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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı..

KISITLI DÖNEM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda kısıtlamaların artırılmasına karar
verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı, vatandaşı uyardı.

TEDBİRLER ARTTIRILDI
Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz covid19
salgınında vaka sayıları ile vefat edenlerde büyük
bir artış yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca
kısıtlamalar da artırıldı. İlk önce hafta sonları
ile ilgili kısmı bir kısıtlama yapıldı. Ancak bu
durum yeterli olmadı. Vaka sayılarındaki artış ile
kaybettiğimiz canlar bunun en büyük göstergesi
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yapılan toplantıda kısıtlamaların
artırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan bu kısıtlamalarla ilgili açıklama
yaptı, vatandaşı uyardı. >>> 3. SAYFADA
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5
arasında genel sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı
21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz
devam edecektir. Üretim tedarik lojistik
sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak
sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve
paket servisi verecek yerler hafta sonu
kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet
veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını
kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı
faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara
vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde
mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir
araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla
30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da
geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme
havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara
verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına
geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek
kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile
sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri
hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı
ve güvenliği uzmanı tarafından salgın
tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde
denetlenecektir.

Yozgat Belediyesi

esnafın yanında
Yozgat belediyesi tarafından başlatılan
kampanya ile servis şoförlerine ve kahvehane
işletmecilerine gıda paketleri hazırlanarak
dağıtımına başlandı. Yozgat Belediyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan “Koronavirüs Ek
Tedbirlerinin” ardından, salgından dolayı
çalışamayan servis şoförlerine ve işyerleri
kapatılan kahvehane işletmecilerine gıda ve
hijyen paketleri hazırladı. >>> 4'TE

Çekerek ürünleri

VATANDAŞ NE DiYOR?
Çamlık Gazetesi olarak
sokağın nabzını tutmaya
devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanan yeni tedbirleri
Yozgatlılara sorduk.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
açıkladığı yeni
koronavirüs tedbirlerini
vatandaşlar olumlu
karşıladı. Bazı vatandaşlar
ise alınan tedbirlerin
yeterli olmadığını
düşünüyor. > 3'TE

İsmail Erkoç: Bence
bizler için yeterli
değil. Çünkü daha
artıyor vakamız. Bizde
bundan fırsat bulup
aksini yapıyoruz. Ben
71 yaşındayız. Saat
10:00’dan 13’e kadar
çıkıp işimi halledip
evime koşuyorum.

Emine Uzunyol:
Hükümetimiz
doğrusunu düşünüyor.
Gerektiği kadar
yapıyorlar.
Bence yeterli bir
karar. Çünkü devamlı
düşünüyorlar.
Bir sürü danışmanı
var.

YASAK BAŞLADI

tarım marketlerde
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kadınların el
becerileriyle mutfaklardan eksik olmayan bir
lezzet haline gelen kuşburnu marmelatı ve
üzün pekmezi belediye desteğiyle Tarım Kredi
Kooperatifi ile anlaşma sağlayarak Tarım Market
raflarında yerini alacak. >>> 2 SAYFADA

Boğazlıyan Belediyesine

Sıfır Atık Belgesi

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçe Belediyesi “Sıfır
Atık Belgesi” almaya hak kazandı. >>> 4'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında,
yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının
ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak,
sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün
gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel
sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır.
Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat
21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar
geçerli olacak" dedi.

ALİ KEVEN'DEN

TEPKİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Kabine toplantısı sonrası açıkladığı hafta içi
ve hafta sonu kısıtlamaları sonrası sosyal
medya twitter hesabı üzerinden tepki
gösterdi. >>> 6'DA
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Ben de Düşünüyorum Acaba Doğru mu Bunlar ?

AHMET
SARGIN
“Virüs nedeniyle
yaşananlar batının ne
kadar hassas olduğu
yanında dünyada çok
önemli gelişmelerin
olacağının da göstergesi. Zira arka planda
istihbarat savaşları
var.
Ebola, Mers ve
Sars'tan çok daha ciddi bir salgın hastalık
kol geziyor dünyada...
Batı dünyası kendini sorgularken kendine
her alanda yeten ve
göbeğini kendi kesen
Türkiye salgının başladığı dönemde yardımlarıyla Avrupa'ya
ve tüm dünyaya umut
olmuştu.
Amerika, corona virüsün ortaya çıkışı ile
ilgili kendilerine yönelik komplo teorilerinin
arkasında Rusların
dezenformasyon kampanyasının olduğunu

iddia ediyorlardı!.
Bu teorilerde
ABD'nin Çin'e karşı
bir ekonomik savaş
için virüsü kullandığı
da iddia edilmişti ama
Rusya iddiaları kabul
etmemişti..
Rus medyası ise
virüsün yayılmasında
Wuhan'ın seçilmesinin nedenini BSL-4
Laboratuarına CIA
ve Pentagon'un örtü
sağlaması, Demokrat
Parti ve medikal derin
devletin Çin hükümeti
ile işbirliği yaparak corona virüsü ile Trump'ı
devirmeye çalıştıkları
iddialarda bulunmuşlardı.
Bu İddialar arasında
virüsün Ekim 2019'da
Wuhan'da yapılan
Dünya Ordu Oyunlarına gelen ABD atletleri
tarafından yayıldığı
ve bu askerlerin biyo-savaş operatörleri
olduğu iddiası da yapılmıştı.
Arap medyası ise
corona virüsün ABD
tarafından aşı satmak
için üretildiğini ve
Çin'e karşı ekonomik
ve psikolojik savaşın
bir parçası olduğundan
eminiz diyorlardı...
Virüsten en fazla
etkilenen ülkelerden

biri olan İran, corona virüs ile ABD'nin
kendilerinden intikam
aldığını savunuyordu?
Yani küresel sermayenin biyolojik savaş
alanındaki geçmişi de
masum değildi.. Başta
ABD ve Avrupa içine
dağılan ve başını Rockefeller ve Rothschilds
gibi ailelerin çektiği
zengin iş adamlarının
oluşturduğu milliyetsiz
çıkar ağının asıl hedefi, babadan oğula
geçen oligark grubun
altında tek bir dünya
hükümeti kumaktı ve
böyle bir dünya için bir
milyar nüfus yeterliydi!..
Bu ağın önde gelen
ismi kim mi? Bill Gates! Küresel Sermaye
ve Nüfus Azaltma Projesi yani yeni dünya
düzeninin ilk taslağı,
Londra'da yapıldı. Yeni
Dünya Düzeni planı
içinde; küresel nüfusu
azaltacak bir mühendislik çalışması yani
virüsler, aşılar, genetik olarak oynanmış
yiyecekler vardı.
Gerçek şu ki
1920'lerden itibaren
'negatif soybilim' çalışmaları ile istenmeyen
ırk ya da nüfusun yok
edilmesi hedeflenmiş-

ti. İlk uygulaması ise
Hitler tarafından Yahudiler üzerinde denendi.
1939'daki Negro
Projesi'nde ise hedef
siyahilerdi. 1970'lere
kadar yapılan Yeşil
Devrim çalışmaları
da genetiği değiştirilmiş gıdalar nüfus
kontrolünü sağladı.
Dünya nüfus azaltması ve GMO'lar büyük
bir stratejinin parçası
ve dünya nüfusunda
önemli bir azaltmayı
hedeflemekti. Rockefeller Vakfı'nın büyük
stratejisi içinde, bitkiler ve hayvanların
genetiği ile ilgili araştırmalar da bu nedenle
iç içe devam etti ve
ediyor.
Amerika'ya göç
eden İngilizler çiçek
hastalığı bulaştırılmış
battaniyeleri kullanıyorlardı neden mi?
Kızılderili nüfusunu
yok etmek için..
Rockefeller Vakfı,
Nüfus Konseyi, Dünya
Bankası, BM Kalkınma Programı ve daha
niceleri Dünya Sağlık
Örgütü ile birlikte 20
yıl boyunca, tetanos
ve diğer aşıları kullanarak üremeyi önleyici
aşı üzerinde çalıştılar.
1978-1981 yılları ara-

sında ABD hükümeti
tarafından uygulanan
Hepatit B aşısı sonrası
AIDS mikrobu dünyaya yayıldı.
O zamandan beri
Afrika'da nerede ne
kadar maden varsa
o kadar HIV ve iç savaş oldu. Bu hastalıklardan Batının çok
uluslu madencilik, ilaç
ve gıda şirketleri hep
karlı çıktı. Amaç sadece para kazanmak
değil, dünyanın ve
insanlığın geleceğine,
kimlerin yaşayacağına
ve yöneteceğine karar
vermekti.
İşte bu süreç COVID-19'a giden yolun
kısa özeti gibi..
Gates 2017'de yapılan
Davos Dünya Ekonomik Forumunda epidemic hastalıklara karşı
hazırlık için bir inisiyatif başlattı. COVID-19
öncesi neler mi oldu?
ABD-Maryland'ta bir
biyo-silahlar laboratuarı coronavirüs için
2018'de patent aldı.
Ancak 2019'da
güvenli olmadığı için
aniden kapatıldı ve
o günlerde pek çok
patojenin kaybolduğu
ortaya çıktı.
Ekim 2019'de Çin'in
Wuhan şehrinde coro-

navirüs çıkmadan iki
ay önce Johns Hopkins
Üniversitesi'nde corona virüs bilgisayar
simülasyonu oynandı.
Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik
Forumu ile Bill ve Melinda Gates Vakfından
başkası değildi.
Senaryoya göre,
Brezilya'da bir çiftlikten yola çıkan coronavirüs önce hava yolu
ile Portekiz'e sonra
ABD ve Çin'e ulaşıyor.
O senaryoya göre 18
hafta içinde 65 milyon
insan ölecek ama belli
bir hızda devam edecek, küresel nüfusun
%80-90'ı öldüğünde
etkili bir ilaç bulunacak..
Baltimore'da yapılan bilgisayar simülasyonundan iki hafta
sonra Wuhan'da ilk
COVID-19 görüldü...
Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart'ta COVID-19?u pandemik
yani salgın hastalık
ilan etti. Ancak, salgın
hastalık halinde enfeksiyon sonucu ölümlerin %12'den fazla
olması gerekiyordu
Bu Avrupa'da %0.4
, İtalya %6 Çin'de ise
Mart başında %3 civarındaydı yani oldukça

düşüktü. Bu durumda
hastalığın pandemik
olmasına kim karar
verdi ve WHO kim için
çalışıyor.
WHO'nun kararından
sonraki adım ise aşı
üretimi için baskı yapılması oldu. Zorlama
aşı, büyük ilaç, oyunun aracıydı...
Peki bulunacak aşı
ne kadar güvenli olacak ne de olsa amaç
nüfusu azaltmakta...
Bu virüsü üretebilecek
seviyede teknolojiye
sahip biyo-savaş labarotuvarları sadece
ABD, İngiltere, İsrail,
Kanada ve Avustralya'da var.
Tüm bu teorilere karşın bazı bilim
insanları da COVID-19'un laboratuarda üretilmediğini ve
biyolojik silah olmadığını savunuyor. İşte
bu bağlamda biyolojik
savaş, asıl savaşın bir
parçası olan mikroplarla olan bir savaş.
1928 yılında çıkan ve
50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol virüsü ABD'de
üretildi tıpkı. 2009'da
ortaya çıkan H1N1 Kuş
Gribi ve AIDS gibi.”
(Basından Seçtiklerimiz !)

Sorgun'a ikinci bir bulvar
Yozgat’ın Sorgun Belediyesi
altyapı çalışmalarının tamamlandığı
bölgelerde asfaltlama çalışmalarını
sürdürüyor.
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci yaptığı açıklamada;

“Ekiplerimiz asfaltlama
çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde
bulunan ikinci bulvarımız İlyas
Arslan Bulvarı da yeni görüntüsü
ile görenleri kendine hayran
bırakacak. Sürücülerimiz için ise

konforlu bir sürüş sağlayacak.
Altyapı sorunu olmayan, yolu,
kaldırımları ve aydınlatmaları ile
modern bir bulvarı daha ilçemize
kazandırmamıza çok az kaldı”
dedi. Tarık YILMAZ

Çekerek ürünleri

tarım marketlerde
Çekerek Kuşburnu Marmelatı ve
Çekerek Üzüm Pekmezi yerlerini
alacak.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Bugün İlçe Kaymakamımız Hüseyin
Kaptan ile beraber hazırlanan ürünlerin
sevkiyatlarını yerinde inceledik.
İnşaallah önümüzde ki senelerde
oluşturduğumuz Kuşburnu ormanları
ve Üzüm bağları ile Markalaşma
yolunda emin adımlarla ilerlemiş
olacağız.
Bu güzel lezzeti tatmanız için
hemşehrilerimizden Tarım Kredi
Kooperatifine ait Tarım Marketlerden
Çekerek Üzüm Pekmezi ve Çekerek
Kuşburnu Marmelatlarını alarak
mutfaklarını donatmaları, yerelde
kalkınmanın modelini oluşturan bu
güzel birlikteliği pekiştirecek ve
Çekerekli hanımlarımızın ellerinden
güzel lezzetler mutfaklarımıza
taşınacaktır” dedi. Tarık YILMAZ
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde
kadınların el becerileriyle mutfaklardan
eksik olmayan bir lezzet haline gelen
kuşburnu marmelatı ve üzün pekmezi
belediye desteğiyle Tarım Kredi
Kooperatifi ile anlaşma sağlayarak
Tarım Market raflarında yerini alacak.
KALKINMA YERELDE BAŞLAR
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır yaptığı açıklamada; “Bölgemizde
yetişen Kuşburnu toplanılarak Üretim
merkezimizde Marmelat , Çekerek
Bağlarında yetişen Üzümler Pekmez
olarak kadınlarımızın el becerileriyle
mutfaklarımızdan eksik olmayan bir
lezzet haline geliyor.
Yerelden Kalkınma olarak her
hanemizin üretim merkezi haline
dönüştürülmesini hedefleyerek
çıkmış olduğumuz bu yolda hanım
kardeşlerimize verdiğimiz destek ile
Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşma
sağlayarak Tarım Market raflarında
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olsun
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Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

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

BASIM YERİ

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

DOLAR

Alış: 762,13
Satış: 806,96

Alış: 7,76
Satış: 7,79
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Siyaset üstü Çayıralan ve…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Çayıralan’a dair
yazılarımın belki de
tamamına yakınında
ilçenin bereketli ve
göçle sahipsiz kalmış
topraklarından,
Göçün kaderini en
derinlerde hisseden
insanından,
Gurbetçisini, doğalgaz beklentisini,
yüreği güzel insanlarının dünyasını dilim
döndüğünce kaleme
almaya, anlatmaya
çalıştım.

Bu gün Çayıralan
Belediye Başkanı
Ömer Codar’ı konuşalım istiyorum.
İsimler üzerinden
konuşuyorsam eğer,
kara kaşı, kara saçı,
endamı, boyu posu
değil insana bakış
açısından dem vurmaya çalışırım.
Ve mümkün mertebe insana dair bakış açımı olabildiğince demleyip, o demle
dökülenleri aktarmayı bir meslek etiği
olarak gördüğümü
özellikle belirtmek
istiyorum.
Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar da, bu gün Yozgat, ilçe ve beldeler
genelinde belediye
başkanları arasında
oluşan sinerjinin,
siyaset üstü duruşun
makama yansıyan

yüzü oldu ilçesinde.
Çayıralan’da yaşamış bir basın mensubu olarak siyaset
üstü bir kimlikle insanları kucaklamanın
ne anlama geldiğini
pekala bildiğimi hiç
tereddüt etmeden
söylemek istiyorum.
Ayrışmanın, zıtlaşmanın, kutuplaşmanın hangi din ve
millette olursa olsun
acı verdiği gerçeği
ile konuşacak olursak Çayıralan gibi
insani ve toplumsal
ilişkilerin akrabalık
derecesinde iç içe
yaşanmış bir ilçede
sağdan-soldan, senden-benden ayrışmanın neden olacağı
tahribatı bir düşünün
hele.
Sayın Codar, göreve geldiği günden
bu tarafa bu tahri-

bata neden olacak
ayrışmaya müsaade
etmeyen CHP’li ama
CHP’li olduğunu başkanlık makamında
unutturmuş bir belediye başkanı.
Makam kapısını
tüm ilçe halkına sonuna kadar açmış,
O makamdan içeri
girenlerin taleplerine
hakkaniyet ölçüsünde yanıt vermiş,
Adalet ve eşitlik ilkesinden taviz vermemiş bir belediye
başkanı.
Tüm bunları söylerken ilçenin her
partiden insanı ile
birebir görüşerek de
bir şekilde kanaat
oluşturduğumu belirtmek istiyorum.
Tek başına gözlemlemek, değerlendirmede bulunmak
yorumlara duygusal-

lık katabileceğinden
özellikle insanları da
dinleyerek oluşturduğum bir kanaati
sizlerle paylaşmak
istedim bu gün.
Her ilçede bütünleştirici olmak, tarafsız
durmak, insanları
kucaklamak önemlidir belki ama Çayıralan’da iki kez önemlidir.
Çayıralan, geçmişi
CHP’li, sonrasında
2-3 dönem AK Parti
ile oluşan sağ partilerle yönetilmiş hassasiyetleri zirvede
olan bir ilçemiz.
Bu gün CHP’den
kazanan bir belediye başkanının hakkaniyet ölçüsünde
sergilediği duruşun
ne anlama geldiğini
geçmişin değişkenliğini göz önüne alarak değerlendirmek

gerekiyor.
Siyasi çekişme, seçim rekabeti, zaman
zaman partiler arası
muhalif duruş elbette
ki olacak.
Lakin, hizmet
makamını siyasete
bulaştırmadan, karıştırmadan bir duruş
sergileyebilmektir
asıl olan.
Ki, Sayın Ömer
Codar, bunu ziyadesiyle ortaya koyan
bir belediye başkanı.
Çayıralan’ın hakkaniyetli, eşitlik ilkesinden taviz vermeyen,
mütevazi, samimi ve
de halktan bir belediye başkanı ilçesine
de mutluluk getirir.
Muhalif belediyelerin
kaderidir, maddi imkanların yoksunluğu,
eksikliği ile mücadele
etmek.
Sayın Codar da bu

durumu yaşamasına
rağmen, mücadeleden ve hizmet noktasında yelpazeyi genişletmekten de geri
durmamış.
Son dönemde ilçeye
bağlı köylerle de belediye-köy sinerjisi
oluşturmuş.
Muhtarların tamamı
ile diyalog kapılarını aralamış ve acil
ihtiyaçlarında belediyenin imkanlarını
seferber etmiş.
Köy toplantılarına
katılıp, muhtarları
ve köy ahalisini dinleyerek Çayıralan’ın
mevcut mahalleleri
ile değil topyekün
köyleri ile ‘Ömer
Başkan’ hüviyetini
kazanmış.
Ne diyelim, Allah yolundan şaşırtmasın,
gayretinden eksiltmesin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı..

KISITLI DÖNEM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda kısıtlamaların artırılmasına karar
verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı, vatandaşı uyardı.

TEDBİRLER ARTTIRILDI
Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz covid19
salgınında vaka sayıları ile vefat edenlerde büyük bir
artış yaşanmaya başladı. Hal böyle olunca kısıtlamalar
da artırıldı. İlk önce hafta sonları ile ilgili kısmı bir
kısıtlama yapıldı. Ancak bu durum yeterli olmadı. Vaka
sayılarındaki artış ile kaybettiğimiz canlar bunun en
büyük göstergesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda kısıtlamaların
artırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan bu kısıtlamalarla ilgili açıklama
yaptı, vatandaşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs
salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini
vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini
açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün
gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa
çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu
sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'den pazartesi
sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak" dedi.

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5
arasında genel sokağa çıkma sınırlaması
uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı
21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz
devam edecektir. Üretim tedarik lojistik
sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak
sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve
paket servisi verecek yerler hafta sonu
kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet
veremeyecektir.

Başkan Nezih Yalçın;

Her türlü
desteğe hazırız

VATANDAŞ NE DiYOR?
Çamlık Gazetesi olarak sokağın
nabzını tutmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan yeni tedbirleri
Yozgatlılara sorduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın açıkladığı yeni koronavirüs
tedbirlerini vatandaşlar olumlu karşıladı.
Bazı vatandaşlar ise alınan tedbirlerin
yeterli olmadığını düşünüyor.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını
kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı
faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara
vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde
mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir
araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla
30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da
geçilmeyecektir.

İsmail Erkoç: Hatta
bunlara da çıkmak
istemiyorum. Çünkü
bunlar bizim sağlığımız
için. Bunlar inşallah
geçecek. Biz bütün
olursak olumlu olacak.

Ali Şahin: Biraz daha
kısıtlasalar iyi olurdu.
Çok güzel ve yerinde
bir karar.

Abdullah Kılıç: Yerinde
bir karar. Vatandaş
sağlığı için yapıyor.
Yoksa kendi için
yapmıyor.

Ülkü Suntaş: Çok
iyi. Kısıtlansın. Ben
kısıtlamanın olmasını
istiyorum. Hatta daha da
artsın. Çünkü vakalar
çoğalıyor.

Mustafa Arslan: Yeterli
bulmuyorum. Yeterli
bulmadığım işe bir kere
akşam içeri kapanıyoruz.
Gündüzleri insanlar yine
sokaklarda. Bu dolaşırken
virüsü kapıp akşam eve
geliyor. Doğrusu bunun 1415 gün bir kapanma ile daha
faydalı olacağı kanaatindeyim.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme
havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara
verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına
geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek
kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile
sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri
hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı
ve güvenliği uzmanı tarafından salgın
tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde
denetlenecektir.

Emine Uzunyol:
Hükümetimiz doğrusunu
düşünüyor. Gerektiği
kadar yapıyorlar. Bence
yeterli bir karar. Çünkü
devamlı düşünüyorlar.
Bir sürü danışmanı var.
Onlar bizim iyiliğimizi
düşünüyorlar.

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın yapımı devam
eden Akdağmadeni İmam Hatip Külliyesi
Tatbikat Camisi’ni ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih
Yalçın yapımı devam eden Akdağmadeni İmam
Hatip Külliyesi Tatbikat Camisi’ni ziyaret ederek
incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları
yakından inceleyen Başkanımız Cami Yaptırma
Derneği Başkanı Rıza Çelikel’den bilgi aldı,
gayretli çalışmaları dolayısıyla kendisine
teşekkür etti. Yapımı tamamlandığında
Akdağmadeni’nin en güzel camilerinden biri
olacağını belirten Belediye Başkanı Yalçın;
“Akdağmadeni Belediyesi olarak yapımı
devam bu nadide esere her türlü desteği
vermeye devam ediyoruz. Rabbimiz “Allah’ın
mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe
inanan kimseler imar ederler.” buyurmaktadır.
Bizim de hem kurum hem de şahıs olarak bir
hissemiz varsa ne mutlu” dedi. Tarık YILMAZ

GÜNCEL
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En büyük görev Belediye’nin

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Haziran ayında
"Yozgat Hayvan Hakları Ekibi" bir çok
ilçemiz de ve Boğazlıyan da ziyaretlerde
bulundu. Boğazlıyan
belediyemizi, Boğazlıyan Kaymakamlığını
ve Boğazlıyan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmişlerdi. Her
bir birimin bu konuda
farklı görevleri var elbette. Ama en büyük
görev belediyeye dü-

şüyor. Kanun gereği
Belediye sokak hayvanlarını kısırlaştıracak, tedavi edecek ve
tekrar aldığı ortama
bırakacak. Bu sayede hem hayvanların
sayısı kontrol altına
alınmış olacak, hem
de sokaktaki çoğalan
hayvanlarla ilgili vatandaşın şikayeti azalmış olacaktır. Mevzu
ile alakalı, belediye
başkanının arkadaşlarımıza söylediği şey,
en kısa zamanda bir
kısırlaştırma istasyonu kuracağı ve hayvanları tedavi edip
kısırlaştırma yapacağı
yönündeydi. Kısırlaştırma merkezi ile ilgili
bakanlığa yazı yazdığını ve oradan cevap
beklediklerini söylemişlerdi.

Ama aradan 5 ay
geçmesine rağmen
maalesef bu konuda
bir gelişme olmadı.
Sorunlara ne kadar
hızlı çözüm üretilirse
yaşanan sıkıntılar da
o derece azalacaktır.
Son günlerde Boğazlıyan sınırları
içerisindeki çöplükte
çok sayıda hayvan
ölülerini orada yaşayan bir vatandaşımız
kameraya çekip ve
sosyal medyada paylaştı. Bu durum hem
Yozgat'ta yaşayan
hayvan severleri, hem
de sosyal medyada
takipçi olan insanları
derinden üzdü. Ayrıca
hasta bir köpeğimiz
için kendi aralarında
para toplayan duyarlı
insanlar Yozgat'taki
imkanlar kısıtlı olduğu

için Ankara-Kayseri
gibi büyük bir şehirde
tedavisini yaptıracaktı
Boğazlıyan da yaşayan bir hayvan sever
tarafından bakımı
yapılıyordu. Şikayet
üzerine o hayvanın da
ortadan kaybolduğunu
üzüntüyle öğrendik.
Hayvanların neden
öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü
hakkında herhangi bir
bilgiye sahip değiliz.
Fakat video görüntülerinde de olduğu gibi
onlarca hayvan öldürülüp çöplük bölgesine
atılmıştır. Yüreğimiz
dağlandı nasıl kıyarsınız o masum canlara! Nasıl yaparsınız
bu katliamı! Kayseri
ye gönderiyoruz diye
aptal yerine koyuyorsunuz bizi. Kay-

seri’ye değil ölüme
gönderiyorsunuz ne
istiyorsunuz onlardan
ne alıp veremediğiniz var. Boğazlıyan
da Samsun da başka
bir yerde yapılan bu
canilikten utanıyorum
kahroluyorum aklımın
almadığı; bu caniliğe
göz yuman gece yarısı
torba torba yasa çıkaran Devlet neyi bekliyor hala. Kimseyi töhmet altında bırakmak
istemiyorum ama Sayın Boğazlıyan Belediye Başkanım bu konuda sizden bir açıklama
bekliyor verilen sözlerin yerine getirilmesini
diliyorum.
NEYDİ BU KADAR
ACELEN BE HAKAN
Hakan Güner. Yıllardır tanırım kardeşi yakın arkadaşım

Yozgat Belediyesi

esnafın yanında

Yozgat belediyesi tarafından
başlatılan kampanya ile servis
şoförlerine ve kahvehane
işletmecilerine gıda paketleri
hazırlanarak dağıtımına başlandı.
Yozgat Belediyesi Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanan “Koronavirüs Ek
Tedbirlerinin” ardından, salgından
dolayı çalışamayan servis şoförlerine
ve işyerleri kapatılan kahvehane
işletmecilerine gıda ve hijyen paketleri
hazırladı.
Belediye Başkanı Celal Köse,
Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak,
süreç içerisinde mağdur olan
hemşehrilerimize bir ailenin gerçek
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
hazırlanan gıda ve hijyen paketleri
dağıtılmaya başlandığını söyledi.
Hazırlanan gıda ve hijyen paketleri ile
ilgili açıklamalarda bulunan Belediye
Başkanı Celal Köse, "Yozgat Belediyesi

olarak hem Yozgatlı hemşehrilerimizin
sağlığını korumak hem de günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak için
var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın
sürecinde işyerlerini kapatan
kahvehane işletmecilerimiz ve servis
şoförü esnaflarımız için dolu dolu gıda
ve hijyen paketleri hazırladık” dedi.
Hazırlanan paketlerin kısa sürede
ulaştırılacağını belirten Belediye
Başkanı Celal Köse, “Hazırlanan
paketlerimizde bir ailenin gerçek
ve temel ihtiyaçlarını baz aldık.
İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz
mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin
mağduriyetini biraz olsun giderir. Biz
hazırladığımız kolilerimizi bir yardım
değil, esnaf kardeşlerimize destek
olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi
biz bize yeteriz. Zor günlerinizde
yaınızdayız" diye konuştu.

Hazırlanan Gıda ve Hijyen paketlerinin
içeriği; "Yemeklik yağ 4 litre 1 adet, Un
5 kg 1 adet, Zeytin 1 kg 1 adet, Baldo
pirinç 2.5 kg 1 adet, Çay 1 kg 1 adet,
Beyaz peynir 800 gr 1 adet, Yumurta
30'lu 1 Adet, Toz şeker 1 kg 3 adet,
Kaşar peynir 400 gr 1 adet, Makarna
500 gr 8 adet, Helva 700 gr 1 adet,
Vişne reçeli 1 adet, Kayısı reçeli 1 adet,
Çilek reçeli 1 adet, Domates salçası
1 kg 2 adet, Çokokrem 500 gr 1 adet,
Çikolatalı gofret 24 adet, Kuru maya 100
gr 1 adet, Margarin 6'lı paket 1 adet,
Tuz 750 ml 1 adet, Pilavlık bulgur 1 kg
2 adet, Nohut 2 kg 1 adet, Kuru fasulye
1 kg 1 adet Kırmızı mercimek 1 kg 2
adet, Deterjan 4 kg 1 adet, Çamaşır
suyu 1 litre 1 adet, Bulaşık deterjanı
1 kg 1 adet, El sabunu 800 gr 1 adet,
Zeytinyağlı sıvı el sabunu 1 adet,
Şampuan 500 ml 1 adet, Bulaşık süngeri
1 adet, Peçete 1 paket, Islak havlu 90'lı
1 adet." Murat KARATEKİN

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

annesi babası iki
mükemmel insan...
Ahmet Amcam. O kadar kalender o kadar
kibar ki yeri bambaşkadır bende. Hakan
da öyleydi kibardı
saygılıydı oğluna o
kadar düşkündü ki
dünya bir tarafa oğlum bir tarafa derdi.
Gülünce gözlerinin içi
gülerdi. Hayat doluydu hala inanamıyorum
neden niye bu acele.
Hepimizi çok üzdün
neydi alıp veremediğin niye sığdıramadın
kendini bu dünyaya.
Hem kızıyoruz hem
üzülüyoruz annen baban kardeşlerin oğlun
eşin hepsi kahroldular
ah dedim keşke yetebilseydik keşke yetişebilseydik sana. Bak
ne çok sevenin varmış

cenazen bu dönemde
tıklım tıklımdı. Mekanın cennet olsun
arkadaşım seni hiç
unutmayacağız..
KÖTÜ BİR HAFTA
Nasıl kötü bir haftaydı bu. Hakan’a yanarken çok sevdiğim
arkadaşım Muhsin Er’i
kaybettik. Yeni bebeği
olmuştu inanamadım.
Yolda karşılaşınca
hal hatır sorardı. Ne
yazı ki Muhsin de TV
de gördüğümüz vefat
sayısı rakamlarının
içine girdi. Hiç biri
rakamdan ibaret değil
o rakamlar düştüğü
yeri yakıyor. Dünya
iyisiydi ailesine sabır
diliyorum. Mekanın
cennet olsun Muhsin.
Hiç incitmedin kırmadın kimseyi Rabbim
de seni incitmesin.

Boğazlıyan Belediyesine

Sıfır Atık Belgesi
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçe
Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi”
almaya hak kazandı.
Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır
Atık Yönetim Sistemi’ni kuran
Boğazlıyan Belediye Başkanlığı,
Temel Seviyede Sıfır Atık
Belgesi için yönetmelikte yer
alan gerekli kriterleri sağlayarak
Sıfır Atık belgesini aldı.
Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğü tarafından
tescillenen Sıfır Atık Belgesi,
Belediye Başkanlı Gökhan
Coşar’ın çevre hassasiyetini
gözler önüne bir kez daha
sermiş oldu.
Başkan Coşar yaptığı
açıklamada;
“Temiz bir gelecek,
yaşanılabilir çevre bırakmak için
ilk günkü kararlılık ve titizlikle
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi. Tarık YILMAZ
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“Bekle,
yakında
tâyinin
çıkar!”

HÜSEYİN
KOÇ
Kuzey Afrika’da
yetişen ve kabr-i
şerîfi Hamisre
mevkîinde bulunan
Ebül Hasan-ı Şâzilî
hazretlerinin talebesinden biri, rüyâda
Resûlullah Efendimizi gördü bir gece...
Elinde güzel bir
“tâc” vardı.
Onu giydirdi gencin başına.
Genç çok sevindi.
Ne yapacağını
şaşırdı.
Ve heyecan içinde uyandı uykudan.
Hemen doğrulup
fırladı ayağa.
Abdest alıp namaz kıldı.
Rüyâdan çok
duygulanmıştı!
Kendi kendine;
“Acaba tâbiri
nasıldır?” diye düşünüp zor etti sabahı.
Ve erkenden
koştu huzura.
Rüyâyı anlatacaktı.
Tâbirini soracaktı.
Mübârek zât,
sevgiyle bakıp sordu
bu talebesine:
“Sen bu gece
rüyâ mı gördün
evlâdım?”
“Evet hocam.”
“Peygamberimizi
mi gördün?”
“Evet efendim.”
Büyük velî, rüyâsını baştan sona
kadar anlatıp;
“Mübârek olsun
evlâdım. Çok güzel,
mânâlı bir rüyâ görmüşsün” buyurdu.
Delikanlı heyecanlıydı!
Sordu hemen:
“Tâbiri nedir hocam?”
Buyurdu ki:
“Bu, yakında
kadı/hâkim olacağına alâmettir oğlum.
Bekle, yakında çıkar
tâyinin.”
Çok geçmedi.
Gerçekleşti bu iş.
Kadı olarak tâyin
edildi bir beldeye...
“ÖYLEYSE BIZ
GIDELIM”
Sultan Mahmûd-u Gaznevî,

ordusuyla Harkan
yakınlarından geçerken bir adamını Ebül Hasan-ı
Harkânî hazretlerine gönderip,
mümkünse yanına
gelmesini ricâ etti.
Büyük velî;
“Gelemem!” buyurdu.
Durumu bildirdiler.
“Öyleyse biz gidelim” dedi.
Ancak hoşuna
gitmedi bu hâl.
Onun için “gururla” geldi.
Ve selâm verdi.
O, ayağa kalkmadı.
Oturduğu yerden
aldı selâmını.
Bu hâl de hoşuna
gitmedi.
Ve sordu ki:
“Efendim, hocanız Bâyezid-i
Bistâmî nasıl bir
kimseydi?”
Buyurdu ki:
“O, öyle yüksek
bir velî idi ki, onu
gören, mutlaka
îmâna gelirdi.”
Sultan Mahmud;
“Nasıl olur, Kureyş kâfirleri Resûlullahı yüzlerce defa
gördüler de yine
îmân etmediler.
Sen ise Bâyezid’i bir
defa gören, îmân
ederdi diyorsun”
dedi.
Büyük zât;
“Onlar, Resûlullah’ı peygamber
olarak değil, Abdullah’ın yetîmi olarak
gördüler.
O gözle baktılar,
onun için îmâna
kavuşamadılar”
buyurdu.
Sultan, bu cevâbı
çok beğendi. Gururunu atıp tevâzuya
büründü. İzin alıp
çıkarken, büyük
velî ayağa kalktı
ve ayakta uğurladı
kendisini.
Sultan edeple
sordu:
“Geldiğimde
ayağa kalkmadınız,
şimdi ayakta uğurlarsınız, hikmeti
nedir?”
Buyurdu ki:
“Önce kibirle
gelmiştin, onun için
kalkmadım. Şimdiyse tevâzuya büründün. Tevâzu edeni,
Hakk teâlâ yüceltir.”

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Jandarma göz açtırmıyor!
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde
İl Jandarma ekiplerince düzenlenen
operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser
niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli
gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma ekipleri, Akdağmadeni

ilçesinde bir dinlenme tesisinde içerisinde
tarihi eser olduğu ihbarını aldığı aracı
durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada değişik
dönemlere ait olduğu belirlenen 19 gözyaşı
şişesi, 6 adet çömlek, 2 adet sikke, 1 mühür,

1 adet öküz heykeli, 1adet şamdan ve altlığı,
4 adet balta, 3 adet metal ok ucu ve bir
adet figür olmak üzere 39 parça tarihi eseri
ele geçirdi.Cumhuriyet Başsavcılığının
talimatıyla S.Y., M.İ. ve U.K. isimli şahıslar
gözaltına alındı. İHA
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Dilek Taşı Filmi

Yozgat'ta çekilecek
Türkiye’nin tanınmış film şirketlerinden
biri olan HMK Yapım tarafından planlanan
“Dilek Taşı” isimli komedi, macera, aksiyon
türündeki sinema filminin tamamının Yozgat
ve bazı ilçelerinde çekileceği açıklandı.
Yönetmenliğini tanınmış isimlerden Murat
Kuşcu'nun yapacağı “Dilek Taşı” filminin
çekim öncesi yapım şirketi Yozgat'ta mekan
çalışmalarına başladı. Türkiye'nin dışında
15 ülkede vizyonda olacak. Ünlü oyuncu
kadrosu, sürpriz oyuncularda olacak filmde
ve Yozgatlı yetenekli oyuncularada yer
verilecek.
HMK film şirketi de "Dilek Taşı" filmini,
iç anadolunun güzel şehirlerinden Yozgat'ta
çekmeye karar verdiklerini açıklayan Kuşcu,
filmin Yozgat'ta çekilecek olması sebebiyle
Yozgat'ın tanıtımına katkı sağlayacağını
açıkladı.
Yönetmenliğini Murat Kuşcu'nun yapacağı
sinema filminin oyuncu kadrosunda Mehmet
Çepiç, Çorumlu Amir, Tevfik İnceoğlu,
Şehnaz Dilan, Jale Ak, Nesrin Bektaş ve
ünlu oyuncu kadrosunun yanında Yozgatlı

yetenekli oyuncularada yer verilecek filmde,
Kerem Alışık filmde sürpriz konuk oyuncu
olarak oynayacak,. Filmde Yozgat'ın genel
olarak lanse edilmesinin daha sağlıklı
olacağını bildiklerini ve bunun içinde
çalışacaklarını açıkladı.
Filmin çekimlerine 2021 Ocak ayında
başlayacaklarını, br ay sürecek çekimlerin
ardından yıl sonuna doğru da vizyona
girmesinin planlandığını ifade eden Kuşcu,
“Filmin başarılı bir gişe filmi olacağına
inanıyoruz. Sürpriz bazı oyuncular olacak,
iyi bir film olması için gerekli adımlar
atılıyor. İleri ki tarihlerde tekrar filmde
yer alacak oyuncular ile birlikte Yozgat'ta
basın mensupları ile bir araya gelmeyi
planlıyoruz. Film beklenen gişeye ulaşır ise
devam filmlerinin de yapılması hedefleniyor.
İzleyenlern güzel br film izlerken Yozgat'ı
en iyi şekilde tanımalarını da istyoruz.
Filmde Yozgat insanının günümüzdeki
büyük kültürel ve entelektüel seviyesini de
yansıtacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.
Tarık YILMAZ

LASTiKÇiLERiN KIŞ

MESAiSi BAŞLADI
Yozgat'ta zorunlu kış lastiği uygulamasına
geçilmesine sayılı günler kala, oto lastikçilerde
lastik değişimi mesaisi başladı.
1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan
zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesine
az bir zaman kala araç sahipleri oto lastikçilerin
yolunu tuttu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli
buzlanma riskine ve ani kar yağışına hazırlıklı
olmak isteyen sürücüler, lastik işletmelerinin
yolunu tuttu. Kış sezonunun gelmesiyle birlikte
işlerde canlılık geldiğini söyledi.
En geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar bütün

araç sahiplerinin kışlık lastik değişimlerini
yapmaları gerektiğine dikkat çeken Adıgüzel
oto lastik işletmecisi Samet Adıgüzel, "Lastik
değişimi yapıyorum.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte
işlerimizde yoğunluk oluşmaya başladı. Araç
sahipleri de yazlık lastikleri çıkarıp kışlık
lastiklerini takıyor. 1 Aralık 2020 tarihine kadar
kışlık lastiklerin takılıp araç bakımlarının
yapılması gerekiyor. Aracın 4 lastiğini balans
ayarlarıyla beraber 60 TL'ye değiştiriyoruz.
Bu aralar işlerimiz bayağı yoğun oluyor" dedi.
Murat KARATEKİN

Ticaret il Müdürü CHP Milletvekili
İbrahim Akdaş’ın acı günü Ali Keven'den tepki
Ticaret İl Müdürü İbrahim
Akdaş ile Yozgat’ın sevilen
Doktorlarından Mustafa
Bircan’ın dayıları Celal Saçan
(62) vefat etti.
Bir süredir tedavi gören
Celal Saçan, önceki gün

hayatını kaybetti. Saçan, dün
İstanbul’da son yolculuğuna
uğurlandı. Celal Saçan aynı
zamanda İstanbul Yozgatlılar
Federasoyun Genel Başkan
Yardımcısı Süleyman saçan
ile Muhtar Mehmet Saçan’ın

da kardeşi oluyordu. Bizde
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Celal Saçan’a Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı
diliyoruz.
Murat KARATEKİN

Emekli müftü vefat etti
Yozgat’ta uzun yıllar Müftülük
görevi yapan Mustafa Arslan vefat
etti. Uzun yıllardır kanser tedavisi
gören emekli Müftü Mustafa
Arslan, tedavi gördüğü hastanede
önceki vefat etti. Arslan’ın vefatı
ailesi kadar sevenlerini de üzdü.
Emekli Müftü Mustafa Arslan
dün son yolculuğuna uğurlandı.
Arslan Yozgat’ın Yerköy İlçesinde
toprağa verildi.
Yozgat’ın sevilen
öğretmenlerinden Hüseyin Hilmi
Arslan, babasını kaybetmenin
acısını yaşadı. Arslan sosyal
medya hesabında yaptığı
paylaşımla, “Babamızı, canımızı,
gönencimizi, dayanağımızı,
ışığımızı Rahmeti Rahman'a
emanet ettik. Dua buyurun.
Fatihalarınızı yoldaş edin” acısını
dile getirdi.
Murat KARATEKİN

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Yozgat Milletvekili
Ali Keven Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Kabine toplantısı sonrası
açıkladığı hafta içi ve hafta
sonu kısıtlamaları sonrası
sosyal medya twitter hesabı
üzerinden tepki göstererek
açıklamalarda bulundu.
CHP Yozgat Milletvekili Ali
Keven yaptığı açıklamada;
Haftaiçi akşam 21:00-5:00
arası ve haftasonu sokağa
çıkma yasağı kararı alınmıştır.
Vatandaşımız artık
"Tedbir, Mesafe ve Hijyen"
söyleminden daha fazlasını

bekliyor. Yüz binlerce
esnafımızın siftah yapamadığı
bir dönemde AVM'lerin ve
zincir marketlerin neden açık
olduğunu soruyoruz.
Mart ayından beri perişan
durumda olan esnafımızın
borçlarının uzun vadeli neden
ertelenmediğini soruyoruz.
Siftah yapamayan esnafımız
için neden bir destek paketi
açıklanmadığını soruyoruz.
Sokağa çıkma yasağının
öncesinde sonrasında borçları
biriken, kirası biriken, vergisi
biriken, stopajı biriken
esnafımız ne yapacak diye
soruyoruz.

Ancak açıklamayı yapan
Sayın Erdoğan bu sorulara
cevap vermek yerine dilinden
bolca hamaset, kutuplaştırma
ve "Bay Kemal" sözlerini eksik
etmiyor.
Halkımız 'hamasetle
örtülemeyecek' kadar büyük
sıkıntılar yaşıyor.
Esnafımız kutuplaştırma
değil destek bekliyor.
83 milyon Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı
sevinçte, tasada, hastalıkta,
sağlıkta, salgında birlik içinde
olmaya devam edecektir.
Gücümüz birliğimizden
gelir!" Haber Merkezi
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"Memur Maaşına
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel'den

Salgın Ayarı Talebi"

66 Plakalı Uçak Uçtu

Yüzümüz Güldü
TRT1 ekranlarının sevilen dizi
Gönül Dağı’dan 66 isimli uçağın
uçması Yozgatlıları da mutlu
etti. Sosyal medya hesapları dizi
sonrası 66 Uçakla ilgi oldu.
Yozgat’ın yetiştirdiği değerli
kalem erbaplarından Mustafa
Çiftçi’nin hikayelerinden
esinlenilerek hazırlanan ve
Yozgat’ı yansıtan Gönül Dağı
dizisi tüm Türkiye’nin beğenisini
Yozgatlılar’ın ise gönlünü
kazandı. Bozkır’da bir Anadolu
masalının da adı olan Gönül
Dağı dizinin 28 Kasım Cumartesi
akşamı yayınlanan bölümünde
Yozgat’ın da plaka numarası
olan 66 isimli uçağın uçurulması

Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay
Kabayel, memur maaşlarının bütçede yeniden düzenlenerek,
salgının neden olduğu ekonomik etkilerin telafi edilmesi
gerektiğini söyledi.
Kabayel, yaptığı yazılı açıklamada; “Ülkemiz, bütün
dünya ile birlikte geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan
küresel bir salgının etkisi altındadır. Uzun zamandan
beri bozulan ekonomik dengeler, bu salgının da etkisiyle
daha da sıkıntılı hale gitmektedir. Türkiye özelinde, artan
döviz ve faizler, enflasyonun da yükselmesine neden
olmakta, salgın nedeniyle tüm dünyada üretim ve ulaşım
sekteye uğrarken mal ve hizmete erişim daha da güç hale
gelmektedir. Bu durum, ülkemizde mutfak masrafı olarak
tanımlayabileceğimiz yaşam giderlerinin hızlı bir biçimde
zamlanmasına neden olmakta, ücretlerin alım gücünün
düşmesi, döviz, gayri menkul gibi yatırım araçları karşısında
sürekli erimesi sonucunu doğurmaktadır” dedi.
Bütün bu gerçeklere rağmen TÜİK’in yıllık enflasyonu
yüzde 11,9 olarak açıkladığına dikkat çeken Kabayel, buna
karşın cebe yansıyan enflasyonla TÜİK’in enflasyonunun
örtüşmemediğini, yıllardan beri enflasyon hedefinin
tutmadığını iddia etti.
TÜİK, gıda enflasyonunun şu anda yüzde 16,51
olarak hesaplandığını vurgulayan Kabayel şu
açıklamalarda bulundu:
“Oysa çarşı, pazar enflasyonunun %25’ler
düzeyinde olduğu herkesçe kabul edilen bir
gerçektir. Ama memur maaşlarına yapılan
zamlar, hedeflenen enflasyon gözetilerek
belirlendiği için her yıl memur ve emekliler
mağduriyet yaşamakta, çalışanlara yapılan
maaş artışları, harcamalara gelen zamların
oldukça altında kalmakta, maaşlar erimekte,
mutfak yangın yerine dönmekte, çalışanın bütçesi
sürekli açık vermektedir.
Bilindiği gibi memur ve emeklilerin
2020 ve 2021 yıllarına ilişkin maaş
artışları 2019 Ağustos’unda yapılan
toplu sözleşme görüşmeleri
sürecinde belirlenmiştir. Dolayısıyla
maaş artışları tespit edilirken
COVID-19 salgınının etkileri
hesaba katılmamıştır. Bu salgınla
daha da bozulan ekonomik
denge nedeniyle tüm hesaplar
yeniden güncellenmiş, bütün
planlar değişmiştir. Dünya
böylesine olağanüstü bir
dönemden geçerken salgınla
mücadelenin baş aktörleri sağlık
çalışanları öncülüğünde kamu
görevlilerimiz olmuştur.
Sokak kısıtlamasının olduğu,
insanlarla temasın en aza

indirgendiği zamanlarda dahi vatandaşla daima irtibat
halinde kalarak her türlü hizmeti sunan fedakâr kamu
çalışanları, bu salgın döneminde büyük bir yük altına
girmişlerdir. Bütün çalışma süreç ve sistemleri salgına göre
yeniden uyarlanan çalışanlarımızın maaşları ise salgın öncesi
döneme göre belirlenmiştir. Ekonomik olumsuzlukların
2021 yılında etkisini daha da artıracağı açık bir şekilde
görülmektedir. Şu anda bile resmi enflasyon %11,9 iken 2020
yılı için memur maaşlarına yapılan zam, enflasyon farkı da
dahil olmak üzere %9,98’de kalmıştır. Dolayısıyla, bir taraftan
salgınla mücadele eden kamu çalışanlarımız bir taraftan
da yoklukla, ekonomik zorluklarla mücadele etmektedir.
Bütün hesaplar salgına ve yeni ekonomik gerçeklere göre
revize edilirken yakın bir zamanda TBMM Genel Kurulu’na
gelecek olan 2021 yılı bütçesinde de memur ve emeklilerin
maaşlarına ilişkin bir revizyon öngörülmemiş olması, 2021
yılının da tüm çalışanlar açısından bir sıkıntılı geçeceğini
göstermektedir.
Bütün rakamlar ortadayken memur ve emeklileri 2021
yılında %3+3 maaş zammına mahkûm etmek, salgın
döneminin kahramanlarına vurulacak en büyük darbe
olacaktır. Son bir yıl içinde resmi verilerle dahi gıda
enflasyonunun %16,51 olduğu ülkemizde, yeniden değerleme
oranı da %9,11 olarak belirlenmiş yani tüm vergi ve harçlara
en az %9,11 oranında zam yapılacağı karara bağlanmıştır.
Bu gerçeğe rağmen memur ve emekli maaşlarına yıllık
kümülatif %6,1 zam yapmak adaletle de bağdaşmayan
bir durum olacaktır. Devletin alacaklarına %9,11 zam
yaparken maaşlara %6,1 artış öngörmesi kabul edilemez,
hakkaniyetle de bağdaşmaz. Gerek Merkezi Yönetim
Bütçesi gerekse diğer kanunlarla gelir dağılımını
iyileştirmek, çalışanların yaşadığı sıkıntıyı gidermek
TBMM’nin elindedir.
Çalışan ve emeklilerimiz özellikle Bütçe
Kanununda toplu sözleşmenin defolarının
düzeltilmesi, salgın nedeniyle darbe
yiyen bütçelerine destek yapılması
ve alım güçlerinin biraz olsun
korunması için milletvekilleri ve siyasi
partilerimizden beklenti içindedir.
Bütün bu gelişmeler karşısında
yakında başlayacak bütçe
maratonu ile birlikte TBMM’de bir
“Memur Paketi” hazırlanmasını
istiyoruz. Bu paketle, yaşadığımız
ekonomik sıkıntıları giderecek
bir düzenlemeye ihtiyacımız
vardır. Salgının bozduğu çalışan
bütçesinin iyileştirilmesi, elektrik,
doğalgaz, gıda, ulaşım gibi harcama
kalemlerinde dar ve sabit gelirlileri
ekonomik uçuruma sürükleyen
zamların yükünün hafifletilmesi en
büyük arzumuzdur. Tarık YILMAZ

Yozgatlıları da ziyadesiyle mutlu
etti. Dizinin başrol oyuncusu
Taner ve arkadaşlarının icadı
olan uçağın ikinci deneme de
uçması, 6’ıncı bölümün finalini
oluşturdu.
Dizi ayrıca gecenin en fazla
izlenen dizilerinden bir tanesi
oldu.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ
Hayallerinin peşinden
koşarak tüm engellere rağmen
imkansızı başarmaya çalışan
3 kuzenin öyküsünü anlatan
Gönül Dağı dizisi, Anadolu’nun
muhteşem güzellikleriyle dolu
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde
çekiliyor. Tarık YILMAZ
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Hakan Hamza Şöhret adaylığını yineledi:

“YOZGATSPOR’U HAK

ETTiĞi YERE TAŞIYACAĞIZ”

Yozgatspor’un eski futbolcusu ve iş insanı Hakan Hamza Şöhret,
Yozgatspor 1959 FK’nın kulüp başkanlığına adaylığını bir kez daha yineledi.
Şöhret, “Yozgatspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” dedi. Mevcut Başkan
Kazım Arslan ve yönetimini eleştiren ve geçen zaman zarfı içerisinde
yapılan yanlışlıkları sıralayan Hakan Hamza Şöhret, “Kazım Başkan takıma
başkan adayı olmak için önce yönetime girmek gerektiğini söylüyor.
Merak ediyorum, bu Tüzükte mi yazıyor? Yozgatspor’u yönetmeye, ilk
etapta beş yıllığına talibiz. Yozgatspor’u kurumsallaştırmanın ötesinde, beş
yılın sonunda futbol takımımızı PTT 1. Ligine yükseltmeyi hedefliyor, hatta
vaad ediyoruz” dedi.
YOZGATSPOR AŞIĞIYIM
Yozgatspor Kulübü Yönetimine bir kez daha talip olan Hakan Hamza
Şöhret, takımı içerisinde bulunduğu durumdan çıkartabilecek reçeteyi
açıkladı. Kazım Arslan ve Yönetiminin halen yaptığı ısrarın doğru
olmadığını iddia etti. Şöhret: “Genç yaşlarda Yozgatspor’da top koşturmuş
biri olarak, yıllarca Yozgatspor’u takip edip destek sağladım. Takımımızın
hem oyuncusu oldum hem taraftarı hem de yönetiminde bulundum.
Genç yaşlarda sporla Yozgat’ta tanışmış olduğum halde, bu şehirde spor
hayatımı ileriye taşıyamadım. Nihayet, hasbel kader yolum gurbete düştü.
Ama ne Yozgat’la ne de Yozgatspor’la alakam asla kesilmedi. Bilenler
bilir, yakın zamana kadar takımın maçlarına geldim, deplasmanlarına
gittim. Taraftar olarak elimden geleni de, üzerime düşeni de yaptım” diye
konuştu. Hakan Hamza Şöhret şöyle konuştu:
TAKIMA RESMEN TALİBİM

Kazım Başkan takıma başkan adayı olmak için önce yönetime
girmek gerektiğini söylüyor. Merak ediyorum, bu Tüzükte mi yazıyor?
Yozgatspor’u yönetmeye, ilk etapta beş yıllığına talibiz. Yozgatspor’u
kurumsallaştırmanın ötesinde, beş yılın sonunda futbol takımımızı PTT 1.
Ligine yükseltmeyi hedefliyor, hatta vaad ediyoruz. Yozgatspor’u bir taşra
takımından çıkarıp profesyonel bir kulüp haline getirmek için üç yıldır
üzerinde çalıştığımız hedeflerimizin tamamını projelendirdik. Sadece
futbol değil, bir çok alanda milli sporcularımızla farklı branşlarda çalışmak

üzere bir kompleks inşa etmeyi düşünüyoruz. Yozgatspor çatısı altında en
az beş farklı spor branşında Türk sporunda ve Milli Takımlarına başarılı
olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Onlara, kimlik ve kişiliklerinin sağlıklı
bir şekilde gelişmesini sağlayacak spor imkanı sunmak, spor sayesinde
fiziksel gelişimleri takip etmek, ufku ve vizyonu geniş, hayalleri zengin,
ahlaklı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek demektir.
Bu anlamda Yozgatspor’un bacasız bir fabrika gibi yönetilmesini
sağlayarak şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak
istiyoruz. Gerek Ankara’da ilgili mercilerle, bazı vekillerimizle, Yozgat’ın
ileri gelen büyükleriyle istişarelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.
Maddi ve manevi imkanlarımız hazır. Sonuç itibariyle, hedeflerimize adım
adım yürürken, Yozgatspor can çekişen değil, kendi ayakları üzerinde
duran saygın ve profesyonel bir kulüp olacaktır. Kendini her anlamda
geliştirecek imkanlara kavuşacaktır. Son olarak, her ne olursa olsun, tüm
Yozgatlıları ve Yozgatspor taraftarını sağduyuya davet etmek istiyorum.
Endişelenmekte haklıyız ancak telaşa mahal verilmemeli. Bu süreçte
her tür taşkınlıktan kaçınmalı ve takımımızın moralini yüksek tutmalıyız.
Biz, elimizi taşın altına koyarak bu süreci tersine çevirmeye talip
olduk. Yozgatspor’un başarılı olması için Yozgat ve 13 ilçemiz, birlikte
Yozgatspor’u bu çıkmazdan kurtarmamız gerekiyor. Gün herkesin üzerine
düşeni yapması gerektiği bir gün. Yozgat için tüm çabamız. Yozgat’ın
geleceği için. Yarının büyükleri çocuk ve gençlerimiz için. Yozgatsporlu
olmak, bir kimliktir aynı zamanda, Yozgatlı olmakla eşdeğer.
Murat KARATEKİN

YOZGATSPOR, ÇENGELKÖY’Ü

MİSLİ.COM 3. LİG 2. GRUP

KONUK EDECEK

TAKIM 			

O G B M A Y A

P

1. Fethiyespor		

10 6 2 2 17 7 10

20

2. Nazilli Belediyespor

10 6 1 3 22 7 15

19

3. İskenderun FK		

11 5 2 4 12 12

3 17

4. Yomraspor		

10 4 4 2 13 9

4 16

5. Ağrı 1970 Spor		

9 5 1 4 7

-1 16

6. Darıca Gençlerbirliği

11 4 4 3 10 12 -2

16

7. Kahta 02 Spor		

11 4 3 4 15 11

4

15

1959 FK, ligin 12’inci haftasında Çengelköyspor’u konuk edecek.

8. Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11

3

15

9. Ceyhanspor		

10 4 3 3 16 22 -6

15

10. Çengelköyspor		

10 4 2 4 10 11

14

11. Tekirdağspor		

11 3 4 4 14 12 -4 13

12. Mardin Fosfatspor

11 3 4 4 13 12

1

13

13. Tepecikspor		

10 3 4 3 11

11

0

13

14. Halide Edip Adıvar

10 2 5 3 9

11 -2

11

15. Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 -1

9

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor

. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul ekibi
ile bugün saat 13:00’da Bozok Şehir
Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Yozgatspor 1959 FK’da sakatlığı süren
Metin İlhan ile kırmızı kart cezalısı olan
Fırat Demir’in dışında eksik futbolcu
bulunmuyor.
5 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Yozgatspor 1959 FK, ligin son 5
haftadır kazanamıyor. Kırmızı-siyahlı
takım ligde en son altıncı hafta konuk
ettiği Mardin Fosfatspor’u 2-1 mağlup
etmişti.
Yozgatspor 1959 FK, lig de geri de
kalan 5 hafta da iki puan toplayabildi.
RAKİPLER BİRBİRLERİ
İLE KARŞILAŞACAK
Öte yandan 3. Lig ikinci grupta 12’inci
haftasında puanları birbirlerine yakın
olan rakipler karşı karşıya gelecek. Ligde
kazanın avantaj elde edeceği bir hafta
olacak.Ligin 12’inci haftasında 13 puanlı
üç takımdan Tekirdağspor, Ağrıspor’la,
Mardin Fosfatspor, Ceyhanspor’la,
Tepecikspor, Halide Edip Adıvarspor’la
karşı karşıya gelecek. Yine 9 puana sahip
Karaman Belediyespor ile Tokatspor’la
karşı karşıya gelecek.
Murat KARATEKİN

16. Tokatspor		

10 2 3 5

6

8

-1

22 -16 9

17. Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 15 -9

7

HAFTANIN MAÇLARI
Yozgatspor 1959 FK-Çengelköyspor
Karaman Belediyespor-Tokatspor
Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor
Yomraspor-Belediye Kütahyaspor
Tepecikspor-Halide Edip Adıvar
Fethiyespor-İskenderun FK
Ceyhanspor-Mardin Fosfatspor
Tekirdağspor-Ağrı 1970 Spor

