YENi MEYDANINA
KAVUŞUYOR

FiLiZ: ÖNEMLi OLAN
HAYIRDA YARIŞMAK
Avrupa Yozgatlılar
federasyonu Başkanı
Veysel Filiz, Çamlık
Gazetesi’nin haberi
üzerine ev yapımına
başladıkları,
Cihanpaşa
Köyü’ndeki MedineKaplan Evci
çiftini ziyaret etti.
Avrupa Yozgatlılar
federasyonu
tarafından yapılan
ev inşaatında
incelemelerde
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SAYI:2453

Yozgat'ta bir köy

karantinaya alındı

Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla
köyü karantina altına alındı.
Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı 339
nüfuslu 306 haneli Günyayla köyünde, Covid-19
vakalarının çok sayıda vatandaşta görülmesi
üzerine Çayıralan ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararı
gereği 14 gün süre ile karantina uygulaması
başlatıldı. >>> 5. SAYFADA

Organik balın
Hanım ağası

bulunan Filiz, yaşlı
çiftin gönlünü
kazanmanın her
şeyden önemli
olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda
Çamlık Gazetesi
tarafından ‘Yaşlı
Çiftin yardım çığlığı’
başlığı ile yer alan
haberin ardından
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu yaşlı
çifte ev yaptırma
kararı almıştı. 5'TE

FİYATI: 1.00 TL

Sorgun Belediyesi tarafından yapımı süren 'yeni
meydan yeri' çalışmasında sona gelindi. 4'TE

AK KADINLARDAN
SUÇ DUYURUSU!

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında İl
Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal
tarafından düzenlenen toplantıda
yazar Abdurrahman Dilipak hakkında
suç duyurusunda bulunuldu.> 2'DE

www.yozgatcamlik.com

HIZLI TREN YOZGAT’I
HIZLANDIRACAK
Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren, gibi yatırımlarla ilgili bilgi alan Vali Ziya
Polat, bununla yetinmeyerek, söz konusu yatırımları yerinde inceliyor.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM

2 ETAPTAN OLUŞUYOR

Yozgat Valisi Ziya Polat, Ankara-YozgatSivas YHT hattı Yerköy şantiyesinde
incelemelerde bulundu. Polat, çalışmaların
son durumu hakkında yetkililerden bilgi
aldı. Vali Polat, hızlı trenin önemli bir yatırım
olduğunu belirterek, Yozgat’a büyük katkı
sağlayacağını söyledi.

Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi
Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de
Yerköy-Sivas arasında olmak üzere iki etap
halinde 393 kilometrelik bir demiryolu
hattını içeriyor. Yüksek Hızlı Tren hattında
incelemelerde bulundu. >>> 3'TE

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı
köyünde yaşayan 4 çocuk annesi İhsaniye
Arslan, 20 yıl önce 3 kovan ile başladığı bal
üretimini 200 kovana çıkararak yılda ortalama
1.5 ton organik bal üretiyor. Türkiye'nin önemli
tarım merkezlerinden biri olan Yozgat’ta bal
hasadı başladı. Yüzlerce çeşit endemik bitki
türü ve zengin çiçek florası ile bal üretimi yapan
gezginci arıcıların gözdesi haline gelen Yozgat’ın
Bozok yaylaları, bal üretimi yapmak isteyen ev
hanımlarının da ilgi odağı haline geldi. >> 4'TE

HAVALiMANINI
DA iNCELEDi

Vali Ziya Polat, beraberinde Milletvekili
Yusuf Başer ve Belediye Başkanı
Celal Köse ile birlikte yapımı devam
eden, tamamlandığında Yozgat’a ve
çevre illere önemli bir katma değer
sağlayacak olan Yozgat Havalimanı
inşaatında incelemelerde bulunarak,
yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Havalimanında pistler 2021 Ekim
ayında bitecek. Apron ve diğer binaların
inşaatları da 2022 yılı içerisinde
tamamlanacak. Havalimanına aynı anda
4 orta boy, 5 büyük boy uçak inebilecek,
yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli
uluslararası standartlarda bir havalimanı
olacak. >>> 3. SAYFADA

ÇEKEREK'E MODERN YOL
Yozgat’ın Çekerek İlçe belediyesi İlçe
Merkezimizde 5 kilometrelik sıcak asfalt yol
yapım çalışmalarına başladı. >> 4'TE

SORGUN'DA
DEĞİŞİM SÜRÜYOR

Yozgat Emniyeti'nden
Kapkaça Suçüstü
ARAPLI'DA YOL
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yozgat’ta ikametine yaya olarak giderken F.K
( 65 ) isimli şahsın bilinmeyen bir erkek şahıs
tarafından 4 adet çeyrek altın, 180 Türk Lirası para,
cep telefonu ve muhtelif banka kartları bulunan
bayan el çantasını kapkaç yöntemi ile çalan Şanlı
Urfa nüfusuna kayıtlı C.D. (30) şahıs emniyet
ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı. 7'DE

Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı Beldesi’nde yol
çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Beldenin en önemli sorunlarından biri
olan yol sorununu çözmek için gece gündüz
demeden çalıştıklarını dile getiren Belediye
Başkanı Adem Ertuğrul, yapılan çalışmalar
nedeniyle belde halkından dikkatli olmalarını
istedi. >>> 6. SAYFADA

Ahmet Sargın'ın acı günü

Yozgat’ın Sorgun
İlçe Belediyesi
altyapı çalışmalarına
hız kesmeden devam
ediyor.
Atatürk Bulvarı,
Cumhuriyet caddesi,

reis bey sokak ve
bir çok çalışmaların
yanı sıra şimdi de
PTT caddesinde
altyapı çalışmalarını
sürdürüyor.
>> 7'DE

Gazeteci, Yazar ve Şair Ahmet Sargın'ın
eniştesi vefat etti. Fransa'dan emekli
olduktan sonra Yozgat'a yerleşen Nurullah
Baygül, rahatsızlanarak hastaneye
kaldırıldı. İç Kanama teşhisi konan Baygül,
tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde
hayatını kaybetti. >>> 7'DE

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Kitap bir medeniyet
ölçüsüdür. Bir ülkede basılan kitapların
muhtevası, türleri,
adedi, kitap dağıtım
sistemi, alış miktarı
o ülkenin uygarlık düzeyini gösterir. Medeniyetin kaynağı olan
kültür, bilgiye dayanır.
Bilginin kaynağı ise
kitaptır. Kitap okudukça kainatın büyük bir

insan, insanın küçük
bir kainat olduğunu
anlarız.
Bir milletin ileriliği, kitap okuyanların
sayısıyla orantılıdır.
Kitaptan uzak kalan,
insanlıktan ve insanlardan da uzak kalır.
Yusuf Has Hacip:
“Yurdu olan onu kılıçla
almıştır, yurdu tutan
da onu kalemle tutmuştur” der.
Yavuz Sultan
Selim’in savaş meydanlarına giderken,
katırlar üzerinde
kütüphanesini de
taşıması, atalarımızın
büyük devletleri ne
üzerinde kurduklarını
gösterir.
Her büyük adamın
heyetini incelerseniz,
onun özellikle kitaba
inanıp dayandığını
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Kitap İnsanın Ufkunu Açan İlaçtır!

görürsünüz.
Cenab-ı Allah,
Kur'an-ı Kerim'de:
"Yaratan Rabbinin
adıyla oku; O, insanı
bir alakadan yarattı.
Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle
(yazmayı) belleten
Rabbin, en büyük Kerem sahibidir." buyurmak suretiyle, insanın
daima arayış içinde
olması gerektiğini,
eğitim ve öğretimle
her an içice bulunmasını emrediyor.
Peygamberimiz Buyuruyor: "İlim Çin'de
de olsa alınız". “Faydalı olan ilim mümin’in
yitik mal’ıdır.
Onu nerede bulursa
alsın.” O halde, Eğitim, Kültür, Teknik,
Medeniyet… Alanında
ilerlemek için beşikten

mezara kadar kitap
okumalı ve çocuklarımıza da okutmalıyız.
Okumak, insan için
en önemli ve en etkili
öğrenme yoludur.
İnsanlar, okuyarak
olayların ve varlıkların
iç yüzünü öğrenirler.
Aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip,
geniş bir görüş açısı
sağlayarak, olayları
doğru yorumlama yeteneği kazanırlar.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: "Faydalı olan
ilim Mü'minin yitik
malıdır. Onu nerede
bulursa alsın". İlimden daha faydalı bir
şey olmayacağına
göre, nerede bulunursa alınması lazımdır.
Nitekim bir haberde
"İlim Çin'de de olsa

gidip alınız" buyrularak, Müslümanları
ilmi en uzak yerlerde
bile olsa, gidip almaya
teşvik etmiştir.
Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırabilmek için, öncelikle anne-babaların
iyi örnek olmaları, düzenli bir şekilde kitap
okumaları gerekir.
Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda
kazandırılması çok
önemli bir husustur.
Çocuğun ruh dünyasını da olumlu
etkileyip, bilgili ve kültürlü yetişmesini sağlayacak kitapları okumaları sağlanmalıdır.
Dünya klasiklerinden
ilmi, dini içerikli doyurucu kitapların tercih
edilmesi- okunması
tavsiye edilmektedir.

Kendi çocuklarımıza ve yakınlarımıza,
okuyup beğendiğimiz
eserlerden tavsiye
etmeliyiz. Bizzatihi
kendimiz kitap okuma
hususunda güzel bir
örnek olmalıyız.
Kitap okumak insanın ufkunu açar. Bilgi
ve birikimini arttıracağı için belirli bir
bilincin, şuurun kazanılmasını sağlar.
Olayları doğru analiz
edip, mukayeseli bir
şekilde sonuçlandırma
yeteneği kazandırır.
Yüce Allah Kuran-ı
Kerim’de Peygamberimize (s.a.v.):
“Rabbim ilmimi artır”
(Taha 114) diye dua
etmesini öğütlüyor.
Zira varlığın hakikatini, çevremizde cereyan eden olayların

sırrını, yaratılışımızın
gayesini ancak Allah’ın lütfedeceği ilimlerle anlaşılır. İnsan
hayvanların aksine
herhangi bir bilgiden
mahrum, yani cahil
olarak dünyaya gelir.
İlmi artırmanın da en
önemli yolu okumaktır.
Kur'an-ı Kerimin ilk
ayetinin ve ilk emrinin "Oku" olması, Hz.
Peygamberin ümmi
(okuma-yazma bilmez)iken her türlü
ilmin zirvesine ulaşmış
olması, Bedir Savaşında alınan esirlerin
on beş kişiye okuma-yazma öğretmesi
karşılığında serbest
bırakılması, bu konuda ki peygamberimizin
hadisleri ve eğitim faaliyetleri buna delildir.

AK KADINLARDAN SUÇ DUYURUSU!

KURALA UYMAYANA

YAKIN TAKiP
İçişleri Bakanlığının
genelgesi doğrultusunda
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal Köse,
Jandarma Komutanı Albay
Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk ile
birlikte maske ve sosyal
mesafe denetimi yaptı. Vali
Polat, yüz yüze denetimin yanı
sıra kent güvenliği sistemi
üzerinden denetim yapıldığını
ve kurallara uymayanlara
cezai işlem uygulandığını dile
getirdi.
KURALLARA UYALIM

SAĞLIKLI KALALIM
Sarraflar Caddesinde yapılan denetim sonrası bir açıklama
yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Öncelikle tüm halkımıza sağlıklı
günler diliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatları, İç İçleri
Bakanımızın genelgeleri ile her gün olduğu gibi bugünde
farkındalık denetimine esnafımızı, vatandaşımızı uyarmak
için sokaklardayız. Denetimlerimiz her gün devam ediyor ve
devam edecek. Burada amaç vatandaşımızı bilinçlendirmek
ve bilgilendirmektir. Önce vatandaşımızı uyarıyoruz. Maske
konusundaki algıyı yönetmeye çalışıyoruz. Maske konusunda
bir sıkıntımız kalmadı. Vatandaşlarımızın çoğu maske takmayı
öğrendi. Bundan sonra da maske takmaya devam edeceğiz.
Bunda sıkıntımız yok. Ama esnafımızdaki eksiklikleri görüyoruz.
Esnafımızı uyarıyoruz. Amacımız hep söylüyoruz. Ceza kesmek
değil esnafımızı vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir. Tüm
esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Lütfen
kendi sağlığımız için toplumun sağlığı için maske, mesafe,
temizlik kurallarına riayet edelim” ifadelerine yer verdi.
ESNAFIN DA UYMASI GEREKİYOR
Vali Polat, yaz dönemi ile birlikte düğünlerin de arttığını bu
anlamda tedbirlerin artırılması gerektiğini belirterek, “ Özellikle
düğün sahiplerimizden, düğün salonu işleten esnafımızdan
isteğimiz tedbirlere uyalım. Şuanda en büyük sıkıntılarımız
düğünlerimizde. Arkadaşlarımız denetimleri yapıyorlar ama
sadece denetimle değil bu bilinci artık kendimiz oluşturmak
zorundayız” dedi.
DENETİMLER ÇOK YÖNLÜ
“Çeşitli yollarla da denetimlerimiz devam ediyor” diyen
Vali Polat, açıklamasına şöyle devam etti; “Ayrıca il emniyet
müdürlüğümüzün kent güvenlik sistemi kameralarımızla
denetimlerimizi yapıyoruz. İlimiz genelindeki kameralar maske
takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları
çekiyorlar. O görüntülerle önce uyarı sonra cezai işlem yapıyoruz.
Yozgat olarak denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımız da
bilinçlenmeye başladı. Böyle yaşamak zorundayız. Pandemi
sürecini atlatana kadar böyle yaşamak zorunda olduğumuzu
bilmemiz lazım. Evimizden çıkarken maskesiz çıkmamamız
lazım. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etme koşunda duyarlı
olmalarını istiyoruz. Umarım bu uyarılar dikkate alınır. Özellikle
bu ay yaz ayı. Gurbetteki vatandaşlarımızın memlekete dönme
ayı. Düğün, bayram ayı. Rakamlar artacak, eksilecek. Şuan için
hiçbir sıkıntımız yok. 2 hastanemiz, sağlıkçılarımız çalışıyor.”
Eda DEMİREL

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında
İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal
tarafından düzenlenen toplantıda
yazar Abdurrahman Dilipak hakkında
suç duyurusunda bulunuldu.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıkları
81 ilde düzenledikleri basın
toplantılarında yazar Abdurrahman
Dilipak hakkında suç duyurusunda
bulundu. AK Parti Yozgat İl
Başkanlığında ise suç duyurusuna
ilişkin İl Kadın Kolları Başkanı
İlknur Ünal tarafından bir basın
açıklaması düzenlendi. AK Parti Genel
Merkezince partili kadınlara yönelik
hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları
ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı
köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak
aleyhine Yargıya başvurulduğunu dile
getiren Ünal, kadınlara hakaret eden
kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını
dile getirdi.
Toplantıda konuşan İlknur Ünal, “AK
Parti kurulduğu günden bugüne,
her zaman çözüm odaklı siyasetten
yana olmuş, milletimizin taleplerini,
hassasiyetlerini önemsemiş ve
siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır.
Son dönemlerde, bazı çevrelerin
meseleleri kendi zemininde
konuşuyormuş gibi yaparak, bir
takım hesaplaşmalar peşinde

koştuklarına şahit olmaktayız. Partimiz
18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse
küresel boyutta ciddi mücadeleleri
yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok
kazanımları milletimizin istifadesine
sunmuştur. Bugüne kadar zaman
zaman AK Parti karşıtlığından
beslenen bir takım gazeteci,
siyasetçi, sanatçı veya akademisyen
gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi
niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı
mücadele vermiştik. Sözde kanaat
önderleri gibi bir duran bu gibi
çevrelerin, sanki hükümetimizin ve
Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş
gibi bir tutum sergilediklerine ve
çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya
çalıştıklarına şahit olmaktayız” dedi.
Kadınlara yönelik ağır hakaretlerle
dolu içeriğin teşkilatlarda bardağı
taşıran son damla olduğuna dikkat
çeken Ünal, “Bugün bizlerin bu
toplantıyı tertip etmemize neden
olan kadınlarımıza yönelik ağır
hakaretlerle dolu içerik, artık
teşkilatlarımızda bardağı taşıran
son damla olmuştur. İllerimizde
partimize ve davamıza gönül
veren kadınlarımızın ve ailelerinin
tepkilerine rağmen, şu ana kadar
herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet
ve rücu etme çabasının olmadığını

ÇELiK

görmüş bulunmaktayız. Aksine
inançlarımızın ve değerlerimizin
istismarı üzerinden yanıltıcı yazı
ve paylaşımlara devam edilmiştir.
Dünyanın her bir köşesine fesatlık,
sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık
yaygınlaşırken bizler asla duyarsız
kalmadık, kalmayacağız! Değişik
kademelerde hiçbir gelir ve menfaati
olmadan, görevini yapmaya çalışan,
kadınlarımıza hakaret eden o kirli
ve çirkin zihniyeti kınıyoruz” diye
konuştu.
81 il, 922 ilçeden Abdurrahman
Dilipak aleyhine Yargıya
başvurulduğunu ve yargısal
süreçlerin takipçisi olacaklarını
dile getiren Ünal, “Umarız ki Genel
Merkezimizden ve 81 İlimizden,
922 İlçemizden yapılan bu çağrılar
vesilesi ile bundan sonra kalemini
siyasal tehdit aracına kimse
döndürmez. Bu sebepten dolayı, AK
Parti Genel Merkezimiz, partimizin
kadınlarına yönelik hakaret, çirkin
yakıştırma ve yazıları ile yapmış
olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit
Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman
Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş
olup, hukuki takip için dava açılmış
bulunmaktadır. Bununla birlikte,
eş zamanlı olarak Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81
İldeki Başkanlıklarımızla birlikte
söz konusu gazeteci hakkında
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç
duyurusunda bulunduk. Partimizin
tüm kadınlarına yönelik yaptığı
çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve
saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir.
Bugüne kadar en başta liderimize,
ailesine ve partimizin mensuplarına
yapılan her türlü saldırıya karşı aynı
duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki
girişimlerde bulunduk. Dün olduğu
gibi bugün de yargısal süreçlerin
takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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İnsanlara laylaylom geliyor…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Nasılsınız?
İyimi siniz?
Yakınınızda, hatta
komşunuzda ve hatta ailenizde covid19
testi pozitif çıkan var
mı?
Neredeyse her bi-

rimizin bir tanıdığı,
hatta ta kendisi covid
oldu değil mi son dönemde?
Allah korusun diyeceğim ama bu durumda kuralsızlığa,
dikkatsizlik ve ciddiyetsizliğe Allah nasıl
bir takdir kullanabilir
ki?
Maske maske yok,
mesafe mesafe yok,
hastalığın varlığına
inanmayanlarımız
dahi var.
Bir de ‘bana bir
şey olmaz’cılar var ki
akıllara zarar.

Kural tanımazların
bir özelliği devletin
ceza kesemeyeceğine
olan güvenleri.
Kesse de tahsil etmez mantığı genellikle hakim insanlarda.
Sanırım uygulayıcılar bu şekilde bir
algı oluşturdu!
Aslında en başında
polis, asker, zabıta
biraz olsun insanları
caydırmak istiyordu.
Sağlıklı kalmanız
için neden insanlar
size ceza kessin?
Hastalıkla (covid)
hatta kendi ile ve

dahi devleti ile inatlaşan insanlar var.
Bana bir şey olmaz
mantığından bir anda
“e nabız” raporlar
bölümüne düşen “pozitif” sonuç!
Kulağa laylaylom
gelen, çok da umursamadığımız, hatta
bana bir şey olmaz
dediğimiz hastalıktan bir anda adınız
soyadınızın yer aldığı
rapora düşen pozitif
sonucu.
O andan sonra film
kopuyor!
Deli sorular beliri-

yor ruh dünyanızda;
Ölecek miyim, ölmeyeceksem de neler
yaşayacağım, ağrım,
sızım olacak mı?
Kapınıza gelen
garip görünümlü iki
sağlıkçı. Sorular sorular ve ambulansla
hastane yolculuğu.
Tanımadığınız, adını
ilk defa duyduğunuz
ilaçlar.
Bir anda hastalık
hastası oluveriyorsunuz!
Ve kendinizle başbaşa kaldığınızda
hastalığı kime bulaş-

tırdım sorusu?
Sahi kime bulaştırdınız, gözünüzden
dahi sakındığınız hangi yakınınız hasta?
Ya da yakınlarınız!
Bir zincir oluşuyor
beyninizde ve o zincire tüm canları sıralıyorsunuz?
Ben ne yaptım
demek için çok geç,
ama hiç olmaz ise bir
odada izole olayım
tesellisi düşüyor vicdan hanenize.
Hülasa, bu işin
laylaylomu yok, bu
işin şakası yok, bu iş

inatlaşmaya hiç gelmez.
Şehrin valisi, belediye başkanları, yöneticileri sokak sokak
denetim yapıyorlar,
vurdum duymazlığı,
aymazlığı durdurmaya çalışıyorlar.
Bir yandan da hastalık son sürat seyrine devam ediyor,
çünkü insanlar kuralları değil, gerçekleri
değil laylaylomu tercih ediyor.
Ta ki sonu tahlil
sonuç bölümünde pozitif yazıncaya kadar.

YÜKSEK HIZLI TREN

YOZGAT’I HIZLANDIRACAK

Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren, gibi yatırımlarla ilgili bilgi alan Vali Polat, bununla yetinmeyerek, söz konusu yatırımları yerinde inceliyor. İlçe ilçe, köy köy
gezerek yatırımların son durumları hakkında bilgi alan Polat, söz konusu yatırımların tamamlanması ile Yozgat’a büyük katkı sağlanacağını söyledi.
HAVALİMANINI DA İNCELEDİ
Vali Ziya Polat, beraberinde Milletvekili
Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse ile
birlikte yapımı devam eden, tamamlandığında
Yozgat’a ve çevre illere önemli bir katma değer
sağlayacak olan Yozgat Havalimanı inşaatında
incelemelerde bulunarak, yetkililerden
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havalimanında
pistler 2021 Ekim ayında bitecek. Apron ve
diğer binaların inşaatları da 2022 yılı içerisinde
tamamlanacak. Havalimanına aynı anda
4 orta boy, 5 büyük boy uçak inebilecek,
yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası
standartlarda bir havalimanı olacak.
SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK
Küçük Asya ile İpek yolu güzergâhındaki

ÖNEMLİ BİR YATIRIM
Yozgat Valisi Ziya Polat, Ankara-Yozgat-Sivas
YHT hattı Yerköy şantiyesinde incelemelerde
bulundu. Polat, çalışmaların son durumu
hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, hızlı
trenin önemli bir yatırım olduğunu belirterek,
Yozgat’a büyük katkı sağlayacağını söyledi.
2 ETAPTAN OLUŞUYOR
Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi
Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de YerköySivas arasında olmak üzere iki etap halinde
393 kilometrelik bir demiryolu hattını içeriyor.
Yüksek Hızlı Tren hattında incelemelerde
bulundu.
BAKAN DA İNCELEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Yerköy’e gelen
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

Ankara-Sivas YHT Projesi Yerköy şantiyesinde
incelemelerde bulunmuştu. Bakan
Karaismailoğlu, ilgili birim müdürleriyle yüksek
hızlı tren çalışmalarını yerinde inceleniş, konuya
ilişkin şu açıklamayı yapmıştı; “Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı
açıklamada, “Ankara-Sivas YHT hattının
inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz
doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.
Hat bittiğinde 400 kilometrelik Ankara-Sivas
hızlı tren 250 kilometre hızla kat edecek olup
üzerine 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl
içerisinde hizmet aldığımızda vatandaşlarımız,
hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı
tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak.
İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak
için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam
ediyor.”

Asya ülkelerini birleştiren demiryolu
koridorunun önemli akslarından biri olan
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu projesinde
alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Mevcut Ankara-Sivas demiryolu 603 km olup,
seyahat süresi 12 saat. İki şehir arasındaki
seyahat süresini kısaltacak projeyle maksimum
250 km/saat işletme hızına uygun, çift hatlı,
elektrikli, sinyalli yeni yüksek hızlı demiryolu
yapımı hedeflendi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı
Demiryolu Sivas-Erzincan, Erzincan-ErzurumKars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek, BaküTiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek.
Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arası
mesafe 405 km’ye ve seyahat süresi 12 saatten 2
saate düşecek. Eda DEMİREL
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Yozgat büyümesin gelişmesin!

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Yozgat’a yatırım
deyince, yardım deyince hiç bir bürokrat ve
iş adamı yaklaşmıyor.
Ama konu başka yerlere yatırım, yardım
olunca Yozgat bürokrasisi, iş adamı ön
sıralarda yer alıyor.
Yozgat adının geçtiği her yerden kaçıyor
Yozgatlı. Peki neden?
Başka yere yapılan
yardımlarla da gurur
duyuyorum ama önceliğimiz memleketimiz
olmalı diye düşünüyorum.
Kendi kapımızın

önü kendi insanımız.
Memleketi sevmiyor
olabilirsiniz, terk etmiş
olabilirsiniz, yıllardır
gelmemiş olabilirsiniz
ama doğup büyüdüğünüz bu memlekete
hepimizin hepinizin bir
borcu var. Vefa hariç her şeyi gördü bu
memleket; Vefasızlığı
nankörlüğü verilen
sözlerin tutulmadığını
terk edilmeleri arkasından yobaz diye konuşanları.
Bu memleket kaderine terk edilmedi,
biz sürükledik, biz ittik
kadersizliğe yalnızlığa.
Bu memleket bizim.
Uğraşımız çabamız
Yozgat için olmalı.
Kendi çıkarlarına ters
düşen yetkilileri sevmiyor.
Yozgatlı siyasetçiler. Kendilerine hayır
diyenleri sürgün edip
ayağını kaydırıyor.
Sayın Recep Tayyip

Erdoğan’ın kulağına
farklı gidiyor siyasetçilerimizin sayesinde.
Yani üst makama
anlatılanla yapılanlar
çok farklı oluyor ama
bu makamın daha üstü
var en üst mertebe
yerlerin ve göklerin
sahibi. Kuran-ı Kerim
de söylendiği gibi o
her şeyi işitir.
O her şeyi görür.
Ben en çok o mertebedeki adalete güveniyorum İlahi Adalete.
Okuduğum kitapta çok
güzel bir söz vardı.
Başkalarının gölgelerinde kalanlar içlerindeki karanlığı acımasızca dışarı çıkarıyorlar
diye nasıl da doğru.
OKULLAR
AÇILACAK MI
Okullar açılacak
mı açılmayacak mı?
Veliler öğretmenler
endişeli kimi ebeveyn
göndeririz diyor, kimi
göndermem diyor. Milli

Eğitim Bakanı Sayın
Ziya Selçuk uğraşıyor
o kadar. Çok planı var
ve o kadar haklı ki her
yer açılmışken eğitim
neden dursun diyor.
Okulları birlikte açacağız diyor.
Ama gördüğüm o
düğün, tatil, asker
uğurlama görüntüleriyle okullar açılmaz
ve bu hepimizin eseri
olacak.
Türkiye de düzgün
bir eğitim var mıydı?
Tabii ki yoktu.
Şimdi hiç olmayacak bir ülkeyi aydınlığa
taşıyan eğitim durdu
sanat durdu. Veliler
öğretmenler endişeli
kaygılı.
Geçenlerde çocuk
gelişim uzmanı akademisyen Saniye Bencik’in bir yazısı çarptı
gözüme.
İnsan beyninde
prefrontal korteks 20
yaşına gelene kadar

uyduruyordu. İzmir de
oturuyordu. Bizi sosyal medya üzerinden
hep davet ediyordu.
Çok sevmiştik onu
kaybetmek istemedim
kızı Gizemi de. Ama
iki gün önce kaybettik
Gülşen ablayı. Akciğer
Kanserine yenik düşmüştü. Çok üzüldüm,
şok oldum. Hep güzel
insanlar gidiyor bu
dünyadan. Onlara doyamadan. Keşke gitseydim İzmir’e keşke
daha çok arasaydım.
Kaybedince anlıyor
kıymetini insanoğlu.
Ama o çok kıymetliydi.
Çağdaştı, Atatürkçüydü.. Enerjisi, sohbeti
mükemmeldi. Çok
güzel iki evlat yetiştirmişti. Sevgi doluydu.
Herkesi çok severdi,
kedisi vardı. Canım
Gülşen ablam mekanın cennet, ruhun şad
olsun. Seni hiç unutmayacağım..

TEBRİK
EDİYORUM
İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Metin Özışık’ı tebrik ediyorum.
Başarılarının devamını
diliyorum ve canım
arkadaşlarım Ayşenur
Taşdemir ve Gökhan
Taşdemir’i de tebrik
ediyor, çıktıkları bu
yolda onlara da başarılar diliyorum. Arkalarında olduğumu her
zaman desteklediğimi
canı gönülden söylüyorum. Güzel İşler
yapacaklarından hiç
şüphem yok.
YOLUN
AÇIK OLSUN
MHP Merkez İlçe
Başkanlığına canım arkadaşım Adem Kızılay
aday oldu. Başarılar
diliyorum. Siyasetin
içinde olan deneyimiyle çabasıyla memleketi
için uğraşacağına inanıyorum. Yolun açık
olsun Adem’cim.

Organik balın Hanım ağası

YENi MEYDANINA
KAVUŞUYOR
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı
köyünde yaşayan 4 çocuk annesi İhsaniye
Arslan, 20 yıl önce 3 kovan ile başladığı bal
üretimini 200 kovana çıkararak yılda ortalama
1.5 ton organik bal üretiyor.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden
biri olan Yozgat’ta bal hasadı başladı.
Yüzlerce çeşit endemik bitki türü ve zengin
çiçek florası ile bal üretimi yapan gezginci
arıcıların gözdesi haline gelen Yozgat’ın

Göreve geldiği ilk günden bu tarafa ilçeye
nefes aldıracak projeleri hayata geçiren Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçenin dört bir
yanında çalışmalarına devam ettiklerini dile
getirdi. Bir yandan günlük işleri yaptıklarını
kaydeden Ekinci, “İlçemizin dört bir yanında
çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan
günlük işlerimizi yaparken diğer yandan da
Sorgun'un çehresini değiştirecek projelerimizi
sürdürüyoruz. Şakir Efendi Şehir Meydanında
ekiplerimiz aralıksız çalışıyorlar. Zemin
için kullandığımız 40x60 ölçüsünde Begonit
taşların döşeme işlemini yapan ekiplerimiz çok
kısa bir zaman sonra Sorgun'u yeni meydanına
kavuşturacak” dedi. Eda DEMİREL

kendini tamamlıyor. 7
yaşındaki, 10 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk
mantıklı kararları yürütmekte zorlanıyor.
Hal böyle olunca
unutup yakınlaşacak,
maskeyi çıkaracak bu
durum en iyi ihtimalle
hepimizi karantinaya
sokacak diyor. Bunu
okurken of çekiyorum.
Elim daha kötüsünü
yazmaya varmıyor..
GÜLŞEN ABLA
İki yıl önce doğu
ekspresiyle gittiğim
Kars gezisinde tanıdım
onu. Aynı otelde kalıyorduk. Kızıyla gelmişti oda.
Gıptayla baktım
onlara anne-kız baş
başa tatil yapıyorlar,
ne güzel anlaşıyorlar
diye.. Tanıştık beraber gezdik. O kadar
güler yüzlüydü, samimi içten dünya tatlısı
bir insandı. Bizlerle
genç oluyordu, ayak

Bozok yaylaları, bal üretimi yapmak isteyen
ev hanımlarının da ilgi odağı haline geldi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı
Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan ev hanımı
ve 4 çocuk annesi 49 yaşındaki İhsaniye
Arslan da, 3 kovan arıyı 200 kovana çıkartarak
yılda 1.5 ton bal üretiyor. Günlük ev işlerini
yaptıktan sonra kovanların bulunduğu
bölgeye giden Arslan, gün boyunca özel
giysilerini giyerek arı ve kovanların bakımını
yapıyor.
‘Sorgunlu Hanımağa’ isimli marka ile
Türk Patent Enstitüsünden ürettiği balın
patentini de alan Arslan, balları Türkiye’nin
dört bir tarafına internet üzerinden kargo
ile gönderiyor. Arslan, elde ettiği gelirle
hem arı kovanlarını büyütüyor hem de ev
ekonomisine destek oluyor. Pazar sıkıntısı
yaşamayan Arslan, 3 ay içerisinde balların
satışını gerçekleştiriyor.
Bal üreticisi İhsaniye Arslan, petekli ve
süzme balın kilosunu 100 TL, kara kovan
balının kilosunu 150 TL, polenin 100 gramını
ve propolisin 50 gramını 30 TL‘den satışa
sunuyor.
Arıcılığa 20 yıl önce eşi sayesinde
başladığını anlatan Arslan, “Arıcılığa 3 kovan

arı ile başladım. Arılara bakmayı sevdim,
önceleri korktum ama sonraları sevdim. 3
kovanı çoğalttık derken 200 kovana ulaştık.
Arılara yalnız bakıyorum ağır işlerde
eşim ve çocuklarım yardımcı oluyorlar.
Balımızın özelliği yayla, çiçek balı olması,
bu arılarımızın olduğu mevkii de keven,
kekik gibi bitki çeşitleri var. Balımızı doğal
üretiyoruz katkısız. Biz mevsim arıcısıyız.
Mevsim iyiyse güzel bal alırız kötüyse az bal
alırız. Yılda bin 500 kilogram bal üretiyoruz.
Bizden bir bal alan sürekli müşterimiz olur.
Türkiye’nin her yerine internet üzerinden bal
gönderiyoruz. Balımızın patentini aldık. Kargo
ile anlaşmamız var, her yere ulaştırıyoruz.
Bizim balımızın pazar sorunu yok 3 ay içinde
bizim balımız biter, kalmaz” dedi.
Arılarla her gün bebek gibi ilgilendiğini
de anlatan Arslan, “Bal haricinde, kara kovan
balı, süzme bal, petekli bal, polen, propolis
üretiyoruz. Arı ile uğraşmak kolay değil.
Günde 15 kez arı sokuyor. Bu bile zorluğunu
gösteriyor. Arılarla bebek gibi ilgileneceksin,
bakımını yapacaksın, onlardan hiç
ayrılmayacaksın. Arının her şeyi emek istiyor”
şeklinde konuştu.
İHA
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Bişr-i Hafi

HÜSEYİN
KOÇ
Bağdât’ta yaşamış
olan büyük velîlerden. İsmi, Bişr bin
Hâris Abdurrahmân,
künyesi Ebû Nasr’dır.
Yalınayak gezdiği için
“Hafî” lakabıyla bilinir. Bişr-i Hâfî diye
meşhûr olmuştur. 767

(H.150) senesinde
Horasan’ın Merv şehrinde doğdu.
Îtibârlı bir âileye
mensûb olan Bişr-i
Hâfî, Gençliğinde kendisini oyun ve eğlenceye verdi. Dünyânın
câzibesine kapıldığı
ve nefsin, şeytanın
ve kötü arkadaşların
teşviklerine kapılarak oyun ve eğlence
âlemlerine daldığı
gençlik yıllarında,
bir gün kapısı çalındı. Hizmetçisi kapıya
çıkarak gelen kimseye
kimi aradığını sordu.
Kapıdaki adam;
“Bu evin sâhibi
hür mü, kul mu?”

diye sordu. Hizmetçi,
“Hürdür.” diye karşılık
verdi.
Adam; “Belli!..
Eğer kul olsaydı,
kulluğun edebine
riâyet edecek oyun ve
eğlence ile uğraşmayacaktı.” diyerek çıkıp
gitti. Hizmetçi içeri
girip kapıda olanları
Bişr-i Hâfî’ye anlattı.
Bişr-i Hâfî, yalın ayak
adamın peşinden
koştu.
Ona yetişerek söylediklerini tekrarlattı.
O kimsenin sözlerinden etkilendi, yaptıklarına pişmân olup
tövbe etti. Bir müddet
sözünde durup oyun

ve eğlence âlemlerine
gitmediyse de, kötü
arkadaşların tesiriyle
tekrar eski hayâtına
döndü. Babasından
kalan serveti için kendisinden ayrılmayan
arkadaşları onu bir
türlü bırakmadılar.
Bir gün eğlence
âlemlerinden sonra sarhoş ve bitkin
olarak evine dönerken
yolda üstünde Besmele yazılı bir kağıt
buldu. İçi sızlayıp
yerden aldı. Öpüp,
çamurlarını silerek,
temizledikten sonra,
güzel kokular sürüp,
evinin duvarına astı.
O gece âlim ve velî

bir zâta, rüyâda; “Git
Bişr’e söyle! İsmimi
temizlediğin gibi seni
temizlerim. İsmimi
büyük tuttuğun gibi,
seni büyültürüm.
İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi, seni
güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki,
senin ismini dünyâda
ve âhirette temiz ve
güzel eylerim.” dendi.
Bu rüyâ üç defâ tekrar etti. O zât sabah
Bişr-i Hâfî’yi arayıp
meyhânede buldu.
Mühim haberim var
diye içerden çağırdı. Bişr geldiğinde;
“Kimden haber vereceksin?” dedi. “Sana

Allahü teâlâdan haber
vereceğim.” deyince,
ağlamaya başladı.
“Bana kızıyor mu,
şiddetli azap mı yapacak?” dedi. Rüyâyı
dinleyince arkadaşlarına; “Ey arkadaşlarım! Beni çağırdılar,
bundan sonra bir
daha beni buralarda
göremeyeceksiniz.”
dedi. O zâtın yanında
hemen tövbe etti. Bu
anda ayağında ayakkabı bulunmadığı için,
hiç ayakkabı giymedi.
Sebebini soranlara,
“Allahü teâlâya tövbe
ettiğim, günâh işlememeye söz verdiğim
zaman yalın ayak-

tım. O zaman giymediğim ayakkabıyı
şimdi giymeye hayâ
ederim. Allahü teâlâ
Bekara sûresi yirmi
ikinci âyetinde meâlen; “Biz yeryüzünü
sizin için tefriş ettik,
döşedik.” buyuruyor.
Pâdişâhların mefrûşâtı
üzerinde ayakkabı
ile yürümek edebe
uymaz. Ayağım ile yer
arasında bir vâsıta
olduğu hâlde onun
sergisine basmayı
câiz görmüyorum.”
derdi. Bu zamandan
sonra ayakkabı giymediği için kendisine
yalın ayak mânâsında
“Hâfî” lakabı verildi.

Yozgat'ta bir köy

karantinaya alındı
Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyü
karantina altına alındı.
Yozgat´ın Çayıralan ilçesine bağlı 339 nüfuslu 306
haneli Günyayla köyünde, Covid-19 vakalarının çok sayıda
vatandaşta görülmesi üzerine Çayıralan ilçe Hıfzısıhha
Kurulu kararı gereği 14 gün süre ile karantina uygulaması
başlatıldı.
Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler
köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. İHA

ÖNEMLi OLAN HAYIRDA YARIŞMAK
Avrupa Yozgatlılar federasyonu
Başkanı Veysel Filiz, Çamlık
Gazetesi’nin haberi üzerine ev
yapımına başladıkları, Cihanpaşa
Köyü’ndeki Medine – Kaplan Evci
çiftini ziyaret etti.
Avrupa Yozgatlılar federasyonu
tarafından yapılan ev inşaatında
incelemelerde bulunan Filiz, yaşlı
çiftin gönlünü kazanmanın her
şeyden önemli olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda Çamlık Gazetesi
tarafından ‘Yaşlı Çiftin yardım çığlığı’
başlığı ile yer alan haberin ardından
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
yaşlı çifte ev yaptırmak için Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Türkiye
Temsilciliği Genel Sekreteri Emirhan
Aydoğmuş’u görevlendirmişti.
Aydoğmuş da Cihanpaşa Köyü’ne
gelerek yaşlı çifte uygun bir ev
yapılması için harekete geçmiş ve en
kısa sürede evin temelleri atılmıştı.
Son olarak Yozgat’ta bir dizi program
gerçekleştiren Avrupa Yozgatlılar
federasyonu, yapımı devam eden evi
yerinde incelemek üzere Cihanpaşa
Köyü’ne gitti. Burada yaşlı çifti ziyaret

eden Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Veysel Filiz, ‘hayırda
yarışmak’ gerektiğini söyledi.
Konuya ilişkin Çamlık Gazetesi’ne
açıklamalarda bulunan Filiz,
“Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
olarak bugün Belçika ve Almanya
Başkanlarımız ile Almanya’daki
eyalet başkanımız ve Türkiye
temsilcimiz ile buradayız. Aslında
şantiyemizin geldiği noktayı görmek
istedik. Biraz da hızlandırılması
için buradayız. Allah bizlere nasip
etti annemizin duasına istinaden
buradayız. Yozgat’ın evlatları olarak
bu yardımı yapmayı düşündük.
Aslında yardım değil bu bizim
görevimiz. Teşkilatlarımızın tamamı
kendi anneleri, kendi nineleri,
dedeleri gibi düşünerek bu işe
girdiler. İnşallah yerini bulur ve
onların yüzünün gülmesi bizim de
yüzümün gülmesi demek. Hayırlı
olur inşallah. Özellikle Türkiye
temsilciliğimiz burayı yakından takip
etti. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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ÇEKEREK'E MODERN YOL
Yozgat’ın Çekerek ilçe
belediyesi değişim, dönüşüm
ve yenileme çalışmaları
kapsamında İlçe Merkezimizde
5 kilometrelik sıcak asfalt yol
yapım çalışmalarına başladı.
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır yaptığı açıklamada;
“Değişim, dönüşüm ve yenileme
çalışmaları kapsamında İlçe
Merkezimizde sıcak asfalt
çalışmalarına başladık.
Seyit Ahmet Mahallesi; İstiklal
Caddesi, Dilek Sokak, Evren
Caddesi, Göktürk Caddesi ve
Yeniyol Mahallesi Lise Caddesi
(Hastane yolu) ve Hastane sokak
(Yüksek Okul Yolu) belediyemiz
tarafından baştan aşağı
yenileniyor.

Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı
Beldesi’nde yol çalışmaları aralıksız
devam ediyor.
Araplı Belediye Başkanı Adem
Ertuğrul, beldeyi daha yaşanabilir bir
hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Beldenin en önemli sorunlarından
biri olan yol sorununu çözmek için
gece gündüz demeden çalıştıklarını
dile getiren Ertuğrul, yapılan çalışmalar
nedeniyle belde halkından dikkatli
olmalarını istedi.
Başkan Ertuğrul, “Yol çalışmamız
başlamıştır bütün halkımıza hayırlı olsun
yol çalışmaları esnasında halkımızdan
daha dikkatli olmalarını rica ediyorum”
diye konuştu. Eda DEMİREL

MODERN BİR CADDE
Ekiplerimizle gece
gündüz demeden; içme suyu,
kanalizasyon, doğalgaz ve diğer
altyapıları tamamlayarak yaklaşık
5 kilometre sıcak asfaltla
caddelerimizi buluşturacağız.
Yenilenecek olan
caddelerimizde aydınlatma,
kaldırım, yol ve ağaçlandırma
çalışmaları da yaparak modern
bir cadde haline getireceğiz.

İNCELEMEDE BULUNDUK
Bugün Belediye ve İl
Genel Meclis Üyelerimiz,
AK Parti İlçe Başkanımız ve
teşkilatımızla birlikte çalışma
yapılan sahaları inceleyerek
bilgilendirmede bulunduk.
İnşallah tamamlanmasına
müteakiben şehrimize yeni bir
çehre kazandırmış olacağız.
Gerek Yozgat için gerekse
Çekerek için her zaman bizim
yanımızda olan ve bizzat
projeleri yakından takip ederek
gerçekleşmesini sağlayan
Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Sayın Fuat Oktay Beyefendiye
ve tüm emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Eda DEMİREL

ARAPLI'DA YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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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Yozgat Emniyeti'nden
Kapkaça Suçüstü
SORGUN'DA
DEĞİŞİM SÜRÜYOR

Yozgat’ın Sorgun
İlçe Belediyesi altyapı
çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. Önce altyapısı
tamamlanıyor ardından yol
yenileme çalışmaları başlıyor.
Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet
caddesi, reis bey sokak ve bir
çok çalışmaların yanı sıra şimdi
de PTT caddesinde altyapı
çalışmalarını sürdürüyor.
Sorgun Belediye Başkanı

Mustafa Erkut Ekinci yaptığı
açıklamada; PTT Caddesi'nde
altyapı çalışmalarımız devam
ediyor. Kanserojen madde
içeren Asbest boruları
sağlıklı içme suyu boruları ile
değiştiriyoruz. Kanalizasyon ve
yağmur suyu drenaj hatlarının
yenilenmesiyle üstyapı
çalışmalarına başlayacağız”
dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat’ta ikametine yaya
olarak giderken F.K ( 65 )
isimli şahsın bilinmeyen
bir erkek şahıs tarafından 4
adet çeyrek altın, 180 Türk
Lirası para, cep telefonu
ve muhtelif banka kartları
bulunan bayan el çantasını
kapkaç yöntemi ile çalan
Şanlı Urfa nüfusuna kayıtlı
C.D. (30) şahıs emniyet
ekiplerince suçüstü
yapılarak yakalandı.
Olay dün saat 13:00
sıralarında Yozgat Merkez
Tekke Mah. Mehmet Akif
Ersoy caddesinde meydana
geldi. F.K ( 65 ) isimli şahıs
ikametine yaya olarak
giderken faili meçhul erkek

bir şahısın arkasında gelerek
elinde bulunan ve içerisinde
4 adet çeyrek, altın 180 Türk
Lirası para, cep telefonu
ve muhtelif banka kartları
bulunan bayan el çantasını
kapkaç yöntemi ile çalması
olayı ile ilgili olarak ivedi

olarak bölgeye sevk edilen
Emniyet Müdürlüğü ekipleri
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı
şüpheli C.D. (30) isimli şahıs
suçüstü yakalayarak şahsın
F.K’den çalmış olduğu çanta
ve içerisinde bulunan suça
konu eşyalar ele geçirilerek

Yeşilyurt göreve başladı
Adıyaman İl Jandarma
Komutanı olarak atanan Jandarma
Albay Bilgihan Yeşılyurt göreve
başladı.
Resmi Gazetede yer
alan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesiyle Adıyaman
İl Jandarma Komutanı Ercan
Atasoy Eskişehir İl Jandarma
Komutanlığına, Yozgat İl
Jandarma Komutanı Albay

Ahmet Sargın'ın acı günü
Gazeteci, Yazar ve
Şair Ahmet Sargın'ın
eniştesi vefat etti.
Fransa'dan emekli
olduktan sonra Yozgat'a
yerleşen Nurullah Baygül,
rahatsızlanarak hastaneye
kaldırıldı. İç Kanama
teşhisi konan Baygül,
tedavi gördüğü Yozgat

Şehir Hastanesinde
hayatını kaybetti. Nurullah
Baygül dün Cihanbeyli
köyünde son yolculuğuna
uğurlandı.
Biz de Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak Ahmet
Sargın ve Baygül ailesine
başsağlığı dileriz.
Murat KARATEKİN

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

konuyla
ilgili olarak Cumhuriyet
Savcısı talimatı ile şahsa
kapkaç suçundan Adli
tahkikat düzenlendi. F.K’ya
çantası ve çalınan altın para
ve diğer eşyaları eksiksiz
olarak kendisine teslim
edildi. C.D. isimli şahıs
hakkında başlatılan adli
tahkikat Emniyet müdürlüğü
bünyesinde devam etmekte.
Tarık YILMAZ

Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığına
atanmıştı.
Adıyaman İl Jandarma
Komutanı Albay Yeşilyurt,
görevine başladı. Yeşilyurt,
Adıyaman halkının huzur ve
güvenliği için tüm kurum,
kuruluşlar ve Adıyaman halkıyla
el ele vererek gece gündüz
çalışacaklarını dile getirdi. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

ÖNCE İNCELEDİ, SONRA UYARDI!
Yozgat Valisi Ziya Polat İlçe
ziyaretlerine devam ederken
Yerköy ilçesinde Belediye
Başkanlığı ve Kaymakamlığı
ziyaret eden ederek, ilçede
yürütülen çalışmalar hakkında
İlçe Kaymakamı Mustafa
Karaca ve Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz’dan bilgi aldı.
Daha sonra esnaf
ziyaretlerinde bulunarak maske
mesafe ve temizlik kurallarına
mutlak riayet edilmesi
konusunda uyarılarda bulundu.
YHT ŞANTIYESINDE
İNCELEMELERDE BULUNDU

Daha sonra AnkaraYozgat-Sivas YHT hattı Yerköy
şantiyesine geçen Vali Polat,
incelemelerde bulunarak
çalışmaların son durumu
hakkında yetkililerden bilgi
aldı. Vali Polat, hızlı trenin
önemli bir yatırım olduğunu
belirterek, Yozgat’a büyük
katkı sağlayacağını söyledi.
ŞEHIT AILELERI
UNUTULMADI
Vali Ziya Polat, 2004 yılında
Hakkâri’de mayın patlaması
sonucu şehit olan Jandarma
Asteğmen Süleyman Şahin'in

Yerköy'de oturan ailesini
ziyaret ederek şehidimize
Allah'tan rahmet, ailesine baş
sağlığı diledi.
ESNAFLARI ZIYARET EDIP
VATANDAŞLARLA SOHBET
ETTI
İlçe esnafını da ziyaret eden
Vali ziya Polat, vatandaşlarla
ve esnafla bir süre sohbet edip
hatırlarını sorarak hayırlı işler
dileyerek, ilçe halkına maske
mesafe ve temizlik kurallarına
mutlak riayet edilmesi
konusunda uyarılarda bulundu.
Tarık YILMAZ

İnandık ’ta
Çalışmalar
Devam
Ediyor

İnandık Barajı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Polat,
barajın 31.1 milyon metre küp su tutma kapasitesine sahip
olacağını belirterek, tamamlandığı zaman 2 bin 875 hektar
tarım arazisini sulayacağını söyledi.

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

