iKTiDARA GELDiĞiMiZDE

Yozgat’ın çocukları GİMAT ile tiyatroda buluştu

SORUN
KALMAYACAK
Yozgat Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları

DOYASIYA EĞLENDiLER
Yozgat’ın marketi
GİMAT Mağazalar
Grubu, imza attığı
sosyal sorumluluk
projeleri ile de
Yozgatlıların
büyük takdirini
topluyor.

Başkanlığı tarafından kahvaltı programı düzenlendi.
Kahvaltı programı
sonrasında konuşan
Gençlik kolları Genel
merkez Başkan
Vekili ve Siyasi
İşler başkanı Recep
Erol, Genel Merkez
Gençlik kolları olarak
Türkiye’yi karış karış
gezdiklerini söyledi.

6'DA
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HEDİYE ETMEK İSTEDİK

Hiçbir özel günü es geçmeyen
GİMAT bu kez de çocukların yüzünü
güldürdü. Gimat Marketler Zinciri
Genel Müdürü Furkan Özışık, sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında
Yozgat’ın çocuklarına bir çocuk tiyatrosu
oyunu hediye etmek istediklerini ve
Cumartesi günü çocuklarla tiyatroda
buluştuklarını kaydetti. >>> 3'TE

iSMi YAŞATILACAK

SAYI:2973

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Yozgat Veteriner
Hekimler Odası eski
Başkanı Volkan Lale
görevi esnasında,
mezbahaya gelen
ilçedeki bir kasapla
tartışmış, tartışmada
bıçaklanarak
öldürülmüştü. 3'TE

Biçerdöverler hasat için yola çıktı

SARI BEREKET
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat mevsiminin yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler için uğurlama
ve dua programı düzenlendi. Biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na geldi.

ÇAMLIK TV CANLI YAYINLADI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın da
kullandığı biçerler davul zurna ile karşılandı.
İstasyon Meydanı'nda saygı duruşunda
bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından
sonra kurban kesildi. Duanın ardından konuşma
yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
biçerdöverlerin hasat mevsiminin yaklaşmasıyla
birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını, 31
Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri
olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programının
ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Program
Yozgat’ın dünyaya açılan kapısı Çamlık TV
ekranlarından da canlı yayınlandı.

YOZGAT’IN HELVASINA
İSTANBUL’DA TANITIM

Japonya’nın destek sağladığı girişim
kapsamında, UNDP önde gelen Türk
şirketleri ve kadınların yönettiği işletmeler
için “İş Buluşmaları ve Eşleştirme”
etkinliği düzenledi. Etkinliğe Yozgat’tan
katılan ve helvacı Zuhal olarak tanınan
Zuhal Koçer’in standı programda en çok
dikkat çeken stantlardan oldu. Standı
ürün çeşitliliği ve lezzeti ile yoğun ilgi
gören Koçer’in standına UNDP Türkiye
Temsilcisi Louisa Vinton, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
GM Yrd. Ahmet Şimşek de yoğun ilgi
gösterdi. >>> 2. Sayfada

TÜRKİYE’NİN HER YERİNE GİDİYOR

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın da kullandığı
biçerler davul zurna ile karşılandı.

ŞEHiT ANNELERiNE
ŞEFKATLi KUTLAMA

Yeni kurulmasına rağmen, gönüllerde
yer edinen ve birçok gönüllü kazanan
Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği,
şehit ailelerine yönelik düzenlediği
“Kahvaltılı Buluşma” programın bir yenisini
düzenledi. >>> 4. Sayfada

HIDRELLEZ COŞKUSU

Bolluğun ve bereketin
simgesi, baharın müjdecisi
Hıdırellez, Yozgat İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü,
Bozok Edebiyat Sanat ve
Kültür Derneği birlikte
düzenlediği etkinliklerle
Çamlık Milli Parkında
kutlandı. 7'DE

DÜNYA
ŞAMPIYONASINA
YOZGATLI
SPORCULAR
DAMGA VURDU
7. Uluslararası Kick
Boks Dünya Kupası
Şampiyonası
İstanbul’da yapıldı.
43 farklı Ülkeden
3 bine yakın
sporcunun katıldığı
Kick Boks Dünya
Şampiyonasında
Yozgatlı sporcular
madalyaları
topladılar. 8'DE

Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu
geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini
dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya Yerköy
ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve
Köseli beldesinde biçer dövercilik yapan
hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar.
İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin
birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler
hasat yapmak için yola çıkıyorlar. Biçerdöver
sahiplerimizin hayırlı gidip gelmelerini nasip
olsun.” >>> 3. Sayfada

BAY ÇAMLIK
Eskiler mi
eskiyenler mi?
ŞAMPIYONA
GEÇMIŞ OLSUN
DIYOR, VEFAT
EDEN VATANDAŞA
BAŞSAĞLIĞI
DILIYORUZ

Milli güreşçi kazaya karıştı

SERBEST
BIRAKILDI

Yozgat’ta Dünya ve Avrupa
şampiyonu milli güreşçi Rıza
Kayaalp’in de karıştığı trafik
kazasında bir kişi hayatını
TÜRKiYE ŞAMPiYONASINA
kaybetti.
ADINI YAZDIRDILAR Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı
Okul Sporları
Köyü yakınlarında meydana gelen
kapsamında
olayda, Rıza Kayaalp idaresindeki
düzenlenen küçükler
ve yıldızlar grup
06 RZA 66 plakalı otomobil yolun
müsabakaları
karşısına geçmeye çalışan
tamamlandı. 8'DE
Ertuğrul Dolgunyürek’e (55)

çarptı.
Ardından arkadan gelen
Necmi Şahin yönetimindeki
29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine
olay yerine jandarma ve sağlık
ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerince
yapılan kontrollerin ardından
Dolgunyürek’in hayatını
kaybettiği belirlendi. > 6'DA

Siyaset kazanı tabirini sevmesem de yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı öngören bir köylü
gardaşınız olarak bu kazanda kaynayanların çok da ak pak olacağını
zannetmiyorum.
Eskiler mi yeniler mi sorusu ile
başlayalım. Ya da;
Her dem her minareye kılıf uyduranlar mı?
Emmim dedi, ‘bu durumu göz
ardı etme, herifçioğlunun teki ben
olmazsam olmaz dermiş’ bir değeri ‘ümidim var amma pazarlıklar
devam ediyor’ dermiş, bir başkası birkaç kapıyı hazırda tutalım
da hangisinden gireriz belli değil
diyor.
Velhasıl meydan yerlerinde birilerinin elinin tutulup havaya kaldırılacağı günler zor gibi.
Aman eliniz havaya kalkacak
diye beklemeyin çok beklersiniz.

GÜNCEL
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Tüm Engeller Aşılır Yeterki Zihinler Engelli Olmasın!
“Yaratılmışların en hayırlısı,
en mükemmeli ve en şereflisi
olan, her şey hizmetine sunulan
insanın; Allah katındaki değeri
îman, ibadet, sâlih amel, takva
ve güzel ahlakı nispetindedir.
Çünkü Allah insanları bu açıdan
değerlendirmekte, onların fiziki
yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam veya
engelli olduklarına bakmamaktadır.
Kur’ân’da dünya veya âhiret
hayatında, hakîkî, çoğunlukla
mecâzî anlamda görme, işitme,
konuşma, ortopedik ve zihinsel engellilik ile genel anlamda
hastalıklardan söz edilmektedir.
Hakîkî anlamdaki engellilik, ya
benzetme veya dîni görevlerde ruhsat bildirme veya tedâvi
etme veya değer verme anlamında geçmektedir.
Kur'ân'da, fiziksel anlamda
çeşitli musibetlere maruz kalan
peygamberlerden söz edilmiş ve
bu sıkıntılar karşısında metanet ve sabır göstermelerinden
dolayı örnek olarak onlardan
övgüyle zikredilmişlerdir. Me-

câzî anlamda engellilik; îman
etmeyen insanların ilâhî gerçekleri anlamamaları, görmemeleri,
duymamaları ve konuşamamaları anlamıyla Kuranda, geçmektedir.
Ahiret hayatında görme, duyma ve konuşma engelli olmak;
hakîkî ve mecâzi anlamda,
kâfirler için gerçekten kör, sağır
ve dilsiz olmaları veya kendilerini sevindirecek şeyleri görememeleri, duyamamaları ve delil
ile konuşamamalarıdır.
En güzel biçimde yaratılan
insanın fizîkî ve ruhî varlığını sağlıklı olarak, sürdürmesi
temel görevidir. Bu görevin
ihmali, insanda bir takım özürlerin meydana gelmesine sebep
olabilmektedir. Öte yandan insan, ölümü ve hayatı ile imtihan
halindedir. Bazen nimetlerle
bazen de musibetlerle imtihan
olur. Dolayısıyla başına gelen
her sıkıntının müsebbibi bizzat
kişinin kendisi olmayabilir. İlâhî
imtihanın yanı sıra, anne-baba
ve toplumun da ihmal ve kusurları olabilir.

İster ilâhî bir imtihan sonucu, isterse kendisi ve diğer
insanların kusuru
sebebiyle olsun bir
musibetle karşılaşsın
insanın her şeyden
önce metanet ve
sabır gösterebilmesi
gerekir. Bu, sıkıntılarından kurtulmak
için maddî ve manevi
çarelere başvurmasına engel değildir.
Çarelere başvurur
ancak “musibet
ancak Allah’ın izni ve takdiri ile
olmuştur, O, izin vermeseydi
olmazdı, bunda da bir hayır vardır diyerek” rahat olma bilincini
kazanabilmesi, insanın Allah’a
olan imanının sonucudur.
Asıl engellilik, manevi engelliliktir.
Enes b. Mâlik (ra) diyor ki:
“Ben Hz. Peygamber’in (sav)
şöyle buyurduğunu işittim:
‘Yüce Allah, ‘İki sevgilisi (olan
gözlerini almak sureti) ile kulumu sınadığımda sabrederse, o

YOZGAT’IN HELVASINA
İSTANBUL’DA TANITIM

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08

ikisi yerine ona cenneti veririm.’ buyurdu.”
Ebû Zer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…(Âmâya
veya yol sorana) yol
gösterivermen sadakadır. Gücünle güçsüz
birine yardım etmen
sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin
meramını ifade edivermen sadakadır...” (İbn
Hanbel, V, 152)
Hz. Peygamber’in
(sav) eşi Âişe (ra) şöyle diyor:
“Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Batan bir diken bile olsa
Müslüman’ın başına gelen her
bir musibeti Allah onun günahlarına kefaret sayar.’” (Buhârî)
Zayıfların, düşkünlerin, fakir
ve yoksulların gerçek dostu
ve hamisi olan Allah Resûlü,
engellilere yapılacak her türlü
yardımın bir sadaka olduğunu
söyler. Peygamber Efendimiz’e
(sav), varlıklı Müslümanların
namaz, oruç ve hac gibi ibadet-

AHMET
SARGIN

Japonya’nın destek sağladığı girişim
kapsamında, UNDP önde gelen Türk şirketleri
ve kadınların yönettiği işletmeler için “İş
Buluşmaları ve Eşleştirme” etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Yozgat’tan katılan ve helvacı Zuhal
olarak tanınan Zuhal Koçer’in standı programda
en çok dikkat çeken stantlardan oldu. Standı
ürün çeşitliliği ve lezzeti ile yoğun ilgi gören
Koçer’in standına UNDP Türkiye Temsilcisi
Louisa Vinton, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları GM Yrd. Ahmet Şimşek de
yoğun ilgi gösterdi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından dün İstanbul’da düzenlenen
İş Buluşmaları ve Eşleştirme Etkinliği’nde (B2B),
kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler, önde
gelen Türk şirketleri ile ortak iş olanaklarını
araştırma fırsatı buldu. Etkinlik, Japon
Hükümeti’nin 1,1 milyon ABD Doları finansman
sağladığı, UNDP ile T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
tarafından kadın girişimciliği konusunda
yürütülen daha büyük bir iş birliğinin parçası
olma özelliği taşıyor.
BENİM İÇİN BİR SEVDA
Koçer, Yozgat’ı her platformda tanıtmak
istediklerini belirterek, “Memleketimin un
helvasını bir sevda olarak gönlüme bastım.
Tanıtmak için büyük bir zevk ve şevk ile
çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam
edeceğim. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında
UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
kapsamında Japon Hükümeti tarafından kadın
girişimcilere verilen hibe desteğinden almaya
hak kazandım. Uzun süren bir eğitim sürecini
bitirmeye çok az bir süre kaldı. Online eğitim
aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Hibe programından 4 bin 250 dolar hibem bu
hafta gelecek. Bunu para olarak almıyoruz. Biz
bu para ile ekipman, hammadde gibi ürünler
alıyoruz” şeklinde konuştu.
DESRTEK ALMAK ÖNEMLİ
Kendisine çıktığı bu yolda destek olanlara
teşekkür eden Koçer, “Ben bunu yapacağım
dediğiniz zaman yapamayacağınız şey yok.
Ben kadın arkadaşlarıma iş yapmak üretmek
isteyenlere seslenmek istiyorum. Denemekten
hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ancak bu noktada
desteklenmek de çok önemli. Eşimin ailemin,
çocuklarımın çok desteği oldu. Kendilerine
teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek olan
bu yola çıktığım günden bugüne yanımda olan
Zehra Can’a, kıymetli iş insanımız Zafer Özışık’a,
Belediye Başkanımız Celal Köse ve eşi Nagihan
Hanım’a, İl Başkanımız sayın Yusuf Başer’e, İl

lerin yanı sıra sadaka vererek
de sevaba erdiklerini söyleyen,
ancak kendilerinin buna imkân
bulamadıklarından yakınan Ebû
Zer’e Hz. Peygamber sadakanın birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurur,
“…(Âmâya veya yol sorana)
yol gösterivermen, sadakadır.
Gücünle güçsüz birine yardım
etmen, sadakadır. Konuşmakta
güçlük çekenin meramını ifade
edivermen sadakadır...” (İbn
Hanbel)
(Kaynak: Şaban PEKER Uzm.
Vaiz)
Her engeli: Sabır, şükür,
metanetle karşılayıp insan olduğumuzu algılamak yeter. Engelli- engelsiz olmak sorun değil,
insan olmak herkese insanca
yaklaşıp:”
Allah’ın kulları ve benim
kardeşlerim” diye bakabilmek
önemlidir! Gerisi zihindeki engeldir ki: asıl olan onu aşmak
gerekir !.. Engelli Kardeşlerimizin haftasını kutluyor: Onlara
sabır, sağlık, sıhhat dolu hayırlı
ömürler diliyoruz.

Kültür ve Turizm Müdürümüz Hüseyin Çiftçi’ye,
DUYKON Kadın Kolları Başkanı arkadaşım Aysel
Arslan’a, Gıda Mühendisimiz Mustafa Esmek’e,
Yozgat’ın iyilik meleği Arzu Köylüoğlu’na, Ekici
Reklamcılığa ve isimlerini sayamadığım kıymetli
insanların her birine ve UNDP’de bizlere eğitim
veren çalışanlarına çok teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
MEMLEKETİM DE SAHİP ÇIKSIN
Japonya’nın üreten kadınlara destek
olduğunu anlatan Koçer, “Biz Anadolu kadınıyız.
Her zorluğun üstesinden gelmesini biliyoruz.
Ben hem Yozgat’ın kızı hem de geliniyim.
Bu benim memleketime vefa borcum. Ama
Japonya’nın verdiği desteği memleketimiz
de daha fazla versin istiyoruz. Hayallerimi
gerçekleştirdim. Gerçekleştirmeye de devam
edeceğim” şeklinde konuştu.
ÜRÜNLERİMİZ TANITILIYOR
Üreten kadınların her zaman yanında
olduklarını dile getiren DUYKON Kadın Kolları
ve Merkez Dernek Kadın Kolları Genel Başkanı
Aysel Arslan, “DUYKON Kadın Kolları ve
Merkez Dernek Kadın Kolları Genel Başkanı
olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından düzenlenen "İşten Sosyal Uyuma
Projesi" kapsamında İstanbul Fişekhane de
gerçekleştirilen "İş Buluşturmaları ve Eşleştirme
Etkinliği" kapsamında Yozgat'tan katılan Kadın
Girişimcilerimiz ve Kadın Kooperatiflerimizi
yalnız bırakmamak ve destek için stantlarında
ziyaret ettik.
Girişimcilere, UNDP Türkiye Temsilcisi
Louisa Vinton, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları GM Yrd. Ahmet Şimşek
ve diğer Yetkili ve İş İnsanları ile tanışma ve
ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Bu muhteşem
organizasyon için T. C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımıza teşekkür eder, Türkiye’nin dört
bir yanından katılım sağlayan Kadınlarımıza
başarılarının devamını diler, saygılarımızı
sunarız” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

YIL: 10

SAYI:2973

Kuruluş:
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
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

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

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

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.469
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.575

DOLAR

Alış: 16.09
15.55
12.23
Satış: 16.38
12.36
15.58

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

19/5
7/2
22/7
6/1
17/3
3/-2
14/2
2/-4

YAŞAM ECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF
ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
KARATEPE MAH.

Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah.CAD.
Hüzni
Avm
KARAYOLLARI
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
ESER-AKBAY
APT. NO:2

5020354
66 99
TELEFON:
217 25 55

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 13.82
16.16
18.17
Satış: 13.99
16.22
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

19/5
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:35
06:11 05:18
07:40 12:42
12:37 16:36
15:02 19:56
17:23 21:32
18:47

Yozgat’ımın şehirleri, potansiyelleri – Yerköy!
Yozgat’ın her ilçesini bir şehir
olarak gördüm yıllar yılı. Keşfedilmeyi bekleyen, dokunulması
gereken, unuttuğumuz alanları
dahi olan potansiyel sahibi şehirler. Yozgat’ın mihmandarlığında, (adına büyükşehir de
diye bilirsiniz) 14 şehir potansiyeli.
Bu potansiyellerin bir kısmı
yavaş yavaş da olsa keşfediliyor
ama yetmez…
Hala el değmemiş, göz görmemiş ve kaşiflerini bekleyen
potansiyellerimiz var kıymetli
hemşehrilerim.
Meslek hayatım boyunca Yozgat’ın her metre kare alanında
bulunmaktan heyecan duydum.
Ne yorgunluk ne yılgınlık hissetmedim gördüklerim ve yaşadıklarım karşısında.
Ve emin olun biz basın mensuplarının dahi keşfedeceği,
yetişemediği, dokunmadığı yerler var.
Keşfetmek için görmek, görmek için evvela gitmek, görmek
için gitmek gerekiyor.

Mesela hemen yanı başımızdaki Sorgun.
Yozgat ile arasındaki mesafe
30 kilometre olsa da gitmeyen
ve görmeyen yanlarımız bu mesafeyi gönüllerde 3 bin kilometreye çıkarmış.
Ve bugün 14 şehir birbirinden
habersiz, potansiyeli kayıp, keşfedilmek yerine görmediklerimiz
altında kaderine terk edilmiş.
Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat
bu minvalde gerçekleştirdiği
ziyaretleri oldukça yerinde ve
verimli bulduğumu belirteyim.
Önümüzdeki günlerde Sayın
Valinin bu ziyaretleri üzerine de
konuşacağız.
Bugün Yerköy’den konuşalım
istiyorum.
Cumartesi günü Yerköy Belediyesinin ikincisini gerçekleştirdiği ‘Biçerdöver Uğurlama ve
Hasat Törenindeydik.’
Şehirlerin potansiyeli, keşfedilmeyi bekleyen ya da yılların
görünmeyenleri arasında artık
kaderine terk edilmiş değerlerinden bir tanesini ortaya çıka-

ran etkinlik. İlkini hatırlıyorum,
ikincisinde bizatihi bulundum ve
üçüncüsü hangi içerikle gerçekleşecek merak ediyor, heyecan
duyuyorum.
Yozgat’ın tahıl ambarı, tarım şehri, biçerdöver borsasını
Türkiye’de belirleyen potansiyel
Yerköy.
Etin en lezzetlisi, toprak altından çıkmayı bekleyen şifalı
suyu, treni, biri özel iki organize
sanayi bölgesi, bölgeye aykırı
sıcak havası, bereketli toprakları, yüreği hürmet yüklü insanları…
Ve dahasından bahsetmek
pekala mümkün Yerköy’ümüz
için.
Kendine has çok sayıda potansiyeli olan Yerköy’de böylesine bir etkinliğin icra edilmesi
demek o potansiyele sahip çıkma, açığa çıkarma adına ciddi
bir adım, niyet demek.
Bu minvalde Yerköy Belediye
Başkanı Sayın Ferhat Yılmaz’ın
çok önemli bir adımla o potansiyele sahip çıktığını görmekten

ri değişse de memlekete
som derece mutlu
bakış açısı asla değişmeolduğumu belirtmek
meli. Ve Yozgat’ın keşistiyorum.
fedilmeyi bekleyen, görYerköy’ün yürekleri ısıtan atmosferi
mediklerimiz bir şekilde
ve sıcak havasında
görmek istemediklerimiz
gerçekleşen progaltında kaderine terk etramda Yerköy ‘Bitiğimiz her potansiyel bir
çerdöver borsasınsorumluluk değil mi?
da’ ben buradayım
Yerköy Belediyesi’ni
mesajı verdi tüm
bu anlamda tebrik ediyorum.
ülkeye.
Ve organizasyona kaPeki biz buradan
tryilmaz@gmail.com
tılan her yöneticiye, çiftgördük mü?
Bu gün bu satırlar,
çiye ve Yerköy halkına.
biraz olsun gösterebilme niyeti
Bu arada sanatçısına sahip çıkıp, Yerköylü kardeşimiz,
ile kaleme alındı kıymetli hemşerilerim.
Yozgat’ın altın sesli sanatçısı
Mesele gitmek, görmek için gitMahmut Yıldız’a böylesine kıymek dedik ya…
metli etkinlikte yer veren Sayın
Yerköy’ün sadece bu potanBaşkan’ı kutluyorum. Haftanın
siyelini görebilmek bile mevbu ilk gününde sağlıklı ve becudiyetin idraki adına oldukça
reketli günler dilerken tavsiye
önemli.
ediyorum Yerköy’e bir gün gidin
Yozgat denildiğinde topyekün kıymalı pide ya da lahmacun ikram edin kendinize. Orada neler
düşünmek ve siyaset üstü görmek gerektiğini her fırsatta dile
oluyor görün… Bu tavsiyemi
getirmek istiyorum.
önümüzdeki günlerde 14 şehir
Kişiler, siyasi parti amblemle- için yapacağım.

TARIK
YILMAZ

Biçerdöverler hasat için yola çıktı

SARI BEREKET
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat mevsiminin yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler için uğurlama
ve dua programı düzenlendi. Biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na geldi.

Yozgat’ın çocukları GİMAT ile tiyatroda buluştu

DOYASIYA EĞLENDiLER
Yozgat’ın marketi GİMAT Mağazalar Grubu,
imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile de
Yozgatlıların büyük takdirini topluyor.
Hiçbir özel günü es geçmeyen GİMAT bu kez
de çocukların yüzünü güldürdü.
Gimat Marketler Zinciri Genel Müdürü
Furkan Özışık, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında Yozgat’ın çocuklarına bir
çocuk tiyatrosu oyunu hediye etmek
istediklerini ve Cumartesi günü çocuklarla
tiyatroda buluştuklarını kaydetti. Tiyatro
Gülgeç tarafından sahneye koyulan Kuklalı
Müzikli Çocuk Tiyatrosu Turunç’un Bahçesi
isimli oyunun İl Halk Kütüphanesi’nde iki
seansta sahnelendiğini ve yoğun bir ilgi
ile karşılandığını belirten Özışık, “Sosyal
sorumluluk projeleri altında bu yıl birçok kez
projelerimizi gerçekleştirdik. Bu yılda Gülgeç
Tiyatro’nun oyununu Yozgatlı çocuklarımız
için getirdik. Ücretsiz bir şekilde tüm
müşterilerimizi ve Yozgat halkımız katılabildi.
Bunun yansıra birçok sosyal sorumluk
projemiz de devam ediyor. Kış aylarında sokak
hayvanlarımızın yanındayız. GİMAT, her özel
günde veya diğer konularda üzerine düşenleri
yapmaya çalışıyor. Bundan sonra da devam
edecek” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

iSMi YAŞATILACAK

Yozgat’ın Sorgun İlçesi
Mezbahane Sorumlu Veteriner
Hekimi olarak görev yapan,
Yozgat Veteriner Hekimler
Odası eski Başkanı Volkan Lale
görevi esnasında, mezbahaya
gelen ilçedeki bir kasapla
tartışmış, tartışmada bıçaklanarak
öldürülmüştü. Görevi başında
öldürülen Lale’nin ismi Sorgun’da bir
sokağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ın
Songun ilçesinde Veteriner Hekim
Volkan Lale görevi başında bir
kasapla tartışmış, tartışmada
bıçaklanan Lale, olay yerinde
hayatını kaybetmişti. Eda DEMİREL

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk
bayraklarıyla süslenen onlarca biçerdöver,
konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren
İstasyonu'na geldi. Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz’ın da kullandığı biçerler davul
zurna ile karşılandı. İstasyon Meydanı'nda
saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın
okunmasından sonra kurban kesildi. Duanın
ardından konuşma yapan Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverlerin hasat
mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve
ilçelere uğurladıklarını, 31 Mart seçimlerinde
verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver
uğurlama ve dua" programının ikincisini
gerçekleştirdiklerini söyledi. Program Yozgat’ın
dünyaya açılan kapısı Çamlık TV ekranlarından
da canlı yayınlandı.
TÜRKİYE’NİN HER YERİNE GİDİYOR
Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu
geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini
dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya Yerköy
ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve
Köseli beldesinde biçer dövercilik yapan
hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar.
İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin
birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler
hasat yapmak için yola çıkıyorlar. Biçerdöver
sahiplerimizin hayırlı gidip gelmelerini nasip
olsun.”
BEREKETLİ OLSUN
Ekilen her bir tohumun bereketin ve yeni
umutların habercisi olduğunu dile getiren
Başkan Yılmaz, “Çiftçi olmak zahmeti ve alın
terini gerektiren kutsal bir meslektir. Her bir
tohumun yeşermesini ve her bir filizin bereketli
olmasını diliyorum. Günümüzde sadece
ekonomik değil stratejik de bir öneme sahip
olduğu küresel boyutlarda anlaşılan tarım ve
hayvancılık sektörü ülke ekonomimizde olduğu
gibi bölgemiz ve ilçemizde de büyük öneme
haizdir. Biz biçer festivalini geleneksel haline

getirerek Yerköy’ü eski haline kavuşturmak
istiyoruz. Yerköy Yozgat’ın Kırşehir’in tercih
ettiği önemli bir merkezdi. Biz Yerköy’ü yeniden
eski haline getirmek istiyoruz” ifadelerine yer
verdi.
İKİ SEKTÖRDEN BİRİ
Tarım sektörünün enerji ile birlikte en
stratejik iki sektörden biri olduğunu belirten
Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup
Elmalı, “Gıda açısından yaşamsal önemin
yanında ekonomiye de en büyük katkıyı
sağlamaktadır. Bu anlamda bu festivalin
önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm Yerköy’e,
çiftçimize ve bölgemize hayırlı olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.
BOL KAZANÇLAR
Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır
hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova
ve Güneydoğu'dan başladıklarını söyledi.
İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin
hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden
Ecevit Ar, “Böyle bir program düzenleyip bizleri
uğurladıkları için belediye başkanımız Ferhat
Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hasat
sezonumuzu kazasız belasız tamamlarız, tüm
biçerdöver sahibi arkadaşlarımıza bol kazançlar
diliyorum" şeklinde konuştu.
YOĞUN KATILIM
Yoğun ilgi gösterilen programa İYİ Parti
Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Taner Demirer, İYİ Parti İl Başkanı Metin
Özışık, İYİ Partili çok sayıda yönetici ile çok
sayıda vatandaş katılım gösterdi.
KULAKLARIN PASINI SİLDİ
Renkli görüntülerin oluştuğu programda
Yozgat’ın altın sesli sanatçılarından Mahmut
Yıldız, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Şölen havasında geçen programın ardından
biçer döverler hasat için Çukurova ve
Güneydoğu Bölgelerine uğurlandı.
Eda DEMİREL
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Monşer Her Şeye Karşı Endişelidir
Odgurmuş: Bu gün yine sizi
çok gergin ve de çok dingin görüyorum. Hayırdır, yine ne oldu?
Monşer: O, ne öyle? Her
yerde endam ediyor, nerede bir
toplantı, nerede bir açılış mutlaka o da var. Böyle şey mi olur.
Adam dediğin biraz oturaklı olur.
Odgurmuş: Yine bilmece gibi
konuşuyorsunuz. Yine kim ne
yapmış. Size göre yanlış gelen
şey nedir. Gerçi siz Türk Milletinden yana olan her şeye karşısınızdır ya o da ayrı bir konu.
Monşer: Bu nasıl bir kurumun başkanı. Bu nasıl bir kurum
ki, başındaki adam her toplantıda, her açılışta boy gösterip dua
ediyor, Kur’an okuyor. Böyle
DİB başkanı mı olurmuş?
Odgurmuş: Siz Diyanet İşleri
Başkanından söz ediyorsunuz.
Neyini beğenmediniz? Böyle
Diyanet İşleri Başkanı olmaz da
size göre Başkan nasıl olur? Bu
konuda o eksantrik görüşlerinizi
alalım bakalım.
Monşer: DİB Başkanı dediğin
insan; Oturmalı oturduğu yerde. Durmalı durduğu yerde, Ne
o öyle her toplantıda dua, her
açılışta Kur’a n okumak. Laiklik

elden gidiyor kimse bunun farkında değil. Biiiz Laik bir ülkeyiz.
Öyle Avrupalılar ya da Yunanlılar
gibi İncil’e el basıp meclislerde,
mahkemelerde yemin edemeyiz.
Olmaz öyle şey. Olmaz kardeşim. Altında milyarlık araba. O
ne öyle hem de cüppesiyle o her
yerde. Her toplantıda başköşede, Bir kerede bizi çağırsalar bu
açılış ve toplantılara o zaman
biraz gam yemeyeceğim. Olmaz,
aklım havsalam almıyor.
Odgurmuş: Yani diyorsunuz
ki; Diyanet İşleri Başkanı hiç
çıkmasın, hiç konuşmasın, hiç
dua etmesin, hiç Kur’an’ı Kerim
okumasın diyorsunuz.
Monşer: Evet öyle diyorum.
Biliyorsun bizim tek parti döneminde düsturumuz; “İbadet de
gizlidir, kabahat de gizlidir.” O
zaman büyüklerimiz olan, Ebedi
Şefimiz, Milli Şefimiz bu vecizeyi
boşu boşuna mı koydular. Biz bu
yolun yolcusuyuz. Laikliği zedeliyorlar. Laikliğe zarar veriyorlar.
Bu gidişle laiklik elden gidecek.
Odgurmuş: Görüyorum ki
eski hafakanlarınız depreşmiş
görünüyor. Eskiden de İslamiyet
ile din ile Kur’an ile en ufak bir

şey duysanız “laiklik
elden gider-gidiyor”
diyerek milletin ensesinde boza pişirdiniz.
Yine mi o eski günlere
dönmek istiyorsunuz.
Monşer: Tekrar
ediyorum, böyle şey
olmaz, burası din
devleti mi, şeriat devletimi? Söyleyin de
anlayalım.
Cumhuriyetimizin
en önemli kazanımı
olan Laiklik korunmalı, elden
gitmemeli, laiklik ilkelerine bağlı
kalınmalı.
Kısaca DİB başkanı ikide bir
her yerde endam etmemeli. Yerinde oturmalı, sorulursa cevap
vermeli. Ha; Cumhuriyetimizin
kazanımlarına da ters bir cevap
vermemeli.
Odgurmuş: Türkiye’nin
önemli bir kurumu olan ve son
yıllarda da aktif bir görev yapan Diyanet işleri Başkanına ve
kurumuna bakalım kimler karşı?
Ateistler karşı, komünistler karşı, bölücüler karşı, pkk’lılar karşı, Chp’liler karşı, başka dinden
olanlar karşı, ülkedeki dindarlar

karşı, tarikatlar karşı,
Aleviler karşı, cemaatler karşı, cumaya
gitmeyenler karşı,
namaz kılmayanlar
karşı, tiyatrocular karşı, sinemacılar, komedyenler karşı.
Bindikleri tren 3-5
makas değiştirdiği
halde hala kendini milliyetçi olarak
görenler de karşı.
Hatta belki de Türkiye
düşmanı olan Avrupa ve başka
ülkeler de karşıdır.
Bütün bu saydığım ülke
düşmanları yanı sıra size ne
oluyor da Diyanet İşleri Başkanına, onun cüppesine, okuduğu
Kur’an’ı Kerim’e ettiği duaya,
verdiği fetvaya karşı oluyorsunuz. Siz ne biçim Müslümansınız, ne biçim Türk’sünüz. Sizin
yeriniz yukarıda saydıklarımdan
hangisinin yanı, bunu açıkça
belirtseniz de biz de anlasak.
Dinden imandan ve Müslümanlıktan çıktınız da bizim mi haberimiz yok.
Asıl sizin yaptığınız olmaz.
Şimdi siz de kendi kafanıza göre

KENAN
EROĞLU

ŞEHiT ANNELERiNE

fetva veriyor, Dini, Diyaneti ve
Başkanını ve Kurumu hizaya
getirmek için bir takım saçma
fikirler ileri sürüyorsunuz.
Bir kere şunu bilmelisiniz.
Siz oturduğunuz yerden, klavyenin başına geçip herkesi, her
kurumu ve hatta devleti idare
edemezsiniz. Her kurumun bir
yetkilisi vardır. O gerekeni yapar. O yetkili ya da yetkililer her
yaptıkları işlerde, her katıldıkları
toplantı hakkında sizden izin mi
alacaklar. Bu kadar saçmalık
olur mu?
Siz bir kere bırakın başkalarının işlerini, kendi elinizde ne iş
varsa onu mükemmelen yapın
görelim de parmak ısıralım.
Monşer: Biraz sağcı, biraz
solcu, biraz laik, biraz Kemalist,
biraz ulusalcı, biraz CHP’li, biraz
1970’li yıllar Ülkücüsü, biraz
kendini beğenmiş, ama her halükârda içinde yaşadığı milletini
geri ve sürü olarak gören hayali
bir şahsiyet.
Odgurmuş: Kadim devlet kitabımız "Kutadgu Bilig" de geçen
4 şahıstan “ayıkmış, uyanmış,
kanaat” manasına gelen şahsiyet.

ŞEFKATLi KUTLAMA
Yeni kurulmasına rağmen,
gönüllerde yer edinen ve birçok
gönüllü kazanan Sorgun Şefkat Eli
İnsani Yardım Derneği, şehit ailelerine
yönelik düzenlediği “Kahvaltılı
Buluşma” programın bir yenisini
düzenledi.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
aynı zamanda da şair ve yazar Hakkı
Yurtlu ile özgün müzik ve ilahi sanatçısı
Recep Kunduz’un anneler ve şehitler
üzerine düeti duygulu anlar yaşattı.
Sorgun ilçesinde özel bir lokantada
düzenlenen kahvaltılı buluşma
programına, Sorgun Kaymakamı Halil
İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk, Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci, İl Sivil Toplumla
İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat
Şehit Aileleri Derneği başkanı Gökay
Açıkgöz başta olmak üzere, şehit
aileleri ve davetliler katıldı.
MUTLU OLDULAR
Dernek Başkanı Pınar Ünal,
Anneler Günü’nde Yozgat’ta program
yaptıklarını Sorgun’da da şehit anneleri
ile bir araya geldiklerini söyledi.
Şehit annelerinin, eşlerinin
hatırlanmak istediğini, en çok da

evlatlarının hatırlanmasının istediğini
kaydeden Ünal, “Şehit annelerimiz,
eşlerimiz çok hassas. Tabi onlar
hatırlanmak istiyor. En çok da
evlatlarının hatırlanmasını istiyor. Onlar
için birçok program yapılıyor. Tabi
Ramazan’da veya diğer günlerde hep
ziyaret ediliyorlar.
Unutulmuyorlar ama anneler
gününde bir program yapmak istedik.
Protokolümüz de katıldı. Ailelerimizle
birebir ilgilendiler. Masalarına
oturdular. Çok samimi bir ortamda
gerçekleşen bir etkinlikti” şeklinde
konuştu.
BABALAR GÜNÜ DE YAPACAĞIZ
Şehit ve gazi yakınları için bu tür
programların önemli olduğunu dile
getiren Ünal, “Çok anlamlı ve mütevazı
bir programdı. Biz bu tür programların
tekrarını da yapacağız. Evlat acısı tabi
ki geçmiyor ama onları unutmadığımızı
göstermek ailelerimize iyi geliyor. Biz
bir de babalar gününde şehit ve gazi
babalarımız için program yapacağız.
Farklı hediyeler düşünüyoruz. Onları da
mutlu edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
ANLAMLI BİR PROGRAM
Kaymakam Halil İbrahim Kazar,

dernek ve vakıf başta olmak üzere
STK’ların etkin ve aktif faaliyetlerine
değinerek, şehit ailelerine yönelik
bu programın da bir başka anlam
taşıdığını dile getirdi.
İLAHİLER OKUNDU
Kahvaltı sonunda, anneler günü
nedeniyle anne ve şehitler konulu şiir
ve ilahi okumak üzere, şair ve yazar
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
Hakkı Yurtlu ile ilahi sanatçısı Recep
Kunduz sahneye davet edildi. İl
Müdürü Yurtlu, yaptığı kısa konuşmada
“Sizlere okuyacağımız şiirlerle sizleri
üzmek, acılarınızı hatırlatmak için
değil, anne ve şehitlerimize birer
Fatiha okumak, okutmaya vesile
olmak, bahusus, şehitlerimizin Adn ve
Firdevs cennetinde yaşam sürdüklerini
hatırlatmak için huzurunuzdayız”
diye konuştu. Daha sonra, Yurtlu ve
Kunduz, “Ruhun Şad olsun Anam,
Şehit Tekgül’üm, Annem hakkını helal
et, Şehit tahtında Rabbe gülümser”
adlı şiir ve ilahileri karşılıklı olarak
seslendirerek, duygulu anlar yaşattılar.
Program, şehit ailelerine günün anısına
verilen çiçek takdimiyle sona erdi.
Eda DEMİREL

BASSAGLIGI

Önceki dönem MHP Kadın Kolları İl Başkanlığı
yapan

HATICE ERSIN'İN

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

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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SORUN KALMAYACAK
Yozgat Yeniden Refah partisi Gençlik
Kolları Başkanlığı tarafından kahvaltı programı
düzenlendi.
Parti binasında düzenlenen programa
Gençlik kolları Genel merkez Başkan Vekili ve
siyasi İşler başkanı Recep Erol, Mali İşler Birim
başkanı Muhammed Tığlı, Ekonomik işler Birim
Başkanı Oğuzhan Tutuş, Yozgat Gençlik Kolları
Başkanı Ramazan Kızılay, sorgun Gençlik kolları
başkanı ve üyeleri katıldı.
Kahvaltı programı sonrasında konuşan
Gençlik kolları Genel merkez Başkan Vekili ve
Siyasi İşler başkanı Recep Erol, Genel Merkez
Gençlik kolları olarak Türkiye’yi karış karış
gezdiklerini söyledi.
Erol, “dün Çankırı ve Çorum illerine
gitmiştik. Hangi ile gittiysek Yeniden Refah
Partisi’nin ciddi manada yükselişini net bir
şekilde görüyoruz. Çankırı’da, Çorum’da
yaptığımız üye sayıları ve son olarak Mayıs
ayında açıklanan üye sayıları ile birlikte
Türkiye’de birinci siyasi parti Yeniden Refah
Partisidir. Bütün teşkilatlarımız canla başla
çalışıyor” dedi.
YENİ KURULAN BİR PARTİ
Yeniden Refah Partisi’nin 2018 yılında
kurulan bir parti olduğunu belirten Gençlik
kolları Genel merkez Başkan Vekili ve siyasi
İşler başkanı Recep Erol, “Bütün teşkilatlarımız
canla başla çalışıyor. 3 senedir çalışmaları
sürdürüyoruz. Gelmiş olduğumuz şu süreçte
215 bin resmi üyemiz ve elimizdeki ıslak
imzalı zarflarla beraber 350 bin üyeyi almış
durumdayız. Bu bize gösterdiği meclisteki
birçok siyasi partiden çok daha iyi bir aşamada
olduğumuzu bizlere gösteriyor.
YOZGAT’TA ÇEŞİTLİ ZİYARET VE
ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ
Erol, “Yozgat ilimize geldik. Buradan Sorgun
ilçemizde esnaf ziyaretleri yapacağız. Daha
sonrasında köy kampı açılışı gerçekleştireceğiz.
Köyümüzde mini bir miting yapıp buranın
nabzını yoklayacağız” dedi.
CİDDİ PROBLEMLER VAR
Yozgat’ın diğer Anadolu illeri gibi ciddi
problemlerinin olduğunu ifade eden Erol,
“Yozgat’ta en çok bizi düşündüren ve bizleri
üzen olaylardan bir tanesi maden, tarım şehri
olmasına rağmen gelmiş olduğu nokta içler
acısı. Şeker pancarını ciddi manada üretmesi
gereken bir ilimiz bugün Amerika şirketinin
ortaya koyduğu politikalar ve hükümetinde
kabul ettiği şeker kotaları politikası ile işin
içinden çıkamamış bir durumda. Yine uranyum
işlenebilir şekilde ama biz bu uranyumu
işleyemiyoruz. Yozgat’ta 2111yılında uranyum
madenleri bir Türk şirketine teslim edildi. Şu an
o Türk şirketi buradan uranyumu alıp Rusya’ya
satıyor. Rusya bunu işleyip bize 10-15 katı fiyatla
bize satıyorlar.
TARIMDA CİDDİ MANADA SIKINTI VAR
Gençlik kolları Genel merkez Başkan Vekili
ve siyasi İşler başkanı Recep Erol, “tarım
girdileri çok yüksek. Mazot, gübre fiyatı,
vergilendirme sistemleri tarımın belini bükmüş
durumda. Biz yeniden Refah partisi olarak adil

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06

düzen projemiz kapsamında bunların hepsine
güzel çözümler getirdik” dedi.
7 KREDİLEŞME SİSTEMİMİZ VAR
Yeniden Refah Partisi’nin 7 tane faizsiz
kredileşme sistemimiz olduğunu belirten Erol,
“Her şeyin sebebi faiz. Biz her zaman faizi
ödüyoruz. Bu sebepten dolayı Osmangazi,
Yavuz sultan selim, Çanakkale Köprüsü,
Avrasya tüneli bütün bu hayırlı işleri bir kenara
koyalım 50 milyar dolar etmiyor. EYT’lilerin
sorununu çözsek 50 milyar dolar etmiyor.
Biz bunu 1 yılda sadece borcumuzun faizini
ödüyoruz. O bakımdan biz bunu önleyeceğiz.
Üretim, istihdam ve yatırım ekonomisini
ortaya koyacağız. Ürün üreteceğiz ve insan
yetiştireceğiz. Bunun içinde Selem sistemini
devreye sokacağız. Selem sistemi bir işletme
mandıra düşünürsek mandıranın kapasitesi
yüzde 50. Köylünün gücü buna yetiyor. Yüzde
100 üretemiyor. Tarım toprakları olarak hiç
ekilmeyen milyonlarca metrekarelik arazilerimiz
var” dedi.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİ HER
TARAFA KURACAĞIZ
Millî görüşçüler olarak iktidara geldiğimizde
öncelikle tarım Kredi kooperatiflerini her tarafa
kuracaklarını ifade eden Erol, “bütün illerimizde
fabrikalarını merkezlerini kuracağız. Ekilmeyen
ve biçilmeyen bütün toprakları bulaşacağız. Mili
görüş iktidarı vergilendirme sistemini tamamen
değiştirecek. Koyulan kotalar kaldırılacak
ve tarım girdilerinden vergiyi en az orana
düşürülecek” dedi.
ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNE ORTAK
OLACAĞIZ
Erol, “Mili görüşçüler olarak çiftçinin
ekilmeyen bütün topraklarını tespit ettikten
sonra köylüye mandıra sahibine yüzde 50
kapasitede üretebiliyorsan bizde devlet
olarak, tarım kredi kooperatifi olarak geleceğiz
senin yüzde 50’ni biz karşılayacağız. Bunun
karşılığında da senin üretimine ortak olacağız
diyeceğiz. Kabul ettiği takdirde geri kalan
yüzde 50 hisseyi karşılayacağız. Gerekli
müdahaleleri yapıp bunun karşılığında da selem
senedi alacağız. Üretim sonrasında yüzde 25
pay alacak” dedi.
YOZGAT’IN EN BÜYÜK SORUNU GÖÇ
SORUNU
Yozgat’ın en büyük sorunlarından bir
tanesinin göç sorunu olduğunu belirten
Erol, “Türkiye’de en fazla göç veren üçüncü
şehir Yozgat ilimiz. Bu anlattığımız sistemi
gerçekleştirmiş olsak toprak ekilecek. Hiç
paranız dahi yoksa bu sistemle ekeceksiniz. Bu
sistemle ekilmeyen, biçilmeyen bir tane toprak
kalmaz. Sizin üretiminize ortak olduk ürettiğiniz
ürünleri de tarım kredi olarak satın alacağız.
Bu sistemde nasıl ekilmeyecek biçilmeyecek.
Böylece de tersine bir göç olacak. Anadolu’dan
batıya doğru bir söz konusu. Bizim
büyükşehirde olan büyüklerimiz tarafından
böylece Anadolu’ya göç olacak. Tersine bir
göç başlayacak. Anadolu toprakları gelişmeye
başlayacak. Bir üretimi destekleyeceğiz” diye
konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

Milli güreşçi kazaya karıştı

SERBEST
BIRAKILDI
Yozgat’ta Dünya ve
Avrupa şampiyonu milli
güreşçi Rıza Kayaalp’in de
karıştığı trafik kazasında
bir kişi hayatını kaybetti.
Sivas-Yozgat karayolu
Çalatlı Köyü yakınlarında
meydana gelen olayda,
Rıza Kayaalp idaresindeki
06 RZA 66 plakalı
otomobil yolun karşısına
geçmeye çalışan Ertuğrul
Dolgunyürek’e (55) çarptı.
Ardından arkadan
gelen Necmi Şahin
yönetimindeki 29 AJJ
366 plakalı tır da çarptı.
Vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine
jandarma ve sağlık ekipleri
geldi.
KAZADA 1 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince
yapılan kontrollerin
ardından Dolgunyürek’in
hayatını kaybettiği
belirlendi.
Dolgunyürek'in cesedi,
olay yerindeki incelemenin
ardından otopsi için Yozgat
Şehir Hastanesi morguna
kaldırılırken sürücüler ise
ifadeleri alınmak üzere

karakola götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Çalatlı mevkiinde
otomobili ile çarptığı
yayaya vefat etmesi
sonrası adliyeye sevk
edilen Dünya ve Avrupa
Şampiyonu Milli Güreşçi
Rıza Kayaalp çıkartıldığı
mahkeme tarafından
adli kontrol şartı ile
serbest
bırakıldı.
Adliye
çıkışı
açıklamalarda
bulunan milli
güreşçi Rıza
Kayaalp, "Öncelikle

merhumun ailesine
başsağlığı diliyoruz.
Kendisine Rabbimden
rahmet diliyorum. Tabi
ki istemediğimiz bir olay
oldu, bundan dolayı da
üzgünüm. Elimde olan
bir şey yoktu. Üzgünüm
adli süreç devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde
avukatlarım da gereken
açıklamayı
yapacak"
dedi.
Rıza
Kayalp'i
duruşma
sonrası ailesi
ve gençlik spor
çalışanları da yalnız
bırakmadı.
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HIDRELLEZ COŞKUSU

KOMŞUDAN

BiR HABER
IŞÇI OLMAK
IÇiN KIYASIYA
YARIŞTILAR

Bolluğun ve bereketin simgesi, baharın
müjdecisi Hıdırellez, Yozgat İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Bozok Edebiyat Sanat
ve Kültür Derneği birlikte düzenlediği
etkinliklerle Çamlık Milli Parkında kutlandı.
Hıdırellez şenlikleri kapsamındaki
programda, Hıdırellez geleneğinin çok
uluslu yapısı ele alınarak uygulama ve
ritüellerine değinildi. Ortak kurulan sofrada
testi kebabı, güveç ikram edilerek, Hıdrellez
kınası yakıldı. Halaylar çekilerek, geleneksel
oyunlar oynandı.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü
Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “Anadolu
ve Balkan halkları, yaşamla aralarındaki
bağı çoğaltmak için çok sayıda doğa
bayramı kutlamıştır. Bunların en çok

bilineni, bugün kutladığımız Hıdırellez’dir.
UNESCO tarafından somut olmayan
kültürel miras olarak tescillenen Hıdırellez’i
gelecek nesillere aktarmamız önemli.
Bu nedenle de Hıdrellez kutlamasını
Çamlık Milli Parkımızda halkımızla birlikte
kutlamak istedik. Hıdrellez etkinliğini,
Bozok Edebiyat ve Sanat Derneği ile
birlikte düzenledik, katkılarından dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum. Hıdrellez
kutlamalarında ritüellerin unutulmaması için
de çeşitli etkinlikler düzenledik. Soframızın
bereketli olması için ortak sofralar kuruldu,
dualarımızın kabul olması için kınalar yakıldı,
kuruyemişlerimizi yedik, halaylarımızı çektik,
güzel bir etkinlik oldu. İyiliğin, bereketin ve
bolluğun bayramı kutlu olsun” dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 202'si orman
isçisi, 30'u itfaiyeci olmak üzere toplam 260
geçici personel alımı yapmayı planladı.
İş sahibi olmayı hayal
eden genç adaylar 200
metrelik parkuru en hızlı
koşmak için kıyasıya
mücadele etti. Derecelerine
göre sıralanarak işe alınacak
adaylar nefes nefese kalarak
parkuru tamamladı. 31,12
saniyelik derecesiyle iyi
bir performans gösteren
Samsunlu Mustafa Köse,

"Geçen sene seçilememiştim.
Bu defa kuradan ismim çıktı.
Aldığım dereceyle inşallah
seçilirim" dedi.
Köyünde hayvancılık
yaparak geçimini sağlamaya
çalıştığını belirten Hasan İde
ise, "Varımı, yoğumu verdim.
Tüm gücümle koşmaya
çalıştım" diye konuştu.
İş arayan 23 yaşındaki

Emrecan Soluklu, "Bu
sınava geçen sene de
başvurmuştum. Ama iyi
koşamadım. Bekçiliğe de
başvurdum. Hayırlısı olsun"
şeklinde konuşurken,
Trabzonlu İsa Deniz de
"Orman işçisi olup vatanımızı
yeşillendirmek için görev
yapmak istiyorum" ifadelerini
kullandı.

AHLATCI'DAN ÖZEL

ÇOCUKLARA ZiYARET

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 10-16
Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Kale
Özel Uygulama Okulu ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim
Kurumlarını ziyaret ederek, özel çocuklarla bir araya
geldi. Pandemi nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine
devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, özel çocukların
yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, engelin kalplerde olmadığı
sürece sevginin her engelin üstesinden geleceğini
belirten Yusuf Ahlatcı, "Aramızda hiçbir engelin olmadığı,
hatta birçoğumuzdan daha üstün vasıflara sahip
olduğuna inandığım çocuklarımızla bir arada olmaktan
onur duyduğumu belirtmek isterim. Engellilik, sadece
engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık
sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından
ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir
konudur. Sevgiyle tüm engelleri aşmak, hayatı her alanda
paylaşmak mümkün. Biz de Çorum'da engelleri sevgi ile
aşıyoruz" dedi.

KİMSE FİYAT ARTIRMASIN

Emlakçılar Odası Dernek başkanı
ve Emlak Uzmanı Asım Çelikel,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın açıkladığı ev kredi faiz
oranlarının düşmesi ile ilgili açıklama
yaptı.
Çelikel, “Tüm Türkiye’de Ziraat
bankası, Halk bankası ve Vakıfbank
olmak üzere 0.99 olarak konut faizlerinde

indirim oldu. Pazartesi gününden itibaren
kullandırılmaya başlayacak. Buradan
Yozgatlı hemşehrilerimize seslenmek
istiyorum. Bu oranlarla ev almanın tam
zamanıdır. 0.,99 faizli konut kredisi
kullanarak ev sahibi olabilirler” dedi.
KİMSE BU DURUMDAN
FAYDALANMASIN
Müteahhitler ve gayrimenkul
sahiplerine de seslenen Çelikel,
“Bu durumdan kimse faydalanmak
istemesin. 0,99 olarak faizler düştü
diye konut fiyatlarını artırmasınlar.
Artırdıkları takdirde her hangi bir satışın
olmayacağı, sıkıntıların yaşanacağı bir
döneme geliriz. O yüzden hiç kimse
konut fiyatlarını artırmasınlar. Mevcut
olan fiyatlardan devam etsinler. Çünkü
bu orandan dolayı piyasada hareketlilik
yaşanacak” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

KÖYLÜLERI SEVINDIREN YATIRIM
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,
Hamzalı köyünde yapımı tamamlanan 3,5
kilometrelik beton yolun açılış töreninde yolun
test sürüşünü makam aracıyla yaptı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel
İdaresi tarafından yapımı tamamlanan
Sulakyurt'un Hamzalı köyünde 3,5 kilometrelik
beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu.
Açılış törenine katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu,
köylere yapılan yatırımların önemli olduğunu
belirterek, "İl Özel İdaresi bütçemizin yaklaşık
10'da 1'ine tekamül eden bir yatırım yapmış
olduk. Harcanan bütçenin karşılığında sağlam
bir iş çıktı ortaya. Bundan 50 sene sonrasında
bu yol kalacak. Köy yollarımızda sıkıntı
olmayacak. Bir defa yapalım sağlam yapalım

istedik. Yol güzel oldu diye hız sınırı değişti
değil. Vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet
ederek yapılan beton yollarımızı iyi günlerde
kullanmalarını diliyorum" dedi.

AKADEMISYENLER
NEVŞEHIR'I GEZDI

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

ASIRLIK GELENEĞINI

YAŞATIYORLAR
Sivas'ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından
düzenlenen organizasyonda kadınların
davetlileri ikram edilmek üzere geleneksel
yöntemlerle gözleme hazırlaması renkli
görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta Ziraat Odası Tarafından 'Çiftçiler
Günü' dolayısı ile bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan davetlilere geleneksel
yöntemlerle hazırlanan gözleme ikram
edildi. Ekip çalışması ile hazırlanan
gözlemeler renkli görüntüler oluşturdu.
Davetliler bölgede; gilik, loluk ve harçtan
olarak ta adlandırılan bölgeye has
gözlemelerin hem izlemeye hem de tadına
doyamadı.

Niğde'de gerçekleştirilen 2. Türk
Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu'na
katılan akademisyen ve gazeteciler,
Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç
yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya
göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
himayesinde, Türk Dünyası Kültür Sanat ve
Sinema Vakfı ve Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu ortaklığında Niğde'de
düzenlenen 2. Türk Dünyası İletişim ve
Sanat Sempozyumu'na Türkiye'nin yanı
sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, KKTC ve Bangladeş'ten katılan
akademisyen ve gazeteciler Nevşehir'e
geldi.
Katılımcılar, Nevşehir Gazeteciler
Cemiyeti (NGC) ev sahipliğinde kentteki
bazı tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

DÜNYA ŞAMPIYONASINA YOZGATLI

SPORCULAR DAMGA VURDU

16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası İstanbul’da
yapıldı. 43 farklı Ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı Kick Boks
Dünya Şampiyonasında Yozgatlı sporcular madalyaları topladılar.

Şampiyona da Zehra Daştan K1
Kadınlar 56 kiloda Dünya ikincisi,
Beytullah Kılıç K1 Fullcontact 60
kiloda Dünya üçüncüsü, Ebru Çetin K1
Kadınlar 48 kiloda Dünya üçüncüsü,
Tuğba Önan Point Fighting dalında
dünya üçüncüsü oldu.
Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı,

madalya kazanan sporcularını tebrik
etti.
Avcı, “Buraya gelirken çok
çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık. Çok
şükür emeklerimizin karşılığını aldık.
Hak ettiğimiz değer görmesek de,
sporcularımın bütün imkansızlıklara
rağmen büyük mücadeleler verip

madalya kazanması bizim için çok
önemli. Daha çok sporcu ile katılıp,
daha çok madalya kazanabilirdik.
Ama imkanlarımız el vermiyor. Destek
görmüyoruz. Biz buna rağmen sporcu
yetiştirmeye ve yeni madalyalar
kazanmaya devam edeceğiz” diye
konuştu. Murat KARATEKİN

TEBRiK ETTi
Öte yandan AK Parti Akdağmadeni İlçe
Başkanı Adem Darımla, Kick Boks Dünya Kupası
şampiyonasında derece yapan sporcuları tebrik
etti.
Darımla, “43 ülkeden 3500 den fazla sporcunun
katıldığı kickboks dünya kupası şampiyonasında
Akdağmadeni ilçemizden point faghting 55
kg bayanlarda Tuğba önan dünya 3. Olmuştur,
48 kg Ebru çetin K1 de dünya 3. Zehra Daştan 56
kg K1 dünya 2. Beytullah Kılıç 60 kg full contactta
dünya 3. Olmuştur çocuklarımızı yürekten kutluyor
Antrenör Yunus Avcı beye teşekkür ediyorum.
Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fatih
Topuz beye, il gençlik spor Müdürümüz Rasim
Parlak beye ve belediye başkanlarımız Şahin
Arısoy ve İlhan Koçak beylere teşekkür ediyorum”
dedi. Murat KARATEKİN

TÜRKiYE ŞAMPiYONASINA

ADINI YAZDIRDILAR

Oku Sporları kapsamında düzenlenen
küçükler ve yıldızlar grup müsabakaları
tamamlandı. Sivas’ta yapılan
müsabakalarda Yozgatlı sporcular birinci
olarak, Türkiye şampiyonasına katılmaya
hak kazandılar.
Küçük Kızlar kategorisinde Emine Nur
Bektaş fırlatma topunda birinci olurken,
Hayrünnisa Olcay ikinci oldu.
Yıldız Erkekler kategorisinde Ali Özuzun
uzun atlama da birinci olurken, Nisa
Pekyürek ikinci ve Mürsel Emir Bulut ikinci

oldu. Sporcular elde ettikleri dereceler
ile Türkiye Şampiyonası baraj derecesini
aştılar.
Grup maçlarında ayrıca, Sorgun Fatih
Ortaokulu 5x80 metre bayrak üçüncü genel
klasmanında takım halinde üçüncü oldular.
Atletizm İl Temsilcisi Adem Öksüz, grup
maçlarında derece yapan sporcularını
tebrik etti.
Öksüz, hedeflerinin Türkiye Şampiyonu
olmak olduğunu dile getirdi.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

