YOZGAT’TAKİ KİTAP-KIRTASİYE
MARKETİNİZ ÖĞRETMEN KIRTASİYE

(0354) 212 29 99 - (0505) 254 72 59
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

SAYI:2726

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Belediye üretecek,

Akdağmadeni
4'DE

BOZDAĞ, MEMLEKETiNDE

HASRET GiDERDi

kazanacak
Akdağmadeni Belediyesi,
projelerini hayata geçirmeye
devam ediyor. Üretken
belediyecilik anlayışı ile
yola çıktıklarını dile getiren
Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, poşet fabrikasının
üretime başladığını söyledi. 5'TE

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

Yozgat’ta kütüphaneler

‘yasayacak’

Yozgat Valisi Ziya
Polat’ın sık sık dile
getirdiği ‘Her ilçeye
en az bir Yaşayan
Kütüphane’ sloganı ile
çıkılan yolda ilerleme
devam ediyor. Sarıkaya
İlçesi’nde kurulması
planlanan kütüphane
için protokol imzalandı.
>>> 2'DE

KURTULUS ÜNIVERSITEDE
Yozgat’ta aşılama oranı istenilen düzeyde değil

RECETESi ASIDA

Yozgat’ta aşılama oranlarının düşük olması endişe verici bir şekilde devam

ederken, Yozgat Valisi Ziya Polat da vatandaşlara ‘aşı’ çağrısı yapmıştı.

AŞI ÇAĞRISI YAPTILAR
Vali Polat, Yozgat’ta aşılamanın
istenilen düzeyde olmadığını
belirterek, “Değerli Hemşehrilerim,
Yiğitler Şehri Yozgat’ımızda maalesef
aşı oranlarımız düşük. Lütfen Hepimiz
İçin Yozgat İçin aşılarımızı yaptıralım”
ifadelerini kullanmıştı.
Yine Yozgat Gündemi programına
katılan Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji
ve İç Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.
Taner Demirer de aşı karşıtlarına
kulak asılmaması gerektiğini
belirterek, “Halk arasında dolaşan
aşı ile ilgili söylentilerin hiçbir
tıbbi dayanağı yok. Lütfen bunlara
kulak asmadan aşılarımızı olalım”
ifadelerine yer vermişti.
>>> 3. SAYFADA

YOZGATLI NE DiYOR?
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Biz de Yozgatlı
vatandaşa “Aşı oldunuz
mu? Aşı haritasında
geri durumdayız,
sizce insanlar neden
aşı olmuyor. Covid-19
hastalığına inanıyor
musunuz? Yakınlarınızdan
bu hastalığa yakalanan
oldu mu?” sorularını
yönelttik. >>> 3'TE

BAYRAMLAŞTILAR
Kurban Bayramı münasebetiyle
Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok
Sosyal Tesisleri bahçesinde
Akademik ve İdari personelin
katılımıyla bayramlaşma töreni
yapıldı.
Pandemi tedbirleri kapsamında,
birlik ve beraberliğinin güçlenmesi
ve ortak manevi duyguların

paylaşılmasına vesile olan
bayramlaşma törenine, Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın,
Prof. Dr. Güngör Yılmaz Prof.
Dr. Yücel Güney Genel Sekreter
Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte
dekanları, akademik ve idari
personel katıldı. >>> 6'DA

KÖYLER BOŞALDI,

İŞLER DÜŞTÜ

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
56 yaşındaki Bezenler Market sahibi
Nizamettin Bezen oldu. 25 yıldır esnaf
olduğunu belirten Nizamettin Bezen’e
mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk. 4'TE
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Güreş Programı Belli Oldu

RIZA KAYAALP NE ZAMAN

MiNDERE
CIKACAK?
COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıl
geç başlayan Olimpiyat Oyunlarında
Milli Güreşçilerinde olimpiyat programı
belli oldu. Güreş Milli takımında yer alan
Yozgatlı hemşerimiz Rıza Kayaalp’in de
ne zaman mindere çıkacağı belli oldu.

8'DE
3'DE

Yozgat’ı yasa boğan ölüm

GENÇ DOKTOR TRAFIK

KAZASINDA HAYATINI KAYBETTI

GÜNCEL
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Hadislerle Helal Kazanç

AHMET
SARGIN
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyorlar, “Kişi elinin
emeğiyle kazandığından daha temiz bir
kazanç elde etmemiştir. Kişinin nefsine,
ailesine, çocuğuna ve
hizmetçisine harcadığı
sadakadır.”
Bir cemaat toplantısında başında ıslaklık
olduğu halde Resulülllah çıkagelir. Ashaptan
birisi ona; “Ay Allah’ın
Resulu, bugün sizi iyi
ve ferah görüyoruz”
dedi. “Evet, Elhamdü-

lillah öyledir.” buyurdular. Sonra zenginlik
hususunda sohbete
daldılar.
“Mutlaki için zenginliğin bir zararı yok!..”
buyurdular. Devamla,
“Ancak sıhhat, Mutlaki
için zenginlikten daha
hayırlıdır. Gönül hoşluğu da bir nimettir.”
buyurdular.
Dünya talebinde
mutedil (ortahalli)
olun. Çünkü herkes
kendisi için yaratılmış
olana müyesserdir.
(kazanmaya hazırlanmıştır.) Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem
de Ahiret işine himmet
gösteren mü’mindir.
Meşru bir işten helal
rızk kazanan kimse o
işe devam etsin. İnsanların en çok yalan
söyleyenleri :Malını
satışa arz eden rızk’a
erer. Muhtekir (malını

pahalanması için satmayıp bekleten) lanete
uğrar.
“Bir adama Kur’an
öğretmiştim (Ashaptan
biri anlatıyor) Bana bir
yay hediye etti. Bunu
Resulullah aleyhissalatu vesselam’a haber
verdim: “Eğer onu
alırsan, ateşten bir yay
almış olursun” buyurdular. Ben de geri
iade ettim.”Resulüllah
hacamat edenin (bu
işten) kazancını yasakladı.
Rasulüllah’ın yaptığı umrelerden birinde
kendisine Merve’de
yaklaştım ve: “Ey
Allah’ın Rasulü! Ben
ticaret yapan bir kadınım. Bir şeyi satın
almak istediğim zaman
arzuladığımdan daha
düşük bir fiyat teklif
ediyorum. Sonra yavaş yavaş arttırarak
arzuladığım fiyata ge-

liyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce
almayı arzuladığım
fiyattan daha yüksek
bir teklif ediyor, sonra
yavaş yavaş inerek
arzuladığım fiyata geliyorum. (Böyle yapmama ne dersin? Diyte
sordu.)
Peygamber Efendimiz şu cevabı verdi:
“Ey Kayle, böyle yapma.
Bir şey satın almak
istedin mi, düşündüğün fiyatı söyle, sana
verilsin veya verilmesin.” Rasulullah Aleyhisselam sonra şunu
söyledi: “Bir malı satmak istediğin zaman
da yüksek fiyatı değil
satmak istediğin fiyatı
söyle”
Kim bir şeyin ayıbını
açıklamadan satarsa
daima Allah’ın gazabına ve meleklerin
lanetine maruz kalır.

Rasulüllah buyurdular
ki, “Miraç gecesi, bir
kavme uğradım ki,
karınları evler gibi şiş
idi. Bu şiş karınlar,
yılanlarla dolu idi ve
yılanlar dışardan gözüküyorlardı. Ben “Ey
Cebrail! Bunlar kimlerdir?” diye sordum.”
“Bunlar faiz yiyenlerdir” dedi.
Resulullah (sav)’ın
şöyle söylediğini işittiklerini anlatırlar;
“Sizden önce yaşamış
olan birisine, ruhunu
kabzetmek üzere melek gelmiş idi, sordu:
“Bir hayır işledin mi?”
Adam: “Bilmiyorum”
diye cevapladı. Kendisine tekrar:
“Hele bir düşün
(belki hatırlarsın) dendi. Adam: “Bir şey
hatırlamıyorum, ancak
dünyada iken, insanlarla alış-veriş yapardım. Bu muamelele-

rimde zengine ödeme
müddetini uzatır, fakire de (ödeme işlerinde
müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak
suretiyle) kolaylık gösterirdim” dedi. Allah
onu (bu kadarcık iyiliği
sebebiyle affedip) cennetine koydu.
Sattığın zaman tart,
satın alınca tarttır.
Allah’ın en çok sevdiği
yerler mescitlerdir. Allah’ın en ziyade nefret
ettiği yerler de çarşı ve
pazarlardır.
Elinden geliyorsa
çarşıya ilk giren sen
olma. Oradan son çıkan da sen olma. Çünkü çarşı şeytanın (insanları şaşırtmak için
kıyasıya) savaş verdiği
yerdir. Bayrağı da orada dalgalanır.
İmam-ı Âzam bir
gün yanında Şakik-i
Belhji olduğu halde
yolda yürüyordu. Kar-

şıdan imamın geldiğini
gören bir adam yolunu değiştirdi. İmam-ı
Âzam bunu fark etti.
Adamı çağırıp niçin
yolunu değiştirdiğini
sorduğunda adam şöyle dedi.
“Ya imam! Size 10
bin dirhem borcum
vardı. Bu zamana kadar da onu ödemem
lazımdı. Fakat hala
ödeyemediğimden
sizden utanıyorum ve
yolumu değiştirmek
mecburiyetinde kaldım” dedi.
Bunun üzerine
İmam-ı Âzam, “Sübhanallah! Eğer sen bu
kadar sıkıntıdaysan,
buradakiler şahid olsun ki, ben sana 10
bin dirhemi hibe ediyorum. Benden sonra
serbest ol, seni böyle
bir sıkıntıya soktuğum
için de beni affet!...”
dedi.

YOZGAT’TA TRAFiK

YOZGAT’TA KÜTÜPHANELER

‘YASAYACAK’

KAZASI: 1 ÖLÜ

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında
1 kişi hayatını kaybetti. Saraykent İlçesi’nde
meydana gelen kazada
Ahmet Taşdemir yönetiminde bulunan araca,
Avrupa plakalı aracın çarpması sonucu Selami
Taşdemir'in oğlu Ahmet Taşdemir olay yerinde
hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır
yaralanan yolcular hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eda DEMİREL

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın sık sık dile getirdiği ‘Her ilçeye en az bir Yaşayan Kütüphane’ sloganı ile çıkılan yolda

ilerleme devam ediyor. Sarıkaya İlçesi’nde kurulması planlanan kütüphane için protokol imzalandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TMO
ve Sarıkaya Belediyesi arasında protokol
imzalanan protokolde konuşan Yozgat Valisi
Ziya Polat, “Her ilçemize bir kütüphane
yapacağız. Ancak bu kütüphanelerimiz
yaşayan kütüphane olacak. Yani içerisinde
her türlü donanımı olan, çocuklarımız için,
kadınlarımız için bir yaşam merkezi olan
kütüphaneler olacak. Amacımız sadece
kütüphane binası yapmak değil, bu binaları
yaşayan birer merkez haline getirmek.
Gençlik merkezinin, gençlik ofisinin içinde

olduğu, bahçesi uygunsa kafesinin olduğu,
kadın girişimci kooperatiflerimizin olduğu
bir merkez haline getirme amacındayız.
Halk eğitim kurslarımızı destekleyip,
gençlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza
uygun ortamlar sağlamak istiyoruz” şeklinde
konuştu.
BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “İlçe
Merkezinde bulunan TMO ya ait arsa
protokol ile Belediyemize tahsis edildi.

FIRARI FETÖ'CÜ

YAKALANDI
Yozgat’ta Fetullahçı
Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
üye olmaktan hakkında 6
yıl 3 ay kesinleşmiş hapis
cezası bulunan şahıs
yakalandı.
Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri,
silahlı terör örgütüne üye
olmak suçundan 6 yıl 3 ay

kesinleşmiş hapis cezası
ve hakkında yakalama
emri bulunan polis
memurluğundan ihraç Y.A.’yı
Şefaatli ilçesinde yapılan
operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin
ardından Y.A., çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
İHA

Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’ın gayretleri
ile bu değerli arsaya ilçemize yakışır bir
halk kütüphanesi ve sosyal yaşam alanı
oluşturmak amacıyla Valiliğimizle protokol
imzaladık. En kısa sürede Belediye
olarak yapımına başlıyoruz. Arsanın
tahsisinde emeği geçen başta Valimize,
değerli milletvekillerimize, siyasi parti
temsilcilerimize , TMO yönetimine ve Kültür
ve Turizm Müdürümüze teşekkür ediyorum.
İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Yozgat siyasetinin amaları…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Beğenirsiniz beğenmesiniz,
Yaptıklarını kabul
edersiniz etmezsiniz,
Siyasi söylemleri hoşunuza gider gitmez,
Artıları-eksileri, varları-yokları,
20 yıldır süre gelen
AK Parti iktidarının
önemli, marka, kendini bir şekilde kabul

ettirmiş otorite isimlerinden bir tanesidir
Sayın Bekir Bozdağ.
Konuya neden Bozdağ ismi üzerinden
başladığımı izah edeyim isterseniz.
Mevla şifa versin,
sağlık problemlerini
inşallah geride bırakmış bir siyasetçi profili
ile memleketine gelen
Sayın Bozdağ, her
ilçeyi her beldeyi ve
köyü ziyaret ediyor
insanlarla bir araya
geliyor.
Ziyaretlerine ilişkin değerlendirme bulunacak
olursak genel manada
hava gayet olumlu.
Yaklaşan bir seçimin habercisi olarak
da yorumlayabilirsiniz
bu ziyaretleri tam tersi

hastalık sonrası memleketine özlem duyan
Yozgatlı bir siyasetçinin özlem dolu ziyareti
olarak da.
Mesele olaya hangi
yönden baktığınızla
alakalı.
Aslına bakarsanız
kalem sahiplerinin yorumlarına niyet okuyuculuk değil gerçekler
üzerinden söylemlerde
bulunması gerekir.
İnsanız elbette zaman zaman bizlerin de
niyet okuyuculuk noktasında ister istemez
beise düştüğü durumlar olur mu, olur!
Mesele gerçekleri
işine gelse de gelmese
de dile getirebilmektir.
İşte bu hususta ziyadesiyle ısrarcıyız.

Sayın Bozdağ, dün
doğum yeri olan Akdağmadeni’ndeydi.
Burada hem partilileri hem devlet erkanı
hem de şehrin belediye başkanı ile görüşmelerde bulundu.
Ziyaretine ilişkin
detayları haberimizde
bulacaksınız.
Ancak bir detay var
ki onu yüksek sesle
dile getirmekte fayda
görüyorum.
Çayıralan Belediye Başkanı Sayın
Ömer Codar, Sayın
Bozdağ’ın Çayıralan
ziyareti sonrası sitem
dolu açıklamalarda
bulundu.
Sayın Bozdağ’ı ‘bir
devlet adamı olarak
tanıdığını, saygı duy-

duğunu ve kabullendiğini’ vurgularken
Codar, ilçe ziyaretleri
kapsamına belediyeyi
almamasından üzüntü
duyduğunu dile getirdi.
Haklı mı, haklı!
Peki ben Bekir Bozdağ olsam CHP’li belediyeyi neden ziyaret
etmem!
Türkiye politikasındaki AK Parti-CHP ayrımı yüzünden,
Yerel faktörler yüzünden,
Mahalle baskısı yüzünden,
Ya da hiçbiri!
Bir gerçeği dile getirmek adına şıkları arıtmak pek ala mümkün.
Mümkün olmayan
ise Çayıralan’daki du-

rumun aslında bir Yozgat gerçeği.
Yozgat’ta maalesef
Yozgat gerçekleri çerçevesinde bir araya
gelmiyoruz.
Mesleki tecrübeme
de dayanarak şunu
söylemek istiyorum,
mahalle baskısı, partilerin kendi içindeki
ayrılıkları, yerel faktörler…
Bunlar Bekir Bozdağ
gibi siyasette marka
olmuş ismin CHP’li
Çayıralan Belediye’sini
ziyaret etmesine mani
oluyor.
Yaşadığımız şehir
adına isimlerin ötesinde yıllardır yaşadığımız
ayrılıkların bir tesiri
aslına bakarsanız bu
durum.

Acı ama gerçek.
Çok istese de bir
AK Partili CHP’li ile
yönetimsel anlamda
birliktelik, ortak fikir
sunamıyor, Cumhur
İttifakı olmasaydı bir
MHP’li AK Partili ile ne
yapabilirdi?
Buna rağmen siyaset ötesi bir duruşla
Yozgat adına birliktelik
sağlayalım desek de
olmuyor kıymetli hemşerilerim şimdilik pek
de olacak gibi durmuyor.
Bozdağ, CHP’li Codar’ı, ziyaret etmek
ister miydi, bana sorarsınız isterdi.
Ama…
İşte her şey o amalara gelip takılıyor kıymetli Yozgatlılar.

KURTULUS
Yozgat’ta aşılama oranı istenilen düzeyde değil

RECETESi ASIDA

Yozgat’ta aşılama oranlarının düşük olması endişe verici bir şekilde devam

ederken, Yozgat Valisi Ziya Polat da vatandaşlara ‘aşı’ çağrısı yapmıştı.

VALİ ZİYA POLAT

Vali Polat, Yozgat’ta aşılamanın istenilen düzeyde
olmadığını belirterek, “Değerli Hemşehrilerim,
Yiğitler Şehri Yozgat’ımızda maalesef aşı oranlarımız
düşük. Lütfen Hepimiz İçin Yozgat İçin aşılarımızı
yaptıralım” ifadelerini kullanmıştı. Yine Yozgat
Gündemi programına katılan Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları
Uzmanı, Prof. Dr. Taner Demirer de aşı karşıtlarına
kulak asılmaması gerektiğini belirterek, “Halk arasında
dolaşan aşı ile ilgili söylentilerin hiçbir tıbbi dayanağı
yok. Lütfen bunlara kulak asmadan aşılarımızı olalım”
ifadelerine yer vermişti. Eda DEMİREL
PROF. DR. TANER DEMİRER

YOZGATLI NE DiYOR?

Yozgat’ı yasa boğan ölüm

Biz de Yozgatlı vatandaşa “Aşı
oldunuz mu? Aşı haritasında
geri durumdayız, sizce
insanlar neden aşı olmuyor.
Covid-19 hastalığına inanıyor
musunuz? Yakınlarınızdan bu
hastalığa yakalanan oldu mu?”
sorularını yönelttik. Sokaktaki
vatandaşın çoğunluğu herkesin
aşı yaptırmasını ve bir an önce
hastalıktan kurtulmayı istiyor.

Rüstem
Erdoğdu: Ben
aşı olmadım.
Ama olmayı
düşünüyorum.
Vatandaşların aşı olmaması
cahilliğimizden tek kelime
ile bunu söylerim. Hastalığa
inanıyorum. Hastalık var.
Hastalığın etkilerini de
etrafımızdaki insanlardan
gördük. Ama insanoğlu biri de
ben isem biraz cahilliğimizi
ön plana alıyoruz. Çekimser
davranıyoruz. Aşı olunması
gerekiyor. Aşı olma taraftarıyım.
Olmadığım halde bunu net
şekilde söyleyebilirim.
Muzaffer Yıldırım:
Ben aşı oldum.
Ben Yerköy’de
oturuyorum. Millet
neden aşı olmasın
ki. Aşı iyi bir şey. Bu
aşıya inanmayanları
bilemem ama ben inanıyorum.
Herkes aşı oluyorsa biz de
olacağız. Yakınlarımızdan
virüse yakalanan olmadı.

GENÇ DOKTOR TRAFIK

KAZASINDA HAYATINI KAYBETTI

Mustafa Ekinci: Ben
3 aşımı da oldum.
Ben açık söyleyim
ki, aşı olmayanların
hepsi ölsün. Devlet
bunu eğer öneriyorsa
bir şey var. Herkesin
aşı olması gerekir. Sokakta
geziyorlar. Elini kaldırıp yumruğu
vuracaksın. Maske takmıyorlar.
Ondan sonra 55, 100, 500 oldu
deniyor. Hükümet aslında
bırakacak. Ölen ölsün. Kalan
sağlar bizim olsun.

Recep Tiftik:
Ben aşımı oldum.
Bazıları aşı olmuyor
onu ben bilemem.
Hâlbuki olmak lazım.
Profesörler bu konuyu
konuştukları için
demek ki faydası var.
Olmasaydı söylerler miydi? En iyisi
aşı olunup çıkılması. Kimisi alman
aşısında ağrı sızı var diyor. Ben
vurundum bende bir şey olmadı.
Beni inanmıyorum da desem her
şey Allah’tan gelir. Cenabı Allah
her şeyin hayırlısını versin.

Atasoy Eraslan: Aşı
oldum. Aşı haritasında geri
durumdayız. Neden aşı olmak
istemiyorlar bilemiyoruz.
Çevremizde ben virüse
yakalandım. Bu hastalığa
inanmıyordum ama ben de
hastalanınca inandım.

Mustafa Öztürk:
Ben aşımı oldum.
Vatandaşların aşı
olmaması bizim
Yozgatlı olarak
boş vermemiz.
Aldırış edilmiyor.
Vatandaşın umurunda değil.
Ondan dolayı nemelazımcılık
var. Bu hastalığa inanılmaz mı?
Ben bu hastalığı geçirdim. Ben
ve ailemden sonra çocuklarım
yakalandı. Geçen sene Kurban
Bayramında hastanedeydim.

Yozgat Şehitler Fen Lisesi
mezunu Yozgatlı hemşerimiz
göz doktoru Mert Şimşek,
Korkuteli Antalya yolunda
geçirdiği kazada hayatını
kaybetti. Şimşek’in vefatı
Yozgat’ta derin üzüntüye
neden oldu.
Ankara’dan eşiyle
tatil için Antalya’ya
giden doktor çift
otomobilleriyle
şarampole uçtu.
Hurdaya dönen
otomobildeki
doktor çiftten
Mert Şimşek
(35) kaldırıldığı
hastanede hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
kaza, Pazartesi öğle
saatlerinde Korkuteli- Antalya
Karayolunun Tahtalı Beli
mevkiinde meydana geldi.
Ankara’dan Antalya’ya tatile
giden Mert-Aslıhan Ensari
Şimşek, doktor çiftinin içinde
bulunduğu 06 AS 0647 plakalı
otomobil belirlenemeyen bir
nedenle kontrolden çıkarak
şarampole girdi. Metrelerce
savrulan otomobil yaklaşık
15 metre yükseklikten uçtu.
Kazada, Aslıhan Ensari

Şimşek ile Mert Şimşek
ağır yaralandı. Bölgedeki
sürücüler kazayı 112 Acil
Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla kaza yerine gelen
sağlık ekipleri ambulanslarla
hastaneye kaldırıldı.
Mert Şimşek, yapılan tüm
müdahaleye rağmen
hayatını kaybetti.
Aslıhan Ensari
Şimşek'in ise
tedavisinin
devam ettiği
öğrenildi.
Şimşek'in
cenazesi otopsi
için Adli Tıp
Kurumu morguna
gönderildi. Acı haberi alıp
morga gelen Mert Şimşek’in
yakınları büyük üzüntü
yaşadı. Morgdan alınan
Şimşek'in cenazesi, toprağa
verilmek üzere Ankara'ya
götürüldü. Bu sırada
Mert Şimşek’in bir yakını
gözyaşlarına boğulurken,
yanındakiler tarafından
güçlükle ayakta tutuldu.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Mert Şimşek’e
Allah’tan rahmet, ailesi ve
sevenlerine baş sağlığı
dileriz. Eda DEMİREL

ALLAH
RAHMET
EYLESİN
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Yozgat’ın Çınarları

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Arefe günü canım
arkadaşım Neslihan
Ergörün aradı Arzu’yla
sohbetler programına
şahane bir konuk buldum.
Seni tanıştıracağım
hemen gel dedi koşarak gittim. Neslihan’la
buluştuk havuzlu bir
konağa girdik. Konak
dışarıdan bile şahane
duruyordu.
Kapıyı çaldık, yaşlı
bir bayan açtı kapıyı.
Güler yüzüyle karşıladı
bizi.
Ama uzun süre
ayakta duramıyordu.
Uzun boylu kır saçlarını toplamıştı.
Eski sinema artistlerine benziyordu.

Konak iki katlıydı aşağıda misafir etti bizi.
Neslihan beni tanıttı.
Daha sonra Arzucum;
Aygün teyze de Eski
Belediye Başkanı Salim
Korkmaz’ın kızı dedi.
Aile büyüklerimden
duyduğum çok sevdikleri Belediye Başkanı
Salim Korkmaz’ın kızı
karışımdaydı. Hem
heyecanlandım hem
gururlandım. Edebiyat
öğretmeniymiş Aygün
teyze. Cemil Çiçek’i,
amcamı, Taha Akyol’u,
Haşim Kılıç’ı, Aykut
Cengiz Engin’i hep
o okutmuş. O kadar
güzeldi ki şimdi böyle
güzelse gençliğinde
nasıldı kim bilir diye
geçirdim içimden. O
kadar güzel konuşuyordu ki sabaha kadar
dinleyebilirdim. 88 yaşında Aygün teyze. O
kadar donanımlı bilgiliydi. Annesinin babası
da kadıymış. O kadar
köklü bir aile ki babaları o dönemde kız
çocukları da okuyacak

diye bütün çocuklarını
okutmuş. Hem komik
hem çok zeki Aygün
teyze. Devlet Opera
Balesine Amerika’dan
gelen yeğeniyle oyunlar izlemeye gidiyor.
Don Kişot oyununu,
izlediği diğer oyunları
çok beğendiğini anlatıyor. Aman Allah’ım
diyorum hala donanmaktan sanatsal faaliyetlerden vazgeçmiyor. Nasıl güzel bir şey
bu. Eski Yozgat’tan
bahsediyor düğünlerden cenazelerden.
Bir evde cenaze varsa
mahalledeki düğün
iptal edilir, davul zurnasız çıkar gelin diyor.
Aygün teyze dizlerinden rahatsız kaç
kere düşmüş ameliyatlar geçirmiş bacağından. Üst katı
gezdireyim size diyor.
Konak hiç bozulmamış.
Tarihiyle dokusuyla oynanmamış. Üst
katta odalar var. Her
bir odanın adı var.
Avizeler, fotoğraflar,

sandıklar, yataklar,
yorganlar duvardaki
fotoğraflar elektrik
düğmeleri, tavanlar
tarih kokuyor. Şömineli oda var kafesli
oda var kafesli odada
ilk önce Salim beyin
kız kardeşleri kalırmış.
O dönem kız çocukları
dışarı bakmasın diye
pencereler kafes şeklindeymiş. Gardıropların üstü çiçek desenli
fakat her kapakta ayrı
bir çiçek figürü var
duvarda Arapça bir
yazı var odanın birinde İsmet İnönü’nün
fotoğrafı var. 1956
yılında konağa misafir
olarak gelmiş Salim
beye çok inanır, güvenirmiş. Ben Salim
beyden başka kimsede
kalmam demiş ve Salim beyde bütün misafirperverliğiyle ağırlamış. Adnan Menderes
aramış benim partime
gel diye çağrıda vaatlerde bulunmuş Salim
beye. Fakat Salim bey
partisine sırt çevirme-

miş Salim beyin boyu
çok uzunmuş kalıplıymış. Belediye düğün
salonu hal ve otogar
onun eseriymiş. Tam
kalıbının adamıymış
kalıbı kadar yüreği de
büyükmüş. Çok ileri
görüşlü ahlaklı bilgili
çalışkan bir insanmış.
Daha sonra içeri Behçet amca giriyor. Salim beyin oğlu. Uzun
boylu renkli gözlü
kendimi tanıtıyorum
dedemleri tanıyor oda
dünya tatlısı bir insan
emekli olmuş İstanbul
TED Koleji Derneğinin Divan Başkanlığını yapmış. Geçen yıl
ayrılmış. O kadar naif
ki yakışıklı kibar. Babasını anlatırken onu
övüyormuş reklamını
yapıyormuş duygusuna kapılmamızı istemiyor. Bu durumdan çok
çekiniyor. Çok gururlu
çok düşünceli ve küçük
bir anısını anlatıyor;
Belediye de arsa satışları varmış ertesi güne
ihale olacakmış. Salim

Bey evde namaz kılarken Behçet amcanın
abisi Behçet amcaya
göz işareti yapıp yarın
madem arsa satışı var
bizde ihaleye girelim
demiş. Salim bey namazda selamını vermiş
ayağa kalkmış ben
namazdayken bir şey
konuşuyordunuz ihaleye girecekmişsiniz öyle
mi. Herkesin verdiğinin
iki katını dahi verseniz
size o arsadan bir tane
bile vermem. Salim
bey çocuklarını arsa
sahibi yaptırdı dedirtmem. Sizi de ömür
boyu o damgaya mahkum ettirmem diye
sinirlenmiş. Abisi baba
şaka yaptık seni kızdırmak için yaptık dese
de çok sinirlenmiş
Salim bey. Ne kadar
ahlaklı namuslu hak
yemeyen bir insanmış.
Bu haysiyet meselesi
işte. Aile büyüklerim
hep onurlu diye bahsederdi. Salim Beyden
çocukları da babaları
gibi çok onurlu. Soh-

bet ettik Behçet amca
anlattı biz dinledik
yol yorgunu oldukları
için yormak istemedik
daha fazla. Konaktan
ayrılırken bambaşka
bir gün geçirmiştim
sanki rüyada gibiydim
onlardan ayrılmayı
hiç istemedim bunlar gerçek Yozgatlılar
işte. Gerçek Yozgatlı
bunlar. Özlediğim
hasret kaldığım sohbet bunlar. Hepsine
kucak dolusu sarılmak
sarmalamak istedim.
Dede dostuydu. Onlar çok değerli çok
kıymetliler Yozgat’ın
çınarları mihenk taşları. Yozgat nörüyondan
sıracalıdan ibaret değil. Dışarıda ki insanlar
Yozgat’ı kaba saba
olarak tanıyor ve ben
buna çok üzülüyorum
Aygün teyzeyi Behçet
amcayı gözlerine sokmak istiyorum gerçek
Yozgatlı bunlar diye.
Allah ikisine de hayırlı
ömür versin iyi ki tanımışım iki koca çınarı.

BOZDAĞ, MEMLEKETiNDE

HASRET GiDERDi KÖYLER BOŞALDI,
BEKİR BOZDAĞ
MHP'Lİ BAŞKAN
NEZİH YALÇIN'I DA
ZİYARET ETTİ

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ’ın Yozgat
ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.
Merkez ve ilçelerde çeşitli ziyaretlerde bulunan,
istişare toplantıları düzenleyen Bozdağ’ın son
adresi Akdağmadeni İlçesi oldu. Akdağmadeni
sanayi kavşağında karşılanan Bozdağ, Kültür
Merkezinde hemşehrileri ile bir araya gelerek
hasret giderdi.
Bozdağ’a, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf
Başer, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender

Nazlı, Ak Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı
İlknur Ünal, Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir ve Akdağmadeni İlçe
Başkanı Adem Darımla da eşlik etti.
BİLGİ ALDI
Bozdağ, Akdağmadeni Kaymakamlığını ve
Akdağmadeni Belediyesi’ni de ziyaret etmeyi
ihmal etmedi. Bozdağ, Kaymakam İrem Baha
Yağan ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın’dan
ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eda DEMİREL

İŞLER DÜŞTÜ

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 56 yaşındaki
Bezenler Market sahibi Nizamettin Bezen oldu. 25 yıldır
esnaf olduğunu belirten Nizamettin Bezen’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.

KÖYDEN GELDİM ESNAF OLDUM
1996 yılından bu tarafa esnaf olduğunu
belirten Bezenler Market sahibi Nizamettin
Bezen, “Kırım köyünde oturuyordum.
Gelmeden önce köyde malcılık ve hayvancılık
ile uğraşıyordum. Buraya geldim esnaf olarak
başladım ve devam ediyorum” dedi.
ESNAF OLACAĞIM DEDİM GELDİM
Bezen, “Hayalimde de köydeyken
esnaf olacağım dedim. Çıkıp Yozgat’a
geldim ve esnaf oldum. Hayalimi de
gerçekleştirdim” dedi.
KÖYLER BOŞALDI İŞLERİMİZ
DÜŞTÜ
Dünden bugüne esnaflık hayatında
değişimler olduğunu belirten
Bezenler Market sahibi Nizamettin
Bezen, “O zamanlar bizim köylerde
daha çok insan vardı. Göç verdiler.
İşlerimiz o zamanlar daha iyiydi.
Çünkü köylü ile biz daha fazla
çalışıyoruz. Köyler boşaldı,
marketler çoğaldı. Bizim
işler bu nedenle
düştü. Eskisi kadar
işimiz kalmadı”
AHİLİK
GELENEĞİ
YOK
Bezenler
Market
sahibi

Nizamettin Bezen, “Yozgat’ta ahilik geleneğini
görmüyorum. Eskiden de yoktu. O yüzden
tam bilemiyorum” dedi.
HELAL SERTİFİKALI
ÜRÜNLER SATIYORUM
Yozgat’ta helal sertifikalı ürünler sattığını
ifade eden Bezen, “Marketimizde köy ürünleri
ve
helal sertifikalı ürünler satmaya
gayret ediyorum. Yoğurt,
peynir gibi organik ürünler
satıyorum” dedi.
İŞİNİ DÜZGÜN
YAPSIN
Bezenler Market
sahibi Nizamettin Bezen,
“Yeni işyeri kuracaklar
işini bilerek, düzgün
yapmalarını tavsiye
ederim. Bildikleri işi
yapmalarını isterim” diye
konuştu.
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OHRİ’DE BİR TİKA AÇILIŞI VE UNUTULAMAZ BİR AKŞAM!
“Çıkayım Gideyim Urumeli’ne, Arz-ı Hâl Edeyim Beylerbeyine” -3
BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Heyette bulunan

ismi Eyüp olan polis memuru bir arkadaşımız:
“Allah aşkına yeter Hocam!
Yapmayın ne
olur, daha fazlasını
kaldıramayacağım!
Ben Hazreti Eyüp

değilim, Akdağlı
Eyüp’üm yahu!”
deyiverdi kısık bir
sesle!
Elbette ki o gün
Ohri’de şahit olunanlar, gelip geçmiştir.
Fakat açtığı yara

sızlamaya devam
etmektedir.
Buna benzer
dertler, benzersiz
çileler Balkanlar’ın/
Rumeli’nin her tarafında da yaşanmıştır aynıyla.
Söze Hatime

Çekmek
İnce bir tertip
eseri yeni dertlere duçar olmamak
adına, dertli olup
üstün bir akılla
gayret gerekmektedir!
Ânın heder edil-

meye tahammülü
yoktur!
Dünyada da bir
düzen vardır. Çok
çalışılmaz, hizmet
ânında götürülmezse sıkıntı artar da
artar! Kahire’de bir
dostumuz Hasan

el-Bennâ merhumun: “İşimiz zamanından çoktur.”
sözünü nakletmişti.
Tam da bu işte!
Hele Rumeli’de,
hele de bal ve kandan ibaret Balkanlarda!

İKTİDARIMIZDA BASIN

ÖZGÜR OLACAK
DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz,
24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı
ile yaptığı açıklamada, “Biz iktidara
geldiğimizde basın özgür olacak” dedi.
Gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı
kutlayan Yılmaz, haber alma hürriyetinin
kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Yılmaz, açıklamasının devamında şunları
kaydetti; “Gerçek bir demokrasinin
olmazsa olmaz koşullarından birinin
halkın haber alma hürriyeti olduğu su
götürmez bir gerçektir. Bugün ülkemizde
maalesef ulusal basının yüzde 95’i
mevcut Ak parti iktidarı tarafından
devlet imkanları kullanılarak kontrol
edilmektedir. Ak parti iktidarının kontrol
etmediği özgür basın mensupları
ve kuruluşları ise iktidar tarafından
uygulanan baskı ve sansür yoluyla tam
bir cendere altına alınmış durumdadır.
Ülkemizde iktidarı basın yoluyla
eleştirmek ve hatta buna cüret etmek
iktidar mensuplarınca adeta vatan
hainliği ile özdeşleştirilmektedir. Bugün
itibarıyla 128 davada 274 gazeteci
yargılanmakta olduğu gibi sadece
son 4 ayda 400 habere erişim engeli
getirilmiştir. İktidar mensupları bunlarla
da yetinmedikleri gibi önümüzdeki
Ekim ayından getirecekleri yeni sansür
yasaları yoluyla internet medyasını
da susturmayı planlamaktadırlar.
Yerelde ise Ak parti iktidarının yerel
basına dönük en büyük baskı aracı
resmi ilanlar yoluyla olmaktadır. Yerel
basında Ak parti iktidarına dönük
haber yapmak resmi ilan alamamak
için en temel gerekçe oluşturmaktadır.
Adeta yerel basın resmi ilan tekeli
kullanılarak terbiye edilmeye
çalışılmaktadır. İnancımız odur ki her
istibdat rejiminin bir sonu vardır
ve o son da Ak parti iktidarı için
son derece yakındır. İktidar
basına uygulamış olduğu
sansür ve baskı
yoluyla sadece

bugünkü istibdat rejimini uzatmaya
çalışmaktadır. Deva partisi iktidarında
ilk yapılacak olan işlerin başında
parti programımızda da açıkça ortaya
koyduğumuz üzere hür basın önündeki
tüm engelleri kaldırmak olacaktır.
Vatandaşlarımızın haber alma hürriyeti
bizim nazarımızda en mukaddes
hürriyettir. Ayrıca Deva partisi iktidarında
yapılacak olan yasal düzenlemelerle basın
mensuplarımızın özlük hakları ile ilgili her
türlü sorunları çözülecek ve gazetecilik
bir suç olmaktan çıkarılıp yasal güvence
altına alınmış bir kamusal görev olarak
görülecektir. Bu vesile ile Deva partisi
il başkanı olarak şahsım ve il teşkilatım
adına her şeye rağmen özgür gazetecilik
yapmak uğruna mücadele veren yerel
basın emekçilerimizin 24 Temmuz Basın
bayramını kutlarım . Dileğimiz ve tüm
çabamız önümüzdeki yıllarda 24 Temmuz
basın bayramını gerçek bir bayram
olarak kutlamak ve bunun kıvancına ortak
olmaktır” dedi. Murat KARATEKİN

BELEDIYE ÜRETECEK,
AKDAĞMADENI KAZANACAK
Akdağmadeni Belediyesi, projelerini
hayata geçirmeye devam ediyor. Üretken
belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını
dile getiren Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, poşet
fabrikasının üretime başladığını
söyledi.
Sıfır Atık Projesiyle toplanan atıkların
geri dönüştürüldüğünü anlatan
Başkan Yalçın, “Hem çevreyi
koruyor hem de poşet üretimi
yaparak kendi ihtiyacımız olan
çöp torbalarını vatandaşlarımıza
ulaştırıyoruz” dedi.
HEDEFİMİZ GELİŞİM
Akdağmadeni’nin
gelişmesi için çalıştıklarını
dile getiren Yalçın, “Klasik
belediyecilik anlayışıyla

değil çözüm bulan, ilçede eksikliği hissedilen
her alanda çalışmalar yürüten, üreterek
değer kazandıran, yeni ve dinamik bir
hizmet anlayışını sahaya yansıtan hizmetler
gerçekleştiriyoruz. Günümüz şartlarında
artık kendi enerjimizi kendimiz üretecek,
geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye
kazandıracak, kaynaklarımızı en iyi
şekilde kullanacağız. Akdağmadeni
Belediyesi olarak üreterek
ilçemizi geliştirmeyi hedefliyoruz.
Ürettiklerimizi de değerli
vatandaşlarımızın hizmetine
en güzel şekilde sunmak her
daim önceliğimizdir. Haydi
Akdağmadeni, naylon atıklarımız
çöp torbası, çevremiz tertemiz
olsun” şeklinde konuştu. Eda
DEMİREL

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrenci Kimlik
Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Emre BURCU

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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VALi ZiYA POLAT

PERSONELLE BAYRAMLAŞTI
Yozgat Valisi Ziya Polat, Kurban bayram
tatilinin ardından valilik çalışanlarıyla
bayramlaştı.
Valilik makamında gerçekleşen
bayramlaşma töreninin ardından açıklama
yapan Vali Polat “Ülkemizin ve dünyamızın
içinden geçtiği bu zorlu süreçte hepiniz

görevlerinizi büyük bir gayret ve azimle yerine
getirdiniz, hepinizden Allah razı olsun. Biz
çalışma ortamımızda maske, mesafe, temizlik
kurallarına uygun hareket ediyoruz. Bu şartlarda
görevinizi hakkıyla yerine getirdiğiniz için
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

ÇiFTÇiYE ÜNIVERSITEDE
ANIZ UYARISI
Yerköy Ziraat Odası Başkanı
Cahit Metin, anız yakmanın torağın
verimini düşürdüğünü belirterek,
binlerce canlının yanması ve tabiatta
doğal dengenin bozulmasına da
sebep olduğunu söyledi.
Başkan Metin yaptığı
açıklamada; hasat dönemiyle
birlikte çiftçileri anız yakılmaması
konusunda uyardı. Anız yakmanın
hem toprağa hem de doğaya büyük
zararlar verdiğini söyleyen Başkan
Metin, “Sap ve anızın yakılması
neticesinde bitkilerin büyümesini
teşvik eden karbon ve azotta kayıp
meydana geliyor. Yakılan anızlardan
çıkan dumanların çevreye verdiği
zararda ciddi boyutlardadır. Anız
yangınları; toprağın su tutma
kapasitesinin azalmasına, su ve
toprak erozyonunun artmasına,
omurgalı ve omurgasız canlıların
yok olmasına kısacası toprağın
verimsizleşmesine ve doğanın
ölümüne
neden
olmaktadır.
Toprağın
verimini
topraktaki
mineral,
gübre ve
biyolojik
canlılar

belirlemektedir. Anız yakmak,
toprağın veriminin azalmasına
neden olmaktadır. Anız yakan
çiftçimiz, daha fazla gübre atmak
zorunda kalmaktadır. Toprağa
kazandırılmayan anız, daha fazla
gübre kullanılmasına dolayısıyla
maliyetin artmasına neden
olmaktadır. Anız ateşinden uzak
duran çiftçilerimiz, hem gübreden
tasarruf etmekte hem de daha fazla
verim almaktadır ” dedi.
Kuraklık sebebi ile anız
saplarının da değerlendirildiğini
söyleyen Metin, “Bu yıl kuraklık
sebebi ile anızların sapları
çoğunlukla değerlendirildi. Çünkü
sap olmadığı için çiftçilerimiz
biçerdöverleri özellikle saman
yapan makineleri tercih etti. Hal
böyle olunca anız sapları da
değerlendirilmiş oldu.
Çoğu çiftçimiz ise mayıs
aylarında ekinlerin yanması
ile yeşilken biçimini yaptı,
yada yeşilken sürümünü yaptı.
Sadece çiftçilerimizi değil; piknik
için mesire alanlarına giden
vatandaşlarımızı da uyarıyoruz.
Söndürülmeyen bir piknik ateşi
rüzgarında etkisi ile telafisi mümkün
olmayan yangınlara sebebiyet
verebilir bu bakımdan özellikle bu
aylarda vatandaşlarımızın daha
duyarlı olmalarını istiyoruz.”
diye konuştu. Haber Merkezi

BAYRAMLAŞTILAR
Kurban Bayramı münasebetiyle Yozgat Bozok
Üniversitesi Bozok Sosyal Tesisleri bahçesinde
Akademik ve İdari personelin katılımıyla bayramlaşma
töreni yapıldı.
Pandemi tedbirleri kapsamında, birlik ve
beraberliğinin güçlenmesi ve ortak manevi duyguların
paylaşılmasına vesile olan bayramlaşma törenine, Rektör
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz Prof. Dr. Yücel
Güney Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte
dekanları, akademik ve idari personel katıldı.
Bayramlaşma töreninde tek tek, her personelin
bayramını kutlayan Rektör Karadağ, Yozgat Bozok
Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

nice bayramlar geçirilmesi dileklerinde bulundu.
Karadağ: “Bayramlar paylaşıldıkça çoğalan, büyüklerin
hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği, sevinçlerin
paylaşıldığı en güzel zaman dilimidir. Bu bayramlaşma
töreni dolayısıyla da bu duyguyu tekrar yaşadık. Çünkü
Bayramlar, bizi biz yapan bizi millet yapan en önemli
mayadır. Bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan
bayramlaşma törenimize katılan değerli çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Kurban Bayramı'nın
milletimize ve İslam alemine güzellikler getirmesini
temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma programına katılan Akademik ve İdari
personele ikramlarda bulunuldu.
Eda DEMİREL

Cüzdan içerisinde bulunan Nüfus Cüzdanımı ve
Ehliyetimi Banka Kartlarımı ve Kredi Kartlarımı
kaybettim. Hükümsüzdür. Muhlis GÜNER
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MILLI EĞITIMDE GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA
Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Yazıcı, Kurban
Bayramı sonrası Milli Eğitim
Müdürlüğü çalışanlarının
bayramını kutlamak için
geleneksel bayram töreni
düzenledi. Bayramlaşma
töreninde bir konuşma yapan
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı; “ Her bayram
döneminde bayram sonrasında
personelimizle birlikte bir
bayramlaşma geleneğimiz
var. Bayramlar bizim birlik ve
beraberliğimizin, dostluğun,
kardeşliğin, yardımlaşmanın
gündeme geldiği günlerdir.
Kurban Bayramı da hep birlikte
idrak ettik.” dedi.
Haber Merkezi

‘STEM OKULU’NU ANLATTI

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “STEM okulu”nu
yazdı. Böyükata, “STEM ne ki, okulu olsun?
Aslında çokça aşina olduğumuz bir kısaltma.
Akademik çalışmalara konu edilmesine ve
eğitimin pek çok kademesinde uygulanıyor
olmasına rağmen eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlarda halen
bilmeyenler var. Üstelik bu bilmeyenlerin
sayısının oldukça fazla oranda olduğunu
düşünüyorum. Duymuş olanlar veya haberi
olanlar arasında da yanlış bilgi sahibi olanlar
var” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “STEM okulu” ile
ilgili yazısı ise şöyle:
STEM; Fen (Science), Teknoloji
(Technology), Mühendislik (Engineering)
ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin
İngilizce baş harflerinin birleşiminden
oluşmaktadır. Günümüz dünyasında uluslararası
düzeyde bilinen ve küçülen dünyanın yeni
yaşayış biçiminde etkin olan, hayatın her
detayında görülen ve kullanılan neredeyse
bütün ürünlerin ortaya çıkışında, fen bilimlerinin,
teknolojik ve mühendislik geri plânın, doğrudan
ya da dolaylı olarak matematiğin varlığını
görüyoruz. Böyle bir hayatı doğru anlayabilmek
ve nitelikli yaşayabilmek için bu boyutları
bilmek gerekir. Hele de endüstri devrimlerinin
yaşandığı ve ileri teknolojik ürünler ile rekabet
gücü yüksek yenilikçi ürünlerin hayatın her
yönünü kuşatmaya devam ettiği evrede, çok
daha iyi eğitilmiş insana ihtiyaç artmaktadır.
Okullarda teorik bilginin öğretilmesinde,
bunun uygulamaya ve pratiğe, etkiye ve ürüne,
gelişime ve yenilikçi sonuçlara yönelik nasıl
kullanılabileceğinin becerilerini ve tekniklerini
de kazandırmak için STEM eğitimi, iyi bir
yaklaşım durumundadır. Üretim odaklılık,
buluş yapma eğilimi, inovasyon gibi pek çok
kavramla ilişkili olarak düşünmek mümkündür.
Bu yönde bilgi ve becerileri, ileride iş
hayatında da kullanabilecekleri biçimde
öğrencilere kazandırabilmek için okul öncesi
eğitimden yükseköğretime kadar bütüm eğitim
süreçlerine katılmaya çalışılan STEM eğitimi,
disiplinlerarası bir yaklaşım olarak bütün
dünyada kabul görüyor ve yaygınlaşıyor.
Son on yıl içerisinde Türkiye’de de iyice
yaygınlaştığını gördüğümüz STEM için
FeTeMM kısaltması da kullanılmaktadır.
Ancak yaygın olan şekliyle STEM ifadesi kabul
görmüş gözükmektedir. Bütün derslerde hemen
hemen her konuyu farklı bir uygulama alanıyla
ilişkilendirerek disiplinlerarası uygulamaları
ilgili branşa ait bilgi ve becerilerle alakalı
biçimde öğrenciye vermek gerekiyor. Bu, çok
karmaşık olmayan bir konudur. Geçmişinde köy
enstitüleri tecrübesi olan bir eğitim geleneğimiz
var. Yine meslek liseleri aslında yaptıkları
uygulamalar ile bir bakıma STEM ile ilişkili
uygulamalara aşinadır. Toplumumuzun geleneği
ve kültürel yapısı ile de uyum içerisindedir.
STEM çalışmalarında proje tabanlı çalışmalar
da oldukça önem kazanmaktadır.
STEM konusu gelişmiş ülkelerde üzerinde
hızla mesafe alınmış bir konudur. 21’inci
yüzyıl becerilerinin bireylerde bütünleşik
olarak bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.
Yani klasik eğitim sistemi yerine alanların
birbiriyle bütünleşik yapıda olduğunun ortaya
konması gerekiyor. Eğitimin her düzeyinde
bu yapılabilmelidir. Gerçek ve günlük
hayata dair problemlerle ilişkili biçimde
ve çözüm üretmeye yönelik stratejiler ile
bilginin yorumlanabilmesi öemli bir husustur.
Okul öncesi eğitimden üniversitelerdeki
öğretim süreçlerine varıncaya kadar,

böylesi bir anlayışın daha aktif ve canlı
biçimde yansıtılmasında ülke olarak fazla
geç kalmamalıyız. STEM de bu anlayış
içerikli bir yaklaşımdır. Yaratıcı ve hayal
gücünü geliştiren bireylerin yetiştirilmesi,
her bireyin kendi özellikleri doğrultusunda
en üst düzeyde kendini geliştirebilmesi,
zaman ve mekân kısıtlamalarından arınabilen
bireyler yetiştirilmesi, bireylerin kendine özgü
öğrenme teknolojilerini ortaya çıkartabilmesi,
esnek olması ve kendini yenileyebilmesi,
öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sisteminin
geliştirilmesi hep vurgulanmaktadır. Fakat bu
yönde çalışmaların çoğaltılarak hızlandırılması
gerekir.
Geçtiğimiz iki yıl içerisinde pandemi
sürecinde STEM yaklaşımı ve proje konulu pek
çok seminer verdim. Farklı öğretmen, öğrenci
ve velilere yönelik verdiğim seminerlerde bu
konulara yer verip TÜBİTAK – BİTO tarafından
koordine edilen ve okullara yönelik olan destek
programlarının çok uygun fırsatlar sağladığını
da anlatmaya çalıştım.
Daha öncesinde Yozgat Fatma Temel
Turhan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
tarafından, 4 - 5 Kasım 2017 tarihlerinde
düzenlenen "STEM ve Uygulamalarına Giriş"
eğitimi benim yer aldığım ilk faaliyetimizdi.
Verimli ve başarılı bir şekilde tamamlanan
programın düzenlenmesinde o zamanki Merkez
Müdürü Erol Özel’in özverili çabalarının rolü
çok büyüktür. Kendisi yeniliklere açık birisi
olup görev süresince de kurumda
pek çok ilke öncülük etmiştir.
İki gün süren bu etkinlikte,
Kayseri’de öğretmenlik
yapan STEM Türkiye
Elçisi Çelebi Kalkan ile
gönüllü eğitmen olarak
yer aldım. Eğitimlerden
yararlanan öğretmenler
gibi ben de mutlu oldum.
Yine çok faydalı bir
etkinlik de Sorgun İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 22 - 23 Haziran
2019 tarihlerinde “STEM ve
Proje Tabanlı Uygulamalara
Giriş” eğitimi olarak
düzenlendi. Eğitimden
farklı
branşlardan
70 civarında
öğretmen
faydalanmıştı.
Katılmak
isteyen
çok sayıda

öğretmen olmasına karşın maalesef eğitimin
etkili olabilmesi için katılımcı sayısında
sınırlamaya gidilerek 190’a yaklaşan başvuru
sahibi öğretmen arasından seçim yapmak
zorunda kalındı. Sorgun’da nezih bir ortamda
ve oldukça yüksek bir ilgiyle gerçekleştirilen
ve akademik danışmanlığını üstlendiğim
programın koordinatörlüğünü o zamanın
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
yaptı. Kendisi görev yaptığı süre içerisinde,
ilçenin eğitimine katkı verme yönünde her
zaman bizlerle iletişim içerisinde olmuş ve
her fırsatı olumlu biçimde değerlendirmiştir.
Sorgun’da proje faaliyetlerinin yüksek
oluşunda o günlerde yapılan çalışmaların rolü
olduğunu düşünüyorum. Etkinlikte Aksaray
Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Özcan,
Başkent Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi
Hakkı İlker Koştur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Davut Sarıtaş ve
Hakkari Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
Yurdagül Boğar eğitmen olarak yer aldılar ve
gönüllü olarak katkı verdiler. Her birisi çok
değerli bilgiler paylaştı ve uygulama örnekleri
gösterdiler. Akademik birikimlerini ve STEM
alanındaki uzmanlıklarını bildiğim bu değerli
akademisyenlere müteşekkiriz.
Sözünü ettiğim bu program öncesinde 21
Haziran 2019 günü, o zamanlar dekanlığını
yürüttüğüm Yozgat Bozok Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi’nde Yozgat’ta STEM
konusuna ilgi duyan öğretmenler ile bu
akademisyenlerimizden bazılarını bir araya
getirdim. Doç. Dr. Hasan Özcan ve Dr.
Öğr. Üyesi Hakkı İlker Koştur STEM
konusunda değerlendirmelerde
bulundular. Buluşmada Yozgat
BİLSEM ve farklı okullardan
öğretmenler ile üniversiteden
katılanların sorularına cevap verdiler.
Keyifli ve sohbet havasında geçen
tematik bir ortam oluşmuştu.
Buluşmada İstanbul’da 13-14
Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi Merter
Kampüsünde gerçekleştirilen
STEM PD Konferansı (I. Uluslararası
STEM Öğretmenler Konferansı / 1st
International STEM Education
Conference) sonrası
izlenimler ve konferans
içeriğinde yaşanan
başarılı sunum ve
atölyelere dair bilgilerde
paylaşıldı. Bu konferansa
ben de katılmıştım.
Benim için harikaydı.
Öncesinde elim

yaralanmıştı ve sargı içindeydi. Gidebilecek
durumda da değildim. Buna rağmen gitmeyi
tercih ettim. Biraz yorucu geçmesine karşın
oldukça faydalı bulduğum bir programdı. Bu
konferans benim için bir okuldu. Bu toplantıda
oturum başkanlıkları da yaptım. Son derece
faydalı bulduğum toplantıda, Türkiye’de
fedakâr, yeniliğe açık ve idealist düşünceler
ile çalışan öğretmenleri bir arada görmek beni
sevindirdi. Çalışmalarını dinlerken heyecan
duydum, ilham aldım. Konferansta “STEM
Projelerinde Takımın Rolü” konulu bir sunum
yapma imkânı da buldum ve düşüncelerimi
paylaşarak katkı vermeye çalıştım. Böyle
güzel bir toplantının gerçekleşmesi için çaba
gösteren Hacettepe Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı ve Aksaray
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan
Özcan’ı tebrik ederim. Her ikisi de STEM
konusunda tanıdığım ve akademik birikimini
sahaya yansıtan isimlerin öncülerindendir.
Daha sonra kendileriyle, “Matematik ve
Fen Öğretmen Çalıştayı (MaSDiV Çalıştayı)”
için 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Yozgat Bozok
Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu’nda
yine bir araya geldik. Sorgun İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün öncülüğüyle gerçekleştirilen
eğitim etkinliğinde Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
ve Doç. Dr. Hasan Özcan’ın yanı sıra Yozgat
Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
Emine Özgür Şen de ekipte yer aldı. Eğitime
Sorgun’daki okulların yanı sıra diğer ilçelerden
ve Yozgat dışındaki şehirlerden de katılım
oldu. İlgi yüksekti. Toplamda 80 civarında
öğretmen eğitimlerden faydalandı. Matematik
ve fen öğretmenliği uygulamalarında mesleki
gelişime katkı sağlamaya dönük içeriklere sahip
olan MaSDiV Projesi’nin Türkiye ekibinden
olan Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, STEM
öğretmenlerine yeni bakış açıları kazandıracak
yönde örnek uygulamaları etkileşimli ve aktif
katılımlı bir yaklaşımla ortaya koydu. Doç. Dr.
Hasan Özcan ise Matematik öğretmenliği ve
Fen içerikli uygulamaların STEM yaklaşımı ile
nasıl uygulamaya konabileceğini örnekler ile
gösterdi. Yenilikçi anlayışın geliştirilmesine
ve yaygınlaştırılmasına fırsat veren STEM
yaklaşımının öğretmenler ve ilgi duyanlar
tarafından doğru anlaşılmasına katkı verildiğini
düşünüyorum. Sorgulamaya dayalı öğrenmeyi
anlamaya, kavramaya ve uygulamaya dönük
içerikle önce öğretmenlere göstermek
gerekiyor.
STEM Eğitimi konusu halen ülkemizde
yeterince anlaşılmış diyemeyiz. Üniversitelerde
de istenen düzeyde yaygınlaşmış ve derslere
uyarlanmış sayılmaz. Bizim için yeni ve
üzerinde kafa yorulmaya değer bir konu olarak
durmaktadır. STEM konusunda farkındalık,
bilinçlenme ve etkinlik geliştirme bakımlarından
yeni programlara ihtiyaç olduğu açıktır.
Bugünlerde STEM PD Konferansı’nın
ikincisinin (II. Uluslararası STEM Öğretmenler
Konferansı / 2nd International STEM Education
Conference) hazırlığının devam ettiğini
görüyor ve memnun oluyoruz. Toplantı 28-29
Ağustos 2021 tarihlerinde (www.stempd.net/
turkce) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
iş birliği ile Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz
Turizm Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenecek.
Türkiye’nin orta yeri seçilmiş, ne kadar güzel bir
yer! İlgi duyanlar için ulaşım açısından da kolay
olacağını düşünüyorum. Yine okul havasında
geçecek bir toplantı olacağına hiç şüphem yok.
Emek verenleri kutlarım.
“STEM okulu” gibi bir toplantı için
söylenecek daha pek çok şey var elbette ama
burada bu yazıyı noktalamak yerinde olacaktır."
Haber Merkezi
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Güreş Programı Belli Oldu

RIZA KAYAALP NE ZAMAN

MiNDERE CIKACAK?
COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıl geç başlayan Olimpiyat Oyunlarında Milli Güreşçilerinde olimpiyat programı belli
oldu. Güreş Milli takımında yer alan Yozgatlı hemşerimiz Rıza Kayaalp’in de ne zaman mindere çıkacağı belli oldu.
32. Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın
Başkenti Tokyo’da sürüyor. COVID-19
pandemisi nedeniyle bir yıl geç başlayan
Olimpiyat Oyunlarında Milli Güreşçilerinde
olimpiyat programı belli oldu.
Güreş Milli takımında yer alan Yozgatlı
hemşerimiz Rıza Kayaalp’in de ne zaman
mindere çıkacağı belli oldu. Kayaalp, 1 Ağustos
Pazar günü Türkiye saati ile 05:00’da Makuhari
Messe Hall A salonunda ilk maçına çıkacak.
Grekoromen stilde 130 kilo da mücadele
edecek olan Rıza Kayaalp, son 16 turundaki ilk
maçında mindere 1 Ağustos Pazar günü sabah
05:00’da çıkacak.
Grekoromen güreşte 10 Avrupa

şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora
imza atan Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik
madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu
belirterek, "Tek hedefim Tokyo'dan altın
madalya ile dönmek" dedi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlıklarını
sürdüren milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyatlar
öncesi açıklamalarda bulundu. Kayaalp, "Son
hazırlık kampındayız. Artık son yüklenmeleri
yapıyoruz.
Formumuzu zirveye çıkarmaya çalışıyoruz.
En güçlü şekilde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek
için son çalışmalarımızı yapıyoruz" açıklamasını
yaptı.
Pandemi nedeniyle Olimpiyatların

ertelenmesine değinen Rıza Kayaalp, “Geçen
sene bazı sakatlıklarım vardı. Olimpiyatların
ertelenmesiyle onlar iyileşmiş oldu.
Şu an sakatlığım yok. Bomba gibi hazır bir
şekilde Tokyo'ya gideceğiz.
Benim almadığım tek madalya olimpiyat altın
madalyası.
Onu kazanmak en büyük amacım. Eğer
kazanırsam benim için büyük bir başarı olacak.
Tek düşüncem altın madalya almak.
Sonrasında ise bir kaç yıl daha güreşe
devam edeceğim.
20 yılı aşkın bir süredir güreşiyorum. Bu ağır
sporu bu kadar yapmak kolay değil" dedi.
Murat KARATEKİN

BOZOK’TA SEÇMELER SÜRÜYOR
Yozgat 1. Amatör küme
takımlarından Yozgat Belediyesi
Bozokspor’da alt yapı seçmeleri
sürüyor. Mavi-beyazlı takım
Yozgat ve ilçelerinde yetenekli
gençlerin taramaya devam
ediyor.
Yozgat Belediyesi Bozokspor,
gelecek vaat eden Yozgatlı
gençleri önce takıma ardında
Türk sporuna kazandırıyor.
Mavi-beyazlı kulüp Yozgat Dış
sahasında 2009, 2010 ve 2011
doğumlu çocuklara seçme yaptı.
Yozgatlı gençlerin büyük ilgi
gösterdiği seçmelerde yetenekli
olan oyuncular kulüp bünyesinde
alındı.
Yozgat Belediyesi Bozokspor

Antrenörü Oktay Elma, yaz
boyunca seçmelerin süreceğini
dile getirdi.
Elma, “Hemen hemen her
hafta farklı bir yerde seçme

yapmaya gayret gösteriyoruz.
Yozgat ve ilçelerinde farklı
zamanlarda yetenek taraması
yapıyoruz. Burada ki amacımız
Yozgat’ın yetenekli gençlerini

önce takımımıza daha sonra da
Türk futboluna kazandırmak”
dedi.
HAZIRLIK MAÇI
YAPACAĞIZ
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Antrenörü Oktay Elma, U12
takımının hazırlık maçını
yapacağını söyledi.
Elma, “Oyuncularımızın
maç tecrübesi kazanması için
zaman zaman hazırlık maçları da
yapıyoruz. Bugün U12 takımımız
Şefaatli’de hazırlık maçı yapacak.
İlerleyen dönemlerde de Süper
Lig takımlarının düzenleyeceği
turnuvalara katılacağız” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

