Abbas Sayar'ı

İyi ki doğdun
Yunus..

Rahmetle
Anıyoruz

Yozgat’ın sevilen
simalarından Yunus Çelikkaya
için Yozgat Belediyesi’nde
sürpriz doğum günü partisi
düzenlendi. >>> 2'DE

Yozgat’ın Türk edebiyatına
kazandırdığı şair-yazar N. Abbas
Sayar’ı vefatının 21’nci ölüm yıl
dönümünde rahmet ve dua ile yad
ediyoruz. 21 Mart 1923’te Yozgat’ta
doğan Nail Abbas Sayar, zengin
bir sanatsal kişiliğe sahiptir.
>>> 6'DA
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SAYI:2454

FİYATI: 1.00 TL

BAŞER MÜJDEYİ VERDİ:

EYLÜL'DE AÇILACAK
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı Yusuf Başer, Devlet Su İşleri (DSİ) yeni hizmet
binasının bu yılın Eylül ayında faaliyete geçeceğini
söyledi. >>> 4. SAYFADA

www.yozgatcamlik.com

Adalet Bakanı

Bozdağ'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM
Anayasa Komisyonu Başkanlığına yeniden
seçilen Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye’nin eski adalet bakanlarından olan ve
görevini başarı ile yürüten siyasi isimlerden
bir tanesi olan TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı Bekir Bozdağ tebrik ziyaretlerini
kabul ediyor. >>> 2. SAYFADA

Yozgat’ta önlemler artırıldı

Çeliksoy güven tazeledi

Yozgat’ta 26 Mayıs 2016 yılında kurulan ve
faaliyetlerini sürdüren Yurt Eğitim Sen 3. Olağan
Genel Kurul’unda mevcut Başkan Hakan Çeliksoy,
güven tazeleyerek yeniden Yurt Eğitim Sen Genel
Başkanı seçildi. >>> 2. SAYFADA

Oda Başkanlarını ağırladı
Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut’un ev
sahipliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen
SMMMO Başkanları Yozgat’ta buluştu. 4'TE

'SAĞLIK iÇiN HEPiMiZ iÇiN'

Kurban Bayramı’nın ardından ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da korona virüs vakalarında artış
yaşandı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından önlemler artırıldı, vatandaş takibe alındı.

TESTLER POZiTiF ÇIKTI

GÜNYAYLA KARANTİNADA

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

Yozgat'ın bir köyünde koronavirüs
nedeniyle karantina başlatıldı. Yine
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. >>> 3. SAFYADA

YOZGATSPOR’U YOZGATLI

HOCALAR UÇURACAK

Covid-19
SEYRANTEPE BU YIL denetimleri sürüyor

TAMAMLANACAK

Yozgat’ın Akdağmadeni
Belediyesi ilçede çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Akdağmadeni
Belediyesi ilçede yeni yerleşim
yerlerinde olan Seyrantepe
Mahallesinde altyapı ve üst yapı
çalışmalarına devam ediyor.
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın yaptığı açıklamada;
“İlçemizin yeni yerleşim alanlarından
bir tanesi olan ve devam eden yeni
yapılaşmalarla sürekli olarak gelişen
Seyrantepe Mahallesi saray sokak ve
Öğretmen İsmail Yıldız caddesinde
çalışmalarımız yoğun bir şekilde
devam ediyor. >>> 5'TE

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde
Covid-19 denetimleri Belediye
Başkanı Ömer Açıkel ve sağlık
personeli eşliğinde devam
ediyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel ve beraberinde
sağlık personeli ilçede Covid-19
denetimlerini sürdürürken
ederek vatandaşları ve iş yeri
sahiplerini kurallara katiyetle
uyulması konusunda uyarıyor.
Sarıkaya Belediyesinden
yapılan açıklamada; “Covid-19
(Koronavirüs) tedbirleri
kapsamında ilçemizde
denetimler sağlık personeli
eşliğinde devam ediyor. 4'TE

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, yeni
sezonda Yozgatspor’u Nihat Tinel’in çalıştıracağını
açıkladı. Tinel, yardımcılıklarını ise Harun Dişlitaş,
Fuat Mert ve Hasan Aras yapacak.
Kulüp Başkanı Kazım Arslan, geçen
sezon takımda emeği olana Fatih Kavlak
ve Cemal Çıldır’a teşekkür etti. Arslan,
“Yeni bir sezon başlangıcındayız. Yeni
sezon ile ilgili Yozgatspor’un hazırlıkları
devam ediyor. İnşallah en güzel neticeyi
alabilmek içinde arkadaşlarımızla birlikte
gayret içerisindeyiz. Sezonun başlangıcı
ile ilgili bir takım belirsizlikler var.
Ama daha fazla da vakit kaybetmemek
adına yol haritamıza uygun bir şekilde
yolculuğumuza da devam ediyoruz.
Henüz 3 ligde gruplar belli değil. Ligin
ne zaman başlayacağı belli değil. Ama biz
35-40 günden başlayacağını varsayarak bu
haftadan itibaren hazırlıklarımıza biraz daha
hız vermiş olacağız. Bugüne kadar geçen
süre de boş geçmedi. Bir plan program
çerçevesinde perdenin gerisinde bir takım
hazırlıklar yapıldı. Şimdi bu hazırlıkları
hayata geçirerek inşallah Yozgatspor’u kısa
sürede lige hazır hale getirmek istiyoruz.
Bir işe başlarken de öncelikle teknik heyetin
belirlenmesi gerekiyordu" ifadelerine yer
verdi. >>> SPOR DA

Yozgatspor 1959
FK, 2020-2021
sezonu için
Teknik Direktör
Nihat Tinel'le
anlaşmaya
vardı.

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Ürünlerin hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını
tamamlamak, toprağı
işlemede kolaylık
sağlamak, hastalık ve
zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot
kontrolü, bitki artıklarını en ucuz maliyetle

ortadan kaldırmak,
hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile bir alışkanlık
haline geldiği için
yasak olduğu halde,
anız yakılması olayı ile
karşılaşıyoruz.
Anızın yakılması
orman yangınlarına,
telefon ve enerji iletim
hatlarının yanmasına,
sis oluşumu nedeniyle
çeşitli trafik kazalarına yol açmaktadır.
Ayrıca hasat edilmemiş komşu tarlalara
yangın sıçraması,
yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve
yerleşim birimlerinin

yanması söz konusu olmaktadır. Anız
yakılması sonucunda
çıkan yangınlar, her
yıl milyarlarca liralık
maddi zararlara neden
olmaktadır.
Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı
canlıların ve topraktaki organik maddenin
yanarak yok olmasına
neden olur. Toprak
organik maddesi yok
edildiğinden, toprak verimliliği azalır,
canlılarının beslenme
ortamı yok edilir.
Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri
azalmakta ve zamanla
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Anız Yakmak Faydalı mıdır?
toprağın verimliliği
düşmektedir. Verimli
tarım topraklarımız
zamanla verimsiz
çorak topraklar haline
gelmektedir.
Anız yakılması su
ve rüzgâr erozyonunu
artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli
üst katmanları rüzgâr
ve su ile taşınarak yok
olmaktadır.
Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı
böcekler ve hastalıklar
çoğalmaktadır.
Anız yangınlarına
engel olmak amacıyla;
biçerdöverle hububat
hasadı, toprak yüzeyi-

ne yakın yapılmalıdır,
böylece kalan sap
miktarı az olacağı için
çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından
parçalanması daha
kolay olacaktır.
Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan
oluşan namlular balya
makinesi ile balyalanarak hayvan yemi
olarak veya ahırlarda
altlık olarak kullanılabilir Ya da sanayide
kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir.
Namlu denilen bu
sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan

sonra geriye kalan
anız sap parçalayıcı
makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır.
Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın
toprağa karıştırılması
toprağa birçok fayda
sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenmiş olur.
Toprak işlemesiz tarım
yapılarak tohum doğrudan anıza ekilebilir.
Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası
uygulanmaktadır.
Adana Müftülüğünün bu konudaki
fetvası da şudur:

“Ateşle azab etmek,
ateşin yaratıcısı olan
Allah ( cc )’tan başka
hiç kimse için meşru
değildir. İnsan için
canlıyı yakmak caiz
değildir. Bunun için
ne olursa olsun anız
yakmak haramdır.
Günahtır. Karınca
gibi milyonlarca yerin
üstünde ve altında
yaşayan bir çok canlı
yanmaktadır. Ayrıca
hava kirliliği yaparak kul hakkına da
girilmektedir. Bunu
yapanların dünyada
da, ahirette de halleri
iyi olmaz.”(Dr. Hasan
ÇINAR
Adana İl Müftüsü)

Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti

İyi ki doğdun Yunus..
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Yozgat’ın renkli
simalarını ihmal etmiyor.
Yozgat’ın sevilen simalarından
Yunus Çelikkaya için Yozgat
Belediyesi’nde sürpriz doğum
günü partisi düzenlendi.
Başkan Köse, “ Şehrimizin
yoğun gündemi arasında

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanlığına yeniden seçilen Ak Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye’nin eski adalet bakanlarından
olan ve görevini başarı ile yürüten
siyasi isimlerden bir tanesi olan
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
Bekir Bozdağ tebrik ziyaretlerini kabul
ediyor.
Bozdağ’ı ziyaret edenler arasında
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer
aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyaretin sonunda bakanlığın iki
önemli ismi hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tarık YILMAZ

Çeliksoy güven tazeledi

gönüller yapmaya, kalplere
dokunmaya devam ediyoruz.
Yunus kardeşimizi 35’nci yaş
gününde yalnız bırakmadık.
Yüce Rabbim Yunus
kardeşimizin gülen yüzünü
daim eylesin” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

Sistem geleceğe
hazırlamaktan uzak

Yozgat Eğitim İş Yozgat il temsilciiği Başkanı Sedat Tuygun LGS
sınav sonuçlarını değerlenirdi. LGS sonuçları hakkında yazılı bir
açıklama yapan Tuygun “ LGS rakamları göstermiştirki ; Eğitim
sistemimiz çocuklarımı geleceğe hazırlamaktan uzaktır “ dedi .
Tuygun açıklamasında aynen şunları söyledi: "“Milli Eğitim
Bakanlığı'nın pandemiye rağmen tarihini değiştirerek,velilerin
ve öğrencilerin bulaşı itirazına rağmen düzenlediği 2020 Liseye
Geçiş Sınavı (LGS), ortaya çıkardığı tablo açısından ibretlik
olmuştur. Eğitim-İş olarak tüm boyutlarıyla masaya yatırdığımız
bu yılki LGS'ye dair en çarpıcı rakam ve sonuçlar şöyledir:
"Çocuklarımız giderek bu sınavdan umudunu kesiyor LGS
rakamlarının başlıca söylediği şey, gençlerimizin bu sınava
ve adaletine güveni kalmadığıdır. 1.671.337 öğrenci 8. sınıftan
mezun olmuş, 2020 yılında yapılan Merkezi Sınava toplam
1.472.088 öğrenci katılmıştır. 2020 LGS'de sekizinci sınıftan
mezun olan 199 bin 249 öğrenci, sınava girmemiştir. Tercih yapan
öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur.
Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan öğrencilerin
571.704’ü (%38,84) sınavla öğrenci alan okullar için tercihte
bulunmuştur. 2019 yılında Merkezi Sınava katılan öğrencilerin
%42,68’sinin merkezi yerleştirme için tercih yaptığı dikkate
alındığında bu oranın 2020 yılında düştüğü görülmüştür.. Bu sene
tercih yapan öğrenci sayısı dikkate değer biçimde azalmış, 900
bin 384 öğrenci tercih yapmamıştır.
• İmam hatip mezunları bile İHL'leri tercih etmedi LGS rakamları,
AKP'nin imam hatip dayatmasının geldiği noktayı görmek
için de imkan tanımıştır. Sonuçlar, yerleşen tüm öğrencilerin
%66,99’unu oluşturan ortaokul mezunlarının Anadolu imam
hatip lisesi dışındaki tüm lise türlerine yerleşen öğrencilerin
çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir. Anadolu imam
hatip liselerine yerleşen öğrencilerin ise %50,61’i imam hatip
ortaokulu mezunudur. Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan
çocukların yüzde 50'si bir imam hatip lisesinde eğitime devam
etmek istememiştir. Haber Merkezi

Yozgat’ta 26 Mayıs
2016 yılında kurulan
ve faaliyetlerini
sürdüren Yurt Eğitim
Sen 3. Olağan Genel
Kurul’unda mevcut
Başkan Hakan Çeliksoy,
güven tazeleyerek
yeniden Yurt Eğitim Sen
Genel Başkanı seçildi.
Yurt Eğitim Sen
3. Olağan Genel
Kurul’u Çamlık Otelde
düzenlendi. Başkan
Çeliksoy, yaptığı
konuşmada; “Biz birlikte
güçlüyüz” sloganı
ile yola çıktıklarını
belirterek, bu
meşakkatli mücadelede
yalnız kalmadıklarını
söyledi.
Çeliksoy, “ 26

Mayıs 2016 tarihinde
yaptığımız II. Olağan
Genel Kurulumuzun
üzerinden 4 yıl geçti.
Bu dört yıl içerisinde
hem sendikamız hem de
ülkemizde olağan üstü
şartlar yaşandı.
Biz yola çıkarken
size verilen sözleri
tutmaya gayret ettik.
Yurt Eğitim Sen
olarak 4 yıl içerisinde
yaşadığımız bütün
olumsuzluklara rağmen
çok güzel icraatlar
gerçekleştirerek
“Neden Yurt Eğitim
Sen?” sorusunun
cevaplarını fiilen verdik.
Sendika olarak şunu
söylemiştik: Milli ve
manevi değerlerimize

aykırı olmamak kaydıyla
bir tek üyemizin bile
talebi sendikamızın
talebi olacaktır dedik.
Yalana, haksızlığa,
hukuksuzluğa tahammül
edemeyeceğimizi
ifade ettik. Bu duruma
sendikamızda dahi
izin vermedik. Bugün
karşınıza alnımız açık bir
şekilde çıkabildiysek,
kendi içimizde
dahi hukuksuzluğa
izin vermememiz
sayesindedir. “dedi.
Sendika olarak her
zaman doğruluktan yana
olduklarını vurgulayan
Başkan Çeliksoy, “Biz
sendikamızın duruşu
olarak her zaman Elif
gibi doğru olmayı
ilkeli duruşunu ortaya
koyduğumuzu beyan
ederken kelime oyunu
yapmadık. Gerçekten
de doğru bildiğimizi
söylemek başta olmak
üzere arkadaşlarımıza
sahip çıkarken de,
onların sorunlarıyla

ÇELiK

ilgilenirken de onu
örnek aldık. Zaman
zaman üyemiz dahi
olmayan birçok
arkadaşımız kardeşimiz
bizleri arayıp Başkan
“Siz, Devlet Babanın
sahip çıktığı gibi bize
sahip çıktınız” diyorlar.
Evet, biz masum
olduğuna inandığımız
arkadaşlarımıza “ne
haliniz varsa görün”
demedik, yanınızdayız
ve elimizden geleni
yapacağız dedik.
Ve dediğimiz gibi
elimizden geleni de
yaptık ve yapmaya da
devam edeceğiz.
Bu söz Yurt Eğitim
için söylenmiştir.
Bu söz bizim işin
lafında, reklamında
olmadığımızın
kanıtıdır. Bu söz bizim
duruşumuzun özüdür.
Bu söz ömür boyu
onurla taşıyacağımız
bir nişandır. Ve Yurt
Eğitim Sen’in bütün
yönetici ve üyelerine

aittir. Dünya görüşü
olarak benimseyip,
iliklerimize kadar
hissettiğimiz düstur
“mazlumun yanında”
olmaktır. Haksızlığa
uğrayan her kim olursa
olsun teşkilatımız
hep yanında olacak
ve mücadelesini her
platformda verecektir.
İlkemiz daima hak,
adalet ve milletin
bölünmez bütünlüğü
olacaktır. Bugüne
kadar rutin şekilde bir
sendikanın yapması
gerektiği şekilde
üyelerimizin özlük
haklarına ve hukuki
sorunlarına yönelik
çalışmaları eksiksiz bir
şekilde yaptık. Bütün
insani teşkilatlarda
imzası olan ve “insanı
yaşat ki devlet yaşasın”
diyerek bize yol
gösteren ecdada dualar
ediyor, katılımlarından
dolayı bütün üyelerimize
teşekkür ediyorum.”
dedi. Kadir GÖRGÜLÜ

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34

Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33

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: 639,04
Satış: 652,07

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ

24/8
22/6
23/7
22/8

ESENTEPE
ECZANESİ
DAMLA ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah.Serpil
Akdağ Cad. No:5/A

TEL: 212 19 87

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

26/10

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:09 05:44 12:51 16:39 19:47 21:16

Geç geldi hızlı gidecek…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Ne çok bekledik değil
mi?
Geldi gelecekten önce
güzergahını tartıştık
uzunca bir müddet.
Kimi iddialar siyaseten
kimi iddialar ise jeolojik
yapıya bağlı olarak güzergahın değiştiğini öne
sürdü.
Yozgat’ta olmasa dahi
geçtiği farklı il güzergahlarında siyaseten değişim
yaşandığına eminiz.
Ulusal bir projeye dahi
siyaseten yön verebilecek
etkiye (!) sahibiz. Bu da

bize has bir kabiliyet.
Övünmeli mi dövünmeli mi, bilemedim.
İlk tarih 2009’du sanırım.
Arşivlerde duruyor,
o gün de yazmıştım ‘Ne
olur acele tarih vermeyin,
Yozgat’ta problem çıkmaz
Elmadağ’da problem çıkar
aylarca uğraşır dururuz…’
Nitekim öyle oldu. Elmadağ ayrı bir problem,
Divanlı’da bir türlü durduramadığımız su ayrı bir
problem oldu.
Zor bir coğrafyada
Yüksek Hızlı Tren yapıyorsanız hem jeolojik hem
de siyasi hesaplamaları
derinlemesine yapmak
durumundasınız. Bir de
yaptığınız iş bilmediğiniz,
ilk defa karşınıza gelen
bir iş ise biraz daha temkinli olmak durumundasınız.
Hülasa 2009’dan sonra
pek çok kere tarih verildi

ise de her biri boş çıktı.
Siyasi kaygılarla verilen tarihlerdi, yalan
konuşmak, öylesine vaatlerde bulunmak, kamuoyu
nazarında yalancı duruma
düşmek için kimse ezbere
tarih vermez elbette.
Ama siyaset ve siyasi
gelecek kaygısı bazen yanılgıya düşmenize neden
olabiliyor.
Yüksek Hızlı Tren Projesi, ülkemizin en önemli
ve tarihi projelerinden olmasına rağmen Yozgat’ta
tarihsel yanılgıların da adı
oldu.
İnsanlar artık yatırımlara güven duymamaya,
inanmamaya başladı Yüksek Hızlı Tren yüzünden.
Daha doğrusu sürekli
verilen ve bir türlü gerçekleşmeyen tarihler yüzünden.
Başladığında her şeyi
unutacağız, beklemekten
yorulan gözler dermanını,

güven bunalımı yaşayan
duygular kendini bulacak.
Eli kulağında derler ya,
yıl içerisinde inşallah Yüksek Hızlı Tren Yozgat’tan
geçecek.
Siz ne kadar ciddi ve
gelecek vadeden yatırımların altına imza atarsanız
atın, kara treni ‘gürültüsünden ineklerin sütü
kesilir’ düşüncesi ile istemeyen zihinlere kabul ettirmekte de zorlanırsınız.
Yozgat’ta bir basın
mensubu olarak yaşadığım zorluklardan bir tanesi bu oldu.
Üç beş kişinin ticari
menfaatleri uğruna şehirde pek çok yatırımın
başlamadan bittiğini, yön
ve yer değiştirdiğine maalesef şahitlik ettim.
Her şeye rağmen Yüksek Hızlı Tren geldi.
Pandemiden dolayı
belki birkaç ay gecikmeli
olacak ama yıl içerisinde

belki de bir aya kadar
deneme seferlerinin başladığı haberini alacağız
inşallah.
Hızlı Tren geldiğinde
şehirde insan kalmayacağını iddia edenler dahi
oldu.
Böylesine bir iddianın
sahibi olmak ile kara tren
sesinden ineklerinin sütünün kesileceğini iddia
edenler ve tren istemeyenler arasında ne fark
var?
İnşallah Yüksek Hızlı
Tren geç geldi ama hızlı
gidecek. Bizi Yozgat’tan
Ankara’ya, Kars’tan Bakü-Tiflis’e bağlayacak.
Hem Yozgat’ımız hem
de ülkemiz adına stratejik
bir yatırımın gecikmesinde içimizdeki hainlerin hiç
mi dahili olmadı sizce?
Onlar olmasaydı kim
bilir neler neler oldu?
Şehrimize ve ülkemize
hayırlı olsun!

Yozgat’ta önlemler artırıldı

'SAĞLIK iÇiN HEPiMiZ iÇiN'
Kurban Bayramı’nın ardından ülke
genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da
korona virüs vakalarında artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
tarafından önlemler artırıldı, vatandaş
takibe alındı. Önlemler artırılırken
karantina haberleri de gelmeye
başladı. Yozgat Merkez’de 15 kişinin
yaşadığı bir apartman ile Çayıralan
İlçesi’ne bağlı 339 nüfuslu Günyayla
köyü artan korona virüs vakaları
kapsamında karantinaya alındı.
TESTLER POZİTİF ÇIKTI
Yozgat Merkez’de bir apartman,
korona virüs tedbirleri kapsamında
karantinaya alındı. Edinilen bilgiye
göre Yozgat’ta korona virüs salgının
kontrolü amacıyla 15 kişinin yaşamını
sürdürdüğü 4 katlı H. Emir Özdemir
apartmanı, Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha
Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
15 kişinin yaşamını sürdürdüğü 4 katlı
H. Emir Özdemir apartmanı sakinlerine
yönelik yapılan Covid-19 testleri pozitif
çıktı. Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha
Kurulu tarafından yapılan açıklamada
“Yozgat merkez Eskipazar Mahallesi
2. Bacanakzade Sokak'ta bulunan H.
Emir Özdemir Apartmanının, korona
virüs salgının kontrolü amacıyla,
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve

72. maddeleri kapsamında ikinci bir
değerlendirmeye kadar karantina
uygulamasına karar verildi” denildi.
GÜNYAYLA KARANTİNADA
Yine 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.
DENETLİYORLAR
Artırılan önlemler kapsamında
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye
Başkanı Celal Köse, Emniyet Müdürü
Murat Esertürk ve İl Jandarma
Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz
ile birlikte kentte denetim yaptı
vatandaşları uyardır. Yozgat merkez
dışında ilçelerde de kaymakamlar ve
belediye başkanları da denetimlere
katıldı. Yine oluşturulan ekiplerle
denetimlere devam ediliyor.
CADDEDE KAMERALI ÖNLEM
Yüz yüze denetimin yanı sıra şehir
genelinde kent güvenliği sistemi
üzerinden maske takmayanlar takip
ediliyor ve kurallara uymayanlara

emniyet güçlerince cezai işlem
uygulanıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat,
yüz yüze denetimlerin dışında kent
güvenliği sistemi üzerinden de
denetimlerin yapıldığını belirterek,
“Maskesiz dışarı çıkılmaması
gerekiyor, maske ile yaşamayı
öğrenmemiz gerekiyor” dedi.
ÖNCE UYARI SONRA CEZA
Kent güvenliği sistemi üzerinden
vatandaşların takip edildiğini aktaran
Vali Polat, önce uyarı yapıldığını, daha
sonra da cezai işlem uygulandığını
dile getirdi. Polat, Pandemi sürecini
atlatana kadar böyle yaşamak zorunda
olduğumuzu ifade ederek, “Evimizden
çıkarken maskesiz çıkmamamız lazım.
Vatandaşlarımızın kurallara riayet etme
koşunda duyarlı olmalarını istiyoruz.
Umarım bu uyarılar dikkate alınır”
şeklinde konuştu.
MASKEYLE YAŞAMAYA
ALIŞMALIYIZ
Sarraflar Caddesinde denetim
yapan Vali Ziya Polat, maskeyle
yaşamaya alışılması gerektiğini
söyledi. Polat maske konusunda algıyı
yönetmeye çalıştıklarını ve bunu büyük
oranda başardıklarını dile getirdi.
Denetimlerin her gün devam ettiğini
kaydeden Vali Polat, “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. Hep
söylüyoruz, amacımız 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.
GURBETÇİLERİ UYARDI
Öte yandan bu ayın gurbetçilerin
sıklıkla memlekete gelme ayı
olduğunu da hatırlatan Vali Polat,
“Gurbetçilerimizin de tedbirlere
uymalarını istiyoruz. Yine düğün nişan
sezonu devam ediyor. Vatandaşların
bu anlamda da kurallara uyması büyük
önem taşıyor” dedi.
Eda DEMİREL

EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Sağlıklı mıyız?
Uzun zamandır
Çin’den dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi
altına alan covid19’la
mücadele ediyoruz. Aslında etmeye çalışıyoruz
diyebilirim.
Bir tarafta Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca,
hastalıkla ilgili gereken
tedbirleri tek tek anlatıyor, her gün paylaşım
yapıyor. Sağlık çalışanları ellerinden geleni
yapıyor. Kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığı’nın
talimatı ile kurallara
uymayanlara cezai işlem
uyguluyor.
Diğer tarafta ise
maske ve sosyal mesafe
kurallarına kendilerince
yenilikler katan vatandaşlar, modada çığır
açmaya devam ediyor!
Dirseklere, alına maske
takanlar mı dersiniz?
Bileğinde saat gibi
kullananlar, öksürüğü
gelince maskeyi çıkarıp
öksüren sonra maskeyi
takanlar mı dersiniz?
Yoksa ‘korona filan
yok ben inanmıyorum’
diye gezen cahil cühela
grubu mu istersiniz?
Ülkemiz çok şükür
inanılmaz renkli. Geçenlerde bir gelin annesi
‘covid olduğumu bilenler
düğüne gelmez’ düşüncesi ile kızının düğününe katıldı ve sürpriiizzz
onlarca kişi enfekte…
Bir diğer olaysa hastanede vatandaşların
sosyal mesafeye uymasını isteyen bir doktor
darp edildi. Ne yazık!
Bir de bu durumun
‘tatil’ versiyonu var. Çok
yakında komşumuzda
Kırıkkale’de Covid testleri pozitif çıkan ve karantinada olması gereken 4
kişilik aile tatile giderken
denetlemeye yakalandı!
Hatta şuan sahillerde tıklım tıklım ‘tatil’
yapıp ‘nefes’ alan bir
güruh var ki, sormayın.
Bir süre sonra bu tatilci
kısım memleketlerine
dönecek ve ‘evdekal’ etiketleri ile ‘sosyal mesaj’
vermeye başlayacak.
Başlı başına birer sosyal mesaj olduklarından
habersiz..
İnanılmaz gerçekten..
Memleket saatli
bomba gibi. Bir kişiye
bulaşınca onlarca kişiye
bulaşması işten bile değil bu virüsün. Ama biz
çabuk alışan, kanıksayan
bir millet olduğumuz için
sorun yok!
Virüs bize ne yapabilir
ki?
Hastalık bize gelmeden inanmaya niyetimiz
yok. Hastanelerde astronot gibi gezen sağlık
çalışanlarını görmezden
geliyoruz, durmadan
uyarı yapan yetkilileri
duymuyoruz, sokaktan
gece gündüz saat fark
etmeksizin vızır vızır
hasta taşıyan ambulans
sirenlerini umursamıyoruz.
Başlıkta sorduğum
gibi sağlıklı mıyız? Akıl
sağlığımız yerinde mi?
Gereken tedbirleri almak için ne bekliyoruz?
Ölmeyi mi?
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Covid-19
denetimleri sürüyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Covid-19 denetimleri
Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve sağlık personeli
eşliğinde devam ediyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve
beraberinde sağlık personeli ilçede Covid-19
denetimlerini sürdürürken ederek vatandaşları
ve iş yeri sahiplerini kurallara katiyetle uyulması
konusunda uyarıyor.
Sarıkaya Belediyesinden yapılan açıklamada;
“Covid-19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamında
ilçemizde denetimler sağlık personeli eşliğinde
devam ediyor. Belediye Başkanımız Av. Ömer
Açıkel de zaman zaman denetimlere eşlik ederek
vatandaşları ve iş yeri sahiplerini kurallara katiyetle
uyulması konusunda uyarıyor. Geleceğimiz ve
sağlıklı bir Sarıkaya için lütfen maske, mesafe ve
hijyen kurallarına uyalım pişman olmayalım.”
Eda DEMİREL

BELEDiYE FESTiVALi

iPTAL ETTi

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, bu yıl
korona virüs tedbirleri kapsamında, 'Bal Festivali'nin
iptal edildiğini söyledi.
Başkan Codar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan
Çayıralan Belediyesi 12. Bal ve Kültür Festivalimizi
ilçemizde yoğun şekilde yaşanmakta olan pandemi
süreci doğrultusunda iptal edilmiştir. Halkımızın
ve kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine
yer verdi.Geçtiğimiz yıl 11'incisi düzenlene Bal
ve Kültür Festivali'ne Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar'ın daveti üzerine Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılım
göstermişti. Kılıçdaroğlu, ilçe balının çok değerli
olduğunu ve katma değer haline getirilerek dünyaya
tanıtılması gerektiğini belirtmiş, "Balınızı sadece
Türkiye'ye değil, tüm dünyaya tanıtın. Çayıralan balı
sıradan bir bal değildir, özellikli bir baldır. Doğanın
tüm güzelliğini yansıtan bir baldır” ifadelerini
kullanmıştı. Eda DEMİREL
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BAŞER MÜJDEYi VERDi:
EYLÜL'DA AÇILACAK

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim
İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,
ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa bağlı
olan Yozgat'ın güçlü bir ekonomik yapıya
kavuşmasına önemli katkı sağlayacak
sulamaya yönelik baraj ve gölet inşaatlarının
devam ettiğini söyledi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden
Yozgat’ta yapımı süren sulama amaçlı
baraj ve göletlerin devreye sokulması ile
bölgedeki tarım alanlarının sulanıp, bol ve
daha kaliteli ürünler alınacağını aktardı.
YOZGAT TARIMI BÜYÜK GELİŞME
GÖSTERECEK
Baydiğin ve Akdağmadeni Çalışkan
göletlerini tamamladıklarını açıklayan Başer,
İnandık ve Oğulcuk Barajları ile Sarıhamzalı,
Bahadın, Erkekli, Gevrek, Bahçecik ve
Eymir göletlerinin yapımının devam ettiğini
vurguladı. Milletvekili Başer, bu yatırımların
tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasıyla
Yozgat tarımının çeşitlilik kazanarak büyük
gelişme göstereceğini açıkladı.
Başer ayrıca, Çekerek Çatakkaya ve
Domu Boğazı ile Saraykent Termal otel Han
altı mevkiinde Taşkın koruma inşaatlarının
da tamamlandığını belirtti.
EYLÜL AYINDA FAALİYETE GEÇECEK
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim
İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, inşaat
çalışmaları tamamlanan Yozgat Devlet Su
İşleri Hizmet Binasının Eylül ayında faaliyete
geçeceğini açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak
için Yozgat’a gelen Milletvekili Başer, inşaat
çalışmalarında sona gelinen Yozgat DSİ
Hizmet binası inşaatında incelemelerde
bulundu.
İnşaat çalışmaları hakkında firma
yetkilileri ve Devlet Su İşleri Yozgat İl
Müdürü Muhammed Abdulkadir Bayrak’tan
bilgiler alan Başer, DSi hizmet binası
inşaat çalışmalarının tamamlandığını, ince
işçiliklerinin yapıldığını belirterek çevre
düzenlenmesinden sonra hizmet binasının
Eylül ayında faaliyetine başlayacağını
açıkladı.
Yozgat’ta bulunan kamu kurum
ve kuruluşlarının çalışma ortamlarını
güzelleştirmek ve hizmet binaları yenilemek
için gayret içinde bulunduklarını vurgulayan
Başer, DSİ hizmet binasının fiziki koşullarıyla
tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde
yapıldığını belirtti.
HİZMET BİNASI 11 ADET YAPIDAN
OLUŞACAK
Başer, yaptığı açıklamada; Muslubelen
Mevkiinde yapılan hizmet binasının fiziki ve
teknik özellikleri hakkında açıklamalarda
bulundu.
Hizmet binasının 20 Milyon 490 TL’ye
ihale edildiğini, 5 Bin 175 Metrekare alan
üzerine kurulduğunu, kaydeden Başer,
içerisinde lojman, misafirhane, İdari bina,
Labaratuvar, nizamiye binası, atölye binası,
teshin merkez binası, 3 adet ambar binası
olmak üzere 11 adet yapıdan oluşacağını

belirtti.
HİZMET KALİTESİ ARTACAK
Yozgat DSİ Hizmet Binası inşaatının
sözleşme gereği 2020 yılı Kasım ayında
tamamlanarak teslim edilmesinin
hedeflendiğini vurgulayan Milletvekili Başer,
taşeron firmanın yoğun gayretleri sonucu
Eylül ayı sonu itibariyle kabulün yapılacağını
belirtti.
Başer, hizmet binasının faaliyete
geçmesiyle Yozgat’taki Devlet Su İşleri
birimlerinin tek çatı altında toplanarak
hizmet kalitesinin daha da yükseltileceğini
ifade etti.
Milletvekili Başer’e Devlet Su İşleri İnşaat
alanındaki incelemelerine İl Genel Meclisi
Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı
Kürşat Kılıç, İl Genel Meclisi Üyesi Şuayip
Yılmaz, İl Yönetim Kurulu üyesi Ubeydullah
Şahan ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Haber Merkezi
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İmanın esası nedir?

HÜSEYİN
KOÇ
İbrâhim Havvâs
hazretleri Bağdat’ta
yaşayıp, Rey şehrinde vefat etti. Bir gün
biri sordu ki:  “İmanın
esası nedir?” O kişiye
baktı.
“Bu, anlatmakla
olmaz. Yaşamakla
olur. Ben Mekke’ye
gidiyorum. Sen de
gel. Yolda cevâbını

öğrenirsin” buyurdu.  Adam “peki”
dedi. Ve birlikte yola
çıktılar...  Yemekleri
gâipten geliyordu...
Derken önlerine bir
“çöl” çıktı.
Bu çölde ilerlerken
karşıdan bir “atlı”
gelip İbrâhim Havvâs
hazretlerinin önünde
durdu.
“Selâmün aleyküm!”
“Aleyküm selâm!”
İkisi bir şeyler konuştular.  
Sonra o atlı kişi
uzaklaştı.  
Adamcağız merakla
sordu:  “Efendim, bu
hâl nedir?”  “Sorduğun suâllerin cevâbı-

dır.”
“Bağışlayın efendim, hiçbir şey anlamadım.”  Şöyle
anlattı: “O zât, Hızır
Aleyhisselâm’dı.  ‘Ben
de sizinle geleyim
mi?’ dedi.
Kabul etmedim. O
da ‘pekâlâ’ deyip geri
gitti.” Adam şaşkındı!
Sordu hemen:
“Aman efendim!
Hızır gibi bir nîmeti
neden kabul etmediniz?”
Buyurdu ki: “Kabul
etseydim Rabbime îtimadımın ve tevekkülümün azalacağından
korktum! Şöyle ki;
Hazret-i Hızır’a güvenerek kalbim rahat

olur, Rabbime tevekkülüm bozulabi lirdi.”
Salat ve selam
sana ey nebi.  Sana
hasret peygamberi
diyorum.  
Çünkü hasretin
en iyisini sen bilirsin.  Daha doğmadan
babasızlığa.  Henüz
çocukken annesizliğe.
Filizken dedesizliğe
hasrettin.
Ey Yüce nebi hasretin enh iyisini sen
bilirsin.
Erkamın evinde
hürriyete  İşkenceye
uğrayan taze ümmete. İki Ömer’den
birisine hasrettin.
Sen Mekke’de Haşim’dendin.

Ama Beytullah’a
hasrettin.
Sızlayan Bilal’in yaralarına. Sümeyye’nin
ilk şahadetine.
Binbir acıyı tadan
dünya yiğitlerinin.
İşkence izlerinden,
sızan kanına hasrettin.
Ey Yüce Resul
hasretin en iyisini sen
bilirsin.  Habeşistan’a
gönderdiğin kahramanlara Necaşiye
Allah vardır diyen
Cafer’e.
Hicret’te yaralanan kullara. Yatağına
yatan Allah’ın aslanlarına.
Bir örümcek bir
güvercin korurken.

En sadık dostla mağarada sen hasrettin
peygamberim. Ey
Kainatın efendisi!.
Sen ümmetine hasrettin.
Hemde çöl sıcağı
kavururken. Her müslümanın acısı sendin.
Her müslümanın canı
sana feda idi. Ensar
bağrına basmışken
seni.
Sen doğduğun
topraklara hasrettin.
Ey yüce peygamber,
hasretin en iyisini
sen bilirsin. Ve hüzün
yılları başlamıştı ey
Nebi.
Berdin aslanlarına
hasrettin. Cennetin
köşklerine gönderdi-

ğin. Uhud kahramanlarına hasrettin.
Kılıç, mızrak darbesinden paramparça. Kefeni yetmeyp
hurma lifleriyle örttüğün. Şehit öğretmen
Musab’a hasrettin.
Ve hendek muharebesinde açlığa, Taş
bağlamış midelerin
tokluğuna. Ey varlığımızın sebebi, hasreti
en iyi sen bilirsin.
Hemde öyle iyi bilirsin
ki, Medine devletinde.
Mekke’den esen Beytullah kokusuna.
Hezimete uğrayan
müşrik ordusunun
canhiraş kaçışında
değil. Fevç fevç imana
gelmelerine hasrettin.

Oda Başkanlarını
Yozgat'ta ağırladı
Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut’un ev
sahipliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen SMMMO
Başkanları Yozgat’ta buluştu.
Aralarında ; Aksaray SMMMO Başkanı Abdurrahman
Özkan, Kırıkkale SMMMO Başkanı Ferman Aldemir,
Konya SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem
oda başkanı Seyit Faruk Özselek , Kırşehir SMMMO
Başkanı Özgür Albayrak, Kayseri SMMMO önceki
dönem başkanı Anfer Yılmaz ve SMMMO Üyesi İsa
Ferah,Çankırı SMMMO Başkanı Hüseyin Yakar, Bilecik
SMMMO Önceki dönem Başkanı Süleyman Kıral, Konya
SMMMO Önceki dönem Sekreteri Süleyman Erçik,
Kütahya SMMMO yönetim kurulu üyesi Ahmet Bülbül ve
Kütahya SMMM Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu’nun da
bulunduğu heyete Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut
ve üyeleri ev sahipliği yaptı.
Yozgat SMMMO Başkanı Bulut, misafirlerine
Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtarak bilgiler
verdi.
Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden
Bulut, “Dostluk mesafe tanımaz. Sevdikleriniz sizden
kilometrelerce uzakta olsa da yalnız değilsinizdir şu
hayatta. Türkiye’nin her bir tarafından gelip, Yozgat mali
müşavirler odamızı ziyaret eden, bütün meslektaşlarıma
teşekkür ediyorum.”dedi. Haber Merkezi

SEYRANTEPE BU YIL TAMAMLANACAK
Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi
ilçede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Akdağmadeni Belediyesi ilçede yeni
yerleşim yerlerinde olan Seyrantepe
Mahallesinde altyapı ve üst yapı
çalışmalarına devam ediyor.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın yaptığı açıklamada; “İlçemizin yeni
yerleşim alanlarından bir tanesi olan ve

devam eden yeni yapılaşmalarla sürekli
olarak gelişen Seyrantepe Mahallesi
saray sokak ve Öğretmen İsmail Yıldız
caddesinde çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam ediyor.
Yapılan yeni yapılaşmalarla birlikte
oluşan alt yapı ve üst yapı ihtiyaçları
belediyemiz tarafından yapılan çalışmalarla
gideriliyor. Bölgede Kanalizsyon

BARAN'DAN NEZAKET ZİYARETİ

çalışmaları, içme suyu hattı, yağmur suyu
drenaj hattı ve doğalgaz çalışmalarının
tamamlandığı alanlarda yol düzenleme
çalışmaları planlı olarak devam ediyor.
Çalışmalar tamamlandığında bölge eski
atıl ve düzensiz görünümünden kurtulup
ilçemizin örnek mahallelerinden bir tanesi
haline gelecektir” dedi.
Eda DEMİREL

Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı
Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran beraberinde
Yenipazar Belediye Meclis Üyesi
Hayati Tayfer ile Vali Ziya Polat’ı
makamında ziyaret etti. Vali Polat’a
görevinde başarılar dileyen Başkan
Baran, “Yozgat Valimiz Sayın Ziya
Polat beyi Belediye Meclis Üyemiz
Hayati Tayfer bey ile makamında
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Yenipazar’ımızda yapılan
çalışmalar ve önümüzdeki
süreçte gerçekleşecek projeler

hakkında Valimize bilgiler
verdik. Kısa sürede yapmış
olduğu güzel çalışmalardan
dolayı sayın Valimizi kutluyor,
misafirperverliklerinden dolayı
şahsım ve Yenipazar'ımız adına
teşekkür eder, başarılarının
devamını diliyorum” ifadelerine yer
verdi.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Vali
Ziya Polat da Baran’a nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Eda DEMİREL
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Yazar Abbas Sayar'ı
Rahmetle Anıyoruz
Yozgat’ın Türk edebiyatına kazandırdığı
şair-yazar N. Abbas Sayar’ı vefatının 21’nci
ölüm yıl dönümünde rahmet ve dua ile yad
ediyoruz. 12 Ağustos 2020, Yozgat’ımızın
önemli kıymetlerinden olan Şair-Yazar
Abbas Sayar’ın ölümünün 21’inci yılı.
21 Mart 1923’te Yozgat’ta doğan
Nail Abbas Sayar, zengin bir sanatsal
kişiliğe sahiptir. Romancı, şair, gazeteci
ve ressamdır. Yozgat’ta Bozok adıyla ilk
yerel gazeteyi çıkaran odur. Kırk dört yıl
süren gazeteciliği sırasında nice yazıya
imza atmıştır. Abbas Sayar, yazmaya şiirle
başladı. Altı şiir kitabı yayımlandı. Daha
önce yayımlanmış tüm şiirleri Boşluğa
Takılan Ses adıyla 1991’de bir araya
getirilip kitaplaştırıldı. Ölümünden sonra
derlenen şiirleri de 2002’de Şiirler adıyla
yayımlandı. Abbas Sayar‘ın romanları
ve hikayeleri de Orta Anadolu insanının
hayatını anlatır. Abbas Sayar şiir gibi
roman yazan bir yazar. Şairliği bu yüzden
önemlidir. Abbas Sayar, 21 Mart 1923
tarihinde Yozgat‘da doğmuştur. Tam
adı Nail Abbas Sayar’dır. Genç yaşında
annesini kaybetti. 1941 yılında liseyi
bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar
yüzünden üniversiteye devam edemedi.
Kısa bir zaman (iki ay) Denizyolları’nda
memurluk yaptıktan sonra yedeksubay
olarak askerliğini Amasya‘da yaptı.
1945 yılında istanbul’da evlendi.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde 4 dönem Türkoloji eğitimi aldı,
ama okulu bitiremeden ayrılıp 1958 yılında

Yozgat‘a geri gitti. Edebiyat Fakültesini
bitiremese de şiirler yazarak edebiyat
dünyasına girdi. Yozgat’da çiftçilikle uğraştı
sonra yine İstanbul’a gitti, bu sefer bir
matbaa kurdu. 1953 yılında İstanbul’daki
matbaasında 15 günde bir çıkarttığı Bozlak
adlı gazeteyi Yozgat’da dağıttı. Gazete,
“Bozok” adını alır ve Yozgat’ın ilk mahalli
gazetesi olur. “İleri” gazetesinde yazıları
yayınlanır. Kesintisiz denebilecek şekilde
kırk dört yıl gazetecilik yaptı.
Yozgat Demokrat Parti müteşebbis
heyeti kurucuları arasında oldu ancak
siyaset ile pek ilgilenmedi. 1957 yılında
politikadan
el etek çekti. Şiir
yazmayı

sürdürürken, roman yazmaya başladı.
“hesaptan düşülmüş, defterden
silinmiş” roman kahramanı Doru
Kısrak’ın yılkıya bırakılma öyküsü ve Orta
Anadolu’nun ağır kış do, halk dilinin zengin
sözcük ve deyimleriyle işlenerek, şiirsel bir
anlatımla ölümsüzleştirilmiş, eşsiz bir yapıt
olan “Yılkı Atı”; Abbas Sayar’ın, Sekili’de
çiftçilik yaptığı yılların gözleminden yola
çıkılarak yazılmış ilk romanıdır. 1970
yılında “Yılkı Atı” romanıyla ismini edebiyat
dünyasına duyurdu. 1970 yılında TRT
Sanat Ödülleri Yarışması’nda derece alan
ilk romanı Yılkı Atı’ndan sonra yazdığı
Çelo (1972) romanı 1973 Türk Dil Kurumu
Roman Ödülü’nü, Can Şenliği (1974)
romanı ise 1975 Madaralı Roman Ödülü’nü
getirdi. 11 Temmuz 1989 tarihinde
ikinci evliliğini Ayvalık Lisesi Edebiyat
Öğretmeni Hanife Ender ile yaparak
Balıkesir‘in Ayvalık ilçesine yerleşti. Abbas
Sayar ömrünün son yıllarını Ayvalık’ta
resim yaparak, roman ve şiir yazarak
geçirdi. Abbas Sayar, 12 Ağustos 1999
tarihinde İzmir’de 76 yaşında ölmüştür.
Kırk dört yıllık gazetesinde yüzlerce,
binlerce başyazı yazdı. 1989 yılında ikinci
kez evlendi, Ayvalık’a yerleşti. Resim,
şiir, roman yaşamını Ayvalık’ta sürdürdü.
Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık’a
resim sergileri açtı. Ardında, derlenmeyi
bekleyen pek çok şiir ve yazı bırakarak 12
Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Mezarı Yozgat’ta bulunmaktadır.
Eda DEMİREL

Bir projesi daha kabul edildi
Sorgun Gençlik Derneği
SORGED’in Türkiye Ulusal
Ajansına Avrupa Dayanışma
Programı kapsamında
hazırladığı “Keşf-i Yozgat”
başlıklı proje kabul edildi.
Proje gençlerin kişisel,
eğitimsel, sosyal, sivil ve
mesleki gelişimlerini teşvik
ederken, gönüllü faaliyetler
içerisinde bulunmaları için

fırsatlar yaratan, toplumsal
ihtiyaçları karşılamayı, eğitim
ve iş piyasasında bütün genç
insanlar için daha fazla fırsat
ve eşit fırsatlar yaratmak ve
tüm gençler arasında aktif
vatandaşlık, sosyal içerme
ve dayanışmayı teşvik etmeyi
hedefliyor.Keşf-i Yozgat
projesiyle ayrıca Yozgatın çok
yönlü tanıtımı da yapılacak.

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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Saat Kulesinin
yerini değiştirdi
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde şehir
merkezinde bulunan saat kulesi kaldırıldı.
Saat kulesinin İlçe merkezinden geçen
kara yollarının yer yapımı nedeniyle
kaldırıldığı öğrenildi.
Şefaatli Belediyesi ekiplerinde
kaldırılan saat kulesinin yerini yenisi
yapılacak.
Öte yandan Şefaatlili vatandaşlar
ise, saat kulesinin yıkılmasına tepki
gösterirken, bazı vatandaşlarda saat
kulesinin yıkılmasının doğru olduğunu
savundu.
Vatandaşların olumlu ve olumsuz
tepkileri ise şöyle:
" Selehattin Yazanel, "Birileri yapar
birileri yıkar belediye zengin olunca" ,
Fatma Şen Tosun, "Tarihten eser
bırakmadılar köpruyude restore ediyor
diye yeniden yaptılar restore gormesekte
inansak yazık"
Ferhat Kaya, "Güzel oldu. Ne Tır
geçebiliyor, ne biçer. Yol genişler bari"
Alper Tunga Çözel, "Çok yazık çok
yazık Blok halinde kesilir bir boş alana
yeniden kurulabilirdi" Murat KARATEKİN

Çamlık’ta korkutan yangın

AĞABEY SAÇAN VEFAT ETTi
Yozgat’ın sevilen doktorlarından Mustafa
Arslan Bircan’ın dayısı Ağabey Saçan (70) hayatını
kaybetti. Bir süredir Yozgat Şehir Hastanesinde
tedavi gören Ağabey Saçan dün hayatını kaybetti.
Saçan, Şefaatli İlçesine bağlı Kumkuyu köyünde
toprağa verildi.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi olarak merhum
Ağabey Saçan’a Allah’tan rahmet dilerken,
Mustafa Arslan Bircan’a ve Saçan ailesine
başsağlığı diliyoruz. 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

Yozgat’ta çıkan
ot ve çalılık yangını
korkuttu. Yangın
ormanlık alana
sıçramadan kontrol
altına alınarak
söndürüldü.
Yozgat Çamlığı
Divanlı Mahallesi'ne
bakan yamaçlarda
saat 17.00
sıralarında kuru
otların tutuşmasıyla
başlayan yangın,
çalılık ve ağaçlık
alana sıçradı. Henüz
belirlenemeyen
bir nedenle çıkan
yangını gören
vatandaşlar durumu
Yozgat Belediyesi

İtfaiye ekiplerine
bildirdi. Bölgeye
çok sayıda itfaiye
ve Orman Yozgat
İşletme Müdürlüğü
ekibi sevk edildi.
Zamanında olay
yerine gelen itfaiye
ekipleri yaklaşık
yarım saatlik bir
çalışma sonrası
yangını ormanlık
alana sıçramadan
söndürdü. Yaklaşık
5 dönüm alanda
çıkan ot yangınında
bazı ağaçların da
yandığı görüldü.
Olayla ilgili
soruşturma
başlatıldı. İHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

YOZGATSPOR’U YOZGATLI

Yozgatspor 1959
FK, 2020-2021
sezonu için Teknik
Direktör Nihat
Tinel'le anlaşmaya
vardı.

HOCALAR UÇURACAK

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, yeni
sezonda Yozgatspor’u Nihat Tinel’in çalıştıracağını
açıkladı. Tinel, yardımcılıklarını ise Harun Dişlitaş, Fuat
Mert ve Hasan Aras yapacak.
Kulüp Başkanı Kazım Arslan, geçen sezon takımda
emeği olana Fatih Kavlak ve Cemal Çıldır’a teşekkür
etti. Arslan, “Yeni bir sezon başlangıcındayız. Yeni
sezon ile ilgili Yozgatspor’un hazırlıkları devam
ediyor. İnşallah en güzel neticeyi alabilmek içinde
arkadaşlarımızla birlikte gayret içerisindeyiz.
Sezonun başlangıcı ile ilgili bir takım belirsizlikler
var. Ama daha fazla da vakit kaybetmemek adına
yol haritamıza uygun bir şekilde yolculuğumuza da
devam ediyoruz. Henüz 3 ligde gruplar belli değil.
Ligin ne zaman başlayacağı belli değil. Ama biz 3540 günden başlayacağını varsayarak bu haftadan
itibaren hazırlıklarımıza biraz daha hız vermiş olacağız.
Bugüne kadar geçen süre de boş geçmedi. Bir
plan program çerçevesinde perdenin gerisinde bir
takım hazırlıklar yapıldı. Şimdi bu hazırlıkları hayata
geçirerek inşallah Yozgatspor’u kısa sürede lige
hazır hale getirmek istiyoruz. Bir işe başlarken de
öncelikle teknik heyetin belirlenmesi gerekiyordu.
Ben öncelikli olarak geçen yıl Yozgatspor’a hizmet
veren ve bugün ki kadroların oluşmasında katkıları
bulunan hem Fatih Kavlak hocamıza ve sonrasında
da zor günlerimizde Yozgatspor’un başına gelerek
başarısı için mücadele eden Cemal Çıldır hocamıza

twitter.com/CamlikGazetesi

ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni sezonda da
arkadaşlarla yaptığımız istişareler neticesinde takımı
Nihat Tinel hocamızın çalıştırmasının uygun olacağı
kanaati oluştu. Dün akşam yaptığımız yönetim kurulu
toplantısında Nihat Tinel Hocamızın teknik direktör
olarak Harun hocamızla birlikte inşallah Yozgatspor’u
bu sene sırtlayacaklar. Ben her iki hocamıza da hayırlı
olsun diyorum. İnşallah başarılı olurlar. Bizlerde
başarılı olunması için elimizden geleni desteği ve
gayreti göstereceğiz. Yozgatspor ümit ediyoruz ve
bekliyoruz ki bu sene başarılı bir sezon geçirecek ve
inşallah 2 lig hedefini beraber yakalayıp bütün Yozgatlı
hemşerilerimizle birlikte sevinmiş olacağız” dedi.
TEK HAYALİM ŞAMPİYONLUK
Yozgatspor 1959 FK’nın Teknik Direktörlüğüne
getirilen Nihat Tinel, “Bana inandıkları ve güvendikleri
için kendilerine minnettarım. Ben buranın çocuğuyum.
Ailemdeyim. Ailemden koçmadım ve buradayım.,
Yozgat taraftarının ne istediğini çok iyi biliyorum.
Çünkü ben en büyük Yozgatspor taraftarıyım ve
aşığıyım. Yozgatspor benim evladım, her şeyim. Ben
her şeyi biliyorum. Yozgatspor adı zaten bir hedeftir.
Amacım tabi ki şampiyonluk. Ben Yozgatspor’dan
başka bir hayal kuramadım. Sadece bir hayalim
var. O da Yozgatspor ile şampiyon olmaktır. Teknik
ekibimizde Harun Dişlitaş hocam, kondisyoner
hocamız Fuat Mert ve kaleci hocamız Hasan Aras ile
birlikte çalışacağız” diye konuştu. Murat KARATEKİN

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

