İmkan olmayınca

icat yaptılar

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Araplı
kasabasında yaşayan genç, imkanları
kısıtlı olunca icat yapmaya karar verdi.
Hem okuyan hem de yaz tatillerinde
hayvancılık yapan genç, hayvanları otlattığı
sırada telefonun şarjının bitmesi yüzünden
sıkıntı yaşıyordu. Acil durumlarda
telefonun şarjı biten ve bunun için bir
çare düşünmeye başlayan genç, güneş
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enerjisinden şarj aleti üretmeyi başardı.
Güneş panelini şarj aletine bağladığını
dile getiren genç, “Dağda elektrik kaynağı
olmuyor. Bunun için bir şey yapmak
istedim. Evde bulunan taşınabilir şarj
aletinin pillerini değiştirdim. Bir adet
panel alarak ana karta bağladım. Güneşe
bıraktığım zaman şarj oluyor. Bu şekilde
kendi çözümümü ürettim” dedi.

FİYATI: 1.00 TL

İl Başkanları toplantısına katıldılar
AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ve Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. 2'DE

www.yozgatcamlik.com

Milletvekili Başer açıkladı:

TOKi, YOZGAT'A KONUT VE
TiCARET MERKEZİ YAPACAK

Yozgat’ın Saraykent İlçesine
TOKİ tarafından 158 adet konut ve
3 dükkanlı 1 adet Ticaret Merkezi
yapacak. Saraykent ilçesine TOKİ
tarafından yapılacak olan 158 adet
konut ve 3 dükkanlı 1 adet Ticaret
Merkezinin ihalesinin yapılacağı
tarih belli oldu. >>> 4. SAYFADA

AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun:

ÖNEMLi DÖNÜM NOKTASI!

ÇORUM’A GİTTİLER, YERİNDE İNCELEDİLER

KENEViR FABRiKASI

GELiYOR MU?
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin alanında ihtisaslaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın memleketi
Yozgat adına başlattığı yatırım seferberliğinde ismi gündeme gelen ‘Kenevir’le ilgili çok önemli adım Çorum’da atıldı.

AHLATÇI'YI ZiYARET ETTiLER

Yozgat’a Kenevir Fabrikası kurma sözü vere
ünlü İşinsanı Ahmet Ahlatçı, Yozgatlı heyeti
Çorum’da kabul etti.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
ile birlikte Çorum’da faaliyet gösteren ve
Yozgat’a kenevir fabrikası kurma sözü veren
Başarılı İşinsanı Ahmet Ahlatçı’yı Ahlatcı Metal
Rafineri’de ziyaret etti, faaliyetleri hakkında
bilgi aldı. Polat ve Karadağ’a ziyarette
Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi ve Yenilik
Politikaları Kurulu üyesi ve 23. Dönem Yozgat
Milletvekili Dr. Osman Coşkun, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

FABRİKA SÖZÜ VERMİŞTİ

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat’a
bir de kenevir fabrikası kurulması sözü vermişti.
Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya ulaşan
Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi ve Yenilik
Politikaları Kurulu üyesi ve 23. Dönem Yozgat
Milletvekili Dr. Osman Coşkun’un girişimleri
ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın da
desteği ile Yozgat’a kenevir fabrikası kurulacak.
Yozgat’ın kalkınması için girişimlerine devam
eden Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi ve Yenilik
Politikaları Kurulu üyesi ve 23. Dönem Yozgat
Milletvekili Dr. Osman Coşkun, Çorumlu İş
insanı Ahmet Ahlatçı ile kurduğu bağlantı
sayesinde Yozgat’a kenevir fabrikası kurulması
sözü aldı. >>> 3. SAYFADA

BOĞAZLIYAN BELEDiYESi
ÜNiVERSiTE'YE SPONSOR OLDU
Boğazlıyan
Belediyesi, Yozgat
Bozok Üniversitesine

Düzceli Nihat
vefat etti

Yozgat
Belediyesi’nden
emekli şoförlerden
Nihat Tekinsoy
(Düzceli Nihat)
vefat etti. 6'DA

elektrikli otomobil
yapımı için sponsor
oldu. >> 5'TE

AK Parti Yozgat
İl Başkanı
Çelebi Dursun,
AK Parti’nin
19. kuruluş
yıldönümünü
dolayısıyla
bir mesaj
yayımladı.
Dursun,
demokrasinin
dönüm noktası
olduğuna dikkat
çekti. 4'TE

Bir Yozgat
Sevdalısıydı

İki yıl önce kaybettiğimiz önemli
değerlerden bir tanesi olan Prof. Dr.
Hakkı Acun, dünden bu güne Yozgat’ı her
yönü ile seven, hizmet eden önemli bir
bilim adamıydı. İki yıl önce kaybettiğimiz
önemli değerlerden bir tanesi olan Prof.
Dr. Hakkı Acun, dünden bu güne Yozgat’ı
her yönü ile seven, hizmet eden önemli
bir bilim adamıydı. >>> 7. SAYFADA

Kümbet ovasında

hasat başladı

Eşini
öldürecekti,
kıskıvrak
yakalandı
Ankara'da
cezaevinden firar
edip eski eşini
öldürmek için
Yozgat'ın Sorgun
ilçesine giden
Ecevit Kıymaz (41),
Ankara ve Yozgat

Türkiye´nin önemli
tarım bölgelerinden
biri olan Yozgat’ta
soğan ve patates
hasadı başladı.
5'TE
polisini alarma
geçirdi. Kıymaz'ı
polis Sorgun
Otogarı'nda güvenlik
kameralarınca
görüntülenen firariyi
kıskıvrak yakaladı.
>>> 7'DE

YOZGATSPOR
SAHAYA iNiYOR!

TFF 3. Lig de mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK,
yeni sezon hazırlıklarına 16 Ağustos
Pazar günü başlayacak. >> 8'DE

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
1970 li yıllarda iş
aramak ve bir ilte
çalışmak üzere gurbete çıkmıştım. Henüz
liseyi yeni bitirmiştim.
Kapı kapı dolaşıp iş
arıyordum.” İşçiye
ihtiyacınız var mı?”
diye soruyordum.
Sığınacak bir yerim de
yoktu.
Bir ağaç gölgesi, bir
kaya kovuğu arıyordum Ankara sokaklarında? Aklıma onlar
gelmişti.
O garip gece kondu
evine misafir olmuştum.

Ne de olsa akraba
ocağı, dost bucağıydı!
O günlerde cıvıl
cıvıl üç yavru dolaşırdı
bu Ocak’ta...
Sevilmeye muhtaç
ana kuzuları: Nurcan,
Aysel, Emine...
Biri eşikte, biri
beşikte, biri de ana
kucağında misali...
Dikmen Deresinde
onların cıvıltıları ile
mutlu olurdum. Dost
kapısıydı evleri, ahbap
bucağı, akraba ocağıydı...
Yıllar geçti ama ben
o ocağı unutamadım!
Ne de olsa ekmek- tuz
hakkı vardı.
Günler bir birini kovaladı durdu , gurbet
ellere çıkan şu deli gönül şehir şehir dolaştı.
Rızık aradı, dost aradı,
karın doyuracak bir
şehir aradı.
Bu aile dostlarımız,
yakın akrabamız rızıklarının peşinden koşup
Fransa’ya gitmişlerdi.

Uzun bir dönem haber
alamadık onlardan.
Çünkü ben de rızık
peşinde gurbet ellerde
dolaşıyordum.
Sonradan düğünde,
dernekte bir araya
gelip dostluklarımızı
pekiştirdik.
O minicik kuzuların
serpilip büyüdüklerini,
genç kız olduklarını
görüp sevinmiştik.
Ne garip ki: “Felek
Mustafa’ya yar olmadı!” Bu mutluluk çok
sürmedi...
Çocuklar büyüdükçe aile dağıldı, dal
budak saldı: Her biri
Fransa’nın bir şehrine
dağılıp koca bir Çinarın dalları gibi yayıldılar ! Sevinilecek yanı
ise onların sağlık haberlerini alıyor, mutlu
oluyorduk.
Taki 1998 yılı
Kurban Bayramının
birinci gününe kadar.
Bayram havası girmişti gönüllerimize.

Belediye mezarlık
alanı genişletti
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde
Belediye ekipleri çalışmalarını
sürdürüyor. Eski mezarlık alanda
mezarlık genişletme çalışmalarını
tamamladı.
Akdağmadeni Belediyesi Güneyli
Mahallesinde ihtiyacı karşılamayan
eski mezarlık alanda genişletme
çalışması başlattı. Mezarlık
genişletme ve çevre düzenlemesi
tamamlandı. Hayırsever Karadağ
ailesi 4 bin 500 metre kare olan alan
için bağışta bulundu.
Akdağmadeni Belediye
Başkan Dr. Nezih Yalçın yaptığı
açıklamada; “Mahallelerimizin
ihtiyaçlarına göre planladığımız

çalışmalar devam ediyor. Güneyli
Mahallemizde artık ihtiyaçları
karşılamayan eski mezarlık alanında
başlatmış olduğumuz mezarlık
alanı genişletme çalışmaları ve
çevre düzenlemeleri tamamlandı.
Hayırseverlerimiz (Karadağ
Ailesi) tarafından bağışlanan 4500
m2 alanda çevre duvarı yapımı,
kaldırımların düzenlenmesi,
taziye alanı ve çeşme yapımı,
çevre düzenlemesi tamamlandı,
mezarlık alanı düzenli görünümüne
kavuştu. Beşikten mezara kadar
her vatandaşımızı kapsayacak
çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Tarık YILMAZ
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Bülbül Gülüne Kavuştu !

Her şeyden bi haber
bayram Sevinç’ini
yaşamaya çalışıyorduk.”Karalı haber tez
duyulurmuş !” derler.
Gurbet acısı bir yakarmış, pir yakarmış
yürekleri...
Ancak ölüm pek
yaman dokunurmuş
Gönüllerlere!..
Çocukken gördüğümüz o Küçük Yavrular
büyümüş taze birer
gül dalı oluvermişlerdi. Sonra da Birer
birer yuvadan uçuverdiler. Evlenip çoluk
çocuğa karıştılar.
Ancak biz onları o
minik küçücük sevimli
şen şakrak halleriyle
hatırlıyorduk! Kurban
Bayramında gelen
kara haber soğuk bir
duş etkisi yaptı yüreğimize!
Gurbet elde bayram çok dokunuyor
insana! Gurbet elde
ölüm pek yaman değiyor yüreğinize ? Beyin

kanaması geçiren taze
fidan, “Gonca bir gül
dalında soluvermişti!.. “ Aysel kızımız
yakalandığı hastalığa
yenik düşmüş oracıkta
hayata gözlerini yummuştu! Anne ve baba,
vatan bucağı olan
Yozgat’ta karalı haberi duyunca şok etkisi
yaşadılar!...Keşke ben
o ana, o sahneye hiç
tanık olmasaydım!
diyorum. Beynim durmuş, dünyam başıma
yıkılıvermişti!..
Hele annesinin(
Ememin) feryatları
yüreğimizi delik deşik
etti!.. “ Yavrum, Kuzum, Ayselim !” diye
feryat ettikçe onun
sesi göklerde yankılandı! Ana yüreği
dayanır mı bu acıya?..
Analar yüreğine taş
basarlarmış! Ana yüreği delik deşik olurmuş?
(Ağlar güler ayı
misali kimisi de düğün

dernek peşinde.. “Ne
düğün kalır, ne cenaze” demiş atalar!..)
Hayat devam ediyor,
acıya, hüzüne, feryada rağmen...Aysel
kızımızın cansız bedeni Cihanpaşa’ya tahta
tabut içinde ulaşmıştı.
Mezarı başında bayılanlar, ağıt yakanlar
ve feryad edenler
yüreklerimizi dağladı!.. Bu feryatlardan
habersiz Aysel kız
sessiz sedasız uzanıverdi kara toprağın
bağrına...Ne bir ses,
ne bir haber...Sanki
küsüvermişti yalancı
hayata... “Taze bir
gül açmadan dalında
solmuştu!”
Nuri ve Azime
Baygül çiftinin üçüncü
kuzularıydı! Henüz 25
yaşında taze bir gelindi ve onun da minik
kuzuları vardı!.. İşte
hayat bu kadar acımasızdı! “Yakışmamıştı

İl Başkanları
toplantısına katıldılar

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun
ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na
katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında

yapılan toplantı AK Parti genel merkezinde
yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, “AK
PARTİ Genel Merkezinde İl Başkanları
Toplantısındayız. Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan Bey diyor ki:
" Hiçbir Ülkenin topraklarında gözümüz
yok ama hakkımızı da hiç kimseye
yedirmeyiz” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tam 19 yıldır
heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden
‘aşk ile çalışan yorulmaz’ inancıyla hizmet
ettiklerini söyledi. Erdoğan, 81 vilayetin her
birinde projelerin, 922 ilçenin her birinde
yatırımların olduğunu, köylerde, mahallelerde
kendileriyle anılacak eserlerin bulunduğunu
ifade etti.
Eda DEMİREL

ÇELiK
Okulların açılacağı
tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
'Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan
eğitimle başlayacak, yüz yüze
eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk'un önemli açıklamalarından
satır başlıkları: - 21 Eylül'de Bilim
Kurulu tarafından tavsiye edilen
sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş
şekilde yüz yüze eğitime başlanacak
- Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan
eğitimle başlayacak, yüz yüze

eğitime 21 Eylül'de geçilecek
- Dileyen özel okullar 17 Ağustos
itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla
eğitim faaliyetlerine başlayabilecek
- Hangi yaş grubunun okula ne
zaman başlayacağını Bilim Kurulu
karar verecek
- Sınava giren öğrencilerimizle
ilgili müfredat içeriği ve onlara
yönelik yapılacak destek
çalışmalarında planlamalar
yapılıyor. Haber Merkezi

ölüm Aysel kuzumuza!... “Mezarının üzerine gül diktiler tekrar
gül gibi bitsin diye!”...
“Su döküp suladılar
gülü !..” İki kuzulu gelin bir kurban bayramı
günü veda ediverdi
yakınlarına!..
Yıl 2020 yine bir
Kurban bayramı sonrası: Ona yanık nameler söyleyen, ağıtlar
yakan bülbül gülüne
kavuştu! Yan yana
dizildiler toprağa!
Cihanpaşa mezarlığına gül diktik bülbüller
ötüşsün diye...Baba
ve kızı buluşturdu
Mevla!..
Mezarlarının başına
“Aysel- Nurullah Baygül” yazıldı dostları
unutmasın bir Fatiha
okusun diye...Ey yalan
dünya sana kim inanır
ki? Sen yalan dünya değil misin? Sen
sevdiklerimizi bizden
çalıp alan dünya değil
misin?..
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Kenevir Aşkına...

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Peşinen bir gerçeği
belirterek konuya başlamak istiyorum:
Eğer şuan okumaya başladığınız yazıyı
sıradan bir kenevir
otu üzerinden kaleme
alınmış kelimeler dizisi
olarak okursanız yanılırsınız. Peşinen söylemek istiyorum: hiç
gözünüzü yormayın,
vaktinizi ayırmayın.
Kenevir üzerine
daha önce de birkaç
kez yazı kaleme aldım. Üzülerek söylemek istiyorum ki,
meslektaşlarım ara-

sında dahi konunun
ehemmiyetine dair fikri olmayanlar var.
Meslek hayatımda
inanmadığım hiçbir
konuyu sizlere sunmadım. En azından
bilerek, isteyerek yanılgıya düşmedim.
Kenevir…
Yozgat Bozok Üniversitesi ile birlikte
farklı bir kulvarda
yol alan çok önemli
bir üretim ve yatırım
aracı.
Hemen hatırlayalım, YÖK’ün bu alanda
ihtisaslaşma hakkını
tanıdığı üniversitelerden bir tanesi Yozgat
Bozok Üniversitesi.
Bu anlamda Sayın
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın gayret
ve çalışmalarını görmezden gelemeyiz.
Daha önce de ifade
ettim, mesele kenevire nasıl baktığınız.
Üniversitemiz kurulurken bu şehrin evve-

la ufkunu açacak yeni
vizyon kazandıracak
bir misyon yüklemek
gerektiğini söylemiştik.
Kenevirde ortaya
çıkan durum tam da
üniversitenin üstlenmesi gereken misyonun yansıması.
İhtisaslaşma ile
birlikte kenevirden
neler yapılabileceğini
öğrendik. İnşaattan
kozmetiğe, elektrikli
otomobilden sağlık
sektörüne ve dahi
aklımızın alamadığı
yüzlerce alana hitap
eden bir sektör.
Üniversite bu alanda çalışmaları ortaya
koyacak, yatırımcılar
üretim aşamasında
farkındalık kazandıracaklar.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Sayın Fuat
Oktay’ın ‘Yerelden
Kalkınma’ vizyonunu,
memleketine olan
hizmet sevdasını daha

önce de konuştuk. Ki,
yine böylesine kıymetli bir programda
yine memleket sevdası tartışmasız bir
isim olan Hemşerimiz,
Cumhurbaşkanlığı
Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul
Üyesi Sayın Dr. Osman Coşkun, bu programda Çorumlu ancak
uluslararası alanda
başarılı iş insanı Sayın Ahmet Ahlatçı’yı
Yozgat’taki programda
Sayın Oktay’la görüştürdü.
Ve ortaya bir ‘Kenevir Fabrikası’ modeli
çıktı.
Ki, bu model, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a kadar uzanan çok önemli
ve stratejik bir hamle.
Hülasa Kıymetli
Yozgatlılar, önceki gün
Çorum’da çok önemli
bir görüşme gerçekleşti.
Yozgat Valisi Sa-

yın Ziya Polat’ın da
yer aldığı görüşmede
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve ekibi
kıymetli bir sunum
gerçekleştirdi. Çorum
Hitit Üniversitesi’nden
de yetkililerin yer aldığı toplantı oldukça
verimli geçti.
Memleket sevdalısı
Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gayreti,
üniversitemizin vizyoner duruşu, Bilim Kurulu Üyesi hemşerimizin Yozgat aşkı derken
Çorumlu Kıymetli İş
İnsanının Vatan Sevdası inşallah Yozgat’a
kenevir fabrikasını
kazandıracak.
Kıymetli hemşerilerim,
Bu iş sıradan kenevir otunun yetiştirilmesi ile alakalı, basit,
sıradan, alalade bir iş
değil.
Allah izin verir de
fabrika Yozgat’ta üretime başladığında çok

geçmeden yenileri
gelecektir.
Ahlatçı isminin
Yozgat’ta bu yatırıma
sahip çıkması hakikaten çok kıymetli.
Ki, bu anlamda
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın şahsında
da bu yatırımın çok
kıymetli ve de stratejik olduğunu biliyorum.
Hülasa, Haziran ayı
içerisinde Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Hemşerimiz
Sayın Fuat Oktay’ın
himayelerinde gerçekleşen temel atama
ve açılış programının
meyveleri inşallah
kendini göstermeye
başladı. Kenevir aşkına Yozgat’ta öyle
şeyler olacak ki, neler
olduğuna sizler de
inanamayacaksınız.
Haydi hayırlısı diyelim…

ÇORUM’A GİTTİLER, YERİNDE İNCELEDİLER

KENEViR FABRiKASI

GELiYOR MU?

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin alanında ihtisaslaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın memleketi
Yozgat adına başlattığı yatırım seferberliğinde ismi gündeme gelen ‘Kenevir’le ilgili çok önemli adım Çorum’da atıldı.

Yozgat’a Kenevir Fabrikası kurma
sözü vere ünlü İşinsanı Ahmet Ahlatçı,
Yozgatlı heyeti Çorum’da kabul etti.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ile birlikte Çorum’da
faaliyet gösteren ve Yozgat’a kenevir
fabrikası kurma sözü veren Başarılı
İşinsanı Ahmet Ahlatçı’yı Ahlatcı Metal
Rafineri’de ziyaret etti, faaliyetleri
hakkında bilgi aldı.
Polat ve Karadağ’a ziyarette
Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi ve
Yenilik Politikaları Kurulu üyesi ve 23.
Dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman
Coşkun, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

Ahlatcı Holding, geçtiğimiz
günlerde dünyayı etkisi altına alan
korona virüse karşı geliştirilen aşı
ile de adını duyurmuştu. Söz konusu
ziyaret Yozgat kamuoyunda sevindirici
gelişmelerin olacağı yönünde
yorumlandı.
FABRİKA SÖZÜ VERMİŞTİ
Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın 9 tesisin açılışını ve temel
atma törenini gerçekleştirdiği
programda Yozgat’a bir de kenevir
fabrikası kurulması sözü vermişti.
Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya
ulaşan Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi
ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi
ve 23. Dönem Yozgat Milletvekili

Dr. Osman Coşkun’un girişimleri ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın da
desteği ile Yozgat’a kenevir fabrikası
kurulacak. Yozgat’ın kalkınması
için girişimlerine devam eden
Cumhurbaşkanlığı Bilim Sanayi ve
Yenilik Politikaları Kurulu üyesi ve 23.
Dönem Yozgat Milletvekili Dr. Osman
Coşkun, Çorumlu İş insanı Ahmet
Ahlatçı ile kurduğu bağlantı sayesinde
Yozgat’a kenevir fabrikası kurulması
sözü aldı. Coşkun, ilerleyen süreçte de
konuyu takip edeceklerini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la
telefonda konuşan Çorumlu İş insanı
Ahmet Ahlatçı, Yozgat’a yatırım sözü
verdi.
REKTÖR VE EKİBİ SUNUM YAPTI
Kenevir alanın ihtisaslaşarak Yozgat
Bozok Üniversitesi’nin önemli bir adım
atmasına öncülük eden Rektör Prof.
Dr. Ahmet Karadağ ve ekibi, burada
kenevir ve üretim alanlarına ilişkin
sunum gerçekleştirdi.
İlgi ile takip edilen sunumun
ardından İş İnsanı Ahlatçı, özellikle
yurt dışı satışı başta olmak üzere Pazar
alanı bulunan kenevir bazlı ürünler
üretilmesi halinde fabrika kurma
çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.
KORONA AŞISINDA ADIM ATTILAR
Çin’in Wuhan kentinde başlayıp kısa
sürede tüm dünyayı etkisi altına alan

korona virüs salgınında milyonlarca
insan hayatını kaybetti.
Hastalığa karşı ülkemizde
bulunan aşıda insan denemelerine
başlanacak. Bu aşı nda yine Ahlatcı
Holding bünyesindeki Nanografi,
Nanoteknoloji A.Ş tarafından
geliştirildi. Nanografi, Nanoteknoloji
A.Ş Genel Müdürü Dr. Osman
Coşkun, aşı ile ilgili detayları Çamlık
Gazetesi’ne anlatmıştı.
BAŞARIYA ULAŞTI
Ahlatcı Holding bünyesindeki
Nanografi A.Ş.'nin, Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Ahlatcı'nın sınırsız desteği ile bu aşı
çalışmasındaki başarıya ulaştığını
anlatan Coşkun, biyoteknoloji grubu
ile DNA konusunda yaklaşık 3-4 yıldır
başarılı olan bir çalışma yürüttüklerini
söylemişti.
Sanayi Bakanlığı'nın, Kovid 19
salgınının Çin'de ortaya çıkmasının
ardından Şubat ayı sonlarında
Türkiye'de aşı geliştirmek için
özel sektör ve üniversitelere çağrı
yapması ve Sağlık Bakanlığı'nın da
yönlendirmesiyle yerli koronavirüs
aşısı geliştirmek üzere bir bilim
ordusu kuran Nanografi A.Ş. ve aşı
ekibi, 5 aydır büyük bir gizlilik içinde
yürüttükleri aşı çalışmalarında sona
geldi. Eda DEMİREL

EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Kadına Şiddet!
Şiddet mi gerçekten?
Zaman zaman düşünürken
çok fazla soru sorduğumu
fark ediyorum. Ancak sorduğum sorulara yeterince cevap
alamadığımı, aldığım cevaplarınsa beni tatmin etmediğini
fark ediyorum..
Geçtiğimiz ay Pınar Gültekin vahşice katledildi. Ve kamuoyunda şöyle paylaşımlar
yapıldı, -Kısa etek giymiş,
sevgilisi evliymiş, tahrik
etmiş, karısına söylemekle- tehdit etmiş.
Daha birçok paylaşım.
Cinayeti meşrulaştırmaya çalışmaktan başka bir şey değil.
Pınar Gültekin öldü,
Bir kadın cinayeti olduğunda aklıma hep vahşice
katledilen Özgecan Aslan’ın
annesinin ‘Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla
öldürselerdi’ sözü geliyor.
Bir anne ki evladının
ölümü bir kenara, vahşice
katledilmesinin ardından
ölüm şeklinde teselli bulmaya
çalışıyor.
Dün yine potansiyel bir
katil zanlısı yakalandı. Cezaevinden eski karısını öldürmek için kaçıp buraya kadar
geldi. Sorgun otogarında kent
güvenlik sistemi kameralarına
takıldı. Yani ‘Sorgun’da vahşice katledilen bir kadın’
haberini duymak üzereydik az
kalsın.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temmuz
2020 Raporunda yer alan
verilere göre Temmuz ayında
36 Kadın Cinayeti, 11 Şüpheli Kadın Ölümü gerçekleştiğini açıkladı.
Yine aynı platform tarafından açıklanan raporda
Temmuz ayında öldürülen 36
kadının 3’ünün kim tarafından
öldürüldüğü tespit edilemediği, öldürülen kadınların 11’i
evli oldukları erkek, 5’i birlikte
olduğu erkek, 5’i tanıdığı biri,
4’ü eskiden evli olduğu erkek,
2’si akrabası, 2’si babası, 2’si
eskiden birlikte olduğu erkek
ve 2’si de oğlu tarafından katledildiği yer aldı.
24’ü ateşli silahlarla, 5’i
kesici aletle, 3’ü de boğularak, 1’i darp edilerek ve 1’i de
yüksekten atılarak öldürüldü.
2 kadının nasıl öldürüldüğü
tespit edilemedi.
Bu veriler sadece Temmuz
ayına ait. Her gün bir yenisi
ekleniyor listeye. Her gün bir
parçamız daha hayata korkuyla bakıyor.
Bir kadın öldürüldüğünde
diğer bir kadın korkmaya
başlıyor. Aklında ‘ benim de
başıma böyle bir şey gelir
mi?’ sorusu yerleşiyor.
Bir kadın öldürüldüğünde başka şehirde, başka bir
sosyal statüde, bir köyde,
bir başka kadın ‘sıra bana
mı geldi?’ diye soruyor kendi
kendine.
Çünkü kadın cinayetleri
her yerde. Evinizde, eşinizle,
ailenizle mükemmel bir hayatınız, ilişkiniz olabilir.
Ancak herhangi birini reddettiğiniz için veyahut belki
de sadece işinizden, okulunuzdan, çarşıdan pazardan
eve giderken minibüste de
cinayete kurban gidebiliyorsunuz..
Olmadı mı? Oldu.
Yaşanmadı mı? Yaşandı.
Kadına Şiddet!
Bu yazdıklarım kadına şiddet değil, vahşet. Yukarıdaki
veriler şiddet değil cinayetin,
vahşetin, her biri yitip giden
onlarca canın sadece bir aylık
raporu.
Kadın cinayetleri her yerde. Evde, işte, yolda, okulda,
minibüste, köyde, şehirde,
tarlada, dağda, bayırda, HER
YERDE.
KADIN CİNAYETLERİ HER
YERDE
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‘Büyük Bir kaygı
Yozgat Barosu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması:

ile izliyoruz’
Aralarında Yozgat'ın da bulunduğu 63 Baro
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda
Meclis’e tavsiye kararı verilmesi talebiyle Kamu
Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.
Yozgat Barosu Kadın ve Çocuk Hakları
Komisyonu, İstanbul Sözleşmesinden imzanın
çekilmesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir kaygı ile
izlediklerini açıkladı.
Komisyon, “İstanbul Sözleşmesi,
şiddetin önlenmesi ve şiddet
mağdurlarının korunması
için devletlere yol haritası
çizen ve atılması
gereken somut adımlar
konusunda kılavuzluk
eden uluslararası bir
sözleşmedir. Avrupa
Konseyi tarafından
hazırlanan ve bugüne
kadar 45 ülke ve
Avrupa Birliği' nin
imzaladığı sözleşmeyi
ülkemiz ilk imzalayan ve
onaylayan ülkedir.
Son yıllarda kadına
karşı şiddet katlanarak
artmışken ve biz alanda
çalışan Barolar ve Kadın Hakları
Komisyonları olarak İstanbul
Sözleşmesinin ve 6284 sayılı Kanunun
etkin olarak uygulanması için taleplerimizi ifade
ederken; ne yazık ki İstanbul sözleşmesi aleyhine
algı oluşturularak İstanbul Sözleşmesinden imzanın
çekilme hususunun tartışılmasını büyük bir kaygıyla
izlemekteyiz.
İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesi
söylemi bile şiddeti arttırıcı bir etki yaratmakta,
kadınları şiddete karşı korumasız kılmaktadır.
Sözleşmeden imzanın çekilmesi kadınları, çocukları

şiddete açık hale getirecek, devlete başvuranların
önü kesilecek; bundan kadınlar, çocuklar olumsuz
etkilendiği kadar ülkemizin dış dünyadaki itibarı
da zedelenecektir. Kadın kazanımlarını geri
götürecek, kadının insan haklarının ihlaline yol
açacak, kadını özgür birey olmaktan uzaklaştırıp
ayrımcılığa muhatap hale getirecek, kadının
kazanılmış yasal haklarını zedeleyecek hiç bir
girişimi kabul etmiyoruz. Kadına yönelik
şiddetin önlenmesi için ihtiyacımız
olan İstanbul Sözleşmesinin
ve 6284 sayılı Kanunun
etkin bir şekilde, tavizsiz
uygulanmasıdır.
Bir
kere daha yetkililerden
ve ilgili kurum ve
kuruluşlardan; İstanbul
Sözleşmesinden
imzanın çekilmesi
söylemlerinden
vazgeçmeleri, artan
kadına yönelik şiddetin
önlenmesi için etkin
ve kararlı politikalar
oluşturmalarını, kadın
hakları mücadelesinde
önemli işlevleri olan sivil
toplum örgütleri, meslek odaları
ile birlikte koordineli çalışmalarını
beklediğimizi belirtiyor, kadınların kazanılmış
yasal haklarını tehdit eden söylem, davranış
ve değişikliklere imkan sağlamamalarını talep
ediyoruz. Biz Barolar ve Kadın Hakları Komisyonları
olarak kadının insan haklarının ihlaline yol açacak
her türlü girişimin karşısında olacağımızı ve
kadına yönelik şiddeti önleme mücadelemize
dayanışma ruhuyla devam edeceğimizi kamuoyuna
saygılarımızla iletiyoruz” açıklamasını yaptı.
Murat KARATEKİN

Milletvekili Başer açıkladı:

TOKi, YOZGAT'A KONUT VE
TiCARET MERKEZİ YAPACAK

Yozgat’ın Saraykent
İlçesine TOKİ tarafından 158
adet konut ve 3 dükkanlı 1
adet Ticaret Merkezi yapacak.
Saraykent ilçesine TOKİ
tarafından yapılacak olan
158 adet konut ve 3 dükkanlı

1 adet Ticaret Merkezinin
ihalesinin yapılacağı tarih
belli oldu. Ak Parti Yozgat
Milletvekili ve Genel Merkez
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
Av. Yusuf Başer yaptığı
açıklamada; “Saraykent

ilçemizde TOKİ tarafından
yapılacak olan 158 adet Konut,
1 adet 3 dükkanlı Ticaret
merkezi İhalesi 22 Eylül
2020 tarihinde yapılacaktır.
Saraykent’imize hayırlı
olsun”dedi. Tarık YILMAZ

BOĞAZLIYAN BELEDiYESi
ÜNiVERSiTE'YE SPONSOR OLDU
Boğazlıyan Belediyesi, Yozgat
Bozok Üniversitesi elektrikli otomobil
yapımına sponsor oldu.
Bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde
Gebze’de düzenlenecek olan
TUBİTAK Elektromobil ve
TEKNOFEST Robotaksi Yarışlarında
Yozgat Bozok Üniversitesini temsil
edecek olan Bozok Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
öğrencilerince kurulan BeeM
Takımının giderlerini karşılamak
üzere Boğazlıyan Belediyesi de
sponsor oldu.
Daha önce imzalanan protokol
kapsamında elektrikli otomobil
yapımına sponsor olan Çekerek
Belediyesi’nin yanı sıra Boğazlıyan
Belediyesi de TEKNOFEST Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali Robotaksi
Binek Otonom Araç Yarışması Ön
Tasarım Raporu aşaması sonucunda
132 takım arasında 3. olan BeeM
takımının geliştirdikleri “NOVA” isimli
elektrikli araçlarının gerekli değişim
ve dönüşümleri için sponsor oldu.
Boğazlıyan Belediyesi’nde
gerçekleştirilen protokol imza
törenine Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz,
Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur
Kölemen, Boğazlıyan İlçe Belediye

Başkanı Gökhan Coşar katıldı.
Bozok Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünde eğitim
gören öğrenciler tarafından kurulan
BeeM takımı, Bozok Üniversitesini
elektrikli otomobil yarışlarında temsil
edecek. Bu yarışlarda elektrikli
aracın bütün alt parçaları, motor,
motor sürücüsü, araç MK kontrol
sistemi, batarya yönetim sistemi ve
otonom sürüş yazılımları, öğrenciler
tarafından tamamen yerli ve milli
ürünler kullanılarak tasarlanıp
geliştirilecek.
Gençlerin teknolojiye ilgisini
artırarak Türkiye’de millî teknoloji
üretimini teşvik etmeyi hedefleyen
TEKNOFEST yarışlarında Yozgat
Bozok Üniversitesi’nin temsil
edilmesinden duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Karadağ, projeye
sağlamış oldukları desteklerden
dolayı Boğazlıyan Belediye Başkanı
Gökhan Coşar’a teşekkür etti.
Boğazlıyan Belediye Başkanı
Gökhan Coşar ise yarışlara katılacak
öğrencilerin hem Yozgat Bozok
Üniversitesi’ni hem de Boğazlıyan
Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil
edeceğine ve yarışmalarda başarılı
olarak derece elde edeceklerine
inancının tam olduğunu söyledi.
Tarık YILMAZ

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT
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“Kalplerinizi tertemiz yapınız!..”

HÜSEYİN
KOÇ
Ali Şüsterî hazretleri Endülüs’teki
evliyânın büyüklerindendir.
668 (m. 1269)’da
hacdan dönerken
Mısır-Dimyât’ta vefât
etti.

Bu mübarek zat,
sohbetlerinde buyurdu ki:
“Dünyâyı maksad
edinmemeli. Dünyâ,
nefsin arzularına yardımcıdır.
Dünyâ ve âhiret
bir arada olmaz.
Dünyâya düşkün
olmak, günahların
başıdır.
Dünyâya düşkün
olanlar âhirette zarar
görür.
Dünyâya düşkün
olmamanın ilacı, İslâmiyete uymaktır.
Bu zamanda dünyâyı terk etmek çok
zordur.

Dünyâyı terk lâzımdır.
Hakîkaten terk
edemeyen, hükmen
terk etmelidir ki, âhirette kurtulabilsin.
Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da, yemekte,
içmekte, giyinmekte, meskende, dînin
hududundan dışarıya
taşmamakla olur.
Dünyâyı terk
etmek iki türlüdür;
birincisi, mübahların,
zarûret miktarından
fazlasını terktir.
Bu çok iyidir,
ikincisi, haramları ve
şüphelileri terk edip

yalnız mübahları kullanmaktır.
Bu zamanda bu da
iyidir.”
Hasen-i Basrî’ye
bir kimse, “Filanca
senin hakkında kötü
söylüyor” deyince,
“Sen onu nerede gördün?” buyurdu.
O da, “Evinde gördüm” deyince, “Orada ne yapıyordun?”
diye sordu.
O kimse, “Orada
misâfirdim” diye cevap verdi.
“Misâfirlikte ne
yediniz?”
O kimse yediklerini söyledi.

Bunun üzerine
Hasen-i Basrî, “Ey
nâmerd!
Bu kadar yemeği
karnında sakladın da,
bir sözü saklayamadın.
Doğru söylüyorsan, benim onunla
dört işim vardır. 1.
Dilimle ondan şikâyet
etmem.
2. Kalbimden ona
kin tutmam.
3. Dünyâ ile ona
mükâfat vermem.
4. Kıyâmette ona
hasım olmam, hak
talep etmem. Belki
onsuz Cennete girmem.

Kalk ey fâsık! Getirdiğini geri götür.
Çünkü getiren, götürücü olur, yani söz
getiren, söz götürücü
olur” buyurdu.
“Zikre devam ediniz.
Çünkü zikir, vuslat-ı ilâhî için bir mıknatıs, kurb-i ilâhî için
sağlam bir iptir.
Zikrullâha devam
edenler, Allah ile
hoştur.
Allah ile hoş olan,
O’na kavuşmuştur.
Zikrin kalbe yerleşmesi sohbetin bereketiyle mümkün olur.
Çünkü kişi dostu-

nun yolundadır.”
“Kalplerinizi tertemiz yapınız, çünkü
kalp temizliği üst baş
temizliğinden daha
önemlidir.
Zaten Allahü teâlâ
elbiseye değil, kalplere nazar eder.
İstikâmet hudûdunu gözetip Allah’tan
başkasını talep ve
ihtiyar etmeyin.
Tevâzû ve sükûnetle kapıyı çalana
kapı açılır.
İçeriye kabul edilir.
Boynu bükük
olarak içeriye giren,
izzetle ağırlanır.”

Evini göremeden
AYF EV
vefat etti YAPTIRIYORDU

Cihanpaşa köyünde
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu tarafından
evi yapılan Kaplan Evci
yeni evini göremeden
vefat etti.
Çamlık Gazetesi’nde
duyurduğumuz ‘yaşlı
Çiftin yardım çığlığı’
başlıklı haberi ile
gündeme gelen ve son
günlerini rahat ve huzur
içerisinde geçirmek
isteyen Cihanpaşa
Köyünden Kaplan Evci
vefat etti.
Avrupa Yozgatlılar

Federasyonu Türkiye
Temsilciliği Genel
Sekreteri Emirhan
Aydoğmuş, sosyal
medya hesabından
yaptığı paylaşımda “Son
dokunuş son gülücüktü
belki de Kaplan amcanın
mutlu olduğu son günleri
idi. Onu son günlerinde
sevindirmeyi yüce Allah
bize nasip etmiş demek
ki. Kaplan Amca Rahmeti
rahmana kavuşmuştur.
Mekanı cennet kabri Nur
olsun" dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

BÜYÜKŞEHiRLERiN PATATESi,

SOĞAN'I YOZGAT'TAN

Türkiye´nin önemli tarım
bölgelerinden biri olan Yozgat’ta soğan
ve patates hasadı başladı.
Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat
çeken bölgelerinden olan Aydıncık
ilçesinde bağlı Kümbet ova bölgesinde
soğan ve patates hasadı için mevsimlik
tarım işçileri tarlalara girdi.
İlçede yazlık, kışlık mor ve beyaz
olmak üzere 7 çeşit soğan, yazlık
kışlık olmak üzere de 2 çeşit patates
üretiliyor.
Tarlada soğanın kilosu 60 ila 70 kuruş
arasında satışa sunulurken patatesin
kilosu ise 1 liradan satışa sunuluyor.

İlçede yılda yaklaşık 50 bin ton soğan
ve patates üretimi gerçekleştirilirken
pazar sıkıntısı yaşanmıyor.
Soğan ve patatesler, Ankara,
İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi
büyükşehirler olmak üzere birçok ile
gönderiliyor.
Aydıncık ilçesinde son üç yılda 3 bin
690 dönüm alanda soğan ekimi yapılıp
25 bin 830 ton soğan elde edilirken, 5
bin 610 dönüm alanda ekimi yapılan
patatesten ise 28 bin ton patates elde
edildi. 2020 yılında ise bin 850 dönüm
alanda ekimi yapılan patatesten 14 bin
250 ton, 3 bin 200 alanda ekimi yapılan
soğandan ise 22 bin 400 ton soğan elde
edildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden Yozgat´ın Aydıncık
ilçesine gelen 150 kişiden oluşan
mevsimlik tarım işçileri de rızıklarını
soğan ve patates hasadı yaprak
kazanıyor.
Mevsimlik işçiler sabahın erken
saatlerinde soğanların sökümünü yapıp
patatesleri tarladan toplayarak çuvallara
dolduruyorlar ve ürünleri tartarak satışa
hazır hale getiriyorlar.
Daha sonra kamyonlara yüklenen
patates ve soğanlar, talebe göre
Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Aydıncık ilçesinin Kümbet ova

bölgesinde soğan ve patates hasadının
başladığını söyleyen üretici Muhammet
Öztürk, “Kümbet ovada toplamda 4 bin
dekar civarı soğan ve patates hasadı
yapılıyor. Bu ürünler başta İstanbul
ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin 81
vilayetine gönderiyoruz” dedi.
Üretici Cemal Ünal ise, “Karadeniz
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı
olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir
gibi illere buradan soğan ve patates
gönderiyoruz” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden
geldiklerini söyleyen Mehmet Şahin de,
“150 kişi getirdik buraya rızkımızı bu
topraklardan kazanmaya çalışıyoruz,
şu anda soğan ve patates sökümü
yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. İHA
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AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun:

ÖNEMLi DÖNÜM NOKTASI!

AK Parti Yozgat İl Başkanı
Çelebi Dursun, AK Parti’nin 19.
kuruluş yıldönümünü dolayısıyla bir
mesaj yayımladı.
Dursun, AK Parti'nin kuruluşunun
Türk siyasi ve demokrasi tarihi
açısından önemli bir dönüm noktası
olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde kurulan
partilerinin ilk günden itibaren
milletinden aldığı güçle Türkiye’nin
geleceğine dönük çok önemli
adımları atarak, ülkeye çağ
atlattığını ifade eden AK Parti İl
Başkanı Çelebi Dursun, Ülkenin
dört bir tarafında olduğu gibi
Yozgat’ında yatırım ve hizmetlere
AK Parti iktidarları döneminde
kavuştuğunu kaydetti.
Dursun, "AK Parti kurulmadan
önce ilimizde yarım kalan yatırımlar
vardı. Partimiz iktidara geldiği
günden itibaren bu yarım kalan
yatırımları tamamlayarak, yine
pek çok yatırımları Yozgat’ımıza
kazandırarak vatandaşlarımızın
hizmetine sunmuştur.
Bunlardan bazıları; Şehir
Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi,
Diyanet Eğitim Merkezi, Adli Tıp
Kurumu, Et ve Süt Kurumu gibi
önemli yatırımlar ve daha pek
çok saymadığımız yatırımlara
Yozgat’ımız AK Parti iktidarı ile

kavuşmuştur.”dedi.
Yozgat’ın dün olduğu gibi
bundan sonra da AK Parti iktidarı
ile hizmetlerini almaya devam
edeceğini vurgulayan Başkan

Dursun, “Partimiz 14 Ağustos 2001
yılında başladığı meşakkatli kutlu
yolculuğuna yine halkımızla birlikte
bundan sonraki yıllarda da devam
edecektir.”diye konuştu.
Millet egemenliğinin üzerindeki
bütün vesayetleri ortadan kaldıran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan liderliğinde davalarına
ve liderlerine gönülden bağlı
olduklarını vurgulayan Başkan
Dursun, “Türkiye’mizin ve
milletimizin geleceğine ışık tutan
AK Parti, sadece ülkemizde değil
dünyadaki bütün mazlumların
umudu olmuş ve olmaya devam
edecektir.
Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde arkasındaki milyonlarla
bu kutlu yola çıkan partimiz, 19.
Yıldır her seçimde başarılarını
katlayarak arttırmıştır.
Bizlerde partimizin bir neferi
olarak dün olduğu gibi bundan
sonra da durmadan, yorulmadan
Sayın Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın yoğun gayret ve
çabasına teşkilatlarımızla birlikte
gece gündüz demeden çalışarak
destek olacağız. Bu vesile ile
Partimizin 19. kuruluş yılının
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı
olmasını diliyorum" ifadelerini
kullandı.
Haber Merkezi
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Düzceli Nihat vefat etti

Yozgat Belediyesi’nden
emekli şoförlerden Nihat
Tekinsoy (Düzceli Nihat)
vefat etti.
Gerek çevresinde
gerekse şoför camiasında
sevilen bir sima olan
Tekinsoy için 13
Ağustos’ta (Perşembe)
cenaze namazı kılınacak.
Yozgat’ın berber
esnaflarından Hakan
Tekinsoy’un da babası
olan Nihat Tekinsoy, saat
11.00’de kılınacak cenaze
namazının ardından Çatak
Mezarlığına defnedilecek.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı
iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

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

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09

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

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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Bir Yozgat
Eşini
Sevdalısıydı
İki yıl önce kaybettiğimiz
önemli değerlerden bir tanesi
olan Prof. Dr. Hakkı Acun,
dünden bu güne Yozgat’ı her
yönü ile seven, hizmet eden
önemli bir bilim adamıydı. İki
yıl önce kaybettiğimiz önemli
değerlerden bir tanesi olan Prof.
Dr. Hakkı Acun, dünden bu güne
Yozgat’ı her yönü ile seven,
hizmet eden önemli bir bilim
adamıydı.
Bir sanat tarihçi olmasının

yanı sıra Türk tarihine ve
özellikle de Yozgat tarihine
yönelik çalışmaları ile dikkat
çeken Prof. Dr. Hakkı Acun, iki yıl
önce evinde vefat etmişti. Acun’u
vefatının yıl dönümünde bir kez
daha rahmet ve dua ile anarken,
hatırlama, hatırlatma ve özellikle
dua ile yad etme adına başarılı
çalışmalardan oluşan kendi
kaleminden çıkan öz geçmişini
sizlerle paylaşıyoruz.
Tarık YILMAZ

ZAYİ: Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Çelik YOZGATLI
ZAYİ: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden
Almış Olduğum Geçici Mezuniyet Belgesini Kayıp Ettim. Hükümsüzdür.
Nur YILDIRIM

Yozgatspor
genç yetenek
arıyacak...
TFF 3. Lig de mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, yeni
sezonda takıma yetenekli
oyuncuları kazandırmak için
seçme yapacak.
Kulüpten yapılan
açıklama da, “2020-2021
sezonu A takım futbolcu
seçmeleri 16-19 ağustos

tarihleri arasında 1996 ve
üstü doğumlu oyuncular için
Esentepe Yozgatspor 1959
FK tesislerinde yapılacaktır.
Katılmak isteyenlerin kendi
kamp malzemeleri ile
belirtilen tarihlerde tesiste
bulunmaları gerekmektedir”
denildi.
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

öldürecekti,
kıskıvrak
yakalandı
Ankara'da
cezaevinden firar edip
eski eşini öldürmek için
Yozgat'ın Sorgun ilçesine
giden Ecevit Kıymaz
(41), Ankara ve Yozgat
polisini alarma geçirdi.
Anne kızıyla birlikte
hemen başka bir şehre
götürülerek koruma
altına alınırken, polis
Sorgun Otogarı'nda
güvenlik kameralarınca
görüntülenen firariyi
kıskıvrak yakaladı.
Kıymaz'ın üzerinden
Ayşe O.'un adresinin
yazılı olduğu not kağıdı
çıktı.
Ankara'da 28 ayrı
hırsızlık suçundan
22 yıl hapis cezasına
çarptırılan Kıymaz, 2
gün önce Sincan Açık

Cezaevi'nden firar etti.
Kıymaz, kızı Kader
K.'yı arayarak Yozgat'ın
Sorgun ilçesinde
yaşayan eski eşi Ayşe
O.'yu öldüreceğini
söyledi.
Babasının tehditleri
nedeniyle paniğe kapılan
Kader K., durumu polise
bildirdi.
Firarinin yakalanması
için Ankara ve Yozgat
Emniyet Müdürlüğü ortak
operasyon başlatırken,
Ayşe O. ile kızı koruma
altına alınmak istendi.
Ancak Ayşe O., kadın
sığınma evine yerleşmeyi
kabul etmedi.
Bunun üzerine anne
ve kızı, polis eşliğinde
açıklanmayan bir kente
götürülüp yerleştirildi.

NOT KAĞIDI
BULUNDU
Ankara-Yozgat
arasındaki güvenlik
kamerası görüntülerini
inceleyen polis ekipleri,
Kıymaz'ın dün Sorgun
ilçesine geldiğini,
otogarda görüldüğünü
tespit etti.
Geniş kapsamlı
arama çalışması başlatan
polis, Ecevit Kıymaz'ı
Cumhuriyet Caddesi'nde
yakalayarak gözaltına
aldı.
Kıymaz'ın üzerinde
eski eşi Ayşe O.'un
adresinin yazılı olduğu
not kağıdı bulundu.
Ecevit Kıymaz'ın
emniyetteki işlemlerinin
devam ettiği belirtildi.
İHA
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

YOZGATSPOR SAHAYA iNiYOR!

TFF 3. Lig de mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, yeni sezon hazırlıklarına
16 Ağustos Pazar günü başlayacak.
Tesislerde toplanacak olan takım, burada
yapacağı ilk antrenmanla 2020-2021
sezonunun hazırlıklarına start verecek.
Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yeni sezon
hazırlık kampının Yozgat’ta olacağını söyledi.
Arslan, “Geçen sezon yaz kampını
Afyon’da yapmıştık. Kış döneminde kampa
gitmedik.
Bu senede süre kısıtlı olduğu içinde
Yozgat dışında bir kamp düşünmüyoruz.
Çünkü zaten iklim olarak kamp yapmaya en
uygun yer. Yaz kampımızı tamamen Yozgat’ta
yapacağız. Vakit kaybetmek istemiyoruz”
dedi.
Kazım Arslan’ın yeni sezon hazırlıkları ile
ilgili yaptığı açıklama ise şöyle;
14 FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK
Transfer çalışmalarımız da bir taraftan
devam etti. İç transferimiz büyük ölçüde
halloldu. İç transferde 14 tane futbolcu ile
anlaşmış durumdayız. Onları da hepsini
birlikte dış transferi de bitirdikten sonra
açıklamayı düşünüyoruz. Dış transferde

sezon boyunca bizim takip ettiğimiz
futbolcular var. Onun dışında bu süreç
içerisinde Yozgatspor da oynamak istediğini
belirterek bizimle temasa geçen, tavsiye
edilen futbolcular var. Elimizde ciddi bir
bu noktada havuz var. İnşallah bunu da
teknik heyet değerlendirecek ve kısa süre
içerisinde 10 günü geçmeyecek şekilde
takımın tamamı şekillenmiş olacak. 23 veya
25 kişilik kadro da tamamen şekillenmiş
olacak.

TAKIM PAZAR GÜNÜ TOPLANIYOR
Daha fazla vakit kaybetmemek adına
Pazar günü takımımızı topluyoruz.
Tesislerimizde toplanarak kamp dönemini
başlatacağız. Hem bizim futbolcularımız
kampa katılıyor. Ayrıca kamp ile birlikte
seçmelerimiz de yapılacak. Yozgatspor
A takım için yapılacak olan seçmelere
katılmak isteyen futbolcu arkadaşlarımızı,
kardeşlerimiz de inşallah Pazar günü
tesislerimize bekliyoruz. Kamp süresi

içerisinde de Yozgatspor’un yeni sezon
kadrosu şekillenmiş olacak. Yozgatspor emin
ellerdedir. Hiç kimse sahip çıkmasa bile
biz buradayız. Yozgatspor’a sahip çıkarız.
Gönül istiyor ki herkes Yozgatspor etrafında
kenetlensin. Olmayacak birtakım şeyleri
konuşmaktan vazgeçsin. Yozgatspor’un
birliğini, beraberliğini bozacak, ikilik
yaratacak, mevcut heyet ile yönetimi zora
sokacak, başarısına engel olacak birtakım
konuşmaları, dedikoduları da bıraksınlar.
Yozgatspor’un yönetim olarak sahibi vardır.
Teknik heyeti de belirlenmiştir. Bundan
sonra Yozgat’ı, Yozgatspor’u sevenlere
düşen şudur. Bu yönetimi ve teknik heyetin
etrafında kenetlenip hep birlikte başarıyı
kucaklamak ve olmayacak şeyleri de
konuşmamaktır.
DESTEK BULAMIYORUZ
İşadamlarından Yozgatspor’a destek
bulamıyoruz. Kurumlardan da ciddi destek
bulamıyoruz. Ama Yozgat belediyesi, Yerköy,
Sarıkaya ve Akdağmadeni belediyeleri
Yozgatspor’a azda olsa destek ve katkıları
oldu. biz bu sezon daha da artıracağız.
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

