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GiMAT, MEYDANDAYDI
Yozgat’ta sosyal
etkinliklerin
marka ismi olan
Gimat, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’de
meydanlardaydı.
>>> 2'DE

www.yozgatcamlik.com
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POLIS, KANIYLA

CANIYLA MEYDANLARDA
15 Temmuz
Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri
kapsamında bir dizi
etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikler,
Yozgat’ın dünyaya
açılan kapısı Yozgat
Çamlık TV tarafından
canlı yayınlandı. 2'DE

YOZGATLI
MEYDANLARDAYDI
15 Temmuz 2016’da olduğu gibi bugün de

Hain darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydanlara koşan
Yozgatlı vatandaşlar, kalkışmanın 5’inci yılında da meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

BÜYÜK BİR BUHRANDAN GEÇTİK
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan
vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın canlı yayınlanan konuşmasını
alana kurulan dev ekrandan canlı olarak takip
etti. Programda konuşan Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Türk Milleti’nin inancı
ile feraseti ile karanlık bir geceyi aydınlığa
çevirdiğini söyledi. Konuşmasında şehitleri
rahmetle gazileri minnetle andığını ifade eden
Köse, “Milletçe büyük bir buhrandan geçtik”
dedi. Köse, açıklamasına şöyle devam etti;
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısı ile hep birlikte bir aradayız. Öncelikle
daha Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan
evvel vatanı, milleti, devleti, ezanı, bayrağı
için Cumhurbaşkanı için sokaklara dökülen
bozkırımızın Bozok yaylamızın yiğit evlatlarına
selam olsun" diye konuştu. >>> 3'TE

“KORKU SALMAYA ÇALIŞTILAR”
Çamlık TV’de Basri Akdağ’ın
hazırlayın sunduğu Gönül
Sohbetleri Programının konuğu
Yozgat İl Müftüsü Ali Güldal oldu.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndan
canlı olarak yayınlanan
programda 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne
ilişkin açıklamalar yaptı. 15
Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da
müftü yardımcısı olarak görev
yaptığını anlatan Güldal, o gece
sokağa çıktıklarını ve darbecilere
karşı direndiklerini söyledi. 4'TE

CANLI YAYINLADI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında
bir dizi etkinlik düzenlendi. > 5'TE

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NDEN

ÇiFTE UYARI

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih
Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı
nedeniyle vatandaşlara uyarılarda
bulundu. Şahin, vatandaşları hem kurban
etinden kaynaklanan hem de fazla
kalabalık ortamda yaşanabilecek covid
rahatsızlıklarına karşı uyardı. >> 5'TE

HAYIRSEVERLiKTE
SINIR TANIMIYOR
Hayırsever işadamı
Bilal Şahin, Elazığ İl
Müftülüğüne bağlı Yatılı
Kur’an Kurslarında
hafızlığını
tamamlayan
öğrencileri de
unutmadı.
>>> 4'TE

BAŞKAN YILMAZ’DAN

SU UYARISI

Musabeyli Barajı’nda
yağış yetersizliği nedeniyle
su seviyesinin kritik sınırın
altına düştüğünü açıklayan
Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz,
vatandaşlara
‘su tasarrufu’
çağrısında
bulundu.
>>> 2'DE
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VERiMi
Deneme ekimi yapılmıştı..
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Bir Gül Bahçesine Girercesine ?

AHMET
SARGIN
Vatan toprağının
kutsal olması demek,
milletinin bağımsızlıktan yana bir bütün
halinde, aynı ülkü
çerçevesinde meseleyi bir namus kavramı
çerçevesinde, çağdaş
düzeyde ele alması
demektir. Vatan müdafaasından maksat,
sadece sahip olunan
toprakları korumak
olmayıp, bunun arka
planındaki esas gaye,

o topraklar üzerinde
yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırz
ve namusunu korumak
ve milletin fertlerini
hürriyet içinde yaşatmaktır. Bunu başaramayanlar devlet olma
gücünü kaybederler.
Cenâb-ı Allah Kur’anı Kerimde şehitliğin
mertebesi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Allah yolunda
öldürülenleri ölü sanma.
Bilakis onlar diridirler, Rableri katında
Allah’ın, lütfundan
kendilerine verdiği
nimetlerin sevincini
yaşayarak rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit
olmamış) kimselere
de hiçbir korku olma-

yacağına ve onların
üzülmeyeceklerine sevinirler.” (Al-i İmran
3/169-170)
Peygamber Efendimiz de Hadis-i Şeriflerinde “Muhammed’in
nefsi kudret elinde
olan Allah’a yemin
ederim ki, Allah yolunda savaşmak ve
öldürülmek, sonra
savaşmak ve yine öldürülmek, sonra yine
savaşmak ve öldürülmek isterdim.” (Buhari) buyurmak suretiyle Allah yolunda
savaşmanın ve şehit
edilmenin ne büyük bir
fazilet olduğuna işaret
etmektedir.
Başka bir Hadis-i
Şeriflerinde ise şehitlik
esnasındaki letafet ve
Allah’ın ihsanlarının ne
denli büyük ve önemli

olduğunu anlatma babında şöyle buyurmaktadır. “Cennete giren
hiçbir kimse, dünya
üzerindeki her şey
kendisine verilse bile
dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit müstesnadır. O göreceği
ikramdan dolayı tekrar
dünyaya dönüp on
defa daha öldürülmeyi
(şehit olmayı) temenni
eder.” (Buhari )
"Allah yolunda bir
gün hudut nöbeti tutmak, dünyadan ve
dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır.
Sizden birinizin kamçısının cennetteki yeri,
dünyadan ve dünya
üzerindeki şeylerden
daha hayırlıdır. Kulun
Allah Teâlâ'nın yolunda akşamleyin veya
sabah erken vakitteki

yürüyüşü de dünyadan
ve dünya üzerindeki
şeylerden daha hayırlıdır." (Buhârî ve Müslim)
“Bir gün ve bir gece
sınırda nöbeti tutmak,
gündüzü oruçlu gecesi
ibadetli geçirilen bir
aydan daha hayırlıdır.
Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında
iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve
sevabı kıyamete kadar
devam eder, şehid
olarak rızkı da devam
eder ve kabirdeki
sorgu meleklerinden
güven içinde olur."
(Müslim)
Bu yüce millet hiçbir zaman düşmandan
çekinmemiş, “ölürsem
şehit, kalırsam gazi”
anlayışı içerisinde
hareket etmiştir. Bir

Allah’a kurban edeceği koça, birde askere
gönderdiği evladına
kına yakan anaların
bu inancı her türlü
takdirin üzerindedir.
Bu inançtır ki Türk’ü
ölümsüzleştirmiş,
ölümü güzelleştirmiş,
Mehmetçiğin ölüme
âdeta düğüne ve gül
bahçesine gider gibi
gitmesine sebep olmuştur.
Tarih Mehmetçiğin ve Türk evladının
böyle kahramanlıkları
ile doludur. Sancağını
dinin şerefi olarak bilen bir asker, elbette
maddiyatıyla değil,
manevi güçlerini ve
bataryalarını kullanarak güçlü iradesiyle
mücadele edecektir.
“Vatan sevgisi imandandır.” diyen bir Pey-

gamberin hem dini kişiliğini, hem de askeri
ve komutanlık kişiliğini
örnek alacaktır. Onun
için askerimizin adı her
hangi bir ad değil de”
Mehmetçiktir”. Bilindiği
gibi Mehmed, Peygamberimizin ismi olan
Muhammed’in Türkçe’
deki okunuş şeklidir.
Bütün şehit ve gazilerimizin makamları
Cennet, dereceleri âli
olsun. Aziz Milletimize
ve şehit ailelerine baş
sağlığı diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize
Mevla sağlık, afiyet ve
uzun ömürler ihsan
eylesin. Cenâb-ı Allah
bu milleti merhumeye
rahmetiyle, merhametiyle ve inayetiyle
muamele eylesin. Birlik ve beraberliğimizi
daim eylesin

GiMAT, MEYDANDAYDI
Yozgat’ta sosyal etkinliklerin marka ismi
olan Gimat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’de meydanlardaydı. Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde ‘ben de
varım’ diyen Gimat Grubu, demokrasi nöbeti tutan
Yozgatlı ‘ya pilav, tatlı ve su ikramında bulundu.
Gimat Grubu, milli hassasiyetlerimizi yansıtan bu
çok önemli gecede de meydanları boş bırakmadı.
Eda DEMİREL

POLiS, KANIYLA

CANIYLA MEYDANLARDA
Yozgat’ta 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayısıyla düzenlenen
etkinlikler kapsamında Kızılay da
Cumhuriyet Meydanı’nda stant
açtı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
personeli de Kızılay’ın kan bağış
standında kan bağışında bulundu.
Vatandaşın emniyeti, Yozgat’ın
asayişi için meydanlarda olan
Yozgat Polisi, yaptıkları kan bağışı
ile de örnek bir duruş sergiledi.
Eda DEMİREL

BAŞKAN YILMAZ’DAN SU UYARISI
Musabeyli Barajı’nda yağış yetersizliği
nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın altına
düştüğünü açıklayan Yerköy Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, vatandaşlara ‘su tasarrufu’
çağrısında bulundu.
Başkan Yılmaz konu ile alakalı yaptığı
açıklamada “ İçme suyu sistemimizi besleyen
ve 5 mahallemizin içme suyu ihtiyacını
karşılayan Yozgat Musabeyli Barajının
yaşanılan kuraklıklar sonucu doluluk
oranının düşmesi nedeniyle DSİ tarafından

ilçemize içme suyu verilememektedir. Bu
sebeple bir süredir belediyemize ait mevcut
terfi merkezlerimiz ile 14 Mahallemizin
içme suyu ihtiyacını karşılamaktaydık.
Terfi merkezlerimizin gerekli olan tüm
bakım ve yenileme çalışmaları ekiplerimiz
tarafından yapılmış, arıza ve sistemsel
problemleri giderilmiş olmasına rağmen yaz
mevsimiyle artan su ihtiyacı ile birlikte bahçe
yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın içme
suyu sistemini kullanıyor olması ve Kurban

Bayramı vesilesiyle artan nüfusla birlikte su
tüketimimiz artmış ve mevcut terfilerimiz
7/24 çalışıyor olmasına rağmen yer yer
su sıkıntıları yaşanmaktadır. Bu sebeple
Bahçelerini sulayan vatandaşlarımızın
bu işlemlerini alternatif kaynaklardan
yapmalarını ve gereksiz su tüketimi
konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı
olmalarını rica ediyor, hayırlı günler
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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15 Temmuz 2016’da olduğu gibi bugün de

Hain darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydanlara koşan
Yozgatlı vatandaşlar, kalkışmanın 5’inci yılında da meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan
vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın canlı yayınlanan konuşmasını alana
kurulan dev ekrandan canlı olarak takip etti.
BÜYÜK BİR BUHRANDAN GEÇTİK
Programda konuşan Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Türk Milleti’nin inancı
ile feraseti ile karanlık bir geceyi aydınlığa
çevirdiğini söyledi. Konuşmasında şehitleri
rahmetle gazileri minnetle andığını ifade eden
Köse, “Milletçe büyük bir buhrandan geçtik”
dedi. Köse, açıklamasına şöyle devam etti;
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısı ile hep birlikte bir aradayız. Öncelikle
daha Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan
evvel vatanı, milleti, devleti, ezanı, bayrağı
için Cumhurbaşkanı için sokaklara dökülen
bozkırımızın Bozok yaylamızın yiğit evlatlarına
selam olsun.
Bu vesile ile 5 yıl geçti aradan. Acısı
hala içimizde. 251 tane vatan evladımızı 13
tane Yozgatlı evladımızı başta olmak üzere
memleket, ezan, bayrak, devlet için şehit
verdik. Rabbim onlara rahmeti ile merhameti
ile cenneti ile müşerref eylesin. Bu vesile ile
özellikle Anadolu’nun kapılarını bizlere açan
Sultan Alparslan ile birlikte açtığımız Malazgirt
savasından başlamak üzere 1453 yılında
İstanbul’da sonrasında Çanakkale’den, Büyük
Taarruza ve 15 Temmuz tarihine kadar ve halen
devam etmekte olan bu mücadelemiz uğrunda
şehit olmuş tüm büyüklerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Özellikle gazilerimize de vatanı
milleti için yârinden, evinden, çoluğundan
çocuğundan geçmiş ve bu mücadelede
bende varım diyerek yararlanmış o gün büyük
mücadele vererek onurlu ve dik duruşun
simgesi olan gazilerimize de rabbimden hayırlı
ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
Büyük bir buhrandan geçtik. 15 Temmuz
gecesi tabiri caizse sureti haktan olarak bizden
gözükenler bu memleketin hayrını, haşeratını
ve evlatlarını büyütenler ve bir amaç uğruna
büyütenler. Onlar devamlı bizden gözüktüler.
Ama hiçbir zaman da bizden olmadılar.
Vatanımızın, milletimizin verdiği değerli
vergilerle alınan silahı, topu, Tankı, helikopteri
uçaklardan bomba olup yağdırdılar. 251 tane

vatan evladımızı şehit ettiler. Ama o geceden
sabahı bir aydınlık vardı ki bu aziz millet
Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile de milyonlarca
insan sokaklara indi. Yozgat’ta da 10 binlerce
insan bu meydandaydı. Belki bu meydanda
bir şey olmadı. O gün ki valimiz, emniyet
müdürümüz, alay komutanımız, belediye
başkanımız devletimizin erkanı hep buradaydı.
Hep sahip çıktılar. Devlet millet el eleydi ama
bir faydamız şöyle oldu. Buradaki yansıma
Ankara’nın Genel Kurmay önünde, külliyemizin,
meclisimizin önünde oldu. O gece sabahında
aydınlık bir şekilde Allah’a hamdolsun atlattık.
Rabbim inşallah böyle kötü günleri bizlere
yaşatmaz. Ama olursa da bu
milletin feraseti, dik duruşu inancı
onları her zaman yenecektir.”
KİMSE BİZİ BÖLEMEZ!
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü programında
konuşan MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, hiç kimsenin vatan
topraklarını bölemeyeceğini
söyledi. Sedef, açıklamasının
devamında şunları kaydetti;
Çok kıymetli Bozok yaylasının
Yiğit evlatları büyük Türk milleti
öncelikle 15 temmuz milli birlik ve
demokrasi gününüz kutlu olsun. Mustafa kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ülkemiz uğruna
canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad
olsun gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Beş
yıl önce demokrasimize yapılan karanlık ellerin
ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışmaları
Allah’ın izni ile engellendi. Bunu nasıl yaptılar
diye hepimiz düşündük. Yeni dünya düzeninde
özellikle orta doğuda yer almak isteyen
uluslararası güçler Türkiye’ye el atmak istediler.
Ama Türkiye’nin duruşu onlara gereken cevabı
verdi. 15 temmuzda hainler gölbaşında bomba
yağdırarak Koçyiğitlerimizi şehit ettiler. Bunları
unutmayacağız unutturmayacağız. Bizler ne
15 temmuzları unutacağız nede unutturacağız.
Değerli hemşerilerim bu sadece bir darbe
girişimi başarılı olsaydı bizim halimiz,
geleceğimiz ne olacaktı. Biraz da bu açıdan
bakmamız gerekiyor diyorum. İleriye müreffef
bir ülke olmak için çocuklarımıza torunlarımıza
güzel bir ülke bırakmak için böyle günlerde
birlik ve beraberliğimizi bırakmamak gerekiyor.

Devlet Bahçeli darbe girişimine ilk saatlerinde
genel merkezimizin ışıklarına yakarak o karanlık
geceyi aydınlatmak için girişim yaptı. MHP
genel başkanımız darbelerin karşısında seçilmiş
hükümetin yanındayız dedi. O gün de bugün
de seçilmiş hükümetin yanındayız. Bu birlik
ölene kadar devam edecek. Hainler unutmasın
ki canımızı veririz bu vatandan bir karış toprak
vermeyiz. 13 tane Yozgatlı şehidimiz var. Belki
Yozgat’ta kurşun sesi duymadık ama Ankara’da
Koçyiğitlerimizin mekanına bomba yağdırdılar.
Yozgat’ta biz bunu yaşamdık ama Allah’a şükür
olsun ki siz yiğit Yozgatlılar bu meydanları o
günde doldurdunuz bugünde doldurdunuz.”
CANIMIZ FEDA OLSUN
Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer, günün
anlam ve önemine ilişkin
yaptığı açıklamada canlarını
seve seve bu topraklar için
feda edeceklerini söyledi.
Kimsenin bu devleti bölmeye
gücünün yetmeyeceğini
anlatan Başer, “Hepinizi en
kalbi duygularla selamlıyorum.
Bugün sizlerle birlikte
olmaktan Rabbime hamd
ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu vesile
ile TV kuruluşundan bugüne kadar vatan için
bayrak için ezan için canlarının feda eden
şehitlerimiz olmak üzere bu gün de andığımız
15 Temmuz şehitlerini şükranla anıyorum.
15 Temmuz gazilerimiz başta olmak üzer bu
ülke için kendilerini feda eden gazilerimize
rabbimden acil şifalar diliyorum. 5 hain darbe
girişiminde darbecilere karşı ölümüne demek
sureti ile onların karşısında duran ve adeta
ölüme meydan okuyan milletin adamı recep
Tayyip Erdoğan vardı. O gün ölümüne milleti ile
beraber sokaklara inen recep Tayyip Erdoğan’a
teşekkür ediyorum. O gün milleti ile cumhur
ittifakı ile darbe girişimine karşı halkımız bir ve
beraber oldu. O gün millet ve devlet düşmanları
TBMM’ye bomba attılar. Bu vatan ve millet
düşmanları TBMM’ye bombalar atmak üzere
aslında 84 milyonun iradesine karşı geldiler
ama sizin seçtikleriniz de darbecilere ‘dur’
dedi. Bizim canımız sizin için vatanımız için
aziz milletimiz için feda olsun. Darbeyi, dünü

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacağız.
Unutturmayacağız. O gün bu milletin iradesine
kast edenler dünden daha çok bir olacağız,
birlikte Yozgat olacağız. Birlikte Türkiye
olacağız. Devletimizin bekasına kast eden
terör örgütünden bir eser kalmayana kadar
mücadelemize devam edeceğiz. 15 t3mmuz
birlik günüdür. Birlik günüdür. Ezanlarımız
dinmeyecek, bayraklarımız inmeyecek. Türkiye
Cumhuriyeti Devletini böldürmeyeceğiz”
şeklinde konuştu.
GURUR DUYUYORUM
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü
dolayısıyla konuşma yapan Yozgat Valisi Ziya
Polat, ‘Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan onur
duyuyorum” dedi. “Aziz şehitlerimizin kıymetli
aileleri değerli gazilerimiz gazilerimizi aileleri
hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyen Vali
Polat; “Demokrasi ve milli birlik gününde
burada toplanmanın coşkusunu yaşıyoruz. beş
yıl önceydi karanlık geceyi aydınlığa çeviren
yiğitlerimiz burada. 251 şehidimiz rahmetle
anıyorum. 2 bin 143 gazimizin önünde minnetle
eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun Allah
bu milleti bu inançla yetiştiren analarımızdan
razı olsun. Bunları unutmayacağız. Bugünü
kutluyoruz ancak o günü hatırlamak için. Bu
milletin üzerinde çok büyük oyunlar oynandı
oynanmaya da devam edecek. Bu topraklar
özel topraklar u topraklar rabbimizin bize
emaneti olan topraklar. Bu millet dünyaya
adaleti sağlama için bir millet. Bu milletin bir
ferdi olmaktan onur duyuyorum. Yiğitler şehri
Yozgat’ın valisi olmaktan da onur duyuyorum.
O gece Yozgat’ta sıkıntı çekmemiş olabiliriz
ama bu milletin buradaki iradesi Ankara’da
İstanbul’da hissedildi. Zalime yavuz mazluma
yunus olmuş bir milletiz. Bu milletin dünyadaki
tüm mazlumlara umut olmuş bir millet. Tüm
dünyada yiğitçe çarpışan bir milletiz. Bu millet
bayrağı için ezanı için toprağa düşmeye sevda
olarak bakan bir millet. Adı ne olursa olsun
her türlü terör örgütünün karşısında oluruz.
Bu millet şahlandı mı bunu kimse durduramaz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece
sokağa çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum.
Neslimize sahip çıkalım. Milletine, bayrağına,
ezanına sahip çıkalım. Aziz milletimizin
evlatlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL
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Bu yasa kabul edilemez

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Hayvan Hakları meselesi ''Mal değil Can''
demekle korunacak
kadar BASİT bir mesele
değil.
Bu kanun, TBMM
H.H Araştırma Komisyonunun STK'ların da
görüşleri alınarak hazırlanan ÇÖZÜM içeren,50
mad. RAPOR ile örtüşmüyor.
17 maddelik düzenleme ve üstelik katliam
ve sürgün maddeleri
içeriyor
#KatliamSürgünYasasınaHayır
11 Temmuz Ulusal
Ankara Buluşmasında
toplanıyoruz..

KABUL EDİLEN
KANUN TEKLİFİNDE
KATLİAM VE SÜRGÜNE
NEDEN OLACAK MADDELER:
1.SUÇLAR şayet
SUÇÜSTÜ olmaz ise
kişilerin şikayet hakkı
olmayacak ve anayasal
haklar da ihlal edilecek.
Mevcut durumda bile
talebe cevap veremeyen Bakanlığın iş yükü
çok artacağından bu
durumla başa çıkamayacak. Hayvanlara yapılan işkence ve vahşetin
birçoğu gözlerden uzak,
toplumun dikkatinden
kaçırılarak yapıldığından
suçüstü olamayacak.
Cezaların uygulanamayacağı bir kanunun
CAYDIRICILIĞI da olmayacak.
2. Mevcut yasada
tüm belediyelerin KISIRLAŞTIRMA MERKEZİ
kurma hükmü var iken,
kanun teklifinde nüfusu
25 bin altında olan belediyelere kısırlaştırma

merkezi kurma ZORUNLULUĞU getirilmiyor.
Oysa, kedi köpek sayısı,
özellikle kırsaldaki az
nüfuslu belediyelerde
çok fazladır ve kısırlaştırma merkezlerinin asıl
oralarda kurulması gereklidir.
Halen, İLÇE DIŞINA
ve ORMANA hayvan
atılması YASAK olmasına rağmen, birbirlerine
gizlice kedi, köpek atan
belediyeler, nüfusu
25binin altında olan
yerlere daha çok hayvan atmaya devam
edecek, katliam ve üreme döngüsü son bulmayacak.
3. 'Kısırlaştırma Merkezi kurma zorunluluğu
olmayan belediyeler
hayvanları en yakın
bakımevine götürür
veya ''geçici ünitelerde''
kısırlaştırılır denilmekte.
GEÇİCİ ÜNİTE, MOBİL
KISIRLAŞTIRMA'dır.
Yani MOBİL KISIRLAŞTIRMADA yasakla-

nacak denilmesine rağmen bu TUZAK madde
ile MOBİL VAHŞETLERİNE GEÇİT VERİLİYOR.
4. ÜRETİM, SATIŞ,
DÖVÜŞE yönelik tedbir
ve ciddi yaptırımlar bu
teklifte hiç bir yerde
yer almadığı gibi, halen
yapılan üretim, satış ve
dövüşler de eskisinden
de fazla serbestçe devam edecek.
5.Mevcut kanunun
''yasaklı'' tanımı getirdiği hayvanlarla ilgili
hükümleri bu kanun
teklifinde ağırlaştırılmış
olarak devam edecek.
Eskiden daha da ağır
hükümler ile bu hayvanlara EL KONULUP,
bir çoğunun hemen
öldürüldüğü barınak
hücrelerine sürgün edilerek ölüme mahkum
edilecek. Bakana, besleyene de ağır cezalar
getiriliyor.
6.Petshoplarda hayvanlar KATALOG üzerinden satılacak. Yani deh-

liz gibi yerlerde işkence
altında ÜRETİMLERİ
daha da teşvik edilmiş
olunacak.
7. Evlerde bakılan
hayvanlara sayı SINIRLAMASI getirilmesi
tuzak madde ile daha
sonradan yönetmeliğe
bırakılıyor.
8.YÜK HAYVANLARI, DENEY, ÇİFTLİK
HAYVANLARI ve YABAN
HAYVANLARI ile ilgili hiç
bir düzenleme bulunmuyor.
9. Yönetim Planlarında yer alan ‘’hayvan
beslenemez’’ maddesinden dolayı konut ve
LOJMANLARDAKİ sahipli
hayvanların tahliyesinin
istemi ile TERK EDİLMEYE ZORLANMASI
sorununa yönelik hiçbir önleyici düzenleme
bulunmuyor.
Oysa ki biz sevinmiştik ama hiç göründüğü
gibi değilmiş yine koruyamayacağız sokak
canlarını yine vahşet

işkence gizli devam
edecek pet shoplar
onları satmaya devam
edecek yük hayvanları
çiftlik hayvanları hiç bir
maddede yok yabani
hayvanlar avlanmaya
mahkum bir şehir için
en önemli kısırlaştırma
merkezleri nüfusa bakılarak açılacak ne kadar
saçma ve gereksiz bu
mu yasanız bu mu tedbiriniz bu mu korumacılığınız önleminiz kimi
koruyacaksınız komsuyumu pet shopcularımı
çünkü bu maddeler
onların işine yarıyor
uzun lafın kısası diyin
ki Bu Dünyada onlara
rahat yok onların varlığı
canı bizi ilgilendirmiyor
deyin rahatlayın yıllardır beklediğimiz yasayı
bu şekilde gözümüze
sokmanın hiç bir faydası
yok onlar sizin için hep
maldı halada mal olmaya devam ediyor çünkü
bu maddelerin kimseye
faydası yok elle tutulur

bir tarafı yok ama ben
diyorum ki asıl önemli olan İlahi Adalet bu
maddelerin hesabını
veremeyin kıyılan her
canın hesabı tek tek
sorulsun sizden yazık
cok yazık..
Yiğit Alp için bu hafta
taşın altına elini koyan
Akdağ Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a
bende varım deyip yanımızda olan Yozgat ‘ın
adını her gittiği yerde
duyuran sosyal projelere koşan Mümin Sarıkaya’ya yıllardır tanıdığım
mükemmel evlatlar yetiştiren Yozgat sevdalısı
Yiğit Alp’e katkısı büyük
olan Sorgun kermesi
için arabamıza kadar
düşünen canım arkadaşım Hanifi Kızıltaş’a ve
her güçlü erkeğin arkasında yanında bir kadın
vardır sözünün hakkını
veren canım bitanecik
Büşra Kızıltaş’a çok
teşekkür ederiz iyi ki
varsınız

“KORKU SALMAYA ÇALIŞTILAR”
Çamlık TV’de Basri Akdağ’ın hazırlayın
sunduğu Gönül Sohbetleri Programının
konuğu Yozgat İl Müftüsü Ali Güldal oldu.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndan canlı olarak
yayınlanan programda 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin açıklamalar
yaptı. 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da
müftü yardımcısı olarak görev yaptığını
anlatan Güldal, o gece sokağa çıktıklarını ve
darbecilere karşı direndiklerini söyledi.
15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasında
yaşadıklarını anlatan Müftü Güldal, “Biz ülke
olarak sayısız badireler atlattık. İçerden ve
dışardan büyük sıkıntılar yaşadık. Bunların
hepsine baktığınızda tamamen farklı niyetlerle
kuşatıldığımız bir sürecin dışa vurum şekliydi 15
Temmuz. Bu milletin değerleri ile örtüşmeyen
bir kitlenin teşebbüsüydü. Ülkenin en kilit
kurumlarına saldırdılar. Ben Ankara’daydım.
Müftü yardımcısı olarak görev yapıyordum.
Ankara’da çok alçak semalarda yapılan
uçuşlarla korku salmaya çalıştılar. Biz durumu
yemek sofrasında fark etmiştik. İlerleyen
saatlerde haberlerde olayların büyüdüğünü
gördük. ‘Bu ülkede bir şeyler ters gitmeye

başladı’ şeklinde yorumladık. Haberlerde
darbe teşebbüsü olduğu bilgisi gördük.
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile biz
bulunduğumuz bölgede hareketle sokağa çıktık.
Külliyenin önüne doğru gittik. Uçaklar alçak
uçuş yapıyor. İnsan kitleleri olarak külliyeye
doğru ilerlediğimizde tanklar yolları kesmiş.
Kitleler üzerine atışlar yapılmaya başladı. karşı
taraf size ülkenizin en gelişmiş silahları ile
tarıyor. Vatandaştan gelen çağrı şöyle; siz bizim
askerimizsiniz bunu yapmayın diye bir çağrı
var ama tabi ki karşı taraftan bir olumlu durum
söz konusu değil. Korku da yoktu aslında. Böyle
bir zemin içerisinde gece ilerleyen saatlere
kadar direndik, karşı koyduk. İçimizden de
dua ediyoruz teslim olsunlar diye. Aklımıza
çok şeyler geldi. Kurtuluş savaşı mücadelesi
geldi. Yaşayacağımız sıkıntıları düşündük. Bu
milletin verdiği mücadele çok önemliydi. Eğer
karşı taraf kazanmış olsaydı büyük sıkıntılara
evrilme endişesi yaşadık o anlarda. Allah bir
daha devletimize, milletimize, ülkemize bu gibi
kalkışmaları yaşatmasın. Biz o gün birlik ve
beraberlikle mücadelemizi verdik ve kazandık”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

HAYIRSEVERLiKTE
SINIR TANIMIYOR
Hayırsever işadamı Bilal Şahin, Elazığ İl
Müftülüğüne bağlı Yatılı Kur’an Kurslarında
hafızlığını tamamlayan öğrencileri
de unutmadı. Hafızlık eğitimini
tamamlayan 175 öğrenciye 46 koli
içerisinde hediyeler gönderen
Hayırsever İşadamı Bilal Şahin
gönüllere bir kez daha taht
kurdu. Yozgat’ta eğitim başta
olmak üzere çok sayıda
hayır hizmetinde bulunan,
Bozok Üniversitesi’ne
her fırsatta omuz veren,
Türkiye’nin her karış
toprağında Kuran’ı
Kerim eğitimi
alan, İslam
Dinini yaymak

için çaba sarf eden öğrencilere, din
adamlarına destek olan hayırsever işadamı
Bilal Şahin, Elazığ İl Müftülüğüne
bağlı Yatılı Kur’an Kurslarında
hafızlığını tamamlayan öğrencileri
de unutmadı. Hafızlık eğitimini
tamamlayan 175 öğrenciye
hediyeler göndererek
gönül alan Hayırsever
İşadamı Bilal Şahin
gönüllere bir kez
daha taht kurdu.
Hayırsever İş insanı
Bilal Şahin, eğitime
verdiği desteklere
bir yenisini daha
ekledi. Haber
Merkezi

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

Süleyman Bey, yaşadığı devirde devlet
içindeki fevkalâde tesiriyle, en başta oğlu
Mehmed Celâleddin
Bey’in (v. 1848) vezirlikle paşa olmasını
sağlamış ve yakın
adamlarından pek çoğunu devletin mühim
noktalarına yerleştirmeye muvaffak olmuştur.
Veysel Karanî ahfadından, Diyarbekir’den

Anteb’e oradan da
Bozok’a/Yozgat’a gelip yerleşmiş bir aileye mensup olan son
Reisü’l-küttab ve ilk
Hariciye Nâzırı, yani
imparatorluğun Dışişleri Bakanı olan Vezir
Âkif Paşa da (d. 1787
v. 1845), Süleyman
Bey’in yanında yetişerek İstanbul’a giden
yüksek kabiliyetlerdendir.
Süleyman Bey, bir
siyaset erbabı olarak,
debdebeli bir hayatı geride bırakır ve
1813’de vefat eder.
Câmi-i Kebir’in
musalla taşına konan
tabutuna, Sultan III.
Selim Han’ın ihsan
ettiği üzerinde yedi
elmas parça bulunan

kürk örtülür.
Cenaze merasiminden sonra Câmi-i Kebir
haziresinde sırlanır.
Hakikaten Sultan Süleyman’a kalmayan
dünya, Çapanoğlu Süleyman’a da kalmaz.
Süleyman Bey’in
çocukları, idareyi tekar
elde edebilmek için
uğraşsalar da çabaları
işe yaramaz ve Sultan II. Mahmud Han,
Yozgat’ı Çapanoğulları’ndan hiç kimseye
vermez.
Oğulları Abdülfettah
Bey (v. 1840), Abbas
Hilmi Paşa (v. 1859),
Mahmud Bey, Hamza Bey (Müşir Ahmed
Şâkir Paşa ve kardeşi
Yusuf Âgâh Efendi’nin
babaları Ömer Hulusi

Efendi, Hamza Bey’in
oğludur.) ve İzzet
Bey’i İstanbul’a getirtip göz önünde tutar.
Süleyman Bey’in
zamanında, ailenin
zenginliği Bozok, Ankara, Çankırı, Çorum,
Amasya, Şarkîkarahisar, Sivas, Kayseri,
Kırşehir, Nevşehir,
Konya Ereğlisi, Niğde,
Tarsus, Adana, Maraş, Antep, Halep ve
Rakka’daki mukâtaalarla bereketli hâl
alır. Halvetiyye’nin
Şabâniyye kolunun
Çerkeşiyye şubesinin
pîri olan büyük aziz
Şeyh Mustafa Çerkeşî
Efendi’ye müntesip
olan Süleyman Bey,
ağabeyi Hacı Mustafa
Bey’in yaptırdığı Câ-

mi-i Kebir’i 1794’de
genişlettirir. Onlarca
dükkân tahsis ettirdiği
büyük bir vakıf kurar.
Ticaret hacmi daha
da artar. Şehir süratle imar edilir. İdaresi
altındaki bölgelerde de
imar işine dikkat eder;
1788’de Hacı Bektaş-ı
Velî Tekkesi’nin bakım
ve onarımını yaptırır.
(Bkz. Fahri Maden,
Bektaşî Tekkelerinin
Kapatılması (1826),
TTK., Ankara 2018, s.
13.) Onun devrinde
Bozok ve merkezi Yozgat, adeta altın devrini
yaşar ve Anadolu’nun
en meşhur ve en ihtişamlı şehri olarak
tarihe geçer. Şehirde
zenginlik had safhaya
ulaşır. Bilhassa muaz-

zam bir servetin sahibi
olan Süleyman Bey’in
sarayı dillere destandır ve pek meşhurdur.
(Çapanoğlu Sarayı
ya da Yozgat Sarayı
da denilen Süleyman
Bey’in sarayı hakkında
bilgi için bkz. Kinneir,
J. M. Voyage dans L’Asie Mineure L’Armenie
et le Kurdıstan dans
les annees 1813 et
1814, Paris 1818, çev.
Kemal Bilgin, Yozgat
Haftalık İl Gazetesi, 16
Mart 1950.)
Süleyman Bey’in
ölümünden sonra, bıraktığı servet sayesinde torunlarının iktisadî
ve buna bağlı olarak
içtimaî güçleri sürer;
tâ ki, Çapanoğlu İsyanı
ile bitinceye kadar!

Çapanoğulları idaresinden sonra Yozgat’ta, İstanbul’dan
gönderilen paşalar
devrinde Tanzimat’ın
uygulanması sırasında vergi yolsuzlukları
yüzünden idareyi çok
tedirgin eden bir isyan
çıkar. 1840’da hükümet kuvvetleri ile isyancılar arasında kanlı
çarpışmalara sebep
olan Akdağmadeni İsyanı’dır bu hadise. İsyan, Yozgat’taki askerî
kuvvetleri kâfi gelmediği için Sivas’tan yetişen kuvvetlerin desteği ile bastırılmıştır.
(Geniş bilgi için bkz.
Ahmet Uzun, Tanzimat
ve Sosyal Direnişler,
İstanbul 2002, s. 2330.)

JANDARMA'DAN

SILAH OPERASYONU
Çorum İl Jandarma Komutanlığı
tarafından Çorum'un Ortaköy
ve Yozgat'ın Aydıncık ilçesi'nde
5 ayrı adrese düzenlenen
operasyonda çok sayıda
ruhsatsız silah ve mühimmat ele
geçirildi.
İl Jandarma Komutanlı ekipleri
tarafından silah kaçakçılığı ile
mücadele kapsamında yürütülen
çalışmalar doğrultusunda
Çorum'un Ortaköy ilçesi'nde 4
ayrı adreste, Yozgat'ın Aydıncık
İlçesi'ne bağlı Kazankaya
köyünde 1 şüpheli şahsa ait
adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 ayrı

ev ve eklentilerinde yapılan
aramalarda 2 adet ruhsatsız
tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca,
8 adet tabanca şarjörü, 4 adet
ruhsatsız av tüfeği, 169 adet
tabanca fişeği, 138 adet av tüfeği
fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca
fişeği, 2 adet av tüfeği namlusu,
29 adet tabanca tertibatı
malzemesi, 27 adet tabanca
yayı, 5 adet tabanca tamirinde
kullanılan biye, 1 adet tabanca
kabzesi ve 27 gr kenevir tohumu
ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli şahıs
gözaltına alınırken, olayla ilğili
tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NDEN

ÇiFTE UYARI

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaklaşan Kurban
Bayramı nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şahin,
vatandaşları hem kurban etinden kaynaklanan hem de fazla
kalabalık ortamda yaşanabilecek covid rahatsızlıklarına karşı
uyardı. Şahin, açıklamasının devamında şunları kaydetti,
“Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla
temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi, bazı zoonotik
hastalıklara maruz kalma riskini artırmaktadır. Bu sebeple
Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından
başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen
kurallarına azami özen gösterilmesi çevre ve toplum sağlığı
açısından çok önemli bulunmaktadır.
Ülkemizde bu hususta önem arz eden zoonotik
hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım
kongo kanamalı ateşi, tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz
gelmektedir.
Kurban Bayramlarında özellikle dikkat edilmesi
gereken kist hidatik hastalığı; insanların karaciğer,
akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler
oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır.
Hastalık insanlara etçil hayvanlar özellikle de
köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta
hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli
sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın
tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta,
böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir.
Bu nedenle, pişmemiş kistli organların
köpeklere yedirilmemesi, derin
çukurlara gömülmesi bu döngünün
kırılmasında hayati öneme sahiptir.
Ayrıca Kurban Bayramında
kurbanların belediyelerin
belirlediği kurban kesim
yerlerinde ya da mezbahalarda
kestirilmesi, kurbanlık
hayvanın kesinlikle Veteriner
Hekim kontrolünden
geçmiş sağlıklı hayvan
olduğuna dikkat
edilmesi, kesim
işleminin hijyenik
yerlerde ve ehil insanlar
tarafından yapılması,
kesim sonrası hayvanların
hastalıklı organlarının ve

kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkların gelişigüzel ortalığa
atılmaması, kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan
kasap ve yardımcıları ile kurban sahiplerinin çıplak elle
hayvanların kan ve çıkartıları ile dokularına temas etmemesi,
önlük giymek ve eldiven kullanmak gibi gerekli korunma
önlemlerini almaları önemlidir. Bunların yanı sıra Kurban
Bayramının yaz aylarına özellikle Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi hastalığının yoğun görüldüğü dönemlere rastlaması
ve hastalığın viremik dönemdeki hayvanların kan, idrar ve
vücut sıvıları ile dokularına korunmasız temasla bulaşabiliyor
olması bazı korunma önlemlerinin alınmasının önemini
ortaya koymaktadır. Bu sebeple hastalığın hayvanlarda
belirti göstermeden seyrettiği, hayvanlar sağlıklı görünse
bile hastalığı bulaştırabilecek olmaları sebebiyle hastalığın
sık olarak görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların
kan, idrar gibi vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile
temas edilmemesi gerekliliği, hastalığın bulaşmasını
engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli
koruyucu önlemlerin mutlaka alınmasının önemi,
vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden
çıplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme
(cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile
çıkarılması, kene tutunan veya kene ile temas
eden kişilerin kendilerini en az 10 gün süreyle,
hasta insan veya hayvanların kan, vücut sıvıları ile
doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini
2 hafta süreyle takip etmesinin önemli
olduğu, halsizlik, iştahsızlık,
ateş, kas ağrısı, baş ağrısı,
bulantı, kusma veya ishal
gibi belirtilerin görülmesi
halinde derhal en yakın
sağlık kuruluşuna müracaat
edilmesi, vücuda tutunan veya
hayvanların üzerinde bulunan
keneleri kesinlikle çıplak
el ile öldürülmemesi ve
patlatılmaması, gerekmektedir.
Bu sebeple COVID19’a yönelik başta sosyal
mesafe, izolasyon ve hijyen
kuralları olmak üzere
korunma önlemlerine dikkat
edilmelidir.”
Eda DEMİREL
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GÜNCEL
SORGUN
BELEDİYESİ
İLÇE DE
SU ARAMA
ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRÜYOR

Susuzluk Sorgun İlçesi'ni de Etkiliyor

BAŞKAN ERKUT EKiNCi,
iLÇE HALKINI iSRAFA KARŞI UYARDI
Tüm Türkiye’yi olduğu gibi Yozgat’ı da etkisi altına alan kuraklık Sorgun’da
kesintilere de neden oluyor. Belediye, yoğun bir şekilde sondaj çalışmaları
yaparken, Başkan Erkut Ekinci, ilçe halkına, ‘Bahçe sulaması, halı yıkaması
gibi israfa neden olacak faaliyetlerde bulunmayın’ mesajı verdi.

Sorgun, yaşanan küresel
kuraklıktan en fazla etkilenen
ilçelerin başında geliyor.
Ahmet Efendi Mahallesi başta
olmak üzere yaşanan su
kesintileri vatandaşı rahatsız
ederken, Sorgun Belediyesi
yeni su kaynakları arayışını
sürdürüyor.
ORTAÇAYIR MEVKİİNDE
ÇALIŞIYORUZ
Belediye Başkanı Erkut
Ekinci, ilçenin su ihtiyacını
karşılayan ana depolara yeni su
kaynakları eklemek için sondaj
çalışmalarını sürdürdüklerini
kamuoyu ile paylaştı.
Ekinci: “Farklı noktalarda

yürüttüğümüz sondaj
çalışmalarımızı Ortaçayır
mevkiinde sürdürüyoruz”
İSRAFA DİKKAT EDELİM
Başkan Ekinci, vatandaşa
israf uyarısında da bulundu.
Ekinci’nin açıklaması şöyle:
“Nüfus artışı ile birlikte daha
çok ihtiyaç duyduğumuz suyu
dikkatli kullanmak, özellikle
bahçe sulaması, halı yıkaması
gibi su israfına sebep olan
faaliyetlerde bulunmamak
toplum olarak hepimizin
sorumluluğudur. Hep birlikte
temel ihtiyacımız olan suya
gereken önemi verelim.” dedi.
Tarık YILMAZ

SATILIK İŞ YERİ

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

ARTTIRIYOR

Ankara Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsünün
Yerli ve Milli çeşit buğday arpa
deneme parsellerinin hasatları
yapıldı.
Hasat İl Müdürlüğü teknik
personeli ve Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsünün teknik personeli
tarafından yapıldı.
Yapılan hasatla ilgili olarak
İl Müdürümüz Tanju Özkaya
şunları söyledi;
“Geçen hafta tarla günü
yerli ve milli buğday-arpa
çeşitlerimiz çiftçilerimize
ve kamuoyuna tanıtılmıştı.
Tarla günü yapılan alanda 2
çeşit çalışma vardı. Birincisi
Ankara Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü tarafından

ekilen 100’er m2’lik deneme
parselleridir. Diğeri ise çiftçi
şartlarında ekimi yapılan
5’er dekarlık demonstrasyon
parselleridir.
Ankara Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsünün
çeşitleri deneme parsellerinin
hasadı enstitü teknik personeli
ve İl Müdürlüğümüz teknik
personeli tarafından yapıldı.
Çiftçi şartlarında yapılan
demonstrasyon ekimlerinin
hasatları ise önümüzdeki
günlerde yapılacaktır.
Hasat yapılan deneme
parsellerinden çok güzel
sonuçlar alındı. Çiftçilerimize
bu çeşitleri ekmeleri
konusunda tavsiye ediyoruz.”
Haber Merkezi

GÜNCEL
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ŞEHiDiN AiLESiNE VEFA
Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz,
İlçe Emniyet Müdürü
Murat Özgünlü ve
Jandarma Üsteğmen Umut
Mütevellioğlu 15 Temmuz
hain darbe girişiminde
şehit olan polis memuru
Serkan Göker’in ailesini
evinde ziyaret etti.
Başkan Yılmaz
ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıl
dönümünde, eli kanlı fetö
terör örgütünün, Gölbaşı
Özel Harekat Daire
Başkanlığına düzenlemiş

olduğu bombalı saldırı
da, görevde olmamasına
rağmen silah arkadaşlarını
yalnız bırakmayarak al
bayrağa kan, vatana can
olan hemşehrimiz Şehit
Polis SerkanGöker'in aziz
emanetleri olan muhterem
ailesini evlerinde ziyaret
ettik. FETÖ terör
örgütünün katlettiği
Şehidimiz Serkan Göker ve
tüm serden geçtilerimizi
rahmet ve minnetle anıyor,
muhterem ailelerine ve
aziz milletimize sabırlar
diliyorum” dedi.
Haber Merkezi

ÇiFTÇiYE

ÇiFTE BAYRAM

YOZGAT'TA
MOLA
VERDİ

VELOSiPETLE

ÜLKE TURU
Edirne’den Kars’a pedal çevirmek için yola çıkan 50
yaşındaki bisiklet tutkunu Tevfik Saraç, bin 60 kilometre
mesafenin ardından Yozgat’a ulaştı.
Edirne’de kırtasiye dükkanı işleten bisiklet tutkunu
Şükrü Saraç, Edirne’den Kars’a bisiklet ile gitme hayalini
gerçekleştirmek için normalleşmeyle birlikte 1 Temmuz
Perşembe günü yola çıktı. “Şükrü” ismini verdiği
bisikletiyle 14 gün boyunca bin 60 kilometre yol kat ederek
Yozgat’ta mola veren Saraç, 850 kilometre daha pedal
çevirerek Kars’a ulaşmayı hedefliyor.
Edirne’den Kars’a yaklaşık bin 850 kilometrelik bisiklet
turunu 30 günde tamamlamayı düşünen Saraç, Yozgat’ta
verdiği molada şehir turu attı. Günlük 70 kilometre
bisikletiyle yol kat eden Saraç, şehir turunun ardından yol
istikametinde olan Sivas’a gitmek için pedal çevirdi.
1 Temmuz itibariyle yola koyulduğunu anlatan Saraç,
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Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesinde üreticisine çifte
Bayram müjdesi verdi. Kayseri,
Nevşehir, Yozgat, Tokat, Amasya
ve Sivas illerinde pancar ekimi
yapan 12 bin 139 çiftçiye 14 milyon
855 bin lira Bayram Avansı ödeyen
Kayseri Şeker, iklimsel zorlukların
yaşandığı bu dönemde, ekimden
hasada kadar olan tüm süreçte
üreticisinin yanında olmaya devam
ediyor.
Türkiye’de tarımın ve tarıma
dayalı endüstrinin referans markası
olarak gösterilen Kayseri Şeker,
Tokat, Kayseri, Nevşehir, Yozgat,
Sivas, Amasya ve Anadolu’nun dört
bir köşesindeki yüzlerce köyde,
bölge ekonomisi adına çok önemli
bir görev üstlenerek, üretimden
tüketime kadar her süreçte
üreticisine güç katmaya devam
ediyor.
İklimsel koşulların zorlaştığı,
kuraklığın etken olduğu ve
Pandemi sürecinin devam ettiği
bir dönemde, çiftçisine Kampanya
Dönemi süresince ayni ve nakdi
avanslar ile destek olan Kayseri
Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesinde Kayseri, Boğazlıyan ve
Turhal Fabrikalarına bağlı ekim
yapan binlerce pancar üreticisine
ton başına 5 TL Bayram avansı
ödüyor. Toplam 3 Fabrika 21

Bölgede ekim yapan 12 bin 139
üreticiye 14 milyon 855 bin lira
Avans ödemeye başlayan Kayseri
Şeker, bugüne kadar sözleşmeli
pancar ekimi yapan 13 bin 878
çiftçiye 359 milyon 498 bin lira ayni
ve nakdi avans ödeyen sektördeki
tek kuruluş oldu.
Pancar üreticilerinin Kurban
Bayramlarını tebrik eden Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin
yaşam standartlarını yükseltmek
ve üretimde sürdürülebilirliklerini
arttırmak adına var gücüyle
mücadele eden Kayseri Şeker’in,
yine bu anlayış çerçevesinde,
geleceği tasarladıkları tüm projeler
ile sadece şeker pancarının değil,
tarım sektörünün gelişimine
büyük katkılar sunduğunu
ifade etti. Çiftçilerin yaklaşan
Kurban Bayramı’nı da kutlayarak,
ağız tadıyla mutlu bir bayram
geçirmelerini temenni eden Başkan
Akay, üretimin her aşamasında
büyük bir özveri ile çalışarak,
tarlasına, tarıma ve tarımın
geleceğine sahip çıkan çiftçilerin
yanında olabilmek adına, Ton
başına 5 Lira şeklinde, toplamda
14 milyon 855 bin liralık Kurban
Bayramı avansının çiftçilere bugün
itibarıyla ödenmeye başladığını
ifade etti. İHA

“Edirne’den Kars’a bisikletle yolculuk yapıyorum. 1
Temmuz’da kısıtlamaların kalkmasıyla pedallamaya
başladım. Bugün 15. günüm ve bin 60 kilometre yol yaptım.
Edirne’den Kars’a totalde bin 850 kilometre yol yapacağım.
Bugüne kadar 14 günlük pedallamada hiçbir sıkıntıyla
karşılaşmadım çok iyi insanlarla karşılaştım” dedi.
Hayallerini gerçekleştirmek için Edirne’den yola çıkan
Saraç, “6 gün pedallıyorum, 7. gün istirahat ediyorum.
İstirahat dönemi de Yozgat’a denk geldi. Yozgat’ta
konakladım bisikletimin bakımlarını yaptırdım. Bisikletimin
ismi ‘Şükrü’ onunla yollara devam ediyorum. Hiçbir
amacım yok, Edirne’den Kars’a gitmek benim hayalimdi.
Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve bunun için
kendime 1 ay süre tanıdım bu sürenin sonunda Rabbim
kısmet ederse Kars’tan uçakla geri döneceğim” şeklinde
konuştu.

Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın
öncelikle milletimize ulusumuza ve de insanlığa
hayırlar getirmesini diliyoruz. Kardeşliğin
doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki
yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de
sevgi dolu nice bayramlara.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ Aziz KIZILTAŞ - Gözüpekoğulları İnşaat
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FİYATI: 1.00 TL
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www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

"KARiYERiMDE
Milli Güreşçi hemşerimiz Rıza Kayaalp:

BiR TEK O EKSiK!"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise
kariyerinde eksik olan tek madalyayı
kazanmak istediğini söyledi.
Kayaalp, "Bu benim dördüncü
olimpiyatım. İnşallah dördüncü
de altın madalya nasip olur.
Kariyerimdeki alamadığım tek altın
madalyayı da almış olurum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, Japonya’nın
Tokyo şehrinde düzenlenecek olan
2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na
katılma başarı gösteren ASKİ Spor
Kulübü’nün milli sporcuları ile bir
araya geldi. Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği
etkinliğine; güreşten Taha Akgül, Rıza
Kayaalp, Süleyman Atlı, Süleyman
Karadeniz, Milli Takım Antrenörü Akif
Canbaş ve ASKİ Spor Kulübü Genel
Koordinatörü Abdullah Çakmar,
halterden Muhammed Furkan
Özbek ve Halter Milli Takım Teknik
Direktörü Raif Özel, bokstan Necati
Ekinci ile Milli Takım Antrenörü
Levent Yaman’ın yanı sıra EGO Spor
Kulübü'nden Aerobik jimnastikçi Ayşe
Begüm Onbaşı katıldı.
BİR TEK O EKSİK
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, "Allaha
şükürler olsun zaten yeterince Avrupa
ve dünya şampiyonası altın madalya
kazandık. Çok güzel bir kulübümüz
var. İnsanın o kulübü görünce güreşe
daha fazla devam edesi geliyor.
Orada bir çok genç kardeşimiz
de inşallah ülkemize madalyalar
kazandırmaya devam edecek,
çalışarak. Bizler yine gerekeni
yapmak istiyoruz ülkemiz adına.
Her şampiyonluktan sonra yenisini
kazandırmak, bu yeteneğimizi

sonuna kadar ülkemiz adına
kullanmak amacımızdı. Bu olimpiyatta
da inşallah gerekeni yaparak
ülkeme, kendi kariyerimde de
kazanamadığım tek altın madalyayı
kazanarak ülkeme dönmek en büyük
arzum ve isteğim” ifadelerini kullandı.
“HIÇ ŞÜPHEMIZ YOK”
Programda açıklamalarda
bulunan Başkan Yavaş, sporcuların
olimpiyatlardan başarıyla
döneceklerine inandığını belirterek,
“Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye
olarak 100’ün üzerinde sporcu
katılıyor. Bunun 7 tanesi ASKİ
Spor’dan, 12 sporcu da EGO
Spor’dan gidecek. İnşallah ülkemizi
başarıyla temsil edecekler. Ankara
Büyükşehir Belediyesi 1985’ten beri
sporla uğraşıyor. Çeşitli dereceler
ve madalyalar kazanıldı. Gerek
Kırıkpınar’da gerekse dünya ve
olimpiyat şampiyonalarında. Şimdi
de başarıyla döneceklerinden hiç
şüphemiz yok” değerlendirmesinde
bulundu.

“ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ
GEREKIYOR”
Sporun gençler üzerindeki
olumlu etkisine değinen Başkan
Yavaş, “Günümüzde ülkemizin
boğuştuğu iki tane problem var. Birisi
uyuşturucu, diğeri de cep telefonu
ve bilgisayar bağımlılığı. Gençleri
bunların başından almakta güçlük
çekiliyor. Gerek hükümet gerek Milli
Eğitim Bakanlığı bunlarla mücadele
etmeye çalışıyor ama bizler de yerel
yöneticiler olarak bu konuda da
sorumluluk alıp özellikle Ankara’nın
tüm semtlerinde gençlerini spora
ve iyi şeylere teşvik etmek için
çalışmalar yapmamız gerekiyor.
Ankara’yı hem 24 saat yaşanır bir
hale getirmek hem de semtlerin
hepsinde spor yapması bizim
vaatlerimiz arasında vardı. Yaptığımız
incelemede 25 tane spor alanı
bulduk. Bunların 15 tanesinin temelini
bu yıl içerisinde atacağız. Dolayısıyla
spor yapma imkanını hem gençlere
hem de semtlerdeki yürüyüş ve spor

dinlenme alanlarını artırmak suretiyle
herkesin evine en yakın alanda
spor yapmasını sağlayacağız” diye
konuştu.
Olimpiyat kotası alan sporcuların
başarıyla yurda döneceklerini
ifade eden Yavaş, “Bugün burada
gençlerimizle buluşmamızın sebebi;
hep birlikte birbirimize moral
vermek. Onlar çok heyecanlılar şu
anda ama önce heyecanlarını sonra
rakiplerini yenerek boyunlarında
güzel bir madalyayla ülkemize
inşallah dönecekler. Kendilerine
başarılar diliyorum. Başarılı
olacaklarından eminim. Allah
sakatlıktan korusun, başarıları daim
olsun”
“TECRÜBELI SPORCULARIZ”
Etkinliğe katılan milli
sporculardan milli güreşçi Taha
Akgül olimpiyatlarda başarıyı
getiren faktörün psikoloji olduğunu
belirterek, ”Olimpiyatlara çok az bir
zaman var. Kafile ve takım olarak
hazırız. Prova antrenmanlarını
yapacağız. Mental ve fizik olarak
hazırız. Olimpiyatlarda bana göre
başarıyı getiren tamamen psikoloji.
Bu atmosferi kaldırabilen orada
başarılı oluyor. Bizler hamdolsun
tecrübeli sporcularız. İki olimpiyat
gördüm. Birinde dibi, birinde zirveyi
gördüm. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na
giderken işimizin zor olduğunu
biliyorum. Takım olarak genç bir
takımız, iyi bir kafile sahibiz Türkiye
olarak. İnşallah diğer branşlarda da
ciddi başarılar bekliyorum. Elimizden
geleni ülkemiz ve Ankara adına
yapacağız” açıklamasında bulundu.
IHA

Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve
saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların
birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları barıştıkları
kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar millî ve
dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulanıp
sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun
şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada
sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek
dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Dr. Osman COŞKUN
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kurul Üyesi, Eski Yozgat Milletvekili

twitter.com/CamlikGazetesi

