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BiZ MiLLETiMiZE

Çamlık TV’de Bozkır’ın
güçlü kadınları ile
bir araya gelen Arzu
Köylüoğlu’nun konuğu
Hatun Muteber Er oldu.
>>> 2. Sayfada

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin danışma meclisinde konuştu

MiLLETiMiZ DE BiZE GÜVENiYOR

Toplantılarda önemli mesajlar veren Bakan Bozdağ, “Türkiye’de cumhurbaşkanı olmanın

yolu millete dayanmaktan geçer. Biz milletimize milletimiz de bize güveniyor” dedi.

VALİ POLAT'I
ZiYARET ETTiLER
Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı
Mahmut Kabayel, Yozgat Valisi Ziya
Polat’ı ziyaret ettiklerini belirterek,
misafirperverliklerinden dolayı Vali
Polat’a teşekkür etti. >>> 3'TE

NASIL UMUT BAĞLASIN?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
İzmir’de yaptığı, “Artık karar verin. Sırtımı size
yaslayacağımı bilmek istiyorum” şeklindeki
açıklamasını eleştiren Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, “Senin arkadaşların Türkiye'nin
geleceğini sende görmüyorlar. Sana umut
bağlamıyorlar. O zaman Türk milleti Türkiye'nin
geleceğini sende nasıl görsün? Sana nasıl umut
bağlasın” dedi.

"ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADIM”
Bakan Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de
bir açıklama yaptı. Çok ilginçtir. Açıklamasında
da diyor ki “Hiçbir şey beni inandığım yoldan
geri çeviremez. Şunu artık bilmek zorundayım.
Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?
Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da
isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini
görüyorum. Artık bir karar verelim. Benimle
misiniz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu
artık hissetmek istiyorum" dedi. 3'TE

MiLLET BAHÇESi

9 AYDA TAMAMLANACAK
Yapımı devam eden Millet Bahçesi’nin
tamamlandığında kente değer katacağını
söyleyen Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, 2023 yılının Haziran ayında
vatandaşların hizmetine sunulacağını
söyledi. >>> 4. Sayfada

GÜNÜ DEĞIL YARINI INŞA EDIYORUZ
Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, günün değil
yarınların inşası için çalıştıklarını
söyledi.
Başkan Baran, “Aşağı
Sarıkaya Mahallemiz
sakinlerinden İstanbul'da
ikamet eden Özel Cevher
Koleji Kurucularından Melih

Alkan kardeşimin Yenipazar
Ortaokulu, ilkokulu anaokulu
ve Saşağı Sarıkaya İlkokulu
Anaokulu’na verdikleri
kırtasiye ve çocuklarımıza okul
elbise desteklerini Belediye
meclis Üyelerimiz ile birlikte
çocuklarımıza takdim ettik" diye
konuştu. >>> 3'TE

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINE

ÖZEL KARŞILAMA
Yöresel Lezzete hayran kaldılar

YOZGAT’A
HEMŞEHRİMİZE

ÖNEMLİ ÖDÜL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi (NEVÜ) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bayram Durbilmez, yurt içinde
ve yurt dışında yaptığı âşık edebiyatı
konulu çalışmalarla ‘Türk Dünyası
Aşık Edebiyatına Hizmet Ödülü'ne
layık görüldü. Dünya Aşıklar Derneği
ve Sincan Belediyesi işbirliğinde
düzenlenen Türk Dünyası Geleneksel
Aşıklar Şöleni ile, ‘Türk Dünyası Âşık
Edebiyatına Hizmet Ödülü’ töreni bir
arada yapıldı.
>>> 6. SAYFADA

GETiREN LEZZET

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları
başkanlığı Yozgat Bozok Üniversitesini
kazanan öğrencileri Otogar'da karşılamak
için stand açtı.
AK Parti Yozgat Gençlik kolları
Üniversite Komisyonu, 2022-2023 eğitim
öğretim yılı için üniversiteye gelen
öğrencileri, Yozgat Otogarı'nda karşılayarak,
öğrencilere yardımcı oluyor.
>>> 2. Sayfada

Sürmeli Festivali etkinlikleri kapsamında
Yozgat’a gelen Kayseri Türk Chopper
Kulübü, Yozgat’ın yöresel lezzeti desti
kebabına hayran kaldılar. >>> 8'DE

YOZGATLI UCUZ
BALIK YIYECEK!
Yozgat’ta havaların soğuması
ve balık sezonunun açılmasıyla
birlikte balık tezgahları şenlenmeye
başladı.
Yozgat’ta balıkçılar tezgahlarını
açarak balık satışına başladı.
Yozgat Körfez Balıkçılık sahibi
Fatih Yavuz, Balık sezonunun
başladığını söyledi.
>>> 6. SAYFADA

PANCAR ALIM FiYATI
ÜRETiCiYi MEMNUN ETTi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
tarafından açıklanan pancar alım fiyatı,
Yozgat’ta şeker pancarı üreticilerini
sevindirdi. >>> 4. Sayfada

GÜNCEL
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Size Onlar Rabbinizin Birer Emanetidir Sahip Çıkın !
İnsan için gençlik ve
erginlik çağı en sıkıntılı
en tehlikeli dönemdir.
Genellikle aileler çocuklarını bu dönemde
kaybederler. Maalesef
alışkanlık ve huylar da
bu dönemde kazanılıyor
ve kişiye mezara kadar
eşlik ediyor. Onun için
ergenlik dönemini iyi takip etmek ve çocuklara
bu dönemde gözü-kulağı gibi bakmak ve
korumak gerekiyor.
Sanırım şuna hep birlikte inanıyoruz:
Bu çocuklar bize Yüce Allah’ın emaneti; onları koruyup
kullamak vatana ve memlekete hayırlı bir evlat yetiştirmek
hepimizin Aslı bir görevi; Onları kaybedersek geleceğimizi
kaybederiz bunu da biliyoruz.
Başına bir iş geldiğinde yada
kötü bir alışkanlık kazandığında
yanıp tutuşacak, feryat fiğan

edecek olan da
yine biz olacağız!...
Geçtiğimiz cuma
günü cuma sonrası
ekmek almak üzere mahalle bakkalına uğradım. Bir
okulumuza yakın
bir bakkal? İşin
garibi gördüğüm
manzara beni
korkuttu? Kızlı
erkekli kalabalık
bir öğrenci gurubu
öğle arası bir şeyler almış atıştırıyor. Beni üzen
konu: Gencecik taze fidanların
ellerinde siğara güle oynaya
ciğara tüttürüyorlar. Çoğunluğu
da henüz 13-14-15 yaşlarındaki kız ve erkek öğrenciler. Belli
ki birilerine özenti ile masum
ciğardan başlamışlar bu işe...?
Diyeceksiniz ki: Canım ne var
bunda herkes içiyor bu sigarayı
ve gençlik, ergenlik dönemi olur

AHMET
SARGIN

böyle şeyler takmamak gerek?
Yok öyle kazın ayağı bu kadar
uzun değil ve saldım çayıra
Mevlam kayıra ile de bu görev
yerine getirilmiş olmaz, olamaz!
Bu çocuklar ergenlik döneminde
kazandığı kötü ve çirkin alışkanlıkları mezara kadar devam
ettirirler.
O masum ciğara kötülüklerin
anasıdır!.. Arkadaş hatırı ile,
özenti ile ya da ben büyüdüm
havası ile başlar ama ölünceye
kadar size eşlik eder ve hain bir
arkadaş olur!...
Allah korusun devamı da gelir.
Uyuşturucu ve haplar devreye girer. O kötü alışkanlıklarla
masum kılığa girip çocuklarınızı zehirlerler. Kötü niyetli ve
madde bağımlılarının arayıp da
bulamadığı ortamlardır bu görüntüler: Onun için hayıflandım,
onun için üzüldüm, onun için
endişelendim. Bunun sonucu
hiç hoş değil ve kötü dostlara
kapı aralar... Minicik ellerine

bile yakışmayan o siğaralar
kötü alışkanlıklara maalesef yol
açar...
İstatistikler bunu gösteriyor:
Uyuşturucu ve hapların arkadaşlık çevresinde başlayıp büyüdüğünü.... Ve sonunun Allah
korusun madde bağımlılığına
dönüşüp çocuklarımızı kaybettiğimizi gösteriyor! Aman dikkat
aman dikkat! Anne ve babalar
yarın dizimizi dövüp ağlamamak için bugün çocuklarımıza
sahip çıkma dönemidir!....?
Ben müdahale edemezdim
çünkü: “Amca git işine bak”
derlerdi!.. Öğretmenleri de
müdahale edemez iyi biliyorum: Okul önü değil, malum bir
de çağdaş velilerimiz var, “sen
benim çocuğuma karışamazsın”
diyecek hatta bi de şikayet edeceklerdir öğretmenleri? Öğretmenlik günlerimden biliyorum!..
Öğretmen de okul Müdürü
de takip edecek elbet; ama en
önemli görev aileye ebeveyne

düşüyor. Bu yaşta, bu çağda bir
çoban gibi onları takip etmek;
Arkadaş olmak, ilgilenmek, sevdiğini belli ermek, arkadaşlarını
takip etmek. Çantasını elbisesini kontrol etmek, kötü ve çirkin
alışkanlığa başlamadan müdahale etmek, bunların zararlarını
anlatmak ve onların yanında
içmemek oldukça önemlidir.
Unutmayınız ki: bu dönemde
onlara sahip çıkmaz iseniz onları kaybedersiniz, elinizden uçup
giderler; hem siz kaybedersiniz
hem de bu ülke kaybeder. Onlar bizim geleceğimiz, onlar yarınlarımızın umudu ve teminatıdır. Ve hiç şüphesiz ki: Onlar
bize hem Yüce Allah’ın hem de
devletimizin emanetidir. Büyük
yanğınlar da küçük çınğılardan
çıkar ve çeyreyi- koca ormanı
yakıp kül eder!.. Her anne ve
baba bir öğretmen kadar rehberlik bilgisini öğrenmeli ve
çoğunun eğitimine- yetişmesine
katkı sağlamalıdır.
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ÖZEL KARŞILAMA
AK Parti Yozgat Gençlik
Kolları başkanlığı Yozgat
Bozok Üniversitesini kazanan
öğrencileri Otogar'da
karşılamak için stand açtı.
AK Parti Yozgat Gençlik
kolları Üniversite Komisyonu,
2022-2023 eğitim öğretim
yılı için üniversiteye
gelen öğrencileri, Yozgat
Otogarı'nda karşılayarak,
öğrencilere yardımcı
oluyor. Sabah saatlerinde
öğrencileri karşılayan gençler
Yozgat hakkında bilgi vererek, Üniversiteye

ulaşmalarına yardımcı oluyorlar.
AK Parti Yozgat Gençlik
Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir,
öğrencilerin çok memnun
kaldığını dile getirerek
"Kurduğumuz standımızda
yeni üniversite öğrencisi
arkadaşlarımızı karşıladık.
Yozgat Bozok Üniversitesine
gelen genç kardeşlerimizi
Terminalde karşılayıp, keyifli
sohbet eşliğinde kendileriyle
tanıştık. Üniversiteli arkadaşım;
başarılar diliyorum! Biz her daim
sizinle ve sizin hizmetinizdeyiz" diye konuştu.

Çamlık TV’de Bozkır’ın güçlü
kadınları ile bir araya gelen Arzu
Köylüoğlu’nun konuğu Hatun Muteber
Er oldu.
Eşinin solunum yolları rahatsızlığı
ve akciğer sorunları nedeniyle, tıbbi
tedavinin yanı sıra bitkisel destek de
sağlamak maksadıyla tedavi amaçlı
şifa deposu olan çam kozalağı reçeli
ürütmeye başlayan Er, Köylüoğlu’na
üretim sürecini, kozalak reçelinin
faydalarını anlattı.
EŞİMİN SAĞLIĞI İÇİN
Eşinin sağlığı için bir arayışa
girdiğini dile getiren Er, “Eşim
sokağa çıkmayacak duruma gelmişti.
Bir yerlerden temin ettim kozalak
reçelini. İyileşmeler olunca ben evde
kendim yapmaya başladım. 6 ay sonra
film çekildi.
Doktor KOAH değilsin raporu
verdi. 1,5 sene sonra tamamen
iyileşti.
Eşimin iyi olduğunu duyunca
benim yaptığım ürünlerden istemeye
başladılar.

Eşimi de sağlıklı görünce seve
seve yapmaya başladım.
Yozgat genelinde ses getirince
haberlere çıktık.
Talepler gelmeye başladı. bu
şekilde ticarete atıldık” şeklinde
konuştu.
EŞİMLE BERABER YAPIYORUZ
Çam kozalağı reçeli üreten ev
hanımı Hatun Muteber Er hem aile
bütçesine katkı sağlıyor hem de
eşinin solunum yolları tedavisinde
bitkisel destek sunuyor.
Her yıl mayıs ayının 15’inden
haziranın 15’ine kadar ormanlık
alanlardan topladıkları çam
kozalaklarını hijyen kurallarına riayet
ederek belirli aşamalardan sonra
damaklarda farklı bir tat bırakan çam
kozalağı reçeli haline getiren Er,
kavanozlara doldurduğu çam kozalağı
reçelini isteyen herkese gönderiyor.
Ürün çeşitliliğini de artıran
Er, sirkeden reçele, marmelattan
zeytinyağına kadar birçok ürün
bulunduruyor.
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Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
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Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.618
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1702

DOLAR

Alış: 16.09
18.50
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.61

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

26/9
7/2
26/9
6/1
26/9
3/-2
27/11
2/-4

MİRAÇ ECZANESİ
ECZANESI
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan
Kentpark girişi Mektebim
Cad.
Üçlü Pınar
Apt B
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Sit.Köse
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Blok
No:42/A
TELEFON:
217 63 63
5020354
66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış:
Alış: 18.00
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.57
18.17

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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23/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:02
06:11 06:25
07:40 12:37
12:37 16:00
15:02 18:40
17:23 19:58
18:47

Algılar, siyaset ve Yozgat!
Haftanın ilk
Yozgat’ta
gününe pozitif,
yaşayanlar,
bereket ruhlu,
bizatihi siyasetin
gani gönüllü ve
içinde olanlar en
haliyle umut dolu
az dışarıdakiler
başlamak ve sizlerin
kadar merak ediyor
de başlayanlardan
ahvallerini. Bildikleri
olmanızı temenni
ancak inanmadıkları
ederek sohbetimizi
bir gerçeği merak
açalım efendim.
ediyor siyasetçi.
Hayatımız beyaza
Boy aynasındaki
siyah, siyaha beyaz
ahvallerini,
diyen büyüklerle
insanların
tryilmaz@gmail.com
dolu olsa da, biz
nazarındaki yerlerini,
beyazın beyazında
hülasa sandık
temiz bakan, siyahın ardında
öncesi toplumsal algıyı merak
sakladığı güneşe ulaşma
ediyorlar.
umuduyla yaşayanlardan
Siyaset insan ruhunu ve
olmalıyız/zorundayız.
gözünü perdeleyen bir hastalık
Algıların hakim olduğu
gibidir. Yozgat’takine dahi
dünyada iç dünyamıza umudu
göstermez hakikati, kalp
algılatmak zor olmamalı.
gözünü kilitler. Ankara’daki
YOZGAT’TA SİYASET
ise bir müddet sonra zaten
NASIL GİDİYOR?
koltuk sarhoşluğu dediğimiz
Sadece dışarıda yaşayanlar
‘Yozgat’tan doğduğunu unutan
mı merak ediyor bu sorunun
siyaset leyleği tarafından
yanıtını?
siyasetin tam ortasına

TARIK
YILMAZ

bırakıldığını’ düşündüren
amansız hastalığın pençesine
düşer.
Soruyorum şimdi size
Yozgat’ta siyaset nasıl ve
nereye gidiyor. Şimdi ben
çıkıp da olumsuz hakikati
dile getirsem hangi siyasi
nazarda kabul görür yapıcı da
olsa eleştirim. Neyse zamanı
geldiğinde net konuşuruz.
13 YAŞINDAKİ ALGI…
13 yaşındaki oğlumu
yakından ilgilendiren
mükemmel bir eğitim yatırımı.
Proje videosunu oğlumun
telefonuna gönderdim mutlu
olur umudu ile.
Aldığım yanıtı sizinle
paylaşmak istedim:
- Vayyy. Umarım Hızlı Tren
ve Hava Limanı gibi yıllarca
sürmez.
Gördünüz mü algıyı.
13 yaşındaki bir çocuğun
yüreğine bu algıyı nakış
nakış işlediniz, bir de 30-

40-50 yaşlarındaki insanları
düşünün.
Çok şey anlatmalısınız,
gerekirse beşiktekine kadar.
ANKARA’DAKİ
YOZGATLILAR
Geçtiğimiz hafta Ankara
Elmadağ İlçesi’nin, çok sayıda
Yozgatlı iş insanı ve bürokratın
da bulunduğu Hasanoğlan
bölgesinde desti kebabı
sofrasında bir araya geldik.
Çankaya Yozgatlılar Derneği
Başkanı Halil Özkan Bey’in
(Ağabeyimin) daveti ile biz de
Çamlık Ankara Gazetesi olarak
ortamda yer aldık.
Yozgatlı vali yardımcıları,
daire başkanları, profesörler,
iş insanları, dernek başkanları,
Ankara’nın kıymeti yöneticileri
ile bir araya geldik. Yozgatlılık
kavramında buluşulan
mükemmel bir organizasyon
oldu.
Her fırsatta dile getiriyorum
ya, dokunmak gerekiyor.

Küçük bir dokunuş aslında
bir birimizi fark etmemizi
sağlıyor. Hasanoğlan’daki
buluşma o küçük dokunuşun
büyük tesirini oluşturdu.
Emeği geçenler var olsun.
YOZGAT’TA SONBAHAR
İnsan ömrü gibi mevsimler.
Yaz’ın nasıl gelip geçtiğini
anlamıyorsunuz tıpkı gençlik
gibi.
Bu yaz da öyle geldi geçti.
Bir de Yozgat gibi yayla
şehrinde daha sert düşüyor
kış saçtaki beyazlar misali
dünyamıza.
Baharı da bahar gibi
yaşamak gerekir türünden bir
sanatsal söz etsem.
Üşmek de güzel ısınmak
umudu ile.
Mevsimleriniz her daim
umut dolsun efendim.
Bu vesile ile Bozkır’ın
tezenesi merhum Neşet Ertaş’ı
vefatının 10. Yılında rahmetle
anıyorum.

BiZ MiLLETiMiZE
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin danışma meclisinde konuştu

MiLLETiMiZ DE BiZE GÜVENiYOR

Toplantılarda önemli mesajlar veren Bakan Bozdağ, “Türkiye’de cumhurbaşkanı olmanın

yolu millete dayanmaktan geçer. Biz milletimize milletimiz de bize güveniyor” dedi.

VALİ POLAT'I
ZiYARET ETTiLER
Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı
Mahmut Kabayel, Yozgat Valisi Ziya
Polat’ı ziyaret ettiklerini belirterek,
misafirperverliklerinden dolayı Vali Polat’a
teşekkür etti.
Kabayel, konuya ilişkin açıklamasında,
“Bugün MHP Yozgat Milletvekilimiz
İbrahim Ethem Sedef , İl Başkanımız Tekin
Irgatoğlu , Merkez İlçe Başkanımız Adem

Kızılay , İl Başkan Yardımcımız Tuba
Özdemir KAÇEP Başkanımız Gülseren
Sarıoğlu , İl Genel Meclisi üyemiz Ümit
Şahbaz, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanımız
Ayhan Delibaşı ve Yöneticilerimizle
birlikte Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'ı
makamında ziyaret ettik. Ev sahipliği ve
misafirperverliği için teşekkür ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.

GÜNÜ DEĞIL YARINI INŞA EDIYORUZ

Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, günün değil
yarınların inşası için çalıştıklarını
söyledi.
Başkan Baran, “Aşağı Sarıkaya
Mahallemiz sakinlerinden
İstanbul'da ikamet eden Özel Cevher
Koleji Kurucularından Melih Alkan
kardeşimin Yenipazar Ortaokulu,
ilkokulu anaokulu ve Saşağı Sarıkaya
İlkokulu Anaokulu’na verdikleri
kırtasiye ve çocuklarımıza okul
elbise desteklerini Belediye meclis
Üyelerimiz ile birlikte çocuklarımıza
takdim ettik. Evlatlarımıza verdikleri
desteklerden dolayı başta Cevher
Koleji Yönetimi olmak üzere Melih
Alkan kardeşime ve bütün Cevher
Kolejine Yenipazar'ımız ve şahsım
adına şükranlarımı sunuyorum”
şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta
bir dizi açılış ve ziyarette bulunmak üzere
geldiği memleketi Yozgat’ta Yenifakılı ve
Şefaatli ilçelerinde partisinin danışma meclisi
toplantılarına katıldı. Toplantılarda önemli
mesajlar veren Bakan Bozdağ, “Türkiye’de
cumhurbaşkanı olmanın yolu millete
dayanmaktan geçer. Biz milletimize milletimiz
de bize güveniyor” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
İzmir’de yaptığı, “Artık karar verin. Sırtımı size
yaslayacağımı bilmek istiyorum” şeklindeki
açıklamasını eleştiren Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, “Senin arkadaşların Türkiye'nin
geleceğini sende görmüyorlar. Sana umut
bağlamıyorlar. O zaman Türk milleti Türkiye'nin
geleceğini sende nasıl görsün? Sana nasıl umut
bağlasın” dedi.
“AÇIKLAMAYI ÜZÜNTÜ
İLE KARŞILADIM”
Bakan Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu
İzmir'de bir açıklama yaptı. Çok ilginçtir.
Açıklamasında da diyor ki “Hiçbir şey beni
inandığım yoldan geri çeviremez. Şunu artık
bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle
birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor.
Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek
zarar verdiğini görüyorum. Artık bir karar
verelim. Benimle misiniz? Benimleyseniz
benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum.
Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.”
Ben çok üzüldüm bu sözleri duyunca. Yani
Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 15 yıldır genel
başkanlık yaptığı bir partinin üyelerine diyor
ki “Siz gerçekten benimle misiniz? Yani
demek ki üyelerinden şüphesi var. Gerçekten
ben size yaslanabilir miyim? Kiminiz bilerek
kiminiz bilmeyerek bana zarar veriyorsunuz”
dedi. Ben diyor hissetmem lazım. Demek ki
hissedemiyor. Ben tabii buradan üzüldüm.
Üzüntümü ifade etmek isterim. Bir siyasi partinin
genel başkanı teşkilatlarına kendisine güven
konusunda sorunları olduğunu ve kendisinin
de teşkilatlarına güven konusunda sorunu
olduğunu bu kadar açık, bu kadar şeffaf izah
ettiğine hiç şahit olmadım” dedi.
“TÜRK MİLLETİ SANA
NEDEN GÜVENSİN”
Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben de buradan diyorum ki Sayın

Kılıçdaroğlu'na, şimdi senin arkadaşların
sana güvenmiyor mu? Öyle anlaşılıyor
konuşmanızdan. O zaman Türk milleti sana
neden güvensin ki? Senin arkadaşların henüz
senin adaylığın konusunda müttefik değiller.
O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın
konusunda nasıl ittifak sağlasın? Senin
arkadaşların Türkiye'nin geleceğini sende
görmüyorlar. Sana umut bağlamıyorlar. O
zaman Türk milleti, Türkiye'nin geleceğini
sende nasıl görsün? Sana nasıl umut bağlasın?
Sen arkadaşlarına sen güvenmiyorsun. Sonuçta
bu bir kadro işi. Senin güvenmediklerine bu
millet nasıl güvensin? Arkadaşlarına diyorsun
ki ben sırtımı size yaslayabilecek miyim?
Onlara sırtını dayamakta tereddüt halindesin.
Bu millet sana sırtını niye dayasın? Ya da senin
sırtını dayamana niye izin versin? Önce siz bir
işe çıkarken evden bir icazeti alırsınız. Belli
ki Sayın Kılıçdaroğlu henüz evinden icazet
almış değil. Onun için biz de şunu söylüyoruz.
Kendi liderine dahi güvenmeyen ve liderinde
bu güvensizliği hissettiği bir ortam Türkiye'nin
hayrına bir ortam değildir.”
“TÜRK MİLLETİNE YASLANMADIKÇA
KAZANACAĞINIZ
HİÇBİR SEÇİM YOKTUR”
Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmanın yolunun
millete yaslanmaktan geçtiğini belirten Bakan
Bozdağ, “Türkiye'de cumhurbaşkanı olmanın
yolu millete dayanmaktan geçer. Kim ki millete
yaslanmazsa, kim ki millete dayanmazsa bu
ülkede seçimlik hiçbir göreve gelemez. Millete
yaslanacak, millete dayanacaksınız. Son 15
seçimde inşallah 16. seçimde de aynısı olacak.
Kazanan hep Cumhurbaşkanımız ve ekibi
olacak. Cumhur İttifakı olacak. Neden? Millete
güvendiği için. Neden? Millete yaslandığı
için. Şimdi ABD'ye gidecek Kılıçdaroğlu. Öyle
haberler çıkıyor. Belli ki bir AB'ye, ABD'ye de
yaslanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Siz değil AB'ye,
ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine
yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim
yoktur, olamaz. 2023 seçimlerinde sandığa
girecek oy ABD'nin, AB'nin veya yaslanacağınız
başka yerler var mı bilmiyorum. Onların oyu
değil. Türk vatandaşlarının oyudur. Aziz Türk
milletinin oyudur. Bu oylara yaslanırsanız o
zaman sizin yolunuz da, bahtınız da açık olur. Bu
oylara yaslanan hakka durur.” şeklinde konuştu.
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Titre ve kendine dön
Odgurmuş: Tarihi
gelişimi içerisinde insanlığın geldiği nokta
nedir?
Ögdülmüş: İnsanlar bu dünyada
fert ve toplum olarak
yaşarlar. Eskiden bir
dağ başında veya bir
ırmak kenarında basit
ve derme çatma bir
evde veya bir çadırda
yaşanabiliyordu.
İnsanlar bu yaşantı
içerisinde ihtiyaçlarını
kendi kendilerine temin edebiliyorlardı.
Çok uzun süren bir zaman içerisinde, aile genişleyerek, boylar
ve soylar ve ardından da milletler
meydana çıktı.
Bir milletin içinde fert ve aileler güven içinde geleceğe karşı
içerisinde bir güvensizlik olmadan
yaşayabilir hale geldi.
Çünkü etrafındaki herkes genellikle aynı fikirleri, aynı gelenek
ve görenekleri, aynı ülküleri taşıyordu. Bu yüzden yeni yetişen nesiller bu ortamda gelecek endişesi
taşımadan, aynı kültür ortamında
hayatlarını sürdürürlerdi.
Günümüzde genel olarak aynı
kökten gelen insanlardan oluşan
milletler ve üniter devletler oluşmuştur.
Artık Krallıklar, Sultanlıklar,
İmparatorluklar ve diktatörlükler
sona ermiş görünüyor. Biz de
Türk Milleti olarak mutlakıyetten,
meşrutiyete ve oradan da cumhuriyet rejimine geçmiş bulunuyoruz. Bu bir tarihi tekâmüldür.
Günümüz dünyasında ulaşılan
demokratik hayat ve cumhuriyet

rejimi şimdilik artık
dönülmeyen bir yoldaki
son durağımız olarak
görülüyor.
Demokrasilerde, insanlar kendi kendilerini
idare etmek amacıyla
yine kendi kararlarıyla
seçtikleri insanlar marifetiyle idare edilmektedirler. Yine demokrasilerde hem çeşitli fikirler
ve hem de çeşitli görüşleri yansıtan sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra
siyasi partiler de ülke yönetimine
hem yön vermektedirler hem de
iktidara gelmek marifetiyle ülkeyi
idare etme imkânı bulmaktadırlar.
Demokrasilerde esas olan
insanların, diğer insanların fikir ve
düşüncelerine saygı duyması ve
bölücü ve ayırımcı olmamak kaydıyla karşı görüşlerinde serbestçe
açıklanmasına imkân hazırlamak
düşüncesine sahip olmalarıdır.
Odgurmuş: Fikir hürriyeti derken. Devleti yıkmak, milleti parçalamak gibi fikirler de bu hürriyete
girer mi?
Ögdülmüş: Evet, önemli bir
soru. Biz fikir hürriyeti derken,
insanlar her türlü fikirlerini açıkça
söylemelidir derken elbette devleti
yıkmayı hedefleyen, milleti bölüp
parçalamaya yönelik fikirlere de
müsaade edilemez.
Hal böyle olunca, insanlar
arasında fikir ayrılıklarının olması
kadar doğal bir durum olamaz.
Ama bu durum daha çok temel
meselelerden ziyade teferruata
malik olan konularda fikir ayrılıkları ülkenin geleceği açısından her
zaman fayda sağladığı görülür.

KENAN
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Temel meselelerde meydana gelen ayrılıklar ise ülke faydasına bir
yarar sağlamadığı gibi, zıt fikirlerin
hâkimiyet mücadelesi bazen çok
kırıcı sözlerin söylenmesine ve
hatta hakarete varan tavırlar içine
girilmesine sebep olmaktadır.
Her insan bir fikir taşır.
Fakat insanımızın fikirlerinin
oluşmasında milli ve manevi
değerlerimiz ön planda olmayınca
ilerde doğacak durumlara da çok
farklı yorumlar getirmek mukadder olmaktadır.
Milli değerleri ön plana alan
insanlar kendi iddialarının çok
aksine fikir ayrılıklarına düşmüş
bulunmaktadırlar. Bu fikir ayrılıkları, hareketin ilk zamanlarından
itibaren yayınların ve sohbetlerin
yakından takip edilmemesi sonucunda meydana gelmiştir. Pek bir
yayın takip etmeyen ve eğitim,
sohbet ve kitaplara ilgi duymayanların yanı sıra. Aynı kitapları
okuyan aynı sohbetlere katılan,
aynı yayınları takip edenler, katıldıkları hareket içinde yeteri kadar
milli şuur alamamışlarsa günümüzde pek çok örneği görüldüğü
gibi, aynı davayı savunduklarını
iddia eden insanlar birbirleri aleyhine olmadık sözler sarf edebilmektedirler.
Şu tespitimizi bir kere daha
hatırlayalım, “Aynı kaynaktan
beslenmeyen insanların, aynı fikirleri savunma ihtimalleri yoktur.”
Eskiden, yani 12 Eylül askeri darbesinden önce aynı kaynaklardan
besleniyorduk. Bugün durum çok
değişmiştir.
Nefret üzerine kurulan binaların uzun süre yaşaması mümkün
değildir. Devletimizi parçalamak,

yıkmak ve bölmek için milletimizin aleyhine çalışanların dışındaki
olaylara ve insanlara kin ve nefret
üzerinden değil saygı ve sevgi
penceresinden bakmak devletimizin milletimizin menfaatlerini
ön planda tutmamız lazımdır.
Fakat görüyoruz ki küçük çocukların “benim babam senin babanı
döver” mantığı gibi; “senin partin
benim partim”, “eski parti yeni
parti”, “şu dernek bu dernek”, “o
vakıf bu vakıf” meselesi her türlü
milli meselenin önüne geçmiş
bulunuyor.
Özellikle de aynı fikirleri savunduğunu iddia edenler, siyasal
nedenlerle birbirlerine daha dikkatli konuşmalı, terbiye ölçülerini
aşmadan nazik ve kibar olmalıdır.
Kendi dışındaki herkesi yanlış,
yamuk, hırsız, ihale peşinde koşan, yalaka olarak gören insanlar
yeni bir fikir ortaya koyamadıkları
gibi bulundukları yerlere de bir
faydaları olmaz.
Nerede olursak olalım, galipler,
kibirliler, ağabeyler, küskünler
ve kızgınlar merkezi gibi hareket
etmenin bir manası da yoktur.
Yapılan işlere ve söylenen sözlere verilen beyanatlara olmadık
manalar yükleyerek gerçeklerden
uzaklaşmak insana bir şey kazandırmaz, hatta hayal kırıklığı bile
meydana getirebilir.
Değerli okuyucum; bizim kısır
çekişmelerin dışında çok ve önemli meselelerimiz vardır.
Ülkemizin siyasi sınırları coğrafî
sınırlarımızdan ibaret değildir.
Türkiye, yeryüzünde görünen
780 bin kilometre kare Türkiye’den daha fazla ve büyük bir
yerdir. Bizim bir de görünmeyen
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topraklarımız vardır. Anadolu’da
80 milyon Müslüman Türk vardır
fakat bir de yeryüzünün çeşitli
coğrafyalarında milyonlar olduğu
gibi yerin altında yüz milyonlarcası
vardır.
Türkiye’nin bir de gönül coğrafyası ve bir de ruh coğrafyası
vardır; gönül ve ruh coğrafyasının
sınırları Balkanlar’dan başlar, Kafkaslara, Kuzey ve orta Afrika’ya
ve Yemen’e ve oradan da Asya’ya
uzanır ve Sibirya’ya kadar uzanır...
Bize “kırk yıl doğru odun taşınan bir dergâh” gibi bir ocak ve
yine “bir dergâha kırk yıl düzgün
odunlar taşıyan insanlar” gibi insan yetiştirmemiz lazımdır. Bizim
hedefimiz bu olmalıdır.
Ne diye hala oyunda oynaştayız.
Milliyetçiyim diyen iddia sahibi
insanlar bu ölçülere göre hareket
etmelidirler. Bizi bekleyenlerin
olduğu bilinmeli, nerelere hangi
coğrafyalara, hangi boynu bükük
imdat bekleyenlere hitap ettiğimiz
unutulmamalı kısır çekişmelerin
içine girilmemelidir. Unutulmamalıdır ki “Türk; beklenendir” bir birimizle didişmek, senin partin kötü,
benim partim iyi, senin devam
ettiğin dernek kötü benim bağlı
olduğum ocak iyi, senin vakfın
sorunlu, benim vakfım gerçek milliyetçi diye düşünmeden ve onları
bir birinden ayırt etmeden aynı
ağacın dalları gibi bütüncül bakmalı ona göre davranmalıyız. Aksi
takdirde biz biri birimizi yerken bir
başka birileri bir takım hedeflere
doğru koşar adım gidiyor ve ülkeyi
de beraber götürüyorlar.
Ey Türk titre ve kendine dön..

9 AYDA TAMAMLANACAK
Yapımı devam eden Millet Bahçesi’nin tamamlandığında kente değer
katacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 2023 yılının
Haziran ayında vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
Yozgat Millet Bahçesi inşaatında
incelemede bulunarak yüklenici
firma yetkililerinden bilgi alan Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, Millet
Bahçesi inşaatı çalışmalarının tüm hızla
devam ettiğini söyledi.
Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare
alana inşa edildiğini söyleyen Köse,
"İçinde Millet Kıraathanesi, halı saha,
tenis kortu, basketbol, voleybol
sahaları, çocuk oyun alanları, etkinlik
alanları, süs havuzları, yürüyüş parkuru,
kamelyalar yer alıyor. İnşaatımız hızlı
bir şekilde sürüyor. İnşallah 2023
Haziran ayında hizmete açacağız.
Burası şehrimize değer katacak.
İnsanlarımızın rahatlıkla gelip burada
vaktini geçirebilecek. Eğitim kültür
açısından, hem çocuklarımızın
rahatlıkla buralarda oturabileceği,
oynayabileceği, ailelerimizin
burada kamelyalarımızla vaktini
geçirebileceği, hafta sonu özellikle
burada geçirebileceği güzel bir
alanı inşa ediyoruz. Bize destek olan

PANCAR ALIM FiYATI
ÜRETiCiYi MEMNUN ETTi

başta Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Cumhurbaşkanı Yardımcımıza,
Adalet Bakanımıza, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanımıza,
milletvekillerimize ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Millet Bahçesi'nin konum olarak

kentin en güzel yerlerinden birine
sahip olduğunu da belirten Köse, "Bu
alanda daha önce ikişer katlı konutlar
bulunuyordu. 300'e yakın hak sahibiyle
anlaşma yaptık. Hak sahiplerine
TOKİ tarafından 140 metrekare daire
yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci tarafından
açıklanan pancar alım fiyatı,
Yozgat’ta şeker pancarı
üreticilerini sevindirdi.
Boğazlıyan Ziraat Odası
Başkanı Hüseyin Demiroğlu,
açıklanan fiyattan memnun
olduklarını söyleyerek, şeker
pancarı alımlarının ton başına
bin 400 lira artı 50 lira da kota
tamamlama ücretinin bugünkü
şartlarda iyi olduğunu söyledi.
Yozgat Pancar Ekicileri
Kooperatifi Başkanı Kürşat

Arslan da, çiftçi olarak şeker
pancarı fiyatının bekledikleri
gibi açıklandığını belirterek,
“Bin 400 lira fiyat güzel, bunun
yanında ortalama 180 lira
da polar (şeker oranı) farkı
olacaktır.
Ton başına 100 lira nakliye
desteği veriliyor. Çiftçimiz
pancar küspesini satıyor,
küspenin fiyatı da 350 liraydı,
onu da 450 olarak bekliyoruz.
Çiftçiler olarak açıklanan
pancar alım fiyatından
memnunuz” dedi.
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Ö

Kemik
ucu

Çağırmak

Bir hamur
işi

A
L
T
I
N
D
A
Ğ

Zorla

Büyük
balıkçı
kayığı

Orijin,
menşe

Kile

Bir çeşit
sivrisinek

Belirti, iz

Anlama
yeteneği

Kedi,
köpek
yavrusu

Deri
ifrazatı

Gelenek

Tenis
sopası

Arıtıcı
madde

At'ın bir
yürüyüşü

Tepi

Ara
sınav

Mavi
perikuşu

Amudi

Yakın
çevre

Durağan

Dergah

Pırıltılı
giysi
pulu

Bir sayı

Pasak

Kural

İp ucu,
emare

Yapma,
etme

Kokulu
ve uçucu
sıvı

Bir
ilimiz

Zeybek

Kulak
iltihabı

Köstekli
bıçak

Kalça
kemiği

Adale

Sene

Ankara'nın
bir ilçesi

Gelir getiren mülk

Çelik para
dolabı

Savma,
kovma

Kurnaz,
açıkgöz

Sözleşme

Alt
resimdeki
Yozgat’ın
ödüllü
bilim insanı

Semizlik

Üst
resimdeki
Ankara
Keçiören
Bel. Bşk.
Verme,
ödeme

Ters,
karşıt

Binek
hayvanı

Hayvanın
iç
organları

Tayin

Kazak halk
meclisi

Dar, kalın
tahta

Yemin

Takımlar
grubu
Geçmiş
zaman

İlaç,
deva

Bir sayı
Yozgat'ın
milli parkı

Rutubet

Yiğit,
kahraman

Üç katlı
balık ağı

Gök
adası

Bir balık
ağı

Yozgat'ta
bir konak
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Çok
yakışıklı

Fütüvvet
şeyhi

Müspet
bilimler

Baryum'un
kısaltması

Küçükbaş
bir
hayvan

Baston

Gelir

Garez

Üstün
nitelikli

Deri, ten

Kaygı

Bir tür av
köpeği

Tehlikeli
bir hayvan

Tutya

Kayak

Deftere
geçirme

Bir süs
bitkisi
Tedavi

Meşin
yuvarlak

Küçük
bir kuş

Binada,
daire

Süt
kaymağı

Plastik
terlik

Ayaklık

Bambaşka
Çabukluk,
çeviklik

Giysinin
alt kenarı
Açığa
çıkarma

Sürekli,
sonsuz

Geniş
koltuk

Tadı
buruk

Bilgisayar
oyunu

Etkin

Çok
önemli

Bildiri

Roma'nın
eski adı

Hırsız,
haydut

Mavi
perikuşu

Yüz
ifadeleri

A
D
Z E
İ S
F E
T
K
S A
T İ
İ D
L E
O
İ
E K
K A
L
E B
M İ
E N
K

Mercek
Saç
kepeği

Kömür
katranı

Tarikat
kardeşi
Kural

Övgü
şiiri

Dolma
kalem

Yapma,
etme

Araz

İlave
etmek

Hayali

Bir sayı

Ankara'da
bir anıt

E
K
O N R A
L İ
Y
A R C I K
N
A K Ü
C A N
M
A S İ D E
E
E S
M S A H
E
K A T
R İ K
E
A
A R K
L İ N E K
L
C E
N E P E
Ü T O P İ
L İ Ğ
D
M A M A
A
Ç İ R
D U A T E

Bir yaban
mersini

Sporda
sert
hareket

Sandal

Bütün,
hepsi

Ceylan,
karaca

Tavuk
barınağı

Kıyacı

Akım
toplar

Gece
bekçisi

İnci
çiçeği
Dahi

Bir
bayan
adı

Tutsak
Lenf

Tapusu
olan
Dergah

Kesin

Budala

Üç
ayların
birincisi

Klasik
çağ
öncesi

Isı yayımı

Bir suçun
bedeli

Hiç, sıfır

Bir tür
çörek

Büyük
otobüs

Yönetme

Çatı

Mitos

Bebek
yiyeceği
İsim

Bir çeşit
tutkal

F
S
A H U
U
M E
L I O Ğ
Z
E
Ü G E
A K A
İ R
B
T A P U
İ
E L
N A Y İ
A İ K
D E Y
Z A
E
O T O K
K
A M
E
İ Ş
P E
Japon
güreşi

Bir
devlet

Yazıklar
olsun
Törpü

Anlam,
mana
Gril

Seslenme
sözü

Xambiya'
nın plaka
işareti

İlave

Dünyanın
uydusu
İrade
kaybı

Büyük
kardeş
Özen

En kalın
erkek sesi
Tahta
sedir

Bir
bayan
adı

Ödenti

Ayak

Tavlada
bir sayı

Halk
türküsü

Bir balıkçı
gereci

Eskrim
kılıcı

Bir
orman
ağacı

Sicim

İ
T
A
L
Y
A
Bir
halife

A
L
İ
Kısa
saplı Çin
lavtası

P
İ
P
A

Çok
yüce

U
L
U

Alt
resimdeki
AKPARTİ
Yozgat
milletvekili

Y
U
S
U
F
B
A
Ş
E
R

Yozgat’ın tanınmış ve eski
esnaflarından Uğur Bayçin vefat etti.
Yozgat’ın tanınmış ailelerinden
Hakan ve Ahmet Bayçin’in babaları
Yozgat’ın eski esnaflarından hafriyatçı
Uğur Bayçin vefat etti.
Merhum Bayçin için Cumartesi
günü Çapanoğlu Büyük Camiinde

İkindi Namazına müteakip kılınan
cenaze namazı sonrasında Taşocağı
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak
merhum Uğur Bayçin’e Allah'tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.
KADİR GÖRGÜLÜ
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HEMŞEHRİMİZE

ÖNEMLİ ÖDÜL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
(NEVÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram
Durbilmez, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı
âşık edebiyatı konulu çalışmalarla ‘Türk
Dünyası Aşık Edebiyatına Hizmet Ödülü'ne
layık görüldü. Dünya Aşıklar Derneği ve
Sincan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen
Türk Dünyası Geleneksel Aşıklar Şöleni
ile, ‘Türk Dünyası Âşık Edebiyatına Hizmet
Ödülü’ töreni bir arada yapıldı.
Rüstem Altunbaş Konferans salonunda
yapılan programda Prof. Dr. Bayram
Durbilmez, “Türk Dünyasında Aşık Edebiyatı
Gelenekleri ve Güncel Sorunlar” konulu bir
de konuşma yaptı. Programa katılan aşıklara
da seslenen Durbilmez, “Yenilenmeyen
yenilir” uyarısında bulundu. Aşık edebiyatının
kökenleri, gelenekleri, yayılma alanları, aşık
kolları-mektepleri, aşık tarzı şiir varlığı, aşık
tarzı hikaye varlığı, müzik aletleri (kopuz,
dombra, saz), nazım biçimleri, nazım türleri
ve temsilcileri konularında çalışmalar yapan
Durbilmez, “Geleneği güncelleyen ve
günümüz insanının duygularına hitap eden
usta aşıklar, geleneği geleceğe taşıyacaklar
ve unutulmayacaklardır” dedi.
Folklor Araştırmaları Kurumu- Türk Halk
Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Aşıklık
Geleneğine Hizmet Ödülü (2004), Motif
Vakfı- Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005),
Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi- İnceleme
Ödülü (2007), Kıbrıs Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın 50. Yıldönümü Şeref Madalyası
(2009), Dede Korkut Başarı Ödülü (2018),
Karacaoğlan Hizmet Ödülü (2019), Bilge
Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü
(2020), Yayın Teşvik Ödülü (2009, 2010, 2013,

2016) gibi ödüllere layık görülen Prof. Dr.
Bayram Durbilmez, Dünya Aşıklar Derneği
tarafından verilen “Türk Dünyası Aşık
Edebiyatına Hizmet Ödülü”nün de sahibi
oldu.
Durbilmez’e ayrıca Sincan Belediye
Başkanı Murat Ercan tarafından da başka
bir plaket verildi. Belediye Başkanı Murat
Ercan, “Sayın Prof. Dr. Bayram Durbilmez,
5 bin yıllık kadim kültürümüz olan aşıklık
geleneğimize vermiş olduğunuz katkı ve
destekten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Durbilmez de hem ödül hem de verilen
plaketler sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.
Değerli insanların değerbilir olduklarını
belirten Durbilmez, “Değerbilirlikleri
sebebiyle hem Belediye Başkanı sayın Murat
Ercan ve ekibine hem de Dünya Aşıklar
Derneği Genel Başkanı sayın Yakup Temel
ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.
Prof. Dr. Bayram Durbilmez’in Aşık
Edebiyatı konulu kitapları arasında Aşık
Edebiyatında Şiir Sanatı, Aşık Hasreti’nin
Atışma Sanatı, Aşık Türkmenoğlu’nun
Sosyokültürel Çevresi, Aşık Edebiyatındaki
Yeri, Şiir Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler,
Karacaoğlan Geleneğinde Bir Aşık: Mehmet
İkrami, Karslı Aşık Murat Çobanoğlu,
Aşık Edebiyatı Araştırmaları, Taşpınarlı
Halk Şairleri, Kayserili Halk Şairlerinin
Şiirlerinde Kıbrıs, Çanakkale Destanları:
Yozgatlı Ozanlardan Örnekler Üzerine Bir
İnceleme gibi eserleri yayınlandı. Gelenekli
Türk Anlatıları-1, Türk Dünyası Kültürü
1-2, Türk Kültür Coğrafyası, Derviş Tarzı
Türk Edebiyatı gibi eserlerinde de Aşık
edebiyatını konu alan bölümler bulunuyor.

YOZGATLI UCUZ
BALIK YiYECEK!
Yozgat’ta havaların soğuması ve balık
sezonunun açılmasıyla birlikte balık
tezgahları şenlenmeye başladı.
Yozgat’ta balıkçılar tezgahlarını açarak
balık satışına başladı.
1 EYLÜL İTİBARİ İLE BAŞLADI
Yozgat Körfez Balıkçılık sahibi Fatih
Yavuz, Balık sezonunun başladığını söyledi.
Yavuz, “Dört gözle beklediğimiz balık
sezonu 1 Eylül itibari ile başladı. Bu sene
bereketli olacak inşallah. Balık fiyatlıdan
şuanda biraz pahalı ama ucuza doğru
gidiyor. Çünkü havalar şuanda yine de biraz
sıcak. Sıcak olmasından dolayı balıklar
yüzeye fazla çıkmıyor. O sebepten dolayı
balık tutmaları biraz daha zor oluyor. Havalar
soğudukça balık fiyatları düşecek” dedi.
STANDARTLARA
UYGUN BALIK GETİRİYORUZ
Standart ebatlarda balık getirdiklerini

belirten Yavuz, “Balığına göre değişiyor.
Burada bütün balıkların satışını ve pişirmesini
yapıyoruz. Gününe göre denizden çıkan
ürünleri yapıyoruz. Yozgat halkı olarak
en sağlıklısı ve doğalı olan beyaz ete
yönelmesini istiyoruz” diye konuştu.
VATANDAŞA UCUZ
BALIK YEDİRECEĞİZ
Ada Balık işletmecisi Özcan Açıkgöz ise,
1 Eylül itibari ile balık sezonunu açtıklarını
söyledi. Özcan, “Balık sezonumuz çok
bereketli geçiyor. Balıklarımız hem iri, taze
ve ucuz olarak geliyor. Bu sene ucuz balıkları
vatandaşlarımıza yedirmeyi düşünüyoruz.
Bu sene Palamut bolluğu var. Palamutlar 35
ile 60 lira arasında değişiyor. Hamsilerimiz
7-12 cm arasında var. Zaten küçük ürünleri
almıyoruz. Balıklarımız günlük Samsun veya
Ankara halinden getirmeye çalışıyoruz” diye
konuştu.

KAYSERI TARIMINI

KONUŞTULAR!

BASSAGLIGI

Yozgat’ın tanınmış ailelerinden
Hakan ve Ahmet Bayçin’in babaları
Yozgat’ın eski esnaflarından hafriyatçı

UĞUR BAYÇIN'IN

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

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kayseri Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkanı
Deniz Çağan ve yönetim kurulu
üyeleri, Kocasinan Ziraat Odası
Başkanı Abdulkadir Güneş’i
ziyaret etti.
Oda merkezinde
gerçekleşen ziyarete, Kayseri
Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Deniz
Çağan’ın yanısıra, yönetim
kurulu üyeleri, Koray Can,
Ersan Dağdeviren, Yusuf
Korkmazyürek ve Dursun
Açıkyürek ile Yenifakılılar
Dernek Başkanı Cengaver
Dağ katıldı. Ziyarette
konuşan Kocasinan Ziraat
Odası Başkanı Abdulkadir
Güneş, ziyaretlerinden dolayı
başkan Çağan ve yönetim
kuruluna teşekkür ederek,
“Bu işler kolay işler değil.
bir federasyonun başkanı
olmak, öncülük yapmak kolay
değil. öncelikle Deniz Beye
görevinde başarılar dilerim.
Kayseri’de Yozgatlı çok. Ben
de Yozgatlı sayılırım. Bu işleri
yaparken, işimizden eşimizden
çocuğumuzdan fedakarlık
yapıyoruz” dedi.
Kayseri Yozgatlılar
Federasyonu Genel
Başkanı Deniz Çağan ise,
yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte nezaket ziyaretinde
bulunduklarını belirterek,
“Sizlerle her zaman sıcak
ilişkiler içerisinde olduk.

Çünkü Kocasinan ziraat odası
denilince bizim bölgemize
yansıyan kısımları olması
hasebiyle de zaman zaman
istişare ediyoruz. İnşallah
bundan sonraki süreçte de
birlikte ortak çalışmalar
yapabilirsek, bizler için
mutluluktur. Bölgemizle
alakalı tarımsal noktada
yapılacak çalışmalarda iş
birliği içerisinde olmak isteriz.
Özellikle Kayseri’nin ipart
projelerinden yararlanmasının
kaygısı içerisindeyiz. Birlikte
hareket ederek, konuyu daha
hızlı çözüme ulaştırabiliriz gibi
geliyor. Hem yönetimimim
hem de Kayseri’de yaşayan
Yozgatlılar adına sıcak ev
sahipliğiniz için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra yeniden söz
alan Abdulkadir Güneş,
ipart konusunda bakanlık

nezdinde yaptığı görüşmenin
detaylarını paylaştı. Güneş, “42
ilde uygulanıyor. Uygulanan
iller arasında Ankara, Bursa,
Manisa, Hatay, Diyarbakır,
Maraş gibi iller de var. Yani
bizim ilimizden daha gelişmiş
iller de var daha geri kalmış
iller de. Bakandan sözünü
aldık, Kayseri’yi bu kapsama
aldıracağını söyledi. Bakan
bey, “Tüm Türkiyede ki illerin
tamamını İpart kapsamına
almayı düşünüyoruz ve
çalışmalar sürüyor” dedi.
Önemli olan projenin ilimizde
uygulanması değil, önemli
olan projenin başarılı olması.
Ne kadar ahır yaparsan yap
içini dolduramadıktan sonra
boş. Benim önerim öncelikle
yapılmış işletmeleri faaliyete
geçirmek. Çok işletme
yapmayla çok iş yapılmış
olmaz” şeklinde konuştu.
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KOMŞUDAN

BiR HABER

GENÇ ÖĞRETMENİN

VEFATI ÜZDÜ
Şırnak'ta polis memuru ve öğretmen çift,
evlendikten 3 ay sonra evlerinde tabancayla
vurulmuş halde bulundu.
Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda
görevli Hatay Dörtyol nüfusuna kayıtlı henüz 2
aylık evli Polis Memuru Sinan Bulduklu gece
saatlerinde ikametinde cinnet geçirerek Cizre
Recep Tayyip Erdoğan Lisesinde İngilizce
öğretmeni Yozgat Çayıralan nüfusuna kayıtlı
Berna Kargı Bulduklu’yu vurduktan sonra
kendi hayatına son verdi.
Çiftin, evlerinde gelen silah sesleri
üzerine komşular, durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine
gelen ekipler, çifti kanlar içerisinde buldu.
Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından
çifti Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen

Bulduklu çifti yaşamını yitirdi.
MEB'TEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI
Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
"Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan
Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna
Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye
Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine,
yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı
diliyoruz."
CENAZELER
MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuru Sinan Bulduklu'nun
cenazesi memleketi Hatay'a, öğretmen Berna
Kargı Bulduklu'nun cenazesi ise memleketi
Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma
sürdürülüyor.

ÜNLÜ SANATÇI KIRAÇ,

OSMANCIK'TA KONSER VERDI
Çorum'un Osmancık
ilçesinde düzenlenen
Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç
Festivali'nde muhteşem bir
konser veren ünlü sanatçı
Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet’te
bizim, Mustafa Kemal
Atatürk’te bizim" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk
Parkı’nda hayranlarıyla
buluşan Kıraç, sevilen şarkıları
meydanı dolduran hayranları
ile birlikte seslendirdi. Sahne
performansı ile göz dolduran
Kıraç, sahnede hem coştu
hem de kendisini izlemeye
gelenlere unutulmaz anlar
yaşattı. Konser sırasında
açıklamada bulunan Kıraç,
“Fatih Sultan Mehmet’te bizim,
Mustafa Kemal Atatürk’te
bizim. Büyüklerimiz, atalarımız
doğruyu söylemişler

arkadaşlar. Biz sahip
çıkacağız. 'Z kuşağı' diye
bir kuşak yok arkadaşlar,
Türk gençleri var. Z kuşağı
denen şeylere inanmayın.
Tüm dünya çocukları,
gençlerini kandırıyorlar,
sadece bizimkileri değil. Biz
Türk genliğiyiz. Tarihi ile

öyle 100 yıllık, bin yıllık değil
Atatürk’ün deyimiyle en az
7 bin yıllık Anadolu bizim
ülkemiz. Ama bu kafayla
gidersek burayı bizden alırlar.
Hem Fatih Sultan Mehmet’e,
aynı zamanda Mustafa Kemal
Atatürk’e birlikte sahip
çıkacağız” dedi.

DONDURMA BAĞIMLISI KEDI ÇAY

OCAĞININ MASKOTU OLDU
Sivas’ta bir çay ocağının maskotu haline
gelen 'Barut' isimli kedi dondurmaya olan
düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen
videolarıyla ilgi odağı oldu.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan çay
ocağının maskotu haline gelen 'Barut' isimli
kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu.
Dondurma yalamasıyla dikkat çeken kedi
sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin
gündemine oturdu. Videoları izleyen ilçe halkı
ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye
dondurma ısmarlıyor. Barut’un günde bir külah
dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi
Tekin, yavruyken sahiplendiği Barut'u yaklaşık
bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla
müşterilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

PALAMUT FIRTINASI

KAYSERI’DE DE

ESiYOR

“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

Kayseri’de balık mevsiminin başlangıç
balığı olan palamut balığının yoğun ilgi
gördüğünü ifade eden balıkçı Ali Akçakaya,
“Palamut fırtınası yaşanıyor” dedi.
Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte
vatandaşların balığa olan ilgisi arttı. Birçok
balık çeşidi balık tezgahlarında yerini
alırken, sezonun başlangıç balığı olarak
bilinen palamut da vatandaşlar tarafından
adeta kapış kapış alınıyor. Palamudun
bereketli olmasından dolayı diğer balık
fiyatlarının da ucuzladığını söyleyen balıkçı
Ali Akçakaya, vatandaşların palamuda yoğun
ilgi gösterdiğini dile getirerek, “Palamudun
bereketli olmasından dolayı diğer balıkların
da fiyatları ucuzladı. Şu anda en yoğun talebi
palamut balığı görüyor. Palamut balığının
tane fiyatları 250 gramlık olanlar 12,5 TL, 400
gramlık palamut balığı 22,5 TL, 'büyük boy'
dediğimiz 800-900 gramlık palamut balığının
tane fiyatı da 45 TL’den satışa sunuluyor.
Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte
hamsi başlayacak" dedi.

GÖRENLERI
HAYRAN BIRAKIYOR

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan
Kemal Bektaş’a ait 70 yıllık klasik otomobil
görenleri hayran bırakıyor. Oto tamir ustası
Bektaş, Türkiye’de benzerini görmediğini
belirttiği BMW marka aracını 1,5 milyon
liraya varan tekliflere rağmen satmayı
düşünmediğini söyledi.
Amasya’nın Suluova ilçesinde oto
tamir ustası Kemal Bektaş, 70 yıllık klasik
otomobiline gözü gibi bakıyor. 1,5 milyon
liraya varan tekliflere rağmen aracını
satmayı düşünmediğini söyleyen Bektaş,
daha yüksek fiyatlarda teklifleri hak
ettiğini düşündüğü 1952 model aracını
41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok
güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda
kullanmadığını, sadece düğünlerde
konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi. Evli
ve 3 çocuk babası Bektaş, “Araştırmalarıma
rağmen Türkiye’de benzerini bulamadım.
Almanya’da ikinci elleri var. Hurdasına
bile 30 bin euro istiyorlar” dedi. 67
yaşındaki Bektaş, tüm parçaları orijinal olan
otomobilinin kapılarının hepsinin ters yönde
açıldığını, arka kapılarının da TOGG Sedan
konseptine benzerliğiyle dikkat çektiğini
söyledi.
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DEĞiŞMEDi
Yöresel Lezzete hayran kaldılar

YOZGAT’A

GETiREN LEZZET

Sürmeli Festivali etkinlikleri kapsamında Yozgat’a gelen Kayseri Türk
Chopper Kulübü, Yozgat’ın yöresel lezzeti desti kebabına hayran kaldılar.
Kulüp temsilcileri Festivalle de ilk kez
tattıkları desti kebabının lezzetine doyamadılar
ve tekrardan desti kebabı yemek için Yozgat’a
geldiler.
Türk Riders Chopper Kulübü Başkanı Kadir
Şimşek ve Türk Chopper Kulübü Kıdemli Üyesi
Tuğrul Yakupoğlu, Kayseri Türk Chopper
ekibine desti kebabı ikramında bulundu.
Türk Riders Chopper Kulübü Başkanı Kadir
Şimşek, Yozgat’ı her yönü ile tanıttıklarını ifade
etti.
Şimşek, “Kayseri Türk Choper Kulüp Sürmeli
festivalinde testi kebabının tadını beğendikleri
için 12 motor gelip tekrar testi kebabı tatmak
istediler, lise caddesi, nohutlu tepesi, çamlık
turu yapıp, çamlıkta testi kebabı yediler. Yozgat
sürmeli festivalini çok beğendiklerini ve bir
dahaki sefere daha fazla destek vereceklerini
ifade ettiler. Ayrıca yanımızda Lüksemburg’dan
bir misafirimiz vardı o da çamlık ve testi
kebabımızı tatma fırsatı buldu. Her fırsatta
Yozgat’ın güzelliklerini tanıtmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. Murat KARATEKİN

Türkiye Hentbol Federasyonu
Kadınlar 1. Liginde yer alan
temsilcimiz Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübünün grubu değişmedi.
Temsilcimiz geçtiğimiz sezon
yer aldığı A grubunda 2022-2023
sezonunda da yer alacak.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı
Musa Saydam, yeni sezonda da
hedeflerini üst sıralar olduğuna
dikkat çekti.
Saydam, “Yozgat’ımızı kadınlar
hentbol 1. liginde temsil edecek
olan kulübümüz kadın hentbol
takımımız bu sezon A grubunda
mücadele edece. Takımımıza ve
grubumuzda mücadele edecek
olan takımlara başarılar dileriz”
dedi.
9 TAKIM YER ALACAK
Türkiye Hentbol Federasyonu
Kadınlar 1. Ligi A grubunda 2022-

2023 sezonunda 9 takım yer alacak.
A grubunda yer alan takımlar
ise şöyle: "Artvin 7 Mart SK,
Elazığ SYSK, Oğuzeli HEM, Araç
Belediye, Kırşehir Belediye GSK,
Mersin Büyükşehir Belediye,
Olimpik Pazar SK, Samsun GSK,
Sivas Belediye SK, Ortahisar
Belediyesi SK, Yozgat ASP GSK"
FİSKTÜR 27 EYLÜL’DE
Türkiye Hentbol
Federasyonundan yapılan
açıklamada, “2022-23 Hentbol
Sezonu Kadın ve Erkek 1. Lig
statüleri ile grupları belli oldu.
Kadınlar kategorisinde 11'er
takımdan oluşan iki grupta,
erkeklerde ise 9'ar takımdan
oluşan iki grupta oynanacak
liglerin fikstür çekimi 27 Eylül 2022
Salı günü saat 15.00'te Ankara'daki
THF Konferans Salonu'nda
yapılacak” ifadelerine yer verildi.
Murat KARATEKİN

FUTBOLCULARA

MORAL GECESi
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta
mücadele edecek olan temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’nın teknik heyet
ve futbolcuları için moral gecesi
düzenledi. Kırmızı-siyahlı takımın
tesislerinde düzenlenen etkinlikte
Yozgatlı Mahalli sanatçılar, Teknik
Heyet ve Futbolculara unutulmaz bir
akşam yaşattı.
Yozgatspor 1959 FK Başkanı
Kazım Arslan, Selahattin Koştan ve
arkadaşlarına teşekkür etti.
Arslan, “Futbolcularımıza farklı

bir gün yaşatmak istedik. Yoğun
bir antrenman temposu var. Bunun
içinde farklı bir etkinlikle onlara
birazda olsa nefes aldırmak istedik.
Bizleri kırmayarak programımıza
katılan Selahattin Koştan ve
arkadaşlarına teşekkür ediyorum”
dedi.
TATLI İKRAM ETTİLER
Öte yandan Yozgatspor 1959
FK’nın taraftarları Teknik Heyet ve
Futbolculara tatlı ikramında bulundu.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

