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Kanser hastası Ayşe Esengin, Bozkır’da Yaşam
programında kanserle savaşını anlattı

Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş;

“NiSAN’DA BASLAYABiLiR”

Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Hakan Bektaş, Çamlık TV’de
Murat Karatekin’in hazırlayıp
sunduğu Spor 66 programına

SAVASTI KAZANDI
Yaklaşık 9 yıl önce bebeğini emzirdiği sırada fark ettiği kitle ile hayatı değişti Ayşe Yurdagül
Esengin’in. O günden bu tarafa hep mücadele etti, yoruldu, üzüldü ama asla pes etmedi.
BOZKIR'DA YAŞAM'A KONUK OLDU

konuk oldu. Bektaş, Bölgesel
Amatör Lig ile Birinci amatör
küme ligin son durumu
hakkında bilgi verdi.
SPORDA

Ayşe Yurdagül ESENGİN

Pandemi dolayısıyla bir araya
gelemeseler de telefon ile
her zaman irtibat halinde olan
‘kader’ ortakları, yaşadıkları
süreçte hep birlikte savaşmayı
öğrendi. Çamlık TV ekranlarına
Bozkır’da Yaşam programına
konuk olan Yozgat Kanser
Hastaları ve Yakınları Moral
Motivasyon Derneği
Başkanı Ayşe Yurdagül
Esengin, yaşadıklarını,
kanserle
mücadelesini ve
dernek faaliyetlerini
anlattı.

MORAL BOZMADAN SAVAŞMAYA DEVAM

Yaşadığı süreçte ailesinin
kendisine çok büyük destek
verdiğini aktaran Esengin,
“Kanser ilk öğrenildiği zaman
büyük bir moral bozukluğu
oluyor. Tüm hayatı baştan
aşağı değişiyor. Ama yanında
birilerinin olması, destek
olunması kanser hastası için
çok büyük önem taşıyor.
Benim burdan kanser
hastası ve yakınlarına
en büyük tavsiyem
bu. Moralinizi sakın
bozmayın" dedi.
>>> 3'TE

Eda DEMİREL

DUYKON’dan Memlekete Vefa

MiNiK KALPLER ISINIYOR

Akdağ’ın kültürünü

konustular

Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın beraberinde AK Parti
İlçe Başkanı Adem Darımla ile
birlikte Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.
Başkan Yalçın, ziyarette Bakan
Ersoy’a Akdağmadeni hakkında
bilgi verdi. >>> 2'DE

"ESKi KIŞLAR YOK"
Çamlık Gazetesi olarak Yozgat’ta
sokağın nabzını tutmaya devam
ediyoruz. Bu kez Yozgat’lılara
uzun bir aradan sonra yağan

kar yağışını sorduk. ‘Beklenen
kar sizce yeterince yağdı mı?’
sorusuna Yozgatlılar, ‘eski kışlar’
yok yanıtını verdi. >> 6'DA

SICAK VE KAR

Yeniden Refah’tan

kandil ikramı
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları
başkanlığı mübarek Regaip kandili
dolayısıyla kandil simidi dağıttı.
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları
Başkanı Satı Güler, 3 ayların başlangıcı olan
Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi
dağıttıklarını söyledi. >>> 4'TE

DUYKON Genel Başkanı
Serhat Baran, Kadın Kolları
Genel Başkanı Aysel
Arslan ve ekibinin bir ilke
imza attığını ve bin 300
çocuğu giydirdiğini
söyledi.
DUYKON Genel
Başkanı olarak
görevi aldığında
sloganlarını
"Barış ve

Birleştirici" olarak
belirlediklerini anımsatan
Baran, “Bu bağlamda
da tüm memleketimizi
ve hemşehrilerimizi
kucaklayan kutsal
bir görev üstlenmiş
bulunmaktayız.
Yozgat’ımız ve
DUYKON için hayırlı
olmasını diliyorum”
dedi. 2'DE

“ÖNEMLi BiR ZAMAN DiLiMi”
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,
Regaip Kandili’nin üç ayların
başlangıcı olduğunu belirterek, “Üç
aylar, kameri takvime göre Recep,
Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar
Allah’ın rahmet ve bereketinin
sağanak yağmurlar gibi
yağdığı, kalplerin inşirah,
gönüllerin huzurla dolduğu,
bir senenin dörtte birini
oluşturan önemli bir
zaman dilimidir” dedi.
>>> 3'TE

ÇEVREYI KORUYOR, EKONOMIYE

KATKI SAĞLAYACAK

BELEDİYE BAŞKANI CELAL KÖSE:

"YETERKi YAĞSIN, BiZ TEMiZLERiZ"

Yozgat Belediyesi iki gündür devam
eden yoğun kar yağışının ardından şehir
merkezinde kar temizleme çalışmalarına
başladı. Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde
ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı'nda kar
kürüme ve temizleme çalışması yaptı. 7'DE

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan tarafından
başlatılan Sıfır Atık
Projesi'ne en akıllı destek,
Yozgat'ın Boğazlıyan
ilçesinden geldi. İlçeye
yerleştirilen akıllı geri
dönüşüm kutuları çevreyi
koruduğu gibi ekonomiye
de katkı sağlayacak. 7'DE

"ESNAFLIK ŞİMDİYE GÖRE

DAHA ZORLAŞMIŞ"

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
55 yaşındaki Yozgat Beyoğlu Baharatçı
Sahiplerinden Yakup Yılmaz oldu. >>> 4'TE

ASILSIZ
Polis adaylarına 112'YE
iHBAR YAGDI!

uygulamalı eğitim

Fazlı'dan

Sorgun'da sınavlara hazırlanan 40 polis
adayına yönelik olarak düzenlenen ilk
bilgilendirme toplantısı Şehit Oğuzhan
Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.
Adaylara mülakat ve spor aşamalarında
dikkat etmeleri gereken ayrıntılar
uygulamalı olarak anlatıldı. >>> 7'DE

Yozgat’ta şehrin çeşitli
noktalarına 112 Acil Çağrı
Merkezi reklamları asılarak
vatandaşların duyarlı
davranmaları konusunda
112'yi gereksiz yere meşgul
edip asılsız ihbarlarda
bulunmamaları için
uyarıldı. >>> 4'TE

GÜNCEL
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Bilim İslamın Yitik Malıdır

AHMET
SARGIN
İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı
bilimin gelişmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Halife el-Hakim
de, 400 bin ciltlik bir
kütüphane kurarak
bilim adamlarını Kurtuba’da toplar. 8. Yüzyıl’ın sonlarına doğru
Halife Harun-el-Raşid,
Aristoteles’in tüm kitaplarını, Galen ve
Hipokrat gibi büyük
bilim adamlarının birçok eserini Arapçaya
çevirtir. Halife el Memun, Bizans’a ve Hindistan’a elçiler gönde-

rerek çevirmeye değer
kitap aratır ve Bizanslıları yendiği savaşta,
savaş tazminatı olarak
sadece Eski Yunan
yazmalarını ister.
Böylece İslam
dünyası, önceki dönemlerde yapılan tüm
bilimsel çalışmaları
toparlayarak kaybolmasını önler; daha
sonra bu çalışmalar,
Arapçadan Batı dillerine çevrilir. Endülüs
Devleti’nin kurulması
ile Musevi, Hıristiyan
ve İslam kültür geleneklerinin buluşması,
İspanya’yı bilim ve
kültür merkezi haline
getirir. İslam dünyasında yetişen bilim
adamlarından Cabir
Bin Hayyan, ‘Kimyasal maddeleri, uçucu maddeler, uçucu
olmayan maddeler,
yanmayan maddeler
ve madenler’ olarak
dört grupta toplar.
Cabir Bin Hayyan’ın

bu çalışması, modern
kimyanın kurucusu
olarak bilinen Lavoisier’e öncülük eder.
Tıp ve eczacılıkta İbn-i
Sina ve Razi gibi alimler, anatomi ve tedavi
alanına pek çok yeni
bilgi eklerken; tarih
ve coğrafya bilimlerinde Idrisi, Hamevi
ve Taberi ve adını bu
satırlara sığdıramayacağımız pek çok İslam
âlimi, bilimsel teorilerde önemli ilerlemeler
kaydetmişlerdir.
Özellikle optik alanında, on birinci yüzyılda İbn-i Heysem, bu
bilim dalını tek başına
yeniden inşa etmiştir.
Dokuzuncu yüzyılda
yaşamış olan Sabit bin
Kurra, astronomi alanındaki ilk büyük yeniliği gerçekleştirmiş;
Batlamyusçu sisteme,
dokuzuncu yıldızsız
küreyi eklemiştir. On
üçüncü yüzyılda, bu
sistemin karşılaştığı

güçlükleri fark eden
yine Müslüman astronomlar olmuş ve
Batlamyusçu olmayan
gezegen modellerini
geliştirmişlerdir.
Bunlar, gerçekten
zamanlarının çok ilerisinde çalışmalardır.
Söz konusu çalışmaları
ile bilim tarihine adlarını yazdıran Müslüman bilim adamları,
devlet tarafından
maddi-manevi destek görmüş, teşvik
edilmiş, halk arasında
itibar kazanmışlardır.
El-Kindi, Einstein’dan 1100 yıl önce
800 yılında, izafiyet
teorisi ile uğraşır.
El-Kindi, ‘Zaman cismin var olma süresidir, zamanla bilinebilen ve ölçülebilen hız
ve yavaşlıkta hareketin sonucudur. Zaman,
mekan ve hareket
birbirinden bağımsız
değildir, göğe doğru
çıkan bir insan ağacı

küçük görür, inen insan ise büyük görür’
der. Harezmi, Hint
rakamlarına sıfır rakamını ekleyerek bugün
kullandığımız rakamları oluşturuyor; fen
bilimlerinde, deneyle
sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi
gerektiğini söyleyen
Ahmet Fergani, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi,
Dünya’nın eksenindeki
eğimi en doğru şekilde
hesaplıyordu.
Trigonometrik
bağlantıları bugünkü
kullanılan şekliyle formülleştiren El-Battani,
877 yılından 929 yılına
kadar sürekli astronomik gözlemler yapar;
Tanjant ve Kotanjant’ın tanımını yaparak Sinüs, Tanjant ve
Kotanjant’ın sıfırdan
doksan dereceye kadar tablosunu hazırlar.
Çeşitli maddelerin birbirinden ayırt

edilme yollarından
birinin, maddelerin
özgül ağırlıkları olduğunu söyleyerek,
sıcak su ile soğuk su
arasındaki özgül ağırlık farkını tespit eden
el-Beyruni; 973 yılında
‘Bilimsel çalışmaların,
deneylerle ispat edilmesi gerektiğini ve
belgelere dayanmasının zorunlu olduğunu’
söyler. İbnu’n-Nefis,
1200′lü yıllarda, küçük
kan dolaşımını keşfeder. Bütün İslam ülkelerinde matematik, tıp,
uzay bilimleri ve daha
birçok ilimin okutulduğu eğitim kurumları,
rasathaneler; dönemin
en gelişmiş teçhizatları
ile donatılmış hastaneler, herkese açık kütüphaneler bulunmaktaydı. Bağdat, Harran
ve Endülüs başta
olmak üzere Mısır,
Kuzey Afrika ve Doğu
Fırat çevresindeki birçok İslam şehrinde,

eğitim sistemi ve ilim,
söz konusu döneme
örnek teşkil edecek
düzeyde geliştirilmişti.
Müslümanlar, yaşadıkları şehirleri uygarlık
merkezleri haline getirmişlerdi. Bunlardan
biri olan Kurtuba, hastaneleri, kütüphaneleri
ve Orta Avrupa’dan
öğrencilerin eğitim
görmek üzere geldiği
okulları ile Avrupa’nın
en modern şehri olarak bilinmekteydi.
Bugün İslam dünyası bilimsel çalışmayı
bırakmış, Batı’ın bilimsel çalışmalarının
gölgesinde kalmıştır.
Okullarımız – üniversitelerimiz bilimsel
çalışma ve bilimsel
buluşlara kapı aralayamaz hale gelmiştir..
Bu mutlaka sorgulanmalı, İslam Dünyası
ve Türkiye kaybettiği
(yitirdiği ) bu bilimsel
çalışmaların temellerini atmalıdır

DUYKON’dan Memlekete Vefa

MiNiK KALPLER ISINIYOR

Akdağ’ın kültürünü

konuştular
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın beraberinde AK Parti
İlçe Başkanı Adem Darımla ile birlikte
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’u ziyaret etti.
Başkan Yalçın, ziyarette Bakan
Ersoy’a Akdağmadeni hakkında
bilgi verdi. İlçenin kültürel özellikleri
hakkında istişarelerde bulunduklarını
dile getiren Başkan Yalçın, ilçede

DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran, Kadın
Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan ve ekibinin bir ilke
imza attığını ve bin 300 çocuğu giydirdiğini söyledi.
DUYKON Genel Başkanı olarak görevi aldığında
sloganlarını "Barış ve Birleştirici" olarak belirlediklerini
anımsatan Baran, “Bu bağlamda da tüm memleketimizi
ve hemşehrilerimizi kucaklayan kutsal bir görev
üstlenmiş bulunmaktayız. Yozgat’ımız ve DUYKON
için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Baran, kadınların toplumu oluşturan önemli bir unsur
olduğunu belirterek, “Kadınlar bir toplumun önemli
bireyidir. Kadınların elini attığı her iş başarıyla
sonuçlanır. Biz de bu bilinçle ilk olarak Kadın Kolları
Genel Başkanı Aysel Arslan hanımın "Minik Kalpler
Isınsın" projesine start verdik” şeklinde konuştu.
“DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan
öncülüğünde başlatılan ve yürütülen "Minik Kalpler
Isınsın" kampanyamız başarıyla tamamlanmıştır”
diyen Baran, şunları kaydetti; “Biz de Duykon Genel
Başkanı ve Yönetimi olarak Kadın Kollarımız bu
kutsal görevi hayata geçirirken desteklemek ve
yanlarında bulunmak adına Yozgat'ta eşlik ettik. Bu
Proje ile Yozgat merkez ve 13 ilçemizdeki öksüz,

yetim, parçalanmış aileler ve ihtiyaç sahibi 0-12 yaş
grubundaki bin 300 çocuğumuza bot ve mont temin
edilerek Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve
Belediyelerimize teslim edildi. Federasyonlarımız
Kadın Kollarımızın bu Projesine destek ve katkı
sağlayarak memleket sevgilerini kanıtlamışlardır.”
Baran, bu önemli kampanyada görev alan herkese
teşekkür ettiğini belirterek, “ Bu bağlamda bu
kampanyaya katılım ve katkı sağlayan Hollanda
Federasyon Başkanı sayın Zeki Baran'a, Almanya
Federasyonu Başkanı sayın Salih Çelik'e, Belçika
Federasyon Başkanı sayın Zeki Yarol'a, Fransa
Saraykentliler Dernek Başkanı sayın Nuri Paşa
Meriç'e, Avrupa Sosyal Yardım Platformu Başkanı
sayın Soydaş Erdinç'e, Temsilcilerimize ve
yardımsever Hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür
ederiz. Özellikle bu zor süreci bu zor dönemde
yöneten ve organize eden Duykon Kadın Kolları Genel
Başkanımız sayın Aysel Arslan ve ekibindeki Hollanda
Kadın Kolların, BayDeBir Kadın Kolların ve tüm Kadın
Kollarına emekleri, katkıları ve performansları için
teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Jeotermal Turizm açısından
oldukça büyük öneme sahip olan
Akdağmadeni’nin turizm bölgesi
ilan edilmesi noktasında verimli bir
görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Yalçın, ayrıca Eski Kilisenin ayağa
kaldırılması noktasında hazırladıkları
Restorasyon projesini de Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a
sundu. Eda DEMİREL
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ÇEKAŞ'ı da etkiledi
Yozgat’ın Çayıralan İlçe Belediye
Başkanı Ömer Codar her hafta
gerçekleştirdiği Pazar esnası ziyaretlerini
sürdürdü. Başkan Codar Pazar esnafı
yanından Çayıralan Emekçi Kadınlar
Şirketi (ÇEKAŞ)’ni ziyaret etti. Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar haftalık
pazar esnafı ve ÇEKAŞ ı ziyaret etti. Başkan
Codar yaptığı açıklamada; haftalık pazar
esnafı ve ÇEKAŞ ı ziyaret ettik. Olumsuz
hava şartlarından dolayı pazarımız canlı
değildi” dedi. Tarık YILMAZ
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Kanser hastası Ayşe Esengin, Bozkır’da Yaşam programında kanserle savaşını anlattı

Yaklaşık 9 yıl önce bebeğini emzirdiği sırada fark ettiği kitle ile hayatı değişti Ayşe
defa ameliyat oldum ama iyi geçti atlattım” diye konuştu.
Yurdagül Esengin’in.
HAYATIM DEĞİŞTİ
O günden bu tarafa hep mücadele etti, yoruldu, üzüldü ama asla pes etmedi. Kendisi
Kanser hastalığına yakalanmadan önce birçok şeyi yapmadığını hastalık ile hayatının
gibi kanser savaşçılarına destek olmak amacıyla bir de dernek kurdu Esengin. Pandemi
değiştiğini kaydeden Esengin, şunları kaydetti; “İyileştikten sonra ‘el ne der’ diye
dolayısıyla bir araya gelemeseler de telefon ile her zaman irtibat halinde olan
yapamadığım şeyleri bu hastalıktan sonra yapmaya başladım. Ölüm kapımı çalınca daha
‘kader’ ortakları, yaşadıkları süreçte hep birlikte savaşmayı öğrendi.
önce üzüldüğüm şeylerin boş ve anlamsız olduğunu öğrendim.”
Çamlık TV ekranlarına Bozkır’da Yaşam programına konuk olan Yozgat
HERKES OLABİLİR
Kanser Hastaları ve Yakınları Moral Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe
Her bir bireyin potansiyel kanser hastası olabileceğini dile getiren Esengin,
Yurdagül Esengin, yaşadıklarını, kanserle mücadelesini ve dernek
“Kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin. Her birimiz birer kanser hastası
faaliyetlerini anlattı.
adayıyız. Allah bize bu hastalığı veriyor ve sınıyor. Bu savaştan galip çıkmak
Yaklaşık 9 yıl önce bebeği henüz 1 yaşında iken göğsünde
önemli. Meme kanseri sadece kadınlarda olan bir şey de değil. Ben hastanede
hissettiği kitleyi hafife almayan Esengin, hemen doktora gitti.
tedavi olduğum süreçte birkaç tane de erkek meme kanseri hastası olan
Bir dizi tetkik ve muayene sonucunda meme kanseri olduğunu
kardeşimiz vardı” dedi.
öğrenen Esengin, ilk başta moralinin bozulduğunu ancak ailesini,
SÜREKLİ KONTROL ETSİNLER
çocuklarını düşünerek savaşmaya kadar verdiğini söyledi.
Özellikle kadınların belirli aralıklarla kendilerini muayene etmelerinin önemli
MORAL BOZMADAN SAVAŞMAYA DEVAM
olduğunu aktaran Esengin, “Kadınlar meme kanseri ile ilgili kendilerini sık sık
Yaşadığı süreçte ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini aktaran
muayene etsinler. Bir şeyden şüphelendikleri zamanda ise hastaneye gitsinler.
Esengin, “Kanser ilk öğrenildiği zaman büyük bir moral bozukluğu oluyor.
Hastalıkta unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarıyor. Erken teşhisin hayat
Tüm hayatı baştan aşağı değişiyor.
kurtarıyor” diye konuştu.
Ama yanında birilerinin olması, destek olunması kanser hastası
PANDEMİ NEDENİYLE BİR ARAYA GELEMİYORUZ
için çok büyük önem taşıyor. Benim burdan kanser hastası ve
Kanser Hastaları ve Yakınları Moral Motivasyon Derneği olarak
yakınlarına en büyük tavsiyem bu. Moralinizi sakın bozmayın.
kanser hastaları ile bir araya geldiklerini ancak pandemi dolayısıyla
Derdi veren Allah dermanı da veriyor. Moral bozmadan
görüşmelere ara verdiklerini kaydeden Esengin, “Bir araya
mücadele etmek gerekiyor. Hasta yakınlarına bu noktada
gelemediğimiz çok üyemiz var. Çekerek’ten, Sorgun’dan diğer
büyük iş düşüyor” şeklinde konuştu.
ilçelerden bize çok talepler geldi. Özellikle mücadele etmeyi,
ZOR GÜNLER GEÇİRDİM
birlikte savaşmayı öğretiyoruz. Hastalık herkesin başına gelebilir.
İlk dönemlerde çok zor günler geçirdiğini dile getiren
Önemli olan savaşmak, pes etmeden savaşmak. Bu hastalığın
Esengin, “Bir doktorla bir araya geldik. ‘Kanser seni öldürmez
değil, geç kalmanın öldürdüğünü anlatmaya çalışıyoruz.
ama ben kanserim ölmem diye düşünme ilaçlarını aksatma’
Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Yozgat Belediye
dedi. Doktorum ne dediyse onu yaptım.
Başkanımız Celal Köse tarafından bize bir konak tahsis edildi
Ameliyatlarımı oldum, ilaç tedavilerimi aksatmadan
ama şuanda kullanamıyoruz. Pandeminin bitmesinin ardından
Ayşe Yurdagül Esengin
sürdürdüm. Tedavim uzun sürdü. 6 ay kemoterapi aldım. İki
moral etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi. Eda DEMİREL

“ÖNEMLi BiR ZAMAN DiLiMi”

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Regaip Kandili’nin üç ayların
başlangıcı olduğunu belirterek, “Üç aylar, kameri takvime göre
Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar Allah’ın rahmet ve
bereketinin sağanak yağmurlar gibi yağdığı, kalplerin inşirah,
gönüllerin huzurla dolduğu, bir senenin dörtte birini oluşturan
önemli bir zaman dilimidir” dedi.
Müftü Sezik, Regaip Kandili münasebetiyle bir açıklama
yaptı. Açıklamasına “Ya Rabbi, bize Recep ve Şaban’ı
mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası ile
başlayan Sezik, “ Yüce Rabbimizin, kullarına
olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi
olarak bizlere ihsan ve ikram buyurduğu
mübarek “üç aylar” mevsimine bir kere daha
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 18
Şubat Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece
mübarek Regaib Kandili’dir.
Üç aylar, kameri takvime göre Recep,
Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar
Allah’ın rahmet ve bereketinin sağanak
yağmurlar gibi yağdığı, kalplerin
inşirah, gönüllerin huzurla dolduğu, bir
senenin dörtte birini oluşturan önemli
bir zaman dilimidir.
Üç aylar, kalplerimizi tövbe
ve istiğfarlarla günahlardan
arındırmak, ruhlarımızı dua ve
ibadetlerle ferahlatmak, kulluk
şuurumuzu tazelemek ve Cenab-ı
Hakk’ın rızasını kazanmak için

ÖZEL ÇOCUKLARDAN iKRAM
Sorgun Belediyesi bünyesinde spor eğitimi ve müzik
eğitimi alarak sosyal ve bedensel gelişimleri desteklenen
otizm ve down sendromlu çocuklar Dutluk Parkı içerisinde
bulunan park camide öğle namazı sonrasında cami
cemaatine kandil simidi ikram ederek Regaip kandillerini
kutladılar. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Üç
aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep
ayı’nın ilk kandili olan Regaip kandili de, bugünlerden
birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı,
merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin
doruk noktasına ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir
mevsimdir. İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür
imkânı bulacağı bu özel günde, muhabbetin, sohbetin,

kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Belediyemiz
himayesinde benim de gelişimlerini yakından takip ettiğim
ve topluma kaynaşmaları konusunda çok titiz olduğum
otizm ve down sendromlu çocuklarımızın bu manevi
atmosferi yaşamaları yardımlaşma, dayanışma, hayır
ve iyilik duygularını bizzat yaşamaları için dutluk parkı
içerisinde yer alan park camimizde öğle namazı sonrasında
özel çocuklarımız cami cemaati ile bir araya gelerek hem
kandillerini kutladılar hem de kandil simidi ikramında
bulundular. Toplum içinde her duyguyu yaşamaları ve sosyal
alanlarda birey olarak kendilerini rahat hissetmeleri için
aileleri ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz
”dedi. Eda DEMIREL

fırsatlarla dolu bir zaman dilimidir.
Üç aylar, yapılan iyiliklere kat kat mükâfat verildiği, yapılan
duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, feyizli ve bereketli kazanç
mevsimidir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) üç ayları sevinçle karşılamış
ve Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını
hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259) diye dua etmiştir.
Bugün dünyanın her yanında bulunan Müslümanlar,
bu kutlu üç aylar mevsimini büyük bir sevinç ve coşkuyla
karşılamaktadır. Müslümanlar olarak; bu mübarek ayları ve
içerisinde bulunan kandil gecelerini tövbe, ibadet, hayır
hasenatla ihya etmenin ve en güzel şekilde değerlendirmenin
gayreti içinde olmalıyız. Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz,
milletimiz ve bütün din kardeşlerimiz için bol bol dua etmeliyiz.
Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam
duygularından arındıralım ki, gönlümüz huzura ersin.
Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım
ki, kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih
olsun ki, kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki, misakımızı
kuvvetlendirmiş, Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım.
O’nun lütfuyla kardeş olalım ki, Rabbimiz bizden hoşnut
ve razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Yozgatlı
kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün Müslüman
kardeşlerimizin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni
tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam
âleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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"ESNAFLIK ŞİMDİYE GÖRE

DAHA ZORLAŞMIŞ"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 55 yaşındaki Yozgat
Beyoğlu Baharatçı Sahiplerinden Yakup Yılmaz oldu. Daha önceden
özel sektörlerde çalışan ve 3 aydır da yeni işyerlerini açtıklarını
belirten Yakup Yılmaz’a mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
3 AYLIK SERÜVENİMİZ VAR
Yılmaz, “Esnaflığa yeni başladım. 3 aylık bir serüvenimiz var.
Ondan önce özel bir şirkette çalışıyordum. Emekli olduktan sonra
bir arkadaşımızla burayı açtık ve onunla birlikte burayı işletiyoruz.
Esnaflıkta yeni olduğumuz için hayırlısı diyorum” dedi.
MEMUR OLMAK HAYALİMDİ
Hayalinde memur olmak olduğunu belirten Yılmaz, “Hayalimde
en büyük isteğim memur olmak ve iyi bir işyerinde, kamu
kurumunda memur olmak vardı. Ama kısmet olmadı ve özel
sektörde çalıştım. Oradan da emekli oldum. Rabbimde hayırlısı”
dedi.
ESKİDEN ESNAFLIK DAHA GÜZELDİ
Yozgat Beyoğlu Baharatçı Sahiplerinden Yakup Yılmaz, “Esnaflık
hayatında değişimler var. Esnaflık şimdiye göre daha zorlaşmış.
Ben 3 aydır bu işin içerisindeyim. Önceleri esnaflık daha iyiydi.
Özellikle küçük esnaf daha iyi para kazanıyordu.
Şimdi büyük marketlerin girmesiyle küçük esnaf daha zor

durumda kalıyor. Çünkü markete girdiğinizde bizlerin sattığı
ürünlerin hepsi orada da var. Dolayısıyla vatandaş bize göre büyük
marketleri tercih ettiği için bu tür sıkıntılarımız var” dedi.
KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR
Esnaflar arasında ahilik geleneğinin olduğunu ifade eden
Yılmaz, “Daha önce de dediğim gibi benim özel sektörde çalıştım
ama 3 aylık esnaflığa başladım. Komşularımızla iyi ilişkiler
içerisinde geçirmeye çalışıyoruz. Daha öncesinden bilgim yok”
dedi.
PARA KAZANACAKLARI İŞE YATIRIM YAPSINLAR
Yozgat Beyoğlu Baharatçı Sahiplerinden Yakup Yılmaz, “Yeni
işyeri kuracaklar iyi düşünmelerini, yapacakları işte getirisinin ne
olacağını, götürüsünün ne olacağını iyi düşünmelerini isterim. Para
kazanacakları bir işe yatırım yamalarını isterim” dedi.
MESLEĞİN ZORLUĞU YOK
Baharat ürünlerinde yeni olduklarını belirten Yılmaz, “Yeni
yeni öğreniyoruz. Aynı zamanda aktar ürünlerini de satıyoruz.
Şifalı bitkiler, yağlar ve doğal sirkelerimiz var. Baharat ile birlikte
götürüyoruz. Şuan için bize göre bir zorluğu yok” diye konuştu.

kandil ikramı
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları
başkanlığı mübarek Regaip kandili
dolayısıyla kandil simidi dağıttı.
Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları
Başkanı Satı Güler, 3 ayların başlangıcı olan
Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi
dağıttıklarını söyledi.
Vatandaşların kandillerinin hayırlı
olması temennisinde bulunan Güler,
“Hem 3 ayların hem de bugünkü Regaip
Kandilinin önümüzdeki sürece barış ve
kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.
Orda Doğu’da dökülen kanların artık son
bulmasını, dökülen gözyaşlarının artık son
bulmasını ve kardeşin kardeşi kırmadığı
hepimizin barış içerisinde yaşadığı bir
ülke olması noktasında bir vesile olmasını
diliyorum” dedi. Kadir GÖRGÜLÜ

YAPAY ŞELALE

BUZ TUTTU

112'YE ASILSIZ iHBAR YAGDI!
Yozgat’ta 112 Acil Çağrı merkezine
2020 yılında 327 bin 898 asılsız ihbar
geldi. Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı
Merkezi 2020 yılında almış olduğu
çağrı miktarını paylaştı. Yozgat’ta
şehrin çeşitli noktalarına 112 Acil
Çağrı Merkezi reklamları asılarak
vatandaşların duyarlı davranmaları
konusunda 112'yi gereksiz yere meşgul
edip asılsız ihbarlarda bulunmamaları
için uyarıldı. Yozgat Valiliğinden
yapılan açıklamada; “Yozgat 112 Acil
Çağrı Merkezi 2020 yılında 655 bin
862 çağrı almış, bu çağrıların 327 bin
898 tanesi asılsız ihbardır. Sizlere
daha hızlı hizmet verebilmemiz için
lütfen 112'yi gereksiz yere meşgul
edip asılsız ihbarlarda bulunmayalım.”
ifadelerine yer verildi.
Tarık YILMAZ

Yeniden Refah’tan

Etkili olan kar yağışının ardından hava
sıcaklıklarının gece sıfırın altında 13’e düştüğü
Yozgat’ta yapay şelale ve araçlar buz tuttu.
Etkili olan kar yağışının ardından hava
sıcaklıklarının gece sıfırın altında 13'e düştüğü
Yozgat'ta yapay şelale ve araçlar buz tuttu.
Yozgat'ta iki gündür etkili olan soğuk hava,
yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı gece
gece sıfırın altına düştü. Sıfırın altında 13 dereceyi
gören hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde
bulunan yapay şelale ve araçlar dondu. Yapay
şelalede oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntüler
oluşturdu. Vatandaşlar araçlarını sıcak su dökerek
çalıştırmaya çalıştı. Sabah işyerlerine gitmek
isteyen vatandaşlar araçları üzerine biriken karı
temizledi. Yozgat Belediyesi ekipleri de kaldırım ve
yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar
işyeri önüne biriken karları temizledi.
Kent merkezinde bulunan yapay şelalenin
buz tuttuğunu söyleyen Adem Demir, “Yozgat'ta
2 gündür kar yağışı devam ediyor. Kara hasret
kalmıştık, inşallah devam eder” dedi. İHA

SOLMAZLAR

KUYUMCULUK
Mübarek Regaip Kandilinizi
en içten dileklerimizle kutlar,
başta Ülkemiz ve müşterilerimiz olmak üzere
tüm hemşehrilerimize
mutluluk getirmesini dileriz.
M. HAMDİ & MURAT SOLMAZ

05324682244
0354 212 68 77
Meydan Yeri No: 12
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Mehmet'im

Her seher ufukta doğan güneşsin
Kalbi Türk'üm diye atan Mehmet'im
Serhat boylarında yanan ateşsin
Seninle bahtiyar vatan Mehmet'im
Katiyyen olmayıp can telaşında
Destanlar yazarsın dağlar başında
Elleri kınalı yirmi yaşında
Kanını toprağa katan Mehmet'im
Seninle hür olur kentin bucağım
Dört mevsim sönmeden tüter ocağım
Gönderden inmesin diye sancağım
Ulubatlı gibi tutan Mehmet'im
Vatan savunması olunca gaye
Kahramanlık olur en büyük paye
Ne dağ dinler ne de engin bâdiye
"Bir hilal uğruna" batan Mehmet'im
Öksüz büyümesin diye bebekler
Ayazda tufanda mevzide bekler
En cesur kahraman en büyük asker
Arzu'nun gönlünde yatan Mehmet'im
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Stuttgart Yozgatlı Dernekler Birliği e.V. Stuttgart
Türkiye Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner Eğitim
Ataşesi Dr. Ümit Kaptı, Çalışma Ataşesi İbrahim
Durbak, emektar öğretmenlerden Stuttgart Schulamt
eğitim görevlisi Ali Gülbahar'ı makamlarında ziyaret
etti. Geçtiğimiz yıl resmi kuruluşunu ilan eden
Stuttgart Yozgatlılar Birliği e.V (YozBir) hizmetlerine
sosyal, kültürel olarak devam ediyor.
Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON)
Stuttgart temsilcisi aynı zamanda Almanya Yozgatlı
Dernekler Federasyonu (AYDEF) kurucu yönetim
kurulu üyesi İbrahim Acıkyürek, Şahin Höke, Fatih
Aslaner, Fatma Höke'den oluşan yönetim kurulu
Stuttgart Türkiye Başkonsolosu Mehmet Ekan
Öner, Eğitim Ataşesi Ümit Kaptı, Çalışma Ateşesi
İbrahim Durbak ve emektar öğretmen Ali Gülbaharı
makamlarında ziyaret ederek bilgi alışverişinde
bulundular. Başkan İbrahim Acıkyürek, ziyaretiyle
ilgili DUYKON Avrupa basın temsilcisi Doğan
Tufan’a şu açıklamarda bulundu: "Bu ziyaretle
amacımız geçtiğimiz yıl kurduğumuz Yozgatlılar
Birliği derneğimizin hizmetlerini ve kendimizi daha
yakından tanıtma ve tanıma imkanı için ziyaretimizi
gerçekleştirmiş olduk. Başkonsolosumuz Erkan
Öner ve ataşelerimiz bizi çok sıcak ve samimi
bir şekilde karşıladılar çok memnun olduk.
Ziyaretimizde Yozgatspor atkımızı ve ilk sayısı
yayınlanan Aktüel Duykon dergimizi hediye ettik"
dedi. Başkan Acıkyürek konuşmasının devamında,
Başkonsolosumuza gelen bir telefon üzerine bizden
ayrıldı, ama bütün üyelerimize ve vatandaşlarımıza
selam gönderdi" diye söyledi.
Eğitim Ataşesi Ümit Kaptı da yaptığı konuşmada,
ziyaretinizden ve hizmetlerinizden memnun
oldum, bundan böyle ortak projeler, eğitim konulu
hizmetlere destek oluruz. Resmi kurum ve kuruluşlar
her zaman ilk tercihimizdir, sizleri tanımaktan çok
mutlu olduk çalışmalarınızda başarılar dilerim. Biz
sizler için buradayız, her zaman sizlerleyiz" şeklinde
ifade etti. Eğitimci Ali Gülbahar'da, "Eğitim çok
önemli çocuklarımıza ana dilimiz Türkçeyi mutlaka
öğretmeliyiz. Ana dille beraber Almancayı da çok iyi
konuşan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Eğitim
ve öğretim konusunda vatandaşlarımıza her zaman
hizmet vermeye hazırız yeter ki bizi arasınlar" diye
konuştu. Tarık YILMAZ

Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi

Utanma
duygusu
Doğalgaz
bileşeni

Köle

Türkiye
Gazeteciler
Sendikası
(Ksc)

Yozgat'a
özgü çerez

Fikir
Altın
simgesi

ABD
basketbol ligi
Duman
lekesi

Akıcı
Bir nota

İsim
Niyobyum
simgesi

Yönetim

Bir nota

Vücudu
gelişmiş
biçimli

Bir nota

Yozgat
ilçesi

Nikel
simgesi

Gece yapılan
sinema
gösterisi

Askeri
bir birlik

Eşi
olamayan
biricik

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Yozgatlı Hemşehrilerimizin
Regaip Kandilini tebrik eder,
bu gecenin ülkemize ve islam
alemine birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını
Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Akdağmadeni'nde

bir
başka
mücadele
"ESKi KIŞLAR YOK"
Çamlık Gazetesi olarak Yozgat’ta sokağın
nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu kez
Yozgat’lılara uzun bir aradan sonra yağan

kar yağışını sorduk. ‘Beklenen kar sizce
yeterince yağdı mı?’ sorusuna Yozgatlılar,
‘eski kışlar’ yok yanıtını verdi.

Elvan Arslan: Şuan
da yeterli değil ama
buna da şükür. Hiç
olmaktansa daha
iyidir. Kar yağışının
devam etmesi lazım.
Ama bundan sonra
yağacağını ben
zannetmiyorum. Ama
kar yağması lazım. .

Kelami Kayaalp: Kar
geldi. Biraz normal ama
Allah’a çok şükür buda
yeter. Yeteri kadar kar
yağdı. Çiftçilere çok
faydası da oldu. Tarlalar
aktarılmıştı. Şimdi
kar ile birlikte toprak
yumuşayacak. Ekinler
ekilecek. Onlara da çok faydası olacak.

Mustafa Ergin:
Şuan beklenen
kar geldi. Eski
Yozgat’ımıza
döndük. Eski
kışlar daha iyiydi.
Karlar daha
düzenli yağıyordu.
Eski kışları özler
olduk.

Ali Ünsalan:
Beklenen kar
geldi. Ama eski
kar yok. Bu
da barajların
çoğunluğundan
dolayı oluyor.
Zehra Coşgun:
Beklenen kış
geldi. Ayrıca
kar ufaktan
geliyor artık.
Bundan önceki
kışlar daha
iyiydi. Bu
yıl zaten kış
yaşanmadı.

Kadir Uğur: Geç bile kaldı.
Yozgat’ımıza yakışan kardı.
Kış deyince Yozgat aklımıza
gelir. Şuanda gecikti bile.
Hakkımızda hayırlısı olsun.
Eskisi gibi kış yok. Köyde iken
yol bulamazdık geçmek için.
Küreklerle yol açardık. Ama
şimdi iklim değişmeye başladı.
Barajlar ve göletler olunca ister istemez iklim
değişikliği olmaya başladı.

Adaletin, barışın ve kardeşliğin
egemen olduğu bir Türkiye'de
sevdiklerinizle birlikte nice kandiller
geçirmenizi dilerim.
Regaip Kandilimiz
Mübarek olsun.

ALi KEVEN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YOZGAT MİLLETVEKİLİ

Yozgat’ın Akdağmadeni
İlçesinde belediye ekipleri
karla mücadelede adeta
seferberlik başlattı. Yozgat’ın
en yoğun kar yağışı alan
ilçelerinden bir tanesi
olan Akdağmadeni’nde
belediye ekipleri gecenin
geç saatlerinde de karla
mücadeleyi sürdürüyor.
İlçe merkezinde ana
arterlerin yanı sıra ara
sokaklarda da yoğun bir
çalışma yürüten ekiplerin

çalışmasını yerinde takip
eden Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, kar
yağışının başladığı ilk anlardan
itibaren ekiplerin aralıksız
olarak karla mücadele
çalışmasını yürüttüğünü dile
getirdi.
KARLA GECE MÜCADELE
Başkan Yalçın, kar
mücadelesindeki son durum
hakkında şu bilgileri verdi:
“Kar yağışı başladığı
andan itibaren çalışmalarını

aralıksız sürdüren ekiplerimiz
bugün akşam saatleri itibariyle
başlattığı kar temizleme
çalışmalarına devam ediyor.
Kar mücadele ekiplerimiz
yoğun kar yağışı nedeniyle
ulaşımın aksamaması ve tüm
mahallelerimizde yaşayan
vatandaşlarımızın herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmaması
için kar küreme ve temizleme
çalışmalarını gece boyunca
aralıksız sürdürecektir.”
Tarık YILMAZ

Sokak
hayvanlarına
sıcak yuva

Yozgat Belediyesi şehrin dört
bir yanına sokak hayvanları için
yapılan kedi evleri soğuk ve karlı
Yozgat günlerinde sığınacak
bir yuva haline geldi. Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse
yaptığı açıklamada; “Belediyemiz
tarafından, sokak kedilerimiz
için yapılan ve şehrimizin dört
bir yanına yerleştirilen “Kedi
Evleri” soğuk ve karlı Yozgat
günlerinde sığınacak bir yuva
haline geldi. Mamalarını ve
sularını aralıksız temin ettiğimiz
kedilerimiz, yuvalarında Değerli
Emniyet Müdürümüz Sayın Murat
Esertürk’ün kadrajına böyle
yansıdı” dedi. Tarık YILMAZ

Üç ayların müjdecisi Mübarek Regaip Kandil'inin,
Size, ailenize, ülkemize barış ve huzur getirmesini
temenni eder, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte
bu gecenin güzelliklere vesile olmasını dilerim.
Allah kalbinize kalbimize göre versin. Tekrardan
Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Nihat KAYHAN
Yeniden Refah Partisi
Yozgat İl Başkanı
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BELEDİYE BAŞKANI CELAL KÖSE:

"YETERKi YAĞSIN, BiZ TEMiZLERiZ"
Yozgat Belediyesi iki gündür devam
eden yoğun kar yağışının ardından şehir
merkezinde kar temizleme çalışmalarına
başladı. Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde
ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı'nda kar
kürüme ve temizleme çalışması yaptı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
karla mücadele çalışmalarının 101 personel
ve 18 iş makinesi ile devam ettiğini söyledi.
Köse stoklarında 4 bin ton tuz
karışımı mıcır ile 20 bin litre de solüsyon
bulunduğunu belirterek "18 iş makinesi ve

kamyon ile karla mücadele çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görevi
başında, yoğun kar yağışında yollarımızı
açık tutmak için büyük gayret gösteriyor.
Yeter ki kar yağsın biz belediye olarak
temizlemeye razıyız. Su kaynaklarımız
azalıyor, yer altı ve akarsuları artması için
kara büyük ihtiyacımız var. İnşallah bundan
sonra da kar devam eder" dedi.
Köse, suların tasarruflu kullanması
konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İHA

ÇEVREYI KORUYOR, EKONOMIYE

KATKI SAĞLAYACAK

Polis adaylarına
uygulamalı eğitim
Yozgat Emniyet Müdürlüğü örnek bir
uygulamaya imza atarak İl genelinde polislik
sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik
bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı.
Sorgun'da sınavlara hazırlanan 40 polis
adayına yönelik olarak düzenlenen ilk
bilgilendirme toplantısı Şehit Oğuzhan Kula
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı
spor salonunda gerçekleştirildi. Adaylara
mülakat ve spor aşamalarında dikkat
etmeleri gereken ayrıntılar uygulamalı

olarak anlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürü
Murat Esentürk yaptığı açıklamada; Yozgat
Emniyeti olarak amaçlarının polislik
sınavlarına girecek adayları mental olarak
en iyi şekilde sınava hazırlamak, adayların
stres ve kaygı düzeylerini minimum seviyeye
indirerek sınavda en iyi performansı
göstermelerini sağlamak olduğunu
vurguladı. Uygulamayı memnuniyetle
karşılayan adaylar toplantıdan çok memnun
kaldıklarını dile getirdiler. İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır
Atık Projesi’ne en akıllı destek, Yozgat’ın
Boğazlıyan ilçesinden geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık
Projesi'ne en akıllı destek, Yozgat'ın Boğazlıyan
ilçesinden geldi. İlçeye yerleştirilen akıllı
geri dönüşüm kutuları çevreyi koruduğu gibi
ekonomiye de katkı sağlayacak.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, ilçeye kazandırdıkları muhteşem kart
ve akıllı geri dönüşüm kutusunun tanıtımını
yaptı. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sıfır atık
projesi kapsamında hazırlanan akıllı geri
dönüşüm kutusu sayesinde, evlerde biriken
geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye
kazandırılacak. İlçenin birçok noktasına
yerleştirilecek akıllı geri dönüşüm kutuları
sayesinde hem çevre kirliliği önlenecek hem
de vatandaşların cebine fayda sağlayacak.
Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de
evlerinde biriken atık malzemeleri, konteynıra
atarak puan kazanıp ödüllendirilecek. Akıllı
geri dönüşüm kutuları kendi enerjisini güneş
panelinden üretecek ve enerjisini depolayacak.
Boğazlıyan'da geri dönüşebilen atıkların
toplanması için 2019 yılından itibaren
çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen
Belediye Başkanı Coşar, “2019 yılında sıfır
atık çerçevesinde yüzde sıfır olan geri
dönüşüm atığımızı 2020 yılında yüzde 12
seviyelerine getirdik. Amacımız 2021 yılında
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır
Atık Projesi'yle 2023 yılında yüzde 23 Türkiye

genel ortalamasını, 2021 yılında yakalayarak
2023 vizyonuna Boğazlıyan olarak ulaştırmak
istiyoruz” dedi.
“ATIKLARI KAYNAĞINDA
AYRIŞTIRACAK”
Akıllı geri dönüşüm kutusu hakkında da
bilgi veren Coşar, “Makinalar beş ayrı yazılım
programından oluşmakta. Aynı zamanda
Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistem. Bu
makinaların ilimize, ilçemize ve ülkemize
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de
örnek olan bu makinalarımız geri dönüşüm
noktasında evlerde kaynağında ayrıştıracak.
Evlerimizde biriken tüm ambalaj atıklarını
cam, plastik, karton gibi bütün atıkları cihaza
yerleştiriyoruz. Çöp poşetlerimizde her karta
tanımlı barkodlarımız var. Poşetlerin üzerlerine
yapıştırıyoruz. Barkod numaralarını herkesin
muhteşem kartına tanımlıyoruz. Elimle
okuttuktan sonra cihaz atıkları sesli komut ile
içerisine alıyor. Çöp poşetleri tartıldıktan sonra
sizlere puan olarak geri dönecektir” şeklinde
konuştu.
“ÜLKE EKONOMISINE BÜYÜK KATKI
SAĞLAYACAK”
Boğazlıyan'da hayata geçecek projenin
ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını
belirten Coşar, “Bu projenin ülkemizde kesilen
ağaç sayısının, plastik oranının düşmesine
katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'de ilk
uygulama. Bu uygulamanın bütün ülkemize
yayılacağını düşünüyoruz. İlk üç ay deneme
sürelerimiz olacak. Hesaplamalar yapılacak.
Bu verilerde tüm Türkiye ile paylaşılacak”
ifadelerine yer verdi. İHA

MEHMETÇiK OLDULAR
Yozgat’ın Çandır
ilçesinde temel
askerlik eğitimlerini
tamamlayan 62 acemi
er için yemin töreni
düzenlendi.
Yozgat'ın Çandır
ilçesinde temel
askerlik eğitimlerini
tamamlayan 62 acemi
er için yemin töreni
düzenlendi.
Yozgat Çandır İlçe
Komutanlığında

Milletimizin sağlık, huzur, birlik
ve beraberliğine vesile olması
temennisiyle Regaip Kandilimiz
Mübarek olsun.

Mahmut KABAYEL
Türk-Eğitim-Sen
Yozgat Şube Başkanı

düzenlenen tören,
saygı duruşunda
bulunulup İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla
başladı. 3 haftalık
temel eğitimlerini
tamamlayan 2000/4
dönem 62 acemi er,
yemin etti.
Yemin törenine İl
Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Ali
Sefa Yılmaz ve askeri
personel katıldı. İHA

Regaip kandilinin yuvalarımıza,
şehirmizi, ülkemize ve insanlığa
esenlik, huzur ve mutluluk
getirmesini diliyorum.

Abdullah YAŞAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
İL BAŞKANI

19 ŞUBAT 2021 CUMA
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Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş;

“NiSAN’DA BASLAYABiLiR”

Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı
Hakan Bektaş, Çamlık TV’de
Murat Karatekin’in hazırlayıp
sunduğu Spor 66 programına
konuk oldu. Bektaş, Bölgesel
Amatör Lig ile Birinci amatör
küme ligin son durumu
hakkında bilgi verdi.
Bölgesel Amatör Lig ile
ilgili Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonunda
hafta başında bir toplantı
gerçekleştirildiğini kaydeden
Hakan Bektaş, “Buradaki en
net olan şeylerden biri -tabii
ki “şimdilik kaydıyla” diye bir
ifade vardır hem TFF’de hem
de konfederasyonda- Şimdilik
kaydıyla bilim kurulumuzun ve
sağlık bakanlığımızın görüşleri
pandeminin ve mutant virüsün
seyrine göre 15 Şubat itibariyle
2020-2021 sezonunda BAL’da
mücadele edecek takımlarda
oynama yetkinliği olan
arkadaşlarımızın vize referans,
tescil işlemleri başladı.
Yine muhtemelen çok büyük
bir aksilik olmazsa pandeminin
gidişatına göre BAL’da da
müsabakaların oynanması

için çalışma var. Yönetim
kurulumuzun dün yaptığı
toplantı sonucundaki çalışma
TFF’ye sunulacak. TFF de bilim
kurulu ve sağlık bakanlığının
görüşleri nispetinde BAL ile
ilgili görüşlerini bildirecek.
TFF değerlendirerek
Bilim Kurulu’ndan ve Sağlık
Bakanlığı’ndan görüşlerini
alırsa Nisan’ın ortaları gibi
BAL’ın oynanması en yakın
ihtimal. Çayıralan Esnaf
Spor’un saha problemi
çözüldü.
TFF Kayseri Bölge
Müdürlüğü’nden start verilirse
BAL ile ilgili oradan bir
heyet gelecek. Gelen heyet
Çayıralan stadımızı gezecek,

Sorgun stadımızı gezecek,
gerekli değerlendirmeler
yapılacak. Çayıralan’ın
zemini iyi zaten yeni yapılmış
bir sahamız. Soyunma
odalarındaki son ayarlamalar
da ya yapıldı ya da şu an
devam ediyor.
Tabii ki BAL fikstürü
yapılırken Yozgatspor’un
fikstürü önlerine
gidecek fikstürü yapan
arkadaşlarımızın. Çünkü saha
tek ve Sorgun Belediye Spor
ve Yozgat Spor aynı sahada
oynuyor” dedi.
OYNANMASI ZOR
GÖZÜKÜYOR
Bu sene sadece birinci
amatör kümenin oynatılacağını

hatırlatan Hakan Bektaş,
“Önceki programlarda da
konuşmuştuk, Biz Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirerek
pandemi şartları nedeniyle 1.
ve 2. Amatör kümenin beraber
oynanması için başvurmuştuk
kendi amatör işler kurulumuza.
Onlar da sağ olsunlar bizi
kırmadılar ve 1. ve 2. amatör
kümeyi birleştirerek beraber
oynanmasına karar verdiler.
Buradan sizlerin huzurunda
genel başkanımız Ali Düşmez
Bey’e, Yönetimine ve Amatör
işler kurulumuza teşekkür
ediyorum.
Şu anda bizde 26 takım
gözüküyor, tescille lig başlama
gibi bir durum olursa tescilini
yapan takımlar da Yozgat 1.
Amatör Küme’de mücadele
ederler.
Ama dün itibariyle bir
yazı geldi, şu anda sadece
BAL’da oynama yeterliliği olan
kardeşlerimizin vize, lisans ve
transfer işlemleri yapılacak.
BAL ile ilgili şu an vize,
transfer ve tescil işlemleri
yapılmayacak” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Hakan Bektaş’a
önemli görev
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başkanı Hakan
Bektaş’a Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından önemli bir görev verildi.
Bektaş, klasman temsilcisi oldu.
Hakan Bektaş 2. Lig ve 3. Lig
maçlarında temsilci olarak görev
yapıyor.
Bektaş, Türkiye’de bulunan 100
gözlemciden biri oldu. Bizde Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak Hakan
Bektaş’a yeni görevinde başarılar
diliyoruz.
Murat KARATEKİN

gimat
M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

Yüce Dinimiz sevgiyi ve ahlakı esas alır. Gönüllere böyle hitap eder.
Âlemlerin Sevgilisi ve Güzel Ahlâkı Tamamlamak Üzere Gönderilen
Peygamberimizin yolu hep böyle gelmiştir, böyle de sürecek.
Özel günlerimizden, arınıp tazeleneceğimiz Regaip Gecesi de sevgi
ve ahlak medeniyetinin saadetli zamanlarımızdan biridir.
Birliğe, dirliğe, sağlığa, afiyete, huzura, berekete,sevgiye ve güzel
günlere vesile olsun...

gimat
Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
M A R K ET L E R Z İ N C İ R İ

Aziz milletimizin Regaip Kandilini en içten dileklerimle kutlar,
tüm hemşerilerimin aileleri ile birlikte hayırlı bir kandil
geçirmelerini ve sevdikleri ile mutlu olmalarını dilerim.

Dr. Osman Coşkun

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı

