanlardan
memleketimizi korusun” dedi.
Başkan Köse, vatandaşların
korunma tedbirlerine uymasıyla
camilerden bir daha uzaklaşmak
zorunda kalınmayacağını söyledi.
Murat KARATEKİN

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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Keven, Akdağ'ı unutmadı
Cumhuriyet Halk
Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, Kurban
Bayramı ziyaretlerine
Akdağmadeni ile devam
etti.
Akdağmadeni
ilçesini ziyaret eden
Keven, bayramlaşma
ziyaretleri yaptı. Keven,
Akdağmadeni İlçe örgütü
ziyaretinin ardından
Akdağmadeni Kaymakamı
Mustafa Demir'i ve
Belediye Başkanı Nezih
Yalçın’ı ziyaret ederek
bayramlarını kutladı.
Daha sonra çarşı
esnafını ziyaret eden
Keven, bayramlarını
kutladıktan sonra ilçede
bulunan sivil toplum
örgütlerini ziyaret ederek
ilçenin talepleri ve
sorunları hakkında bilgi

alışverişinde bulundu.
Keven,“Akdağmadeni
Şoförler ve Nakliyeciler
Esnaf Odası ve ESOB
Başkanı Latif Altın'ı ziyaret
ederek esnafın durumunu
konuştuk. Muhtarlar
Derneği’ni, Esnaf Kefalet
Kooperatifi’ni, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nı,
Ziraat Odası’nı ve Motorlu
Taşıt Kooperatifi'ni
ziyaret ettik. Çok verimli
sohbetler gerçekleştirdik.
Misafirperverliklerinden
dolayı teşekkür ediyor,
başarılar diliyorum” dedi.
İlçe programını
Oluközü Beldesi
Belediye Başkanı Hasan
Aydınsoy'u ziyaret ederek
tamamlayan Keven,
buradan belde halkıyla
vedalaşarak ayrıldı.
Eda DEMİREL

Tarıma ve Kırsala Destek
Vermeyi sürdürüyor
367 PROJEY
E
DESTEK
VERDi

TKDK'nın girişimcilere sağladığı destekle
ülkede hem üretimin hem de istihdamın
büyümesine önemli katkı sunduğunu belirten
Vali Polat, kentte 2011’den itibaren hizmet
vermeye başlayan İl Koordinatörlüğünün şu ana
kadar 387 projeyi faaliyete geçirdiğini belirtti.
TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanında, 25
hayvancılık ve 182 çiftlik faaliyetleri ve iş
geliştirme olmak üzere 207 proje başvurusu
alındığını belerten Vali Polat, "Bu başvuruların
onaylanması halinde Yozgat’a 182 Milyon TL’lik
yatırım gerçekleştirilecektir. 9. Başvuru Çağrı
İlanında başvurusu yapılan 148 tıbbi aromatik
bitki yetiştiriciliği, 4 arıcılık, 9 zanaatkarlık
ve katma değerli ürünler, 8 kırsal turizm, 2
su ürünleri yetiştiriciliği, 3 makine parkı, 8
yenilenebilir enerji, 11 süt hayvancılığı ve 14
besi hayvancılığı projelerinin inceleme süreçleri
devam etmektedir.

Bozok Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümünden almış
olduğum öğrenci kimlik kartımı
kaybettim. Hükümsüzdür.
Öner KARDOĞAN

Güneydoğu’nun Yıldızı..
Ayrıcalık Anlatılmaz yaşanır

444 21 21
www.stardiyarbakir.com.tr

Her gün saat 12:00’de seferlerimiz başlamıştır

ÇAĞRI MERKEZİ
0462 325 22 83

YOZGAT TELEFON
0354 212 00 71

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, bugüne
kadar yatırım tutarı yaklaşık 400 Milyon TL olan
387 Projeye toplam 203 Milyon TL hibe desteği
sağlamaktadır.
Bu projelere bugüne kadar 159 Milyon
TL hibe ödemesi yapılmıştır. Yozgat İl
Koordinatörlüğü 42 il içinde ödenen hibe tutarı
bakımından 6. sırada yer almaktadır. Yozgat’ta
IPARD hibeleri ile 1000’i aşkın yeni istihdam
sağlanmıştır.
Aynı zamanda 108 adet traktör, 971 adet
kovan için hibe desteği verilmiştir. Hayata
geçirilen bu projelerle hayvan başına ortalama
25 kg günlük süt üretim kapasitesine sahip
84 tesis faaliyete geçmiştir ve bu tesislerle
Yozgat’ın günlük süt üretimi 200 ton artmıştır.
Yozgat’ın Büyükbaş Hayvan Sayısı önemli
oranda artmış ve her biri senelik 130 ton et
üretim kapasitesine sahip 40 et üretim tesisi

kurulmuştur. Kurulan işletmelerle yıllık beyaz et
üretimi 1100 tona ulaşmıştır. TKDK, Yozgat’ın
özellikle kırsal kalkınmasında büyük bir paya
sahiptir. Projelerinde kadınlara ve gençlere
pozitif ayrımcılık yaparak tersine göçün
gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus; % 70’e varan
hibe desteği sağlayan TKDK’nın desteklerini
geri ödemesiz hibe olarak gerçekleştiriyor
olmasıdır. Yatırımcıların bu hibe
Yatırım yapmak isteyenlere de çağrıda
bulunan Vali Polat, "İlimizin ve bölgemizin
gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri
desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yatırım
yapmak isteyen herkesin vakit kaybetmeden
Yozgat İl Koordinatörlüğümüzü ziyaret ederek,
desteklenen sektörler hakkında bilgi almasını
tavsiye ediyoruz" dedi.
Eda DEMİREL
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

SEHER VAKTiNDEN VEFA
Yozgat Seher Vakti Spor Ekibi,
1 yıl önce kalp krizi sonucu vefat
eden üyeleri Mustafa Bacanlı’yı
kabri başında dualarla andı.
Yozgat’ın yetiştirdiği değerli
isimlerden, Türkiye Kamu-Sen eski
İl Temsilcisi, Yozgat Belediyesi
MHP Meclis Üyesi Mustafa
Bacanlı 2019 yılının Ağustos ayında
geçirdiği kalp krizi sonucu Yozgat
Şehir Hastanesi’nde vefat etmişti.
Vefatı ailesini olduğu kadar
Yozgat’ta da büyük üzüntüye
sebebiyet veren Merhum Mustafa
Bacanlı’yı vefatının 1’inci sene-i
devriyesinde Seher Vakti Spor

ekibindeki arkadaşları da
unutmayarak bir vefa örneği
sergiledi.
Ekip Çavuşu Osman İçme
ve arkadaşları Sarıtopraklık
Mezarlığındaki kabri başında
Bacanlı’nın ruhuna dualar hediye
etti. Eğitimci Ramazan Güneşer,
Kur’an-ı Kerim okudu.
Seher Vakti Spor Ekibi Çavuşu
Osman İçme, Mustafa Bacanlı’nın
ekibin değerli bir ismi olduğunu
ve vefatının ardından bir yıl
geçmesine rağmen bir gün bile
unutmadıklarını söyledi.
Tarık YILMAZ

Yozgat sizi unutmayacak!
Gimat Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Zafer Özışık, İl Jandarma
Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’u
makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarı temennisinde
bulundu.
Kurban Bayramı öncesinde
yayınlanan kararla Yozgat İl
Jandarma Alay Komutanı Bilgihan
Yeşilyurt, Adıyaman İl Jandarma
Alay Komutanlığına atanmıştı. Gimat

ve Çamlık Medya Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer Özışık, yolculuk
öncesi Albay Yeşilyurt’u makamında
ziyaret ederek Yozgat’ta yürüttüğü
başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür
etti.
Çamlık Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz’ın da hazır
bulunduğu ziyarette Özışık: “Sayın
Komutanım, hem bir asker olarak
ortaya koyduğunuz duruş ve

hizmet hem de karakter olarak
Yozgatlı’nın gönlünde hat kuran
bir komutandınız. Allah yolunuzu
açık etsin, görevinizde başarılar
diliyorum” dedi.
Albay Bilgihan Yeşilyurt da nazik
ziyaretinden dolayı Özışık’a teşekkür
ederek, hiçbir zaman Yozgatlı
hemşerilerini unutmayacağını ve
her zaman kapısının açık olduğunu
söyledi. Tarık YILMAZ

EFE PEYZAJ

Hayal ettiğinizden daha fazlası

Efe Peyzaj
+Çevre Düzenlemesi +Sertifikalı Fidan Temini
+Meyve Bahçesi Kurulumu +Otomatik Sulama Sistemleri
+Damla Sulama Sistemleri +Budama İlaçlama Çalışmaları
+Bahçe Bakım İşlemleri
+Yazlık ve Kışlık Mezar Bakım Hizmetleri
+Site - Villa Peyzaj Düzenlemeleri
+Fabrika Sahaları Peyzaj Düzenlemeleri
+PROFESYONEL EKİPLE YAPILIR

Mustafa ATEŞ
0542 526 15 19
efe_peyzaj@hotmail.com
efepeyzaj66

