31 EKİM 2020 CUMARTESİ

SAYI:2522

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Türkiye açısından büyük bir şans

CUMHUR iTTiFAKI HiZMET ÜRETiYOR
ÇAMLIK TV'YE KONUK OLDU

AK Parti Akdağmadeni
İlçe Başkanı Adem Darımla,
ilçede Cumhur İttifakı
olarak çok güzel işlere
imza attıklarını belirterek,
‘Cumhur İttifakı’na halel
gelmemesi için çalışıyoruz.
AK Parti, MHP kardeş
partiler. Hizmet ise bizim
insanımıza yapılıyor.
Bundan sonra da ortak
çalışmalarımıza devam
edeceğiz” dedi.
Çamlık TV,

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ:

Yozgat’a 90 milyona

yakın destek
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Yozgat’a sosyal koruma kalkanı ile 90 milyona
yakın destek sağlandığını söyledi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Yozgat’a sosyal koruma kalkanı ile 90 milyona
yakın destek sağlandığını söyledi.
>>> 2. SAYFADA

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz'den

KÖPRÜ VAZiFESi

YAPIYORUZ

Akdağmadeni Muhtarlar
Derneği Başkanı
Hakan Özdemir, ikinci
dönemdir muhtarlık
yaptığını söyledi.
Özdemir, Akdağmadeni
Muhtarlar Derneğinin
2011 yılında
kurulduğunu ifade etti.
>>> 2'DE

Akdağmadeni
Bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 97. yıl
dönümü münasebetiyle
Yozgat’ın Akdağmadeni
ilçe belediyesi şehir
merkezini bayraklarla
donattı. >>> 4'TE

BATI Dünyasına Çok
Önemli Hatırlatma!
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Veysel
Filiz, son dönemde Avrupa
ülkelerinde giderek artan İslam
düşmanlığına karşı önemli bir
hatırlatmada bulundu.
Filiz, Avrupa’daki
Müslüman varlığını
hatırlatarak önemli
uyarılarda
bulundu.
>>4'TE

Turizmin
merkezi
olacak
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Millet Bahçesi inşaatına
başlandı. İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, milllet
bahçesinin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu. 7'DE

programlarına ilçelerde
de devam ediyor. Tarık
Yılmaz’la Yozgat Gündemi
Programı’nın son durağı
Akdağmadeni ilçesi
oldu. Yılmaz’ın konuğu
olan Tarım Kredi
Kooperatifleri Yönetim
Kurulu Üyesi ve AK
Parti Akdağmadeni
İlçe Başkanı Adem
Darımla, ilçe faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.
>>> 3'TE

Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldı

PATATESTE
HASAT ZAMANI
Yozgat Merkeze bağlı Kuşçu köyünde ekimi yapılan ve Niğde Patates

Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilen Yerli Patateste hasat yapıldı.

DAHA FAZLA REKOLTE

Tarla gününde konuşan Yozgat Valisi Ziya
Polat, yerli üründen daha fazla rekolte elde
edildiğini söyledi. Yerli üretim sayesinde yurt
dışından tohum almanın da önüne geçileceğini
dile getiren Polat, “Öncelikli çiftçimize
bereketli kazançlar diliyorum. Bugün Niğde’den
enstitüden gelen arkadaşlarımız burada. İlk
defa bu sene dikimi yapılan 8 tane yerli milli
patates tohumunun hasadını gerçekleştirmek
için buradayız. Normal şartlarda Türkiye
ortalaması 3,5-4 ton. Birkaç ürünümüz 6-7 tona
ulaştığı söyleniyor. Böyle bir yerli ürünü kendi
topraklarımızda kavuşturup ve rekoltenin yüksek
çıkması bizim için iyi bir şey oldu. Hayırlı uğurlu
olur. Yozgat’ta 9 bin dekar patates alanımız
var. Yaklaşık 30 bin ton ürün elde ediliyor. Yerli
ürünlerimizin kendi toprağımızda buluştuğunda
minimum 1,5 kat ürün aldığını görmüş olduk bu
bahçe ile. Umarım en kısa zamanda işlemleri
halledip topraklarımızı sadece Yozgat için
değil Türkiye’de ki çoğu toprağımızı kendi
yerli ürünlerimizle buluştururuz. Hem rekolte
bakımından daha fazla ürün alırız. Hem de 12
milyon dolar yurt dışına tohumla ilgili ödeme
yapıldığı söyleniyor" diye konuştu. >> 7'DE
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Efendim
Her an gelirim sana bu kaçıncı
efendim...
Düşmanlar islamı boğmak isterken,
Yere batsın onların hıncı efendim...
Ta ki mahşere dek bekleriz seni,
Sen; gönüllerde inci efendim...
Katre katre biter bu fani ömür,
Bizler yolcu, dünya hancı efendim...

AHMET
SARGIN

Dünyaya bağlanıp gönül yıkanlar,
Süfli bir el; talancı efendim....
Şan ,şöhret ,mal , mülk,sırçadan
köşkler,
Birer oyalama yalancı efendim...

Gönlümde sevgi peteklerin var,
Muhabbet bağının tacı efendim...
Kıvranırken elem içre ruhumuz,
Dermansız derdin ilacı efendim...

Bastığın yerlere türab olayım,
Kapında köleyim elçi efendim....
Uhud dağı ağlar ,Medine ağlar,
Hasretlik içimde acı efendim...

Yollar karanlığa saplansa kalsa,
Ümmetin sevgili minhacı efendim...
İslam bayrak bayrak yükseldi her
an,
Gazanın mübarek kılıncı efendim...

Musa DOĞRUER (TESLİMİ)
EFENDİM (2)

Senin huzurunda dert deva bulur...

Cehalet dağını yerle bir ettin,
Sensin gönüllerde sultan efendim...
Kainat seninle huzuru buldu,
Sensin ilimlerde irfan efendim...
Bir garip gözyaşı görsen ağlardın,
Bu garip yoluna kurban efendim...
Her sözün bir sevgi ,her sözün
hikmet,
Sensin insanlığa mihman efendim...
Ümmetin affını miraç eyledin,
Sensiz yarım kalır iman efendim...
Karanlık yollarda bırakma bizi,
Kılma bizi naçar aman efendim...
Bir gün; dediğimi yapın demedin,
Duruşun bizlere ferman efendim...
Kavrulsa gönlümüz sıcak çöllerde,
Sevgin dizlerime derman efendim...
Bu dünya bir handır konan göçecek,
Menziline varır kervan efendim....

Hakikat bahrine ulaşmak için ;
Emanetin sünnet kuran efendim...
Gönlümüz vuslatın aşkıyla yanar;
Anarız seni her zaman efendim...
Seni anmayan gönüller kördür,
Çıkmazsın gönülden bir an efendim...
Musa DOĞRUER (TESLİMİ)NİĞDE
YA RESUL
Dünyamıza ışık oldun.
Ümmetine aşık oldun.
Merhamete beşik oldun.
Selam sana, sâlât sana.
Kıymetini bilemedik.
Akan yaşı silemedik.
Huzuruna gelemedik.
Selam sana, sâlât sana.
Ne günlere kaldı ümmet.
Ne sevgi var ne de kıymet.
Rab'bim bize etsin himmet.
Selam sana, sâlât sana.

Dinmiyor gözlerde yaşlar.
Bağrımızda düşman kışlar.
Hiç bitmiyor şu savaşlar.
Selam sana sâlât sana.
Ne günlere kaldık Ya Rab!
Yapmıyoruz hayır, sevap.
Kalplerimiz oldu harap.
Selâm sana sâlât sana.
Olduk hep sahte Müslüman.
Olsa idi gerçek iman.
Halimiz olmazdı yaman
Selâm sana sâlât sana.
Sen dünyada bir incisin.
Gönüllerde birincisin.
Kıymazdın biri incisin.
Selâm sana sâlât sana.
Rabbim bize ver hidayet.
Edilmez Hakka ihanet.
Sallü ala ya Muhammet.
Selâm sana sâlât sana.
Özcan KARTAL./ ANKARA

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ açıkladı..

Yozgat’a 90 milyona

yakın destek

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, "Kısa
Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret ve Normalleşme
Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek
Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem" şeklinde
desteklerin ve yardımların yapıldığı tabloyu
paylaşan Bozdağ, ülke genelinde ise sosyal
koruma kalkanı çerçevesinde 39 milyarlık
destek sağlandığını kaydetti. Eda DEMİREL
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’a
sosyal koruma kalkanı ile 90 milyona yakın
destek sağlandığını söyledi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’a
sosyal koruma kalkanı ile 90 milyona yakın
destek sağlandığını söyledi.
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Yozgat'ta
bulunan
milli park

Cepte taşınan
tütün kutusu

Kötü
sevimsiz
Esnek

Hararet
İlave

Uzun ve
özenli
çalışma

Güney
Kafkasyalı
bir halk
Yozgat'a
özgü yemek
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Çok karşıtı
Adakta
bulunma

Asya’da
bir ülke

Türk Malı
(Ksc)

'Tarık…'
(Aktör)

Ortaya
çıkarmak

Daima

Radyum
simgesi
İlkel benlik
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Büyümüş
tiroit bezi
Bir İlimiz

İnkar etmek
Arap sosyalist
diriliş partisi
(kısaca)
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Kertenkele
derisi
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Dış dışarı

Rutenyum
simgesi

Tekrarlanan
bir sayının
toplamı

Boyu
büyüme
İvegen

Şırnak
ilçesi

Soğurma
emme

Lütesyum
simgesi

Kıldan
yapılmış kaba
dokuma
Alamet

Nefesli
çalgıların
en büyüğü
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Yardımcı
yemek
Optik
kaydırma
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Çorba
içilen kap
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Bir
acıma sözü

Açılır kapanır
perde türü

Lümen
kısaltması

Yaratılmış
bütün canlılar

Bir
cetvel türü

Mavi

Hükümdar
hakan

Milimetre
kısaltması

Aklın
ermediği şey

Eski dilde
kucak

Geometride
bir şekil

Nikel
simgesi

Gümüş
simgesi

Konut

Berkelyum
simgesi

Bir meyve

Maden Tetkik
Arama (Ksc)

Alamet

Ahlaklı

Bahreyn
başkenti

Ankara’nın
bir ilçesi

Eskiden
albay

Çalışma
veya iş dalı

Aletler
bütünü

Büyükbaş
hayvan
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Sevinçli

Bir
peygamber
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Tümör

Ahali

Süs ve
gösteriş

Muş ilçesi

Yılın
üçüncü ayı

Bir yerde
oturma
eğleşme
Güreşte
bir oyun

Dava sonuç
belgesi

Yozgat
ilçesi

Boru sesi
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Yeni Zelanda
plaka işareti
Argoda küfür

Mısır
plakası

Favori gözde
sporcu

Kalsiyum
simgesi

Metneryum
simgesi

Kumlu
toprak
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Resimdeki
Yozgat
Baro
Başkanı
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KÖPRÜ VAZiFESi YAPIYORUZ
Akdağmadeni Muhtarlar Derneği Başkanı
Hakan Özdemir, ikinci dönemdir muhtarlık
yaptığını söyledi.
Muhtarlar Derneğinin 2011 yılında
kurulduğunu aktaran Hakan Özdemir,
“Önder Gürel başkanımız kurmuş bu
derneği.
Daha sonra bize nasip oldu. Hizmet
etmekteyiz. 78 köyümüz var. 9’da
mahallemiz var. üye sayımız 90.
Muhtarlar Derneğimiz, muhtarlarla,
resmi kurumlar arasında
köprü vazifesi yapmaktadır.
Muhtarlarımızın her türlü
evrakları derneğimiz
tarafından
yapılmaktadır.
Her türlü
bilgiyi anında
muhtarlara kısa
mesaj olarak
bildiriyoruz.
Bu şekilde
de muhtarlar
arasında
birlik ve
beraberlik
sağlanmış

ÇELiK

oluyor” dedi.
YENİ BİR BİNA KAZANDIRDIK
Muhtarlar Derneğine yeni bir bina
kazandırdıklarını dile getiren Hakan
Özdemir, “İş adamlarımızdan,
hayırseverlerimizden Allah razı olsun,
herkes taşın altına elini koydu, böyle güzel
bir şey ortaya çıkardık. Bakanımız
Bekir bey de buranın açılışını yaptı”
diye konuştu.
HIZLI KARAR ALIYORUZ
Muhtarlar Derneği aracılığıyla
hizmetlerin daha hızlı gittiğini
aktaran Hakan Özdemir,
“Kaymakamımızı, Belediye
Başkanımızı, İl Genel Meclis
üyelerimiz buraya davet
ediyoruz. Muhtarlarımızla
buluşturuyoruz. İşler
daha hızlı yürüyor.
Burası muhtarlarımızın
buluşma
noktası, bütün
vatandaşlarımıza
kapımız açık”
şeklinde
konuştu. Murat
KARATEKİN

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34

Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33

YÖNETİM
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BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
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Alış: 8,27
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31 EKİM 2020 CUMARTESİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:35 06:59 12:30 15:22 17:50 19:09

Ekmeğin hakkı çöp mü?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Restoranlar, oteller,
evler…
Ekmeğin çöpe giden
yolculuğunun en baş
adresleri buralar.
Ekmek, öpüp alımıza
götürdüğümüz nimet.
Ekmek, kutsalımız…

Ve dahi aslanın ağzından midesine düşmeden yakalamaya
çalışırken yığınla çöpe
gönderdiğimiz bir veli
nimet.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan dün telefonuma bir mesaj geldi.
O mesajı:
- Geleceğimize sahip
çıkalım, tek bir lokmayı
bile israf etmeyelim.
Gıdanı koru kampanyasında bize katıl. www.
sofranasahipcik.com’a
sen de gel sen de söz
ver.
O siteye girer girmez
şu metin karşılıyor sizleri:

-Her lokmanın ve
her yudumun kıymetini
bileceğime, gıda kaybı
ve israfını ve olumsuz
çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma
var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek
ve içecekleri ihtiyacım
kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum.
En çok söz veren iller;
İstanbul, Ankara, İzmir…
Çok anlamlı bir proje.
Lakin detayına indiğimizde ‘ne idik, ne
olduk’ sorusu çıkıyor
ortaya.

Ekmeği başının üstüne koyacak kadar
değerli gören bizler
nasıl oluyor da çöpe
atacak kadar nankör
çöpe atacak kadar vefasız olabilir?
Geçmiş zaman olur
ki, insanlığımız ekmeğe
ulaşmak için mücadele
ederdi. Hayat açlık ve
tokluk arasında ince
bir çizgide yaşam sunmuştu.
Yokluk, yoksulluk
açlıkla temsil bulurdu.
Peki ya bu gün.
Onun çok ötesinde
her yeni zaman yeni
ve modelli bir yaşam
arayışına sürüklüyor

bizleri.
Aç kalmaktan ziyade telefonsuz, markalı
kıyafetsiz, modelli arabasız, gösterişsiz bir
dünyadan uzak kalmanın korkusu ve endişesi
ile yaşıyoruz.
Bakanlığın ekmek
israfına dikkat çekmek
adına başlattığı çalışmanın temelindeki en
önemli neden işte bu.
İSRAF etmiyor, onun
çok ötesinde sanal bir
dünyanın peşinden
koşuyoruz.
Korkular, kaygılar,
gelecek beklentileri
tam da bundan ibaret.
Maddesel koşuştur-

maca.
Maddesel beklentiler.
Ne inancımız ne
de insanlığımızla bağdaşmayan bir yaşam
biçimi.
Bir an, ansızın, hiç
beklenmedik anda gelen amansız hastalık,
ölüm, kaza, felaket!
Nasıl da unutturuyor
yalan dünyanın sanal
beklentilerini.
Ne kapıda duran
modelli otomobil, ne
gösterişli ev, kıyafetler,
makam…
Dün Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı
Mesut Yılmaz Hak’ka

yürüdü.
Mevla rahmet eylesin!
Ne günler geçirdi,
ne makamlar, ne insanlar, ne bu dünyanın
nimeti.
Geriye dönüp baktığımızda ömür israf
ediyoruz. Kaldı mı Mesut Yılmaz’a ömrü?
Bize de kalmayacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı söz istiyor insanlığımızdan.
Aslolan hatırlatma,
bir söz verilecekse
onun adresi vicdanlar.
Bakanlığı, böylesine
anlamlı bir kampanyadan ötürü kutluyorum.

Türkiye açısından büyük bir şans

CUMHUR iTTiFAKI
HiZMET ÜRETiYOR
AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, ilçede Cumhur İttifakı olarak çok güzel işlere imza
attıklarını belirterek, ‘Cumhur İttifakı’na halel gelmemesi için çalışıyoruz. AK Parti, MHP kardeş partiler.
Hizmet ise bizim insanımıza yapılıyor. Bundan sonra da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Çamlık TV, programlarına ilçelerde de
devam ediyor. Tarık Yılmaz’la Yozgat Gündemi
Programı’nın son durağı Akdağmadeni ilçesi oldu.
Yılmaz’ın konuğu olan Tarım Kredi Kooperatifleri
Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Akdağmadeni İlçe
Başkanı Adem Darımla, ilçe faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.
İRTİBAT HALİNDEYİZ
MHP’li Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini
dile getiren Darımla, “Biz sayın başkanımızı parti
yönetimi olarak ziyaret ettik. Daha sonra kendisi
bizi ziyaret etti. Sonraki süreçte de başkanımızla
görüşmelerimiz oldu. Biz kendilerine şunu söyledik:
‘başkanım bu memleket bizim memleketimiz.
Burada biz yaşıyoruz. Buradaki yaşayan halk bizim
halkımız. Eğer çalışmalarınızda bize düşen bir
şey varsa. Biz canla başla başımız üzerine deriz.
Nereye gidilmesi gerekiyorsa sizinle birlikte
gideriz. Bu memlekete yeter ki hizmet edilsin. Bu
hizmet gelmesi için de bizim üzerimize düşen,
yapılması gereken ne varsa birlikte yapalım’ dedik.
Başkanımız da zaman zaman istişarelerimiz oldu”
dedi.
BAKANA İLETTİK
Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Akdağmadeni’nde
bulunduğunu anımsatan Darımla, “Geçtiğimiz
günlerde ulaştırma bakanımız hızlı tren için gelmişti.
Geldiğinde de birlikte konuştuk. Daha sonra
da hem kaymakamımız hem dört tane belediye
başkanımız ikisi AK Parti ikisi MHP. Cumhur
ittifakının belediye başkanları. Sayın bakanımızı
ziyaret etmek istedik. Akdağmadeni’nin sorunlarını
sayın bakanımıza iletelim istedik. Geçtiğimiz hafta
bakanımızı ziyaret ettik ve sayın bakanımız bizi
çok iyi bir şekilde ağırladı. Kendisine bir kez daha
teşekkür ediyorum. Başkanlarımızla birlikte hizmet
anlamında ihtiyaçlarımızı sayın bakanımıza ilettik.
O da aranması gereken yerleri aradı. Hatta çevre
ve şehircilik bakanlığına bizi gönderdi. İnşallah
oradaki aldığımız hizmetlerle Akdağmadeni’mize
bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Biz bundan
mutlu olacağız. Çünkü burası artık AK Parti, MHP

diye bir şey kalmadı. İkimiz birlikteyiz. Beraberiz.
Kardeş partiyiz. Hizmetleri de birlikte yapacağız.
Yapılan hizmetler Cumhur İttifakı’nın hanesine
yazılacağı için de ilimiz için ilçemiz için yapılması
gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra
da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
BÜYÜK BİR ŞANS
“Bundan sonraki süreçlerde de birlikte
Ankara’ya gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz, burada
yapılması gereken işler varsa destek olacağız” diyen
Darımla, şunları kaydetti; “Ben Nezih başkanıma çok
teşekkür ediyorum. Elinden geldiğince hizmetleri
yapıyor, yapmaya çalışıyor. Tabi şu anda bir sıkıntı
var. Biliyorsunuz doğalgazımız geldi. Yollar kazılıyor.
Bu noktada biraz sıkıntı yaşanıyor ama inşallah bu
sıkıntılar da aşılacak. Bozulan yerleri yapıyor. Biz de
inşallah sayın başkanımıza elimizden geldiğince
her konuda destek olacağız. Aynı zamanda teşkilat
seçimi oldu. Biz gittik. Onlar bize geldi. Bir konu
olduğunda birbirimizle istişare ediyoruz. Cumhur
ittifakı Türkiye açısından büyük bir şans. Belki bugün
herkes bunun kıymetini bilmiyor ama bizden sonraki
evlatlarımız torunlarımız ‘ AK Parti iktidarı Cumhur
İttifakı ile birlikte bu ülkeye çok şeyler kazandırdı’
diyecek. Yarın bizim babalarımız dedelerimiz de bu
işin bu camianın içinde yer almış ve bu memlekete
hizmet etmiş diyecekler ve gururlanacaklar. Hem
MHP hem AK Parti’yi destekleyenler bunu ileride
görecekler. Hizmetler bugün olduğu gibi de yarın
da devam edecek. Yukarıda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin
uyumlu çalışmaları en küçük mezralara kadar
ulaşıyor. Hizmetleri herkes görüyor. Hizmetlerde
MHP, AK Parti ayrımı yapılmadan her türlü hizmet
yapılıyor. Sonuçta bizim insanımıza yapılan
hizmettir. Diğer partilerden olan insanlarımız var. Biz
tabi ki kimseye ayırım yapmaksızın hizmetlerimizi
hayata geçiriyoruz. 4 tane belediyemiz var. İkisi
MHP, ikisi AK Parti. Dört belediyemize de eşit
anlamda hizmet geliyor. 2023-2024 seçimleri birlikte
götüreceğiz. Hizmetleri birlikte yapacağız. Cumhur
ittifakına halel gelmemesi içinden elimizden gelen
tüm gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle de nezih
başkanımıza, Hasan başkanımıza, Şahin ve İlhan

başkanımıza göstermiş oldukları saygı ve sevgiden
dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kaymakamımıza
da teşekkür ediyorum. Birliktelik sağlıyoruz. Hizmet
Akdağmadeni insanına geliyor.”
DAVA İÇİN ÇALIŞTIK
AK Partinin kuruluşundan itibaren yönetimde
görev aldığını anlatan Darımla, “7 yıl ilçe başkanlığı
yaptım. Siyasete ilk adım attığım günden bu
tarafa hem eşim hem de çocuklarım, akrabalarım
desteklerini esirgemedi. Kendilerine teşekkür
ediyorum. O günden bu tarafa dava uğruna çok
büyük fedakarlıklar yaptık. Bundan da hiçbir zaman
gocunmadık. Bu bir davaydı. Ve davamız bugün de
yarın da devam ediyor” şeklinde konuştu.
HARAM LOKMA YEMEDİK
‘Benim siyasetten önceki mal varlığıma
baksınlar. Bir de şu anki mal varlığıma baksınlar’
diyen Darımla; şöyle devam etti; “Şükürler olsun
bu güne kadar çoluğumuza çocuğumuza bir
tane haram lokma yedirmedik. Bundan sonra da
olmayacaktır. Bizim amacımız Allah için yapılması
gereken neyse bu güne kadar yaptık. Bundan sonra
da yapmaya devam edeceğiz.”
HAKSIZ ELEŞTİRİ ALDIM
“Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili Türkiye’de çok
az bir üyesi olan yönetim kuruluna seçildik” diyen
Darımla, “ 9 üyesi var. Tabi bu süreçte beni çok
üzdüler. Biz olmasaydık kim olacaktı. Başka bir ilden
bir olacaktı. Bizi öyle bir eleştirdiler ki seçildiğime
bin pişman oldum. Ama seçilirken de tepeden
düşme olmadı. Bir belediye başkanı bir yere
seçilmek için nasıl gayret gösterdiyse biz de buraya
seçilmek için büyük gayret sarf ettik. 4 yıl boyunca
emek verdim, çalıştım” şeklinde konuştu.
BOZDAĞ’A TEŞEKKÜR
Darımla, Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne seçilmesinde kendisine her
zaman destek olan TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ’a teşekkür ederek, “Sayın Bozdağ, Yozgat’a
Akdağmadeni’ne hizmet noktasında her zaman en

ön saflarda yer aldı. Yozgat aşkı memleket sevdası
olan bir vekilimiz var. Sayın Vekilimiz Bekir Bozdağ
beyin destekleri ile de buraya seçildik. Bunu da
hiçbir zaman inkar etmiyorum. Bunu sanki haksız
yolsuz bir şey yapıyormuşuz gibi bizim insanımız
bizim değer verdiğimiz insanlarımız ne yazık ki
bize bu konuda eleştiridirler. Eleştirdikleri konu
zerre kadar hata barındırmıyor. Hiçbir kimseye
zarar değil faydamız olduğunu düşünüyorum.
Buradan eleştiren arkadaşlara yine de hakkımı helal
ediyorum. Tarım kredi kooperatiflerinin Türkiye’de
850 bin üyesi olan bir kuruluştur. Türkiye’nin en
büyük çiftçi kuruluşudur. Bizim merkez birliğimiz
var. 17 bölge müdürlüğü var. Büyük bir aile olarak
9 bin 800 çalışanımız var. Bunlar tamamen çiftçiye
hizmet veriyor. Gübre, yem, mazot, veriyor. Bunun
haricinde marketler var. Vatandaşların sıkıntılı
zamanlarında vadeli bir şekilde gıda ihtiyacını
karşılıyor. Çiftçimize destek olarak kurulmuş bir
kooperatif” diye konuştu.
SOYADIMI TAŞIYAN KİMSEYİ
İŞE ALDIRMADIM
Siyasetle uğraşan insanların ulaşılabilir olması
gerektiğine değinen Darımla, “Vatandaşlarımıza
tepeden bakmadan, insanlarımıza değer veriyoruz.
Parti ayrımı yapmadan gelen herkesle ilgileniyoruz.
Yapabildiklerimizi yapıyoruz. İnsanlarımızı memnun
etmeden göndermemeye çalışıyoruz. 24 saat
telefonum açık. Telefonlarını açamasam bile
daha sonra geri dönüyorum. İnsanlara karşı olan
sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Akdağmadeni
halkına, Yozgat halkına üzerimize düşen neyse
ulaşmaya, yapmaya çalışıyoruz. Bazen bazı işler
olmuyor. Bu güne kadar İŞKUR’dan elemanlar alındı.
Ben bu güne kadar kendi soyadımı taşıyan bir tane
bile insanı işe aldırmadım. Açsınlar baksınlar. Kendi
arabalarımdan bir kişi yeşil kart almamıştır. Kendi
akrabalarımdan bir kişi fondan yardım almamıştır.
Biz burada siyaset yapıyorsak söyleyecek sözümüz
olmalı. Bizden yardım bekleyen herkesin yanında
oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

ESMA
ARSLAN

camlikgazetesi@gmail.com

Evet bugün 29
Ekim, Cumhuriyet
Bayramı. Hepimize
kutlu olsun. Böyle
bir günü anlatmak
sevinç veriyor. Kısaca bir tarih hatırlatması ile bu günün
önem ve anlamını
ele almak istiyorum.
Bilindiği üzere koca
imparatorluğun çöküşü Birinci Dünya
Savaşı’na katılma-

mızı kaçınılmaz kıldı.
Dünyanın hasta adamı dediler bize. Savaş yıllarının acıları,
yorgunluğu, yenilgileri arasında bu halk
mucizeler yarattı.
Ne kadar direndiysek de savaş sona
erdi. Biz de müttefiklerimizle birlikte yenilmiş sayıldık. Ülkemiz işgal edilmeye
başlandı. İngilizler,
Fransızlar, İtalyanlar
ve Yunanlılar arasında resmen bölüşüldük.
Padişah ve şurekası tam bir işbirliği
içerisinde her türlü
kolaylığı sağlarken
Mustafa Kemal Paşa
gizlice Samsun’a çıktı.
Bandırma Vapu-

ru’nda yapılan yolculuk ülkemizin kaderini değiştirdi. Bir
biri ardı sıra kongreler gerçekleştirildi,
egemenliğin kayıtsız
şartsız millet olduğu
ve ülkemizi milletin
kendi gücünün kurtaracağı ilan edildi.
Ankara’da ilk meclis
toplandı ve Mustafa
Kemal Paşa’yı başkan
seçtiler.
Böylelikle onun
önderliğinde ulusal
kurtuluş savaşımız
başlamış oldu. Yurdun dört bir yanından nice yiğitler, her
milletten insan nice
özveri ile Çanakkale
ruhunu gerek İnönü’de, Sakarya’da,
gerekse de Dumlupınar’da yeniden

sergilediler. Kurtuluş
Savaşı’mız çetin koşullar altında nice
kahramanlık destanlarının yazılmasıyla
başarıya ulaştı. Düşmanlar ve işbirlikçi
son padişah arkasına
bakmadan kaçtılar,
kovuldular, birer birer topraklarımızdan
atıldılar. Lozan Antlaşması imzalandı.
11 Ağustos 1923’de
Türkiye Büyük Millet
Meclisi bağımsızlık
sonrası ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim
1923’de Ankara başkent ilan edildi.
28 Ekim 1923’de
Atatürk uzun zamandır hazırlıklarını
yaptığı cumhuriyetin
ilanını konuşmak için
yakın arkadaşlarını

Çankaya’ya çağırarak
bir akşam yemeği
verdi. “Efendiler, yarın Cumhriyet’i ilan
edeceğiz!” dedi. 29
Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri
ile görüştükten sonra
taslağı hazırlanan
cumhuriyet önergesini Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne verdi. Meclis önergeyi
kabul etti. Böylece
ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu
ve Atatürk onun ilk
Cumhurbaşkanı oldu.
101 pare top atışı
ile Ankara’da cumhuriyetimizin ilanı
resmen gerçekleşti.
Ankara’da başlayan
bayram sevinci kısa
sürede yurdun dört
bir yanına dağıldı.

Ertesi yıl kutlamalar
bir kanun kararnamesi ile belirli program çerçevesinde
düzenlendi. Şenlikler
halinde o tarihten
itibaren de her yıl ülkenin her köşesinde
düzenlendi.
2 Şubat 1925’te,
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen
bir kanun teklifinde
29 Ekim’in bayram
olması önerildi. Bu
teklif Meclis Anayasa
Komisyonu tarafından incelendi ve 18
Nisan’da karara bağlandı. 19 Nisan’da
ise teklif TBMM tarafından kabul edildi.
628 sayılı bu kanun
ile 29 Ekim, 1925’ten
itibaren ülke içinde
ve dış temsilciliklerde

bayram olarak kutlanmaya başlandı.
Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve
seçilme hakkının
olduğu bir yönetim
biçimidir. Milletimizin
seçtikleri temsilciler
aracılığıyla yönetilmesidir. Cumhuriyetlerde söz ulusundur,
her yurttaşın seçme
ve seçilme hakkı
vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri
ulus adına denetler,
halk seçimle yöneticileri seçebilir. Onu
koruyup kollamak
ve yaşatmak tam da
bu yüzden hepimizin
görevidir. Bu yüzden
bir kez daha “Yaşasın
Cumhuriyet Bayramı”
diyoruz.

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz'den

Saraykent'e taşkın koruması

AK Parti Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Saraykent İlçesi
Saray deresi Hanaltı mevkiinde
taşkın koruma inşaatı yapım işinin
tamamlandığını söyledi.
Yozgat’ın her bir karışında
vatandaşın daha rahata
yaşayabilmesi adına hizmetlere
devam ettiklerini anlatan Başer,
“Taşkın koruma işi kapsamında
650 metre betonarme dik kanal,
yol geçişleri için 2 adet betonarme
köprü, köprü korkulukları ve
bin 300 metre panel çit imalatı
tamamlanmıştır” ifadelerine
yer verdi. Yozgat’ın ve Yozgatlı

vatandaşın hizmetin en iyisine
layık olduğunu kaydeden
Milletvekili Başer, “Yozgat’ımız
önemli yatırımları AK Parti iktidarı
döneminde aldı. Bu anlamda
hizmetlerimize devam ediyoruz”
şeklinde konuştu. Eda DEMİREL

Cumhuriyet Bayramı

Akdağmadeni'nde de kutlandı
Cumhuriyetimizin kuruluşunun
97. yıl dönümü münasebetiyle
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde
Belediye meydanında kutlama
programı düzenlenerek çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Programa
Akdağmadeni İlçe Kaymakamı
Mustafa Demir, Cumhuriyet
Başsavcısı Ali Erhan Özkaya,
İlçe Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, Belde Belediye Başkanları,
kurum amirleri ve siyasi parti
temsilcilerinin katıldı. Program
saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasıyla başladı, ilçe

Kaymakamı Mustafa Demir'in
günün anlam ve önemine dair
yaptığı konuşmasıyla devam etti.
Öğrencilerin şiir okuması ve 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam
ve önemine dair yapılan müzik
dinletisinin ardından program
sona erdi. Cumhuriyetimizin
ilan edilişinin 97. yılında, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz
şehitlerimizi bir kez daha saygı ve
rahmetle anıyor; nice Cumhuriyet
Bayramlarını birlik, beraberlik
içerisinde coşku, gurur ve sağlıkla
kutlamayı diliyoruz. Eda DEMİREL

BATI Dünyasına Çok
Önemli Hatırlatma!
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel
Filiz, son dönemde Avrupa ülkelerinde giderek artan
İslam düşmanlığına karşı önemli bir hatırlatmada
bulundu. Filiz, Avrupa’daki Müslüman varlığını
hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu.
EMİSCO (Sosyal Uyum İçin Avrupalı
Müslümanlar Girişimi) Sözcüsü ve Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel
Filiz, Macron Hükümeti’nin İslam’a yönelik
girişimlerini ‘islamosaptırma’ olarak
değerlendirmişti. Filiz son açıklamasında BATI
dünyasına Avrupa’daki Müslüman nüfusunu
hatırlattı.
VAHŞİ BİR KÜLTÜRDE YAŞAMADIK
Filiz; “Biz diğer gruplar kadar vahşi bir
kültürün içinde yaşamadık. Biz birlikte yaşama
ortamını biliriz. İstanbul’da, Saraybosna’da,
Endülüs’te bunu yürütmüşüz. Edep
var, ahlak var… Fransa, Batı
medeniyetinin temelinde
protestanları yakma,
katletme gibi toplu katliamlar
gerçekleştirmiş. Hocalı,
Cezayir Soykırımı, Kuzey
Amerika, Güney Amerika
soykırımları var.
Dolayısıyla
barbar
bir

medeniyetin
içinde yaşamaya alışmadığımız

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

için Müslümanlar olarak karikatürler zorumuza
gidiyor. Yoksa onlarca, yüzlerce katledilmiş
Museviler nasıl daha kolay içselleştirebiliyorlar
bunu. Çünkü onlara bunun karşılığında toplu
katliamlara da maruz kalmışlar ve hayatta kalmayı
öğrenmişler” dedi.
AVRUPA’DA ÇOĞALDIK
60 yıldır Müslümanların Avrupa’da
çoğaldığına dikkat çeken Filiz, 40
milyon Müslüman varlığından bahsetti.
“Biz 60 yıldır Avrupa’da çoğaldık,
bu gün 40 milyona yakın Müslüman
var Avrupa’nın tamamında. 6 milyonu
Fransa’da” diyen Filiz, şunları kaydetti:
“Dolayısıyla bir çoğumuz misafir
işçiler gittik, oraların kalkınmasına
katkı sağladık ama hiçbir zaman
medeniyetimizin kodlarını,
izlerini, oraya
taşıyacağımızı belli
etmemiştik. Böyle
bir planımız da
yoktu. Ama kalıcı
olduktan sonra
görünür olduk.
Camimiz var,
mezarlıklarımız
var, helal kesim
var, başörtüsü
görülüyor. İki
tane minareye
İsviçre’yi
ayağa
kaldırdılar.”
Tarık
YILMAZ
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İnsan,

yaptığından

mesuldür

HÜSEYİN
KOÇ
Her şeyi, Allahü teâlânın yarattığına dâir birçok âyet-i kerîme
vardır. Cebriyeciler, hâşâ, bunları
Allah zorla yaptırıyor sanıyorlar.
Hâlbuki günahlarımız sebebiyle, bize belâlar geliyor.
Bir âyet-i kerîmede, “Başınıza
gelen bir belâ,
kendi ellerinizle
işledikleriniz yüzündendir, [bununla beraber]
Allah çoğunu affeder” buyuruluyor. (Şûrâ, 30)
Demek ki belâ,
günâhlarımız yüzünden geliyorsa
da, gönderen
yine Allah’tır.
Âyet-i kerîmenin devamında
ise, “Allah çoğunu da affeder”
buyuruluyor.
Bazıları, kötülükleri, nefsimizin yarattığını söylüyorlar.
Hâşâ, Allah’tan
başka yaratıcı
yoktur.
Günâhlarımızın ve nefsimizin kötülükleri
sebebiyle Allah
belâ veriyor.
Günâhlarımız ve
nefsimiz, sadece
sebep oluyor.
Ateistin de,
Cebriye fırkası gibi, âyetleri
yanlış anlayıp,
“Allah, bize, zorla
günâh işletiyor,
bizi zorla kâfir
yapıyor” demesi
çok yanlıştır.
Şu şiir, âdetâ,
Nahl sûresinin
33. âyet-i kerîmesini açıklamaktadır:
Hâşâ zulmetmez, kuluna Hudâ’sı,
Herkesin çektiği, kendi cezâsı.
İnsanların
kimi, içki içiyor,
kumar oynuyor,
hırsızlık ediyor.
Kimi de, hiçbirini yapmıyor.
Bunları Allah mı
yaptırıyor, yoksa bizzat kendi
irâdeleri ile mi
yapıyorlar? Cebriye’nin ve ateistin, “Allah yaptırıyor” demeleri
yanlıştır.
Cezâyı ve
mükâfâtı veren
Allah ise de, suçları ve sevapları
işleyen insanların
kendileridir.
Ateistin sorduğu âyeti, Ehl-i

sünnet âlimleri
şöyle açıklıyorlar:
“Allah, dilediğini [irâde-i
cüz’iyyesini doğru yolda kullandığı için] hidâyete kavuşturur,
dilediğini de,
[irâde-i cüz’iyyesini kötü yolda
kullandığı için]
sapıklıkta bırakır.” [Muhammed
Ma’sûm-i Fârûkî,
Mektûbât-ı
Ma’sûmiyye]
Burada, Allahü
teâlânın dilemesinden maksat,
onların sapıklıkta
kalmasını istemek, beğenmek
demek değildir.
Onlar, kendi
irâdeleriyle, sapıklıkta kalmak
isteyince, Allahü
teâlâ da, bunu
irâde edip yaratıyor.
Bunun gibi,
“Siz, Allah’ın
dilediğini arzu
edersiniz” meâlindeki âyet-i
kerîmeye de,
Ehl-i sünnetin iki
büyük akâid imâmından biri olan
İmâm-ı Mâtürîdî
hazretleri, “Allahü teâlânın irâdesi, sizin irâdenizle beraberdir.
Siz irâde
edince, Allahü
teâlânın irâdesini hâzır bulursunuz” diye mânâ
vermektedir.
[Ahmed Cevdet
Paşa, Ma’lûmât-ı
Nâfia (Fâideli Bilgiler)]
Demek ki, Allahü teâlâ, doğru yola gitmek
isteyeni doğru
yola, yanlış yola
gitmek isteyeni
yanlış yola iletiyor.
Konunun daha
kolay anlaşılması
için, şöyle bir örnek de verelim:
Cehenneme
gidecek işler yapıp Cehenneme
giden trene bineni, Cehenneme
götürüyor.
Cennete gidecek işler yapıp
Cennete giden
trene bineni,
Cennete götürüyor.
Treni yapan,
çalıştıran ve
götüren Allahü
teâlâdır.
İncelik buradadır.
Yani “Kim
nereye gitmek
isterse, biz onu
oraya götürürüz”
deniyor.
Ama zorla götürmüyor, binenleri götürüyor.
Kişi, amelleriyle neresi için bilet almışsa oraya
götürüyor.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Düğün konvoyunda kaza
Çorum’da düğün konvoyunda olduğu
tahmin edilen 4 aracın karıştığı zincirleme
trafik kazası kameralara yansıdı.
Kentte meydana gelen trafik kazaları
Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS)
kameralarınca kaydedildi.
Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve
kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne
serdi.
Çorum’da kara yolu üzerinde seyreden

bir araç tali yola dönmek için sinyalini
vererek beklemeye başladı.
Bu esnada arkadan gelen başka bir araç
da yavaşlayarak bekledi. Karşı yönden
gelen araçların geçmesini isteyen araç,
yaklaşık 15-20 saniye kadar yol üzerinde
bekledi.
Bu sırada güzergahı kullanan başka bir
araç yavaşlarken arkadan gelen başka bir
araç ise manevra yaparak durabildi. İHA
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle Yozgat’ın

Akdağmadeni ilçe belediyesi şehir merkezini bayraklarla donattı.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.
Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada;
“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl
dönümünde ilçemizin dört bir tarafını
Türk bayraklarıyla donattık. Her bayram
öncesi olduğu gibi belediyemiz tarafından
vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtımı
yapılırken akşam düzenlenen havai fişek

gösterisi güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Akdağmadeni'mize yakışır bir duruma
getirerek alt yapısıyla üst yapısıyla baştan
düzenlediğimiz Gültepe Mahallesi Barbaros
caddesi yolu, bu anlamlı günde son halini
alarak vatandaşlarımızın bol bol fotoğraf
çektirdiği bir cadde haline geldi” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat'ta bir gazinin hikayesi..

24 yıl sonra

unvanına kavuştu
1996 yılı, Diyarbakır’ın
Kulp İlçesi kırsalında bölücü
terör örgütü PKK ile girilen
çatışmada kafasından,
boynundan ve kolundan
yaralanarak bir süre Ankara
GATA’da tedavi gören
Komanda Çavuş Fatih
Özer, aradan geçen 24 yılın
ardından Gazilik haklarına
kavuştu.
1996 yılı, Diyarbakır’ın
Kulp İlçesi kırsalında bölücü
terör örgütü PKK ile girilen
çatışmada kafasından,
boynundan ve kolundan
yaralanarak bir süre Ankara
GATA’da tedavi gören
Komanda Çavuş Fatih
Özer, aradan geçen 24 yılın
ardından Gazilik haklarına
kavuştu.
Yozgat’ın Yerköy İlçesinde
yaşayan Fatih Özer 1996
yılında vatani görevini yapmak
üzere askere gitti. Isparta
Dağ Komando Er Eğitim
Tugayında acemi birliğini
tamamlayan Özer, usta
birliğini ise gezici Komando
olarak KKK Diyarbakır 2.nci
Piyade Tabur Komutanlığında
yaptı. Fatih Özer, 1996 yılında

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

vatani görevinin bitmesine
2 ay kala Diyarbakır Kulp
kırsalında terör örgütü ile
girilen çatışmada yaralanarak
Gülhane Tıp Akademisi
(GATA) Hastanesinde bir süre
tedavi gördü.
Terör saldırısı sonucu
yaralanması nedeniyle
kendisine vazife malulü aylığı
bağlanması için SGK’ya
başvuran Özer, başvurudan
olumsuz cevap alması üzerine
dava açarak yargıya başvurdu.
Daha sonra yargı kararıyla
da olsa Gazilik haklarına
kavuşmanın sevincini yaşayan
Özer, devlet yetkililerine
teşekkür etti.
"VATANA CANIMI
VERMEYE HAZIRIM"
Vatanın bölünmez
bütünlüğü için her zaman
canını feda etmeye hazır
olduğunu vurgulayan Özer,
“Belki klasik bir söz gibi
algılanacak ama bizim için
‘Söz konusu vatansa gerisi
teferruattır.’ Sözünü biz
Diyarbakır’ın Kulp, Hani,
Lice ve diğer bölgelerinde
dağlara yazdık. Bu uğurda
birliğimizden yakın

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

arkadaşlarımdan şehit düşen,
gazi olanlar oldu. Bu vesile
ile şehitlerimize Allah’tan
rahmet, gazilerimize de
şifalar diliyorum. Bugün
devletimiz ihtiyaç duyduğu
anda ben ve oğlum da
vatanımız için koşa koşa
silahaltına girmeye hazırız.
Türk askeri kokusuzdur.
Bizde en kutsallarımızın
başında Şehitlik mertebesi
gelmektedir. O dönemde
terör hareketliydi, pek çok
çatışmalara girdik kelle aldık
ama hiçbir zaman aklımıza
ölüm gelmedi. Hani derler ya
Askerlik Peygamber Ocağı
diye gerçekten de öyle kutsal
bir yerdir. Türkiye’nin her
ilinden gelen arkadaşlarınız
olur, kardeşiniz olur. Vatanın
bekçiliğini yaparsınız, göz
dikenlerin gözünü oyarsınız.
En çok da güzel anılarınız
hatıralarınız olur. Allah
devletimize ve milletimize
zeval vermesin. Devletimiz
büyük bir devlet, ben ve
benim durumda olan gazi
arkadaşlarımızı da yalnız
bırakmadı” diye konuştu.
İHA
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Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldı

PATATESTE HASAT ZAMANI
Yozgat Merkeze bağlı Kuşçu köyünde ekimi yapılan ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil

edilen Yerli Patateste hasat yapıldı. Yerli tohumun kullanıldığı ekimde, rekoltede Türkiye ortalamasının üstüne çıkıldı.
Kuşçu Köyü muhtarı ve önder çiftçilerden
Yaşar Darı’nın patates tarlasında düzenlenen
tarla gününe Vali Ziya Polat, Bozok
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Güngör Yılmaz, Niğde Patates Araştırma
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman
Çağlı, Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, TKDK
Müdürü Selim Türker ve çiftçiler katıldı.
YERLİ ÜRÜN DAHA FAZLA REKOLTE
Tarla gününde konuşan Yozgat Valisi
Ziya Polat, yerli üründen daha fazla rekolte
elde edildiğini söyledi. Yerli üretim
sayesinde yurt dışından tohum almanın
da önüne geçileceğini dile getiren Polat,
“Öncelikli çiftçimize bereketli kazançlar
diliyorum. Bugün Niğde’den enstitüden
gelen arkadaşlarımız burada. İlk defa bu
sene dikimi yapılan 8 tane yerli milli patates
tohumunun hasadını gerçekleştirmek
için buradayız. Normal şartlarda Türkiye
ortalaması 3,5-4 ton. Birkaç ürünümüz 6-7
tona ulaştığı söyleniyor. Böyle bir yerli
ürünü kendi topraklarımızda kavuşturup ve
rekoltenin yüksek çıkması bizim için iyi bir
şey oldu. Hayırlı uğurlu olur. Yozgat’ta 9 bin
dekar patates alanımız var. Yaklaşık 30 bin
ton ürün elde ediliyor. Yerli ürünlerimizin
kendi toprağımızda buluştuğunda minimum
1,5 kat ürün aldığını görmüş olduk bu bahçe
ile. Umarım en kısa zamanda işlemleri
halledip topraklarımızı sadece Yozgat için
değil Türkiye’de ki çoğu toprağımızı kendi
yerli ürünlerimizle buluştururuz. Hem rekolte
bakımından daha fazla ürün alırız. Hem de 12
milyon dolar yurt dışına tohumla ilgili ödeme
yapıldığı söyleniyor. Kendi paramız içeride
kalır. Kendi çiftçimiz kendi ürünümüzü kendi
toprağımızda üretiriz. Çiftçimize bereketli
kazançlar diliyoruz. Umarım Yozgat’ta mevcut
topraklarımızı yerli ürünle buluşturabilir ve
daha fazla rekolte sağlarız diye düşünüyoruz”
şeklinde konuştu.
10 ÇEŞİT TESCİLLİ
Patates Araştırma Enstitüsü Müdür
Yardımcısı Abdurrahman Çağlı, 2005 yılında
ıslah çalışmalarına başladıklarını belirterek,

şunları kaydetti; “Enstitümüz Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın tarımsal araştırmalar
ve politikalar genel müdürlüğüne bağlı
olarak çalışan patates konusunda araştırma
enstitüsüdür. 2005 yılında ıslah çalışmalarına
başladığımızda henüz yerli bir çeşidimiz
yoktu. Fakat bu çalışmalar neticesinde ilk
çeşidimizi 2015 yılında tescil ettirdik ve
2020 yılına kadar bu ivme ile 10 çeşidimiz
şuan tescilli durumda. Bu çeşitlerimizin
demonstrasyon çalışmasını Yozgat’ta yaptık.
Görüldüğü gibi çeşitlerimizin hem verimi
ve kalitesi yurt dışından gelen çeşitleri
aratmayacak şekilde biz bu çalışmalarımıza
devam ediyoruz. İleride patates
tohumluğunda dışa bağımlılığı bitirmek
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
10 adet çeşidimizin 6 tanesini özel sektöre
devrini gerçekleştirdik. Bugün itibari ile de 4
çeşidimizin daha devrini gerçekleştireceğiz.
Ülke olarak yıllık 12 milyon dolar patates
tohum giderimiz var. Bizim amaç olarak 12
milyon doların yurdumuzda kalması ve kendi
tohumluklarımızın çiftçilerimizle en kısa
zamanda buluşmasını temenni ediyoruz.”
PATATES ÜSSÜ OLABILIR
Yozgat’ın patatesin üretim merkezi
Niğde ve Nevşehir’e yakın bir yer olduğunu
anımsatan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü

Tanju Özkaya, “İl tarım Orman Müdürlüğü
olarak bakanlığımızın araştırma enstitüleri
ile devamlı istişare halinde çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. Bugün burada da Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü ile beraber
bir çalışma içerisinde bulunmaktayız.
Patateste hasat tarla günü için toplandık.
Yozgat’ımız Orta Anadolu’nun Türkiye’nin
tam ortasında. Patatesin esas üretim yeri
olan Niğde ve Nevşehir’e yakın bir yer.
Bölgemiz hem ekolojik hem de potansiyel
olarak patatesi yetiştirmeye müsait uygun
bir yer. Bu anlamda ilimizde bir patates
üssü olabilir mi? Bir patates merkezi yerine
geçebilecek kadar bir üretim yapabilir miyiz?
Amacımız ve vizyonumuz bu şekilde. Bugün
burada pazarlamaya yakın bir bölgedeyiz.
Bu potansiyeli ayağa kaldırmak için
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelecek
yıllarda Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile
daha değişik lokasyonlarda Boğazlıyan’ımızda
diğer ilçelerimizde bu çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Yerli çeşitlerin tescil
aşamasında 2023 yılına kadar da Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü’nden yeni
tohumluklar getirilerek vatandaşa dağıtılacak.
Bu denemeler artarak devam edecek.
Bugün burada ilkini yaptığımız çalışmanın
ne kadar başarılı olduğunu, bu bölgenin ve

üreticinin ne kadar uygun olduğunu bir kez
daha gördük. Yozgat’ımız sadece patates
anlamında ve özelinde değil bütün tanıtma
üretimlerle ilgili dekara verimleri artırmak,
yeni ürün çalışmalarımız, 30’a yakın deneme
ve demonstrasyon çalışmalarımız devam
etmekte. Bu anlamda valimizin de bugün
buraya katılması tarıma verdiği önemi şehir
ve bizler için büyük bir motivasyon oldu. bu
çalışmalarımız gelecek yıllarda artarak devam
edecek” diye konuştu.
10 KAT ARTIRMAMIZ LAZIM
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yozgat’ta patates
üretiminin 10 kat artırılabileceğini belirterek,
“Bu ürünlerin gelişmesi için 2005 yılından
bugünlere kadar emek veren herkese
teşekkür ediyorum. Niğde Patates Araştırma
Enstitüsü bu çalışmalarını tarım İl Müdürlüğü
katkılarıyla bizlere tanıtmak için getirdiler.
Muhteşem bir iş yaptılar. Bu ürünlerin
geliştirme başlangıcı 2005 yılı. 2015 yılında
tescil edildi. Bunlar tescil edildi. Ama burada
kalmaması lazım. Sizlerin vasıtası ile Yozgat’a
çağrı yapmak istiyorum. Bu çağrı birincisi
Yozgat’ta 30 bin ton patates üretiliyor. Yozgat
öyle güzel ekolojik, öyle güzel toprak yapısına
sahip ki. Böyle ürünleri bulduğumuzda bu
30 bin ton çok yetersiz. Bunu 300 bin tona
çıkarmamız lazım. 10 kat artırmamız lazım.
Şimdi söylendi. Biz yurt dışına tohum için
ciddi ödemeler yapıyoruz. Biz her yıl 250
bin ton tohumluk yumru kullanıyoruz. Biz
bu yumrunun Yozgat olarak yüzde 20’sini
üretmeye talip olamaz mıyız? Olmamız lazım.
Yozgat’ın 50 bin ton tohumluk üretmesi lazım.
Çünkü Yozgat çok güzel bir yayla. Muhteşem
bir ekolojisi var. Yozgat 50 bin tonluk bir
tohumluk üretecek kapasiteye sahip. Yozgat’ta
neden bir firma tohumluk üreten yer kurmasın.
50 bin tonluk tohum üreten Yozgatlı bir
girişimci talip olması lazım. Buradan Yozgatlı
girişimcilere Tarım İl Müdürlüğü ve bizler
Üniversite olarak onların yanında olacağız,
katkı vereceğiz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ÖĞRENCiLERi SEViNDiRMEYE

DEVAM EDiYOR
Yozgat’a eğitim başta
olmak üzere çok sayıda hayır
hizmetlerinde bulunan Hayırsever
İş İnsanı Bilal Şahin, Bilal Şahin
Hafız Kuran Kursu ve Naciye Afet
Kuran Kursunda hafızlık eğitimi
gören öğrencilere çeşitli hediyeler
verdi.
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin,
kendisi tarafından yaptırılan Bilal
Şahin Hafız Kuran Kursu ve Naciye
Afet Kuran Kursunda hafızlık
eğitimi gören 88 öğrenciye mont,
ayakkabı, pantolon, gömlek, kol
saati ve tablet ve öğrencilerin
kullanması için 15 adet Laptop
hediye etti.
Öğrencilere hediyeleri
veren Hayırsever İş İnsanı Bilal
Şahin, Kur’an-ı Kerimi okuyan,
hatmeden, hıfzeden, O’nunla amel
eden, insanların sayısının her

geçen gün artmasını istiyorum.
Hafızlık kursunda eğitim gören
hafızlarımız inşallah Allah’ın
kelamını öğrenip, daha sonra
da Allah’ın kelamını başkalarına
öğreterek yayacaklardır. Bizlerde
bu öğrencilerimizin en iyi şekilde
eğitim almalarını sağlamak, onların
eğitimlerini devam etmeleri için
elimizden geldiğince yardım
etmeye çalışıyoruz. Bu günde
öğrencilerimize hediyeler vererek
onların mutluluğunu paylaştım”
dedi.
Katkılarından dolayı Hayırsever
İş İnsanı Bilal Şahin’e teşekkür
eden İl Müftüsü Salih Sezik ise,
“Hayırsever İş Adamımız Bilal Şahin
bey, Kur’an öğrenen çocuklarımızı
sevindirdi. Kendisinden Allah razı
olsun” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

İnşaat çalışmaları başladı

Turizmin merkezi olacak

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Millet
Bahçesi inşaatına başlandı. İlçe Kaymakamı
Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan,
Ak Parti İlçe Teşkilatı, İl ve Belediye Meclis
Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile
birlikte şantiye alanında incelemelerde
bulunuldu. Peyzaj Alanı 176.726,60 m² ve
Sosyal Donatı Alanı , 3.970,74 m² olarak ilçe
bazında bölgenin en büyüğü konumunda
olan Çekerek Millet bahçesi arazi
düzenleme ve Sosyal Donatı Temel kazıları
devam ediyor.
İLÇE BAZINDA BÖLGENİN EN
BÜYÜĞÜ KONUMUNDA
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır
yaptığı açıklamada; Peyzaj Alanı 176.726,60
m² ve Sosyal Donatı Alanı , 3.970,74 m²
olarak ilçe bazında bölgenin en büyüğü
konumunda olan Millet bahçemizin arazi
düzenleme ve Sosyal Donatı Temel kazıları
devam etmektedir. Millet Bahçemizi diğer
millet bahçelerinden ayırt edici özelliği

içerisinde kapsamlı bir Bilim Merkezi
bulunmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi
bilime yönlendirmek maksadıyla 7’den
70’e herkesin ziyaret edebileceği bir
bilim merkezi yapılarak Şehrimizde Bilim
insanlarının yetişmesine vesile olacağız.
TURİZM VE MACERA SEVERLERİN
UĞRAK YERİ HALİNE GELECEK
Turizm ve Macera severlerin uğrak yeri
haline gelmesi için Ülkemizde toplamda
9 yerde bulunan Cam Teras'a 10. olarak
Çekerek Millet Bahçesi eklenerek Turizm
Haritalarında şehrimiz de yerini alacak.
Çekerek Barajında Yelkenli Tekneler ile
Turlar düzenlenecek, İskelede balıkçılar
balıklarını tutabilecek, 176.726,60 m²
doğallığın içerisinde “Daha Çok Yeşil”
anlayışı doğrultusunda Bitki ve peyzajı ile
Şehrimize yeni bir soluk getirecek. Millet
Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler,
Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları,
Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin
doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir

sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz
tamamlandığında Çekerek'i Turizmin
Merkezi haline getirecek özelliklere sahip
kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak inşallah”
dedi.
BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI
OLACAK
Başkan Çakır; “Çekerek Millet Bahçesi
projemizin gerçekleşmesinde desteklerini
esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi
olmak üzere, Hemşehrimiz, Gururumuz,
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat
Oktay beyefendiye, Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum beyefendiye,
desteğini esirgemeyen herkese, Proje
ekibimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
İnşallah birlikte güzel işler yapacak
ve ilçemizi bölgenin parlayan yıldızı
yapacağız. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte
büyüyeceğiz” diye konuştu.
Tarık YILMAZ
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Sorgun’da imzalar atıldı

Grup Avenir, AXA
Sigorta Efeler
Liginde mücadele
eden temsilcimiz
Sorgun
Belediyespor’a
forma sponsoru
oldu.

Sorgun Belediyesinde
düzenlenen sponsorluk
anlaşması imza töreninde
konuşan Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci,
Sorgun Belediyespor
Voleybol takımı olarak
bölgeyi AXA Sigorta Efeler
Ligi’nde temsil etmekten
gurur duyduklarını
söyledi.
Ekinci, takımın başarısı
için ellerinden gelen

Burak’tan
sevindirici
haber
Yozgatspor 1959 FK’ın tecrübeli
kaptanı Burak Altunay’dan
sevindirici haber geldi.
Mardin Fosfatspor maçının ilk
yarısında sakatlanarak oyundan
çıkmak zorunda kalan Burak
Altunay’ın omzunun çıktığı
öğrenildi.
Yozgat Şehir Hastanesinde
tedavisi yapılan tecrübeli oyuncu
için Yozgatspor 1959 FK Masörü
Tevfik Yeşilkayalı seferber oldu.
Yeşilkayalı’nun uygulayacağı
tedavi ile oyuncunun İskenderun
FK maçına yetiştirilmesi
planlanıyor.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Yozgatspor 1959 FK’nın başarı
kaptanı Burak Altunay takımı
için daha önce de benzer bir
fedakârlık örneği göstermişti.
Altunay, iki yıl önce şampiyon
olan takımın kadrosunda yer
alırken yine omzu çıkmış ve çıkık
omuzla oynamıştı.
Burak Altunay, benzer
fedekarlığı bu sezonda yapacak.
Murat KARATEKİN

gayreti göstermeye
çalıştıklarını dile getirdi.
Korona virüs salgını
nedeniyle spor dünyasının
de etkilendiğini anlatan
Ekinci, bu sene iyi bir
takım kurduklarını ancak,
takımın iki kez karantinaya
alındığını anımsattı.
Karantina durumunun
takımda form kaybına
neden olduğunu kaydeden
Başkan Ekinci, “Merkezi

yurt dışında bulunan
Grup Avenir firması
takımımıza sponsor oldu.
Sponsorumuzun desteği
ile daha büyük başarılara
imza atacağımıza
yürekten inanıyorum.
Desteklerinden dolayı
sponsor firmamıza
teşekkür ediyorum. Her
iki tarafa da hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
Eda DEMİREL

Kadro dışı mı

bırakıldı ?
Yozgatspor 1959 FK’da uzun
süredir kadroya alınmayan genç forvet
Beytullah Ersoy, akıllara kadro dışı mı
kaldı sorusunu getirdi. Son haftalarda
performansı tartışılan ve Teknik
Direktör Nihat Tinel tarafından kadroda
düşünülmeyen Beytullah Ersoy’un devre
arasında gönderilmesi düşünülüğü
öğrenildi.
3 MAÇTIR KADROYA ALINMIYOR
Beytullah Ersoy son üç maçtır kadroya
alınmıyor. Ersoy, iki kupa, bir de lig maçı
kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör
Nihat Tinel, genç forveti Çarşambaspor
ve Erbaaspor ile yapılan kupa maçları ile
ligdeki Mardin maçı kadrosuna almadı.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beytullah Ersoy bu sezon bir
kupa 5’te lig maçı olmak üzere altı
maçta forma giydi. Genç forvet bu
maçların hiçbirisinde gol atma başarısı
gösteremedi. Murat KARATEKİN

