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Ali Keven’den Sert tepki:

"Kimse tek başına

karar veremez"
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’ın Boğazlıyan
İlçesi’nin adının Şehit Kemal olarak
değiştirilmesi yönündeki kanun teklifine
sert tepki gösterdi.
Ali Keven, Şehit Kaymakam Kemal
Bey’in tüm ulusun andığı bir değer
olduğunu anımsattı. >>> 2'DE
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Ramazan Özel programı

Çamlık TV’de
Yozgat’ın
Dünyaya açılan
kapısı Çamlık
TV’de Ramazan
programları bu akşam başlıyor. Tarık
Yılmaz’ın hazırladığı program her
akşam iftar sonrası saat 21:00’da
başlayacak. Programda Yılmaz’ın
hem stüdyo konukları hem de telefon
konukları olacak. 3'TE

ADNAN SERBES

ATİLLA SAYGI

TURKES’i ANLATTILAR
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu ve Alparslan Türkeş’in ölümünün 24.
Yılı anısına hazırlanan programa katılan Avukat Adnan Serbes ve MHP
Yozgat eski İl Başkanlarından Atilla Saygı, merhum Türkeş’i anlattı. 3'TE

BAKAN SOYLU'DAN
YOZGAT PAYLAŞIMI
Yozgat ve 7
ilçesinde nüfus
müdürlüklerine yeni
konsept. İçişleri
Bakanı Süleyman
Soylu yeni konsept
sonrası sosyal
medya hesabı
Twitter üzerinden
paylaşımda
bulundu. >> 4'TE

DOKU KÜLTÜRÜ ILE

HOS GELDiN
YA SEHR-i RAMAZAN

KENEViR YETiŞTiRiLECEK

Koronavirüs salgınının
gölgesinde ikinci Ramazan’ı
idrak edeceğiz

Yozgat Bozok Üniversite’nin
Kenevir Araştırmaları sürüyor.
Üniversite, laboratuvar ortamında
doku kültürü ile dişi kenevir
üretimi yapacak. Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, doku kültürü ile
kenevir üretimini tanıttı. 7'DE

İlk iftar topu atıldı

On bir ayın sultanı
TEDBİRLİ RAMAZAN
Ramazan korona
Çin’in Wuhan kentinde başlayan korona
virüs salgını geçen yıl Ramazan Ayı’nın buruk
virüs tedbirleri
geçmesine neden oldu.
kapsamında evlerde Bu yıl da alınan tedbirler kapsamında
camilerde teravih namazları kılınmayacak,
bunun yerine vatandaşlara ibadetlerini evde
kılınan ilk teravih
yapmaları tavsiye edildi.
namazı ile başladı.
Korona virüs salgınına karşı alınan
tedbirler kapsamında Müslüman alimler
Bugün Ramazan
“toplu iftar programları yapmama” ve
“camilerde cemaatle teravih namazını
ayının ilk günü.
kıldırmama” uyarıları yaptı. >>> 3'TE

MiLLETVEKiLi SEDEF'iN Halit Ekici vefat etti

ACI GUNU
Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP)
Yozgat Milletvekili
İbrahim Ethem
Sedef’in acı günü.
>> > 4'TE

Yozgat Devlet
Hastanesi Eski
Genel Sekreteri
Halit Ekici vefat
etti. Merhum Ekici,
dün öğle namazına
müteakip kılınan
cenaze namazının
ardından Sarıtopraklık
Mezarlığı’nda
defnedildi. >> 4'TE

Belediye Başkanı Celal Köse, Kapalı Otopark
üzerinde Ramazan’ın gelişini 3 pare top atışı
yaparak müjdesini verdi. Top atışı sonrası
açıklama yapan Belediye Başkanı Celal Köse,”
Allah’a hamolsun. Bizleri ramazan-ı Şerife sağlık
sıhhat içerisinde eriştirdi. Bu vesile ile mübarek
Ramazanlarını tebrik ediyorum" dedi. 4'TE

YOZGAT’TA SAHTE

PARA OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat’ta
sahte para operasyonu düzenlendi. 7'DE

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07
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BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
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Rahmet Pınarlarından Destinizi Doldurun!

AHMET
SARGIN
Rahmet Pınarları
akmaya başladı: kana
kana için ve Rahmet
Pınar’ı akıyorken destinizi doldurun! Gafil olmayın, hem bu dünya
da hem ahirette mutlu
olmak için bu Rahmet
yağmurunda ıslanın,
yıkanın diyoruz..
“Ey iman edenler!
Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için
oruç, sizden öncekilere
farz kılındığı gibi, size
de farz kılındı.” (Bakara suresi- 183)
“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim
hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı

günler sayısınca başka
günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler
ise bir yoksul doyumu
fidye verir. Bununla
birlikte, gönülden kim
bir iyilik yaparsa, o
kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz
oruç tutmanız sizin için
daha hayırlıdır.” (Bakara-184)
“İslam beş esas
üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka
ilah olmadığına ve
Muhammed"in O"nun
kulu ve elçisi olduğuna
şahadet etmek, namaz
kılmak, oruç tutmak,
Kabe"ye haccetmek,
Ramazan orucu tutmak.” (Tirmizi)
“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu
açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine
kavuştuğu zamanki
sevincidir.” (Buhari)
“Ramazan ayı girdiği
zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin
kapıları kapanır ve
şeytanlar da zincire

vurulur.” (Müslim))
“Oruç tutunuz, sıhhat
bulunuz!”
Ramazan; Yüce Allah’ın sevgisiyle dolup
taşacağımız, dua, secde ve mukabelelerle
manevi âlemlere koşacağımız, daha hayırlı
bir kul olma yarışına
gireceğimiz mübarek
bir aydır.
Ramazan ayı
Kur’an-ı Kerim’de adı
geçen tek aydır. Allah
yalnız onu anmakla
kalmamış “Sizden kim
bu aya erişirse oruç
tutsun”(Bakara:185)
buyurarak aynı zamanda onu oruç ayı
olarak belirlemiştir.
Ramazan ayı diğer aylara nispetle ayrıcalığı
ve üstünlüğü sebebiyle
kültürümüzde “on bir
ayın sultanı” olarak
yad edilmiştir.
Ramazan aynı zamanda Kur’an ayıdır.
Kur’anı Kerimin hatmi için bu ay fırsat
ayı olarak değerlendirilmelidir. Sevgili

Peygamberimiz (sav)
Ramazanda Kur’an-ı
Kerim’i çok okurdu.
Her akşam Cebrail
kendisine gelir, Hz.
Peygamber ona Kur’an
dinletir. Cebrail de
okur; O dinlerdi. Bu
hal her Ramazan devam ederdi. Vefatı
senesi Ramazanında
karşılıklı okuma iki
defa olmuştu.
Ramazan; ilahi
emirlerin ışığı altında
kendimizi hesaba çekeceğimiz, kalplerimizi
ve fikirlerimizi kötülüklerden kurtarmaya
çalışacağımız mübarek
günlerdir. Ramazan
ayı, hayır ve bereket
ayıdır. Dua ve niyaz
ayıdır. Günahlardan
temizlenme, cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Bu ayı gaflet içinde geçirmek kişi
için büyük bir kayıp
olacaktır!
Peygamberimiz
bu aydan söz ederken: “Evveli rahmet,
ortası mağfiret, sonu

cehennem azabından
kurtuluştur!.” buyurmuştur. İnsanlığın en
çok sorun yaşadığı
alan, sosyal alandır.
Özellikle toplum hayatında insanlar arası
ilişkilerde sevgi, saygı
ve hoşgörü son derece
önemlidir.
Sözü edilen bu değerler toplumsal huzur, güven ve barışın
ana unsurlarıdır. Bu
değerlerin güçlü olduğu sosyal ortamlarda
hayat daha huzurlu
ve güvenlidir, zayıf
olduğu ortamlarda da
hayat endişeli, huzursuz ve güvensizdir. O
nedenle huzurlu bir
toplumsal ortamın
oluşmasında Ramazan
ayı gibi manevi ortamlara ihtiyaç vardır.
Zira Ramazan atmosferi insanların
nefislerini dizginleyerek, yumuşamasına
ve ahlaki değerler
çerçevesinde davranılmasına imkân sağlar.
Kalplere nur, gönül-

lere şifa, Mü’minlere
rahmet olan; bütün
insanlığı cehaletten,
karanlıktan, vahşetten
ve delaletten kurtaran;
doğru yola ve ilahi
nura, ilme, medeniyete ve saadete ulaştıran Kur’an-ı Kerim
bu ayda nazil olmaya
başlamıştır.
Bu sebeple bu aya
“Kur’an ayı” da denilmektedir. Yüce Allah
(c.c) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan
ayı öyle bir aydır ki,
insanlara doğru yolu
gösteren, Hak ile batılı
ayıran Kur’an-ı Kerim,
o ayda indirilmiştir.
Sizden her kim bu ayı
idrak ederse oruç tutsun”
Kuran-ı Kerimde
Kadir Süresinde şöyle buyrulmaktadır:
“Şüphesiz, biz onu
(Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir
gecesinin ne olduğunu
sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan
daha hayırlıdır. Melek-

ler ve Ruh (Cebrail)
o gecede, Rablerinin
izniyle her türlü iş için
iner de iner. O gece,
tan yerinin ağarmasına
kadar bir esenliktir.”
Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan
ayının fazileti hakkında
şöyle buyurmaktadır:
“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden
fazilet ve mükâfatları
gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin
Ramazan olmasını temenni ederlerdi” “Kim
inanarak ve sevabını
Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin
geçmiş günahlarını bağışlar”. “Size Ramazan
ayı geldi, o mübarek
bir aydır. O ayda oruç
tutmayı Allah size farz
kıldı. O ayda cennetin
kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır.
Şeytanların azgınları
zincire vurulur...
Rabbim Ramazan-ı Şerifinizi hayırlı ve mübarek eylesin!..

Ali Keven’den Sert tepki:

"Kimse tek
başına karar
veremez"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’ın Boğazlıyan
İlçesi’nin adının Şehit Kemal olarak
değiştirilmesi yönündeki kanun teklifine
sert tepki gösterdi. Şehit Kaymakam
Kemal Bey’in tüm ulusun andığı bir
değer olduğunu anımsatan Keven,
isim değiştirilmesi teklifine kimsenin
tek başına karar veremeyeceğini dile
getirdi. Keven, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada; “Şehit Kaymakam Kemal Bey
elbette tüm ulusun andığı bir değerimiz
ancak Boğazlıyan ilçemizin ismini üstelik
Boğazlıyanlılara sormadan değiştirmeyi
teklif etmek işgüzarlıktır.
Boğazlıyan ilçemizin onca
sorunu ve talebi varken
ismini tartışmaya açmak
olsa olsa "memleketten
bihaber olmak" demektir.
Boğazlıyan'ın ismi tarihe
mal olmuş bir isimdir.
Değiştirilmesine kimse
tek başına karar
veremez!” dedi.
Eda DEMİREL

Şehir Hastanesi’nden personele teşekkür:

"iYi Ki VARSINIZ!"
Yozgat Şehir Hastanesi, her fırsatta
personellerine teşekkür etmeyi ihmal
etmiyor. Fedakarca çalışan sağlık
ordusunun görünmez kahramanları.
Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan
açıklamada; “Yozgat Şehir Hastanemiz
Kamu Özel Ortaklığı ile Hizmetlerini
7/24 aralıksız sürdüren Bina Arazi
Hizmetler, Ortak Hizmetler, Mefruşat
Hizmetleri ve Yer Bahçe Hizmetleri
Personellerimize Teşekkür Ederiz.
Bina Arazi Hizmetleri; Tüm hastane
kampüs alanındaki teknik cihazlar,
ekipmanlar ve bina yapı elemanlarının
periyodik ve iş emirlerine bağlı

bakım ve onarım hizmetleri yüksek
teknoloji ekipmanlar ile sağlıkta kalite
standartlarına ve 7/24 esasına göre
kullanıcılara daha konforlu bir ortam
hazırlamak adına sürdürmektedir.
Mefruşat Hizmetleri; Tüm hastane
alanındaki periyodik ve iş emirlerine
bağlı Mefruşat Hizmetlerinin personeli;
gerekli tüm operasyon ihtiyaçlarının
tamamını kapsayacak şekilde TekstilMobilya ve Mefruşat Hizmetlerinin
hasta ve hasta yakınlarına daha
konforlu bir ortam hazırlamak adına
sürdürmektedir.
Yer ve Bahçe Hizmetleri; Kampüse
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(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

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

BASIM YERİ

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

KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ 0507 551 25 86

bağlı tüm açık alanlarda düzeltici,
etkin ve planlı bahçıvanlık hizmeti,
bahçe ve peyzaj alanlarında yer alan
yürüme yolları, kaldırımlar, dış yapı
ve yüzeylerin düzeltici, etkin ve planlı
bakımları, kar, buz ve su birikintisi gibi
doğal olayların bertaraf edilmesi için
acil durum hizmetleri, bina içi ve bina
dışı mevsimlik çiçek dikim ve bakım
hizmetleri, sulama sistemi hizmetleri,
hasta ve hasta yakınlarının rahat
edebileceği bir ortam oluşması için
7/24 saat esasına göre hizmet vermeyi
sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.
Eda DEMİREL

Alış: 677,25
Satış: 716,00
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Ramazan Ramazan Ola…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Rahmet ve bereket
ayı Ramazan’ın ilk
gününü idrak ediyoruz.
Gece ilk sahura
uyandık, inşallah
sağlıkla ve sıhhatle
iftar sofrasında buluşmak, ilk oruçları
açmak kısmet olur.
Ve maalesef rahmet ayını ikinci kez
korona virüs gölgesinde başladık.

İnsanlığımız adına
zor günlerin, ayların, hatta yılın geride
kaldığı bir zaman
diliminde Ramazan
ayına ulaştık.
Elbette ki; rahmet, bereket, sağlık
temennimiz sonsuz
bir duygu ile Hak’ka
ulaşacak.
Mevla’nın kainata
bahşettiği rahmeti
tüm insanlığa dileyeceğiz en kalbi duygularla.
Ramazan denildiğinde aklınıza ilk gelen ne oluyor?
Maalesef akla gelenlerden teravih namazı pandemi nedeni
ile bu yıl da olmayacak.
Elbette ki gönül
Ramazan’ın güzellik-

lerini doyasıya yaşamak istiyor lakin
ondan daha önemlisi
insanlığın sağlığı ve
selameti.
Yasağa rağmen
evinde komşuları ile
teravih namazı kılmak isteyenler var.
Akıl, izan ve vicdan
dini, insanlığın savaş
halinde olduğu bir
dönemde teravih emrediyor mu, sorusuna
lütfen iç dünyanızda
yanıt verin!
Şatavatlı sofralarda (!) bir araya gelecek miyiz?
Ne pahasına olursa
olsun bu alışkanlığın
kısmen de olsa devam edeceği aşikar.
Olmaması gereken
bir durum lakin her
şeye rağmen şata-

vatlı sofralar kurar,
eşi, dostu, ahbabı
gönüllerim diyenler,
lütfen bir tabak yemek, çorba, hatta
o günün pidesinden
hiç tanımadığınız bir
komşunuza da ikram
etmeyi ihmal etmeyin.
Rahmet ve paylaşma ayı!
İsrafa dur demek
adına dahi bunu yapabiliriz. Sofranızdaki
nimeti çöpe atmak
yerine paylaşmak
daha makbul değil
midir?
Pandemi sürecinde
iş yerini açamayan,
açsa da eski rızık
mücadelesini veremediği gibi kazancı
da elde edemeyen,
işsiz kalan insanların

var olduğunu daha
derinden yaşayacağımız bir zaman dilimi
olmalı Ramazan ayı.
Valilik, Belediyeler, STK’lar Ramazan
ayı boyunca ihtiyaç
sahibinin yanında
olacaktır elbette.
Mevla devlete zeval vermesin.
Fakat böylesine
kıymetli bir ayda ekmeksiz kalsa da, sofrasındaki aşı bulamasa da sesi çıkmayan
derdini anlatmayan,
anlatamayan o kadar
çok insan olacak ki!
Kendinizden pay
için, dün varken bugün yok!
İstemeye yüzü
tutmayan, alışık olmayan bir insan kime
hangi derdini anlatır.

Ramazan ayı dil
konuşmadan derdi
duyma, ses yükselmeden derde dokunma ayı.
Dert ortak, tüm
mesele kendi çerçevenden, kendi
dünyandan durum
değerlendirmesi yapabilmek.
Bizler, millet olarak gani gönüllü,
yardımsever, yüreği
merhamet doluyuz.
Tarihi şan ve şerefle, bir o kadar da
çoğunu değil evvela
azını paylaşabilecek
kadar yüce bir duygu
dünyasına sahip bir
milletiz.
Dileğim ve temennim sağlık ve sıhhatle birlikte bereketli,
paylaşımcı bir zaman

Ramazan ayı geçirmemizdir.
Ve dileğim, insanlığın bu zor imtihandan Ramazan aynın
hürmetine bir an evvel geçmesidir.
Ramazan aynınız
mübarek, iftarınız
iftiharınız olsun!
Selam ve dua ile.
NOT: Yozgat
Çamlık TV, Ramazan
akşamlarına özel yayınları ile daha çok
karşınızda olacak.
Ana haber bülteni,
Ramazan Özel Programı, Tarık Yılmaz ile
Yozgat Gündemi ve
birbirinden değerli
çok sayıda programla karşınızda olmaya
devam edeceğiz.
Lütfen bizden ayrılmayın.

Ramazan Özel programı

Çamlık TV’de

HOS GELDiN
YA SEHR-i RAMAZAN
Koronavirüs salgınının
gölgesinde ikinci Ramazan’ı
idrak edeceğiz

Yozgat’ın Dünyaya açılan
kapısı Çamlık TV’de Ramazan
programları bu akşam başlıyor.
Tarık Yılmaz’ın hazırladığı
program her akşam iftar sonrası
saat 21:00’da
başlayacak.
Programda
Yılmaz’ın
hem stüdyo
konukları hem
de telefon
konukları
olacak.
Geçtiğimiz yıl
Ramazan Ayı’na
damgasını
vuran program
yine Bilal Şahin
Külliyesi’nde
izleyicileri ile
buluşacak.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan
programa siyasilerden
belediye başkanlarına, kurum
müdürlerinden federasyon
başkanlarına kadar birçok alanda
konuk katılmıştı. Bu
yıl da birbirinden
değerli ve önemli
konuk Ramazan
Ayı’nda Çamlık TV
ekranlarında izleyicisi
ile buluşacak. Çamlık
TV, Dünya’nın
birçok yerinde
yaşayan Yozgatlıların
memleket hasretine
bir nebze de olsa son
verecek. Her akşam
saat 21:00’da Çamlık
TV ekranlarına
bekliyoruz.
Eda DEMİREL

On bir ayın sultanı Ramazan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde
kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Bugün Ramazan ayının ilk günü.
İlk sahurlar yapıldı,
İslam alemi ilk orucuna
bugün başladı. Geçtiğimiz
yıl Mart ayında başlayan
korona virüs salgını
nedeniyle Ramazan ayı
buruk geçmişti. Bereketli
iftar sofraları kurulamamış,
teravih namazları evlerde
kılınmıştı. Bu yıl da ne
yazık ki Ramazan ayı
aynı buruklukla geçecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı,
korona virüs tedbirleri
kapsamında teravih
namazlarının evde
kılınması yönünde karar
açıkladı.
TEDBİRLİ RAMAZAN
Çin’in Wuhan kentinde
başlayan korona virüs
salgını geçen yıl Ramazan
Ayı’nın buruk geçmesine
neden oldu. bu yıl da alınan
tedbirler kapsamında
camilerde teravih
namazları kılınmayacak,
bunun yerine vatandaşlara
ibadetlerini evde yapmaları
tavsiye edildi. Korona
virüs salgınına karşı alınan
tedbirler kapsamında
Müslüman alimler
“toplu iftar programları
yapmama” ve “camilerde
cemaatle teravih namazını
kıldırmama” uyarıları yaptı.
BUGÜN BAŞLADI
Ramazan Hicri Takvimin
9. Aynı olmasının yanı sıra
aynı zamanda üç ayların da

sonuncusu. Hicri takvim ile
Miladi takvim arasındaki
zaman farkı nedeniyle
Ramazan ayı bir önceki
yılın başlangıç tarihine
göre 10 -11 gün daha erken
başlıyor. Bu yıl yeni tip
korona virüsün gölgesinde
ihya edilecek on bir ayın
sultanı sağlık ve şükür ayı
Ramazan, bugün başladı.
RUHUMUZU
TEMİZLEME VAKTİ
Uzun bir bekleyişin,
siyasi bunalımın, kirlenen
ruhumuzu temizlemenin
vakti geldi. 11 Ay
bekleyişin ardından ilk
sahura kalkarak Ramazan
Ayı’na ‘merhaba’ dedik.
İyilik duygularının
kabardığı, yalnızca fiziksel
değil, manevi orucun
da başladığı, gönüllerin
rahmet arzusu ile yıkandığı,
hayırda yarışacağımız 11
Ayın Sultanı Ramazan Ayı
hoş geldin.
İslam Alemi’nin
heyecanla beklediği,
her güne farklı bir telaş
ve heyecanla başladığı
Ramazan Ayı’na erişmenin
mutluluğu ile ilk sahura
kalktık, ilk orucumuzu
tuttuk. Bu vesile ile
Ramazan ayının ülkemize,
İslam Alemi’ne ve tüm
Dünyaya sağlık, huzur
getirmesini temenni
ediyoruz. Eda DEMİREL

ADNAN SERBES

ATİLLA SAYGI

TÜRKEŞ’i ANLATTILAR
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu ve Alparslan Türkeş’in
ölümünün 24. Yılı anısına
hazırlanan programa katılan
Avukat Adnan Serbes ve MHP
Yozgat eski İl Başkanlarından
Atilla Saygı, merhum Türkeş’i
anlattı.
MHP ile Yozgat’ta
özdeşleşmiş isimlerden olan
Adnan Serbes, bir dönem MHP İl
Başkanlığı da yapmıştı. Serbes,
“Başbuğ Alparslan Türkeş
bizim hayatımızda çok önemli
bir yere sahipti. Bizim Türkeş
ile ilk tanışma yıllarımız 67-68
yıllarındaki öğrencilik hayatımda
başlamıştır. Yurtta kalıyorduk.
Oralardaki ağabeylerimiz
aracılığı ile işte Ruhi Bacanlı,
Mustafa Oğuz ağabeyim, Bahri
Zorlu ağabeyim onlarla birlikte
o dönemde rahmetlik Alparslan
Türkeş’in seminerlerine
katılmak, onun dizinin dibinde
rahle-i tedrisat yapmak, onun
ortaya koymuş olduğu Türk
Milliyetçiliği ve ideolojisini
öğrenme ve onları kalbimize
nakşetme imkanı bulduk. Biz
kendimizi o konuda çok şanslı
hissediyoruz. Çünkü çok
yakınında bulunduk. Rahmetlinin
evinin balkonunda nöbet tutmuş,

nöbet tutma şerefine nail olmuş,
rahmetli Alparslan Türkeş’in
hanımın elini öpmek şerefine nail
olmuş olduğum için de kendimi
şanslı hissediyorum” ifadelerini
kullandı.
ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ
MHP Yozgat eski İl
Başkanlarından Atilla Saygı
da, Türkeş’in kendisi için
çok şey ifade ettiğini söyledi.
Türkeş’in ülkücülerin her
şeyi olduğunu anlatan Saygı,
“Türkeş, öğretmenimiz, babamız,
başbuğumuz, bize her şeyi
öğreten ülkücü hareketin
lideri. Dünya Türklüğü’nün
lideri, Dünya Türklüğü’nün
başbuğu. Rahmetli Başbuğ’u
ölümünün 24. Yılında rahmetle
anıyorum. Ülkücü harekete çok
şeyler öğretti. Gençliğimizden
bu zamana kadar geçen
zamanda biz her şeyimizi ona
borçluyuz. Başbuğumuz her
zaman ülkücülere, doğruluğu,
dürüstlüğü, vatanı tavsiye
etmiştir. Bayrak inmez ezan
dinmez düsturunu öğretmiştir.
Onun öğretileri ile bu zamana
kadar geldik. Bizim kuşağımız
rahmetli Başbuğumuza çok şey
borçludur” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

13 NİSAN 2021 SALI

Anılarla mazideki Yozgat – 60 Hastane anılarım

İSMAİL
CENAN
2009’lu yıllarda kalp
hastalığımdan dolayı
Yozgat Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya
gittim.
Aynı zamanda da ilaç
raporum bitmişti, ilaç
raporu alacaktım. Hem
de kontrol olacaktım.
Sabah erken vakitte
hastaneye gittim. Sıramı aldım. Kalp doktorunun odasının yanında
beklemeye başladım.
Herkesi sırası ile içeri
alıyorlardı. Sıra bana
geldi. Bayan kalp doktoru beni ultrason film
çekmeye, kalp grafiği
ve çeşitli tahlilleri yaptırmak için ilgili yerlere
gönderdi. Bunları yaptır

yanıma öyle gel dedi.
Dediği tahlilleri yaptırdım. Öğleden sonra
üç gibi doktoruma götürdüm. Bayan doktor
tahlilleri, filmleri inceledi, birden heyecanlandı.
Senin sağ böbreğinde
çok büyük bir taş var.
Hemen ürolojiye git, çabuk durma. Daha burda
mısın diye telaşlı telaşlı
söyledi. Ben de korkmaya başladım. Demek
durumum çok tehlikeli
dedim. Doktorum ne
bekliyorsun burayı? Bırak önemli değil hemen
ürolojiye git diye durmadan tekrar ediyordu.
Hocam ilaç raporumu
ver de bir daha buraya
gelmeyim desem de
bayan doktor sen işin
şakasındasın. Böbreğin
elden gidiyor dedi.
Bayan doktorun odasından çıktım. Hemen
ürolojiye gittim. Genç
erkek bir doktor vardı.
O gayet sakin baktı,
baktı tahlillere senin sol
böbreğin iyice küçülmüş
üstelikte kist var dedi.

Sol böbreğinden ümidini
kes onu yakında alırız
şimdiden kendini böbreğini aldırmaya hazırla
dedi. Sağ taraf böbreğinin taşını kırdıralım ona
göre düşün kararını ver
dedi. Hastaneden çıktım, üzgün üzgün eve
geldim. Eşim de halimden anlamıştı. Kötü bir
durum olduğunu mahalledeki komşularımıza
durumumu anlatmıştı.
Mahalle komşularımızdan rahmetli Leyla Çiftçi
ebe eşime Yozgat’ta
ameliyat ettirme, nasıl
olsa İsmail abimin bankasının emekli sandığı
masrafını karşılıyor.
Götür Ankara’da en
iyi profesör doktorlara
tedavi ettir dedi. Allah
gani gani rahmet eylesin bize çok güzel tavsiye de bulundu. Oğlum
Yasin Hoca o zamanlar
Yerköy’ün Kördeve köyünde cami hocası idi.
İnternetten araştırdı.
Ankara’nın İbn-i Sina
Hastanesinde bir üroloji
profesöründen randevu

aldı. Annesini ve beni
de aldı. Ankara’ya götürdü. Bu profesörün
dairesine geldik. Profesör bize baktı, baktı,
hanım kapalı biz de
sakallıyız anladı. Hastalığımı bıraktı, siyasi
konulara girmeye başladı. Eşim usulca bana
bu bize diyeceğini dedi.
Bundan bize hayır gelmez dedi. Öbür üroloji
profesörleri hastasıyla
kucaklaşıyor onlarla kol
kola girerek odasına
gidiyordu. Sizi önce taş
kırma ünitesine göndereceğim. Ona göre tedavi edeceğim dedi. Taş
kırma ünitesine gittik,
orda da çocuklara, kalp
hastalarına Çarşamba
günü heyet nezaretinde
tedavi uygulanıyormuş.
Bizi de haftaya Çarşamba gününe ertelediler.
Geri Yozgat’a geldik.
Haftaya Çarşamba tekrar Ankara ya tedaviye
gittik. Saatimiz geldi.
Bizi içeri aldılar. Heyet
eşliğinde narkoz verip,
taşımı kırma işlemine

başladılar. Ayıktığımda
yarın gel film çektir taşının kırılıp kırılmadığına
bakalım dediler. O gün
Ankara’da akrabaların
evinde kaldık. Ertesi
gün tekrar hastaneye
gittik. Çekilen filmi aldık. Doktorumuza gösterdik. Taş yerinde duruyor en ufak bir kırılma
olmamış, doktorumuz
haftaya tekrar gün alıp
gelin tekrar taşınızı kırdırın dedi bizi gönderdi.
Taş kırma ünitesinden
tekrar haftaya çarşamba gününe randevu
alıp, Yozgat’a geldik.
Bu şekilde böyle, böyle
üç kere Ankara’ya taş
kırma ünitesine gittik.
Üçünde de taş kırılmadı.
Taş kırma ünitesindeki
doktor amcam senin
taşın çok büyük kırılmıyor. Biz sana boşa
eziyet vermeyelim sen
en iyisi git ameliyat ol.
Biran evvel bu taş belasından kurtul dedi.
Tekrar üroloji profesörüne gittik. Filmi
gösterdik. Ordaki dok-

torun hemen ameliyat
ol bir daha taş kırdırma
eziyet çekme dediğini
söyledik. Üroloji profesörü olsun dördüncüyü
de deneyelim ona göre
ameliyat ederiz dedi.
Bizi tekrar taş kırma
ünitesine gönderdi.
Tekrar taş kırma ünitesinden Çarşamba gününe randevu alıp, Yozgat’a döndük. Haftaya
tekrar Çarşamba günü
Ankara’ya gittik. Taş
kırma ünitesine geldik.
Ordaki doktor, amcam
sana boşa eziyet veriyoruz dedi. Mecburen
beni son kez taş kırma
ünitesine aldı.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya kaldığımız
yerden devam etmek
üzere yazımı Orhan Veli
Kanık’ın İstanbul’da
Boğaziçi’nde adlı şiiri ile
bitiriyorum. Hepinize
salamlar, saygılar, sevgiler…
İstanbul’da Boğaziçi’nde
Bir garip Orhan Ve-

li’yim
Veli’nin oğluyum
Tarifsiz kederler içindeyim.
Urumeli hisarına
oturmuşum
Oturmuş da bir türkü
tutturmuşum
İstanbul’un mermer
taşları
Başıma da konuyor
martı kuşları
Gözlerimden boşanır
hicran yaşları
Edalım…
Senin yüzünden bu
halim.
İstanbul’un orta yeri
sinema
Garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın
anama
El konuşurmuş, görüşürmüş bana ne
Sevdalım…
Boynuna vebalim
İstanbul’da Boğaziçi’ndeyim
Bir garip Orhan Veli’yim.

MiLLETVEKiLi SEDEF'iN

ACI GUNU

BAKAN SOYLU'DAN
YOZGAT PAYLAŞIMI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat
Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in acı günü,
Milletvekili Sedef’in Büyükbabasının kardeşi
Erol Sedef vefat etti. Amca Erol Sedef dün
sarı topraklık mezarlığından son yolculuğuna
uğurladı.
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'i
bu acı gününde Yozgat Valisi Ziya Polat,
Belediye Başkanı Celal Köse, MHP İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe
Başkanı Adem Kızılay, İYİ Parti İl Başkanı
Metin Eroğlu, partililer ve vatandaşlar yalnız
bırakmadı.
Erol Sedef, öğle namazına müeakip
kılınan cenaze namazının ardından Sarı
topraklıkta toprağa verildi.
ACISINI PAYLAŞTI
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu,

MHP Yozgat Milletvekili Sedef’in
Büyükbabasının kardeşi Erol Sedef’in vefat
ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden
duyurdu.
Irgatoğlu yaptığı paylaşımda;
“Milletvekilimiz Ethem Sedef’in
Büyükbabasının kardeşi, amcaları, aile
büyükleri Erol Sedef vefat etmiştir. Ruhu
Şad Mekanı Cennet Olsun İnşallah.
Milletvekilimize ve yakınlarına başsağlığı
ve sabırlar diliyoruz. Cenaze 12 Nisan
2021 Pazartesi (bugün) 12.00 de Yozgat
Sarıtopraklıkta defin edilecektir” ifadelerine
yer verdi.
Yozgat Çamlık Medya olarak merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
Eda DEMİREL

Yozgat ve 7 ilçesinde nüfus müdürlüklerine yeni konsept.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni konsept sonrası sosyal
medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Yozgat ve 7 ilçesinde nüfus
müdürlüklerine yeni konsept. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu yeni konsept
sonrası sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, “Yozgat İl ve 7 İlçe
Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle
hizmete hazır NVİ “Hayatımızın her
anında"
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda
şu ifadelere yer verdi; “Yozgat'a
yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz
yakıştımı çok yakıştı. Yozgat İl ve 7 İlçe
Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle
hizmete hazır. NVİ “Hayatımızın her
anında" ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

İlk iftar topu atıldı
Belediye Başkanı Celal Köse, Kapalı
Otopark üzerinde Ramazan’ın gelişini 3 pare
top atışı yaparak müjdesini verdi.
Top atışı sonrası açıklama yapan Belediye
Başkanı Celal Köse,” Allah’a hamolsun. Bizleri
ramazan-ı Şerife sağlık sıhhat içerisinde
eriştirdi. Bu vesile ile mübarek Ramazanlarını
tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımız
sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde oruçlarını
tutarlar. Ramazan’ın manevi havasından ve
sevabından azami derecede istifade edip
inşallah bayrama kavuşuruz” dedi.
Ramazan öncesi ilk topu attıklarını belirten
Köse, “Yozgat’ımızın bir adeti olan 3 adet top
atışı ile Ramazan’ın habercisini görevini hep
birlikte yaptık. Her gün akşam iftar saatinde
ramazan topumuzla haberdar edeceğiz” dedi.

RAMAZAN DAVULCUSU OLMAYACAK
Belediye Başkanı Celal Köse, “Bu sene de
Ramazan davulcusu olmayacak. Geçen
sene pandemiden dolayı olmamıştı. Bu yılda
yapamıyoruz. Vatandaşlarımızdan anlayış
göstermelerini istiyoruz. Tekraren Ramazan
ayının mübarek olmasını niyaz ediyorum”
diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

Halit Ekici vefat etti

Yozgat Devlet
Hastanesi Eski Genel
Sekreteri Halit Ekici
vefat etti. Merhum Ekici,
dün öğle namazına
müteakip kılınan
cenaze namazının
ardından Sarıtopraklık
Mezarlığı’nda
defnedildi.
Merhum Ekici,
bugün saat 14:00’da
Sarıtopraklık
Mezarlığı’nda
defnedildi.
Ekici’nin vefatı
Yozgat’ta büyük üzüntü
ile karşılandı. Biz de
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Halit Ekici’ye
Allah’tan rahmet, ailesi
ve sevenlerine baş
sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL

13 NİSAN 2021 SALI

5

GÜNCEL

12-18
NİSAN

6

GÜNCEL

13 NİSAN 2021 SALI

Dijital Çağ

YAHYA
AKSOY
Bilim, kültür ve
teknoloji alanında dünyada sürüp gelen değişim ve dönüşümlere
göre tarihi zamanlar
çağlara ayrılmakta.
Şimdi geldiğimiz zaman "DİJİTAL ÇAĞ"olarak nitelenmekte.
Dijital dünyada
bilinçli bireyler yetiştirmek için zamanın
teknolojik gelişimine
uygun yeni içerikli bir
eğitim sistemi geliştirilmekte.
Dünyada ve ülke-

mizde , resmi ve özel
kurum ve kuruluşlar
bu alanda yarış halindeler.
Şimdi dijital çağdayız.Gelecekte neler
olacak göreceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRKSELL ve
DQ Enstitüsü(Digital
Intelligence) işbirliği yaparak 8-12 yaş
arasındaki çocukları,
dijital dünya ile bütünleştirmek için eğitim
programları hazırlığı
yaptığı ifade edilmekte. Toplumu aydınlatmada basına ve TV
lere sorumluluk düşmekte.
TOBB , esnaf kuruluşlarının dijitalleşmesi
yolunda eğitim için
reklamlar vermekte.
Bir zamanlar toprakla, taşla, ağaçla
oyun düzeni kuran ve
çelik-çomak oyunları

ile zaman geçiren çocuklar, Her yerde ve
her zaman ellerinde
akıllı cep telefonları
ile oyunlar indirmekte,elleri ve gözleri ile
akıl ve ruh yorgunluğu
içinde dalgınlaşarak
durgunlaşmaktalar.
KEŞKE ÇOCUK
KALSAYDIM
Nerde o eski günler,
nerde eski oyunlar
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Seksek, misket, dokuztaş, geçmişte kaldı
onlar
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Katlardım boş bir
kağıt, uçak yapıp atardım
Gökteki uçurtmamın, kuyruğundan
tutardım
Saklambaç oyunun-

da, ebe olup yatardım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Kağıttan kayık yapar, derede yüzdürürdüm
Her gün çamur içinde, annemi bezdirirdim
Sapanımla taş atıp,
komşuyu kızdırırdım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
’Aldım verdim ben
seni, yendim’ diye
sayardım
Takımıma hep güçlü, çocukları koyardım
Kışın naylon poşetle, dik yamaçtan kayardım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Ağaçtan elmaları,
aşırırken gülerdim
Pabucumun ucunu,
topa vurup delerdim

Kazağımın koluna,
burnumu çok silerdim
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
Zaman hayallerimi,
öğütüp tek tek yerken
’Göz yumup, açmak’ kadar, yıllar geçiyor erken
Daha oynamadığım
, nice oyunlar varken.
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk
kalsaydım.
A.A.Akboğa ("Oxford Üniversitesi 2012 Uluslararası”
Müzik ve Şiirde Portreler” yıllığı şairi)
Toplum kültürünün özünü teşkil eden
çocuk oyunları geçen
zaman içinde çok değişimlere uğratıldı.
Doğal oyunların
yerini yapmacık, teknolojik ayak oyunları
aldı ve fırsatçılara yol

açıldı. Çocukların taze,
temiz, çıkarsız, riyasız
ve sade dünyalarına
dijital takla attırdılar.
Dijital dünyada,
çocukların kendilerine
ve başkalarına verdikleri zararların farkına
varmaları gerektiğini
ifade eden uzmanlar,
özellikle tüm erişimlere açık sosyal medyada bilinçsizce ve
kontrolsüz kullanılan
iletişimlerin tehlikeleri
hakkında insanlar yeterli bilgi ve yeteneğe
sahip değiller.
Dünya Ekonomik
Formu'na katılanlar
için bu alanda bilgilendirme programları
düzenlenmekteyse de
bütün dünyanın bu
bilgilenmeye gereksinimi olduğu ifade edilmekte.
Çocukların ,her geçen gün dijitalleşmey-

le siber risklerle karşılaşmakta olduklarını
ifade eden uzmanlar,
Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak ve dijital dünyada
daha sorumlu ve bilinçli bireyler olmalarını sağlamak için bu
alanda eğitime öncelik
verilmesi gerektiğini
vurgulamaktalar.
Okullarda bütün
derslerde, bu konunun
işlenmesine işaret etmekteler.
Değişen dünya koşullarında ve salgınlarda yeni alışkanlıklar
ve sağlıklı yaşam için
ailede, okulda ve toplumda verilecek eğitimler öncelik ve önem
kazanmakta.
Çocukların ,teknolojinin esiri değil , bilgi
ve bilinçle teknolojinin
ustası olmaları sağlanmalıdır.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

178 MiLYONLUK 36 PROJE
Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
Yozgat İl Koordinatörlüğü 2021 Ocak ayında ilan edilen
IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemini yüksek sayıda proje
başvurusu ile tamamladı.
TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü IPARD II 10. Başvuru
Çağrı Döneminde besi ve süt ahırı, et ve süt işleme, balık
işleme ve meyve sebze işleme alanlarında toplam yatırım
tutarı 178 Milyon TL olan 36 adet proje başvurusu aldı.
IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi hakkında
değerlendirmelerde bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü
Selim Türker, “Kurumuzun Ocak ayında çağrı ilanını
duyurmasıyla birlikte salgın kurallarına uygun olarak
potansiyel faydalanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerine
başlandığını belirtti. Yozgat’ta faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları, üretici örgütleri, sanayicilerimiz ve
çiftçilerimizin yer aldığı yüz yüze ve online olarak toplantılar
düzenlendi. Ayrıca çağrı ilanından haberdar olmayan
vatandaşımızın kalmaması adına İlçe Kaymakamlıklarımız,
Tarım İl Müdürlüğümüz ve İlçe müdürlüklerimiz, Ziraat
Odalarımız, Ticaret Odalarımız aracılığıyla sms yolu ile tüm
vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı gönderildi” dedi.
Türker, toplamda 36 adet proje başvurusu alındığını
belirterek, “Et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve
küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam
yatırım tutarı 84. Milyon TL olan 26 proje, süt toplama,
et ve süt ürünleri işleme, balık işleme ve meyve sebze
işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı
93. Milyon TL olan 10 adet proje başvurusu alındı”
şeklinde konuştu. Bu projelere yüzde 40 ile 70 arasında
hibe desteği sağlanacağını ifade eden Türker; projelerin

İl Koordinatörlüğümüz uzmanlarınca hızlı bir şekilde
incelemeleri yapılarak en kısa sürede sözleşmelerinin
imzalanacağını kaydetti.
10. Başvuru Çağrı İlanının yanı sıra TKDK olarak Yozgat’a
kazandırılan projeler hakkında da bilgi veren Türker, “TKDK
Yozgat’ta kurulduğu andan itibaren yatırım tutarı yaklaşık
465 Milyon TL olan 537 proje ile sözleşme imzalayarak, 42
il içinde en çok hibe veren illerden biri oldu. 537 projeye
yaklaşık 253 Milyon TL hibe sağlanarak Yozgat’a sektör
bazında; 94 süt üretim tesisi, 49 besi çiftliği, 3 kanatlı et
üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi,
4 kırmızı et işleme tesisi, 299 bitkisel üretim işleme ve
pazarlama projesi, 43 arıcılık projesi, 11 zanaatkârlık ve
katma değerli ürünler projesi, 18 kırsal turizm tesisi, 1 su
ürünleri üretim tesisi, 4 makine parkı, 7 yenilenebilir enerji
tesisi, kazandırıldı” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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YOZGAT’TA SAHTE PARA OPERASYONU
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
Yozgat’ta sahte para operasyonu
düzenlendi.
Yozgat merkez ve Sorgun’da
parada sahtecilik olayı yapıldığı
bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen zanlıların evine
düzenlenen operasyonlarda 3

kişi göz altına alındı. Zanlıların
ikametgahlarında yapılan aramalarda
ise 93 sahte 100 liralık ve 191 sahte 50
liralık banknot ile tarihi eser niteliği
taşıdığı değerlendirilen 2 sikke, 1 av
tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 3 kişi, yurtdışı
çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı. Eda DEMİREL

DOKU KÜLTÜRÜ ILE KENEViR YETiŞTiRiLECEK
Yozgat Bozok Üniversite’nin Kenevir
Araştırmaları sürüyor. Üniversite, laboratuvar
ortamında doku kültürü ile dişi kenevir üretimi
yapacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, doku kültürü ile kenevir
üretimini tanıttı.
Karadağ, “Ziraat Fakültesi Öğretim
Elemanlarından Dr. Cennet Yaman tarafından
yürütülen bu proje ile kenevirin doku kültürü
ile çoğaltımı amaçlanmaktadır. Doku kültürü,
laboratuvarda steril şartlarda bitkinin herhangi
bir dokusundan, kendisinin tüm genetik
özellikleri yönüyle aynısı olan bitkilerin
çoğaltımı anlamına gelmektedir. Kenevir
erkeği ve dişisi olan
dioik bir bitkidir.
Özellikle medikal
kenevir alanında dişi
bitkilerin kullanımı
daha önemlidir. Bu
yöntemle sadece dişi
bitkilerin istenilen
sayıda çoğaltılması
mümkündür. Çoğaltılan
bitkiciklerden
geliştirilen fidelerin
toprağa veya
saksı ortamlarına
dikilmesiyle süreç devam ettirilmektedir. Bu tip
dioik bitkilere tohumdan çoğaltım yapıldığında,
oluşan bitkilerin bir kısmı erkek, bir kısmı
dişi olabilmektedir. Ancak doku kültürü ile
istenilen bitkiyi (erkek veya dişi) istenilen
sayıda çoğaltmak mümkündür. Bu teknolojinin;
kenevir ıslahı, kenevirde tohumluk üretimi,
kenevirin fide ile çoğaltımı, medikal amaçlı
kenevir üretimi gibi pek çok kullanım alanı
bulunmaktadır” dedi.
EKONOMİK ÇALIŞMALAR
YÜRÜTÜYORUZ
Kenevirin ekonomiye kazandırılması için
çalışma yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr.
Karadağ, “Yaptığımız çalışmaların ekonomiye
kazandırma temellerinde olduğu için özellikle
zirai çalışmalar temelinde doku kültürü
çalışmaları önemli yer ediliyor. Bu çalışma

çerçevesinde özellikle hem yerel hem farklı
türlerin doku kültürü ile üretilmesini ve
dolayısıyla burada doku kültürü ile üretilen
ürünlerin genetiklerinin değişmemiş olarak
üretilmesi ve binlerce doku kültürü ile üretim
yapılacağını sağlayacak. Özellikle bizim
çalışmaların uzun vadeli olduğunu ifade
etmiştik. Çalışmalarımızın bir sonraki aşaması
orta vadeli aşamadır. Bu çerçevede bizim
bölgemize özellikle çiftçilerimize ihtisas
alanımızın ana ürünü olan kenevirin her açıdan
ıslahı sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla
Ziraat Fakültemizde detaylı olarak yapılması ve
çeşitlenmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu
laboratuarda bunu yapıyor. Kenevirin ekonomiye
kazandırılması
açasından önemli
bir süreç olarak
görülmekte. Yozgat
Bozok Üniversitesi
yaptıkları ile sektörü
buraya taşımasını
bildi. Bu bölgede
kenevirin ekonomiye
kazandırılmasının bütün
aşamalarını teknik,
bilimsel olarak adım
adım yürütülmektedir”
diye konuştu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kenevir Araştırmalarının sürdüğüne dikkat
çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Şu ana
kadar; kenevirle ilgili 20 adet proje fiilen devam
etmektedir. Ayrıca, 4 adet Yüksek Lisans Tez
projesi devam ediyor. 4’ü Yüksek Lisans Tezi
olmak üzere 5 proje tamamlanmıştır. Halen; 3
adet projenin TÜBİTAK’tan destek almak için
başvurusu yapılmıştır. 2 adet projenin KOP’a
başvurusu yapılmıştır.
5 adet bilimsel makale yayınlanmıştır. 15
kadar yeni proje önerisi ise değerlendirme
aşamasındadır. Sanayi sektörüyle işbirliklerimiz
ve ortak proje hazırlık çalışmalarımız da
aynı şekilde devam etmektedir. Kısacası hız
kesmeden kararlılıkla başarıya odaklanmış
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz”
şeklinde konuştu. Murat KARATEKİN
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Yozgat Devlet Hastanesi
Eski Genel Sekreteri
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BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE
BUSE DENİZ

BETÜL ZARARSIZ

AVRUPA KUPASI ŞAMPiYONASINA

YOZGAT DAMGA VURDU
Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü sporcuları 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick

Boks Avrupa Kupası Şampiyonasına elde ettikleri derecelerle damda vurdu.
Yozgat, Avrupa Kupası’nda,
Betül Zararsız ile 55 kilo genç
bayanlarda Avrupa Şampiyonu,
Buse Deniz 65 kilo büyük
bayanlarda Avrupa 3’üncüsü
oldu.
Vali Ziya Polat, 6. Uluslararası
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa
Kupası Şampiyonasına birinci
olan Betül Zararsız ile üçüncü
olan Buse Deniz’i kutladı.
Polat, “Şampiyon
Sporcularımızı ve Onları
Yetiştiren Kıymetli Ailelerimizi
ve Hocalarımızı Yürekten
Kutluyorum. Başarıları Daim
Olsun” dedi.
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kulübü sporcularını
elde ettikleri
başarıdan ötürü kutladı.
Köse, “Gençlere verdiğimiz
değerin karşılığını görmek
bizleri oldukça mutlu ediyor.
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kulübümüzün daha nice başarılar

elde edeceğine inancımız
tamdır. Tebrikler Betül, Tebrikler
Buse” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı’da Betül Zararsız ve Buse
Deniz’i tebrik etti.
Yazıcı, “Yozgat Halk Eğitim

Merkezi Müdürlüğümüzce açılan
kursa devam ederek Altıncı
Uluslararası Türkiye açık Kick
Boks Avrupa Şampiyonası'nda
Ülkemizi ve İlimizi temsil
eden Betül Zararsız Avrupa
Şampiyonu, Buse Deniz Avrupa

3.sü olmuştur. Sporcularımızı
tebrik eder, onların
yetişmelerindeki emeklerinden
dolayı ailelerine, Halk Eğitim
Merkezimizin yöneticilerine
ve özellikle Usta Öğreticimiz
Mustafa Zararsız'a teşekkür
ederim” şeklinde konuştu.
MİLLİ TAKIMDA
YER ALACAK
Kick Boks İl Temsilcisi Yunus
Avcı, Avrupa Şampiyonu olan
Betül Zararsız’ın Milli Takım
forması giyeceğini söyledi.
Avcı, “6. Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Avrupa Kupası
Şampiyonasına birinci olan Betül
Zararsız ile üçüncü olan Buse
Deniz’i tebrik ediyorum. Her iki
sporcumuzda çok iyi mücadele
etti. Avrupa Şampiyonu olan
sporcumuz Betül Zararsız, 2021
yılı içinde İslami ülkeler arasında
yapılacak olan uluslararası Kick
Boks şampiyonasında ülkemizi
temsil edecek” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA

ZİYA POLAT

CELAL KÖSE

YUSUF YAZICI

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi

Avrupa Şampiyonu oldu
Antalya'da 8-11 Nisan
tarihleri arasında düzenlenen 6.
Uluslararası Türkiye Açık Kick
Boks Avrupa Kupası finallerinde
Yozgat Bozok Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi
Mevlüdiye Aktaş turnuvada Avrupa
Şampiyonluğunu kazandı.
8-11 Nisan tarihlerinde
Antalya'da düzenlenen
6. Uluslararası
Türkiye Açık Kick
Boks Avrupa
Kupası hazırlıklarını
günde çift idmanla
sürdüren Mevlüde
Aktaş, çok emek
verdiğini ve ter akıttığını
dile getirerek, hedefinin
Antalya’da düzenlenecek Avrupa
Kupası'nda birinci olmak daha
sonra da Konya’da düzenlenecek
İslami Dayanışma Oyunları'nda
Türk bayrağını göndere çektirmek
olduğunu vurguladı.
Polis Gücü Lider Spor
Kulübü sporcusu olan

Aktaş, yeni tip koronavirüs
salgını tedbirlerine uyarak
çalışmalarını sürdürdüklerini
belirterek, yılmadan, kararlılıkla
hedefledikleri başarılara
ulaşacaklarına inancının tam
olduğunu söyledi.
Milli sporcu Mevlüdiye
Aktaş’ın, hem ülkemizi
hem de Yozgat Bozok
Üniversitesi’ni
katıldığı
müsabakalarda
en iyi şekilde
temsil ettiğini
belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Aktaş'ın Kick
Boks branşında Avrupa
Şampiyonu olmasından dolayı
büyük bir gurur yaşadıklarını ifade
ederek hedeflerine ulaşmadaki
azmi ve başarılarından dolayı
Aktaş’ı tebrik ederek, başarılarının
artarak devam etmesini
temenni ediyorum, dedi. Murat
KARATEKİN

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

