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BAHADIN’DA

SALEP KOKULU
AKDAĞMADENi

KÜLTÜR BULUŞMASI
Her yıl olduğu gibi
bu yılda Bahadın
Beldesi’nde
düzenlenen
‘Uluslararsı Kültür
Şenliği’, kültürel
etkinliklerle
hafızalarda yer
buldu.

GURBETÇİLERİ BULUŞTURDU
Kalabalık katılımların
olduğu etkinlikler Bahadın’da
çok sayıda gurbetçi vatandaşı
da bir araya getirdi.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi
Bahadın Beldesi’nde 23’üncü
Uluslararası Kültür Şenlikleri
1-7 Ağustos tarihleri arasında
yapıldı. Yozgat’ın en uzun
etkinliğine ev sahipliği yapan
Bahadın Beldesi’nde kültürel
etkinlikler ve akşam konserleri
unutulmaz anların oluşmasını
sağladı.

YOZGAT’TA
ATÖLYE İLE BAŞLADI
Bahadın Belediye
Başkanı Yurtseven
Bozdemir’in ev sahipliğinde
gerçekleşen etkinliğe Kadın
Eli Derneği de katkıda
bulundu.
Etkinlikler 1 Ağustos
Pazartesi günü Çocuk ve
Gençlik Atölyesi ile başladı.
Renkli görüntülerin oluştuğu
atölye programını resim
çalıştayı sergisi, söyleşi ve
açık hava sineması takip
etti. >>> 6. SAYFADA

Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, daha önce açıkladığı
gibi 2024 yılı seçimlerinde ikinci
dönem adayı olmayacağını fakat,
başta genel merkez olmak üzere
parti teşkilatlarının vereceğe
tüm görevlere de talip olduğunu
duyurdu. >>> 4. Sayfada

ONBiNLER BULUŞTU
Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen
21’inci Uluslararsı Sürmeli Festivali, 3 gün
3 gece on binlerce Yozgatlı’nın katıldığı
coşkulu programlarla gerçekleşti.

İÇ İÇE OLDU

Yöreyle özdeşleşen salebin de adını
taşıyan festival, Akdağmadenliler’e
unutulmaz 5 gün yaşattı.

ADIYLA BÜTÜNLEŞTİ
Salebin markalaşarak dünya
pazarında yerini bulması
adına önemli adımlar atan
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın,
etkinliklere salep ismini
vererek tanıtımda önemli bir
adım atmış oldu.
Etkinlikler 3 Ağustos
Çarşamba günü Atatürk
anıtına çelenk sunumu,
yöresel ürünler çarşısı
açılışı ve kortej yürüyüşü ile
başladı. >>> 3'TE

Her yaştan insan etkinliklerde
buluştu doyasıya eğlendi.
Yozgat’ta pandemi nedeni
ile son iki yıldır yapılamayan
Sürmeli Festivali
etkinliklerinin bu yıl ki
bölümü 5-7 Ağustos tarihleri
arasında yapıldı. Belediye
başkanı Celal Köse, festival
etkinliklerinin tamamında
vatandaşlar iç içe oldu.

Karacalar Köyü’nün geleneksel buluşmaları gurbeti sılada buluşturuyor

ŞÜKÜRLERİ VEFA!

BAY ÇAMLIK
Reisçi Yozgat öyle mi,
bankalar hiç de öyle
demiyor!
Emmi: Özü sağlam olanda söze gerek
var mı? Yıllar önce bir umre seyahati dönüşünde cüzdanımda 250 dolar kadar yabancı
para kalmıştı. Türk Lirası cinsinden ederi
pek bir değer ifade etmediğinden öylece
duruyordu. Ta ki sayın cumhurbaşkanımız seslenene kadar. Emir büyük yerden,
soluğu meydan yerinde aldık. Karınca
misali, varamasak da yolunda olduğumuz
bilineydi. Memleket sevdasını ölçecek bir
tartı henüz icat edilmedi. Gönül meseleleri
hesaba vurulmaz. Verilecek bir şey bulamadı mı Türkmen terazinin kefesine canını
koyar.
Neyse mevzuya gelelim, döviz bürosundan çıkınca birkaç tanıdık, bakın dövizde
sizde ne kadar bozdurdunuz ne kadar
saklıyorsunuz kabilinden laf ettiler. Katıksız
reisçi tayfa. Bizler, vatanın delileri. Elimizden gelen deliliği bir daha yaptık. Ulul emre
itaat esastı bizim anlayışta. E emmi kısa
kes nereye varacak bunun sonu diyenleri
duyar gibiyim. Emminiz size kurban olsun.
Devletim bir şey açıklamış bugün. Banka
hesaplarında en çok döviz bulunduran il
Yozgat, vesselam.

Merkeze bağlı Karacalar Köyü’nde uzun
süredir düzenlenen ‘Şükür yemekleri’, gurbette
yaşayan köy sakinlerini memleket vefasında
buluşturuyor. İki gün süren etkinlikler, köyde
kaynaşma ortamı sağladığı gibi içeriği ile
sosyal hayata da önemli kazanımlar sağlıyor.
Koronavirüsü nedeni ile 2020 ve 2021
yıllarında gerçekleştirilemeyen Yozgat Merkez
Karacalar Köyü Şükür Yemeğinin, 17'ncisi
geçtiğimiz ay 23-24 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirildi. >>> 2. Sayfada

MEKANI CENNET OLSUN
Yozgat eşraflarından Kayseri’de
yaşayan Hüseyin Keven, geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat etti.
Kayseri’de ikamet eden Sağlık
Müdürlüğünden emekli Mehmet Keven
in oğlu, Ragıp Keven'in ağabeyi Yozgat
Bayındırlık Müdürlüğünden emekli
Hüseyin Keven, geçirdiği kalp krizi sonucu
Çandır ilçesinde 8 Ağustos Pazartesi
sabahı vefat etti. >>> 4'TE

GÜNCEL
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Yozgat 21. Sürmeli Festivali Şenliklerinin Ardından
Ekonomik sıkıntı
ve pahalılığa, hayatın
çilesine ve stres dolu
günlerimize rağmen:
“Hayat devam ediyor” diyebilmek güzeldi!...
Bazılarının olumsuz
tenkit ve eleştirilerine
rağmen kültür ve sanat
dostu olarak bizler konuyu hoşgörü ve memnuniyetle karşılıyoruz.
Emeği geçen herkese
teşekkür ederiz; biraz
nefes aldık, güldük,
eğlendik kardeşçe el salladık
hayata...
Birçok etkinliği içinde barındıran bu program geleneksel
olarak devam etmeli.
Dedik ya; her şeye rağmen
hayat devam ediyor, bizim de
eğlenmeye, gülmeye ve tanıtıma ihtiyacımız var.
Eğlenme, gülme ve neşelenmenin yanı sıra festival ve şen-

liklerin tanıtıma da
katlısının olduğunu
unutmayalım.
Malumunuz ilimizin ciddi manada tanıtıma ihtiyacı vardır...
Hatta imkanımız olsa da bu tür
etkinlikleri çok
daha kapsamlı ve
uluslararası boyutta gerçekleştirebilsek derim. İşte o
zaman ilin tanıtımını da yapmış
oluruz. Yozgat tanınıyor, biliniyor desek de özelliği, güzelli ve
tarihi önemi ile tanınıyor değil
şehrimiz. Tanıtım için kültür
sanat faaliyetleri çok önemli ve
elzemdir.
“Canım ne gerek vardı
buna?” Ülkede sıkıntı var, pahalılık var, zam zülmü devam
ediyor, siyasi çekilmeler var,
kişisel sıkıntılarımız var vs...

AHMET
SARGIN

Bunların varlığı doğru ve
hayat devam ettiği sürece hep
var olacak. Doymayan sömürücüler ve zalimler olduğu sürece
de devam edecek!
Ama insanların gülmeye
eğlenmeye, neşelenmeye ve
moral bulmaya da ihtiyacı var.
Kardeşçe toplanmaya, kardeşçe kucaklaşmaya ve stres
atmaya da ihtiyacımız var.
Hani ne deriz: “Seydi naçar
ağlama, Kara gündür geçer ağlama, bu kapıyı kapatan Allah,
Bir gün açar ağlama!” Malumunuz bi de deyimimiz var gelin
kızlarımız için:
“ Hem giderim hem ağlarım sen merak etme annem!”
misali...
Yani bu toplumun gülmeye, sevinmeye, eğlenmeye de
ihtiyacı var bunu topluma çok
görmemek gerekir !..
Neyse; dedik ya biz:
Şenlikleri, Festivalleri, Şölenleri ve Kültür Sanat Etkin-

liklerini destekliyor ve önemsiyoruz. Hem ağlar hem gideriz
yani... Kimse bize mutluluğumuzu sevinmemizi çok görmesin.
Dert, sıkıntı, stres ve zulüm
mezarda bitecek onu hesabını
da inancımıza göre Yüce Allah
bir bir herkesten soracak !..
Festivalde bizlerin de isteği
üzerine kültür sanat faaliyeti
olarak:
Şiir dinletisi programı da
vardı.
2. Gün Eski Askerlik Binası içerisin de bu program icra
edildi. Yöre şair, yazar, aşık
ozan dostlarımızın katılımı ile
güzel bir program da yapılmış
oldu, emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz.
Şair- yazar arkadaşlarımıza
aşık ozan kardeşlerimize ve şiir
edebiyat dostu dinleyicilerimize
çok teşekkür ediyorum. Güzeldi ve dostça idi...
Sürmeli Festivaline emeği

geçen: Başta sayın başkanımız
Celal Köse’ye, Başkan Yardımcılatına Murat Danışman kardeşime, Belediye Kültür İşleri
Müdürü Fadime Solmaz hanımefendiye, hizmet eden emek
veren tüm isimsiz kahramanlara teşekkür ediyoruz.
İşçisinden memuruna herkese teşekkür ederiz; emekleri sinmiştir sağ olsunlar var
olsunlar...
Son olarak yine diyoruz
ki: Her şeye rağmen toplumu buluşturan kaynaştıran ve
kucaklaştıran bu tür etkinlikler;
kültür sanat faaliyetleri ve tanıtım çalışmaları devam etmelidir ve uluslararası boyutta
gerçekleştirilerek ilin tanıtımı
yapılmalıdır.
Bundan da kimse gocunmasın, şikayetlenmesin hem
insanımızın hem de ilimizin bu
tür etkinliklere ihtiyacı vardır
onun için:
“Teşekkürler” diyoruz.

Karacalar Köyü’nün geleneksel buluşmaları gurbeti sılada buluşturuyor

ŞÜKÜRLERİ VEFA!

Merkeze bağlı Karacalar
Köyü’nde uzun süredir düzenlenen
‘Şükür yemekleri’, gurbette
yaşayan köy sakinlerini memleket
vefasında buluşturuyor. İki gün
süren etkinlikler, köyde kaynaşma
ortamı sağladığı gibi içeriği ile
sosyal hayata da önemli kazanımlar
sağlıyor.
Koronavirüsü nedeni ile 2020 ve
2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen
Yozgat Merkez Karacalar Köyü
Şükür Yemeğinin, 17'ncisi geçtiğimiz
ay 23-24 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirildi.
Eskişehir'de yaşayan etkinlik
komitesi başkanı Seyfullah Yıldırım
yaptığı açıklamada; "Geçmişlerimizi
rahmetle andığımız, birlik ve
beraberliğimizi pekiştirdiğimiz,
birlikte birşeyleri başarabildiğimizi
gösterdiğimiz, herkesin katkıka
bulunduğu, eş dost ve akrabaların
hasret giderdiği bu güzel etkinliğe
katılan, destek olan, mesajlarını
ileten tüm hemşerilerime teşekkür
ediyorum" şeklinde açıklamada
bulundu.

MANEVİ ATMOSFERİ
YÜKSEK PROGRAM
Etkinlik 23 Temmuz günü
Cumartesi günü saat 14.00’te
dualarla hayvan kesilip, aynı gün
saat 20.00’de Karacalar Köyü Sosyal
Tesislerinde toplanma, Şehitler
için saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
Kur'an-ı Kerim Tilaveti, açılış
konuşması, Kur'an’ı Kerim hediye
programı ile başladı. Saat 22.00’de
mercimek çorbası ve parmak çörek
ikramı ile devam etti.
24 Temmuz Pazar günü ise saat
11.00’de köy mezarlığının ziyaret
edilerek dualar edilmesi, saat
12.00’de köy camisinde Mevlid-i
Şerif okunması ve camii çıkışı etli
bulgur pilavı ile ayran ikramı ile
program son buldu.
RAHMET VE
ÖZLEMLE ANIYORUZ
Gerçekleştirdikleri şükür
yemekleri ile Türkiye'nin ve
dünyanın dört bir yanından
köylülerini, Yozgat siyasetini ve
bürokrasisini bir araya getiren
Seyfullah Yıldırım, Mustafa Yıldırım,

Celal Yıldırım ve Cemal Yıldırım
kardeşlerden Mustafa Yıldırım 2021
yılı başında Coronavirus nedeni ile
hayatını kaybetti.
Bu programda yardımsever,
beyefendi ve samimi kişiliği ile
tanınan Mustafa Yıldırım da hayırla

yad edilerek özlemle anıldı.
Biz de Yozgat Çamlık Medya
olarak merhum Mustafa Yıldırım’ı
rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet
olsun.
VEFANIN ADI BU..
Programda canları pahasına

verdikleri ulvi ve amansız
mücadelede yaralanarak gazi
olan Recep Demir ve Ömer Faruk
Özdemir ile Koronavirüs nedeni ile
hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın
yakınlarına Kur'an-ı Kerim ile birlikte
Türk Bayrağı hediye edildi.
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Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.663
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.735

DOLAR

Alış: 16.09
17.97
12.23
Satış: 18.02
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

29/13
7/2
29/13
6/1
28/13
3/-2
28/12
2/-4

DAMLA
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

KÖSEOĞLU MAH. ADNAN

Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
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Mah.
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No:45/A
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APT.
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5020354
66 99
TELEFON:
212 52 05

Sanki seçim meydanları

Bay Çamlık
temsilcileri hem de
yazmadan ben yazayım
siyasi kimlik sahibi
istedim mevzuu.
olanlar katıldıkları
Malumuz Bay
festivallerde binleri
Çamlık, gazetemizin
aşan kalabalıklara
köşe taşlarından,
hitap ettiler.
siyaset bizde biraz
Festivallere bir
ondan soruluyor.
şekilde dahil olanlar da
Baktım konu tam bizim
siyaset konuşmalarına
Bay Çamlık türünden
vesile oldu.
bu kez ondan önce
Özellikle drone ile
davranmak istedim,
kuş bakışı baktığımızda
konser alanları
umarım Muhtar ve
seçim meydanlarını
Emmi bu duruma
tryilmaz@gmail.com
aratmayacak türden.
bozulmaz.
Siyasi parti temsilcileri
Geçtiğimiz haftaya festivaller
festival-şenlik bahanesi ile
ve şenliklerle başladık, bir
seçimin ön hazırlığını yaptılar
müddet o şekilde de devam
yapmasına ama ortada bir sorun
edecek gibi.
var.
Festivallerde özellikle konser
Konserlerde, etkinliklerde
meydanlarındaki manzara seçim
bir şekilde buluşan, bir araya
meydanları gibi.
Hem yerel yönetimlerin
gelen insanlar mevzu siyaset

TARIK
YILMAZ

olduğunda aynı birlikteliği
gösterir mi?
Ya da yan yana oldukları,
omuz omuza verdikleri
kalabalıklarla aynı sahneyi işgal
edenleri dinleyecek mi?
Bugünden yarına neler değişir
bilinmez ama siyasetçilere küçük
bir tavsiye; meydan mitinglerinde
hayal kırıklıklarına uğramamak
adına şimdiden vatandaşın
ayağına gidin elini sıkın.
İçinde bulunduğumuz
hareketlilik aslında seçim sathı
mahalline girdiğimizin bir
göstergesi. Hala erken seçim
senaryosu üzerine duranlar var.
Erkeni geçi çok da fark
etmiyor tarih ortada.
Bir şekilde seçim yapılacak
lakin sandıklar neyi getirecek
neyi götürecek?
Pek çok soru var bu seçimde

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.26
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.57
18.35

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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28/12
14/3

cevabı sandıkta gizli.
Bazı ortamlarda ‘Söyle
bakalım gazeteci erken seçim
olur mu’, ve devamında
‘Sandıktan kim çıkar’ soruları ile
karşılaşıyoruz.
Bu sorulara yanıtım net,
Efendiler seçim tarihini bırakın
beni, sandıktan çıkacak olanın
bırakın beni parti liderleri, hatta
Cumhurbaşkanı dahi bugün ki
şartlarda kestiremez.
İsterseniz biraz da içinde
bulunduğumuz şartları
değerlendirelim.
Siyaset, özellikle de içinde
bulunduğumuz ekonomik
şartlardan dolayı hiç de iyiye
gitmiyor.
İnsanların maaşlarını artırmak,
hesaplarındaki sıfırların sayısını
çoğaltmak çözmüyor meseleyi.
İnsanlar 20 yıldaki

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:01
06:11 05:39
07:40 12:52
12:37 16:42
15:02 19:54
17:23 21:25
18:47

yaşanmışlıkları arıyor.
Yakıta, yağa, una ve daha pek
çok hayati ihtiyaca bundan 6 ay
önce ödedikleri meblağı ödemek
istiyor.
Bir anda artan fiyatlar
insanları bilinmeze sürüklerken
siyaset çok da cazip gelmiyor.
Aslında mevzu tek başına AK
Parti’nin, MHP’nin değil, 6’lı masa
diye tabir edilen diğer siyasi
partilerin de meselesi.
İktidara tepki var da, tepkiden
yansıyan oyların gidecek adresi
mi var, işte burada ince biz çizgi
ve yeni bir belirsizlik çıkıyor
karşımıza.
Siyaset bu, konuştukça
suyu ısınıyor, tavsiyem festival
kalabalıkları aldatmasın sizi, ama
prova olması bakımından çok
güzel bir zemin oluşturdunuz
bilesiniz!

SALEP KOKULU
AKDAĞMADENi

YOZGAT’TA

Yöreyle özdeşleşen salebin de adını
taşıyan festival, Akdağmadenliler’e
unutulmaz 5 gün yaşattı.

ONBiNLER BULUŞTU
Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen
21’inci Uluslararsı Sürmeli Festivali, 3 gün
3 gece on binlerce Yozgatlı’nın katıldığı
coşkulu programlarla gerçekleşti.
Her yaştan insan etkinliklerde buluştu
doyasıya eğlendi.
Yozgat’ta pandemi nedeni ile son iki yıldır
yapılamayan Sürmeli Festivali etkinliklerinin
bu yıl ki bölümü 5-7 Ağustos tarihleri
arasında yapıldı.
Belediye başkanı Celal Köse, festival
etkinliklerinin tamamında vatandaşlar iç içe
oldu.
SÜNNETİ MEVLİDİ İLE BAŞLADI
Yozgat’taki etkinlikler sünnet mevlidi
ile başladı. Erkekliğe adım atan miniklerin
Çapanoğlu Büyük Camii’ndeki halleri renk

kattı.
Ulusal ve uluslararası dans gösterileri,
bisiklet yarışı ve kortej yürüyüşü ile devam
eden etkinlikle 3 gün boyunca dolu dolu
içerikle geçti.
HALK KONSERLERİ
MEYDANLARI COŞTURDU
Pandemi nedeni ile zor günler geçiren
Yozgatlı, gün boyu devam eden etkinliklerin
yanı sıra, halk konserleri ile şarkıya ve
türküye doydu. On binlerce Yozgatlı, 3 gün
boyunca ünlü sanatçıların konserleri ile
coşku dolu anlar yaşadı.

Haftayı dolu dolu etkinliklerle
geçiren ilçe Akdağmadeni oldu. Yöreyle
özdeşleşen salebin de adını taşıyan festival,
Akdağmadenliler’e unutulmaz 5 gün yaşattı.
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Belediye
Başkanı Dr. Nezih Yalçın’ın ev sahipliğinde
bu yıl 3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan
‘Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep
Festivali’, son yıllarda ciddi gurbetçi
trafiğinin yaşandığı ilçede unutulmaz anların
yaşanmasına neden oldu.
SALEP ADIYLA BÜTÜNLEŞTİ
Salebin markalaşarak dünya pazarında
yerini bulması adına önemli adımlar atan
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
etkinliklere salep ismini vererek tanıtımda
önemli bir adım atmış oldu.
Etkinlikler 3 Ağustos Çarşamba günü
Atatürk anıtına çelenk sunumu, yöresel
ürünler çarşısı açılışı ve kortej yürüyüşü ile

başladı. Günün akşamında Tuğba Çimencan
ve Osman Öztunç konserleri ilçe meydanında
binlerce Akdağmadenliyi bir araya getirdi.
HER GÜNÜ DOLU DOLU
Beş gün beş gece dolu dolu geçen
etkinliklerde Başkan Nezih Yalçın,
vatandaşlarla iç içe zaman geçirirken,
spor, kültür-sanat ve yöresel tanıtımın
adına önemli programlar gerçekleştirildi.
Genelsel Türk Okçuluk etkinliğinden
ödüllü bisiklet yarışlarına, yöresel ürünler
pazarından konserlere kadar geniş katılımlı
bir organizasyona imza atıldı. Etkinlikler
boyunca çocuklar için özel hazırlanan şişme
oyun parkında her gün farklı eğlenceler
düzenlendi.
Akşam konserleri ile coşan
Akdağmadenliler gönüllerinde vakit
geçirdiler, türkülere doydular.
Tarık YILMAZ
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Anılarla Mazideki Yozgat 126
Rahmetlik Ahmet Dayımla Çocukluğumda Geçen dini sohbet anılarım
Geçen haftaki
makalemde ziyade
namazlarından bahsetmiştim. Bu haftaki
makalemdede kıyametin küçük alametleri ve kıyametin büyük
alametleri hakkında
sizlere bilgi vermeye
çalışacağım.
Kıyametin Küçük
Alametleri
Depremlerin artması fitne ve katilliklerin artması, yeryüzünde
fitne ve fesadın çoğalıp umurun
şiddet bulması, ulemanın ruhları
kabzolunup cehaletin artması
zina ve işretin çoğalması, kötü
kadınların çoğalıp fuhuşun artması. Kadınların çok erkeklerin
az olması. Zekat verilecek fakirin

bulunmaması. Bulaşıcı
hastalıkların artması,
yeni yeni bilinmeyen
hastalıkların meydana gelmesi, ulema din
büyükleri halkın istediği
yönde fetva vermesi. Tehiyyetül mescid
namazının kılınmaması, erkeğin kadına itaat
edip, anasına isyan etmesi, başkalarına iyilik
edip babasına cefa etmesi. Sadece tanıdıklara
selam verilmesi, zengine mali
için hürmet edilecek, şerrinden
korunmak için bazı kimselere
ikram edilmesi, sonra gelenlerin
evvel gelenleri beğenmemesi,
kadınla erkek arasında harama
vasıta olanların çoğalması, emin
kimselerin çok nadır olması,

İSMAİL
CENAN

hayrı emir şerden nehiy edilmemesi, hayrın şer , şerrin hayır
görülmesi, mescitlerin binaca
mamur, cemaatçe fakir olması
hakkı söyleyenin dinlenmemesi,
insanlar arasında adalet, büyüğe
hürmet küçüğe merhamet din
kardeşine muhabbet, ilim haya
bereket kalmaması, terazide ölçüde hilenin çoğalması, yalancı
şahitliğin artması, helal lokmanın azalması insiyata layık dost
bulunmaması, dünyanın sevilip,
ahiretin malın sevilip hesabın
hayatın sevilip ölümün , halkın
sevilip , işlerin ehline verilmemesi, fukaranın ahiretini dünyaya satması, çalgıların çoğalması
her yere yayılması, kadınların
şarkı söylemesi , erkeklerin ipek
giymesi altın takması, evlerin
sevilip kabrin unutulması, bir

hadisi şerife nazaran eline geçen malın helal veya haram olduğuna ehemmiyet vermemek,
te kıyametin küçük alametlerindendir.
Güvenlik güçleri çoğalacak,
geçim darlığı olacak. Çocuklar
öfkeli saygısız olacak, erkek
erkekle kadın kadınla yetinecek
( eş cinsellik artacak ) köpek
beslemek, evlat yetiştirmekten
daha cazip olacak. Kıyametin
başlıca küçük alametleri bunlardır
Bugünkü anlatacaklarım
bundan ibaret olup, haftaya
kıyametin büyük alametlerinden
bahsedeceğim. Makalemi KARACAOĞLAN ın YEŞİL BAŞLI
GÖVEL ÖRDEK şiiriyle bitiriyorum. Hepinize selamlar, sevgiler,
saygılar.

YEŞİL BAŞLI
GÖVEL ÖRDEK
Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle karşı
Eğricesin tel tel etmiş
Döker gider yâre karşı
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmuş yele karşı
Şahinim var bazlarım var
Tel alışkın sazlarım var
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karşı
Hani KARACAOĞLAN hani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı
Karacaoğlan

ÖMER CODAR iKiNCi

DÖNEM YOK MU?
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar, daha önce açıkladığı gibi
2024 yılı seçimlerinde ikinci dönem
adayı olmayacağını fakat, başta genel
merkez olmak üzere parti teşkilatlarının
vereceğe tüm görevlere de talip
olduğunu duyurdu.
Yozgat’ın Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı bir açıklama ile
belediye başkan adaylığı konusunda
merak edilenleri paylaştı.
SÜRECİ HATIRLATTI
Codar, 2019 yerel seçimlerinde
partisinin CHP ilçe ve ilçe başkanlığı
ile CHP Genel Merkezi ve Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
teveccühü Çayıralan’da tek aday olarak
gösterildiğini hatırlattı.
HERKESİ KUCAKLADI
“31 Mart 2019 itibariyle de ilçe
başkanlığı kadrosu ve duyarlı
partililerimin hummalı bir çalışma
sonucu belediye başkanı olarak
seçildim” diyen Codar, belediye
başkanı seçildiği andan itibaren
siyasi kimliğini bir kenara bırakarak
ilçesine hizmet eden, tüm Çayıralan’ı
kucaklayan bir anlayışla görev yaptığını
vurguladı.
ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR
VEFAM DEVAM EDECEK
Codar, açıklamasında partisine
olan vefasını şu sözlerle dile getirdi:
“Cumhuriyet Halk Partisi, yaşadığım
ilçem Çayıralan’da bir partiliye
verilmesi gereken manevi değeri
ölçülemeyecek derecede yüksek
olan belediye başkanlığı makamına 5
yıllığına beni layık gördü, bu sebepten
dolayı 5 yıllık görevim tamamlandıktan
sonra benim ideolojimi temsil eden
partim CHP’ye vefa borcumu ömrümün
sonuna kadar nasıl bir hizmet edersem
edeyim ödemem mümkün değildir.”

MEKANI CENNET OLSUN

5 YILLIĞINA TAAHHÜT ETTİ…
Siyasette çok rastlanmayan bir duruş
sergileyerek, 5 yıllığına talip olduğu
belediye başkanlığı koltuğuna ikinci
kez oturmayacağına dair taahhütte
bulunduğunu belirten Başkan Codar,
2019 yılı adaylık çalışmalarımda
Çayıralanlılara verdiği sözü tutacağını
duyurdu.
GÖREVE DE
GÖREVSİZLİĞE DE TALİBİM
Açıklamasında “Allah ömür verirse
2024 yerel seçimlerinde ben Ömer
Codar olarak 2’nci dönem belediye
başkanlığına aday değilim” ifadelerinin
altını çizen Codar, parti genel merkezi
ve teşkilatlarının kararına da saygılı

olacağını belirterek şunları söyledi:
“Ancak açıkladığım değerlerim
doğrultusunda partimin vermiş olduğu
manevi değeri tartışılmayacak kadar
yüksek olan bu payeyi, şahsımın
partime karşı olan vefa borcumu
nasıl ve ne şekilde veya konumda
çalışırsam çalışayım partime
ödemem mümkün olmadığından
CHP ilçe başkanlığımızdan, CHP
genel merkezine kadar olan tüm
yetkililerimizin şahsıma vereceği tüm
görev ve görevsizliğe talibim. Ömrümün
sonuna kadar partimin hizmetkarıyım.
Bu kararımın da tüm halkımız tarafından
bilinmesini istiyorum. Halkımızın ve
kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Yozgat eşraflarından
Kayseri’de yaşayan Hüseyin
Keven, geçirdiği kalp krizi
sonucu vefat etti.
Kayseri’de ikamet eden
Sağlık Müdürlüğünden
emekli Mehmet Keven
in oğlu, Ragıp Keven'in
ağabeyi Yozgat Bayındırlık
Müdürlüğünden emekli
Hüseyin Keven, geçirdiği
kalp krizi sonucu Çandır

ilçesinde 8 Ağustos Pazartesi
sabahı vefat etti.
Vefatı ile sevenlerini
derinden üzen kılınacak
cenaze namazının ardından
defnedilecek.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.
Tarık YILMAZ

AKDAĞMADENİ'NİN TANINMIŞ

SiMASI VEFAT ETTi
Akdağmadeni’nin
tanınmış simalarından
merhum Hayrettin Akdağ’ın
oğlu Nedim Akdağ’ın kardeşi
Nesimi Akdağ vefat etti.
Ankara Yozgatlı
Dernekler Federasyonu
Başkanı Ahmet Koç, ilçenin
tanınmış simalarından
Nesimi Akdağ’ın vefat
ettiğini duyurdu.
Koç; “Akdağmadeni
ilçemizin tanınmış
simalarından Saffet Özbek'in
arkadaşı merhum Hayrettin

Akdağ'nın oğlu Nedim
Akdağ'nın kardeşi Ankara'da
ikamet etmekte olan
Nesimi Akdağ ağbeyimizi
kaybetmenin hüznü
içerisindeyiz.
Merhuma Allah'tan
rahmet ailesi ve tüm
sevenlerine baş sağlığı
diliyorum.”
Biz de Yozgat Çamlık
Medya olarak merhuma
Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
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BAHADIN’DA KÜLTÜR BULUŞMASI
Her yıl olduğu gibi bu yılda Bahadın
Beldesi’nde düzenlenen ‘Uluslararsı Kültür
Şenliği’, kültürel etkinliklerle hafızalarda
yer buldu. Kalabalık katılımların olduğu
etkinlikler Bahadın’da çok sayıda gurbetçi
vatandaşı da bir araya getirdi.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi Bahadın
Beldesi’nde 23’üncü Uluslararası Kültür
Şenlikleri 1-7 Ağustos tarihleri arasında
yapıldı. Yozgat’ın en uzun etkinliğine ev
sahipliği yapan Bahadın Beldesi’nde kültürel
etkinlikler ve akşam konserleri unutulmaz
anların oluşmasını sağladı.
ÇOCUK VE GENÇLIK
ATÖLYESİ İLE BAŞLADI
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven

Bozdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinliğe Kadın Eli Derneği de katkıda
bulundu. Etkinlikler 1 Ağustos Pazartesi günü
Çocuk ve Gençlik Atölyesi ile başladı.
Renkli görüntülerin oluştuğu atölye
programını resim çalıştayı sergisi, söyleşi
ve açık hava sineması takip etti. Paneller,
kültürel etkinlikler ve akşam konserleri
ile renkli ve zengin bir içeriğe sahip olan
festivale ilçelerden ve şehir dışından çok
sayıda davetli katıldı.
Belediye Başkanu Yurtseven Bozdemir,
katılımlarından dolayı tüm davetlilere ve
etkinliklerde görev alan, gece gündüz
demeden festival için mücadele eden ekibe
de teşekkür etti. Tarık YILMAZ

S.S. YOZGAT PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Yönetim Kurulumuzun 05/08/2022 Tarihli ve 2022/023 sayılı kararıyla 23.07.2009 tarih ve 27297
sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 14.07.2009/15223 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na bağlı kooperatiflerde bir ortaklık payı değeri 100 (Yüz) Türk
Lirasına yükseltildiği, bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükselmesine yönelik
söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun
13’üncü maddesi hükmü ile Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 14, 15 ve 16’ncı maddesi hükümleri
çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin
ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarının en az ¼ ‘ünü (Yirmibeş Türk Lirası) 09/09/2022
tarihi mesai saati bitimi olan saat 17:00’a kadar Kooperatifimiz merkez yada şubelerine elden yada
TR25 0001 0003 2231 8344 2650 01 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri
ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklık hakkının 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu’nun 19’uncu Kooperatif Ana Sözleşmesinin 14’üncü maddesinde; “Yönetim Kurulu, sermaye
yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunanlara (ortaklara) vereceği iki uygun
süre ile ortaklardan elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla bu husus mümkün olmazsa ilan
borçlu ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere kooperatif merkezinde
veya bağlı olduğu ilde buralarda da yoksa en yakın ilde çıkan bir gazetede ayrıca elektronik ortamda
yapılır. İlanın ihtiva eden yazıya borçlu ortağın/ortakların ortak no, ad-soyad, borç türü ve miktarına
dair listeyi kooperatifin ve şubelerin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan
yerine asılır. Ortaklardan sermaye yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödeme yükümlülüklerini yerine
getirmelerini istenir. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini
yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin anasözleşme
veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.“ Hükmü çerçevesinde işlem
yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince ilk (birinci) istek yerine
geçmek üzere ilanın duyurulması ve söz konusu bu ilanda en az 1 (bir) ay ödeme süresi verilmiştir.
Yönetim Kurulu Adına Başkan Kürşat ARSLAN
ILN01672611
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

LAVANTA KOKULU HASTANE
Yozgat Şehir Hastanesi
çevresinde bulunan lavanta
çiçekleriyle görsel şölen
sunan peyzajı ile de açık hava
stüdyosunu andırıyor.
Türkiye’nin ilk şehir
hastanesi olan Yozgat Şehir
Hastanesi, çevre düzeni
ve peyzajı ile de gözleri
kamaştırıyor. Şu sıralar çiçek
açan lavantalar etrafa mis
kokular yayarken, doğal
güzellikleriyle ziyaretçilerine
görsel bir şölen sunuyor.
117 bin metrekare arsa
ve 135 bin metrekare toplam
inşaat alanına kurulu Yozgat
Şehir Hastanesi, Temmuz
ve Ağustos aylarında çiçek

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERE KEFİLİZ
OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ
ADRESİNİZ ALTINSOY OTOMOTİV

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri
4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

açan lavanta bitkisiyle ayrı
bir güzelliğe bürünerek
görüntüsüyle adeta açık hava
stüdyosunu andırıyor. Hastane
bahçesine gelen ziyaretçiler
lavantalar arasında gezinti
yaparken hatıra fotoğrafı
çekiniyor.
Yozgat Şehir Hastanesi’ne
muayene olmak için gelen
Sema Özer; ‘’Lavanta
kokusu, doğallığı çok güzel.
Lavantaların görünüşüne
hayran olmamak elde değil.
Zaten çok güzel ve konforlu
olan hastanenin güzelliğine
güzellik katıyor. Emeği
geçenlere teşekkür ederiz,
ellerine sağlık” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine
Teknikerliği Bölümünden almış olduğum öğrenci kimlik kartımı
kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk SEZER
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1 HAFTADA 9 OPERASYON KÖPRÜLÜ KAVŞAK
Yozgat Emniyet Müdürlüğü 1 hafta
içerisinde yaptıkları operasyonların verisini
paylaştı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün
uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini
yapan şahıslara yönelik düzenlediği
operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken,
biri tutuklandı.
Yozgat’ta son bir haftada düzenlenen 9
ayrı uygulamada 15 kişiye işlem yapılırken
1 kişi ise tutuklandı. Yozgat İl Emniyet

Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapmış
olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele
geçirilen uyuşturucu miktarları paylaşıldı.
Yapılan operasyonlarda 46 adet Sentetik
Ecza maddesi, 13 gr. Metamfetamin maddesi,
21 gr. Esrar maddesi, Zehir madde paketleme
malzemesi, Zehir madde kullanmak için
aparatlar ele geçirildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Zehir ile
mücadeleye kararlılıkla devam edecekleri
belirtildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş
noktasındaki "kilit kavşak"
Kırıkkale'de, hızlı ve konforlu
yolculuk imkanının sağlanması
hedeflenen Ankara-Delice
Otoyolu ile "Köprülü Kavşak"
projesi hayata geçiriliyor. AK
Parti Milletvekili Ramazan
Can, proje sayesinde dini
bayramlarda ve hafta sonu
tatillerinde yaşanan trafik
yoğunluğu sorunun çözüme
kavuşacağını belirtti.
43 ilin geçiş noktasındaki
"kilit kavşak" Kırıkkale'de, dini
bayramlarda ve hafta sonu
tatillerinde yaşanan trafik
yoğunluğu ortadan kaldırmak
için çalışma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
hızlı ve konforlu bir şekilde
yolculuk imkanı sağlanması
amacıyla Ankara-KırıkkaleDelice Otoyolu projesinin
ihalesinin 24 Ağustos'ta
yapılacağını bildirdi. 120
kilometrelik Ankara-KırıkkaleDelice Otoyolu; MarmaraDoğu Anadolu, Ege-Karadeniz
ve Akdeniz-Karadeniz
koridorları arasında önemli bir
köprü özelliği taşıyor. Otoyol

güzergahı, Ankara çevre
yolunda yer alan Karapürçek
Kavşağı ve Samsun Yolu
Kavşağı'nın arasındaki
Kızılcaköy mevkiinden
başlayacak, Çerikli ilçesinin
kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat
devlet yoluna bağlanacak.
Ankara- Kırıkkale
D-200 kara yolu üzerindeki
"kilit kavşak" mevkiinde
çalışmaların başlatıldığı
köprülü kavşak projesinin yıl
sonuna kadar tamamlanması
hedefleniyor. AK Parti

Milletvekili Ramazan Can,
AK Parti İl Başkanı Mustafa
Kaplan, İl Genel Meclis
Başkanı Murat Çaykara
ve partililer ile birlikte
Yahşihan ilçesindeki
şantiye alanını ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili Can,
İHA muhabirine yaptığı
açıklamada, Ankara-KırıkkaleDelice Otoyolu ile "Köprülü
Kavşak" projesinin kara
yolundaki araç trafiğini
rahatlatacağını söyledi.
HABER MERKEZİ

TANDIRLIK YANGINI KORKUTTU

BASSAGLIGI

Yozgat eşraflarından Kayseri’de yaşayan

HÜSEYIN KEVEN'IN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

Çorum'un Sungurlu ilçesinde
çıkan yangında, evin tandırlık
bölümü tamamen yanarak
kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre,
ilçeye bağlı Gökçam köyünde
İbrahim Sağın'a ait evin tandırlık
bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi
ve köy sakinleri itfaiyeye haber
verdi. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yangına
müdahale ederek, çıkan yangını
eve sıçramadan söndürdü.
Olayla ilgili olarak başlatılan
soruşturmanın devam ettiği
bildirildi.

ÇOCUKLARA DONDURMA IKRAM ETTI

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kırşehir Valisi Hüdayar
Mete Buhara, sıcakların
etkili olduğu şehirde parkta
oynayan çocuklara dondurma
ikramında bulundu.

Vali Buhara, Bahçelievler
Mahallesi'nde parkta oynayan
çocukların yanına giderek
onlara dondurma ısmarladı.
Sosyal medya hesabından da

paylaşım yapan Vali Buhara,
"Çocuklar gülümseyince
dünya güzelleşir. Parkta
oynayan çocuklarımızla
karşılaşınca birlikte gittik
mahalle bakkalımızdan
dondurmalarımızı aldık yedik,
sohbet ettik. Bize verdiğiniz
enerji için teşekkürler
çocuklar" ifadelerine yer verdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde
bulunan Erzurum Şenkaya
Ormanlı Köyü Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneğini
de ziyaret ederek dernek
üyeleri ile çay içen Vali
Buhara, "Candan ve samimi
ağırlamaları için kendilerine
teşekkür ediyorum. Güzel
ilimizin güzel insanlarına
selam olsun" dedi.

TOMARZA'DA ARAZI YANGINI
Kayseri'nin Tomarza İlçesine bağlı Tahkemer
Mahallesinde çıkan anız yangını, kontrol altına
alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tahtakemer
Mahallesinde bulunan arazide başlayan yangın
rüzgarın etkisi ile anız bulunan tarlaya sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük
çaba sarf etti. Mahalle sakinlerinin de katıldığı
söndürme çalışmalarında yangın, ormanlık alana
sıçramadan kontrol altına alındı.
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YOZGAT
MİTİNGİ
13 AĞUSTOS CUMARTESİ
SAAT 18:00
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