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Uçak'tan kurumsal istişare

Yozgat'ı konuştular
Yozgat Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak,
kurum ziyaretlerini
sürdürüyor. Uçak, Yozgat
Belediye Başkanı Celal
Köse’yi makamında
ziyaret ederek, belediye
çalışmaları hakkında da
istişarede bulundu.
>>> 3. SAYFADA

MHP'li başkanlar fikir
alışverişinde bulundu

Sorgun Belediye
Başkanı Mustafa Erkut
Ekinci Akdağmadeni
Belediye Başkanı Uzm.
Dr. Nezih Yalçın’ı ziyaret
Etti. Yozgat’ın Sorgun
Belediye Başkanı
Mustafa Erkut Ekinci,
MHP İl Genel Meclis
Üyesi Osman Yeşil
ve Sorgun Belediyesi
Meclis Üyesi Mesut Kaya
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih
Yalçın’ı ziyaret etti. 2'DE

AK Parti Yozgat'ta

Kongreye Hazır
AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer, 13 Ocak Çarşamba
günü yapılacak olan 7’nci
olağan il kongresinin hizmet
yolculuğunda AK kadroların
birlik ve beraberliğine vesile
olacağını söyledi. >>> 4'TE

BAY ÇAMLIK
AK Parti’nin
Kongresi’nden ne çıkar?

Ağalar, beyler…
AK Parti kongresinden
ne çıkar bu gün var mı
tahmini olan!
Yusuf Başer, eski-yeni
karışımından birliktelik mi
çıkaracak,
Ayrılıklar-gayrılıklar
devam mı edecek?
Kongreden ne çıkarsa
çıksın tahminim, eski ve
yeni karşımı toparlayıcı
isimler yer alacak listede.

Yusuf Başer ismi üzerinden tahmin yürütenler,
toparlayıcı misyon yüklüyordu. Öyle olacak gibi
görünüyor tabi bugünkü
kongre her şeye gebe. Kimin dediği olacak, Başer’in
mi mahallenin göbellerinin
mi?
Püf noktası tam da burada ağalar, beyler!
Bundan sonraki yazıyı
listeye bakıp yazayım…

HAYAT KURTARAN
UYGULAMA!
Yozgat Polis Eşleri Derneği
tarafından hazırlanan kadınların acil
durumlarda kullanabileceği mobil
uygulama olan Kadın Acil Destek
İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

4 FARKLI NOKTADA TANITILDI
Yozgat genelinde 4 farklı noktada tanıtımı
yapılan KADES uygulaması Cumhuriyet
Meydanında bürokrat eşleri ve emniyet
ekiplerince vatandaşlara tanıtıldı. Ekipler Lise
Caddesinde kadınlara bilgi vererek telefonlarına
uygulamayı indirmelerini sağladı. Uygulamayı
indiren kadınlar ise ilk denemelerinde kısa bir
süre sonra polisleri karşısında buldu. KADES
uygulamasını kullanan kadınlar uygulamayı
sonuç verici bulduklarını söyledi. Yozgat
Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk,
KADES uygulamasının Yozgat Valiliği, Yozgat
Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ve Polis
Eşleri Derneği'nin ortak çalışmasıyla kadınlara
tanıtılacağını söyledi. >>> 3. SAYFADA

VALi POLAT’TAN
SOSYAL HASSASiYET
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya
hesabından yapılan ihbar, yardım çağrısı
gibi toplumsal hayatı ilgilendiren olaylara
duyarsız kalmıyor. Son olarak ihtiyaç sahibi
vatandaşa ait twitter paylaşımına da cevap
veren Polat, ailenin adresini istedi. 3'TE
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AHMET
SARGIN
“ Memleket vardır;
sinemize ayna tutan
ve memleket vardır;
İçinde koca bir cihan
yatan. Bizimle beraber
yüreği atan. Bir ibik
huzmesi olup geçmişine geleceğine gök
kubbesinin tüm renklerini katan. Ve yolumuz Yozgat’a çıkarken
daha bir devleşiyor
yüreğime sığdıramayacağım vatan!
E-88 Karayolunda
ziyaretçilerini bekleyen
yorgun bir Anadolu
kadını gibidir O. Alın

çizgilerinde görürüm
ecdadın ayak izlerini...
Ellerinde kına kokusu
ve nefesinde bitimsiz
bir Anadolu dokusu,
ellerini açmış öylece
beklemektedir.
Ana sıcaklığında ve
samimiyetinde; çocuklarını arifeden
bekleyen yüzü güneş,
yüreği hasret yanığı
bir kadının elinden
çıkan katmerdir Yozgat. Bazlamanın buğusudur; naftalin kokulu
sandığında saklar ilk
çağların kanaviçelerini.
O ceviz oyması sandık
içinde buldum benliğimi!
Kimliğimi, geçmişimi ve geleceğimi. Bozok Yaylasının çiçeklerini kim
iğledi bu kanaviçelere
anne? Bu hangi zaferin
muştusu, bu hangi sultanın mendili? Bu yün
çorapları hangi han-

da ördün sen? Kimler
sevdalandı sana: Yozgat Ana, kimler aldı
seni? Hangi sevinci,
hangi zulmü gördün
sen?
Bir genç kızın iffetidir Yozgat. Bir
çocuğun masumiyeti,
bozulmamış doğası,
misafirperver sıcak
kanlı insanlarıyla.
Kaynağından fışkıran
soğuk bir suyun saflığında, geçen zamana
inat. Sahip olduğu
değerleri kucaklamasını bilen ve olduğu gibi
kalabilen; zaman törpüsünde kılıç kalkanların sesini duyarım. Zaman burada zamandır,
Saat Kulesinde tamdır
ayarım.
Bozkırın içinde özlediğim tek renktir
Yozgat. Sahip olduğu
tabiat güzellikleriyle
bir gelinin başına benzetirim onu. Çamlık
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Sevdamsın Yozgat

Milli Parkı, Akdağ Ormanları, Bebek pınarı
Mesire alanı, Kazankaya Vadisi ve Gelingüllü
Barajı insanın özünde
ne dert koyar ne de
maraz.
Bir çınarın koyu
gölgesidir Yozgat.
Serininde kaldığım,
üşüdüğüm. Biraz nefes
aldırandır Anadolu’nun
yanık topraklarına. Bu
coğrafyada kulak kesilirsen doğaya Sürmeli
Beyinin yanık sesini
bulursun bir kaval
sesinin büyülü sesinde kaybolur, tezene
değdiğinde saza mest
olursun. Büyülü bir aşk
hikâyesine şahadet
edersin.
Bilinen güzelliklerinin yanı sıra birbirinden güzel birçok saklı
değerlere de ev sahipliği yapan ve tüm dünyanın dikkatini çeken “
Yozgat Medeniyetlerin

Buluşma Noktası” sıfatını ezelden hak etmiştir.
Büyüknefes’te,
Çeşka’da, Alişar ve
Kerkenes’te arzın tozunu üflemeye görün.
Kim dedi Yozgat Sana:
“Sırra tutun ve kutlu
bir gize bürün”. Ben
bu coğrafyada tarihi
buram buram genzime çekmeyi bir yaşam
biçimi bilmişim. Dile
gelse duvarlar çok
şeyler söyleyecek.
Deli demeyeceklerini bilsem kulaklarımı
dayamak istiyorum bu
efsunlu duvarlara.
Masalsı bir şehir
sanki! Zaman törpüsünden geçen hanlar,
hamamlar, köprüler,
kümbetler ve minareler. Binalar hep üzerime üzerime gelmiştir.
O yüzden sevmem
uzayıp giden betondan hâsıl caddeleri ve

Neon yüklü sokakları.
Yozgat’ta yiğidin en
güzelini bulmuşum
ben. Sokakların ve
caddelerin en güzelini.
Kültür yitiğim olmuş
ve ben Yozgat’ın bu
yüzüne Aşığım. Gerçekten kolay değil bir
sevdayı dile getirmek,
bir tarihi yazmak, bir
sayfaya bir cihanı sığdırmak. Gönül ister bu
şehrin başına konfeti
gibi destanları yağdırmak.
Yozgat sözün kifayetsiz kaldığı, karşısında Pir’in mecalsiz
kaldığı kent! Tarihi bir
mirasın, soylu bir kültürün bir olup gönül
kapımızı çaldığı kent!..
Yozgat deryadır; Yozgat ummandır; O
duyduğumdur; O doyduğumdur; O yoluna
başım koyduğumdur.
O sevdadır, sevdanın
emrine uyduğumdur!..

Anamın dertli dizlerine senden medet
umduğum Yozgat.
Karabıyık Köprüsünden geçerken Yavuz’un
ayak seslerini duyduğum. Dedim ya: yüzü
güneş, yanığı sevdam,
ben kapında divan
durduğum. Çapanoğlu
Camisinde alnımı aşk
ile arzıma vurmuşum.
Ne varsa sende, sevda
diye bağrıma bastığım.
Bir türküsün bende
bozlak tadında. Dudaklarımın arasına
kıstırmışım:
Yozgat bende aşktır; Yozgat benim kitabımda yâr: “Dersini
almış da ediyor ezber/
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler/ Bu dert
beni iflah etmez del
eyler / Benim dert
çekmeye dermanım mı
var!..”
(İbrahim ŞAŞMA /
KARAMAN-)

Boğazlıyan'a tarihi eser

satmaya geldiler..
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
Ekipleri, Kayseri’den Yozgat’a gelen
bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Durdurulan araçtan tarihi eser çıktı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı,
gelen ihbar üzerine Kayseri’den
Yozgat’a gelen ve içerisinde tarihi eser
niteliğindeki sikke ve çeşitli figürlerin
olduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan
aramada eski dönemlere ait 13 adet
sikke, 3 adet güğüm, 3 adet küp, 2 adet
bakır kapaklı tepsi, 1 adet işlemeli

barut kutusu, 1 adet bakır tas, 1 adet
mumluk, 11 adet yabancı madeni para,
1 adet madeni taş olmak üzere toplam
36 adet değişik dönemlere ait tarihi
eser niteliğinde olduğu değerlendirilen
obje ele geçirildi.
Ele geçirilen malzeme ve tarihi
eserler Cumhuriyet Savcısı’nın
talimatıyla muhafaza altına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli ile ilgili adli
soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Tarık YILMAZ

ÇEKAŞ iÇiN TEMASLARDA BULUNUYOR
Yozgat’ta arazi kavgası:

2’Si AĞIR 5 YARALI

Genel Müdürü Sayın Hüseyin Velioğlu’nu
makamında ziyaret ederek belediyemiz şirketi
ÇEKAŞ ürünlerinin halk marketlerde satışının
yapılabilmesi için ön görüşme yaptık. Sayın
Genel Müdürümüze gösterdiği ilgiden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
Tarık YILMAZ
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde
çıkan arazi kavgasında 2’si ağır
5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yerköy
ilçesinde A.Y, M.Y. ve E.Ç.Y.
aralarındaki arazi anlaşmazlığı
nedeniyle O.Y. ve A.Y.'nin
Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş
yerini bastı. İki aile arasındaki
tartışma kavgaya dönüştü.
Taraflar tabanca, av tüfeği ve
bıçakla birbirine saldırdı. Açılan
ateş sonucu vücudunun çeşitli
yerlerine kurşun ve saçma
isabet eden iş yeri sahibi A.Y. ile
bıçaklanan A.Y. ağır yaralandı.
M.Y., E.Ç.Y. ve O.Y. de çeşitli
yerlerinden aldıkları bıçak
darbesi ile yaralandı. Yaralılar,
olay yerine gelen 112 sağlık
ekiplerince Yerköy Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Durumu
ağır olan A.Y. ve A.Y. ise Yozgat
Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
İHA

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar
tarafından hayata geçirilen ÇEKAŞ “Çayıralan
Emekçi Kadınlar Şirketi” ile ilçede yaşayan
kadınların ekonomiye katkı sağlamak
amacıyla kurulmasıyla birlikte resmi kimliğine
kavuşmasının ardından Başkan Codar
temaslarda bulunuyor.
Yozgat’ın Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar ÇEKAŞ’ın kimliğine kavuşmasının
ardından temaslara başladı. Başkan Codar,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halk
Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu’nu
makamında ziyaret ederek ÇEKAŞ ürünlerinin
halk marketlerde satışının yapılabilmesi için
ön görüşme yaptı.
Başkan Codar yaptığı açıklamada; “Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halk Ekmek
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Yabancı

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.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

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

Alış: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

10/-1
9/-3
10/0
7/-1

DAMLA
BAHAR ECZANESİ
ECZANESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Behişler
Cami karşısı No:3/E

TEL: 212 58 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

9/-3

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Engelli gazi, ya biz?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Engel…
Aslına bakarsanız
lügatlerden çoktan çıkardığımız, çıkarmamız
gereken bir kavram
değil mi?
Engelsiz bir dünya
için mücadele ederken

aslında en başından
başladık.
Başlangıç yeri neresi?
Tam da orası, engel!
Engeli, kavramlardan çıkarmak demek,
zihinlerden çıkarmanın
başlangıcı aslında.
Kavramlardan sildikçe,
zihinlerden, dolayısı ile
duygu dünyasından da
çıkarmış olacağız.
Eli, ayağı, gözü olduğu, tüm uzuvları tastamam yerinde iken
zihnindeki karanlık
dünyaya hapsolmuş
öylesine fazla insan

var ki etrafımızda.
Asıl mesele uzuvların
eksikliği mi, zihinlerdeki o güneşin sönmesi
mi?
Sanırım bu soruda
tercih yürütmek çok
da zor değil!
Pek çok yerel gazetede ve ulusalda da
yer alan Yozgatlı Gazi
haberine dikkat çekmek istiyorum.
Çamlık TV’nin her
akşam saat 19.00’daki
ana haber bülteni için
hazırlık yaptığımız sırada arkadaşlarım;
- Gazi haberinde
‘Engelli’ ifadesini kul-

lanmak doğru olur
mu? Gazi olmuş, bir de
engelli ifadesi kullanmak hem tekrar hem
de etik değil sanki
dediler.
Haklıydılar.
“Engelli Gazi” ifadesi hem gazimize hem
de verdiği yaşam mücadelesine saygısızlık
ve haksızlık olacaktı.
Aferin çocuklar, aferin…
İşte hassasiyet denilen olay tam da bu,
dedim arkadaşlarıma.
En başından beri
‘Yozgat Çamlık Gazetesi’, ‘Yozgat Çamlık

TV’ ‘www.yozgatcamlik.com’, hassasiyetler
temelinden yürüyor,
bu temelin üzerine
bina ediyor ediyor yayınlarını.
“İnsanı yaşat ki,
devle yaşasın” düsturu
vardır hepimizin çok
iyi bildiği.
Sanırım tam da burada başlıyor yapılan
her işin özü.
“Engelli Gazi”, ile
“Engelleri aşan gazi”
aslında bir birinden o
kadar farklı iki kavram
ki.
Bizler dünyamızı
engellerden soyutlar-

HAYAT KURTARAN
UYGULAMA!
Yozgat Polis Eşleri Derneği
tarafından hazırlanan kadınların acil
durumlarda kullanabileceği mobil
uygulama olan Kadın Acil Destek
İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından hazırlanan
kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil
uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı
(KADES) tanıtıldı.
Yozgat genelinde 4 farklı noktada tanıtımı
yapılan KADES uygulaması Cumhuriyet Meydanında
bürokrat eşleri ve emniyet ekiplerince vatandaşlara
tanıtıldı. Ekipler Lise Caddesinde kadınlara bilgi
vererek telefonlarına uygulamayı indirmelerini
sağladı. Uygulamayı indiren kadınlar ise ilk
denemelerinde kısa bir süre sonra polisleri
karşısında buldu. KADES uygulamasını kullanan
kadınlar uygulamayı sonuç verici bulduklarını
söyledi. Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem
Esertürk, KADES uygulamasının Yozgat Valiliği,
Yozgat Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü ve Polis
Eşleri Derneği'nin ortak çalışmasıyla kadınlara
tanıtılacağını söyledi. Esertürk, uygulamanın valilik,
belediye, Cumhuriyet Meydanı ve otobüs terminali
olmak üzere 4 noktada 17 kadın polisi tarafından
kadınlara tanıtımının yapılacağını ve akıllı telefonlara
uygulamanın indirileceğin ifade etti.
KADES'in sadece kadınlara yönelik hazırlanan bir

uygulama olduğunu aktaran Esertürk, "Bu uygulama
özellikle tehlike anında, şiddet görme ihtimali
olan veya şiddet görmüş kadın ve çocukları için
geliştirilmiş bir projedir. Proje, İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu'nun öncülüğünde Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde geliştirilmiş projedir. KADES,
şiddet gören veya tehlikede olan kadınlarımıza en
hızlı şekilde kolluk kuvvetlerinin desteğidir" dedi.
Esertürk, "Bu uygulamanın en önemli özelliği
sadece kadınların kullanmasıdır, erkekler
indiremiyor, tamamen kadın ve çocuklara yönelik
bir uygulama. Akıllı telefona indiriyorlar kimlik
numaraları ile beraber konum açık olması gerekiyor,
eğer konum açık değilse yardım istendiğinde polis
ikamet adresine gidiyor. Bu nedenle kadınlarımız
uygulamayı telefonların konumlarını açık bir şekilde
tutsunlar" şeklinde konuştu. Polisler tarafından
telefonuna KADES programı yüklenen Emine Kara
ise yoldan geçerken kadın polislerin telefonuna
programı yüklediğini söyledi. Programın çok faydalı
olduğunu anlatan Kara, ilk denemesinde kısa sürede
polislerin yanına geldiğini ve bilgi aldıklarını anlattı.
İHA

ken, bir gazi, ya da
bir insan, onu ifade
ederken, tanımlarken,
anlatırken ‘engelli’
ifadesini kullanmak ne
kadar doğru?
Üzerimizdeki sorumluluğun ağırlığını
bir kez daha hissettik.
Bir gazi…
Vatanı için canı
pahasına mücadele
ederken yaralanmış,
bir şekilde uzvunu
vatanına, milletine
ve inandığı değerler
uğruna feda etmiş bir
kahraman, hayatının
engelini aşmış, ölüme
kafa tutmuş.

O hayatın engelini
aşarken, engelli ifadesini bir gazi, bir insan,
hatta hiçbir canlı için
telaffuz etmek ne büyük bir haksızlık, ne
büyük saygısızlık, ne
büyük bir zul…
Hülasa, klasik bir
söylem çıkıyor burada
karşımıza; asıl engel
zihinlerde.
Bu engeli zihinlerden kaldıramıyor isek,
bir insan olarak uzvu
olmayanı engelli görüyor isek, zihnindeki
güneşi sönmüşlerin
sessiz ölümüne seyirci
kalıyoruz demektir.

VALi POLAT’TAN
SOSYAL HASSASiYET
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal
medya hesabından yapılan ihbar,
yardım çağrısı gibi toplumsal
hayatı ilgilendiren olaylara duyarsız
kalmıyor.
Son olarak
ihtiyaç sahibi
vatandaşa
ait twitter
paylaşımına
da cevap
veren Polat,
ailenin
adresini istedi.
Vali Ziya
Polat, yoğun
mesaisinde
halkla iç
içe olmanın
yanı sıra sosyal medyada da
vatandaşlardan gelen mesajlara
kayıtsız kalmıyor. Daha önce de
sosyal medya üzerinden gelen
ihbarları değerlendiren ve çözüme
kavuşturan Vali Polat, bu kez de

yardıma muhtaç vatandaş mesajına
kayıtsız kalmadı. Vali Polat, Twitter
üzerinden gelen ihtiyaç sahibi bir
aileye ait fotoğraflar üzerinden
yapılan
kömür ihtiyacı
talebine
‘Adres
bilgilerini
gönderir
misiniz’ yanıtı
verdi. Polat’a
gelen mesajda
‘Arkadaşlar
Yozgat
merkezde
yardıma
ihtiyacı olan
bir aileye
yardım topluyoruz. Yardım etmek
isteyenler elinden geldiği kadar
yardım edebilirler. Yarın kömür
götürülecek 1 torba kömür 30
TL’ ifadeleri yer alıyordu. Tarık
YILMAZ

Uçak'tan kurumsal istişare

Yozgat'ı konuştular
Yozgat Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak,
kurum ziyaretlerini
sürdürüyor. Uçak, Yozgat
Belediye Başkanı Celal
Köse’yi makamında ziyaret
ederek, belediye çalışmaları
hakkında da istişarede
bulundu. Yozgat’ta halkla
iç içe olan Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak,
gerçekleştirdiği kurum
ziyaretleri ile istişarede
bulunuyor. Uçak’ın son durağı
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse olsu.

Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette Uçak
ve Köse, Yozgat’a dair
sohbet edip, karşılıklı görüş
alışverişinde bulundular.
Köse ziyarete ilişkin
yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Yozgat Cumhuriyet
Başsavcımız Sayın Hasan
Uçak, Belediyemizi
ziyaret etti. Kurumlar arası
diyaloğun güçlenmesi adına
gerçekleştirdiği ziyaret için
Sayın Başsavcımıza, teşekkür
ediyorum” dedi. Tarık
YILMAZ

GÜNCEL

AK Parti
Yozgat'ta
Kongreye
Hazır

MHP'li başkanlar fikir
alışverişinde bulundu
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut
Ekinci Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.
Dr. Nezih Yalçın’ı ziyaret Etti. Yozgat’ın
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci,
MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Yeşil ve
Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kaya
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr.
Nezih Yalçın’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette
Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde yapılan

çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra kısa süre önce Akdağmadeni
belediyesinin girişimleri sonucunda ilçede
üretime başlayan AKKON Tekstil fabrikasını da
ziyarette bulunuldu. Başkan Yalçın ve Sorgun
Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yapılan
üretimler hakkında fabrika yetkililerinden
bilgiler aldı. Tarık YILMAZ
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AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer, 13 Ocak Çarşamba
günü yapılacak olan 7’nci olağan il
kongresinin hizmet yolculuğunda
AK kadroların birlik ve beraberliğine
vesile olacağını söyledi. Başer,
açıklamasında 13 Ocak Çarşamba
günü saat 12.00’de Rıza Kayaalp
Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan
kongrenin maske-mesafe ve temizlik
kurallarına göre gerçekleştirileceğini
belirterek, kongrenin hayırlara vesile
olması temennisinde bulundu. Şu ana
kadar Yozgat'a ibadet aşkı ile hizmet
ettiklerini bundan sonra da çalışmalarına
devam edeceklerini vurgulayan Başer,
kongre öncesinde şu mesajları verdi:

YOZGAT’TA ESNAFLIK
KOLAY DEĞiL
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
47 yaşındaki Darılar Kaporta, boya ve
Oto Yedek Parça sahibi Mithat Darı oldu.
25 yıldır esnaflık yapan Mithat Darı’ya
mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.

Yozgat esnaflarından Mithat Darı, Yozgat’ta
kaporta ve boya üzerine işyeri, çekici vinç işi ve
yedek parça işi ile uğraştığını söyledi.
Darılar Kaporta, boya ve Oto Yedek Parça
sahibi Mithat Darı, “Vatandaşa daha iyi hizmet
verebilmek için işlerimizi yürütüyoruz. 25
senedir esnaflığın içerisindeyim” dedi.
Esnaflığa çırak olarak sanayiye girerek
başladığını belirten Darı, “10-11 sene çıraklık
dönemimiz geçti. Daha sonra elimiz iş tutunca
kaporta boya işine girdim. Şuanda da esnaflığa
devam ediyorum” dedi.
Darılar Kaporta, boya ve Oto Yedek Parça
sahibi Mithat Darı, “Benim hayalimde oto
tamircisi olmak vardı. Zaten oto tamircisi olarak
hayalimizi gerçekleştirmiş oldum” dedi.
Darı, “Esnaflık hayatında bazı yorucu ve
sıkıntılı geçiyor. İster istemez esnaflık kolay
değil. Birde Yozgat’ımızın nüfusu küçük. Burada

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

“Milletvekili sayısını yeniden 4'e
çıkarmak en önemli amaçlarımızdan bir
tanesi. Belediyelerimizin de yeniden AK
Partili olması için birlik ve beraberlik
içinde çalışacağız. Yozgat'ta inşallah
birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin
tesisi ile Ak Partimizin yeniden 2
milletvekilimizin inşallah 4'e çıkarılması
ilçe belediyelerin yeniden ak partili
belediyeler olması yönünde birlik
beraberlik içerisinde çalışmalarımıza
son hızla gayret edeceğiz. Gecemizi
gündüzümüze katarak ibadet aşkı ile
bunu gerçekleştirmek için çalışacağız.
Köylerimize, kentlerimize, belde ve
ilçelerimize güzel çalışmaları birlikte
yapacağız." Tarık YILMAZ

esnaflık yapmak ve tutulmak çok zor. Onun için
işini dört dörtlük yapıp başarılı olman gerekiyor.
Olmadığı zamanda bu memlekette zaten iş
yapamazsın” dedi.
BİRLİK BERABERLİK YOK
Yozgat’ta esnaflar arasında birlik ve
beraberliğin kalmadığını belirten Darı, “esnaflar
arasında dayanışmamız yok. Eski nesil esnaflar
kalmadı. Yeni nesil esnaflarda öyle dayanışma
ve yardımlaşma yok. Yardımlaşma olsa daha
güzel olur ve Yozgat sanayisi daha ilerilere
gider” dedi.
AZ VE ÖZ KAZANACAK
Darılar Kaporta, boya ve Oto Yedek Parça
sahibi Mithat Darı, “Yeni işyeri kuracak esnaf
arkadaşlarımız dürüst olacak. Dürüst kazanacak.
Az ve öz kazanacak. Bir işyeri açar açmaz ben
patronum demeyecek. Çalışacak, çalışırsa
cenabı mevlam herkese verir” diye konuştu.
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Kadın

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen hafta ard
arda kadın cinayeti
işlendi tabii bunlar gördüklerimiz
duyduklarımız..
Peki ya duymadıklarımız ahh ne kötü
zaman.
Kadınları erkek
caniliğine karşı
koruyamayan yöneticilerin vicdanı
rahat mı..kadını
koruyacak olan babası, kocası, erkek
arkadaşı değil;yasalardır kanunlardır
bunca kadın cinayeti salgın hastalık
gibi diyor Sunay
Akın. Çok acil
önlemler alınmalı
eğitim sisteminde
bu salgını yok edecek düzenlemeler
yapılmalıdır bu bir
hastalık gibi salgın
gibi bulaşmaya
yayılmaya devam
ediyor ne yazık ki..
Kadın cinayetleri konusunda
içler acısı acınacak

haldeyiz kadınlar
ülkenin dört yanında vahşice katlediliyor hangi hakla
hangi cesaretle.
Kim koruyor
bu katilleri kim
sıvazlıyor sırtını..
Kadın cinayetleri
haberlerde genç
bir kızın sır ölümü diye geçiyor,
dosyasıyla sırlara
karışıyor Ümit Can
Uygun gibi bir şahıs
dün kadın cinayeti
işlediği için değil de
sosyal medyasında
canlı yayın yapıp
madde kullandığı
için göz altına alındı ne acı ne zavallı
durumdayız. Kadını
vahşice öldüren
mahlukatlar serbest ama kadını
kollayan adamlar
içeride kendisine
şiddet uygulayan
tecavüzcüyü öldüren kadınlarda içeride. Adalete hukuka gel. Biz hala bir
kanun bekliyoruz
ama inatla çıkmıyor
o kanunlar katiller psikopatlarda
beklemiyor durmuyor durdurun artık
onları yeter. Kalanlarına sabır cinayete kurban giden
bütün kadınlarımıza
rahmet diliyorum.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven:

UYUŞTURUCU SATICISI

TUTUKLANDI
Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik
düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin
ederek satmaya çalışan A.B. isimli şahsın
Mehmet Hulusi Mahallesinde bulunan
evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada paketlenmiş
halde 46,52 gram uyuşturucu maddesi ele
geçirildi. Gözaltına alınan A.B. hakkında
uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti
yapmaktan işlem yapıldı. A.B. emniyetteki
işlemlerinin ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. İHA

“TMO TASFiYE EDiLEMEZ”
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin
tasfiye edilmesini yakından takip
eden Cumhuriyet Halk Partisi
Yozgat Milletvekili Ali Keven, 13
Kasım’da satışa çıkarılan tesislerin
ve buğday silolarının akıbetini
sordu.
CHP Yozgat Milletvekili
Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne
ait tesisleri yeniden gündeme
getirerek soru önergesine gelen
cevap yazısını kamuoyuyla paylaştı.
Keven, “Toprak Mahsulleri
Ofisi’nin yurt genelinde yüzlerce
tesisin ve Yozgat’ta Osmanpaşa,
Sarıkent, Doğankent, Saray ve Sekili
tesislerinin satışa çıkarması üzerine
konuyu ulusal ve yerel basına
taşımış ve Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi
vererek TMO'nun tasfiyesine dur
denilmesini istemiştim. Vermiş
olduğum soru önergeme gelen
cevabı kamuoyuyla paylaştım.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak
bizler Cumhuriyetimizin bir
değeri olan ve 1938'de kurulan
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tasfiye
edilmesini tasvip etmiyoruz.
En önemlisi de bu tasfiyeyi ve
satışı çiftçilerimizin menfaatine
görmüyoruz. Kapısına kilit vurulan
ofis şubeleri milletimizin vicdanının
yaralıyor.” dedi.
‘TMO sadece ithalat yapılan bir
kuruma dönüştürüldü’ Ali Keven,
“Toprak Mahsulleri Ofisi Genel

Müdürlüğü hepimizin bildiği gibi
artık sadece buğday ithal eden
ve kendi siloları boş dururken
özel şirketlerin lisanslı depolarına
hububat alımı yaptıran bir kuruma
dönüştürüldü. Lisanslı depoculuk
ticari bir faaliyet olarak elbette
yürütülebilir ama bu TMO gibi
bir kurumu tamamen tasfiye edip
devreden çıkarmayı gerektirmez!”
şeklinde konuştu.
Ofis şubelerinde çalışan
özel güvenlik görevlilerinin
mağduriyetlerinin çözülmesini de
talep eden Ali Keven, “Bugüne
kadar tasfiye edilen ve kapatılan
tesislerde çalışan özel güvenlik
görevlilerinin mağduriyetini
de iletmiştim. Bu insanlara
kadro vermedikleri gibi şimdi
de "Tesisi alan firma en az 1 yıl
daha çalıştıracaktır. Sorumluluk
firmaya aittir"' gibi özel güvenlik
görevlilerini işsizliğe mahkûm
etmektedirler. Bu insanlara neden
kadro vermediniz? Yıllardır
çalışan bu özel güvenlik görevlisi
emekçilerin diğer kurumlarda
çalışanlardan ne farkı var? Tarım
ve Orman Bakanlığı ile Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
bu vurdumduymaz anlayıştan
artık vaz geçmeli ve özelleştirme
yerine çiftçilerimizin sorunlarına,
çalışanlarının sorunlarına çözüm
üretmelidir.” diye konuştu.
Murat KA(RATEKİ;N
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GAZi CEYLAN “FiLOGRAFi BANA
ENGELiMi UNUTTURDU”
Kars’ta uzman çavuşken 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada
boynundan yaralanan Yozgatlı gazi Muammer Ceylan, hobi amaçlı
başladığı filografi sanatıyla acılarını unutuyor.

Kars’ta uzman çavuşken
2016 yılında teröristlerle girdiği
çatışmada boynundan yaralanan
Yozgatlı gazi Muammer Ceylan,
hobi amaçlı başladığı filografi
sanatıyla acılarını unutuyor. Kars'ta
uzman çavuşken 2016 yılında
teröristlerle girdiği çatışmada
boynundan yaralanan Yozgatlı gazi
Muammer Ceylan, hobi amaçlı
başladığı filografi sanatıyla acılarını
unutuyor. Yozgat'ta yaşayan 28
yaşındaki Muammer Ceylan,
2016 yılında terör örgütü PKK
mensuplarıyla Kars'ın Sarıkamış
ilçesinde girdiği çatışmada
boynundan yaralanarak gazi oldu.
Çatışmada aldığı kurşun yarasıyla
omurilik felci olan ve tekerlekli
sandalyeye mahkum olan gazi
Muammer Ceylan, 6 ay boyunca
Ankara'daki Bilkent Gazi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi
gördü. Fizik tedavi sayesinde
ellerini kullanmaya başlayan
Ceylan, tedavi sürecinde doktorların
da tavsiyesiyle rehabilitasyon
merkezinin atölyesinde filografi

sanatı ile ilgilenmeye başladı.
Tedavi sürecinin ardından hobi
olarak başladığı filografi sanatıyla
hayata tutunan Ceylan, evinde
kısıtlı imkanlarla bu zamana
kadar onlarca Türk bayrağı,
üç hilal, sancak temalı tablolar
oluşturdu. “Ellerim çalışmaya
başlayınca hayatım güzelleşti”
6 aylık rehabilitasyon sürecinin
ardından ellerini kullanabilir hale
gelen Ceylan, “2016 yılında Kars'ın
Sarıkamış ilçesinde yaralandım,
terör örgütü unsurlarınca girdiğimiz
çatışmada. Daha sonrasında 6 gibi
bir süre hastanede yattım. Bir ay
yoğun bakım olmak üzere 5 ayda
fizik tedavi rehabilitasyon süreci
geçirdim. Bu sürede boynumun
altı felç vaziyetteydi. Şükür yavaş
yavaş ellerim geri döndü, ellerim
çalışmaya başladıktan sonra
hayatımda daha güzel şeyler
olmaya başladı. En azından
tekerlekli sandalye ile de olsa
birileriyle görüşüp muhabbet
edebilmek beni rahatlatıyordu.
6 aydır bir odada tabiri caizse
kilitli yatıyordum” dedi. “Filografi

bana huzur veriyor” Filografi
sanatıyla 3.5 yıl önce tanıştığını
anlatan Ceylan, “Ankara'da tedavi
aldığım bir hastanenin mesleki
rehabilitasyon salonları mevcuttu.
Seramik, mobilya boyama, rölyef,
filografi ve daha niceleri bir sürü
el sanatı atölyesi mevcuttu. Benim
de dikkatimi filografi çekmişti.
İlk gördüğüm tablo al yıldızlı ak
bayrağımızdı. Gerçekten çok hoş
görünüyordu. Daha sonra ben bu
sanata merak sardım, hobi olarak
başladım. Hastanedeki hocamın
da yardımıyla yavaş yavaş bu
sanatı öğrenemeye başladım.
Akrabalarıma, akrabalarıma hediye
olarak yapmaya başladım. Bu da
beni biraz daha keyiflendirdi. Artık
benim için bir uğraşa dönüştü,
hobiden ziyade. En azından bana
engelimi unutturdu. 4.5 yıl oldu ben
yaralananalı. 3.5 yıldır da bu sanatla
ilgileniyorum. Bu zamana kadar 50
ila 100 arası tablo yaptım. Hepsi
de birbirinden değerli bayraklar,
sancaklar, üç hilaller. Gerçekten
bana zevk veriyor, huzur veriyor.
En azından evde boş boş oturmak

“BIZIM IÇIN BÜYÜK GURUR”
Türkmeneli Öğrenci Ve Gençler Birliği
Başkan Yardımcısı Akil Ali Haşim Muhtaroğlu,
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat
Gündemi programına konuk oldu. Muhtaroğlu,
2016 yılından bu tarafa Türkmeneli Öğrenci ve
Gençlik Birliği başkan yardımcılığı yaptığını
söyledi. Şehit ailesi olmanın büyük bir gurur
kaynağı olduğunu dile getiren Muhtaroğlu,
“Bizim için de şehit lider, bayrak şehidi Ali
Haşim Muhtaroğlu’nun ailesi olmak çok büyük
bir gurur kaynağıdır” dedi.
HAYATINI DAVASINA ADADI
Ali Haşim Muhtaroğlu’nun hayatını Türkmen
davasına adadığını dile getiren Muhtaroğlu,
“Yıllar boyu hayatını canını Türkmen davasına
Türkmen milletine hizmet etmeye harcadı;
sonunda da istediğini başardı milleti uğruna,
vatanı uğruna, davası uğruna şehadet şerbetini
içti. Kerkük’te de dünyanın her yerinde olduğu
gibi şehit ailesi olmak çok güzel bir duygu çok
büyük bir gurur bizim için. Irak’ta Irak hükümeti
Türkmenlerin sadece sosyal, siyasi haklarını
göz ardı etmedi şehitlerin hakkını da göz ardı
etti. Türkmenler Irak’ta yıllar boyu katliama
uğradılar şimdiye kadar da hakları verilmedi
maalesef. Ama milletimiz yiğit mert güçlüdür,
diline, davasına sahip çıkmaktadır. Bu kadar
katliama, haksızlığa uğramalarının sebebi Türk
olmalarıdır. Her şeye rağmen bu yoldan hiç
dönmediler, davalarına, dillerine hep sahip
çıkacaklar” şeklinde konuştu.
HİÇ GERİ DURMADI
Ali Haşim Muhtaroğlu ile ilgili bilgi veren
Muhtaroğlu, “1965 Turzhurmatu doğumlu, genç
yaşta Türkmen davasına katıldı, Göz altılara
hapislere maruz kalmıştır. 2003’te Amerika
işgalinden sonra Irak Türkmen Cephesi
Irak’ın her yerinde büro açmaya başladı. Bizim
Tuzhurmatu ilçesi Selahaddin iline bağlı olduğu

için ITC(Irak Türkmen Cephesi) Selahaddin İl
Başkanlığı’na getirdiler 2003 yılında rahmetli.
Yıllarca mücadele verdikten sonra ITC genel
başkan yardımcılığına getirildi ve İl meclisi
seçiminde yüksek oy alarak il meclisi üyesi oldu
2009 yılından 2013’e kadar. Bu yıllar süresinde
Tuzhurmatu’ya ve Türkmen milletine büyük
hizmetler yaptı siyasi hizmetler olsun yerel
hizmetler olsun şimdiye kadar göz önünde
olan güzel hizmetlerde bulundu. Rahmetli iyi
bir baba, iyi bir lider, güler yüzlü gönlü temiz,
ailesine ve davasına hep sahip çıkan bir kişiydi
ve gerçekten milletine ve davasına hizmet
etmekten geri durmamıştır. Engeller çoktu
yolunda. Biliyorsunuz Irak’ta Türkmenlerin
durumunu, kısıtlı imkanlar, her taraftan
engellemeler var, hükümet tarafından olsun,
diğer milletler tarafından olsun. Bütün bunları
umursamayarak milletine sahip çıktı. Defalarca
vuruldu, suikaste uğradı ama hiç geri durmadı
hep söylerdi milletim için dilim için şehit olmak
benim için gururdur diye. Hep milletine sahip
çıktı o yüzden hep hedef alındı ve şehit edildi.
Türkmenler Saddam zamanı da hakkını
alamıyordu, şimdi de alamıyor. Türkiye bizi
hiçbir zaman sahipsiz bırakmadı şimdi de
bırakmıyor. 2003’ten önce ve sonra Türkiye
olmasa Türkmen milleti çoktan yok olmuştu,
bizi hiç yalnız bırakmadılar. Irak Hükümeti
tarafından her yıl bizim için oyunlar kuruluyor,
tek suçları Türk olmaları. Bizi vatandaş
saymıyorlar ama milletimiz güçlüdür, her zaman
bu oyunların karşısında durdular. En son 2014’te
sahte referandumun karşısında durduk Irak’ın
birlik beraberliğini, bütünlüğünü savunduk.
Kerkük’ün başka yerlere bağlanmasını reddettik
ısrarla. Allah razı olsun liderlerimiz aslanlarımız
haklarımıza dilimize sahip çıktılar” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

yerine bir uğraşım olduğunun
farkına varıyorum. Bütün engelliler
bir sporla uğraşla kendilerini
motive etmeli. Ben yapım gereği
çalışmayı seven bir insan olduğum
için boş duramıyorum. Siparişler
geliyor, yeri geliyor siparişlere bile
yetişemiyorum” şeklinde konuştu.
En fazla atölye konusunda sıkıntı
yaşadığını da söyleyen Ceylan,
“Artık bir atölye ihtiyacı doğmaya

başladı. Çarşı da uygun yerler
arıyorum ama maalesef bulamadım.
Artık evde bun sanatı yapamaz hale
geldim. Komşularım haklı olarak
rahatsız oluyorlar. Arkadaşlarımın
sanayi sitesinde dükkanları var
oraya gidiyorum orada yapmaya
çalışıyorum. En başta bir atölyeye
ihtiyacımız var yetkililerin desteğini
bekliyorum” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent Maşaoğlu:

“TÜRK DÜNYASINA SEVDALIYIZ”
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi programına konuk olan
MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent
Maşaoğlu, üniversite yıllarından bu tarafa
Ülkü Ocakları’nın Türk dünyası alanında
il başkan yardımcılığını yaptığını söyledi.
Maşaoğlu, yaklaşık 1991’den bu yana 30
yılını Türk dünyası hakkında araştırmalar
yapmaya verdiğini kaydetti. Ebulfez Elçibey
Vakfını kurduklarını dile getiren Maşaoğlu,
Türk dünyasına sevdasının ise 30 yıl önce
başladığını ve o günden bu tarafa Ebulfez
Elçibey’in hatırasını yaşatmak ve yeni
nesillere anlatmak amacıyla kurulduklarını
kaydetti.
ELÇİBEY’İ ANLATIYORUZ
Ebulfez Elçibey’in hatırasını yaşatmak
için çalıştıklarını anlatan Maşaoğlu, “Türk
dünyasına ilgim 20 Ocak 1990 tarihinde
başlar. Rus tanklarının batıya girdikleri gün
yatılı okulda okuyoruz o zamanlar beden
eğitimi öğretmenimiz olan Osman Duran
geldi ve bize Türk Dünyası konusunda ve
özellikle Azerbaycan konusunda bize 3
saatlik bir konferans verdi. Bu konferansın
neticesinde de bizim Türk dünyasına olan
sevdamız başlamış oldu. Ebulfez Elçibey
Vakfı da yeni bir vakıf 1 yıl oldu kurulalı,
rahmetli liderimizin kızı tarafından kuruldu.
Çilenay hanım rahmetli Ebulfez Elçibey’in
kızıdır. Vakıf başkanımız da damadı Agil
Semedbeyli. Biz bu vakfı neden kurduk?
Öncelikle merhum liderimizin aziz hatırasını
yaşatmak ve ideallerini gelecek nesillere
aktarmak için kurduk. Bizim yaşımızda
olanlar için Ebulfez Elçibey gerçekten çok
büyük bir isim ama maalesef yeni yetişen
gençlikte Ebulfez Elçibey bilinmiyor
Türkiye için konuşuyorum, bizim de bu
eksikliği vakıf üzerinden kapatmak gibi bir
idealimiz var” şeklinde konuştu.
ANSİKLOPEDİLER YAZILIR
“Bundan 2 sene evvel rahmetlinin
doğumunun 80. yılı münasebetiyle bir
program olmuştu, parti adına da beni
görevlendirmişlerdi” diyen Maşaoğlu,
şunları kaydetti; “ Oraya gittiğimde şunu
söyledim: Ebulfez Elçibey kimdir? Ebulfez
Elçibey anlatılmaya kalkılsa üzerine ciltlerce
ansiklopediler yazılacak, saatlerce doktora
çalışmaları yapılacak, saatlerce anlatılacak
bir şahıs ama kısaca özetlememiz gerekirse
Ebulfez Elçibey Türklüktür, Türk dünyasıdır,
turandır.
Korona döneminde Azerbaycan’a
ziyaretimiz olmadı ama ondan önceki
dönemde sık sık hemen hemen her ay
mutlaka ki Azerbaycan’a gidip geliyorduk.
Oradaki arkadaşlarımızdan, oradaki
medyadan, sosyal medyadan olayları takip
ediyoruz. Şöyle söyleyeyim öncelikle orada
moraller çok yüksek, İnsanlarda zaten fiili
olarak büyük bir Türkiye sevdası vardı bu

resmiyete de dökülmüş oldu. Herkesin
evinde 2 tane bayrak asılı bir Türk bayrağı
bir de Azerbaycan Bayrağı. Oraya gittiğiniz
zaman, oraları gördüğünüz zaman kendinizi
sanki Turan adlı ülkenin başkentini
geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Orada
tabii ki başka dış güçlerin de Azerbaycan’a
yönelik oyunları var.
Türkiye’nin de bu son Karabağ olaylarında
Azerbaycan’a şimdiye kadar görülmemiş
bir destek vermiş olması oradaki
insanların üzerinde 1918’deki Nuri Paşa’yı
hatırlatırcasına müthiş bir moral oluşturdu.
Bu sevdanın üzerinde Allah izin verirse
set kurmaya gücünün yetmeyeceğini
düşünüyorum.
Dünyanın neresinde bir Türk varsa, onun
parmağına diken battığında bizim burada
parmağımız sızlamıyorsa inanın boşa
yaşıyoruz. Biz Elçibey Vakfı olarak da bütün
Türk Dünyasıyla ilgileneceğiz bu Elçibey’in
bize vasiyeti. Doğu Türkistan’da yaşanan
Zulüm herkesin malûmu, Kırım’da yaşanan
zulümler herkesin malûmu, Suriye üzerinde
oradaki Türkmenlerin yaşadığı zulümler,
Musul’da, Kerkük’te yaşanan Zulümler
herkesin malûmu, Tek söyleyeceğim
bütün Çamlık TV izleyicilerine empati
yapmaları, oradakilerin kendileriyle aynı
kandan, aynı candan, aynı dinden olduğunu
bilmeleri ve Türk dünyasına biraz daha
önem vermelerini söylemek istiyorum. Bu
vesileyle sizlere de çok teşekkür ediyorum
hem bu konuyu gündeme getirdiğiniz
için hem de Ebulfez Elçibeyimizin adını
yaşatmamıza vesile olduğunuz için.”
Eda DEMİREL
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SARI BUĞDAY PAS HASTALIĞI ÇALIŞMASINA

TÜBiTAK ONAY VERDi
TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002-Hızlı Destek
Programı kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Öğretim Elemanlarından, aynı zamanda
UZEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tolga
Hayıt’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Buğdayda Sarı Pas (Puccinia striiformis) Hastalığının Enfeksiyon Tipinin Derin Öğrenme ile
Belirlenmesi” başlıklı projesi kabul edildi.
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim
Üyesi Dr. Fatma Hayıt’ın ve Tarım ve Orman

Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü araştırmacılarından Dr.
Nilüfer Akci’nin araştırmacı olarak yer aldığı
projede, buğday üretiminde dünyayı ciddi
olarak tehdit eden Sarı Pas hastalığının tespit
ve sınıflandırılmasının yapılmasına yönelik Derin Öğrenme tabanlı bir karar destek
sistemi önerildi. Bu sayede ülke üretimine
katkı sağlanmasının yanında; alanda literatüre eşsiz bir çalışmanın kazandırılması da
hedeflenmekte. Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı açıklamada,

TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden
dolayı akademisyenlerimizi tebrik ediyorum
diyerek, “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK
tarafından kabul edilen başta proje yürütücümüz ve proje ekibi olmak üzere Boğazlıyan
Meslek Yüksek Okulu Müdürümüzü tebrik
ediyorum. Proje ekibimizin daha nice önemli
projelere imza atacaklarına olan inancımı
ifade ederek, başarılarının devamını temenni
ediyorum.” dedi. Tarık YILMAZ

Bekir Bozdağ
devreye girdi,

stat krizi çözüldü

Araplı İçme

Suyuna Kavuştu

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Araplı Beldesi’nde
uzun süredir beklenen içme suyu çalışmaları
tamamlandı. İlçenin gelecek yıllarını kurtaracak
içme suyu beldeyi besleyen depoya bağlandı.
Araplı Belediye Başkanı
Adem Ertuğrul, uzun süredir
çalışmaları devam eden içme
suyu ile ilgili çalışmaları
tamamladıklarını açıkladı.
Ertuğrul, uzun zamandır
çalışmaları devam eden
Yaycılar mahallesinin umutla
beklediği temiz içme suyunun
depoya bağlandığını müjdeledi.
Beldeye en iyi şekilde hizmet
etmenin gayreti ile çalıştıklarını
belirten Ertuğrul, belde
halkına sabırlarından dolayı,
suyun kazandırılmasında da
emeklerinden dolayı çalışanlara
teşekkür etti. Tarık YILMAZ

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Yozgatspor 1959 FK’nın stat krizini çözdü.
Bozdağ, Türkiye Futbol Federasyonu
ile görüşerek Sorgun İlçe Stadyumunun
Yozgatspor 1959 FK’ya tahsisini sağladı.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan
açıklamada, “TFF'nin ikinci devre
maçlarımızın oynanacağı Sorgun İlce Stadı
ile ilgili olumsuz yaklaşımı giderilmiştir.
Yarın için TFF'ca görevlendirilen denetçi
stadta gerekli incelemeleri yapacak ve
maçlarımızın Sorgun' da oynanması için
gerekli tedbirler aciliyetle alınacaktır.
Sorunun çözümüne katkilarından dolayı
Yozgat Milletvekilimiz sayın Bekir
BOZDAĞ, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve
TFF Profosyonel Kurul Genel Direktörü
Tuncay Yanık'a teşekkür ediyoruz. İnşallah
ikinci yarı maçlarımız Sorgun İlçe Stadı'nda
oynanacaktır” denildi. Murat KARATEKİN
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Techﬁt Dijital Baskül

69.90₺

59.90 ₺

Modern Masa Lambası Cvs Saç Kur. Mak.

79.95₺

64.90 ₺

Bagger Cook 3’lü
Saklama Kabı

Playwood Ahşap Tutmalı
Eğiici Yap Boz

19.95₺

19.95₺

14.95 ₺

14.95 ₺

94.90₺

12
ocak

salı

34.95 ₺

12.95₺

14.95₺

11.95 ₺

36 Parça Harf ve Rakam
Pazar Arabası 2 Ayaklı
ve Puzlle

49.95₺

Ahşap Standlı Sunumluk Kapı Önü Paspası

49.95₺

79.90 ₺

Dikdörtgen Kilitli Börek
Kabı

7.95 ₺

39.95 ₺

69.95₺

Cem Balık Tavası

79.95₺

64.95 ₺

49.95 ₺

