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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

'Ters gözle bakılmasına
müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla
birlikte Türkiye'nin, kendi hak ve
menfaatlerine; zerre, bir milim, şu veya
bu şekilde ters gözle bakılmasına dahi
asla müsaade etmeyeceğini belirterek,
"Karadeniz’de elde ettiğimiz başarılı
sonuçları inşallah Doğu Akdeniz’de,
Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda
burada da bu güzel haberleri alacağız"
dedi.Oktay, beraberinde KKTC
Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur
ilçesi açıklarında onarım çalışması
yapan Norveç bandıralı 'Skandi
Seven' adlı gemide incelemelerde
bulundu. Oktay, helikopter ile geldiği
gemideki incelemeleri sırasında yaptığı
açıklamada, Anadolu'nun can suyunu
KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında
meydana gelen arızanın onarılmasında
sona gelindiğini belirtti. >>> 3'TE

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

MACRON
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Avrupa Ülkeleri
Birliği Forumu’na üye ülkelerin devlet başkanlarıyla Korsika Adası’nda
bir araya geldi. Macron'un ziyaret sonrası yaptığı "Biz Avrupalılar, Türk
halkına değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı
açık ve sert olmalıyız." küstah açıklamalara serti tepkiler geldi.

“SÖMÜRGECİ TAKTİĞİ”

ERDOĞAN TÜRKİYE'DİR

Macron’un açıklamalarının tipik sömürgeci
taktiği olduğunu dile getiren Türkiye
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili
Bekir Bozdağ, “Macron’un; ”sorunumuz
Türk halkıyla değil Erdoğan’la” sözü, tipik
sömürgeci taktiğidir. Sömürgeciler, önce
vatansever liderleri halkına indirtir, sonra
da o ülkeyi sömürür.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
“ Parmak salladıkları, emir buyurdukları
Türkiye geride kaldı. Bugün,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
liderliğinde tarihinden ilham alarak
büyüyen, Bölgesel bir güç olan Türkiye
var. Bu tarihi silkinişi Macron ve avaneleri
durduramayacak. Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye’dir” şeklinde konuştu. >>> 3'TE

Hem denetledi
hem de uyardı

Yozgat’ta korona virüs ile mücadele
kapsamında geniş kapsamlı denetim yapıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, iş yerleri ve toplu taşıma
araçlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal
Köse, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı
Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Murat
ESertürk’ün katıldığı denetimlerde esnaf
ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen
konusunda uyarılar yapıldı. İl genelinde her
gün geniş çapta korona virüs denetimlerinin
gerçekleştirildiğini söyleyen Yozgat Valisi
Ziya Polat, “Denetimlerimize her gün devam
ediyoruz. Bugün farkındalığı daha da artırmak
için il protokolü ile korona virüs denetimine
çıktık. Uyarı, idari ve kapatma cezaları
uyguluyoruz" diye konuştu. >>> 2'DE

Kenevir Yozgat'a

değer katacak
YiMEV’DEN SUÇ DUYURUSU
Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı
Başkanı Nizamettin Şahiner, Erol Mütercimler’in
açıklamalarına tepki gösterdi. Mütercimler’in
katıldığı bir TV programında imam hatip
mezunlarına alenen hakaret ettiğini dile getiren
Şahiner, Mütercimler hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi. >>> 2'DE

Yozgat Bozok Üniversitesi kenevirde
ihtisaslaştı ve bu anlamda kenevirin Yozgat
ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için
çalışmalarını hızlandırdı. Bu anlamda
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’ın çabası da göz ardı edilemeyecek
düzeyde. Biz de Yozgat Çamlık TV olarak
vatandaşa mikrofon uzattık. >>> 4'TE

Yozgatspor’dan
transfer açıklaması
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da yeni
sezon hazırlıkları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı yönetim anlaşılan ve
daha sonra transferlerinden vazgeçilen
futbolcularla ilgili bir açıklama yaptı. 8'DE

ÇEKİRDEKTEN YETİŞEN ESNAFIZ

M
U
U
M
M
A

R

A

L

A

K

M

Ü

M

U

N

S

İ

G

E

R

N

A

K

M

N

B

U

S

M

A

A

M

S

T

A

H

L

A

M

N

I

R

L

M

A

N

E

T

M

E

R

M

A

N

C

Ş

U

K

M

A

M

Ç

M

M

T

K

E

E

M

L

A

E

L

E

K

M

M

A

N

M

R

A

Y

R

A

Z

A

P

İ

R

E

F

7'DE

K

S

10 personele
330 bin ödeme

E

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
66 yaşındaki Tiffany Mağazası sahibi Osman
İçme oldu. 50 yıl önce çıraklıkla başlayıp
hala esnaflığa devam eden Osman İçme’ye
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk. Osman İçme, “Babama
şapkacı Abdurrahman İçme derler. Babamın
yanında esnaflık yaparak, sanat öğrenerek
bu işe başladım" diye konuştu. >>> 7'DE

GÜNCEL
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YiMEV’DEN SUÇ DUYURUSU
Yozgat İmam Hatip
Liseleri Mezunları
Vakfı Başkanı
Nizamettin Şahiner,
Erol Mütercimler’in
açıklamalarına tepki
gösterdi. Mütercimler’in
katıldığı bir TV
programında imam
hatip mezunlarına
alenen hakaret ettiğini
dile getiren Şahiner,
Mütercimler hakkında
suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi.
Çamlık Gazetesi’ne
açıklamalarda bulunan
Şahiner, “ Erol
Mütercimler’in katıldığı
televizyon programında
imam hatip mezunlarına

AHMET
SARGIN

Hani Müşteri

Daima Haklıydı?

Gönül bahçesinin şeyda bülbülü,
Ötünce seyreyle Yozgat ilini.
Âşığa naz yapan bozkırın gülü,
Tütünce seyreyle Yozgat ilini.

“Sürmeli” dinlerken durur ya zaman,
Değmeyin keyfime beyler el aman!
Sılayı, Çamlık’ta bir mavi duman,
Yutunca seyreyle Yozgat ilini.
Kara kış Yozgat’ın ebedî yâri,
Dört mevsim erimez dağların karı.
Gurbet yüklü yüreklerin efkârı,
Bitince seyreyle Yozgat ilini.
Hele bahar olsun, gelsin o demler;
Hele yağız atlar, tutmasın gemler…
Sulu kar altında sarıçiğdemler,
Yetince seyreyle Yozgat ilini.
Vakt erişip can gelince yazıya;
Yüz verilmez artık derde, sızıya.
Yanık kaval, koyunları kuzuya
Katınca seyreyle Yozgat ilini.
Azade serpildim yâr kucağında,
Ham meyveydim piştim aşk ocağında,
Ebedi uykuya can toprağında,
Yatınca seyreyle Yozgat ilini.
Yusuf DURSUN /24.08.2017
Zeytinburnu/ İSTANBUL
SALI PAZARI
Salı’nın hazırlığı bir gün evvelden başlar,
Eşlik eder köylüye, şarkı söyleyen kuşlar,
Herkes bağda bahçede gün akşama dönünce,
Toplanır türlü mahsül Allah’ın verdiğince,
Çuval çuval fasülye, maydonoz, soğan, nane,
Elma, erik, cevizler; sayılır tane tane,
İstiflenir Süleyman emminin navgunata,
Gece yarısı sefer başlayacak Yozgat’a,
Herkes ısmarıç verir, gizli ya da aşikar,
Liste başı değişmez; kara zeytin, çay, şeker,
Küçük yengem beklerdi, mektup yazdırmak için,
Ucunu yakardı ya bilmezdim acep niçin,
İki saat uykuyla başlıyor seferimiz,
Arkamızdan dualar, mübarek zaferimiz.
Navgunatın üstünde yirmi yolcu giderdik,
Jandarmalar görmesin diye dua ederdik,
Muayenesi geçmiş, istiab haddi aşmış,
Yozgat’a girdik işte, feleğin aklı şaşmış,
Şükür sana Yarabbi, uğramadan nazara,
Daha gün ışımadan geliverdik pazara,
Yükleri indirirken ezan yeni okunur,
Nedendir bilmiyorum bana nasıl dokunur,
Bereket duasıyla tezgahları açardık,
Zabıta görününce ortalıktan kaçardık,
Er mektubu gönderip, bekleyen az ötede,
Vergi keserler diye, göz ardında sotede,
Bekleyen navgunata tekrar istif olurduk,
O küçücük dünyada nasıl huzur bulurduk.

ki, adalet yerine
bulacak ve bir daha
kimse ülkemizin güzide
okulları olan imam
hatiplerden mezun
olanlar hakkında böyle
pervasız davranışlara
cüret edemeyecektir. Son
olarak okullarımızdan
mezun olmanın haklı
gururunu taşıyan imam
hatiplerin bu toprakların
mayası, harcı, irfanı
olduğuna inanan
işadamı, bürokrat,
siyasetçi, akademisyen,
esnaf kısacası herkesi
Mütercimler hakkında suç
duyurusunda bulunmaya
davet ediyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

Vali Polat hem denetledi
hem de uyardı
Yozgat’ta korona virüs
ile mücadele kapsamında
geniş kapsamlı denetim
yapıldı. Yozgat Valisi Ziya
Polat, iş yerleri ve toplu
taşıma araçlarında Kovid-19
denetimi gerçekleştirdi.
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal
Köse, İl Jandarma Alay
Komutan Yardımcısı Albay
Ekrem Mengi, İl Emniyet
Müdürü Murat ESertürk’ün
katıldığı denetimlerde
esnaf ve vatandaşlara
maske, mesafe ve hijyen

konusunda uyarılar
yapıldı. İl genelinde her
gün geniş çapta korona
virüs denetimlerinin
gerçekleştirildiğini
söyleyen Yozgat Valisi Ziya
Polat, “Denetimlerimize
her gün devam ediyoruz.
Bugün farkındalığı
daha da artırmak için il
protokolü ile korona virüs
denetimine çıktık. Uyarı,
idari ve kapatma cezaları
uyguluyoruz. Dün itibari
ile bir karar daha aldık.
Özellikle pozitif olup evde

karantina altında olan
vatandaşlarımızı evde
bulamadığımız zaman
onları KYK yurtlarımızda
misafir edeceğiz. Bu
süreçte yaptığımız tüm
masrafları onlardan
tahsis edeceğiz. İnşallah
bunlara gerek kalmaz.
Vatandaşımız kendi sağlığı
ve toplumun sağlığı için
evde kalırlar. 100’ün
üzerinde filyasyon ekibimiz
de çalışıyor. Bunun dışında
kurduğumuz mahalle
denetim ekiplerimiz

de her gün evde kalan
vatandaşlarımızı kontrol
ediyor. Bundan sonra
yazdığımız cezaları tahsil
etmek için her türlü çabayı
göstereceğiz. Yozgat’ımızın
sağlığı için herkesin
alınan tedbirlere uymaları
gerektiğini düşünüyoruz”

dedi.
Korona virüs salgınına
karşı vatandaşları uyaran
Vali Polat, vatandaşların
cep telefonlarına ‘Hayat
Eve Sığar’ programını
indirerek HES kodlarını
almalarını da istedi.
Haber Merkezi

Başarıyla temsil etti

Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında
kurulan BeeM Takımı TEKNOFEST kapsamında
katıldıkları TÜBİTAK Elektrikli Araba Yarışları’nda
117 başvurudan yarış alanına gelme hakkı
kazanan 48 takım arasına girdi. Teknik kontroller
sonrasında yarış etiketini alarak piste çıkmaya
hak kazanan 20 takım arasına giren BeeM Takımı,
3 farklı yarışta sırasıyla 4.’lük, 9.’luk ve 6.’lık
dereceleri aldı.
Ayrıca 5 parçada yerlilik onayı ile “Tanıtım
ve Yaygınlaştırma Ödülü” kazandı. BeeM Takımı
hemen sonrasında aynı aracı modifiye ederek 132
takımın başvurduğu ikinci yarış olan TEKNOFEST
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları’na
katıldı. Yıl boyunca yapılan raporlar, sunumlar
ve videolarla gerçekleştirilen elemeleri geçerek
yarış alanına gelmeye hak kazanan 17 finalist
arasına giren takım, teknik kontroller sonucunda
da 13 takım içerisine girerek yarışmaya girmeyi
başardı.Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik

ÇELiK

Mühendisliği bölümü olarak
otonom araç teknolojileri
üzerine çalışıp geliştirerek
sayılı üniversiteler arasına
girmeyi hedeflediklerini
belirten BeeM Takımı üyeleri,
henüz çok yeni bir teknoloji
olan otonom araç sistemleri
üzerine yapılan bu
çalışmaların ülkemiz
açısından önemli bir
kazanım olduğunu
belirtti. BeeM takımı
tarafından üretilen
“İnova” isimli aracın
yarışmalar boyunca ilgi odağı olduğunu sözlerine
ekleyen Beem Takımı üyeleri, pandemi süreci
de dahil olmak üzere zorlu süreçlerden geçerek
yılmadan, pes etmeden, sonuna kadar teknoloji
üretmek sevdasıyla, milli bir şuurla çalışan BeeM
takımını destekleyen başta Rektörümüz Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
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Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Yücel Güney olmak üzere tüm takım üyelerine ve
sponsorlara teşekkür etti. Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TEKNOFEST
kapsamında TÜBİTAK Elektrikli Araba Yarışları’nda
üniversitemizi başarı ile temsil eden Beem Takımı'nın
üyelerini kutlayarak bu başarının üniversitemiz için
gurur verici olduğunu belirtti. Murat KARATEKİN
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Rıza YORULMAZ / İSTANBUL

alenen hakarette
bulunarak aşağıladığını,
bir tv programında sıradan
bir cümle gibi görünen
fakat gayet bilinçlice sarf
edilmiş cümleler aslında
kurulduğu günden bu
yana imam hatip camiası
ve değerlerine düşman bir
zihniyetin dışavurumudur.
Hedefi Türkiye’dir.
83 milyonluk birlik ve
beraberliğimizdir. Suç
duyurumuzun gereğinin
yapılacağına, ülkemizi,
milletimizi, çocuklarımızı
bugünlerimizi ve
yarınlarımızı hedefleyen
bu tür davranışların
cezasız kalmayacağına
inanıyoruz. Biz biliyoruz
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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MACRON

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Biz Avrupalılar, Türk halkına
değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert
olmalıyız." küstah açıklamalara serti tepkiler geldi.

Macron, yaptığı açıklamada “Türkiye bölgede artık bir ortak
değil, sorunumuz Türk halkı ile değil Erdoğan hükümetiyle”
ifadelerine yer verdi. Macron’un bu hadsiz açıklamalarına hem
vatandaş, hem siyasilerden oluşan her kesimden cevaplar
gecikmedi. Macron’a verilen ortak mesajda ‘Biz her siyasi
görüşten bir araya gelen bir milletin evlatları olarak gerektiğinde
birlik olmayı, ülkemiz üzerinden siyasi oyunlar çevirenlere tek
yumruk olup cevap vermeyi biliriz” düşüncesi öne çıktı.
“SÖMÜRGECİ TAKTİĞİ”
Macron’un açıklamalarının tipik sömürgeci taktiği olduğunu
dile getiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Macron’un; ”sorunumuz
Türk halkıyla değil Erdoğan’la” sözü, tipik sömürgeci taktiğidir.
Sömürgeciler, önce vatansever liderleri halkına indirtir, sonra da
o ülkeyi sömürür. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip Türk
halkına, bu taktikler sökmez. Hâlâ anlamadınız mı sayın Macron?
Türk halkı ve Türkiye ile tehdit diliyle konuşulamaz. Türk halkı,
Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı ayın Recep Tayyip Erdoğan,
had bilmeyene had bildirmede büyük ustalardır. Umarım sayın
Macron, böyle bir ders almak zorunda kalmadan, sayın Erdoğan
kompleksinden kurtulur” diye konuştu.
“ERDOĞAN TÜRKİYE’DİR”
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “ Parmak salladıkları,
emir buyurdukları Türkiye geride kaldı. Bugün,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde
tarihinden ilham alarak büyüyen, Bölgesel bir güç olan Türkiye
var. Bu tarihi silkinişi Macron ve avaneleri durduramayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

“KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”
AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Macron’un
açıklamalarına sert çıktı. Dursun, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Macron “Sorunumuz Türk halkıyla değil
Erdoğan’la” demiş. Siz Bay Macron burayı kolayca
kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu
ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya
kimsenin gücü yetmez. Başta Cezayir olmak üzere
milyonlarca Afrikalının kanı var sizin ellerinizde. Bay
Macron. Japonya’da yediğiniz azarı hazmedemediyseniz
size bir kasa Beypazarı soda lazım. Yunanistan’ı boş verin
biz yüz yıl önce onları denize döktük” ifadelerini kullandı.
“FRANSA YAKIN TARİHİNE BAKSIN”
Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan,
Cumhurbaşanı’na yapılan her hakaretin Türk Milleti’ne
yapıldığını belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un
sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yapmış olduğu saygısız
ve seviyesiz sözlerdir, böyle bir makamı temsil eden birisinin
böyle sözleri söylenmesi düşündürücüdür, Türk Devlet Örf
ve Ananelerini göre, Cumhurun Başına yapılmış her fiil ve
hakaret Yüce Milletimize yapılmış gibi değerlendirilir, bu
türden çıkışlar her zaman olagelmiştir, çokta önemsemiyoruz,
yolumuza bakıyoruz, medeni gibi gözüken sömürgeci Fransa
yakın tarihine baksın, sömürdükleri ülkelerin durumu ortadadır,
sonuç itibarı ile herkes karakterinin gereğini sergiler” şeklinde
konuştu.
“BİZ ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİLİZ”
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Adem

Kızılay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un
hadsiz açıklamasına tepki gösterdi. Bu ülkenin seçilmiş
Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan bu açıklamanın bir
izahı olmadığını dile getiren Kızılay, “ Biz her zaman
Cumhurbaşkanımızın, seçilmiş hükümetimizin yanındayız. Biz 3.
Dünya ülkesi değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la
sorunu olanın Türk halkıyla sorunu var demektir” ifadelerine yer
verdi.
KABUL EDİLEMEZ
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Macron’un
açıklamalarına karşı, “Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan
bu açıklamalar kabul edilemez” dedi.
YANINDAYIZ
DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Seçilmiş
Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını belirterek, “Seçilmiş
Cumhurbaşkanı’na yapılan bir saygısızlık Türk Milleti’ne
yapılmıştır” dedi.

SOKAKTAKİ VATANDAŞ NE DİYOR?
Konuyla ilgili mikrofon
uzattığımız Yozgatlı
vatandaşın bu konu
hakkındaki görüşleri
şöyle;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

'Ters gözle bakılmasına
müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Doğu Akdeniz
kıta sahalarıyla birlikte
Türkiye'nin, kendi hak ve
menfaatlerine; zerre, bir milim,
şu veya bu şekilde ters gözle
bakılmasına dahi asla müsaade
etmeyeceğini belirterek,
"Karadeniz’de elde ettiğimiz
başarılı sonuçları inşallah Doğu
Akdeniz’de, Kıbrıs ile birlik ve
beraber çalıştığımızda burada
da bu güzel haberleri alacağız"
dedi.Oktay, beraberinde
KKTC Başbakanı Ersin Tatar,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ve KKTC Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz ile birlikte Mersin'in
Anamur ilçesi açıklarında
onarım çalışması yapan Norveç
bandıralı 'Skandi Seven' adlı
gemide incelemelerde bulundu.
Oktay, helikopter ile geldiği
gemideki incelemeleri sırasında
yaptığı açıklamada, Anadolu'nun
can suyunu KKTC'ye taşıyan
borularda ocak ayında meydana
gelen arızanın onarılmasında
sona gelindiğini belirterek,
25 Eylül'den itibaren yeniden
su verilmeye başlanacağını
söyledi.

Oktay, gemide yetkililerle
gerçekleştirdiği toplantının
ardından gazetecilere
açıklama yaptı. 'KKTC Su
Temin Projesi'ni, "Dünyanın
en muhteşem projelerinden
biri" diye nitelendiren Oktay,
“Hala açıldığı gün de bugün
de dünyanın tek projesi olan
su altından, Türkiye’den,
Toroslar’dan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ne su
temin ediyor. Bu çerçevede
Anamur açıklarında gemideyiz.
106 kilometrelik bir hattan
bahsediyoruz.
Bu 106 kilometrelik hattın
80 kilometresi deniz altından
asılı şekilde Türkiye’den,
Toroslar’dan Geçitköy’e
giden su hattı. 2015 yılında
Cumhurbaşkanımızın açılışını
yaptığı, yine Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın
direktifleriyle ‘Kıbrıs Türkü
susuz kalmayacaktır.
Türkiye’den ne gerekiyorsa
sonuna kadar yanlarında
olacağız, birlikte olacağız'
talimatlarıyla gerçekleşen
bir projedir ve bu anlamda
dünyanın tek projesidir” diye
konuştu. İHA

Güler Üstüntaş: Erdoğan’da Türk
halkından. Macron olayı kişiselleştirmiş
ama Erdoğan da Türk olduğu için
Türklere yönelik bir şeydir bu. Birimiz
hepimiz hepimiz birimiziz biz’’.

Feyzullah Aslan: Erdoğan kim için
çalışıyor. O da Türk milleti için çalışıyor.
Macron, sözde Türk halkına yalakalık
yapıyor da Türk halkı her zaman
Erdoğan’ın arkasındadır’’.

Muttalip Karadavut: ’Erdoğan’ın sesi
keserim zannediyor ama Erdoğan’ın
arkasında Türk halkı var. Türk halkı
haklarından taviz vermez. Erdoğan
Akdeniz’den kesinlikle taviz vermez
çünkü zaten bizim kendi haklarımız.
Akdeniz bizim geleceğimizdir’’.

İsmini Vermek İstemeyen Vatandaş:
Geriye dönüp tarihe baksınlar. Onların
geçmişte nasıl olduklarını ve burada
şahıslara değil Türk milletine karşı bir
cephe aldıklarını düşünüyorum.

Kerim Üstüntaş:
Erdoğan ile
problemi olan,
80 milyon
Türkiye’yle
problemi var
demektir. Bunun
hakkında bir
şey söyleyen
Türkiye’nin
tamamına
söylüyordur.
Çünkü Erdoğan
demek Türkiye
demek o da
Erdoğan’a
söylüyorsa
tüm Türkiye’ye
söylüyor demek.

GÜNCEL
Gördüm
Bugün

SEMİHA
ARASBORA
* Semiha Arasbora

Kısa gecelerde
hayırlar olsun
Karışık karalı düş
gördüm bugün
Önem ver yol çiçek
cayırla dolsun
İnsanoğlunu da boş
gördüm bugün ..

Bozulunca dünya değişti yerler
Ayak takımını baş gördüm bugün
Temizlik imanın yarısı derler
Bizim sokakları leş gördüm bugün...
* Murat meral
Ağızları kavuşmuyor gülmeden
Kulların hakkına girer bilmeden
Herkeste cenneti umar ölmeden
Kibirle şeytanı eş gördüm bugün ...
* Semiha Arasbora
Feleğin çarkın da ipe dizilen
Zalim tokatını yeyip ezilen
Yanaklardan bocuk boncuk süzülen
Mazlumun gözünde yaş gördüm bugün.
* Murat Meral
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Kenevir Yozgat'a değer katacak
Yozgat Bozok Üniversitesi
kenevirde ihtisaslaştı ve bu
anlamda kenevirin Yozgat
ve ülke ekonomisine katkı
sağlaması için çalışmalarını
hızlandırdı. Bu anlamda
Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın
çabası da göz ardı
edilemeyecek düzeyde.
Biz de Yozgat Çamlık TV
olarak vatandaşa mikrofon
uzattık. Bozok Üniversitesi
ekonomiye katkı sağlamak
için kenevir yetiştiriyor.
Sizce kenevirin ekonomiye
katkısı olur mu? Sorusuna
vatandaşın verdiği cevaplar
şöyle;

Uymazlar kurala bilmezler yasak
Fermanlar yazarak döşemi asak
Kalpler fasik olmuş fikirler pasak
Aklı kıt yüreği taş gördüm bugün ..
* Semiha Arasbora
Yüzünde nur yoktur sözünde feiz
Fetvası hazır bu zamanda caiz
Çoluğun çocuğun rızkıymış faiz
Cehennemde pişmiş aş gördüm bugün....
* Murat Meral
Hakk'ın kelamından pek ırak kaldık
Boş hayeller kurup zamandan çaldık
Son pişmanlığı da faydasız bulduk
Kalbi temizleri keş gördüm bugün..
* Semiha Arasbora
Az biraz mola ver dertten bi-haber
Uğramıyor sizin köye gam keder
Gölge gölge gezip akşama kadar
Sen gibi yatmadım iş gördüm bugün...
* Murat Meral
Kime sorsam herkes kendince haklı
Ne dertleri varmış sandıkta saklı
Koru Rabbim senin verdiğin aklı
Aras'ım alemi hoş gördüm bugün ..
* Semiha Arasbora
Şu Aras Muradı'n derdini deşti
Son damla düşünce bardakta taştı
Yazın ortası tam temmuz on beşte
Gönül diyarını kış gördüm bugün..
* Murat Meral
Semiha Arasbora /Murat Meral
Dostça hasbihal

Komisyon'dan

tam destek

TÜBİTAK tarafından organize edilen
ve Avrupa Komisyonu’nca finanse
edilen 'Ufuk2020 MSCA' proje çağrısına,
'Şeker ve Şekerleme Endüstrisinde
Alternatif Kalite ve Güvenilirlik
Yöntemlerinin Geliştirilmesi' isimli proje
ile katılan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi,
komisyondan mükemmele yakın not
alarak, büyük bir başarıya imza attı.
Kayseri Şeker Ar-ge Merkezi
ortaklığında, TÜBİTAK 'Ufuk2020'
Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet
bileşeni altında yer alan 'Marie
Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım
Destekleri' alanı ve Araştırma ile
Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)
kapsamında sunulan proje, Ufuk2020
desteklerinden ve eğitimlerinden
faydalanmaya hak kazandı.
Uluslararası ismi 'Akronimi
SuChAQuality' olan (Sugar, Chocolate,
Confectionery Authetiticity and Quality)
proje, Avrupa Komisyonu tarafından
yapılan değerlendirmelerde tam puana
yakın bir not alıp listenin başlarında
fonlanarak, büyük bir başarıya imza attı.
Proje kapsamında şeker ve şekerleme
endüstrisinde alternatif kalite ve
güvenilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi
planlanıyor.
Koordinatörlüğünü ODTÜ Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Halil Mecit Öztop’un yapacağı
projede, 9 farklı ülkeden 12 ortak
bulunuyor. Kayseri Şeker’in ortak olarak
yer aldığı projenin toplam bütçesi ise
yaklaşık 1.6 milyon Avro.

Şefik Mert: Daha
önce büyüklerimiz
üretirdi. İplik hale
getirirlerdi. Bunu
ne kadar inceltirler,
pazarlamaya
sunarlar. Her imalatın
Türkiye’ye faydası var.
Hele birde üniversite
yapıyor ki onların
finansmanı da hazırdır.
Pazarlamasını güzel
yaptıklarında Türkiye
ekonomisine çok
faydası olacaktır.

Saffettin Şahin:
Kenevir nede
kullanacağız. Faydası
olur mu bilmiyorum.
Keneviri tanımak
lazım. Ülkeye faydası
nedir. Kenevir
dediğinde aklımıza
çedene geliyor.
Çedene Yozgat7ın
özel yiyecekleri vardır.
Onlarda kullanılıyor.
Ekonomide ilaçta
ne de kullanılıyor
bilmiyorum.

Emrah Aydın:
Kenevirden ilaç
üretildiğini biliyorum.
Arkadaşlar ilaç
üretimine başladı.
Buralarda olmayan
şeylerin yapılması
gerekiyor. Zaten hiçbir
şekilde karşılanmıyor.
Bozok üniversitesinin
çalışmalarını gayet
başarılı buluyorum.
Yozgat'a katkı
sağlayacağını
düşünüyorum.

Ömer Arsu: Ekonomi
de canlanır. Birde
kenevirin farklı şeyleri
de var. Ağaç kesimi
yavaşlar. Ama yanlış
siyasetten yanlış
şeylerden Türkiye’de
yasaklanmış ve diğer
yerlerde devam etmiş
bir üründür.
Bir tane kenevirin 4-5
tane ağacı kurtardığını
biliyoruz. Kenevir
önemli bir şey.

İsmail Yozgat:
Üniversitemizin
bir katkısı olur.
Bu katkılardan
dolayı hocalarımıza
teşekkür ediyorum.
Yozgat’ımıza hem
ekonomik hem de
esnafımız için güzel
bir yatırım olmuş olur.
Furkan Dalgıç:
Onun hakkında
bilgim yok. Ülkenin
işine yarayacak her
şey yapılmalı. Bir
şekilde ekonomi
desteklenmeli.
Yapılan her
yatırımın Yozgat'a
faydası olacağını
düşünüyorum.
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Baş ağrısı
günahına
keffârettir

HÜSEYİN
KOÇ
Kâsım bin Muhaymire’nin rivâyet ettiği
hadîs-i şerîflerden
bazıları: Ebû Humeyd’den rivâyet etti:
“Bir müminin başı ağrır
veya ona acı veren bir
diken isabet ederse,
Allahü teâlâ bu yüzden
kıyâmet gününde ona
karşılık hem bir derece
verir ve hem de günahına keffâret yapar.”
“Evlendiğim ve
evlendirdiğim kimseler,
cennetliktir.” Şüreyh
bin Hânî’den rivâyet
etti: Hazreti Âişe’ye
(radıyallahü anha),
mest üzerine meshi
sordum. “Ali’ye git”
dedi. Hazreti Ali’ye (radıyallahü anh) gittim.
Ona sorunca, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)
bize “Mukîm olunca,
bir gün ve gece, mest
üzerine mesh yapabileceğimizi, bu müddetin,
yolcu için üç gün üç
gece olduğunu” buyurdu, dedi. Abdullah bin
Ömer’den rivâyet etti:
Resûlullah efendimiz
buyurdu ki: “Müslümanlardan birinin vücuduna bir rahatsızlık
gelirse, Allahü teâlâ,
onu koruyan hafaza
meleklerine, bu kulumun daha önce yapıp
da, hastalığı sebebiyle
yapamadığı, her gün ve
geceki amellerini yap-

mış gibi yaz, buyurur.”
Resûlullah efendimiz Mu’âviye bin Ebû
Süfyân için; “Allahım
Ona kitabı (yazıyı)
ve hesabı öğret, onu
azaptan koru” buyurdu.
Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) anlattı:
“Biz Resûlullah efendimizin huzurunda oturuyorduk, önümüzde
olgun ve taze hurmalar
vardı. Resûlullah efendimiz hem kendileri
yiyor ve hem de bize
yediriyorlardı. Bunun
üzerine ben ‘Yâ Resûlallah! Siz hem yiyorsunuz ve hem de bize
yediriyorsunuz’ dedim.
O zaman Resûlullah
efendimiz ‘Evet’ deyip,’Cennette de böyle
yaparız, birbirimize
yediririz’ buyurdu.”
Buyurdular ki: “Soframda iki çeşit yemek
bulunmamıştır.” “Kendi
görüşünü beğenip, onu
kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda
ısrar eden bir kimseyi
görürseniz, onun hüsrana uğraması tamam
olmuş demektir.”
“Bir kimse câmiye
gittiği zaman, her adımı
onun hem bir derece
yükselmesine ve hem
de, bir günâhının yok
olmasına sebeb olur.
Aynı zamanda, câmiye kendisinden sonra
gelen herkesten, onun
için bir miktar sevap
yazılır.”
Anlatılır ki, “Bir
kimse insanların başına
geçer ve onların ihtiyâcını giderirse, Allahü
teâlâ da kıyâmet günü
ona yardım eder, sıkıntısından kurtarır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen – Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim.
hükümsüzdür. Mübine Üner
2930525 numaralı kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Seyidrahman Rahmani
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Mohamed Osman Ahmadzai

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

10 ilde FETÖ operasyonu
Balıkesir
polisi, FETÖ'nün
mahrem imamlarına
yönelik 10 ayrı ilde
operasyon başlattı.
Balıkesir
Cumhuriyet
Başsavcılığı

koordinesinde
Balıkesir Emniyet
Müdürlüğü KOM
Şube ekipleri
tarafından 10 ayrı
ilde FETÖ'nün
mahrem imamlarına
yönelik operasyon

başlatıldı.
Örgütün
polis okulu
öğrencilerinden
sorumlu olduğu
iddia edilen
mahrem imamlara
yönelik yapılan

operasyonda
2010-2014 yılları
arasında Balıkesir
Polis Okulu mahrem
imamlığı yaptığı
tespit edilen ve
haklarında herhangi
bir adli soruşturma
kaydı bulunmayan;
aralarında 1 polis
memuru, 1 komiser

yardımcısı, 5
öğretmen, 1 infaz
koruma memuru, 4
özel sektör çalışanı
ve 1'i işsiz olmak
üzere toplam 13
şüpheliye yönelik
operasyon, Balıkesir
merkezli, İstanbul,
Ankara, Kars,
Kocaeli, Şanlıurfa,

Hatay, Yozgat, Bursa
ve Bingöl illeri olmak
üzere 10 ayrı ili
kapsıyor. İHA
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Yozgat'ta kazanlar kaynıyor

10 personele
330 bin ödeme
Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, verdiği
sözleri tutmaya devam
ediyor. Akdağmadeni
Belediyesinde çalışan
10 sözleşmeli personelin
2012-2018 yılları
arasında ödenmeyen
ek ödemeleri Belediye
Başkanı Nezih Yalçın’ın
talimatıyla ödendi.
Yerel seçimler
öncesinde sözleşmeli
personel alacaklarının
verilmesi ile ilgili sözünü
tuttuğunu dile getiren
Başkan Yalçın, “10
sözleşmeli personele
fiyat güncellemesiyle
birlikte toplamda 330 bin
187 TL ödeme yapıldı.
2012/2265 sayılı Bakanlar

Kurulu Kanununda
belirtilen Sözleşmeli
Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Kararı
uygulayarak geçmiş
dönemden gelen
personel alacaklarını
belediyemizin öz
kaynaklarıyla ödedik.
Halkımıza hizmet
vermiş ama emeğinin
karşılığını alamamış
personelimizin hakkını
teslim ettik. Görevi
devraldığımız günden
itibaren uygulamış
olduğumuz mali
disiplin çalışmaları ile
belediyemizin mali
yapısını geliştirmek
için büyük çaba sarf
ediyoruz. Bir taraftan
ilçemizin eksiklikleri

belirleyip gideriyoruz
bir taraftan da
geçmişten gelen bu tür
alacakları da ödüyoruz.
Çalışanına hakkını veren
ama ödediği maaşın
son kuruşuna kadar
da hakkını alan bir
anlayışın temsilcisiyiz.
Ayrıca özellikle
vurgulamak istediğim
bir nokta daha var. Bize
'Belediyeyi kazanırlarsa
personel maaşını
dahi ödeyemezler’
diyerek kendince
bizi küçümseyen
arkadaşlarımız yanıldı.
Merkezi bütçeden
gelen payların azaldığı,
Pandemi nedeniyle
hesap edilmeyen
harcama kalemlerinin

çıktığı bir dönemde
birçok belediye
personel maaşını dahi
ödemek için kredi
çekerken biz akıllı
bir planlama, yerinde
kararlar ile hem
personel ödemeleri
hem de planlanan
hizmetlerin hayata
geçirilmesi noktasında
sıkıntı yaşamıyoruz. Bize
inanarak emaneti ehline
verenlerin güvenine
layık olmak için gece
gündüz demeden
mücadele ediyoruz.
İnşallah halkımızın da
desteğiyle geleceğin
Akdağmadeni’ni
birlikte inşaa edeceğiz”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Türkiye’nin önemli
tarım bölgelerinden olan
Yozgat’ta bağ bozumunun
başlamasıyla köylerde kış
hazırlıkları da hızlandı.
Yozgat’ın Çekerek ilçesi
Arpaç köyünde bağ bozumu
başladı. Bağ bozumu
ile birlikte kış aylarında
sofraların vazgeçilmezi
olan pekmez kazanları da
kaynamaya başladı.
Sabahın erken
saatlerinde bin bir emek
ve gayretle bağlardan
toplanan üzümler,
traktörlere doldurularak
evlere taşınıyor. Toplanan
salkım salkım üzümler, ilk
olarak doğal maya olarak
kullanılan özel pekmez
toprağıyla buluşuyor.

Ardından killi toprakla
karışması için ezilen
üzümler, kıvama geldikten
sonra kaynatılmak üzere
büyük kazanlara konuluyor.
Meşe odunu ateşinde
2-3 saat sürekli kepçe ile
karıştırılarak kaynatılan
üzümler, kıvama geldikten
sonra süzgeçten geçiriliyor.
Bekleme süresinin ardından
kavanozlara alınan pekmez,
yemeye hazır hale geliyor.
Arpaç köyünde bağ
bozumuna başladıklarını
belirten Adem Öztürk, bu yıl
üzüm veriminin iyi olduğunu
söyledi. Öztürk, “Her yıl
Eylül-Ekim aylarında bağ
bozumu yapıp pekmez
kaynatıyoruz. Bağlardan
topladığımız sofralık

üzümlerin tamamını satma
imkanımız yok. Ürün fazla
olduğu zaman pekmez
yaparak kış hazırlığı
yapıyoruz. Bu pekmezlerin
bir kısmını kendimiz için
ayırıyoruz bir kısmını da
semt pazarlarında satarak
aile ekonomimize katkı
sağlıyoruz. Salkım salkım
toplanan üzümleri ezip
kabuğundan ayırdıktan
sonra, odun ateşinde
kaynatarak pekmez haline
dönüştürüyoruz. Yaptığımız
pekmezlerin kilosunu da
35-40 liradan satıyoruz"
şeklinde konuştu.
Adem Süzener ise bağ
bozumu gerçekleştirerek
pekmez yapımına
başladıklarını söyledi.

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

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

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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ÇEKİRDEKTEN YETİŞEN ESAFIZ
Pelemirde hasat zamanı
Yozgat’ta ilk defa
Boğazlıyan’a bağlı
Gövdecili Köyünde
İdris Oğuzhan ile
deneme ekimini
yapılan Pelemir
Bitkisinin hasadı
yapıldı. Yozgat Tarım
ve Orman İl Müdürü
Tanju Özkaya,
pelemir bitkisinin
Yozgat’ta gelişme ve
yetişme durumunu
gözlemlemek
amacıyla kıştan önce
ekim yapıldığını
söyledi. Özkaya,
ekimde Tarım ve
Orman Bakanlığı
Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü
tarafından geliştirilen
yerli Karahan çeşidinin
kullanıldığını söyledi.
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü olarak
Yozgat’ta alternatif
ürünlerle ilgili deneme
çalışmaları yaptıklarını
anlatan Özkaya,
“Bu kapsamda bu
üretim sezonunda
pelemir bitkisinin
deneme çalışmasını
yaptık. Amacımız
bu bitkinin İlimiz
şartlarında gelişim
ve verim durumunu
gözlemektir. Yapılan
bu deneme ile
gördük ki bu ürün
burada gayet iyi

yetişmektedir”
şeklinde konuştu.
Pelemir Nedir?
Pelemir, buğday
tarlalarında yabani
olarak yetişen doğal
bir bitki türüdür.
Son yıllarda yapılan
çalışmalarla içerdiği
yağ nedeniyle yağlık
bitki olarak öne
çıkmaktadır. Yapılan
araştırmalar bitkinin
tohumlarında sabit
yağ oranın yüzde
21- 26, protein oranın
ise yüzde 14-20
arasında değiştiğini
ortaya koymuştur.
İklim ve toprak
isteği bakımından
fazla seçici olmayan
pelemir bitkisi soğuğa
oldukça dayanıklı
tek yıllık bir bitkidir.
Toprak derinliği
fazla olmayan eğimli
ve erozyona maruz
marjinal alanlarda
tarımı yapılabilecek
önemli bir yağlı
tohum bitkisi olmaya
adaydır. Pelemir
yağında bulunan
epoksi asit bu yağın
bu haliyle yemeklik
olarak kullanılmaması
gerektiğini
göstermektedir.
Pelemir yağı
içerdiği yüzde 19-20
oranındaki miristik

asit nedeniyle sabun
sanayi için oldukça
elverişlidir Diğer
taraftan içerdiği
epoksi asit nedeniyle
deri ve tekstil
sanayinde kullanılması
uygundur. Ayrıca
pelemir tohumlarından
elde edilen un ve yağ,
düşük düzeylerde
(%0.5-3.0) buğday
ununa karıştırılarak
zayıf unların
kuvvetlendirilmesinde
geleneksel olarak
kullanılmakta
ekmeğin bayatlaması
geciktirme ve
hamurun daha
iyi kabarmasında
kendisinden
faydalanılmaktadır.
Fakat pelemir
ununun belli bir
düzeyden sonra
ekmeğe acılık verdiği
gözlenmektedir.
Bakanlığımız
Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından adaptasyon
çalışması yapılmış;
tohumlarından yağ
elde edilmiş, yağ asidi
bileşenlerine bakılmış
sonra bu yağdan
biyodizel üretilerek
yakıt özellikleri
incelenmiştir.
Haber Merkezi

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin
konuğu 66 yaşındaki
Tiffany Mağazası
sahibi Osman İçme
oldu.
50 yıl önce
çıraklıkla başlayıp
hala esnaflığa
devam eden Osman
İçme’ye mesleğinin
geçmişten
günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
BABAMA ŞAPKACI
ABDURRAHMAN
DERLER
Osman İçme,
“Babama şapkacı
Abdurrahman İçme
derler. Babamın
yanında esnaflık
yaparak, sanat
öğrenerek bu işe
başladım.
Çıraklık,
kalfalıktan sonra
babamın işini devam
ettirdim. Askere

gittim.
Askerden
geldikten sonra
kendi adıma iş yeri
açtım” dedi.
YARIM ASIRDIR BU
İŞİ YAPIYORUM
50 yılı aşkın
süredir esnaf
olduğunu belirten
İçme, “yarım asırdır
bu iş içerisindeyim.
Esnaf çocuğuyum
ve esnafım.
Çocuklarımda esnaf.
2 oğlumun da 2
işyeri var. Ben de
çocuklarıma şuanda
yardımcı oluyorum”
şeklinde konuştu.
DÜRÜST VE
SAĞLAM BİR
ESNAF OLMAK
İSTİYORUM
Hayalinde de
dürüst ve sağlam
bir esnaf olmak"
şeklinde konuştu.
İçme, “O düstur

üzerine aynen devam
ediyorum. Sağlam,
dürüst ve ahlaklı
bir şekilde işimize
devam ediyoruz.
Benim 45 sene önce
ortaokula giderken,
öğrenci iken
müşterimdi. Şimdi
evlenmiş. Çoluğu
çocuğu var. Kızı
üniversiteye gidiyor.
Yine aynen müşterim
var”ifadlerini
kullandı.
YARDIMLAŞMA
YOK
İçme, “Dünden
bugüne esnaflık
hayatında değişen
çok şeyler var.
Önceki yıllarda
bizim zamanımızda
esnaflar arasında
yardımlaşma
olurdu. Şimdi o
kadar yardımlaşma
olmadığı gibi hatta
yok zaten. O zaman

herkes birbirinden
para alışverişi
yapardı. Artık herkes
birbirinin yardımcısı
olurdu. Şimdi o
yardımlaşma yok.
Şimdi işe paran
kadar adamsın”
dedi.
AHİLİK GELENEĞİ
YOK
Yozgat’ta ahilik
geleneğinin yok gibi
olduğunu söyleyen
İçme, “Yozgat’ta
ahiliği o kadar
bilen kişi de yok”
fadelerine yer verdi.
BİLDİĞİNİZ İŞİ
YAPIN
Yeni iş yeri
kuracak olanlara
da tavsiyelerde
bulunan İçme, “Yeni
işyeri kuracak olan
esnaf arkadaşlara
tavsiyelerim de
olacak. Şimdi
dışarıdan bazı

mağazalara
bakılıp çok iş yapıyor
deniyor. Çok iş
yaptığı için bu işte
bu meslekte çok
güzel iş var. Bende
bu işi yapayım diye
giriyor. Zaten bu işi
bilmiyor. Bilmediği
zamanda hem
kendi zarar ediyor,
kaybediyor hem de
etrafındaki kişilere
esnaflara zararı
oluyor. Ben esnaf
çocuğuyum, esnafım,
çocuklarımda
esnaf. Çünkü bir
çekirdekten yetişme
esnafız. Dağdan
eğme değil” diye
konuştu.

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

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

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

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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FİYATI: 1.00 TL

Çamlıkspor

transfere doymuyor
Yozgat 1. Amatör küme takımlarından
Çamlıkspor’da iç ve dış transfer görüşmeleri
sürüyor.
Yeşil-beyazlı takım son olarak dört
oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Çamlıkspor, Kemal Akkaya, Cihan Berat
Fidancı, Uğur Fidan ve Hüseyin Doğan’ı
renklerine kattı.
Takım Genel Kaptanı Çetin Uyar, bu sezon
güçlü bir kadro kurmak istediklerini söyledi.
Uyur, “Yeni sezonun çalışmalarını
sürdürüyoruz.
Kulüp Başkanımız Alper Bölükbaşı ve
Teknik Direktörümüz Avni Yılmaz ile istişare
ederek transferlerimizi gerçekleştiriyoruz.
Bu doğrultu da dört ismi daha bünyemize
kattık.
Kemal Akkaya, Cihan Berat, Uğur Fidan ve
genç oyuncumuz Hüseyin Doğan’ı kadromuza
kattık.
Transfer çalışmalarımız devam ediyor.
Yeni isimlerle anlaştıkça kamuoyu ile
paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Yozgatspor’dan transfer açıklaması
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da yeni sezon
hazırlıkları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı yönetim anlaşılan ve daha
sonra transferlerinden vazgeçilen futbolcularla
ilgili bir açıklama yaptı.
Transferi gerçekleşmeyen oyuncularda
yönetim ve teknik heyetin noksanı yada
kurusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada,
“Takımımız büyük bir moral, inanç ve
heyecan içerisinde sezon hazırlıklarına devam

etmektedir. Takımda çok üst düzeyde birlik,
beraberlik ve kardeşlik ortamı vardır. Bu süreç
içerisinde pandemi ile ilgili yaşadığımız ve
kamuoyuna duyurduğumuz ciddi boyuttaki
sıkıntı bizi üzmüştür.
Ancak inşallah bu sıkıntıyı da aşacağız.
Bir aylık kamp döneminde kulübümüzle
her konuda anlaştığı halde 4 futbolcumuz
takımdan ayrılmıştır. Şurası bilinmelidir ki hiç
kimseyle zorla anlaşılmamış, zorla fotoğraf
çekinmemiştir.
Kulüple anlaşıp fotoğraf verdikten sonra
anlaşılanın dışında, yeni bir takım taleplerde
bulunulması ya da kampta iken başka
kulüplerle görüşülmesi kabul edilebilecek bir
durum değildir.
Ayrıca bir gün arayla farklı kulüplerin
forması ile fotoğraf vermek te yönetimin ve
teknik heyetin noksanı ve kusuru ile oluşan bir
durum değildir.

Bu yüzden bir takım art niyetli kişi ve
grupların bu konuyu istismar edeceğini
bile bile teknik heyetin isteği ve yönetimin
de onayı ile bu futbolcularla yollarımız
ayrılmış ve gönderilmiştir. 1 aydır fedakârca
Yozgatspor için çalışan değerli futbolcu
kardeşlerimiz dururken, birilerine keyfi bir
takim ayrıcalıklar sağlamak kulüp prensipleri
ile bağdaşmamaktadır. Kimseyi rencide
etmemek adına daha detaylı açıklama yapmak
ta istemiyoruz.
Sonuç olarak en iyi neticeyi almak için
teknik heyet, futbolcularımız ve yönetim gerekli
her türlü çalışmayı yapmaktadır.
Kamp süresince ihtiyaç duyulan mevkilere
gerekli transferler de devam edecektir.
Konunun bu çerçevede değerlendirilmesini ve
gereksiz polemiklerle takımın yıpratılmasına
fırsat verilmemesini diliyoruz” denildi.
Haber Merkezi

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

