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SAYI: 2269

FİYATI: 1.00 TL

Yozgat’ın
Genç Elçileri
Projesi‘nin
ikinci etabı
başlıyor.>3’de

www.yozgatcamlik.com

HEM YAKTILAR
HEM ÇALDILAR
Yozgat’ın
Sorgun İlçesi’ne
bağlı Çağlayan
Köyü’nde bir bağ
ev kimliği henüz
belirlenemeyen
kişiler tarafından
kundaklandı. Bağ
evinin sahibi Beşir

Güneşdoğmuş’un
ihbarı üzerine
olay yerine giden
jandarma ekipleri
yaptıkları araştırmada, yaklaşık 70
bin liralık zararın
olduğu ortaya
çıktı.

>>>2.SAYFADA<<<

Zafer Türk Mutfağı, personellerini
ödüllendirmeye devam ediyor.>>4’DE

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan alternatif yol açma
çalışmaları devam ediyor. Belediye E-88 karayolunu rahatlatmak için yeni bir alternatif
cadde oluşturuyor.
Karayoluna paralel açılan

yeni cadde hem trafiği rahatlatacak hem de yol üzerinde bulanan esnafa canlılık getirecek.
Çalışmadan memnun olan
esnaflar , Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti.
>>>3.SAYFADA

ALi KEVEN UYARDI:

Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu
64 yaşındaki
Düzcanlar
Kıraathane
sahibi Elvan
Düzcan oldu.
>>>7.SAYFADA

TOPLU TUTUKLAMALAR GÖRÜRÜZ!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, borçlu çiftçilerin yaşadığı
sorunları Mecliste dile
getirdi.Keven, “Çok
yakında toplu çiftçi
tutuklamaları görürseniz şaşırmayın” dedi.
Çiftçilerin borçlarının
ertelenmesi taleplerini
TBMM Genel Kurulu'n-

>>>6’DA

420 BİN TON PANCAR
ALIMI YAPILACAK>3’DE

Yozgat’ın önemli gazetecilerinden Saygı Öztürk, Salim Taşçı ve İşadamı Dr. Ramazan Aydın, Çamlık Gazetesi’nin içerik, tasarım ve ortaya koyduğu objektif yayın ilkesi
ile Yozgat’ın yüzakı olduğunu belirterek, tam not verdiler. Sözcü Gazetesi Ankara
Temsilcisi, hemşerimiz Usta Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Emlakçılar Kralı, Gazeteci-Yazar Salim Taşçı ve Özel Keçiören Hastanesi Kurucusu Dr. Ramazan Aydın, Çamlık
Gazetesi Sahibi İşadamı Zafer Özışık’ın konuğu oldular.>>4’DE

ERiYORUZ!
TFF 3. Lig 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK, ligin 7. Haftasında
Modafen FK’yı konuk
etti. Kırmızı-siyahlı ta-

kım ilk yarısını 1-0 önde
tamamladığı mücadelede İstanbul temsilcisi
karşısında beraberliğe
boyun eğdi.
>>>8.SAYFADA

da gündeme getiren
Ali Keven, “Yozgat'ın,
çiftçinin, esnafın,
işçinin sorunlarını
saraya duyurana kadar
söylemeye devam
edeceğiz” dedi.Keven,
“Çiftçilerimiz tohum
ve buzağı desteğinin
ödenmesini bekliyor.
>>2.SAYFADA

ETHEM SEDEF:

ÖĞRENCİLER SORUN YAŞIYOR
MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, Yozgat’ta
6 İlçede Meslek
Yüksek Okulu
olduğuna dikkat

RIZA KAYAALP’iN

ANNESiNE

SüRPRiZ

Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ile yönetim kurulu üyeleri, Sevgi Kayaalp’in evine giderek, doğum
gününü kutladı.>>>7.SAYFADA

çekti.Sedef,
öğrencilerin
barınma sorunu
yaşadığına vurgu yaptı.
>>>2.SAYFADA

ÖLÜM ÇEŞME

BAŞINDA YAKALADI
>>>6.SAYFADA<<<
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Güvenli Bölge ve Barış Pınarı Harekâtı

AHMET
SARGIN
Güvenli bölge,
ilk olarak Erdoğan
tarafından Mayıs
2013’teki ABD
ziyaretinde dile
getirilmişti.
Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Obama’ya;
Suriye’de uçuşa
yasak bölge ilan
edilmesi, siviller
için güvenli bölge
oluşturulması ve koalisyon
güçleriyle ortak

kara operasyonu
yapılmasından
oluşan 3 aşamalı
bir plan sunmuştu. Türk yetkililer,
Suriye ile ilgili her
aktörle görüşmesinde konuyu dile
getirdiler.
Türkiye’nin
gündeme getirdiği
güvenli bölge, Suriye’deki çatışmalardan kaçan sivil
nüfusun can güvenliğinin sağlandığı barınma alanı
oluşturulmasını
öngörüyor. Türkiye bölgeyi, tüm
Suriye’den göç
eden sivillerin toplanabileceği ya da
Türkiye’ye geçmiş
Suriyelilerin arzu
etmeleri halinde
yerleşebileceği

bir bölge olarak
düşünüyor.
Zira Suriye’de
iç savaşın durması halinde dahi
Suriye halkının,
barınma, iş ve
sosyal hizmetlerden mahrum
kalmasından ötürü
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
dış göçe devam
etmesine kesin
gözüyle bakılıyor. Bu durum
en fazla, Avrupa
ülkelerini endişelendiriyor.
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
ise “Suriye’deki
krizin başından
beri bu ülkenin
toprak bütünlüğünü destekledik,
bundan sonra da

desteklemeye
devam edeceğiz.
Bölgeyi teröristlerden temizleyerek
ülkemizin bekasını ve güvenliğini
sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye
de huzur,barış ve
istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız” ifadelerini
kullanıyor.
Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin
gündeme getirdiği
Suriye sınırındaki güvenli bölge
planını uygulamaya geçirmek için
Fırat’ın doğusuna
yapacağı harekattır. Suriye’deki çatışmalardan kaçan
sivil nüfusun can
güvenliğinin sağlandığı barınma

alanı oluşturulmasını öngörüyor.
Türkiye bölgeyi,
tüm Suriye’den
göç eden sivillerin
toplanabileceği
ya da Türkiye’ye
geçmiş Suriyelilerin arzu etmeleri
halinde yerleşebileceği bir bölge
olarak tasarlıyor.
Türkiye, masum Suriye halkının can güvenliğini sağlamak,
barınma ihtiyaçlarını gidermek ve
insani koşullarda
hayatlarına devam
edebilmelerini
sağlamak için
‘güvenli bölge’ye
çok önem veriyor.
İşte bu amaçlar göz önünde
bulundurulduğun-

CHP Yozgat
Milletvekili Ali
Keven, borçlu
çiftçilerin yaşadığı
sorunları Mecliste
dile getirdi.
Keven, “Çok
yakında toplu
çiftçi tutuklamaları
görürseniz şaşırmayın” dedi.
Çiftçilerin borçlarının ertelenmesi
taleplerini TBMM
Genel Kurulu'nda
gündeme getiren
Ali Keven, “Yozgat'ın, çiftçinin,
esnafın, işçinin
sorunlarını saraya
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Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33

Üniversitelerin olduğu
şehirlere maddi anlamda
büyük katkılar sunduğunu
dile getiren Ethem Sedef,
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu’nun
cevaplanması için soru
önergesi verdi.Sedef,
“Yozgat’ta Toplam altı ilçemizde Meslek Yüksekokulu
bulunmaktadır. Yerköy ve
Akdağmadeni ilçelerimizde
KYK öğrenci yurtları yeterli
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duyurana kadar
söylemeye devam
edeceğiz” dedi.
Keven, “Çiftçilerimiz tohum ve
buzağı desteğinin
ödenmesini bekliyor.
Borçlarının
faizsiz ertelenmesini bekliyor.
Çiftçilerimiz bu
sorunları defalarca
dile getirdik.
Sayın Bakan
eğer bu konuşmaları dinleseydi,
şimdiye kadar bir
çözüm üretmesi
gerekirdi.

Ancak nedense
sayın Bakan bu
sorunları nedense duymazdan
geliyor.
İthalat yapılacağı zaman
açıklamalar yapan
sayın bakan, konu
çiftçinin sorunu
olunca nedense
konuşamıyor.
Geçen hafta
basına da yansıdığı üzere Yozgat'ta
İhsan Yılmaz
adında bir çiftçimiz borçlarını
ödeyemediği için
cezaevine düştü.

Bu mektup
cezaevinden tarafıma geldi.
Soruyorum
sayın Bakan'a;
"Bu utanç vesikası
değil de nedir?
Yüz binlerce
çiftçinin borcunun
ödeyememekten
dertli.
Çok yakında
toplu çiftçi tutuklamalarını görürseniz şaşırmayın
sayın Bakan.
Çiftçinin köylünün sesini duyun
artık. Yoksa işiniz
kötü" dedi.

ÖĞRENCİLER SORUN YAŞIYOR
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Yozgat ilçesi
Cepte taşınan
sigara yada
tütün kutusu

Az bulunur

Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34

Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Bu
bölgenin derinliğini Deyrizor Rakka
hattına indirebilirse ülkemizden
Avrupa’dan ve
tüm dünyanın diğer bölgelerinden
kendi topraklarına geri dönecek
Suriyeli sayısını
3 milyona kadar
çıkacağı ifade
ediliyor.
Kısa zaman için
da başlayacağı
beklenen Barış
Pınarı Harekatın
da Kahraman Türk
Ordusuna muzafferiyetler dileriz.
Allah Mehmetçiklerimizin ve güvenlik güçlerimizin
yar ve yardımcısı
olsun.

ETHEM SEDEF:

MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, Yozgat’ta
6 İlçede Meslek
Yüksek Okulu
olduğuna dikkat
çekti.Sedef,
öğrencilerin
barınma sorunu
yaşadığına vurgu
yaptı.

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Arab’tan Akçakale’nin karşısındaki
Tel Abyad’a kadar
olan bölgede 1
bölge, 7 köy kurulacak. Burada
65 bin kişi yaşayacak.
Tel Abyad ile
Rasulayn arasında
3 bölge ve 63 köy
oluşturularak 405
bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn’dan Derik’e
kadar ise 6 bölge,
70 köy kurulacak
ve 530 bin kişinin
iskanı sağlanacak.
İlk etapta 30 kilometre derinliğinde
ve 480 kilometre
uzunluğunda bir
barış koridoru
tesis ederek uluslararası toplumun
burada iki milyon

TOPLU TUTUKLAMALAR GÖRÜRÜZ!

olayı araştırdığı öğrenildi.
Güneşdoğmuş, “Olayda büyük maddi zarar
yaşadım.
Hem evimi kundaklamışlar hem de evde
bulunan televizyon, radyo, jenaratör, ruhsatlı av
tüfeğim ve daha bir çok
eşyamı çalmışlar.
Maddi kaybım çok
büyük.
Bunu yapanların bir
an önce yakalanmasını
istiyorum” ifadelerine yer
verdi.

ÇELiK

zorla değiştiriliyor. Terör örgütü
bugüne kadar 1
milyon 700 bin
kişiyi göçe zorladı.
Örgüt, devletleşme sürecinde
bölgeyi daha kolay
kontrol edebilmeyi
amaçlıyor.
Plana göre
Suriye’nin kuzeyinde Ayn El Arap
olarak bilenen
Kobani’den Derik’e
kadar olan bölgeye 1 milyon kişi
yerleştirilecek. Burada öncelikle 10
bölge ve 140 köy
kurulacak. Köy
merkezleri ile 20
köyü kapsayacak.
Bölgelerde 30’ar
bin, köylerde ise
5’er bin kişi iskan
edilecek. Ayn El

ALi KEVEN UYARDI:

HEM YAKTILAR
HEM ÇALDILAR
Yozgat’ın Sorgun
İlçesi’ne bağlı Çağlayan
Köyü’nde bir bağ ev kimliği henüz belirlenemeyen
kişiler tarafından kundaklandı.
Bağ evinin sahibi Beşir
Güneşdoğmuş’un ihbarı
üzerine olay yerine giden
jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, yaklaşık
70 bin liralık zararın olduğu ortaya çıktı.
Güneşdoğmuş, olayın
ardından şikayetçi olurken, Jandarma ekiplerinin

da operasyonun
adının ‘barış pınarı’ olması daha
büyük anlam
taşıyor. Türkiye,
Suriye halkının
barış içinde, huzur
içinde yaşamasını
arzu ediyor.
Fırat Nehri’nin
doğusundaki en
büyük yerleşim
alanları Halep’in
Ayn El Arab, Rakka’nın Tel Abyad
ve Tabka, Haseke’nin Kamışlı,
Amude ve Rasulayn ilçeleri ile
Deyrizor’un kuzey
kesimlerinden oluşuyor. Bu kuşakta
nüfusun yaklaşık
yüzde 70’ini halen
Araplar oluşturuyor. Ancak bölgenin nüfus yapısı
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olmasa da yapılmış durumdadır. Yerköy ilçemizde
yeni bir KYK öğrenci yurt
yapımı da devam etmektedir. Sorgun ilçemizde Veterinerlik fakültesinin gelmesi
ile öğrenci sayısı hızla artış
göstermiştir. Sorgun,
Sarıkaya, Şefaatli, Çekerek
ve Boğazlıyan ilçelerimizde
okuyan öğrencilerimizin
barınma sorunlarında
gözle görülür bir artış söz

konusudur. Her ne kadar
İlçe Belediyelerimiz bu
konuda çalışmalar yapsa
da doğan talebe cevap
verememektedir. Özellikle kız öğrencilerimiz ve
velileri mağdur olmaktadır.
Gerekli planlamalar yapılarak öğrenci sayısı fazla
olan ilçeler öncelikli olmak
kaydı ile hızlı bir şekilde
yeni yurt binaları yapılması
gerekmektedir” dedi.

Alış: 440,79
Satış: 451,10
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MERVEECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad.
Rönesans Çarşı Binası No:10/6
(Yozgat Şehir Hastanesi Yanı)

TEL: 212 89 69

NAMAZ VAKİTLERİ

Çeyrek Altın

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

Alış: 6,24
Satış: 6,25

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR

Alış: 5,69
Satış: 5,70

19 / 10

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:13 06:35 12:34 15:47 18:22 19:40

ÖĞRENCİLERE
KIRTASİYE YARDIMI

Zafer Özışık, Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse ve ekibine teşekkür etti.

E-88’E
ALTERNATiF

YOL

Yozgat Belediyesinin alternatif yol açma
çalışmaları sürüyor.
Belediye E-88 karayolunu rahatlatmak
için yeni bir alternatif
cadde oluşturuyor.
Karayoluna paralel
açılan yeni cadde hem
trafiği rahatlatacak
hem de yol üzerinde
bulanan esnafa canlı-

lık getirecek.
Çalışmadan memnun olan esnaflar , Belediye Başkanı Celal
Köse’ye teşekkür etti.
İŞ YOĞUNLUĞUNU
ARTTIRIR
Yol üzerinde esnaflık yapan Muhammed Emin Ekici, E-88
karayoluna alternatif
bir yolun yapılmasının

trafik akışını hızlandıracağını söyledi.
Ekici, “Anayolda
trafiğin çok yoğun
olduğu bir alan bulunmakta.
Kırmızı ışıkta
araçlar uzun kuyruklar
oluşturuyor.
Hem şehir içi seyahat edenler hem de
şehirlerarası seyahat

Ankara’da bulunan Çekerekliler Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye
malzemesi yardımında bulundu.
Dernek tarafından başlatılan birlik ve
beraberlik kampanyası kapsamında temin
edilen kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Dernek Başkanı Zülfükar Akdemir,
“Derneğimiz tarafından başlatılan Birlik Beraberlik kampanyamızda toplanan kırtasiye
malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için
kullanılmak üzere teslim edildi.
Bu güzel kampanyaya katılan güzel
insanlara çok teşekkür ederiz” dedi.

edenler. Bu yolun
yapılması hem trafiğin
hızlanmasına hem de
yolun geçtiği güzergahta bulunan esnafların iş yoğunluğunu
arttıracak.
Bu hizmeti hayat
geçiren Belediye Başkanımız Celal Köse ve
ekibine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ULAŞIMI
RAHATLATTI
Safir İkizler Site
sakinlerinden Osman
İşbilen ise, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde
bulunan Safir İkizler
Sitesinde oturuyorum.
Belediyece yapılan yan
yol çalışması apartmanımıza olan ulaşımı
rahatlattı. Anayolu giriş

ve çıkışlarda tehlike
arz ediyordu. Şimdi
ışıklardan apartmanımıza korkmadan çekinmeden girip, çıkabiliyoruz. Belediyemizden
bu yan yolun uzatılmasını istiyoruz. Başkanımız Celal Köse'den
biran önce yan yolun
yatırıma alınmasını
talep ediyoruz" dedi.

420 BİN TON

ALIM YAPACAK

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden
biri olan Yozgat’ta şeker pancarı hasadı
başladı. Yozgat’ta 2 şeker fabrikasından
biri olan ve Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Yozgat Şeker Fabrikası, bu yıl 420 bin
ton şeker pancarı alımı yapacak.
Yozgat Valisi Kadir Çakır, pancar alımına başlayarak üretime geçen Yozgat Şeker
Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde
bulundu.
Fabrika Müdürü İrfan Kantürk’ten bilgi
alan Vali Çakır, “1998 yılında kurulan ve
ülkemizde bulunan 33 fabrikadan biri olan
Yozgat Şeker Fabrikası, şu anda 286 personel ile çalışıyor. 6 ilçe, 2 bin 900 çiftçiden
toplam 420 bin ton pancar alımı yapacak
olan fabrika, bu yıl içerisinde 375 bin ton
şeker üretimi yapacak. Günlük ortalama
4 bin ton pancar işleyen fabrikada 400 ton
şeker üretimi yapıyor” dedi.
Fabrikayı gezerek incelemelerde
bulunan Vali Çakır, işçilerle sohbet edip
çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ÖLMEDEN ÖNCE
Yozgat Belediyesi
tarafından hazırlanan
Yozgat’ın Genç Elçileri Projesi‘nin ikinci
etabı olan “Yozgat
Benim Memleket
Benim” programı
ile ilçelerde yaşayan
gençler il merkezinde ağırlanacak.
Yozgat Belediyesi
tarafıdan hazırlanan Yozgat’ın Genç
Elçileri Projesi’nin
ikinci etabı için
başvurular başladı.
Proje kapsamında
ilçelerde ikamet
eden gençlerin kent
merkezinde bulunan
tarihi, turistik ve sosyal yaşamı görmesini
amaçlayan proje için
başvurular başladı. Başvurular 15
Ekim tarihinde sona
erecek.
İlçelerde ikamet
eden 15-25 yaş arası
her gencin katılabile-

ceği projesi 21 Ekim27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
Her gün iki ilçenin
misafir edileceği proje hakkında Yozgat
Belediye Başkanı
Celal Köse açıklamalarda bulundu.
Başkan Köse, “Yozgat’ın Genç Elçileri
Projesi’nde 80 ilden
gelen gençlerimizi
ilimizde ağırlamıştık. Misafirlerimize
ilimizin tarihi, turistik
ve sosyal yaşamını
yerinde göstermiş
olduk. Bu projemiz
için oldukça güzel
geri dönüşler aldık.
Gençler bizlerin
gönül elçileri oldular.
Gittikleri yerlerde
Yozgat’ı ve Yozgatlıyı anlattılar. Şimdi
de projemizin ikinci
etabı olan “Yozgat
Benim Memleket
Benim” programını

hayata geçiriyoruz.
İlçelerimizde ikamet
edip halen il merkezimizi görmeyen
gençlerimiz var.
Biz bu gençlere Yozgat’ın tarihi,
turistik ve sosyal
yaşamını göstermek
istiyoruz. 21 Ekim27 Ekim tarihleri
arasında her gün
iki ilçeden gelen
gençlerimizi misafir
edeceğiz. Başvurularımıza bir kota
koymadık.
İsteyen herkes
programımıza dahil
olabilir.
Biz yaptığımız bu
projeleri sosyal belediyeciliğin gereği
olarak planlıyoruz.
İlçelerimizde ikamet eden 15-25 yaş
arası tüm gençlerimizin başvurularını
bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yozgat Belediyesi’nin organizesi
ile 80 ilden bir
temsilcinin katıldığı
proje kapsamında 30
Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Yozgat’a
gelen gençler, şehrin
tarihi, turistik yerlerini gördü, yöresel
lezzetlerini tattı.
Çapanoğlu Büyük
Cami, Yozgat Lisesi,
Çamlık Milli Parkı,
tarihi konakları,
Aydıncık ilçesinde
bulunan Kazankaya
kanyonunu, Ağıllı
Haces Müze evini,
Sarıkaya ilçesinde 2
bin yıllık tarihi Roma
hamamını görme fırsatı bulan öğrenciler
ayrıca parmak çörek,
çanak peyniri, testi
kebabı, tandır kebabı, çedeneli kavurga
gibi yöresel lezzetleri tattı. Öğrenciler
Yozgat türküleriyle

de 3 gün boyunca
gönüllerince eğlendi.
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse
böyle bir projenin
diğer illere de örnek
olması gerektiğini
söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ve
Genel merkezimizin
gençlere verdiği
değerden de esinlenerek bu anlamda kendimizin de
sorumlu olduğunu
hissederek Yozgat’ın Gönül Elçileri
projesi adı altında
Yozgat dahil 80 ilden
gelen arkadaşlarımızı
Yozgat’ta ağırladık.
Projemizin amacı
Yozgat’ın tanıtımı
diğer amacı da 80
ilden gelen arkadaşlarımızın bütünleşmesini sağlamaktır.
İllerin bir biri olan
ilişkisini kültürünü
aktarmak ve burada

birliği beraberliği
tesis ederek güçlü
bir şekilde yolumuza
devam etmektir. Burada 3 gün boyunca
şehrimizin ilçelerimizin kültürünü örf ve
adetlerimizi, doğal
güzelliklerimizi,
insanlarımızı tanıttık
ve kaynaştırdık.
Bizler 80 tane
Yozgat gönüllümüzü
fahri hemşerimizi
kazanmış olduk.
80 ilden gelen arkadaşlarımız burada
bir biri ile kardeşliği,
birliği, beraberliği
bir bütün olmayı tek
vücut halinde hareket etmeyi kimsenin
sırtımızı yere getiremeyeceğini burada
Tüm Türkiye’ye göstermiş oldu. Bu proje
Türkiye’de bir ilk.
İnşallah diğer
illere de örnek olur”
demişti.

KARAKOLA SIĞINMIŞ
Eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak
öldüren Fedai Varan'ın avukatı, “Sanığa en
ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut
ölmeden yarım saat önce karakola sığındı
ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı”
dedi.
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü
önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak
öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Katil zanlısı Fedai Varan'ın hazır bulunduğu duruşmada söz alan avukatı Ersoy
Aytaç, “Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden
önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın
sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru
sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde
bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti
davası demekte, iddia makamı kasten adam
öldürme demekte. Bu yargılamanın başında
ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre
yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet
dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini,
çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri.
Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır.
Emine Bulut ölmeden yarım saat önce
karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu
koruyamadı” ifadelerini kullandı.
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Küfre Düşüren
Söz ve Davranışlar
HÜSEYİN
KOÇ
ir
kâfir, bir Kelime-i
tevhid söylemekle mümin olduğu
gibi, bir mümin
de, bir söz söylemekle kâfir olur.
Küfre düşürücü
söz kullananın
imanı gider de
haberi olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Öyle bir zaman gelir ki,
kişinin imanı gider
de haberi olmaz.
Hâlbuki ondan,
gömleğin çıktığı
gibi, iman çıkmış
olur.) [Deylemi]
Küfre düşenin
bütün ibadetlerinin sevapları yok
olur, tevbe ederse, geri gelmez,
ayrıca, nikâhını
da yenilemesi
gerekir. Tevbe
etmek için, yalnız
Kelime-i şehadet
söylemeleri kâfi
değildir.
Küfre sebep
olan o şeyden de
tevbe etmeleri
gerekir.
Küfre düştüğü
şeyleri bilmiyorsa,
“Bilip bilmediğim
bütün küfür söz
ve işlerden tevbe
ettim, (estağfirullah)” demesi
yeterlidir. Bu
sebeple, küfre
düşürücü sözleri
öğrenmelidir.
Şu sözlerden
uzak duralım:
*Allahü teâlâyı
mekânlı bilmek,
mesela Hıristiyanlar gibi “Allah
gökte oturuyor”
veya “Allah Baba”
demek.
*İnsan için, dil
alışkanlığı gibi bir
sebeple değil de,
kasten “yarattı,
yaratıcı, yarattım”
gibi sözler söylemek küfür olur.
*Peygamberleri küçültücü şey
söylemek, onlarla
alay etmek. Mesela Hazret-i Adem’i
kastedip “İlk insan
vahşi idi” demek.
*Melekleri

küçültücü şey
söylemek. Mesela “Senin bakışın
bana Azrail gibi
geliyor” demek.
“Çocuklarınızı iyi
yetiştirmezseniz,
zebani olur” demek.
*İslam âlimlerinin sözlerini,
fıkıh kitaplarını ve
fetvalarını tazim
etmesi gerekirken tahkir etmek.
Mesela “İmam-ı
a’zamın kıyası hak
değildir” demek.
Fetvayı yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarını yere
fırlatmak.
*Kâfirlerin
ibadet olarak
yaptıkları ve kâfirlik alameti olan
şeyleri yapmak,
kullanmak. Mesela zünnar denilen
papaz kuşağını
bağlamak.
*Kesin haram
olduğu bilinen bir
şeyi yiyip içerken
besmele çekmek.
*”İnşallah,
maşallah demek
karın doyurmaz.
Maşallahla inşallahla iş olmaz”
veya “Namaz kılmak karın doyurmaz” demek.
*Küfre rıza
küfürdür. Çocuklarının kâfir olmasına üzülmemek.
Mesela kızlarının
gayrimüslimle
evlenmesine rıza
göstermek.
*Eshab-ı kiramdan herhangi
birine kâfir demek.
[Çünkü
Kur’ân-ı kerimde
hepsinin Cennetlik
olduğu bildirilmiştir.]
*İbadetleri
müzikle yapmak,
ilahileri müzikle
söylemek. Çünkü
ilahiler ibadettir,
ibadete haram
karıştırmak küfür
olur.
*Bir Müslümanın dinine, imanına sövmek...
[Miftah-ül Cenne,
Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i Ebediyye, İbni Abidin]

Yozgat’ın önemli
gazetecilerinden
Saygı Öztürk, Salim
Taşçı ve İşadamı
Dr. Ramazan Aydın,
Çamlık Gazetesi’nin
içerik, tasarım ve ortaya koyduğu objektif
yayın ilkesi ile Yozgat’ın yüzakı olduğu-

nu belirterek, tam not
verdiler.
Sözcü Gazetesi
Ankara Temsilcisi,
hemşerimiz Usta
Gazeteci-Yazar Saygı
Öztürk, Emlakçılar
Kralı, Gazeteci-Yazar
Salim Taşçı ve Özel
Keçiören Hastanesi

Yozgat’ın lezzet durağı Zafer
Türk Mutfağı, hizmette kalitenin yakalanmasında rolü büyük olan personellerini ödüllendirmeye devam
ediyor. Ayın en başarılı personeli
seçilen restoranın emektar isimlerinden Osman Susam, İşadamı Zafer
Özışık tarafından bir çeyrek altın,
yemek fişi ve plaketle ödüllendirildi.
Yozgat’ta lezzet durağı denildi-

Kurucusu Dr. Ramazan Aydın, Çamlık Gazetesi Sahibi İşadamı
Zafer Özışık’ın konuğu
oldular.
Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette
Yozgat ve Türkiye
gündemi konuşulurken, Yozgat’ta son

ğinde temizliği, yemeklerinin lezzeti, fiziki ortamı ve yöresel tatları ile
Zafer Türk Mutafı, personellerinin
gayretini karşılıksız bırakmıyor.
Zafer Türk Mutfağı sahibi Zafer
Özışık, ayın en başarılı personelini
düzenlenen mini bir törenle ödüllendirdi. Restoranın VIP Salonunda
düzenlenen törende konuşan Özışık;
“Hakem biziz. Ortaya çıkan veriler

birkaç yıl içerisinde
önemli gelişim ve
değişim süreci yaşayan Yozgat Çamlık
Gazetesi de ziyaretin
konusu oldu.
Usta Gazeteciler,
Çamlık Gazetesi’nin
özel içeriği, haber
kaynakları, tasarımı

ve kadrosu ile önemli
gelişim gösterdiğini
belirterek, Bozok Yaylası’nın Sesi Çamlık
Gazetesi’ne tam not
verdiler.
Çamlık Gazetesi
sahibi Zafer Özışık da
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile ge-

doğrultusunda başarılı personelimizi seçiyoruz. Sizden istediğim herkes ekmeğine sahip çıksın. Burada
aile ortamında çalışıyoruz. Kış geldi
adam fazla işten çıkaralım, yaz geldi
adam alalım mantığında olmadık
hiç. Burada bir çorba kaynıyor, herkes ondan nasiplensin. Herkes işine
gücüne baksın. Bu ay en başarılı
arkadaşımız şimdiye kadar Osman

tirerek, her zaman tarafsız ve Yozgat’a özel
yayınları ile Yozgat’ın
kendini bulduğu bir
gazete oluşturmaya
alıştıklarını belirterek,
teşekkür etti.
Ziyaret, güne özel
çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

seçildi. Osman kardeşimi öz verili
çalışmalarından dolayı kutluyorum.
Diğer ay başka arkadaşım olur. Bilgisayar verilerine göre bakıp hareket
ediyoruz” dedi.Özışık, konuşmasının sonunda Osman Susam’a ödülü
olan çeyrek altın, yemek fişi ve plaketi takdim eti. Restoranın başarılı
müdürü Muhammet Emin Ekici de
Osman Susam’ı tebrik etti.
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

YERKÖY’DE SEMiNER

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yerköy
Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi öğretmenlerine
TÜBİTAK destek programları hakkında seminer
verdi.
Okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine
katkı verilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya
23 öğretmen katıldı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “TÜBİTAK BİTO
Yeni
Şehir Hastanesi Ana Giriş
Destek Programları Özelinde Bilgilendirme, Proje
Kapısı
Karşısı
ŞOKTeknikleri”
Market
ve
Fikri Geliştirme
ve Yazma
başlıklı
eğitim
semineri Eczanesi
kapsamında TÜBİTAK
Kaytan
yanı destek
programları hakkında
bilgilendirmede
bulundu
YOZGAT
ve özellikle BİTO (Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı) bünyesinde yürütülen ve 4000’li programlar
olarak bilinen destekler hakkında detaylı bilgi
verdi. Öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalı
programlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Böyükata, Fen Lisesi öğrencilerinin tamamının proje
etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğine değindi.
Proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları
ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken bilmeleri gereken
inceliklerden bahsetti.
Toplantı kapsamındaki eğitim etkinliğine, proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye
ilgi duyan öğretmenleri katıldı. Katılımcılara proje
yazımında göz önünde bulundurulması gereken
temel hususlar aktarıldı ve takip edilmesi gereken
stratejiler anlatıldı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı açıklamda;
“Öğretmenlerimiz günün sonunda ve yorgun olmalarına rağmen aktif bir katılım sağladılar. Canlı
geçen bir toplantı oldu. Okulda proje faaliyetlerinin artması temennisiyle katılan öğretmenlerimize ve bu buluşmaya vesile olan okul müdürüne
teşekkür ederim” dedi.
Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Müdürü Atakan Akdaş, eğitim seminerini veren yapan
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi
takdim etti.

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Hangi Konu Üzerine Blog Açmalıyım?

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Son zamanlarda
bir çok kişiden mail
almaya başladım.
Hepsinin ortak sorularından birisi de
‘’Hangi konuda blog
açmalıyım? oluyordu. Elimden geldiği
kadar hepsini doğru
bir şekilde hobilerine, zevk alacağı
yazılar yazabileceği
iştirak konularına yönlendirmeye
çalıştım. İnternette
küçük bir arama
yaptığımda bu konu
üzerine yazılmış bir
makale olmadığını,
çıkan sonuçların ise
forumlardaki sorulardan ve yanıtlardan ibaret olduğunu
gördüm.
Blog Yazarlığına
ilk başladığım zamanlarda önümüzde
bizim gibi tecrübeli
kişiler yoktu. Belki
de Blog Yazarlığının tüm cefasını biz
çektik. Yabancı blog
yazarlarının yazılarını inceleyip satır
aralarından yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. 2014 yılında
bir çok tecrübeli ve
başarılı blog yazar-

ları, blog yazarlığı
yapmak isteyenler
için bulunmaz nimettir. İletişim bölümünden soracağınız
her türlü soruya
cevap veriyorlar
ve faydalı bilgiler
ile yeni blog yazarı
adaylarını doğru bir
şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar.
Blog Yazarlığı için
takip etmeniz gereken adımları aşağıda
kısaca sıralayacağım.
-Blog konunuzu
seçin!
-Yazı yazma stratejinizi belirleyin!
-Blog konunuz ile
alakalı diğer blogları
takip edin!
-Güzel yazılar
yazmak için kendinize belirli zamanlar
ayırın!
-Özgün ve güncel
yazılar yazın!
-Yazdığınız yazılar
insanları bilgilendiren yazılar olsun!
-Bilmediğiniz/denemediğiniz konuda
yazılar yazmayın!
-Sade ve içeriğinizi ön plana çıkarak
bir tasarım seçin!
Yukarıda sıraladığım vasıfları ve
gereklilikleri yerine
getirdikten sonra
yazımızın asıl konusu olan Blog Konusu
Seçme mevzusuna
dönebiliriz.
Blog konusu seçerken dikkat etmeniz tek gereken şey,

ilgilendiğiniz, sevdiğiniz ve yazarken
zevk alacağınız bir
konu belirlemenizdir.
İnsanlar sevdiği ve hobisi olan
konuları bilmesine
rağmen yine de blog
konusu belirlemede
sıkıntı yaşıyorlar.
Aşağıda bazı blog
konusu önerilerinde
bulunacağım. Belki
bu yazı vesilesi ile
aklınızda olmayan
ama zevkle yazılar
yazabileceğiniz bir
blog için blog konusu fikriniz olabilir.
Konuların yanında
nacizane fikirlerimi
de belirteceğim.
TEKNOLOJİ
BLOGU
Teknoloji üzerine
o kadar çok blog var
ki, üstelik bu konuyu kurumsal firmalar da ilke edinmiş
olduğundan özgün
ve güncel bir blogunuz olsa dahi başarı
elde etmeniz zordur.
Yine de ben teknoloji üzerine bir blog
açacağım diyorsanız, Cep telefonu,
tablet, bilgisayar,
televizyon, donanım,
yazılım, internet vs..
gibi konularda bir
çok makale yazabilirsiniz.
İnternette teknoloji üzerine özgün ve
güncel olan onlarca
blog vardır. Bu blogları takip etmenizde
ufkunuzu genişletecektir.

SEYAHAT /
GEZİ BLOGU
Gezmeyi ve
seyahat etmeyi
seviyorsanız tavsiye edebileceğim
bir iştigal konusudur. Gezdiğiniz ve
gördüğünüz yerler
hakkında yazılar
yazmak hem zevkli
hem de kolaydır.
Yalnızca gördüklerinizi yazıya dökmeniz
yeterlidir. Seyahat
bloglarının da bir çok
güzel örneği vardır.
Zorluğu ise çok fazla
gezmeye vakit bulamamaktır. Seyahat
blogunuzu bir kaç
kategoride değerlendirebilirsiniz.
Yalnızca yaşadığınız
şehirde gezdiğiniz
yerleri anlatabilirsiniz. Yalnızca
yurtiçi seyahatlerinizi yazabilirsiniz.
Eğer imkanlarınız
dahilinde yurt dışı
gezileri yapıyorsanız
insanlara daha ilginç
gelecektir ve yurt
dışında gördüğünüz/
gezdiğiniz yerleri
yazabilirsiniz.
SİNEMA /
FİLM BLOGU
Film izlemeyi seviyor ve film izlemeye yeteri kadar vakit
ayırıyorsanız, tam
size göre bir blog
konusudur.
Burada bir eksikliğe değinmek
isterim. Ülkemizde
film ve sinema blogu
adı altında yayın

yapan bloglar fragman ve film özeti
paylaşmaktan öteye
gidemiyor.
Bu konuda büyük
bir boşluk vardır.
İzlediğiniz filmleri
kendi yorumunuz
ve anlatım üslubunuz ile anlattığınız
bir blogunuz olur ve
kısa zaman sonra
film izlemek için
bir şeyler arayan
insanlar blogunuza
gelerek izlediğiniz
filmler üzerine yazdığınız incelemeleri
okuyarak hangi filmi
izleyecekleri hakkında fikir sahibi olabilirler.
İzlediğiniz filmi izlemiş kişilerin
olumlu ya da olumsuz yorumları ile
içeriğiniz güçlenir.
ALIŞ-VERİŞ
BLOGU
Genel de kadınların rağbet ettiği
bir konudur ancak
erkeklerinde ihmal
etmemesi gerekir.
Erkek ya da kadın
farketmez hepimiz
hayat mücadelesi
içerisinde bir şeyler
satın alıyoruz.
Sadece kendiniz
için satın aldığınız
giyim, kuşam, elektronik, mobilya, beyaz eşya gibi ürünleri, alış sürecinizi,
nereden aldığınızı,
alırken yaptığınız
araştırmayı yazarak
çok güzel bir blog
sahibi olabilirsiniz.

OTOMOBİL
BLOGU
Bu konuda erkeklerin teveccüh
gösterdiği bir konudur. Otomobilleri
hangi erkek sevmez
ki? Sevdiğiniz otomobilleri, markaları,
arabaları ve yeni
özellikleri anlatacağınız bir blog
açabilirsiniz. İnternette yeni araba
modelleri araştırarak
geçirdiğiniz vakitleri blogunuza içerik
üreterek değerlendirebilirsiniz. Yalnızca otomobil değil,
motorsiklet, bisiklet
gibi ek konularda da
yazabilirsiniz.
KÜLTÜR SANAT BLOGU
Edebiyat, sanata,
tiyatroya, sinemaya,
şiire, öyküye, romana meraklıysanız
tam size göre bir konudur. Okuduğunuz
kitapları anlatabilir,
gittiğiniz tiyatroları yazabilir, şiirler,
öyküler paylaşabilirsiniz. Emin olun ki
ülkemizde kültür-sanat konuları üzerine
büyük eksiklikler
mevcuttur.
SPOR BLOGU
Belkide en büyük
eksikliklerden birisi
de spor blogudur.
Spor üzerine yazılar yazan çok az
blog yazarı vardır.
İzlediğiniz maç
hakkında analizler
yapabilirsiniz. Büyük

televizyon programlarındaki yorumcular
da izledikleri maçlar
üzerine konuşarak
program yapıyorlar.
Sizde bu konu
üzerine eğilerek,
izlediğiniz maçları,
yaptığınız sporları
yazabilirsiniz.
YEMEK BLOGU
Yine kadınları
ilgilendiren bir blog
konusudur ancak
erkek bir aşçının
yemek deneyimleri
ilgi çekici olabilir.
Adana’da bir arkadaşım bekar evinde her
akşam eve geldiğinde yaptığı pratik ve
lezzetli yemekleri
yapım aşamasından
yeme aşamasına kadar resmedip, videoya çekip blogunda
yayınlıyordu ve hatırı
sayılır bir takipçisi
vardı. Kadınlar da bu
konu üzerine maharetlerini sergileyebilirler.
Çok fazla yemek
blogu olması gözünüzü korkutmasın
bence her kadının
yemek yapma şekli
farklıdır. Mutlaka
sizin yemek yapma
stiliniz de farklılık
yaratacaktır.
ESKİ DERGİLER
BLOGU
Bir zamanlar
aklımda olan ancak
vakit sıkıntısından
dolayı bir türlü hayata geçiremediğim
blog projesidir. Eğer
elinizde eski dergiler

varsa, bu dergiler
içerisinde yer alan
yazıları internet
ortamına aktararak
bir blog oluşturabilirsiniz.
Burada dikkat
etmeniz gereken,
yayınlayacağınız
yazının daha önce
internette yayınlanmamış olmasıdır.
Tabi ki bu proje için
hatırı sayılır bir dergi
arşiviniz olmalıdır.
Bende rahmetli babamdan kalan
çok dergi vardır.
1970’lerden kalma
gün yüzünü unutmuş dergilerdir.
Eğer böyle bir arşive
sahipseniz yada
sahip olabiliyorsanız
bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye
ederim.
KİŞİSEL
DENEYİM
BLOGU
Hangi işi yaptığınız önemli değildir.
Sadece yaptığınız iş
ile ilgili bir blog açarak sadece iş hayatınızda yaşadıklarınızı,
edindiğiniz deneyimleri yazabileceğiniz
bir blog açabilirsiniz.
Doktor, öğretmen, avukat, teknisyen, esnaf, bakkal,
tamirci hiç farketmez. Sadece deneyimlerinizi yazmanız
bile yetecektir.
Yukarıda saydığım blog konularına
daha bir çok başlık
ekleyebiliriz.

250 şehidin emanetinin yer aldığı sergi
gittiği her yerde büyük
ilgi ile karşılandı.
Şehitleri unutturmamak adına başlatılan
çalışma ileride müzeye
dönüştürülecek.
Tarık Yılmaz ile
Yozgat Gündemine
konuk olan Menderes
Kılıçaslan, bu sergiyi
düzenlemesindeki tek
amacının dua almak ve
Allah’ın razısını kazanmak olduğunu söyledi.
Kılıçaslan, “Yapmış
olduğumuz sergiler
parayla yapılmış olsa
bu dualar bu kadar
samimi olmazdı. Maaşla
mı yapmış olsaydınız,
duayla mı diye sorsalardı ben kesinlikle duayı
tercih ederdim. Ben bu
mücadeleyi dua ve Allah
rızası için yapıyor” dedi.

İSİM VERİYORUZ
Bazı sergileri isimler
verdiklerini anlatan Menderes Kılıçaslan, “Gittiğimiz yerdeki sergiyi
organize eden bir aile
varsa şehitlerin anısına,
onları ölümsüzleştirmek
adına, unutulmaması
için, kendileri girişimlerde bulunuyorlar böyle
bir yerde sergi yapmak
istiyoruz diyorlar. Bize
kim hangi teklifle gelirse
gelsin emaneti olan
ailelerin sergilerini yapıyoruz. Biz her hangi bir
şekilde onları kırmamaya gayret gösteriyoruz”
diye konuştu.
SAYGIDIR
Şehit Emanetleri
sergisinin 48’incisini Kocaeli’nin Körfez İlçesinde
açtıklarını dile getiren
Menderes Kılıçaslan,
“Hafta sonu olmasına

rağmen aileler vardı.
Ama gördük ki bütün
siyasi parti teşkilatları
tam kadro şeklinde
orada yer alıyor. Halktan
insanlar yer alıyorlar.
İstanbul’da çok sayıda
misafir geldi. Bunlar
şehide olan saygıdır.
Şehidin emanetine olan
saygıdır. Milli ve manevi
değerlerimize olan bağlılıktır. Ben bir eğitimciyim. Eğitim sevdalısı bir
insanım. Körfez’deki sergiyi İstanbul Yozgatlılar
Federasyonu ve EMŞAT
Derneğinin katkıları ile
gerçekleştirdik. Onlar
kendisi organizasyon
yapmışlardı. Çok da
mutlu oldular” şeklinde
konuştu.
MUTLU
OLUYORLAR
Ailelerin büyük ilgisi
olduğunu kaydeden

Menderes Kılıçaslan,
“Bu vatana kardeşini,
eşini, oğlunu feda etmiş
olan insanların oradaki
mutlulukları görülmeye
değer. Her sergimize iki
şehit ailesi götürüyoruz.
Orada yapmış oldukları
konuşmalar gerçekten çok duygusal, çok
samimi.
İçlerine döküyorlar.
Çok mutlu oluyorlar.
Şehitlerini unutulmamasını çok istiyorlar.
Bizde elimizden geldiği
kadarıyla kendi kişisel
gayretimizle ve Devletimizin kurumları ile bu
işi yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
49’UNCUSU
KASTAMONU’DA
Şehit Emanetleri
sergisinin 49’uncusunun Kastamonu da
gerçekleştireceklerini

ifade eden Menderes
Kılıçaslan, “Kastamonu
Belediye Başkanımız
Galip Midillioğlu sergiyi
yapmayı kabul etti.
Ondan sonrada nasip olursa Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Milletvekillerimize göstermek
istiyoruz.
Oradan bir teklif
geldi. Özellikle Büyükelçilere, Devlet adamlarına
bunların gösterilmesi
istendi. Siyasi parti
organizasyon yapıyor.
Nasip olursa 29 Ekim
resepsiyonunda TBMM
böyle bir sergiyi açmış
olacağız.
Yine 10 Kasım’da
Şırnak’ta yapmayı planlıyoruz.
Sonrasında Muş, Ağrı
diye devam edeceğiz.
Ondan sonrada Karadeniz’e geçeceğiz” dedi.

ÖLÜM ÇEŞME

BAŞINDA YAKALADI

Yozgat’ta bir kişi çeşme
başında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Şekerpınar Mahallesinde yaşayan
Mustafa Duygu (63) sabah
6:00’da çeşmeye su almaya
geldi.
Duygu burada bilinmeyen bir nedenden dolayı
hayatını kaybetti.
Mustafa Duygu’nun cesedini çeşme başında gören
mahalle sakinleri durumu 112
ile polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112
sağlık ekipleri Mustafa Duy-

gu’nun hayatını kaybettiğini
tespit etti.
Polis ekipleri Mustafa
Duygu’nun mesai arkadaşlarına ve yakınlarına durumu
bildirdi. Olay yerine gelen
Duygu’nun mesai arkadaşları ile oğlu gözyaşlarına
hakim olamadı.
Cumhuriyet Savcısını
yaptığı inceleme sonrasında
Mustafa Duygu’nun naaşı,
Yozgat Adli Tıp Kurumuna
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

7
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Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 64 yaşındaki
Düzcanlar Kıraathane sahibi Elvan Düzcan oldu.
39 yıldır esnaflık
ile uğraşan Elvan
Düzcan’a mesleğinin
geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri
sorduk.
1980 YILINDA
ESNAFLIĞA
BAŞLADIM
Esnaflığa 1980
yılında işe girdiğini belirten Düzcan,
“Hem çalıştım hem
esnaflık yaptım” dedi.
Düzcanlar Kıraathane
sahibi Elvan Düzcan,
“Bir hayalim yoktu.
Doğru dürüst çalışıp
rızkımızı kazanmaktı”
dedi.Dünden bugüne

"82 Milyon Tek yürek

Mehmetçiğin yanındayız"

Türk Eğitim Sen Yozgat
Şube Başkanı Mahmut
Sunay Kabayel , Fırat'ın
doğusuna yönelik
yapılacak olan 'Barış
Pınarı Harekatına' ilişkin önemli açıklamalar
yaptı. Bölgede yuvalanan terör örgütünün
tamamen ortadan
kalkana kadar operasyonların devam etmesi
gerektiğini belirten
Kabayel , “Terörle
mücadelede amasız,
şüphesiz devletimizin
yanındayız” dedi.
Türk Eğitim-Sen Yozgat
Şube Başkanı Mahmut
Sunay Kabayel, “Devletimiz sınırlarımızın
güvenliği için yoğun

bir çaba gösteriyor.
Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Eğitim-Sen olarak
terörle mücadelede
amasız, şüphesiz devletimizin yanındayız.
Bu operasyonların son
terörist kalmayıncaya
kadar devam etmesini
istiyoruz” dedi.
Türkiye’nin güvenliğinin
sınır ötesinden başladığını anlatan Kabayel, “Tabi şunu da iyi
görmek lazım: 100 yıl
önce ara verilen hesap
tekrar masaya yatırılıyor. Artık ayan beyan
ortada; Türkiye’nin
güvenliği sınır ötesinden başlamaktadır.
Yüz yıl sonra yeniden

bölgemizi tanzim etme
niyetindeki emperyalizm, bu kez başaramayacak! 82 milyon yek
vücuduz, tek yüreğiz;
hodri meydan! Sefer
bizden,zafer Allah’tan!”
ifadelerine yer verdi.
Gerek daha önceki
Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı operasyonları gerekse Fırat’ın doğusuna
düzenlenecek olan
‘Barış Pınarı Harekatı’
operasyonu doğrudan
Türkiye’nin bekası ile
ilgili olduğuna işaret
eden Kabayel, şunları
kaydetti; “Şunu da çok
iyi biliyoruz ki; devletimiz bu tedbirleri
almamış olsa idi, biz bu

saldırılara kendi topraklarımız içinde maruz
kalacaktık. Dolayısıyla bunun şuurunda
olmamız ve halkımızın
hadiseye bu yönüyle
bakarak, devletimizin
yanında durmamız lazım. Gün devletimizin
yanında saf tutma günüdür. Allah ordumuza
güç versin. Afrin’de
Münbiç’de olduğu gibi
Fırat’ın Doğusunda
da terör unsurlarının
temizlenmesi, güney
sınırlarımızın güvenlik
altına alınması gerekmektedir. Allah aziz
milletimizi, kahraman
Mehmetçiklerimizi
korusun.”

esnaflık hayatında esnaflık bittiğini belirten
Düzcan, “Eskiden parayı koyacak yer yoktu.
Şimdi para bulamıyoruz. Sigorta pahalandı. Ev kirası, dükkan
kirası pahalandı.
Millette para yok. Para
olmayınca bizde de
iş yok” dedi. Düzcan,
“Ahilik birlik ve beraberliktir. Ama
Ahilik
ge-

leneği bana göre
sürdürülmüyor”.
BİLMEDİĞİ
MESLEĞİ
YAPMASINLAR
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde
bulunan Düzcanlar
Kıraathane sahibi
Elvan Düzcan, “bildiği
mesleği yapsınlar. Bilmediği mesleği
yapmasın”dedi.

RIZA KAYAALP’iN

ANNESiNE

SüRPRiZ

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MİNİBÜS HATTI KİRALANMASINA İLİŞKİN İLAN METNİ

MADDE 1- İHALENİN KONUSU:
Aşağıda niteliği, nevi, miktarı, hat adedi, hattın adı, tahmini bedeli ile
geçici teminatı belirtilen, kiralama süresi dolan, mevcut 5 Adet Yozgat
Belediyesi Özel Toplu Taşıma araçları hattının, 10 yıllığına kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden
açık artırma ihale suretiyle her bir adedi ayrı ayrı artış yapılmak üzere
ihaleye çıkarılmıştır.
MADDE 2- İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, YAPILACAĞI YER, İHALE TARİH VE SAATİ :
İHALENİN YAPILACAĞI YER: Yozgat Belediyesi Meclis salonu (Aşağı Nohutlu Mah.Şeyhzade cad. No/ 1. 66100 ) YOZGAT
İHALE TARİHİ : 30.10.2019
İHALE SAATİ: 14.00

MADDE 3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 300,00- TL. bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif
verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünden veya (0) 354 (666 66 67) (442) nolu telefondan bilgi
alabileceklerdir.
MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak
üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da

Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a)Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/
veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
c)Gerçek kişi olması halinde Yozgat ili Merkez İlçede mevcut toplu
taşımacılık yapan kooperatif den ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda üye olduğunu gösterir belge,
d)Tüzel kişi olması halinde Yozgat ili Merkez İlçede mevcut toplu taşımacılık yapan kooperatif den ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda üye olduğunu gösterir belge
e)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya
tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’deki esaslara göre temin
edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında)
bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat
mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim
Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.
(İ-40)

Kadın Kolları
Başkanı İlknur Ünal ile
yönetim kurulu üyeleri,
Sevgi Kayaalp’in evine
giderek, doğum gününü kutladı.
Üzerinde Rıza Kayaalp ile Annesi Sevgi
Kayaalp’in fotoğrafının
yer aldığı yaş pasta
yaptıran Kadın Kolları
üyeleri, Sevgi Kayaalp’in mutlu gününe
ortak oldu.
AK Parti Kadın
Kolları İl Başkanı İlknur
Ünal, Ülkeye en fazla
madalya kazandıran
milli güreşçi Rıza Kayaalp’in gurur kaynağı
olduğunu söyledi.
Ünal, “Milletçe her
maçını gururla, başarılarını onurla takip
ediyoruz. Kendisinin
dünya şampiyonu
olmasında şüphesiz
azmi ve azami gayretinin yani sıra kendisine
o muhteşem zaferlerin
nasip olmasında onu

doğuran, ona tevazu
ve şükrü öğreten muhterem annesi Sevgi
Teyzemizin hakkı büyük dedik. Ve Ak Parti
İl Kadın Kolları yönetimi olarak şampiyonumuzun doğum gününü
Sevgi Teyzemizin elini
öperek kutladık. Hayır
dualarına nail olduk.
Zafer konuşmasında
"Söz konusu vatansa
gerisi teferruattır,
diyerek fiziki yetenekleriyle kendini ispatlayan gurur ve övünç
kaynağımız. Sözleriyle
de gönüllerimizin
şampiyonu olduğunu
bir kez daha gösterdi.
Rabbim zaferlerle
basarili bir ömür. Bu
şuurla büyüyen bir
nesil nasip etsin” dedi.
AK Parti Kadın Kolları
İl Başkanlığı üyeleri,
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp’in
Annesi Sevgi Kayaalp’e
sürpriz yaptı.

ERiYORUZ!
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TFF 3. Lig 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 7.
Haftasında Modafen FK’yı
konuk etti.
Kırmızı-siyahlı takım ilk
yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelede İstanbul temsilcisi karşısında
beraberliğe boyun eğdi.
Yozgatspor 1959 FK, 10 kişi
kalan Modafen FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı
takımın golünü Aytaç Deniz
atarken, Modafen FK’nın
golünü ise Gökhan Karataş
kaydetti.
Yozgatspor 1959 FK, aldığı bu beraberlikle puanını

FİYATI: 1.00 TL

6’ya yükseltti.
GOL SONRASI
PROTESTO
Yozgatspor 1959 FK, Modafen FK maçının 18. Dakikasında Aytaç Yozgatspor’u
1-0 öne geçirdi. Gol sonrasında bütün oyuncular
sevincini Fatih Kavlak’la
paylaştı. Hep birlikte Fatih
Kavlak’a sarılan futbolcular, hocalarına sahip çıktı.
Bu esnada Yozgatspor
yedek kulübesinin arkasında bulunan tribündeki
taraftarlar Teknik Direktör
Fatih Kavlak’ı protesto etti.
Taraftarlar ‘Fatih istifa’ diye
bağırdı.
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ŞEREF TRİBÜNÜNE
OTURMADI
Öte yandan Yozgatspor
1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, şeref tribününe
oturmadı. Arslan karşılaşmayı, şeref tribününün
arkasında yer alan protokol
tribününden takip etti.Belediye Başkanı Celal Köse ise
maçı izlemeye gelmedi.
AZ SAYIDA TARAFTAR
TAKİP ETTİ
Yozgatspor 1959 FK,
Modafen FK maçının hafta
içi oynanması nedeniyle
mücadele taraftarlar ilgi
göstermedi. Karşılaşmayı
az sayıda taraftar izledi.
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