Türkiye’de yalnızca 3 tane var:

YOZGAT’TA HiZMET VERMEYE BAŞLADI

5 yıldızlı otel konforunda
ve Türkiye’nin 3 merkezinden
biri olan Adalet Eğitim Merkezi
hizmet vermeye başladı. Yozgat
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan

Uçak, Yozgat Personel Eğitim
Merkezi Başkanlığına atanan
Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Özden'i makamında ziyaret etti.
Uçak, yeni görevinden dolayı

Başkan Mustafa Özden'i tebrik
etti. Başsavcı Uçak, Eğitim
Merkezinin Adalet Bakanlığına,
Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olması
temennisinde bulundu. 4'TE

BORSA’YA 5 YILDIZLI BiNA

Yozgat Ticaret Borsası 5 yıldızlı yeni binasında
hizmete girdi. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli,
hizmet kalitesini en üst düzeye yükselterek
geldikleri bugün, yeni, modern, üyelerine ve
yönetimine yakışan bir binada hizmet verdiklerini
söyledi. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli,

yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurban kesip, dua
ederek yeni binada hizmete başladı. Onut Kaytan
Plaza’da bulunan modern binayı basına da tanıtan
Erkekli, eski 3 katlı binadan yeni ve modern bir
binaya geçmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile
getirdi. >>> 3. SAYFADA

YOZGAT’TA 10 MiLYARLIK PROJE
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SAYI:2581

BEREKETLi OLSUN!

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

2020 yılı IV. Dönem
İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısı Yozgat
Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı.
Polat, toplantıda
yaptığı konuşmada,
yatırımlar hakkında
bilgi verdi.
>>> 4'TE

Kışın en güzel hediyesi kar, nihayet geçte
olsa Yozgat’ta yüzünü gösterdi.
Dün sabah saatlerinde Ankara’da başlayan kar
yağışı akşamüzeri Yozgat’ta da etkisini gösterdi.
Karla karışık yağan yağmur, ilerleyen saatlerde
etkisini artırdı. >>> 3. SAYFADA

Akdağmadeni'nde

Kılı dönemi başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yekta
Karaduman, düzenlenen tören ile görevini Öğr.
Gör. Dr. İlker Kılıç’a devretti. >>> 6'DA

HER HAFTA, HAFTADA BİR GÜN

ÜCRETSiZ HiZMET VERECEK
Geçtiğimiz günlerde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu tarafından Yozgat’ın Çayıralan
İlçe Belediyesine otobüs bağışında
bulunmuştu. Çayıralan Belediyesi
otobüsün gelmesiyle birlikte yeni bir
hizmet için harekete geçti. >>> 6'DA

YOZGATSPOR’UN MAÇLARINI
OYNAYACAĞI STAT BELLi OLDU

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın ligin ikinci
yarısında iç saha maçlarını yapacağı stadyum
belli oldu. >>> 8. SAYFADA

AK Parti için inandığın yolda yürü

BAŞER’Li AK PARTi
YENi DÖNEME
AK Parti 7. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu’nda
yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da
katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüntülü bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kongreleri
bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE CUMHURBAŞKANI

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın sözde değil özde
cumhurbaşkanı olduğunu belirterek,
“Milletin kendisine emanet
ettiği iradeyi ölümüne savunan
Cumhurbaşkanı, elif gibi dimdik
bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı
istiyoruz” dedi. AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK
Parti Yozgat 7. Olağan Kongresine
katıldı. Kongrede konuşan Ünal,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın selamını
getirdiğini söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ da kongrenin hayırlara
vesile olması temennisinde
bulundu. Uzun bir aradan sonra
Yozgat’ta bulunmaktan mutluluk
duyduğunu dile getiren Bozdağ,
“Uzun bir aranın ardından sizlerle
bir araya gelmekten mutluluk
duyuyorum. Allah’a hamdediyorum.
Şükrediyorum. Allah yokluğunuzu
vermesin. Dualarınızı ve
desteklerinizi eksik kılmasın. Bu
yolun ve davanın en büyük gücü
sizlersiniz. Bu salonları dolduran
salonlar sığmayan Yozgatlılardır,
Türk halkıdır" dedi. >>> 2'DE
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AK Parti için inandığın yolda yürü

BAŞER’Li AK PARTi YENi DÖNEME

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp
Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da
katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da görüntülü bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kongreleri
bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 7.
Olağan kongrede görevi Çelebi Dursun’dan devraldı.
Kongre, pandemi tedbirlerine uyularak yapıldı.
SİYASET AHLAK GEREKTİRİR
Kongrede konuşan AK Parti eski İl Başkanı
Çelebi Dursun, siyasetin ahlak gerektirdiğini ve
bu düsturla görevde bulunduğu ilk günden bu
tarafa çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ilkeleri ile hareket ettiklerini dile
getiren Dursun, “Siyaset ahlak gerektirir diyor Sayın
Cumhurbaşkanımız. Siyaset doğruluk dürüstlük
gerektiriyor. İşte biz de göreve geldiğimiz ilk günden
bu tarafa Allah sizlerden razı olsun sizlerin yüzünü
yere baktıracak bir işin altında imzamız olmadı. Bir işi
yapacaksak önce hukuki mi diye sorduk arkasından
hakiki mi diye mi sorduk. Yani hak katında adaletli mi
diye sorduk. Asla adaletten doğruluktan dürüstlükten
taviz vermedik. Bu süreçte birlikte çalıştığımız
yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bizleri bir yol ve dava arkadaşı olarak seçen genel
başkanımız ve cumhurbaşkanımız adam gibi adam
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Yozgatlı
hemşerimiz bizlerden hiçbir zaman desteğini
esirgemeyen Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat
Oktay’a, sayın milletvekilimiz, büyük devlet adamı
Yozgat’ın yetiştirdiği büyük devlet adamlarından
Bekir Bozdağ’a, Milletvekilimiz Sayın AK Parti Seçim
İşleri Başkan Yardımcımız Yusuf Başer beye teşekkür
ediyorum. Tüm yol ve dava arkadaşlarım şunu bilsin
ki partide görev aldığımız ilk günden bu güne vatan,
ezan, kuran sevdamız ölene kadar sürecekse Recep
Tayyip Erdoğan sevdamız da ölene kadar baki
kalacaktır. Siyaset bir bayrak değişimidir. Biz de bu
bayrağı Yusuf Başer ağabeyimize onurla ve gururla
devrediyorum” şeklinde konuştu.
İSTİKLAL YILDIZIDIR
İl Başkanlığını Çelebi Dursun’dan devralan
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer de “Kutlu
yolculuğumuzun 7. Olağan kongresine hoş geldiniz.
Kongremiz sadece bir siyasi partinin kongreleri
değildir. Bu kongreler ülkemiz ve tüm dünyanın
kaderini değiştirecek tarihi çalışmalardır, tarihi
anladır” şeklinde konuştu.
AK Parti’nin bir İstiklal Yıldızı olduğunu dile
getiren Başer, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
gururumuz ve umudumuzdur” dedi. Korona virüs
salgını sürecinde tüm ülkelerin vatandaşlarının
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını dile getiren
Başer, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem
hijyen hem de bütün hastaları için mücadele eden
bir ülke hassasiyeti çiziyoruz. Eskiden hastalarının
ilaçlarını temin edemeyen bir dönemler yaşadık.
Şimdi hastalarını dünyanın dört bir yanından ülkesine
uçaklarla getiren bir dönem yaşıyoruz. Bitti mi? hayır.
Milletimizin her türlü ihtiyacı eksiksiz karşılandı.
Sonra da yardım talep eden tüm ülkelerin ihtiyacına
koştuk. Allah’ımıza sonsuz şükrediyoruz. Salgın
döneminde tüm dünyaya devlet nedir, millet nedir,
lider nasıl olur dersi verdik. Ayrıca bu ders ilk
kez verilmedi. 15 Temmuz gecesinde de yaşadık.
Göğsümüzdeki iman ateşini gösterdik. O gece
bomba da atsanız buradayız diyen sayın Bekir
Bozdağ’a hemşerilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum” şeklinde konuştu.
MAZLUMUN YANINDA
ZALİMİN KARŞISINDA
Türkiye’nin her anlamda dimdik ayakta duran
bir ülke olduğunu kaydeden Başer, “Türkiye
tüm dünya mazlumlarının yanında zalimlerin
karşısında durmuştur. Dünya 5’ten büyüktür diyen
Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ile elde edilmiş
başarılarımız saymakla bitmez” dedi.
YOZGAT YALNIZ BIRAKMADI
Başer, Yozgat’ın 19 yıllık AK Parti iktidarları
döneminde her zaman destek olduğunu söyledi.
İnsanların gönlündeki sevdaya layık olma heyecanı
ile çalıştıklarını kaydeden Başer, “Partimizin özünde
olan ilke ve proje odaklı siyaset anlayışımız bir kez
daha ilan etmek istiyorum: birlik ve beraberliğimizi
daha güçlü tutacağız. Gönülden gönüle girerek
siyaset yapacağız. İlimiz için hep birlikte fikir
üreteceğiz. Proje odaklı etkili çalışmalar yapacağız.
Davımızı anlatacağız. Gençlerimizi her alanda
destekleyeceğiz. STK ve gençlik hizmetleri ile bütün
imkanları seferber edeceğiz. Donanımlı bir gençlik
hayal ediyoruz. Kültürümüzde ve inançlarımızda
kadınlarımız müstesna bir yere sahiptir. Hep

birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yozgat
için istihdam artıracağımız projeler üreteceğiz”
ifadelerine yer verdi.
BÜYÜK BİR KÖYDÜ
Yozgat’ın 2004 yılında Valisi olan bir köy
olarak nitelendiğini anımsatan Başer, “Görevi
devraldığımızdan itibaren Yozgat adına önemli
çalışmalar yaptık. Yozgat’ımıza çok büyük hizmetler
getirilmiştir. Yozgat’ımız güzel bir şehir haline geldi.
İnşallah bu çalışmalarımıza il başkanlığı görevimizle
devam edeceğiz. Sorumluluğumuz ve yükümüzün
farkındayız. Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bizim
silimiz Yunus dilidir. 2023 hedeflerine ulaşmak için
bu günden itibaren daha fazla gayret edeceğimiz
bir dönem başlıyor. Bizlere bu vazife görevini layık
gören başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
BİRLİK MESAJI VERDİ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, birlik mesajı
verdiği konuşmasında, “ Kongremizin birliğime
beraberliğimize katkı sağlamasını diliyorum. Her
kongremiz bir yenilenmenin öncüsü. Daha önce
görev almış ve alacak olan arkadaşlarımız her bir
vatandaşımız ak partimizin baş tacıdır. AK Partimizin
birliğe beraberliğe her zaman daha fazla ihtiyacı var”
dedi.
Köse, Yozgat Belediyesi olarak hayata
geçirdikleri projelerden bahsetti, desteği olan
herkese teşekkür etti.
NASIL GÜÇ KATABİLİRİZ?
AK Parti hükümetleri döneminde Yozgat’a önemli
yatırımlar kazandırıldığını dile getiren Seçim İşleri
Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, “Bize düşen görev değerli kardeşlerim
teşkilat mensupları olarak Recep Tayip Erdoğan’ın
Yozgat’ta eli olmaktır ayağı gözü olmaktır ve Recep
Tayip Erdoğan’a Yozgat’ta daha fazla ona nasıl güç
ve kudret veririz inancı ile beraber hareket etmektir.
O manada teşkilat mensupları olarak Recep Tayip
Erdoğan’a yük değil onun yükünü alabiliyorsak
kongremiz hayırlı olsun. Recep Tayip Erdoğan
sevdalısı olmak demek sadece kuru kuruya bu
lafı söylemek değil hayatıyla yaşantısıyla inanç
ve iradesiyle beraber Recep Tayip Erdoğan gibi
bir olmaktır beraber olmaktır. Ak partinin siyaset
anlayışı hizmet siyaseti. Nasıl ki Türkiye’yi değiştirdik
ve geliştirdiysek Yozgat’ı da Ak Parti ile beraber
geliştirdik, güzelleştirdik. Şu an Yozgat’ımızda
bölünmüş yolları, üniversitesiyle, Organize Sanayi
Bölgesiyle, Et ve Süt Kurumuyla, doğalgazıyla
buluşturduysak bunun gerçek mimarı sizsiniz. Çünkü
Ak Parti Yozgat’ta kurulduğu günden itibaren güç
verdi, destek verdi. Bu aziz Yozgatlılar için Efendi
olmak değil hizmetkâr olmaya talibiz. Yapacağımız
kongremizin partimize başta il başkanı olmak üzere
yönetimine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
HAYIRLARA VESİLE OLSUN
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da kongrenin
hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Uzun
bir aradan sonra Yozgat’ta bulunmaktan mutluluk
duyduğunu dile getiren Bozdağ, “Uzun bir aranın
ardından sizlerle bir araya gelmekten mutluluk
duyuyorum. Allah’a hamdediyorum. Şükrediyorum.
Allah yokluğunuzu vermesin. Dualarınızı ve
desteklerinizi eksik kılmasın. Bu yolun ve davanın en
büyük gücü sizlersiniz. Bu salonları dolduran salonlar
sığmayan Yozgatlılardır, Türk halkıdır. Sayın Mahir
Ünal Bey’i Yozgat’ımızda ağırlamaktan gerçekten
büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Allah hepinizden
razı olsun” şeklinde konuştu.
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Bozdağ, pandemi nedeniyle kongrenin sıkı

tedbirler altında yapıldığını anımsatarak, “Pandemi
nedeniyle çok sıkı tedbirler olmasına rağmen ve
bütün olumsuzluklara rağmen bugün bu salonu
dolduran herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Pandemi belasının Yozgat’ımızı ve Türkiye’mizi
dünyamızı terk etmesini Cenab-ı Allah’tan temenni
ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet diliyorum, tedavi gören
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
BÜYÜK COŞKU
Kongrede büyük bir coşkuya bir kez daha
şahit olduklarına değinen Bozdağ, “Bugün burada
bir bayram havası var, bir demokrasi şöleni var.
Bu heyecanı, bu demokrasi şölenini inşallah 2023
seçimlerine kadar devam ettireceğiz. Yeniden
daha büyük bir başarıya imza atacağız. Ben size
inanıyorum. Yozgat Türkiye’de seçim başarılarına
imza attı. Bu başarılar sizi başarınızdır. AK Parti’nin
seçim başarılarında imzası bulunan emeği
bulunan her bir kardeşime özellikle de Yozgatlı
hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Allah
razı olsun. Bugün Türkiye’de Yozgat’ta güçlü bir
AK Parti varsa bunun çok nedenleri var ama en
baştaki nedenlerinden biri güçlü, birlik, beraberlik
içinde çalışan teşkilatlarının varlığıdır. Her bir
üyenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde onun yolunda, gözünü kırpmadan
yılmaksızın yol yürümesidir. Birliğimiz, kardeşliğimiz
en büyük motivasyon kaynağımız. Bunu hiçbir zaman
unutmayacağız. Biz birlikte başardık. Biz birlikte
yol aldık. Biz birlikte başbakan, cumhurbaşkanı
biz birlikte Başkan seçtik. Yine birlikte yol alacağız
yine birlikte seçeceğiz. Türkiye’nin umudu Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Onun yolundan gitmektir. Örnek
önder lider varsa sözde değil özde varsa onun adı
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Zorlukları aşa aşa geldi,
engelleri aşa aşa geldi” ifadelerini kullandı.
SÖZDE DEĞİL ÖZDE CUMHURBAŞKANI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözde
değil özde cumhurbaşkanı olduğunu belirterek,
“Milletin kendisine emanet ettiği iradeyi ölümüne
savunan Cumhurbaşkanı, elif gibi dimdik bir
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir
Cumhurbaşkanı istiyoruz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK
Parti Yozgat 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede
konuşan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
selamını getirdiğini söyledi.
SİYASİ PARTİLER MİLLETİN İRADESİDİR
Siyasi partilerin milletin iradesini yansıttığını dile
getiren Ünal, “Siyasi partiler milletin iradesini yani
her birimizin iradesini sandıkta emanet olarak Alıp
devlet yönetimine yansıtan kurumlardır. O yüzden
siyasi partiler kıymetlidir. Siyasi partiyi kıymetli
yapan millet iradesinin taşıyıcısı olmasıdır. O yüzden
siyaset çok kıymetledir. Sizler millet iradesinin
emanetini taşıyorsunuz. O yüzden bu kongre
kıymetlidir. Bu kongre ak parti siyasetinin Yozgat’ta
temsiliyetini belirliyoruz. Demokratik siyaset devlet
yönetimini yansıtılması işidir” şeklinde konuştu.
DEVLETİ KİM YÖNETECEK?
Devleti, milletin temsilcilerinin yöneteceğini
kaydeden Ünal, “Siyaseti kirli gören siyasetçiyi
itibarsızlaştıran ve devleti siyasetin değil
devleti vesayetçilerin yönetmesini isteyenlerin
davranışlarına bakalım. Cumhurbaşkanımız ile ilgili
vesayet aklıyla düşününeler: Partili Cumhurbaşkanı
olur mu? Siyasi partiler millet iradesinin temsilcisiyse
millet iradesinin devlet yönetimine yansıtılması
siyaset eli ile oluyorsa TBMM duvarında egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir yazıyorsa devletle ilgili

kararları alması gereken kimdir Milletin seçtikleridir.
Tabiki devlet millet yönetecek. Tabiki devleti milletin
seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Onların
kafasında vesayet üreten yeri geldiğinde darbe
yapan yeri geldiğinde orduyla, yeri geldiğinde
yargıyla hatta yeri geldiğinde medyayla millet
iradesini alaşağı etmeye alıştıkları için Recep
Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti siyasetinin devleti
yönetmesinden rahatsız oluyorlar. Soruyoruz: devleti
milletin yönettikleri yönetmeyecekse bu devleti kim
yönetecek. Gazete ilanların ile hükümet düşürenler
mi yönetecek.?” İfadelerini kullandı.
HİZMET ÜRETİR Mİ?
Ünal, tarihte istikrarlı bir hükümet olmadığını
ve bu istikrarsızlığın hizmet üretmeye engel
olduğunu ifade ederek, “1962 ile 2002 arasında
36 hükümet değiştirmişler. Nasıl değiştirmişler,
kimisini yargı, kimisini ordu, kimisini yargı darbesi
ile alaşağı etmişler. 42 yılda hükümetlerin ortalama
görev süresi 1,5 yıl. 1,5 yıl görev yapan hükümet
millete hizmet üretir mi? Bunların kavgası milletle,
bunların kavgası burada milleti temsil eden sizlerle.
Verdiğimiz mücadele kendi iradenize ve milletin
iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Kavga RTE
kavgası değil kavga bu aziz milletin kavgasıdır.
Bunlar Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip
Erdoğan’ı bu millet tercih ettiği için kavga ediyorlar.
Bu devleti bu milletin iradesi yönetecek. Bu milleti
yurt dışından talimat alanlar değil bizatihi milletin
kendisi yönetecek. Milletin iradesini egemen kılma
mücadelesidir” ifadelerine yer verdi.
“CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK
YARINLARA YÜRÜYOR”
Hedeflerinin, Şubat ayının son günlerinde
planlanan İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile
birlikte il kongreleri sürecini tamamlamak olduğunu
söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre
ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden
başlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren salgın
tedbirlerinde değişiklik olana kadar YSK takvimine
uygun şekilde pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri
il kongrelerimize devem edeceğiz. Hedefimiz
Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir,
Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci
tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesinde
tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız.
AK Parti, kendini yenileme kabiliyeti en yüksek
partidir. Her kongrede, her seçimde kadrolarımızı
sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle
tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek
yolumuza devem ediyoruz. Kadın ve Gençlik
Kollarımızla birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi
durumundayız. Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen
sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış olmamız,
milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir.
Sizlerden beklentimiz, milletimizin kalbindeki
bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe
dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmanızdır.
Medya ve sosyal medya mecraları elbette
önemlidir, ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz
yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu mümkün
olmayabilir ama AK Parti bakımından milletimizin her
bireyine ulaşmanın hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye’nin
en çok üyesi sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en
güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz.
Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için
ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, derdini,
talebini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu
bizim eksiğimizdir. Kongrelerimizde görev alan
il yönetimlerinden en büyük beklentim, 2023’e
kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek
çalışmalarıdır.
Ataların, ‘tarlada izi olmayanın harmanda
yüzü olmaz’ sözünde olduğu gibi, yılın her günü
milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyecek
sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece
gündüz çalışmayı kendine yük veya zül gören
yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Biz
milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği
partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten
alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete
hizmet için kullanırız. AK Parti’nin 19 yıldır girdiği
her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet
budur. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem
Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem
de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız.
Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz
emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize
şimdiden teşekkür ediyorum. İllerimizde Cumhur
İttifakı olarak, gerek AK Parti olarak, gerek MHP
olarak, gerek BBP olarak Cumhur İttifakı güçlenerek
yarınlara yürümektedir, yürüyecektir” diye konuştu.
Eda DEMİREL

Alış: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

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

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

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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AK Parti ve görüntü…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

AK Parti pandemi kurallarına riayet
ederek ile kongresini
gerçekleştirdi. Hayırlı,

uğurlu olsun.
Bu tür salon programları özellikle içinde
bulunduğumuz süreçte doğal olarak ile
tepki çekiyor. Okulları
tatil ederken salon
programlarının neden
yapıldığı şeklinde eleştiriler gelebiliyor ki,
bu kongreye de geldi.
Temennimiz salonda
bulunanların süreci
herhangi bir hastalığa
yakalanmadan atlatması.

AK Parti toplu organizasyonlara; meydan mitingleri, salon
toplantıları, danışma
meclisleri gibi kitlelere
hitap eden buluşmalara önem verir.
Oradan yansıyan görüntünün ne pahasına
olursa olsun kamuoyuna coşku ve kalabalığı
yansıtması şart.
Ki, kitle programlarından yansıyan görüntü
halkın nazarında ciddi
bir algı oluşturuyor.

Meydan mitingleri mesela; AK Parti Genel
Başkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta yoğun kar yağışı
ve tipi altında kaç kez
miting gerçekleştirdi.
Meydanların coşkusuna, heyecanına partinin genel başkanı ve
kurmayları da kayıtsız
kalmıyor.
İçinde bulunduğumuz
süreçte aslında AK
Parti en önemli kozundan kitle programla-

rından yoksun kaldı.
Yozgat’ta bu anlamda
kurallara da riayet edilerek her şeye rağmen
coşkulu ve göze hitap
eden bir kongre gerçekleştirdi AK Parti.
Yani il başkanı Sayın
Yusuf Başer’le çıkılan
yolculukta AK Parti,
salonlardan meydanlara, halk kitlelerine,
hanelere mesaj verdi.
Yozgat Çamlık TV tarafından da canlı yayınla
aktarılan kongreden

çıkan manzara oldukça
pozitif algı oluşturacak
atmosfere sahipti.
Hem Sayın Yusuf Başer hem de AK Parti,
dünkü kongreden beklediğini aldı.
Gelelim yönetim kurulu listesine.
Tam da tahmin ettiğimiz gibi, Sayın Başer;
toparlayıcı, birleştirici, dünü bu güne, bu
günü düne bağlayan
liste ile kongreden
çıktı.

Bundan sonra yine
Sayın Başer’in ortaya
koyacağı iradeye bağlı.
Listeyi tek vücut parti
misyonuna hitap eden,
o misyonla hareket
eden ve tüm Yozgat’ı
kucaklayan bir yönetim kurulu ruhu ortaya
çıkar mı?
Bakalım, yakından
takip edeceğiz.
Ancak son bir söz
söylemek gerekirse,
hayırlı olsun, ortaya
çıkan görüntü pozitifti.

BORSA’YA 5 YILDIZLI BiNA
Yozgat Ticaret Borsası 5 yıldızlı yeni
binasında hizmete girdi. Borsa Başkanı
Mehmet Erkekli, hizmet kalitesini en üst
düzeye yükselterek geldikleri bugün, yeni,
modern, üyelerine ve yönetimine yakışan bir
binada hizmet verdiklerini söyledi.
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurban
kesip, dua ederek yeni binada hizmete
başladı. Onut Kaytan Plaza’da bulunan modern
binayı basına da tanıtan Erkekli, eski 3 katlı

binadan yeni ve modern bir binaya geçmenin
memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.
Bina önünde kurban kesimi ve edilen
duaların ardından basın açıklaması yapan
Erkekli; “Yozgat Merkez’de daha önce 3 katlı
binamız vardı. Bu binamızın eski olması ve
yetersiz olması sebebiyle yönetimdeki ve
meclisteki arkadaşlarımla beraber bu binayı
aldık. Camialarımıza ve üyelerimize hayırlı
uğurlu olsun. Amacımız üye memnuniyetini
en iyi şekilde değerlendirmek ve üye

memnuniyeti sağlamaktır. Ayrıca hizmet
kalitesini en üst düzeye yükselterek
üyelerimize iyi bir hizmet sağlamak amacıyla
görevimize devam edeceğiz. Bu süreçte
hizmet binamızı Yozgat’a kazandırmış olduk.
Yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarıma
cesaret ve desteklerinden dolayı şükranlarımı
sunuyorum” dedi. Konuşmasında
desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür eden Erkekli
şunları söyledi: “Mensubu bulunduğumuz

çatı kuruluşu Türkiye Odalar Borsalar Birliği
Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan
bizden desteklerini esirgemedi. Maddi ve
manevi olarak verdiği desteklerden dolayı
selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. 250
üyeyle Batum, Karadeniz ve ondan öncede
Çanakkale’de üyelerimizle ikişer yıl arayla 8
gün sosyal alanlarda bulunduk. Yozgat Ticaret
Borsası olarak görevimizi en iyi şekilde
değerlendireceğiz. Camiamıza, Yozgat’ımıza
hayırlı olsun.” Tarık YILMAZ
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Yozgat'ta
tarihi kale
Kir izi

BEREKETLi OLSUN!
Kışın en güzel hediyesi kar, nihayet
geçte olsa Yozgat’ta yüzünü gösterdi.
Dün sabah saatlerinde Ankara’da
başlayan kar yağışı akşamüzeri Yozgat’ta
da etkisini gösterdi. Karla karışık yağan
yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yozgat’ın uzun süredir hasret duyduğu kar
yapışı vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Bozok Yayalası’na düşen her kar tanesini
bereket olarak ifade eden vatandaşlar;
“Geç yağdı inşallah bereketli olur. Her kar
tanesi Yozgat’ımızın arazilerine bereket
saçacaktır” dediler.
Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de
yolların trafiğe açık kalması için çalışma
başlattı. Tarık YILMAZ
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GÜNCEL

UĞUR
ÖZBEK
İfade özgürlüğü,
daha çok azınlıkta
kalan, çoğu zaman
tahammül sınırlarını
zorlayan, sinir uçlarına dokunan ifadelerin
ortaya konulmasını
teminat altına alır.
Zira toplumun ekseriyeti tarafından kabul
edilen görüş ve düşüncelerin ayrıca korunmaya ihtiyacı yoktur.

Bu, burada bir dursun. Ahlaki değerler
toplumdan topluma
farklılık arzeder.
Bir toplumda ahlaka mugayir bir eylem
başka bir toplumda
sıradan bir davranıştan
öteye geçmeyebilir.
Buradan hareketle
ifade özgürlüğü ile ahlak karşı karşıya gelirse, yani kimisinin ifade
özgürlüğü dediği söylem ve eylemler genel
ahlaka aykırı olursa
ne olur? Ahlak nereye
düşer? Ahlaka aykırı
olduğu bilinen bir eylem özgürlük alanında
kalır mı?
Şurası bir gerçektir;
ahlakın sınırları, huku-
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Hukuk, Ahlak, Özgürlük vesaire...

kun sınırlarından daha
geniştir. Dolayısıyla
her ahlaka aykırılık
içeren eylem, hukuka
aykırı olmayabilir.
Belki sınırlı düşünmemek için şunu da
ortaya koymak gerekir; ifade derken,
sadece sözlerimiz,
yazılarımız anlaşılmamalıdır. Müzik bir
ifade biçimidir, resim,
fotoğraf bir ifade biçimidir. Hatta hatta
susmak dahi bir ifade
biçimidir; bazı zamanlar sözlerden daha fazla anlama gelmez mi
susmak? Devam edelim. Evet, ahlak demiştik. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin

10. maddesi açıkça
ifade özgürlüğünü güvence altına alırken,
hakkın sınırsız olmadığını da ortaya koyacak
şekilde “ahlakın korunması”nı ifade özgürlüğünün sınırlanması için
meşru bir amaç olarak
saymıştır.
İşin kısacası, “genel
ahlak” ifade özgürlüğünün bir sınırını teşkil
etmektedir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin de Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin
de çok sayıda kararı
bulunmaktadır.
Bu, işin teknik anlamda hukuk cephesi.
Hukuku elbette sosyolojiden bağımsız dü-

şünmüyoruz.
Bundan öte “Kötülük” ya da “ahlaksızlık”
diye ifade edilebilecek
bir eylem toplumun
ekseriyeti tarafından
“kötülük” olarak nitelendirildiği sürece
aslında endişe edilecek
çok birsey olmadığı
kanaatindeyim. Ancak “kötülük” ve bu
anlamda “ahlaksızlık”
sıradanlaşır, normalleşir, benimsenir ve
toplumda en azından
“ayıplanma” gibi bir
yaptırımla karşılaşmaz
ise o zaman toplumdaki ahlaki değerlerin
kaybedildiğini düşünüp
endişe edebiliriz. Hannah Arendt’in ifadesiy-

le “Kötülüğün sıradanlaşması” bu anlamda
yaygınlaşmasına da
bağlıdır. Bu meyanda
“genel ahlaka” aykırı
olan eylemlerin hukuk
tarafından kayıt altına
alınması(takyid edilmesi) ve sınırlanması
toplumun “kötülüğü”
benimsemesinin de
önüne geçmektedir.
Hukukun haklara
ve özgürlüklere bir
takım sınırlar getirmesi esasında hakkın ve
özgürlüğün korunmasına yöneliktir. Mesela yazımızın başında
söylediğimiz ifade
özgürlüğünde, herkesin herseyi rahatça
ifade ettiği bir ortamda

hiç kimse birsey ifade edemeyeceğinden
kayıtsız ve sınırsız bir
özgürlüğün tersine inkılap ettiğini görürüz.
Sonuç olarak dostlar, mesele uzundur
ama; hukuk, adalet ve
özgürlükler de önemlidir. Ne kadar anlatsak
hep bir yanı eksik kalacaktır. Bizim oraların
bir deyişi vardır ya;
“azımızı çoğa sayın”
Aristo’ya izafe edilen, hukuk ve adalet
vurgusu yapan bir sözle bitirelim; “yaşayan
varlıkların en mükemmeli olan insan, hukuk
ve adaletten ayrıldığı
zaman onların en alçağı olur.”

Türkiye’de yalnızca 3 tane var:

YOZGAT’TA HiZMET VERMEYE BAŞLADI
5 yıldızlı otel konforunda
ve Türkiye’nin 3 merkezinden
biri olan Adalet Eğitim Merkezi
hizmet vermeye başladı. Yozgat
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak,
Yozgat Personel Eğitim Merkezi
Başkanlığına atanan Cumhuriyet
Savcısı Mustafa Özden'i makamında
ziyaret etti. Uçak, yeni görevinden
dolayı Başkan Mustafa Özden'i
tebrik etti. Başsavcı Uçak, Eğitim
Merkezinin Adalet Bakanlığına,
Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olması
temennisinde bulundu.
BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Başsavcı Uçak, beş yıldızlı
otel statüsündeki tesisin pandemi
koşullarını geride bırakıp eğitim
faaliyetlerine başlamasıyla birlikte
yurdun dört bir köşesinden
haftada 300'ü aşkın Adalet
Bakanlığı çalışanının Yozgat'a
geleceğini söyledi. Adalet eğitim

Merkezi’nin Yozgat’a birçok alanda
katkı sunacağını dile getiren
uçak, “Yozgat Personel Eğitim
Merkezimiz Yozgat'ın ekonomik
gelişimine, sosyal ve kültürel
tanıtımına da katkı sağlayacaktır”
dedi.
BİLGİ VERDİ
Personel Eğitim Merkezi
Başkanı Mustafa Özden,
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uçak'a tesisi gezdirerek fiziki
yapısı hakkında bilgi verdi. Özden,
Başsavcı Uçak’a Adalet Eğitim
Merkezi’nin inşaat aşamasından
faaliyete geçmesine kadar
olan süreçteki büyük emek ve
katkısından dolayı teşekkür etti.
ANKARA, RİZE VE YOZGAT
Özden, Yozgat Adalet Eğitim
Merkezi’nin Ankara ve Rize’nin
ardından faaliyete geçen üçüncü
eğitim merkezi olduğunu söyledi.

Tesisin 5 yıldızlı otel konforunda
bir tesis olduğunu anımsatan
Özden, “Yozgat Personel Eğitim
Merkezi'nin, yargının etkin ve
verimli işleyişe sahip olması,
yargıya olan güvenin artırılması
hedefine yönelik olarak Adalet
Bakanlığı personeline hizmet
içi ve öncesi eğitim vermek
üzere faaliyete geçen tesisin 378
konaklama kapasiteli, içerisinde
açık/kapalı spor alanları, Türk ve
Fin hamamı, sauna, fitness salonu,
hobi aktivite alanları, çocuk kulübü,
yürüyüş ve parkuru, kütüphane
gibi sosyal donatı alanları ile
Adalet Bakanlığı çalışanlarının
eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak
tasarlanan modern ve interaktif
eğitim alanlarının bulunduğu beş
yıldızlı otel konforuna sahip bir
tesistir” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

YOZGAT’TA 10 MiLYARLIK PROJE
2020 yılı IV. Dönem İl
Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı. Polat,
toplantıda yaptığı konuşmada,
yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Polat, Yozgat’ta yaklaşık 10 milyar
bedelli 254 projenin uygulandığını
belirterek, “Ulaştırma – haberleşme
sektöründe, 6,4 milyar lira proje
bedelli “41 adet” proje, tarım
sektöründe, 2 milyar lira proje
bedelli “69 adet” proje, enerji
sektöründe, 225 milyon lira proje
bedelli “8 adet” proje, eğitim
sektöründe, 189 milyon lira proje
bedelli “20 adet” proje, sağlık
sektöründe 142 milyon lira proje
bedelli “10 adet” proje, imalat
sektöründe, 26 milyon lira proje
bedelli “3 adet” proje, diğer kamu
hizmetleri-sosyal sektöründe, 648
milyon lira proje bedelli “97 adet”
proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi
sektöründe 81 milyon lira proje
bedelli “6 adet” proje olmak üzere,

9,8 milyar lira proje bedelli, toplam
254 proje uygulanmıştır” dedi.
2020 YILI ÖDENEĞİ
2,2 MİLYAR LİRA
2020 yılındaki projeler hakkında
bilgi veren Vali Polat, “2020 yılında:
Ulaştırma-haberleşme sektöründe
1,4 milyar lira, tarımda 127 milyon
lira, diğer kamu hizmeti-sosyal
sektöründe 105 milyon lira, enerjide
54 milyon lira, eğitimde 44 milyon
lira, sağlıkta 17 milyon lira, diğer
kamu hizmetleri – iktisadi sektöründe
14 milyon lira, imalatta 1,7 milyon lira
olmak üzere, 1,8 milyar lira harcama
yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı
yüzde 80’dir. 254 projeden; 74 adedi
tamamlanmış, 129 adet projede
çalışmalar devam etmekte, 32
proje ihale aşamasında, 18 projeye
başlanılamamış olup, 1 proje tasfiye
edilmiştir” diye konuştu.
Daha Sonra toplantıda yatırımcı
kurum ve kuruluş temsilcileri,
yatırımları ve çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Eda DEMİREL
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Çetin Ailesinin

Acı Günü
Yozgat’ın şoför esnaflarından eski
otobüsçülerden merhum Nusret Çetin’in
oğlu, merhum Adem ve Mustafa Çetin’in
ağabeyleri Süleyman Çetin vefat etti.
Merhum Süleyman Çetin için 13 Ocak
(Çarşamba) günü saat 15.00’de Çatak
mezarlığında cenaze namazı kılınacak.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz. Tarık YILMAZ

YOZGAT'TA FETÖ

OPERASYONU

Niğde merkezli 7 kentte Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) mahrem kadın yapılanmasına
yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde merkezli 7 kentte Fetullahçı Terör
Örgütü'nün (FETÖ) mahrem kadın yapılanmasına
yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına
alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5
şüpheli adliyeye sevk edildi.Niğde Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında, FETÖ'nün mahrem kadın
yapılanmasına yönelik 17 şüpheli hakkında
gözaltı kararı verildi. Niğde İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkezli
Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve
Konya'da belirlenen adreslere önceki gün eş
zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda
17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki
işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye
sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin emniyetteki
işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat’ın şoför esnaflarından eski otobüsçülerden merhum Nusret
Çetin’in oğlu, merhum Adem ve Mustafa Çetin’in ağabeyleri

Süleyman Çetin'in

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma
Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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Akdağmadeni Belediyesi Kışa Hazır
Akdağmadeni Belediyesi karla mücadele
ekipleri, iş makinelerinin bakımlarını
tamamlayarak bu yıl hasretle beklenen kar
yağışına karşı hazırlıkların tamamlandığını
belirtti. Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın
"Yaz sezonunda ilçemizde yoğun bir şekilde
gerçekleşen doğalgaz ve alt yapı çalışmaları
sonrasında yollarımızda yenileme çalışması
yapılırken bir çok yolda da onarım çalışması

gerçekleştirdik ve bu yıl ki karla mücadele
çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de
zemin hazırladık. Bu yıl geciken kış öncesi
araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe,
3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel
ile hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu
dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına
müsaade etmeden, geçen yıl olduğu gibi aynı
şekilde ve kararlılıkla kış sezonunu sorunsuz bir
şekilde tamamlayacağız." dedi. Haber Merkezi

MAHALLE HALKI YAZIN TOZDAN

KIŞIN ÇAMURDAN KURTULUYOR
Yozgat’ın Sorgun İlçe Belediyesi ilçede
çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Agahefendi Mahallesinde yol düzenleme ve
kaldırım çalışmalarıyla mahallenin sorunu
çözülüyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci yaptığı açıklamada; “Agahefendi
mahallesi 2580. Cadde de yaşanan yol
sorununu başlatmış olduğumuz çalışmalarla

çözüyoruz. Mevcut yolun revize edilerek
yeniden yapılmasıyla birlikte yazın tozdan,
kışın ise çamurlu yollardan dolayı yaşanan
sıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyoruz.
İlçemizde ana yollarda sağladığımız
düzeni mahalle ara yollarında da sağlamak
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Tarık YILMAZ

Bozok Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Karadağ,

Kaymakam Mustafa Demir'i ziyaret etti
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ beraberinde Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Yücel Güney ile Akdağmadeni programı
kapsamında İlçe Kaymakamı Mustafa Demir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akdağmadeni'nde

Kılı dönemi başladı

Ziyarette, Bozok Üniversitesine
bağlı Akdağmadeni Meslek
Yüksekokulu ve Sağlık

Yüksekokullarının fiziki ve genel
durumları üzerine fikir alışverişinde
bulunuldu. İlçe Kaymakamı Mustafa

Demir, Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ'a ziyaretin anısına hediye
takdim etti. Tarık YILMAZ

HER HAFTA, HAFTADA BİR GÜN

ÜCRETSiZ HiZMET VERECEK
Geçtiğimiz günlerde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu tarafından
Yozgat’ın Çayıralan İlçe
Belediyesine otobüs bağışında
bulunmuştu.
Çayıralan Belediyesi
otobüsün gelmesiyle birlikte
yeni bir hizmet için harekete
geçti.
ÜCRETSİZ TAŞIMA
YAPACAK
Çayıralan Belediyesi yeni
güzergah oluşturarak her köye

haftada bir gün ücretsiz taşıma
yapacak.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar yaptığı açıklamada;
“İstanbul Büyükşehir
Belediyesinden temin ettiğimiz
belediye otobüsümüz ile tüm
köylerimize yeni güzergahlar
oluşturup, her köye haftada bir
gün ücretsiz taşıma yapacağız.”
dedi.
HEM VATANDAŞA HEM
ESNAFA HİZMET OLACAK
Hem köyde yaşayan

vatandaşlarımıza hemde ilçe
merkezindeki esnafımıza hizmet
etmiş olacağız diyen Başkan
Codar, “Hem köyde yaşayan
vatandaşlarımıza hemde ilçe
merkezindeki esnafımıza hizmet
etmiş olacağız. Misal : sabah
saat 10.00 da köylerimizden
aldığımız vatandaşımızı
Çayıralan merkeze getirip,
akşam saat: 16.00 da’ da
köylerine götüreceğiz.
Hizmetlerimiz ücretsiz olacak.”
diye konuştu. Tarık YILMAZ

Yozgat Bozok Üniversitesi
Akdağmadeni Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Yekta Karaduman,
düzenlenen tören ile görevini
Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç’a
devretti. Akdağmadeni
Meslek Yüksekokul Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
devir teslim törenine Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yücel Güney ve Meslek
Yüksekokulu akademik ve
idari personeli katıldı. Devir
teslim töreninde konuşan
Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü görevini yürüten
Doç. Dr. Yekta Karaduman’ın
görev süresince başarılı
çalışmalara imza attığını
söyledi. Yekta Hocamızın
bundan sonraki görevine
Kenevir Enstitü Müdürlüğünde
devam edeceğini, belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, “Yöneticilikte

bayrak yarışları sürekli olur.
Önemli olan buralara faydalı
ve kalıcı hizmetler yapmaktır.
Meslek Yüksekokulumuzun
yeni Müdürü Öğr. Gör. Dr.
İlker Kılıç da Doç. Dr. Yekta
Karaduman Hocamızdan aldığı
bayrağı daha ileriye taşıyarak,
akademik-idari personel
ve öğrenciler ile birlik ve
beraberlik içinde Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu’nu
bulunduğu yerden daha iyi
noktalara getireceğinden
eminim. Görevi devreden
Doç. Dr. Yekta Karaduman’a
müdürlüğü döneminde
Meslek Yüksekokulumuza
yaptığı değerli katkılardan
dolayı teşekkür ediyor,
Yüksekokulumuzun yeni
müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker
Kılıç’a da başarılar diliyorum,
dedi. Akdağmadeni Meslek
Yüksekokulunun yeni müdürü
Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç da
kendisine duyulan güvene layık
olmaya çalışacağını ifade etti.
Tarık YILMAZ
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Irgatoğlu’ndan sağlık
çalışanlarına ziyaret
MHP İl Başkanı Tekin ırgatoğlu, sağlık çalışanlarını
ziyaret etti.
Irgatoğlu, Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi
ve Şehir Hastanesi’nde ziyaretlerde bulundu. Irgatoğlu,
korona virüs salgının ilk günlerinden bu tarafa toplum
sağlığı için ilk günden bu tarafa mücadele eden sağlık
çalışanlarına teşekkür etti. Bozok Üniversitesi Araştırma
Hastanesi’nde Hastane Müdürü ve Başhekim ile Şehir
Hastanesinde hastane başhekim yardımcısı ile bir araya
gelen Irgatoğlu, sağlık çalışanlarına her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını belirterek, “ Malum dünya

genelinde bir pandemi durumu söz konusu. Ülkemizde
vakaların görülmesi ile birlikte birçok tedbir alındı.
Vakaların görüldüğü ilk günden bu zamana kadar ki geçen
süreçte virüse karşı verilen savaşta en ön safta yer alan
sağlık ordumuza hizmetlerinden dolayı ne kadar teşekkür
etsek azdır. Türk Milleti olarak sağlık çalışanlarımıza
minnettarız. Onlar bizim sağlığımız için gece gündüz
ayrımı yapmaksızın fedakarca emek veriyorlar. Onlara bu
eşsiz hizmetleri için teşekkür etmek istedik. Umarım 2021
yılı itibari ile bu virüs belasını def eder ve eski sağlıklı
günlerimize geri döneriz” ifadelerine yer verdi.

VEFALI FiLME ÖDÜL
12 parça tarihi

eser ele geçirildi
Yozgat İl jandarma Komutanlığı
ekipleri, farklı dönemlere ait olduğu
düşünülen 12 parça tarihi eser ele
geçirdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar
neticesinde;
Yozgat-Akdağmadeni
ilçesindeki dinlenme tesislerinde,
tarihi eser kaçakçılarının ellerinde
bulundurdukları tarihi eserleri
pazarlayacağı duyumu alındı.
Bunun üzerine 12 Ocak 2021
günü Yozgat İl Jandarma Komutanlığı

ekiplerince yapılan operasyonla
kaçakçıların kullanmış oldukları
60 X plakalı otomobil durdurularak
otomobilde ve otomobilde bulunan
kaçakçıların üstünde yapılan arama
neticesinde; eski dönemlere ait (8)
adet bronz metal sikke, (1) adet
bronz yüzük, (1) adet mühür, (2) adet
kolye ele geçirilmiş olup; Cumhuriyet
Savcısının talimatıyla ele geçirilen tarihi
eserler muhafaza altına alınıp yakalanan
(4) şüpheli şahıs (S.A.), (D.Ş.), (Ö.U.) ve
(D.B.) hakkında adli soruşturma devam
etmektedir. Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği ‘Sağlık
çalışanlarına vefa’ konulu kısa film yarışması tamamlandı.
Yarışmada, Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Ayhan’ın kısa filmi ‘sükut’
mansiyon ödülüne layık görüldü. Millî Eğitim Bakanlığı
Seçici Kurulunda yetkililerle birlikte Bilim Kurulu Üyelerinin
de yer aldığı ve Covid-19 ile mücadele döneminde
özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, gösterdiği üstün
performansın vurgulandığı yarışmada, Boğazlıyan Milli Şehit
Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa
Ayhan yönetiminde, kısa film dalında “sükut” adlı kısa filmi

Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür. İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, “Öğrencilerimiz, Mustafa Ayhan, Gamze
Altıntaş, Rana Öztürk’ü ve öğrencilerimize Rehberlik eden
Öğretmenimiz Mehmet Rafet Coşar’ı tebrik eder, filmin
oluşmasında emek veren okulumuzun yönetici öğretmen ve
öğrencilerine teşekkür ederiz. Ayrıca bizler evimizdeyken
canlarını ortaya koyan, nöbetten çıkıp evine değil diğer
nöbete koşturan, saatlerce çalışıp, yemek yemeyi dahi
unutan ve tüm hastalarına ailelerinden biri gibi yaklaşan siz
değerli sağlık çalışanlarına il milli eğitim müdürlüğü olarak
eğitim camiası adına can-ı gönülden teşekkür ediyor, iyi ki
varsınız diyoruz” dedi. Murat KARATEKİN

14 OCAK 2021 PERŞEMBE
14 OCAK 2021 PERŞEMBE

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

YOZGATSPOR’UN MAÇLARINI
OYNAYACAĞI STAT BELLi OLDU
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın
ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını
yapacağı stadyum belli oldu. Kırmızı-siyahlı
takım ikinci yarıda ki iç saha maçlarını
Sorgun İlçe Stadyumunda oynayacak.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan
açıklamada, “Yozgatspor'umuz ikinci yarı
karşılaşmalarını Sorgun İlçe Stadı'nda
oynayacaktır. TFF yetkililerince bugün
yapılan denetleme ve incelemelerde
maçların Sorgun İlçe Stadı'nda oynanması
uygun bulunmuştur. Hayırlı ve başarılı
neticelere vesile olmasını diliyoruz” denildi.
"EV SAHİBİSİNİZ"
Öte yandan Sorgun Belediyespor’da
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla
‘misafir değil, ev sahibisiniz’ ifadelerine yer
verdi.
Belediyespor’un sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımda, “İlimizin
Takımı Yozgatspor Ligin İkinci Yarısındaki
Tüm İç Saha Maçlarını Sorgunda Oynayacak
İnşallah Sorgun İlçe Stadı Yozgatspor’a
Uğurlu Gelir Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü
Sorgunda Sizin Bir Eviniz Misafir Değil Ev
Sahibisiniz
Pandemiden Dolayı Taraftar Yasağı Var
En Kısa Zamanda Yasak Kalkar Sorgunlular
Olarak Tribünde Desteğimizi Veririz” denildi.
Murat KARATEKİN

BAŞER, PERiLERi

ZiYARET ETTi
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Yozgat’a yapılan yatırımların yanında her türlü
sosyal, sportif faaliyeti de yakından takip etmeye
devam ediyor. Başer, Türkiye Hentbol Federasyonu
Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yozgat Aile
Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
hentbol takımını antrenman esnasında ziyaret etti,
mücadelelerinde başarı diledi. Spor ve sporcuyu
her zaman desteklediğini dile getiren Başer, “
Sporu ve sporcuyu seviyorum. Çalışan, üreten,
spor yapan gençlerimizin her daim yanındayım.
Türkiye Bayanlar Hentbol 1.liginde mücadele
eden Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün
hentbol takımını antrenmanda ziyaret ettim.
Genç kardeşlerimle hasbihal ettik. Kardeşlerime
şampiyonluk yolunda müsabakalarda başarılar
diliyorum” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

