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SAYI:2604

FİYATI: 1.00 TL

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde
PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13
vatandaşımızın naaşları gözyaşları içinde
toprağa verilmeye başlandı. >>> 4'TE

www.yozgatcamlik.com

Koyunbaşoğlu’ndan

anlamlı ziyaret
Türkiye’nin yağını
Şefaatli üretecek

Son dönemlerde özellikle
Ayçiçek yağında meydana
gelen zam vatandaşı zora soktu.
Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan
Erdoğmuş, geçtiğimiz yıllarda ilçenin
yağlık ayçiçeği üretiminde önemli bir
yeri olduğunu anımsattı. >> 4'TE

ÜRETEN BİR ŞEFAATLİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Şefaatli İlçesi’nin genç
kaymakamı, halkla iç içe
sürdürdüğü görevini ‘Üreten

bir Şefaatli’ hedefi ile durdurak
bilmeden yürütüyor.
>>> 3'TE

Yerköy
eşraflarından olan
ve hayırsever kimliği
ile de tanınan Türk
Alman Yatırım Birliği
Başkanı Gencay
Koyunbaşoğlu, Yozgat
Valisi Ziya Polat’a
gerçekleştirdiği
ziyarette yatırım
çalışmaları hakkında
görüş alışverişinde
bulundu. >> 3'TE

Yozgat’ta yüz yüze eğitim başladı

EGiTiM HASRETi BiTTi
Uzun süre ara verilen yüz yüze eğitim korona gölgesinde de olsa alınan tedbirler ışında
başladı. Köy okulları ile anaokullarında öğrenciler hasret kaldıkları eğitim yuvalarına kavuştu.

TEDBİRLİ EĞİTİM
Vali Polat, korona virüs tedbirlerine riayet
edilerek açılan okulda öğrencilerle sohbet
etti. İlerleyen zamanlarda yüz yüze eğitimin
tamamen başlaması temennisinde bulunan
Polat, “Tedbirlerimize uyalım. Özellikle bu
noktada eğitimin öznesi öğretmenlerimize
büyük görev düşüyor. Evlerde ailelerimiz
evlatlarını bu noktada bilinçlendirmeli.
Yavrularımız geleceğimiz onların sağlıklı bir
şekilde eğitim alabilmesi adına tedbirlere
uyalım” dedi.

HAZIRLANDIK
RİAYET EDELİM
Polat, yüz yüze eğitime
başlanmasının hemen öncesinde
tedbirlere riayet edilmesini
istemiş şu açıklamayı yapmıştı;
“15 Şubat Pazartesi günü
Eğitim-Öğretimin ikinci dönemi
köy okullarımızda yüz yüze eğitim
ile başlayacak" dedi. >>> 3'TE

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı
da 15 Şubat ve 1 Mart’ta başlanılması planlanan
yüz yüze eğitim öncesi, tüm okullarda hijyen
çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
15 Şubat öncesi Yozgat genelinde 123 okulda
dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını
söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
“Salgın nedeniyle okullarımızda tüm tedbirleri
aldık. Maskelerimiz öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz için okullarımıza gönderildi.
Okullarımızda fiziki mesafenin korunması için
gerekli işaretlemeler yapıldı. >>> 3'TE

ARCELiK’TEN SAGLIK
CALISANLARINA ÖZEL

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii Yetkilisi Recep Balcı,
Yozgat’ta sağlık çalışanlarına özel indirimlerle pandemi
döneminin kahramanlarına yanlarında olduklarını
hissettirmek istediklerini söyledi. >>> 2. SAYFADA

Yozgat’ta protokol
Covid-19 aşısı oldu

Yozgat Valisi Ziya Polat,
Emniyet Müdürü Murat
Esertürk ve Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz,
korona virüs (Covid-19)
aşısının ilk dozunu Yozgat Şehir
Hastanesi’nde yaptırdı. Yozgat
Şehir Hastanesi girişinde İl
Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin
ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa
Kozan tarafından karşılanan
protokol üyeleri, Covid-19’a
karşı geliştirilen aşının ilk
dozunu yaptırdı. >> 6'DA

YOZGAT’TAN FILMLERI ARATMAYAN HIKAYE

54 YIL ÖNCE KAYBETTIĞI IKIZINI ARIYOR

TÜİK Yozgatlı

Yozgat’ta, 54 yıl önce anneleri ölen
Lalezar kocaya, ikiz kardeşleri Kamil
ve Mehmet yuvaya verildi. 54 yıldır
ikizi Mehmet’i arayan Kamil Barut,
“Annemin ölümü kıyametimizmiş.
Ablam beni buldu ama ben ikizimi
bulamadım” dedi. >>> 6'DA

hemşerimize emanet

Genç yazar Özgün
Orhun Çakır’ın
yeni kitabı çıktı

Genç yazar Özgün Orhun Çakır;
“Güzel İnsanların ve Cömert Gönüllerin
Babu'su Umutlu” adlı araştırma kitabını
tamamladı ve Doruk Yayınevinden
piyasaya çıkardı. >>> 5'TE

Akdağmadeni kuraklık için çözüm arıyor

ÇALIŞMALARA
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THF Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde
mücadele eden temsilcimiz Yozgat Aile ve
Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
Başkanı Musa Saydam, Antrenörü Enis
Atmaca ve oyuncuları Belediye Başkanı
Celal Köse’yi ziyaret etti. >>> 8'DE

A

BELEDiYE'YE EMANET

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, son
yıllarda yaşanan ve bu yıl etkisini arttıran kuraklık
hakkında açıklamada bulunurken ilçe içme suyunun
durumu hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Başkan
Yalçın, ilçenin sıkıntı yaşamaması adına sondaj ve
kuyu çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yalçın,
Kuraklığa bağlı olarak Akdağmadeni kaynak
sularının neredeyse tamamen kuruduğunu,
kuyulardaki suyun ciddi oranda çekildiğini ve
azalmış olduğunu belirtti. >>> 4'TE

R

PERiLER

BAŞLIYORUZ

Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanı Muhammed Cahit Şirin
görevden alındı. Şirin’in yerin
Yozgatlı hemşerimiz Başkan
Yardımcılığı görevini yürüten
Ahmet Kürşad Dosdoğru
vekaleten atandı. 6'DA

GÜNCEL
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Recep Ayının Fazileti

AHMET
SARGIN
Bir âyet-i kerime
meali:
Allah'ın gökleri ve
yeri yarattığı günden
beri, ayların sayısı
on ikidir. Bunlardan
dördü, haram (hürmet edilen) aylardır.)
(Tevbe 36).
Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç
hadis-i şerif: “Haram

aylar, Receb, Zilkade,
Zilhicce ve Muharremdir.
“Haram aylarda
Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri
oruç tutana iki yıllık
ibadet sevabı yazılır.”
[Taberani] ”Haram
aylarda bir gün oruç
tutup bir gün yemek çok faziletlidir.”
[Ebu Davud]
“Allâh’ın kabul
edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük
edip de sonra tez
elden tövbe edenlerin
tövbesidir.
İşte Allah bunların
tövbesini kabul eder.
Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.”
“Yoksa kötülükleri
yapıp yapıp da içle-

rinden birine ölüm
gelip çatınca, «Ben
şimdi tövbe ettim.»
diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul
edilecek) bir tövbe
yoktur.
Onlar için acı bir
azap hazırlamışızdır.”
(en-Nisâ, 17-18)
  
“Receb’de, takva
üzere bir gün oruç
tutana, oruç tutulan
günler dile gelip, “Yâ
Rabbi, onu mağfiret
et” derler. [Ebu Muhammed]
Cenâb-ı Hak, ölüm
gelip çatmadan evvel
tövbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin
lisânından, şu hadîs-i
kudsî ile bizlere ha-

ber veriyor:
“Kim bir hayır işlerse, ona bunun
on misli vardır veya
daha da artırırım.
Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun
karşılığı vardır.
Ya da tamamen
affederim.
Kim bana bir karış
yaklaşırsa, Ben ona
bir arşın yaklaşırım.
Kim bana bir arşın
yaklaşırsa, ben ona
bir kulaç yaklaşırım.
Kim bana yürüyerek
gelirse, ben ona koşarak varırım.
Kim bana hiçbir
şeyi ortak koşmamak
şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse,
ben kendisini o kadar
mağfiretle karşıla-

rım.” (Müslim, Zikir,
22)
“Receb ayının ilk
Cum’a gecesine Regâib gecesi denir.
Bazı âlimlerin
açıklamasına göre,
Peygamber Efendimiz
-sallâllâhu aleyhi ve
sellem- bu gece pek
çok rûhânî ahvâl ve
ikrâma kavuşmuş
olmakla, Yüce Allâh’a
şükür için on iki rekat
namaz kılmıştır.
Regâib; istenilen,
değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve
nefis şeyler demektir.
“Râğibe” kelimesinin
çoğuludur.
Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı
büyüktür.
Bu geceyi hakkıyla

idrak edebilmek için
Receb ayının ilk Perşembe gününü oruçlu
geçirmek, gecesinde
de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir
selâm verecek şekilde on iki rekât namaz
kılmak, Allah Rasûlü
tarafından tavsiye
edilmiştir.
“Regaib kelimesi
bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir.
Bu gece Allah'ın
lütuflarının bol bol
verildiği bir gecedir
ve üç ayların ilk kandil gecesidir.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak
sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen
damlaların bizi sırıl-

sıklam edeceği günlere merhaba diyoruz.
Yağmur yüklü
bulutlar gibi gelen,
eteğindeki hayır cevherlerini başımıza
boşaltan ve bizlere
mutluluk veren kandillere merhaba diyoruz.
Reğaip Gecesi bir
ömürden daha hayırlıdır.
Ellerin açıldığı,
gözlerin dualarla
yaşardığı, kalplerin
okşandığı Regaib
Kandilinde bütün insanların günahlardan
uzaklaşıp tövbelerinin
kabul edilmesini niyaz ederiz.
Allah tüm inananları iman yolundan
ayırmasın.

ARCELiK’TEN SAGLIK
CALISANLARINA ÖZEL

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii Yetkilisi Recep Balcı,
Yozgat’ta sağlık çalışanlarına özel indirimlerle pandemi
döneminin kahramanlarına yanlarında olduklarını
hissettirmek istediklerini söyledi.
Yozgat’ta kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan
Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii, belirle dönemlerde
başlattığı kampanyalarla
Yozgatlılar’ın yanında
olmaya devam ediyor.
Bu kez de sağlık
çalışanlarına, eczacılar
ve kalfalarına özel
indirimli kampanya
düzenlendi.
Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii Yetkilisi Recep
Balcı, kampanya hakkında
yaptığı açıklamada,
pandemi sürecinde
verdikleri mücadele ile
insanlık adına önemli
bir görevi yerine getiren
sağlık çalışanlarına
özel bir kampanya
başlattıklarını duyurdu.

SAĞLIKÇILARA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR
Sağlık çalışanlarına özel yüzde 25 indirim
başlattıklarını hatırlatan Balcı, kampanyanın içeriğine
ilişkin şunları söyledi: “Beyaz eşya, TV, süpürge,
küçük ev aletleri, kapsüllü Türk kahve makinesi, klima,
kombi, termosifon, derin
dondurucu da 31 Mart’a
kadar sürecek bir indirim
kampanyamız var. Bu
kampanyamızla az da
olsa sağlık çalışanlarının
yanında olmak istedik.
Tüm sağlık çalışanlarına
gönülden teşekkür
ediyoruz.”
YAZAR KASADA
KAMPANYA
Balcı, bir diğer
kampanyanın da yazar
kasa da olduğunu
hatırlatarak, 300 TR Yazar
Kasa POS cihazında 2 bin
TL (2.000) yerine bin 850
TL’ye (1850) varan indirim
uyguladıklarını sözlerine
ekledi. Tarık YILMAZ

Sarıkaya’ya 17 kilometrelik yeni hat
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel, Sürmeligaz yetkilileri ile
yaptıkları görüşmeler sonucunda
17 kilometrelik yeni doğalgaz hattı
konusunda mutabık olduklarını
söyledi. Açıkel, bu durumun getirisi
olarak 2021 yılında 2 bin yeni aboneye
doğalgazın ulaşacağını kaydetti.
Başkan Açıkel, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada; “ Sürmeligaz yetkilileri
ile yapmış olduğumuz yoğun
görüşmeler neticesinde 2021 yılı

Son dönemlerde özellikle Ayçiçek
yağında meydana gelen zam vatandaşı
zora soktu. Şefaatli Ziraat Odası Başkanı
Adnan Erdoğmuş, geçtiğimiz yıllarda
ilçenin yağlık ayçiçeği üretiminde
önemli bir yeri olduğunu anımsattı.
Ayçiçek yağının marketlerde 30 liradan
70-80 liraya kadar yükseldiğini dile
getiren Erdoğmuş, “Bu Ayçiçek
yağı marketlerde 30 liradan 70
80 liralara kadar çıktı. Bunun
sebebi üretim olmaması.
Üretim olsa böyle olmaz, iç
piyasada üretilen bir şey
bu kadar pahalıya gitmez.
İthal edildiği için
bugün bu
noktaya geldi”
dedi.
ÇİFTÇİLERE ÇAĞRI
Erdoğmuş, bundan

10- 15 sene önce Şefaatli’de yağlık
ayçiçeği ekildiğini belirterek, “Hatta
biçeri, biçer tablası vardı. Köylerde
bilhassa bayağı ekim oluyordu. Bizim
bu 10 sene önceki üretimlerimize geri
dönmemiz lazım. Biz burada kendimiz
üreterek hem ithal edilene göre maliyeti
düşüreceğiz hem de çiftçimize bir
gelir kaynağı oluşturacağız.
Buradan çiftçilerimize de
duyuruyoruz, bu ayçiçeği
kıraç arazilerde de
yetişiyor. Çiftçilerimizden
de ayçiçeği ekmelerini
temenni ediyoruz.
Yozgat genelinde
bu ayçiçeği yetişiyor.
Çiftçilerimizden bu konuyu
araştırıp ekmelerini tavsiye
ediyoruz” dedi.
Eda DEMİREL
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Türkiye’nin yağını
Şefaatli üretecek

hizmet planında 17 km uzunluğunda
yeni doğalgaz hat yapımı konusunda
mutabık kalınmıştır. Bu da yaklaşık
2 bin yeni aboneye 2021 yılında
doğalgaz hizmeti ulaşması demektir.
Ayrıca bulundukları cadde ve sokak
üzerinde doğalgaz hattı geçen ve
abonelik almayan 541 bina ve bin
397 ev ve işyerinin de en kısa sürede
aboneliklerini alarak işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir” dedi.
Eda DEMİREL
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

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

Alış: 762,13
Satış: 806,96

DOLAR

Alış: 7,76
Satış: 7,79

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

-7/-11
-7/-18
-6/-14
-3/-15

DAMLA
ECZANESİ
PETEK ECZANESİ

Medrese Mah.Lise Cad.Özel
İdare İşhanı No:2

TEL: 212 14 20

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

6/-9

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:03 07:27 13:00 15:55 18:23 19:42

Göçürdüğümüz Yozgat!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Toprağı vatan yapan değil mi şehit
kanı.
Toprağa can katan değil mi uğruna
bu dünyadan vaz
geçen.
Bitmeyecek, son
olmayacak, dünya
döndükçe ihanet denilen o alçak güruh
kesinlikle karanlık
oyunlarından vaz
geçmeyecek.

Bizler de bu topraklar için can vermekten vaz geçmeyeceğiz.
İnancımız bize o
toprak için öl diyor.
Yaşatmak için ölenlerin milleti…
Devletimizin terörle mücadelede
ortaya koyduğu irade son yıllarda fevkalade etkili bir şekilde devam ediyor.
Çakal ininde bulunup imha ediliyor.
Sınırlar ötesinde
teröre dur diyen bir
devletimiz var şükürler olsun.
Bu süreçte Gara
Bölgesinden gelen
acı haber yüreğimize
ateş oldu dağladı.
Tarifi olmayan bir
acı, intikamı alına-

cak, ona ne şüphe.
Devletimiz var olsun!
Lakin, terörle mücadelede o alçaklar sürüsünü destekleyen
içimizdeki hainleri,
taşeronları cezalandırmanın vakti ne
zaman gelecek diyor
yüreğimdeki isyanın
sesi.
15 Temmuz ihanetini planlayan
güruhtan tutun da,
teröre yıllarca gözlerimizin içine baka
baka destek olan;
siyasetçi, sanatçı, iş
adamı vesaire…
Bu millet o hesabın geleceği günü
bekliyor.
Şehitlerimizin
mekanları cennet
olsun!

Başımız sağolsun.
BEN YOZGAT’TAN
GÖÇER İSEM
Konar göçer gelmişiz dünyaya.
Zira dünya kocaman bir han, bizler
de o hanın fani yolcuları.
Zamanı gelen
vuslata erecek.
Zamanı gelen o
handaki süresini dolduracak.
Bir de öyle bir
zaman dilimi var
ki, vuslat vaktinden
önce göçüp gidiyoruz.
Onun adına bu
dünya göçü diyor
birileri. Alın yazısına
göç mü yazıldı Yozgatlı’nın?
Bakıyorum yaşadığım toprakların

mazisine sahipsizliğin altındaki en büyük neden göç kıymetli hemşerilerim.
TÜİK yaşadığımız
şehrin, ilçelerin, beldelerin, köylerin nüfuslarını açıkladı.
Nüfusumuz beklediğimiz orantıda azalmış.
Bazı ilçelerimizin
merkezlerinde bir
artış var.
Ancak genel olarak değerlendirdiğimizde göçmeye devam eden bir Yozgat
var.
Bu şehirden göçüp giden sadece
bedenler mi acaba?
Peki ya ruhlar,
düşünceler, fikirler
ve tüm bunların temelinde oluşacak

projeler.
Onlar da göçüp
gidiyor.
Daha önce de konuştuk, yıllarca ekmeğin umutsuzluğu
ile ardımıza dahi bakamadan çekip gittik
bu topraklardan.
Şimdilerde biraz
daha külse bağlanmış göçlerin sebebi.
Şehirde yaşama
hevesi bizleri asgari
bir dünyaya mahkum ediyor.
Göç zamanla
marifetmiş gibi gelmeye başladı rahatı
arayan iç dünyamıza.
Şehirde daha rahat
bir yaşam, televizyon dizilerinin vaat
ettiği gösteriş ve
rengi aradık.

Kim bilir hangi harman yerinin
gölgesinde bıraktık
gökkuşağının yedi
rengini, çocukluğumuzu, son gülüşleri,
paylaşımı.
Tüm gerçeklerden
habersiz kimi ekmek
kimi de emeksiz ekmek için gidiyor ata
topraklarından.
Şu sıra TÜİK’in
açıkladığı nüfus rakamlarını tartışırken
neden gittiğimizi de
hatırlayalım istiyorum.
Göçürdüğümüz
Yozgat’ın altında
umutlarımızı bırakıp
gittiğimizden haberdar olmak adına
biraz yüksek sesle
konuşalım istedim
gidişin sebeplerini.

Koyunbaşoğlu’ndan

anlamlı ziyaret
Türk Alman Yatırım Birliği
Başkanı, hemşerimiz Gencay
Koyunbaşoğlu, Yozgat Valisi
Ziya Polat’a nezaket ziyareti
gerçekleştirdi.
Yerköy eşraflarından olan ve
hayırsever kimliği ile de tanınan
Türk Alman Yatırım Birliği
Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu,
Yozgat Valisi Ziya Polat’a
gerçekleştirdiği ziyarette yatırım
çalışmaları hakkında görüş

alışverişinde bulundu.
Karşılıklı istişare şeklinde
gerçekleşen ziyarette
Koyunbaşoğlu, çalışmaları
hakkında Yozgat Valisi Polat’ı
bilgilendirdi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde
mega projelerin altında imzası
bulunan Koyunbaşoğlu,
memleketine olan sevgisi ve
bağlılığı ile tanınan ve sevilen
bir isim. Tarık YILMAZ

Yozgat’ta yüz yüze eğitim başladı

EGiTiM HASRETi BiTTi
Uzun süre ara verilen yüz yüze eğitim korona gölgesinde de olsa alınan tedbirler ışında
başladı. Köy okulları ile anaokullarında öğrenciler hasret kaldıkları eğitim yuvalarına kavuştu.

ÜRETEN BiR ŞEFAATLi
Mart ayından bu tarafa mücadele
ettiğimiz korona virüs salgını nedeniyle
birçok şeyden mahrum kaldık. Bu
süreçte en çok zorlanan kesimlerden
biri de öğrenciler oldu. Uzun süre
ara verilen yüz yüze eğitim korona
gölgesinde de olsa alınan tedbirler
ışında başladı.
Köy okulları ile anaokullarında
öğrenciler hasret kaldıkları eğitim
yuvalarına kavuştu. Yozgat’ta 123 köy
okulunda 9 bin 8 öğrenci yüz yüze
eğitime başladı.
TEDBİRLİ EĞİTİM
Vali Polat, korona virüs tedbirlerine
riayet edilerek açılan okulda
öğrencilerle sohbet etti. İlerleyen
zamanlarda yüz yüze eğitimin
tamamen başlaması temennisinde
bulunan Polat, “Tedbirlerimize
uyalım. Özellikle bu noktada eğitimin
öznesi öğretmenlerimize büyük
görev düşüyor. Evlerde ailelerimiz
evlatlarını bu noktada bilinçlendirmeli.

Yavrularımız geleceğimiz onların
sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi
adına tedbirlere uyalım” dedi.
RİAYET EDELİM
Polat, yüz yüze eğitime
başlanmasının hemen öncesinde
tedbirlere riayet edilmesini istemiş
şu açıklamayı yapmıştı; “15 Şubat
Pazartesi günü Eğitim-Öğretimin ikinci
dönemi köy okullarımızda yüz yüze
eğitim ile başlayacak.
Tüm köy okullarımızda
hazırlıklarımızı tamamladık ve
sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz.
Tüm okullarımızın yüz yüze eğitime
başlayabilmesi için lütfen maske,
mesafe ve temizlik kurallarına
hassasiyetle riayet edelim. Öğrenci ve
öğretmenlerimize eğitim ve öğretimin
ikinci yarısında başarılar diliyorum.”
HAZIRLANDIK
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı da 15 Şubat ve 1 Mart’ta
başlanılması planlanan yüz yüze

eğitim öncesi, tüm okullarda hijyen
çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
15 Şubat öncesi Yozgat genelinde
123 okulda dezenfekte çalışmalarını
tamamladıklarını söyleyen İl Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Salgın
nedeniyle okullarımızda tüm tedbirleri
aldık. Maskelerimiz öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz için okullarımıza
gönderildi. Okullarımızda fiziki
mesafenin korunması için gerekli
işaretlemeler yapıldı. Yozgat olarak
eğitim öğretime hazır durumdayız.
Çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz”
ifadelerini kullanmıştı.
ÖĞRETMENLERE AŞI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
yüz yüze eğitim verenler öncelikli
olmak üzere öğretmenlerin listesinin
Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini
belirterek, Şubat ayının son haftasında
öğretmenlere kovid aşısının ilk
dozunun yapılacağını duyurdu.
Eda DEMİREL

iÇiN ÇALIŞIYOR
Şefaatli İlçesi’nin genç
kaymakamı, halkla iç içe sürdürdüğü
görevini ‘Üreten bir Şefaatli’ hedefi
ile durdurak bilmeden yürütüyor.
Yozgat Çamlık Medya Genel Yayın
Yönetmeni Tarık Yılmaz, yaklaşık
6 ay önce göreve başlayan Şefaatli
Kaymakamı Muhammed Fatih
Günlü’yü ziyaret etti. Yılmaz,
beraberinde Kabakini
Postası sahibi Ünal Yılmaz,
Adem Düzcan ve Kadir
Görgülü ile gerçekleşen
ziyarette Şefaatli’ye
dair önemli
konularda sohbet
etti. Samimi
bir ortamda
gerçekleşen
ziyarette
Kaymakam
Muhammed

Fatih Günlü, ilçede kaymakamlık
koordinesinde yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi verdi.Üreten bir
Şefaatli için mücadele ettiklerinin
altını çizen Günlü, çalışkan ve
üretme heyecanı olan bir ilçede
görev yapmaktan da ayrıca mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Yozgat
Çamlık Medya Genel Yayın
Yönetmeni Tarık Yılmaz da,
bünyesinde Çamlık Gazetesi,
Çamlık TV, Dergi Çamlık Anadolu
ve www.yozgatcamlik.com’u
barındıran yapılanma
hakkında bilgi vererek,
devlet makamını
millet adına temsil
eden Kaymakam
Muhammed Fatih
Günlü’ye görevinde
başarılar diledi.
Tarık YILMAZ
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Anılarla Mazideki Yozgat 52 Kaplıca Anılarım

İSMAİL
CENAN
1965’li yıllarda
okullar tatil olduğunda
her sene annem bizi
Yerköy’ün Bulamaçlı
kaplıcalarına götürürdü.
Annemin ayaklarında
romatizma ağrıları olduğundan bu kaplıcaların
kükürtlü suları çok şifalı
gelirdi. Ayrıca böbrek
taşları, safra kesesi taşları olanlara da çok iyi
gelirdi.
Daha önceden anlattığım gibi o zamanlar
kaplıcalar şimdiki gibi
modern değildi. Kaplıcada 8-10 günlüğüne gelenler kaplıcanın ücretini
hamam sahibine öderler, havuza ne kadar
girersen gir ayrıyeten
ona da para almazlardı.
Kaplıcaya gideceğimiz
zaman yataklarımızı,
yorganlarımızı kilimlere
sarar, yiyeceklerimizi kullanacağımız kap

kacaklarımızı, gaz ocağımızı, gazyağı ispirto,
gaz ocağı iğnemizi kibritimizi, gaz lambamızı
hazırlar sepetlere doldurur. At arabasına yükler,
Yerköy yazıhanesinin
yanına getirir, otobüse
yükler Yerköy’e giderdik.
Kaplıcaya giden 14 kişilik chevrolet marka bir
minibüs vardı. Bu kaplıca sahiplerinin minibüsüydü devamlı Bulamaçlı
kaplıcasına yolcu taşırdı.
Bu kaplıcayı kürtler işletirdi. Bulamaçlı kaplıcası
Yerköy ün güney kısmında 7-8 km uzaktaydı. Kaplıca sahiplerinin
bir de ufak bir bakkal
dükkanları vardı. Müşterilerin her türlü ekmek,
zeytin, peynir, reçel
sabun şampuan temizlik
maddeleri, gazyağı, gaz
lambası gibi ihtiyaçlarını
giderirlerdi. Çok iyi insanlardı.
Öyle şimdiki gibi
dayalı döşeli içerisinde
havuzu televizyonu olan
lüks odaları yoktu. Yan
yana sıralanmış 8-10
tane oda bunun arkasında 2-3 sıra halinde
başka odalar vardı. Hepsinin üstü damdı. Kapı
açık durur içeriyi aydın-

latırdı. Kapının üzerinde
sineklerin girmemesi için
saçaklar halinde naylondan sineklik takılıydı.
Rahmetlik annem
kaplıcaya geldiğimizde
bize verilen odayı güzelce temizler, Yozgat’tan
getirdiği ilaçla da bir
güzel ilaçlardı. Sonra
da getirdiğimiz kilimleri
buraya serer, kabı kacağı da bir köşeye düzgün
bir şekilde yerleştirirdi.
Yatacağımız yatakları da
düzgün bir şekilde açardı. Banyodan geldiğimizde yatar dinlenirdik.
Banyodan geldiğimizde
biraz durunca rahmetlik
annem hadi boş durmayın tekrar gidin bir
banyo alın. Bak bir sürü
para veriyoruz derdi, bizi
hiç durmadan banyoya
salardı.
Kaplıcada içme suyu
yoktu. Kaplıca sahiplerinin tankerle getirdikleri suyu parayla alırdık.
Destileri 75 kuruşa doldururdu. Diğer kaplara
büyüklüğüne küçüklüğüne göre para alırdı. 7-8
km uzakta kaynak suyu
vardı. O da epey uzak
olduğu için gidip getirmek oldukça zor olurdu.
Arada arkadaşlarla bir

olur kaynak suyu getirmeye giderdik. Ortalıkta
hamamdan başka hiçbir
bina yoktu. Her taraf çöl
dikenli otlarla kaplıydı.
Bir kenarda briketten
yapılmış basit bir tuvalet
vardı .
Akşam olunca havuzun üzerine lüks lambası
yakıyorlardı. İki tane
lüks lambası havuzun
üzerinde yanıyordu.
Havuza çok güzel bir
görüntü veriyordu.
Bulamaçlı kaplıcasının
havuzu küçüktü. Erkekler kadınlar kısmı
vardı. Suyu gayet şifalı
idi. Her türlü romatizmal hastalıklara siyatik
hastalıklara, böbrek taşı
düşürmeye safra taşı
düşürmeye gayet iyi geliyordu. Buraya gelenler
burada 8-10 gün kalıp
banyo yapıp bu kükürtlü
sudan içerler, şifa bulurlardı. Sabah kalktığımızda kaplıcanın minibüsü
Yozgat’tan gelenleri alır,
kaplıcaya getirirdi. Bizde
bakardık, filanca komşuda gelmiş, kaplıcada
çok duranlar da eşyalarına toplar minibüsün
geleceği yere getirirlerdi.
Gitmek için beklerlerdi.
Bir taraftan gelenler bir

taraftan gidenler olurdu.
Şu komşular geldi, şu
komşular gidiyor derdik.
Akşam olunca odamızın kapısının önüne
otururdum. Çok uzaktan
giden trenleri izlerdim.
Öyle güzel düdük sesleri
takırtıları duyulurdu.
İnsana büyük bir zevk
verirdi.
Hamamda görevli
uzun boylu kambur bir
hoca vardı. Bu oradaki
müşterilere namaz kıldırırdı. Çok güzel yanık
bir sesi vardı. Kendisi
de 70-75 yaşlarında idi.
Bu hocaefendinin Kur’an
okumasını çok severdim. Çok iyi bir insandı.
Bir gün sabah namazından sonra havuza
girmek için havlumu
aldım hamama gittim.
Hamamcı beni hamama almak istemedi.
Çocuk olduğum için
bahşiş alamayacağını
bildiği için, havuzu yeni
temizledim neye hemen erkenden geldin,
içeri girme dedi. Bu çok
ağrıma gitti. Dışarıda
bekliyordum. Bu sırada
hamama bir avcı iri bir
köpeği ile geldi. Hamam
tellağı amcana dua et
bunun hatırına seni içe-

riye alıyorum dedi. Avcı
geldi, soyundu havuza
girdi, arkasından da iri
köpeği havuza daldı.
Köpeğin havuza dalmasıyla birlikte köpeğin
üzerinde ne kadar bit,
pire, kene varsa hepsi
havuzun yüzüne yayıldı. Köpeğin tüyleri tozu
toprağı havuzu berbat
etti. Bu sırada havuza
hacı amcalarda geldiler
baktılar durumu gördüler. Hamam tellağına
ağızlarına gelen en ağır
küfürleri söylediler, rezilliğini çıkardılar. Avcıya
da küfür ettiler onu da
hamamdan kovdular.
Hamamcıya çabuk havuzu tertemiz et yoksa
seni parçalar gebertiriz
dediler. Hamam tellağı
eline aldığı çalgı süpürgeyle bir o yana bir bu
yana havuzu başladı
temizlemeye, ben çok
sevinmiştim. Dedim.
Amcamın hatırına beni
hamama aldın. Şimdide
temizle bakalım hamamı dedim. Bana da çok
kızdı ben sana sonra
gösteririm dedi.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup
haftaya başka bir kaplıca anımda buluşmak

üzere yazımı ilk okulda
ezberlediğim Cahit Külebi’nin Hikaye adlı bir
şiiriyle bitiriyorum hepinize selamlar saygılar
sevgiler
H İ K A Y E
Senin dudakların
penbe Ellerin beyaz
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz
Benim doğduğum
köylerde Ceviz ağaçları
yoktu.
Ban bu yüzden serinliğe hasretim, Okşa
biraz
Benim doğduğum
köylerde Buğday tarlaları yoktu
Dağıt saçlarına bebek
Savur biraz
Benim doğduğum
köyleri Akşamları eşkıyalar basardı
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, Konuş biraz
Benim doğduğum
köylerde şimal rüzgarları
eserdi
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktı Öp biraz
Sen türkiye gibi aydınlık ve güzeldi.
Benim doğduğum
köylerde güzeldi
Sende anlat doğduğun yerleri Anlat biraz

KALBİMİZE GÖMDÜK!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı
teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımızın
naaşları gözyaşları içinde toprağa verilmeye başlandı.
Cenaze törenlerinde göz yaşları sel olurken, Türkiye
şehitlerini kalbine gömdü. Millî Savunma Bakanı
Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere
ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2
Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki
Harekat Merkezi'ne gitmişti. Bakan Akar, harekat
kapsamında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin
şehit edildiğini açıklamıştı. Şehitlerimizin isimleri
şöyle;
1- 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl
karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan
Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma
Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,
2- 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği
Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/
Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna
kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis
Memuru Sedat Yabalak,
3- 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan
karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş
Semih Özbey,
4- 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak

üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda
alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil
Kabaklı,
5- 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin
Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken
alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya,
6- 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda
alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma
Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman
Sungur,
7- 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca
karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli
Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,
8- 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür
karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı
Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan
Topçu Er Müslüm Altıntaş,
9- Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın
Köse ve
10- Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet
Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.
11- Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat
Sorgun
Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 2
vatandaşımızın da kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü
kaydedildi. Eda DEMİREL

Akdağmadeni kuraklık için çözüm arıyor

ÇALIŞMALARA

BAŞLIYORUZ
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, son yıllarda yaşanan ve
bu yıl etkisini arttıran kuraklık hakkında
açıklamada bulunurken ilçe içme
suyunun durumu hakkında detaylı
bilgiler paylaştı. Başkan Yalçın, ilçenin
sıkıntı yaşamaması adına sondaj ve kuyu
çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Kuraklığa bağlı olarak Akdağmadeni
kaynak sularının neredeyse tamamen
kuruduğunu, kuyulardaki suyun ciddi
oranda çekildiğini ve azalmış olduğunu
belirten Başkan Yalçın, “ Kuraklığa bağlı
olarak kaynak sularımız neredeyse
tamamen kurumuş, kuyularımızın suyu
ciddi oranda çekilmiş ve azalmıştır.
Saniyede 45 litrelik bir azalma mevcut
olup total içme suyumuz yaklaşık
yüzde 40 oranında azalmıştır. Bir kaç
mahallemizde günün belli saatlerinde
planlı olmayan su kesintisi ve basınç
azalmasına bağlı tazyik problemi vardır”
dedi.
4 KOLDAN ÇALIŞIYORUZ
Akdağmadeni Belediyesi olarak
bu problemin önüne geçmek için
çalışmalara başladıklarını anlatan
Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi
olarak bu problemi ön görerek 2020’nin
Ağustos ve Eylül aylarında saniyede 15
litre debisi olan 2 yeni kuyu açmıştık.
Ancak 2020 beklenenden çok daha
kurak geçmiş, su azalması kritik eşiği
fazlasıyla aşmıştır. 2021 yılının daha da
kurak geçeceği düşünülürse problem
giderek büyüyecektir. Bu durumdan
vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi
için 4 koldan çalışmalar başladık. Ocak
ayı içerisinde 2 farklı noktada kaynak

sularının toplanması için kazı çalışmaları
yapılırken, MTA’dan alınan raporlar
doğrultusunda 8 Şubat itibariyle yeni
sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca
yer altı kayıp-kaçak oranının azaltılması
amacıyla, çok eski olan içme suyu
hatlarında yenileme çalışması planlanmış
olup hazırlıklar son aşamaya gelmiştir.
Kısa süre içinde kazı çalışmaları
başlayacaktır” şeklinde konuştu.
DESTEK İSTEDİK
Yalçın, ilçenin geleceği için devlet
yetkililerinden de destek istediklerini
belirterek, “İlçemizin geleceği açısından
çok önemli olan İçme suyu olarak
kullanılmak üzere gölet projesine hız
verilmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Sayın Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Sayın Murat Kurum, Anayasa
Komisyonu Başkanımız Sayın Bekir
Bozdağ ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın
İbrahim Ethem Sedef konu ile alakalı
olarak bilgilendirilmiş, DSİ yazışmaları
tamamlanarak çalışmaların hızlandırılması
konusunda destek talep edilmiştir.
Kulunu zorluklarla imtihan eden Mevla
bizi kuraklık ve susuzluk ile imtihan
etmesin. Rahman ve Rahîm olan Allah
masumlar ve mazlumlar hürmetine bizleri
rahmetinden mahrum eylemesin. Kıymetli
kardeşlerim! Önümüzdeki yıllar dünyanın
en büyük problemi iklim değişikliği,
kuraklık ve susuzluk olacaktır. İsrafın
haram olduğuna inanıyor, akan nehrin
kenarında bile olsak suyu tasarruflu
kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Hem
bu günümüz, hem de yarınlarımız için
lütfen suyumuzu israf etmeyelim” dedi.
Eda DEMİREL
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Resimdeki eski
(1972-1977)
belediye
başkanı

Yeni Zelanda
plaka işareti

Bal peteği
Şaşma
anlatan söz

Yer altı yolu

Okuyucu
kari

Bulmacada
açıklamalar

Beyaz

Atık

İçten
bağlılık

Altın
simgesi

Gümüş
simgesi

Hint bademi
Peştamal
Camide
dinsel
konuşma

Genç yazar Özgün
Orhun Çakır’ın
yeni kitabı çıktı
Genç yazar Özgün Orhun Çakır; 2017 yılında
başladığı Orta Anadolu kültür ve gelenekleri
konulu “Güzel İnsanların ve Cömert Gönüllerin
Babu'su Umutlu” adlı araştırma kitabını
tamamladı ve Doruk Yayınevinden piyasaya
çıkardı.
Bir çok üniversitenin Halk Bilimi ve Halk
Edebiyatı alanındaki öğrencilerinin araştırma
çalışmalarına örnek gösterilen ve alanında bir
ilk olan bu eserin içeriğinde Oğuz töreleriyle
süslü Türk asaletini layıkı ve liyakatıyle uygulayan
Bozok platosu ve komşu illeri, ilçeleri, belde
ve köylerinin tarihi, coğrafik desenleri, kültürel
motifleri, gelenek ve görenekleri, etnografik
aksesuarları, ağız ve üslup, insan değerleri ve
detay zenginlikleri yöresel tarz ve özellikleriyle
konu ediliyor.
Gazete ve dergilerde onlarca deneme,
araştırma, gezi ve makaleleri yayınlanan; cümle
dizgisi, didaktik ve düşündüren mizahi üslubu,
akıcı ve sürükleyici anlatım yeteneği ve zengin
konuları nedeniyle Türkiye’nin gelecek vadeden
yazarlarından Yazar Özgün Orhun Çakır’ın
“Kavimler Göçü ve Türklerin Göç Güzergahları”
konulu bir kitabı daha yayına hazır halde bekliyor.
Çakır, Onurlu Türk töreleri kapsamında,
Orta Anadolu Kültür ve Gelenekleri konulu
araştırmaları için, milli ve manevi değerlerine
sadık, geçmişi emsalsiz asalet, hanedanlık,
misafirperverlik ve vefa örnekleriyle dolu,
geleneksel ritüelleri en kusursuz haliyle yaşayıpyaşatan köy dediği Yozgat Akdağmadeni Umutlu
Kasabasını model seçip, yerinde ve ulaştığı
göç güzergahlarında Umutluluları araştırıp,
kitaplaştırdı.
Çakır, kitabında bilinen folklör
araştırmacılarının aksine “Yiğit Lakabıyla Anılır”
ilkesinden hareketle, tüm mütevazı hallerine
rağmen güleryüzle açtıkları sakavetli kapıları
ve cömert sofralarıyla, gönül dünyasına damga
vurmuş tüm asaletli şahsiyetleri, samimi bir
yöresel ağızla anlatıp, bilinen isim, lakap ve
özellikleriyle kayıtlarına alıp ölümsüzleştirirken,
zamana şahit tüm okurlarını da alıp yıllar
öncesindeki hatıralarıyla buluşturuyor.
Yazar Özgün Çakır’ın “Umutlu” adlı eserinde
ve diğer pastoral yazılarındaki her tanımı, tarifi,
zaman, mekan, ağız, uslup, itibar, statü vs. gibi bir
çok kavram, kapsam ve zenginlikleri kompoze
ettiği tüm detaylar, eski yeni isim ve amaçlarıyla
tam bir yöresel sözlük niteliğinde.
Kültür-sanat, tarih-edebiyat, teknoloji-tasarım,
eğitim-bilişim ve tarih programları sunucusu
Gazeteci-Yazar Rıfat Çakır’ın oğlu olan Özgün
Orhun Çakır’ın Oğuzların Bozok Koluna mensup
Beydili, Bayat, Avşar Aşiretleri ve Alcı-Tecirli
oymaklarıyla ilgili bir araştırma kitabı daha
bulunuyor.
Kapsamı ve içeriğiyle tüm araştırmacıların
yaralanacağı en zengin kaynak eserler arasına
alınan “Umutlu” kitabının Türk Edebiyatına
hayırlı olması dileklerimizle genç yazarımız
Özgün Orhun Çakır’ı kutluyor, başarılarının daim
olmasını diliyoruz. Haber Merkezi

ÇAT KAPI MİSAFİR OLDU
Yozgat Valisi Ziya Polat eşi Dr. Pınar Filiz
Polat ile birlikte vatandaşların gönüllerini
alıma sorunlarını dinlemek için çat kapı
evlere misafir olarak talep ve isteklerini
alıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat mahallede,
caddede, sokakta vatandaşlarla sohbet
ederek onların istek, şikayet ve dileklerini
tek tek not alarak devletin şefkatli yüzünü
yansıtıyor. Vali Polat bu defa vatandaşların
gönüllerini almak, devletin şefkatli yüzünü
yansıtıp sıcak elini hissettirmek amacıyla
ansızın, Eşi Dr. Pınar Filiz Polat ile birlikte
aileleri çat kapı ziyaret ederek sorunlarını
dinleyip taleplerini almaya devam ediyor.
Tarık YILMAZ

Fakat lakin

Küçük taneli
bir bakla türü

Özsu
Telli büyük
çalgı

Bir
acıma sözü

İsim

Yozgat'ta
bulunan
bir baraj

Balıkesir’in
eski adı

Yozgat'a
özgü çerez

Yapılan iş
Kurçatovyum
simgesi

Kuram

Baş kaldıran

Mısır
plakası

Vücut biçimi

Korunmaya
alınmış
bölgeler

Soy

Daha uzak
Hattatların
kullandıkları
bir bileşim

Küçük
mağara

Hafif sis

Dizi sıra

Bir nota

Aşina
tanıdık

Duman
lekesi

Seçici
kurul

Lezzet

Durum
vaziyet
Yozgat'a
özgü yemek

Nikel
simgesi

Berkelyum
simgesi

Bir nota

Safra

Bakı
Söz

Bir soru eki

Türk Lirası
(kısaltması)

Masal
dağlarından
biri

Yozgat İlçesi

Akıllı

Hayat
arkadaşı

Tarihsel
çağ

Manyetik
Rezonans

Evren
Bir
gösterme
sıfatı

Bir nota

Amerikan
istihbarat
teşkilatı

Din işleriyle
uğraşanların
mesleği

Bir İlimiz

Oyalamak

Asya’da
sıra dağlar

Amme

Asker
şapkalarına
takılan
işaret

Bir tür
toprak

Yozgat
İlçesi

Öğütülmüş
tahıl
Bir şeyi olan
elinde
bulunan

İki nicelik
arasındaki
bağıntı

Muğla
ilçesi

Erkeklerin
özel
günlerde
giydiği
takım giysi

Güzel zarif
kadın
Su taşkını
Yıldız

Eskiden
albay
Dünyanın en
uzun ırmağı

Kıvırcık bir
saç biçimi

Argoda küfür

Buyruk
komut
Bir bağlaç

Eğleşme

Altının saflık
derecesi

Tavlada
'üç' sayısı
Dürüst
kusursuz

Aids testi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
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İnsanı İnsan yapan değerler

BASRi
AKDAĞ
İnsanın en başta
gelen güzelliği
ahlakıdır.
Ahlaklı bir insan
emanete hıyanet
etmez.
Yalan söylemez,
egosu yüksek olmaz.
İnsanlara karşı
davranışlarında
merhametli ve
hoşgörülüdür.

Her gün bir
yakınımızı gerçek
aleme yolcu
ederken onlardan
geriye kalan anılar
ve hatıralar Allah
herkese güzel
ameller bırakmayı
nasip etsin.
Dünya hayatında
güzel ahlak ve
güzel amel işleyip
arkasından dua
edilen insan olmak
en büyük nimettir.
Dünya ve ahiret
mutluluğunun
yolu da ahlaktan
geçmektedir.
Zulüm ve taşkınlık
yapan emanete
hıyanet eden, yalan
söyleyen, toplumun
değerleri ile sorunlu
kişiler her zaman

olmuştur.
Toplumun huzuru
ise bu gibi insanlar
ne kadar azalırsa o
kadar sağlam olur.
Kötü insan yoktur.
Cenabı Hak insanı
yaratırken onu
en güzel şekilde
yaratmıştır.
Yaratılan sonradan
kötü değerler
edinmiş ise amelleri
ve yaşantısı da kötü
olacaktır.
Bu dünyaya ne
için geldiğimizi
niçin yaratıldığımızı
bilmemiz ve örnek
bir insan olabilmek
için yaşantımızın
merkezine Kuranı
Kerimi ve Sevgili
Peygamberimizi
almamız gerekiyor.

Allahu Teala
Kuranı Kerim’de
“ Sen en yüce
ahlak üzeresin.”
buyurarak,
Peygamber
Efendimizi
üstün ahlak yla
övmü tür.
“Allah Rasûlünde
sizler için en ı ş
güzel örnekler
vardır” ayetiyle de
O’nun örnekliğini
öne çıkarmıştır.
Bizlerin de Hz.
Peygamberi doğru
anlama, örnek
alma ve çevremize
de faydalı olma
görevimiz vardır.
Hz. Peygamberin
(S.A.V.) vahye
dayalı her emri,
yasağı ve tavsiyeleri

bizim için çok
önemlidir. Dinimizi
doğru anlamak,
güzel yaşamak
ve etrafımıza
faydalı olmak
için, Peygamber
Efendimizin
rehberliğine onun
örnek hayatına
bugün her
zamankinden daha
çok ihtiyacımız var.
Sevgili
Peygamberimiz
Hz. Muhammed
Mustafa (S.A.V.)
sevgi doluydu,
ahlakı çok güzeldi,
bilgiliydi, çalışkandı
ve tertemizdi. Her
zaman mütevazi,
edep ve hayâ
sahibiydi, çok da
cömert idi.

Nazik, şefkatli,
merhametli, affedici
ve sabırlıydı.
Ailesiyle yakından
ilgilenir, akrabalarını
arar, komşulara
değer verir, gençlere
de güvenir ve
sorumluluk
yüklerdi. Hiçbir
zaman şiddet
uygulamamış
ve şiddeti
onaylamamıştır.
Önümüzde bu
kadar güzel bir
rehber olduğu halde
günümüz insanı biz
Müslümanlar İslamı
ne kadar yaşıyoruz.
Helal-Haram
dairesinde neye
dikkat ediyoruz.
Müslüman temiz
olmalı, adaletli

olmalı, merhametli
olmalı, sabırlı olmalı,
yardımsever olmalı,
saygılı olmalı,
cömert
olmalı, Emaneti
korumalı fakirlere
yardımcı olmalı en
önemlisi Allah’a
güvenmeli ve ona
sığınmalıdır. Zor
günlerden geçtiğimiz
bu dönemde
insanların dertleriyle
dertlenmeli ve
yardımcı olma
konusunda gayret
göstermeliyiz.
Yine Sevgili
peygamberimizin bir
hadisi şeriflerinde
“İnsanların en
hayırlısı insanlara
faydalı olanıdır.”
buyurmuşlardır.

YOZGAT’TAN FILMLERI ARATMAYAN HIKAYE

54 YIL ÖNCE KAYBETTIĞI IKIZINI ARIYOR
Yozgat’ta, 54 yıl önce anneleri ölen Lalezar kocaya, ikiz kardeşleri Kamil ve
Mehmet yuvaya verildi. 54 yıldır ikizi Mehmet’i arayan Kamil Barut, “Annemin
ölümü kıyametimizmiş. Ablam beni buldu ama ben ikizimi bulamadım” dedi.
Aşağıtekke köyünde
1960'ta dünyaya gelen ikiz
kardeşler Kamil ve Mehmet
Barut'un 1.5 yaşındayken
anneleri kanserden hayatını
kaybetti. 11 yaşında Lalezar
adında bir de ablaları olan
ikiz kardeşlerin hayatı,
annelerinin ölümüyle çileye
dönüştü. Eşinin hayatını
kaybetmesinin ardından
baba Mustafa Barut, daha 1.5
yaşında olan ikiz çocukları
Kamil ve Mehmet'i Ankara'ya
götürerek Keçiören'deki
Çocuk Esirgeme Kurumu'na
verdi. İkizlerin yuvaya
verilmesine razı olmayan
dayıları sık sık çocukları
ziyaret edince, kurum
müdürü Kamil ve Mehmet
Barut kardeşleri Kütahya
Çocuk Esirgeme Kurumu'na
gönderdi. Aradan geçen iki
yılın ardından baba Mustafa
Barut bu kez de 13 yaşına
giren kızı Lalezar'ı kendinden
yaşça büyük biriyle

evlendirdi.
KARDEŞİMLE AYRILDIM
Kütahya Çocuk Esirgeme
Kurumu'nda birlikte kalan
ikizler, bir süre sonra
idarenin kararıyla birbirinden
ayrıldı. Mehmet, Kütahya'da
kalırken ikizi Kamil ise
Yozgat Çocuk Esirgeme
Kurumu'na gönderildi. O
günden sonra bir daha ikizini
göremeyen Kamil Barut,
“Babam bize bakamayınca
çareyi yuvaya vermekte
bulmuş. Annem yaşasaydı
belki de birbirimizden hiç
ayrılmayacak, çok güzel
bir hayatımız olacaktı.
İkizimle beni Kütahya'da
birbirimizden ayırdılar.
Ben Yozgat'a gönderildim
Mehmet Kütahya'da kaldı. Bu
arada 13 yaşına giren ablamı
babam evlendirmiş. Hepimiz
birbirimizden koptuk. Ablam
ben 10 yaşındayken gelip
beni buldu. Beni tatillerde
yuvadan çıkarıp gezdirirdi.

Ama ikizim Mehmet'in
izini bir daha bulamadık.
Annemin ölümünden yıllar
sonra babam yeniden
evlenmiş. Kendisi Almanya'ya
gitmeden önce beni yurttan
alıp üvey annemin yanına
bıraktı. 3 yıl üvey annemin
yanında kaldım ama beni hiç
istemedi. Ben de mecburen
Kayseri'ye çalışmaya gittim.
Ara sıra köyümü özleyip
geldiğimde üvey annem
'Burada annen mi var, baban
mı var? Neden geliyorsun'
deyince köyüme de gidemez
oldum. Kamyon kasalarında
yatıp kalktım. Ama ayakta
kalmayı başardım. Ankara
Sincan'da kendime yeni bir
hayat kurdum. Evlendim
ve çocuklarım oldu. Bizim
yaşadıklarımızı yaşamamaları
için çocuklarımın üzerine
titriyorum” diye konuştu.
ÖLDÜ DENİLDİ
Kamil Barut, Kütahya
Çocuk Esirgeme Kurumu'na

sorduğunda ikizinin
öldüğünün söylendiğini
belirtti. Barut, “Ama ben
inanmayıp araştırmaya
devam ettim. Kütahya'ya gidip
yuvada bize bakıcılık yapan
kadını buldum. Emekli olan
bakıcı kadın bana kardeşimin
ölmediğini ve hali vakti
yerinde bir aileye evlatlık
verildiğini söyledi. Yaklaşık
54 yıldır ikiz kardeşimin izini
arıyorum. Ablam beni buldu
ama ben ikizimi bulamadım.
Onu görüp bir kucaklasam
bana yeter. Hayat maalesef
ablamı, beni ve ikiz kardeşimi
farklı yönlere savurdu ve biz
bir daha toparlanamadık.
Aslında annemin ölümü bizim
kıyametimizmiş. Yokluk ve
sefaletle geçen bir hayatımız
oldu. Eğer kardeşim bu
haberi okursa ne olur bana
ulaşsın. Bu dünyadan ölüp
gitmeden ikiz kardeşime
kavuşmak istiyorum” dedi.
Haber Merkezi

TÜİK Yozgatlı Yozgat’ta protokol
hemşerimize emanet
Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanı Muhammed Cahit Şirin
görevden alındı. Şirin’in yerin
Yozgatlı hemşerimiz Başkan
Yardımcılığı görevini yürüten
Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten
atandı. TÜİK tarafından yapılan
açıklamada; “Türkiye İstatistik
Kurumunun Başkanlığına Sayın
Muhammed Cahit Şirin’in yerine
Başkan Yardımcılığı görevini
yürüten Sayın Ahmet Kürşad
Dosdoğru vekaleten atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
ifadelerine yer verildi.
AHMET KÜRŞAD
DOSDOĞRU KİMDİR?
1978'de Yozgat'ta doğan

Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl TÜİK Van Bölge
Müdürlüğünde uzman yardımcısı
olarak göreve başladı.
2009'da TÜİK merkez teşkilatı
bünyesindeki Ulusal Hesaplar
Daire Başkanlığında uzmanlığını
aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla
Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu
görevine getirilen Dosdoğru,
2017'de de Başkan Yardımcılığına
atandı. Evli ve iki çocuk babası
olan Dosdoğru, iyi derecede
İngilizce biliyor.
Eda DEMİREL

Covid-19 aşısı oldu
Yozgat Valisi Ziya Polat, Emniyet Müdürü Murat
Esertürk ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa
Yılmaz, korona virüs (Covid-19) aşısının
ilk dozunu Yozgat Şehir Hastanesi’nde
yaptırdı. Yozgat Şehir Hastanesi
girişinde İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih
Şahin ve Başhekim Uzm. Dr. Mustafa
Kozan tarafından karşılanan protokol
üyeleri, Covid-19’a karşı geliştirilen
aşının ilk dozunu yaptırdı. Aşı sonrası
açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi
Ziya Polat, şu ana kadar il genelinde 20
bin kişiye aşı yapıldığını söyleyerek,

“Bir yıla yakın zamandır salgınla mücadele ediyoruz.
Aşılama çalışmaları Yozgat’ta da başladı ve şu an 20 bine
yakın kişi aşılandı. Sıra da bize geldi.
Emniyet müdürümüz, albayımız burada
aşımızı yaptırdık. Umarım en yakın
zamanda bu salgının üstesinden geliriz.
Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet
ediyoruz. Rabbim devletimize zeval
vermesin” dedi. Aşının ardından yarım
saat gözlem altında tutulan Vali Polat,
Emniyet Müdürü Esertürk ve Jandarma
Komutanı Albay Yılmaz daha sonra
hastaneden ayrıldı. Tarık YILMAZ
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LE KIYASLARSAN KIYASLA 101 KERE
KONTROL ET FİYATLARI GÖRÜNCE ŞOK’A GİRME
Pınar Yarım Yağlı Süzme
Peynir 1000 gr

Pınar Labne 400 gr

15.95₺

13.75₺

5.45

₺

Torku Sucuk Kg

69.95₺

26.45₺

İçim Y.yağlı Süt 1 lt

Pınar Y.Yağlı Süt 1 lt

5.95 ₺

29.95₺

Ekici Beyaz Peynir Kg

57.95₺

5.75 ₺

4.95

₺

6.95 ₺

7.45

₺

Yuvam Havlu Tuvalet Kağıdı
12’li

25.95₺

21.75₺

4.95 ₺

24.95₺

4.45

16.95₺

₺

33.75₺

2.65

3.75 ₺

₺

16.50₺

11.75₺

5.95

₺

2.90

6.95 ₺

5.75

₺

₺

Lipton Bitki Çayı 20 ‘li

7.50 ₺

5.95

79.95₺

59.95₺

18.95₺

16.45₺

İçim Yoğurt 3 kg

19.95₺

16.75₺

Çaykur Tiryaki 1000 gr

₺

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı
4 Lt

23.95₺

Pınar Terayağ 1000 gr

EE Bebe Bisküvisi 1000 gr

Meysu Annoksidan İçecek
1 Lt

Balparmak Apitera Zen 7x7 gr

Gülsan
Hurma & Alıç Ceviz Sirkesi
500 gr
9.95 ₺

15-19 pazartesi
şubat ‘den İtibaren

Eker Keﬁr 200 ml

₺

14.75₺

27.45₺

29.95₺

Pınar Aç Biir Fıssklı Hindis
Salam 50 gr

3.50 ₺

Familia Tuvalet Kağıdı 32 ‘li

39.95₺

6.25

Ganik Dut Pekmezi

Eker Preboiyook Meveli Yoğurt Pınar Aç Biir Dana Macar
Salam 60 gr
4x100 gr

8.95 ₺

31.95₺

Pınar Proteinli Süt 500 ml

Binboğa Süzme Çiçek Balı
640 gr

32.90₺

39.95₺

Pınar Tost Peyniri 600 gr

19.75₺

35.85₺

29.75₺

Vernel Yumuşaacı 5 Lt

23.95₺

19.75₺

16 ŞUBAT 2021 SALI
16 ŞUBAT 2021 SALI

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

twitter.com/CamlikGazetesi

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

PERiLER BELEDiYE'YE EMANET
THF Kadınlar Hentbol
Birinci Ligi’nde mücadele
eden temsilcimiz Yozgat Aile
ve Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü Başkanı
Musa Saydam, Antrenörü
Enis Atmaca ve oyuncuları
Belediye Başkanı Celal
Köse’yi ziyaret etti.
Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgat’ı gururla temsil
eden Aile, Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübüne
destek olacaklarını ve ana
sponsor olacaklarını söyledi.
Bu sene kızların ligde
tutunmaları durumunda
yeni sezonda şampiyon
olacak kadro kurmaları için
Yozgat Belediyesi olarak
gerekli maddi ve manevi

desteği sunacaklarını dile
getiren Belediye Başkanı
Celal Köse, “Bende eski bir
Hentbol oyuncusuyum. Bu
nedenle de Hentbola büyük
bir ilgim var.
Kızlarımız bugüne kadar
kendi imkanları ile Bölgesel
Ligden başlayarak bugüne
birinci lige kadar yükselme
başarısı göstermişler.
Hepsini tebrik ediyorum.
Bundan sonra Yozgat
Belediyesinin desteği ile
ligde çok daha iyi noktalara
geleceklerdir. Tamamı
Yozgatlı genç sporculardan
oluşan takımın bu sene ligde
kalacağına inanıyoruz. Yeni
sezon içinde gerekli bütün
desteği sağlayacağız ve bu

takımın şampiyon olarak
Süper Lige çıkmaları için
biz de taşın altına elimizi
koyacağız” dedi.
Hentbol takımının
kendisini ziyaretinden dolayı
duyduğu memnuniyeti de
dile getiren Başkan Köse,
ligde kalan müsabakalarda
kızlara başarı dileğinde
bulundu.
Daha sonda Yozgat
Aile ve Sosyal Politikalar
Gençlikspor takımı
Başkanı Musa Saydam,
takım formasını Belediye
Başkanımız Celal Köse’ye
hediye etti. Başkanımız
oyuncular ile birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Murat KARATEKİN

ARÇELİK’TEN 3 BÜYÜK KAMPANYA
TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Arçelik ve Beko olarak Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları
Derneği’ne Özel Doktorlar,Eczacılar,Eczacı Teknisyenlerine
%25’e varan indirimler sunuyoruz

Kampanya
Son Gün

İndirim

Klima-Kombi- Beyaz Eşya

31 Mart

%15

1

Derin Dondurucu-TV

31 Mart

%10

1

Küçük Ev Aletleri

31 Mart

%15

3

Süpürge-Termosifon

31 Mart

%15

1

Kapsüllü Türk Kahve Makinası

31 Mart

%25

1

Ürünler

ÖZ NİĞDELİLER

Yararlanma Hakkı

0354 333 0 888

ERDOĞAN AKDAĞ MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:297 ESENTEPE

