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Türk askerinin Barış
Pınarı Harekatına
Yozgat’tan bayraklı
destek. Akdağmadeni İlçe Belediyesi, ilçede cadde ve
sokaklar ayyıldızlı
Türk Bayrakları ile
donatılırken, vatandaşlar Türk askerinden dualarını eksik
emiyor. Yozgat’ın
Akdağmadeni İlçesi’nden, Türk aske-

rinin sınır ötesinde
gerçekleştirdiği Barış Pınarı Hareketine
destek olmak amacıyla belediye tarafından ilçe sokakları
ayyıldızlı bayraklarla
donatıldı. Belediye
binası ve ilçenin en
yüksek yerine de
bayrakların asıldığı
ilçede kalpler sınır
ötesinde Mehmetçikle birlikte atıyor.

>>>>>3.SAYFADA<<<<

ESNAFLIKTA EN BÜYÜK

ZORLUK YOZGATLI OLMAMIZ

AYÇ FARKI

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 50 yaşındaki Akgün Fırın
Kürekleri sahibi Muhittin
Akgün ve oğlu Ömer
Faruk Akgün oldu.
>>>4.SAYFADA

Çayıralan’da
Belediye bünyesinde
kurulan ÇEKAŞ, üretilen yöresel ürünleri,
Türkiye pazarında
satışa sunuyor.
>>>6.SAYFADA

Yozgat AYÇ Koleji
öğrencileri eğitimi yerinde uyguluyor.>>7’de

Yozgat’ın
Sorgun ilçesinde hırsızlar,
engelliler
derneğinin
kalorifer tesisatını çaldı.
>>4.SAYFADA

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kalitesini tescillemek üzere çıktığı yolda sona yaklaştı. >6’DA

MEHMETÇİK İÇİN

DUA EDİLECEK
>>>6’da

YOZGAT’TA
TERÖR OPERASYONU
Yozgat’ta DEAŞ Terör Örgütü üyesi
olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

7’DE
>>>
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Her Şey Vatan İçin- Vatan Sağ Olsun!

AHMET
SARGIN
Vatan, bir
Müslüman’ın her
şeyidir. Çünkü
din, namus, şeref
ve bağımsızlık gibi
kutsal değerler
ancak vatan sayesinde korunabilir.
Bunun için atalarımız vatanımız
için her fedakârlıkta bulunmuşlardır;
kanlarını akıtarak
onu düşmana
teslim etmemiş-

lerdir. Allah’a ve
O’nun Peygamberi
(SAV)’e imandan
sonra, insanı en
çok Allah’a yaklaştıran amel, hiç
şüphe yok ki Allah
yolunda savaşmaktır.
Şehadet
olmadan vatan
olmaz!.. Evet,
vatan bir toprak
parçasıdır, ama
her toprak parçası
vatan değildir.
Vatan, uğruna
şehitlerin kanını
akıttıkları toprak
parçasıdır.
“Toprak, eğer
uğruna ölen varsa
vatandır.” sözü,
ne güzel bir sözdür.
Bugün sahip

olduğumuz bu
cennet vatan kahraman atalarımızın
her karışını kanları
ile sulayarak bize
emanet bıraktıkları topraklardır.
Şehitlik, en
güzel makamlardan biri, şahadet
şerbetini içip de
mahzun olmak
mümkün mü ?
Onlar Allah
(c.c.) yolunda,
Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in yolunda
ve İslam uğruna
ölenlerdir.
Yüce Mevla’nın
adını yüceltmek
ve O’nun bize
lütfettiği İslamı
korumak maksadıyla ölüme seve
seve yürürler.

Ne mutlu bir
son, ne muazzam
bir makamdır Şehadetlik!
Şehit olan insanların kul hakkı
dışındaki bütün
günahları affedilir.
Şehit olmak, herkese nasip olmayan büyük bir şereftir ve mü’minler
için mükemmel bir
nimettir. Güzel bir
şekilde yaşamak,
ondan sonra Allah
yolunda O’nun
rızası için şehit
olmak, her mü’minin hayal ettiği en
güzel mutluluktur.
“Allah, Allah
yolunda çarpışıp
öldüren ve öldürülen mü’minlerden,
karşılığı cennet

olmak üzere, mallarını ve canlarını
satın almıştır. Bu
O’nun üzerine,
Tevrat, İncil ve
Kur’an’da vadedilmiş olan bir haktır. Allah’tan daha
çok ahdine vefa
gösterebilen kim
vardır? Şu halde
yapmış olduğunuz
bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük
kurtuluş budur.”
(Tevbe, 9/111)
Zulüm, baskı
ve dayatmalara
boyun eğilmeden
ilahi kelimetullah
için verilen hizmet ve mücadele
sonucunda gelen
ölüme şehitlik
denir.

Ancak ilahi
kelimetullah için
Islam düşmanlarıyla yapılan
savaş sırasında
savaş meydanlarında kahramanca
öldürülen şehitler Allah yolunda
öldürülmüş ve
şehadet makamına ulaşmışlardır.
Yine İslam düşmanlarına karşi
verilen mücadele
nedeniyle kafirlerin ve zalimlerin
zindanlarında
işkence görerek
ölen kimseler de
şehittir.
Bu kimseler
için ölüm en şerefli ölümdür.
Kur’an da Yüce
Mevla buyuruyor:

“Allah yolunda öldürülenleri ölüler
sanmayın.
Aksine onlar
diri olup Rableri
katında rızıklandırılmaktadırlar.
Allah’ın lütfundan
kendilerine vermiş olduklarıyla
sevinç içindedirler
ve arkalarından
henüz onlara kavuşmamış olanları, kendilerine bir
korku olmayacağı
ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler.” (Ali İmran,
3/169-170)
Bir adam
Peygamberimiz (SAV)’e:“Ey
Allah’ın Resulü,
Allah yolunda öldürülürsem yerim

neresidir?” diye
sordu.
Peygamberimiz
(SAV): “Cennettedir.” buyurdu.
Adam, yemekte olduğu elindeki
halde hurmaları
bırakıp savaşa
girdi ve sonunda
şehit oldu.”
Sevgili Peygamberimiz
(SAV),şehitliğin
derecesiyle ilgili
olarak şöyle buyurmuştur: “Hiç
kimse cennete
girdikten sonra
- bütün dünyaya
sahip olsa bile
tekrar dünyaya
dönmek istemez.
Yalnız şehitler, keramet (ve
erdikleri nimetler)

sebebiyle dünyaya dönüp on defa
şehit olmayı arzu
ederler.” Allah şehitlerimize rahmet
eylesin, cennetinde cemaliyle onları
şereflendirsin. Şehit ve gazilerimizi
saygıyla minnetle
ve rahmetle yâd
ediyoruz.
Mekânları Cennet olsun!
Şu günlerde
ordumuz Suriye
sınırında özel bir
harekâta hazırlanıyor.
Rabbim yar ve
yardımcıları olsun.
Vatan Sağ olsun ve Allah Ordumuzu bu mücadelede mansur ve
muzaffer eylesin!..

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde
hırsızlar, engelliler derneğinin
kalorifer tesisatını çaldı.
Sorgun Umut Engeliler Derneğinin bütün kalorifer tesisatını
çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.
Durumu Polis ekiplerine bildiren dernek yetkilileri, kış öncesinde ne yapacaklarını düşünüyor.
Umut Engelliler Dernek Başkanı Süleyman Özdemir, Sorgun’daki doğalgaz firmalarına çağrıda
bulunarak, görenleri polise bildirmelerini rica etti.
Özdemir, “Eski belediye
meydanında bulunan engelli Spor
Kulübümüzün kapısı kırılarak içerden doğalgaz kombisi, petekler
ve kalorifer tesisatımız çalındı.
Emniyetin bilgisi dahilindedir.
Buradan sucularımıza doğalgazcılarımıza kombicilere çağrımdır.
Gören bilgisi olan varsa lütfen
Sorgun Emniyet Müdürlüğü’ne
bilgi versin.
Engellinin de eşyalarına el
uzatılıyorsa bu dünyada hiç yaşamayalım” dedi.
Akdağmadeni
Belediyesi ekipleri
tarafından İlçenin bir
çok noktasında yürütülen çalışmalar hızlı bir
şekilde devam ediyor.
Akdağmadeni Belediyesi ekipleri tarafından
İlçenin bir çok noktasında yürütülen çalışmalar hızlı bir şekilde
devam ediyor. Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın,
Şehirler Arası Yolcu
Terminali, Gültepe
Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi (Toki
Konutları Bölgesi) ve
Şehit Mehmet Köklü
Parkı’nda çalışmaları hızlandırdıklarını

söyledi. Akdağmadeni
Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları
denetimler sonunda
ihtyaç olan bölgelerde
çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren
Başkan Yalçın,” Vatandaşlarımızın mağdur
olmaması için çalışmalarımıza hız veriyoruz.
Ekiplerimiz gerekli
araştırmaları ve denetimleri yaparak ihtiyaç
olan bölgeleri tespit
ediyor. bu bağlamda
düzenleme çalışmlarımız devam ediyor”
şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmaları
yerinde inceleyen
Yalçın, ‘’ ilçe termina-

limizin eksikliklerini
giderip ihtiyaçları tam
anlamıyla karşılayan
bir duruma getirmek
için başlatmış olduğumuz çalışmalar kısa
süre içerisinde tamamlanacaktır. Terminal zemininde oluşan
büyük yıpranma, dış
cephedeki eksiklikler
ve toplamda 14,500
m2 alandan oluşan
terminalin çevre
düzenlemesi planlı bir
şekilde yapılacaktır.
Çalışmalar tamamlandığında yolcu terminalimiz ilçemize yakışır
modern bir şekilde
hizmet vermeye devam edecektir ‘’ dedi.

NA
MM
R
US
SU
UN
UN
MY
M
MA
CA
Mİ
RA
AB
ÜL
ŞM
KG
AR
MA
MA
UR
AR
ZM
TM
K
KE
NE
AN
ES
A
MM
RN
PA
NM
LT
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

ÇELiK

Yozgat Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya
İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim
Şube Müdürü Öner Tikilo,
rehberlik ve araştırma
merkezleri müdürleri,
rehberlik öğretmenleri
ve Bozok Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Rehberlik
ve psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğretim üyesi Aygül
Nalbant katıldı.
Toplantının açılış
konuşmasını yapan İl
Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılını kutlayarak rehberlik hizmetlerinin
ve rehber öğretmenlerin
eğitim-öğretim süreçle-
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Yozgat'ta
bulunan
milli park

Çok iri ve
kaba şey

Alt aşamada
bulunan kişi
Son karşıtı

Soy

Beyaz

Boyutlar

Türkiye Saati
İle (Ksc)
Yozgat'ta
bulunan
üniversite
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Rahatlama
ve sevinme
sözü

Ermiş kadın

Ekin biçme
aracı
İlave

Namaz

Saçın
ayırım yeri

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

Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33

Taraftarı
coşturan kişi
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Donuk
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Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

Vücuttaki
kırmızı sıvı

Büyümüş
tiroit bezi
Bir İlimiz
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Gelecek

Sarıklı din
bilginleri

Oyma
sanatı

Avuç içi

Gözleri
görmeyen
Kötü niyet

Afrika Ulusal
Konseyi (Ksc)
Eski bir tarihi
anlatan
sözcük

Bir suçu
bağışlama

Buyruk
komut

Temiz

Niyobyum
simgesi
Halterde
kaldırılması
gereken alet
Adet

T
A
N
E

N
B A
N
A
C
M İ

Şekersiz
büskivi
Anne

Ahlak
kurallarına
uygun
davranan
Cereyan

Santimetre
kısaltması

Erbap

Maden
Tetkik Arama
(Ksc)

Mevki yer
Gümüş
simgesi

Utanma
duygusu

Ama fakat

Bir nota

Kanun

Reis

İşve cilve
Aydınlık
parlaklık

Bir
soru eki
Kuram
teori

İnme işi
İkaz

Yol gösteren

Adele

Ayrı
tutulmuş

Büyük çivi

Yeni
Zelanda
plaka işareti

Numara
kısaltması

Oyun
kağıdı

Akıl

Eski bir
Türk devleti

Eski dilde
el ustalığı

Büyük ve
ulu

Ankara’nın
bir ilçesi

Genelleşme
yayılma

Kültür hars

Ödenmiş
hesapları
gösteren
belge

Yılın
birinci ayı
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Türk Lirası
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Kokulu ve
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İspanya
başkenti
Mavi

Değerli
tespih taşı

Gümüş gibi
parlayan

Çok karşıtı

Alamet

Gemilerin
barınma
yeri

Bir araba
markası

Kanın
rengi

Bir bağlaç
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kalacak olan
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Matem

Savaş
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rinde çok önemli bir yer
ve işleve sahip olduklarını söyledi.2023 Eğitim
Vizyonu kapsamında
rehberlik hizmetlerinde de
gelişmeler belirten Yazıcı,
“2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren
e-Rehberlik modülünün
rehberlik öğretmenlerinin
kullanımına sunulduğunu
böylelikle veriye dayalı
yönetim açısından ayrı bir
öneme sahip e-Rehberlik
sisteminin öğrencilerimizin becerilerinin, projelerinin, ilgi ve yeteneklerinin
hangi alanlarda olduğunun bilinmesi açısından
büyük önem taşıdı” dedi.
Yazıcı, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM),
Psikososyal Koruma,

Önleme ve Krize Müdahale, eğitim ortamlarında
şiddetin önlenmesi, okul
veli işbirliği ve risk altında
bulunan çocuklarımızın
tespit edilip rehberliğin
koruyucu ve önleyici işlevinden hareketle gerekli
tedbirlerin alınması gerektiğinin önemine değindi.
Ayrıca Bakanlığımızın
RAMKEG (Rehberlik ve
Araştırma Merkezlerinin
Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi) projesiyle
ülkemizde geçici korunma
statüsünde bulunan bireylere RAM'lar aracılığıyla
daha hızlı ve daha etkin
ulaşabilmek için kapasitelerinin artırılması ve güçlendirilmesi çalışmalarının
yapıldı” diye konuştu.

Alış: 455,83
Satış: 466,03
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Tekke Mah. Develik Cami Sok. 1
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camlikgazetesi@gmail.com

Türk askerinin
Barış Pınarı Harekatına Yozgat’tan bayraklı
destek.
Akdağmadeni İlçe
Belediyesi, ilçede
cadde ve sokaklar
ayyıldızlı Türk bayrakları ile donatılırken,
vatandaşlar Türk
askerinden dualarını
eksik emiyor.
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden,
Türk askerinin sınır
ötesinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Hareketine destek olmak
amacıyla belediye
tarafından ilçe sokakları ayyıldızlı bayraklar donatıldı. Belediye
binası ve ilçenin en
yüksek yerine de bayrakların asıldığı ilçede
kalpler sınır ötesinde
Mehmetçikle birlikte
atıyor.

CAMİ VE
BAYRAK
YAN YANA
Akdağmadeni
meydanında bulunan
Merkez Haseki Camii
etrafındaki elektrik
direklerine asılan
bayraklar oluşturduğu
muhteşem enstantane
ile göz doldurdu.
30 AĞUSTOS
ZAFERİ GİBİ
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndaki gibi
tüm ilçeyi bayraklarla
donattıklarını söyledi.
Yalçın; “Öncelikli
olarak böyle bir harekatın emrini veren
Cumhurbaşkanımıza
bir vatandaş olarak,
vatansever olarak
canı gönülden teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Onun

dışında Barış Pınarı
Harekatına katılan
ordumuza, vatandaşlarımıza, arka planda
çalışan kim varsa her
birine canı gönülden
teşekkür ediyorum.
Mevla ordumuzu
muzaffer eylesin.
Hiçbir askerimizin
ayağına taş değmeden, eline bir diken
batmadan bu operasyon sonuçlansın.
Oradaki terör
unsurları yerle bir
edilsin ve bizim
askerimiz de inşallah
oradaki huzuru, barışı,
güvenliği tesis ettikten sonra yurtlarına,
yuvalarına görevlerini
de hakkıyla ifa etmenin gururu ile tekrar
dönsünler inşallah”
dedi.
Askeri ocağına her
zaman Peygamber

ocağı olarak görmüş
bir milletin mensubu
olduğumuzu hatırlatan
Yalçın şöyle konuştu:
“Asker ocağına her
zaman peygamber
ocağı olarak bakmış
bir milletin mensuplarıyız.
İstiyoruz ki orası o
kutsal makamdaki insanlara hangi şekilde
destek verebiliriz düşünerek Barış Pınarı
Harekatının başladığı
günden itibaren belediyemizi, sokaklarımızı sanki 30 Ağustos
Zafer Bayramında
süslemiş gibi süsleyerek yeni bir zaferin
hazırlıklarını yaptık.
İnşallah zaferle de
taçlanacak. Hareket
bittikten sonra oralar
inşallah terör unsurlarından temizlendikten
sonra sanki bir bay-

ram havası şeklinde
Akdağmadeni’nde
geniş çaplı kutlamayı
da yapacağız.”
DUALAR
ASKERİMİZ İÇİN
Akdağmadeni
halkının Barış Pınarı
Harekatına bakış açısı
ise şöyle; “
Çok güzel bir şey
oldu Türk insanı hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemiştir.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok iyi bir
karar verdiğinin, tüm
dünyaya da Türk’ün
adını duyurduğunu
söylemek isterim.
Türk bayrağı Türklüğün bir sembolüdür.
Bu da bizim gücümüzü gösterir.
Vatana millete
hayırlı uğurlu olsun.
Allah her şeyin

hayırlısını versin.
Askerimizin yar ve
yardımcısı olsun.
Bayrak Türk milletinin sembolüdür.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır, Toprak eğer
uğrunda ölen varsa
vatandır.
Bu vatan için hepimiz hazırız.
Çok güzel bir
hareket. Canımızı
vermeye hazırız bu
vatan için.
Her zaman hazırız
Allah yollarını bahtlarını açık etsin Bayrağımız inşallah yükseklerden aşağı inmez.
Başkanımıza
teşekkür ediyoruz
her yeri bayraklarla
donattılar.
Vatanımıza milletimizi hayırlı uğurlu
olsun.

Uzun bir aranın ardından tekrar Çamlık
Gazetesi’nde beraberiz. Kadın cinayetleri
ile başlamak istiyorum yine. Başlığa
bakıp da aldanmayın.
O kadınların adı var
hem de her birinin.
Emine Bulut, Özgecan Aslan, N.Ç,
Ayşe Paşalı, Güldünya Tören, Şule Çet,
Cemile Ertürkoğlu,
Dilek Mamalı, Suphiye Avşar…
Daha yüzlerce,
binlerce isim ekleyebilirim buraya. Hepsi
Emine Bulut gibi
‘ölmek istemeyen’
kadınlardı. Katledildiler! Hem de vahşice. Kiminin boğazı
kesildi, kimi onlarca
bıçak darbesi ile, bir
diğeri ateşli silahla,
taşla, ilaçla, asılarak,
boğularak…
Kırıkkale’de Fedai
Varan, eski eşi Emine
Bulut’u 18 Ağustos’ta
acımasızca katletmişti. Emine Bulut gibi
onlarca, yüzlerce ve
hatta binlerce kadın
katledildi bu coğrafyada. Katledilmeye
de devam ediyor ne
yazık ki. Bizi Emine
Bulut üzerine yoğunlaştıran nokta ise hiç
şüphesiz görüntüleriydi. Kimisi görüntüyü çekene söylemediği sözü bırakmadı.
Ama o görüntüler
sayesinde, Emine
Bulut’un ‘ölmek istemiyorum’ kızının da
‘anne ne olur ölme’
çığlıkları sayesinde
belki de en ağır şekilde cezalandırılacak
katili.
Önceki gün Emine
Bulut davası Kırıkkale’de görülmeye
başlandı.
Fedai olay yerinden kaçtığı taksici de
dinlendi.
Taksici, Varan’a
elindeki kanın sebebini sormuş, "Elindeki kanı sorunca, ne
oldu kavga mı ettin,
dedim. O da 'mal
kestim' diyerek cevap
verdi" ifadelerini kullandı.
Katilin gözünden
Emine sadece bir

maldı. Kurban etti
yani Emine’yi.
Yine Fedai Varan’ın avukatı, Emine’nin ölmeden yarım
saat önce karakola sığındığını şu ifadelerle
anlattı ; “Emine Bulut
ölmeden yarım saat
önce karakola sığındı
ama kolluk kuvvetleri
onu koruyamadı.”
En acı ifadeyse gözleri önünde
annesinin babası
tarafından katledilmesini seyreden küçük
kızdan geldi; “O kişi
benim babam değil.
Dönerciye girdik
ben kapının önündeydim.
Onlar biraz uzakta
sonra annemin boğazını kesti.
Elimdeki poşet ve
tableti o kişiye attım
ama engelleyemedim.
O kişi benim babam
değil.”
Zaten nasıl baba
diyecek ki? Kızların
gözünde babalar
kahramandır. Bu
kahramanlık hiçbir
maddi ifadeyle ölçütlenemez. Bu küçük
kız daha 10 yaşında.
Nasıl baba diyecek?
Kırıkkale’de görülen dava 21 Ekim
tarihine ertelendi.
Umarım en ağır şekilde cezalandırılır.
102 KADIN
Ağustos ve Eylül
aylarında toplam 102
kadın daha öldürüldü.
Ağustos ayında öldürülen 49 kadının Bu
ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli
ölüm olarak kaydedilirken, 29 kadının
neden öldürüldüğü
tespit edilemedi, 3’ü
ekonomik bahaneyle, 10’u boşanmak
istemesi, ayrılmak
istemesi, arkadaşlık
isteğini reddetmesi
gibi kendi hayatına
dair karar almak isterken öldürüldü.
Eylül Ayında
Erkekler Tarafından
53 Kadın Öldürüldü.
Eylül ayında işlenen
kadın cinayetlerinin
11’i şüpheli ölüm
olarak kaydedilirken,
31 kadının neden
öldürüldüğü tespit
edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u
boşanmak istemesi,
barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık
isteğini reddetmesi
gibi kendi hayatına
dair karar almak isterken öldürüldü.

iL BAŞKANIN

ACI GÜNÜ
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı
Abdullah Yaşar’ın
yeğeni Vahit Cansever, vefat etti.
Ankara’da yaşayan
Vahit Cansever,
geçirdiği trafik kazası
sonrasında hayatını

kaybetti.Cansever
CHP’den Ankara
Büyükşehir Belediyesi
Meclis Üyesi seçilmişti.Bizde Çamlık
Gazetesi olarak Vahit
Cansever’e Allah’tan
rahmet, kederli ailesini başsağlığı dileriz.

GÜNCEL
Hayatın
İçinden
HÜSEYİN
KOÇ
Fırtınalı soğuk
bir günde simit
satıyordum.
Yağlı simit, kurabiye diye bağırarak gidiyordum.
Karların arasında karaltı gördüm.
Ayağımla çevresini temizledim.
Bir de gördüm
ki, içi para dolu
cüzdan.
Hemen aldım
cebime koydum.
Babamın sözleri
aklıma geldi.
Emeksiz para
haramdır.
Sakın olaki
haram yeme ,
bizlere haram gelmez diye, nasihat
ederdi.
Polis karakolu
aklıma geldi.
Karakolun yolunu tuttum.
Karakola vardım.
Komiser beyi
görmem lazım
dedim.
Komiser bey,
söyle evladım
dedi.
Ben para buldum, sahibine
vermek istiyorum
dedim.
Cüzdanı eline
verdim.
Bu ne kadar
para imiş, aferin
sana simitçi dedi.
Dedi ama yanındaki polis ne
kadarını aldın ulan
dedi.
Hemen komiser
amca ulan sensin,
buraya parayı getiren çocuk içinden
alır mı?
Allah bana
böyle evlat versin
dedi.
Hemen ifademi
aldı.
Babamın adresini sordu.
Babama telefon ettiler. Babam
geldi, karşıdan
gördüm.
Hemen ayağa
kalktım, gelir gelmez bana tekme
tokat atmaya başladı. Senin karakolda ne işin var.

Buralarda mı
göreceğiz diye,
dövdü.
Hemen komiser
amca müdahale
etti.
Niçin dövdün
diye babama çıkıştı.
Babam, komiser
bey, şimdiye kadar buranın yolunu ben bilmem,
bunun ne işi var
burada dedi.
Komiser bey,
bir cüzdan para
bulmuş, onu da
bize getirmiş, sahibini anons ettik.
Boştan yere çocuğu dövdün dedi.
Paranın sahibi
geldi.
Komiser bey, ev
alacaktım düşürmüşüm Allah razı
olsun çocuktan,
temiz süt emmiş
belli dedi.
Fakat komiser bu çocuğa bir
harçlık vereyim
dedi.
Babam, hayır,
paranın hayrını gör
dedi.
Adam, yahu
insanlık öldü mü
çocuğa elbise,
ayakkabı. Gömlek
al dedi.
Gittik konfeksiyona amca iyisinden elbise, ayakkabı aldı.
Çok sevindim
ama öğlen olmuştu.
Simit elimde
kaldı.
Amca bu simidi kime satayım
dedim.
Amca karakola
götür orada herkese dağıt, aha
parası dedi. imidin
parasını aldım ve
karakola gittim.
Simidi dağıttım. Üç
ay sonra bayram
olmuştu. Elbiseleri giydim, elimi
cebime soktum, ne
göreyim, bugünün
iki bin lirası para.
Cebimde babam
para olmaz dedi.
Parasını bulduğum adam cebime
gizliden koymuş.
Bu parayı babama göstermeden
harcayıp, bitirdim.
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ESNAFLIKTA EN BÜYÜK ZORLUK YOZGATLI OLMAMIZ

Muhittin Akgün, “
1969 Yozgat doğumluyum. Esnaflığa 2008
yılında başladım. 2012
yılına kadar mobilya
imalatı olarak devam
ettim. 2012 yılında mobilya işim kısa sürdü.
Yeğenimin tavsiyesi
üzerine kürek işine
girdim. 2012 yılından
bu tarafa kürek işi ile
devam ettiğini söyledi. Hayalimde çok
şeyler vardı diyen
Akgün, “Ama kürek
işine girince hayalimin yüzde 70’ini gerçekleştirdim. İnşallah
daha iyi olur. Başarılı
oluruz” dedi.
HAYATIMDA
ÇOK DEĞİŞİKLİK
OLDU
Akgün Fırın Kürekleri sahibi Muhittin
Akgün, “Esnaflık hayatına baktığımızda benim hayatımda baya
bir değişiklik oldu.
Mobilya işini bırakıp
kürek işine girdiğimde benim hayatımda
çok değişiklikler oldu.

Ufkum baya açıldı.
Çok ileri, büyük
düşünerek her daim
ileri gitmeyi hedefliyorum ve Allah’a şükür
gidiyorum” dedi.
AHİLİK
GELENEĞİ YOK
Akgün, Yozgat’ta
Ahilik geleneği eskiye
göre yok denilecek
sayıda azaldığını
söyledi.
HERKES
BİLDİĞİ
İŞİ YAPSIN
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde
bulunan Akgün Fırın
Kürekleri sahibi Muhittin Akgün, “anladığı
işini yapsın. Ben bunu
alırım, satarım. Şöyle
para kazanırım değil.
Bir işin imalatını yapıyorsa o işe gireceksin
ve yapacaksın. İmalatını bilmeden veya
işin içine yetişmediği sonradan bizim
bir deyimimiz var.
Damdan düşer gibi
millet bu işi yapıyor
bende bu işi yaparım

diye yapanlara tavsiye
etmem. Çünkü sonucu
hiç iyi olmuyor” dedi.
YOZGAT’TA
ESNAF OLARAK
DAR
DÜŞÜNCEDEYİZ
Akgün Fırın Kürekleri sahibi Muhittin
Akgün, “Bizim işimizin
en büyük zorluğu Yozgatlı olmamız. Şuanda
60 il geziyorum. İlçeler hariç. İlk gittiğim
illerde Yozgatlıyım
deyince dedikleri şey,
Yozgat’ta orman yok.
Yozgat’ta bir şey yok.
Yozgat’tan hiç kimse
bir şey getirip satmamış bu nedir, nereden
çıktı ve nasıl oldu diye
kimse inanmıyor.
Çünkü Yozgat’ta
bir imalatın olup dışarı
gidip satıldığına kendi
Yozgatlım dahi inanmıyor. Ama Yozgat’ta
esnaf olarak çok dar
düşüncedeyiz. İleriyi
hiç düşünmüyoruz ve
göremiyoruz. Bizde
dediğim gibi ahilik
kalmamış. Eskiden o

ahilik vardı. Komşusu
aç iken kendisi tok
yatmazdı. Ama şimdi
benim yok onun da
olmasın durumu var.
Dış illeri gezdikçe kendimizi daha
yeniliyoruz. Rekabet
içindeyiz. Bu sektörde
bizim gibi yapanlar
var. Onlarla her zaman rekabet ve yenilik içerisindeyiz. Ama
kesinlikle birbirimizle
bir düşmanlığımız
yok. Biz sadece hizmette ve yeniliklerde
kendimizi yarıştırıyoruz” diye konuştu.
ASKERDEN
GELDİM
BU İŞE BAŞLADIM
Akgün Fırın Kürekleri sahibi Muhittin
Akgün’ün oğlu Ömer
Faruk Akgün ise bu
işe askerden geldikten sonra başladığını
söyledi.
BABAMLA
BİRLİKTE
YOLLARA
ÇIKIP
GEZİYORUM

Ömer
Faruk
Akgün,
“2 yıldır
babamla
birlikte
çalışıyorum.
Bende
babamla
birlikte
yollara çıkıp
geziyorum. İl
il dolaşıp satışımı yapıyorum”
dedi.
HAYALİM
YOZGAT
İSMİNİ 81 İL’E
DUYURMAK
Akgün,
“Benim hayalim
Yozgat’ın ismini Türkiye’nin
81
iline duyurmaktı.
Yozgat dedikleri
zaman küçük bir
köy değil de büyük bir il olarak,
ihracat ve ithalat
olacağını bilmeleri
hayalim. Benim
hedefim bu. Ben
elimden geldiği

kadar Yozgat’ın ismini
bütün illere dağıtmak
için çabalıyorum”
dedi. Kürek yapmanın
zorluğu olduğunu
belirten Ömer
Faruk
Akgün,
“hepsi el
emeği
ve
göz

nuru.
Bunun
için bir
makine
yok.
Hepsi
el ile
yapılıyor.
Bunun
biraz
zorluğu
var” diye
konuştu.
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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

"BARIŞ PINARI HAREKATI

BEKAMIZ İÇİN ÖNEMLİ"

ve manevi desteklerde
bulunan yine yahudi
güdümlü ABD'dir.
Her şeye rağmen
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz inancından ve necip
milletimizden almış
olduğu manevi güçle,
karşısında kim olursa olsun, hangi silahlara sahip
olurlarsa olsunlar, Allahın
yardımıyla zaferler elde
Diva-sen Genel Baş- edecek güç ve kabiliyettedir.
kan Yardımcısı Osman
Tüm hazırlığı yaTaşçı, açıklamasında
pılan ve sadece verişu ifadelere yer verdi;
lecek olan bir komutu
"Uzun zamandan beri
bekleyen civanmert
ülkemizi meşgul eden
Mehmetçik, barış Pınarı
Suriye konusu yeni bir
boyuta gelmiş durumda. Harekatını, bölgenin
Yeni
Şehir
Hastanesi
Ana Giriş
ve ülkemizin
huzurunu
Bugünlerde
özellikle
temin
amacıyla
icra edeKapısı
Karşısı
ŞOK
Market
ve
ABD'nin dostumuz mu
rek görevini tamamlayadüşmanımız
mı
olduğu
Kaytan Eczanesi
yanı
caktır inşallah.
hemen hemen tüm TV
YOZGAT Bu manadan olmak
ekranlarının gündemi
üzere, Tüm Memur-Sen
oldu. Siyâset bilimcileri
Konfederasyonu ve
ve konunun uzmanlaDiva-Sen aileleri olarak
rının tamamının ortak
Barış Pınarı Harekatını
görüşü, ABD, Bu güne
destekliyor, bekamız
kadar bizim dostumuz
için son derece önemli
hiç olmamıştır.
olduğuna inanıyoruz.
Çünkü israil güMillet, Devlet,
dümlü ABD, menfaatinin
Bayrak
aidiyeti ve bilinci
olmadığı hiç bir hususta
kendisinde
oluşmamış
kılını dahi kıpırdatmaz.
birilerinin
dediği
gibi
Kendisini dünyanın
Türkiye
Cumhuriyeti
jandarması olarak gören
Devleti asla bölgede
sözüm ona barışın en
işgalci bir güç olmayabüyük düşmanı ABD,
caktır.
Suriye bataklığına özelVakit milletçe tek
likle TSK'yı çekmek için
yumruk
olma vaktidir.
tüm oyunlari oynamış ve
Vakit
Çanakkale'de
ve
güya belirli bölgelerde
15
Temmuzdaki
dirilişi
bulunan bir kaç askerini
sergileme vaktidir.
çekerek MehmetcıkleriVAKİT TÜRKİYE
mizle terörist grupların
tamamını savaştıracaktır. VAKTİDİR. Dualarımız
necip ordumuz için.
Diğer taraftan tüm
Allahım! şanlı ordumuzu,
dünya ülkeleri de biliyor
havada, karada, denizde
ki, bölgede ne kadar
her yerde her daim
terörist gruplar var ise
mansur ve muzaffer
tamamının silahlanmaeyle. Âmin."
sını sağlayan, maddi

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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Webtasarımı Yaptırırken Hangi Firma Seçilmeli?

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Artık web sitesi
ihtiyacı ister şirket
ister kişisel olsun
genel ihtiyaçlarından
birisi haline gelmiştir.
Kurum ve kuruluşlar müşterilerine

gülen ve profesyonel
yüzünü göstermek
için bir web sitesine ihtiyaç duyarken
kişi veya kişiler de
kendilerini ifade
etmek adına bir web
sitesine ihtiyaç duymaktadırlar. Belki
de bu yüzdendir ki
günümüzde kurumsal ve kişisel bloglar
bir hayli ilgi görmektedir.
Webtasarım
işlerinizi yaptırmak
için tercih edeceğiniz
web tasarım ajansı
sizin için belirli kri-

terlere ve özelliklere
sahip olmalıdır.
Webtasarımı yalnızca bir ara yüzden
ibaret olmamalıdır.
İyi bir web sitesi için
SEO çalışmaları, grafik-logo çalışmaları
da olmalıdır.
Web tasarım
ajansı seçerken işinde profesyonelleşmiş
bir firmayı tercih
etmek en doğru tercih olacaktır. Verilen
hizmet karşılığında
aldığınız geri dönüşleri göz önünde
bulundurursanız,

ödeyeceğiniz para
gözünüze görünmeyecektir.
Web tasarım firması seçimini bir kaç
örnek ile açıklayalım.
Her zaman yapılan yanlışlardan birisi Google’da yapılan
aramalarda çıkan
ilk sonuca odaklanıp
kalmaktır. Google
aramalarında 2. ve
3. sayfada çıkan
sonuçlarda değerlendirilmeli ve küçük
bir fizibilite çalışması
yaptıktan sonra arama sonuçlarına göre

firmaları değerlendirmelisiniz.
Tercih edeceğiniz web tasarım
ajansı yalnızca web
tasarımında değil,
SEO konusunda da
çalışmalar yürüten
bir firma olmalıdır. O
halde Google aramalarınıza İstanbul SEO
yazarak kriterlerinizi
belirleyebilirsiniz.
Belirlediğiniz firmaların ürünlerine,
verdiği hizmetlerine
ve referanslarına
mutlaka göz atmalısınız. Çünkü yap-

tıkları işler yapacakları işlerin en büyük
referansıdır. İnşaat
firmasını örnek
verdiğimiz için aynı
sektör üzerinden
örneklerle devam
edelim. Tercih edeceğiniz web tasarım
ajansının referanslar kısmında inşaat
firmalarına yapılmış
bir web site tasarımı olup olmadığına
mutlaka bakmalısınız.
Web tasarım
konusunda tercih
edeceğiniz firmala-

Yozgat’ta kız öğrencilere verdiği kaliteli
eğitimle dikkat çeken
okullardan olan Zübeyde Hanım Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi,
eğitim-öğretim dışında,
öğrenciler ve çalışanların
her anlamda güvenliğini
en üst düzeyde sağlamak
konusunda yaptığı çalışmalarla kalitesini tescillemek üzere çıktığı yolda
sona yaklaştı.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Ay önce
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Kalite Belgelendirmesi için yapılan
başvuru Bakanlıkça kabul
edildi.
Kabul edilen başvuru
sonunda yapılan deneyimlerde de sona gelindi.
67 OKULDAN BİRİ
Türkiye genelinde
sadece 67 okulun almaya
hak kazandığı OHSAS
18001 belgesini Yozgat’a

rın mutlaka olması
gereken özellikleri
aşağıda kısaca sıraladım.
*Mutlaka kendilerine ait profesyonel
bir webtasarım sitesi
olmalıdır.
*Web sitelerinde
hakkımda, iletişim,
referanslar, hizmetler, ürünler gibi
sayfalar mutlaka
olmalıdır.
*İletişim kısmında açık adres,telefon
ve harita bilgileri
olmazsa olmazdır.
*Referans olarak

ikinci kez kazandıracak
okul, bu belgeye sahip
olmakla birlikte, öğrenci,
çalışan ve çevre güvenliğini garanti altına alarak,
günümüzün en önemli
konularından İş Sağlığı
ve Güvenliği konusunda
Dünya Standartlarına
entegre oluyor.
Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi Koordinatörü ve Milli eğitim
Bakanlığı Temsilcisi Ahmet Selçuk, farklı illerden
Ahmet Bırtıl ve Yüksel
Kaymak olmak üzere üç
Bakanlık Denetçisinden
oluşan denetleme komisyonunca denetlenen
okulda son hazırlıklar
bitmek üzere.
EN ÖNEMLİSİ
GÜVENLİK
Yozgat İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi Koordinatörü ve Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi

gösterilen sitelerin
halen çalışır vaziyette olması önemlidir.
*Kendilerini ve
yaptıkları işi net bir
şekilde açıklayan
metinleri olmalıdır.
*İsteğinize göre
kişisel yada kurumsal çözümler verebilmelidirler.
7/24 telefon ve
mail desteği sunan
bir hizmet anlayışları
olmalıdır.
Bunun gibi bir çok
özellik sayabiliriz ancak başlıca belirtebileceklerim bunlardır.

Ahmet Selçuk, Bakanlık Denetçileri Yüksel
Kaymak ve Ahmet Bırtıl,
yapılan görüşmede; kurum ve kuruluşların özenli
davranmaları gereken en
önemli konunun o çatı
altındakilerin güvenliği
olduğunu ifade ettiler.
Bakanlık adına, sürekli
iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedef
belirleyen tüm okullara rehberlik yapmaya,
yardım elini uzatmaya her
daim hazır olduklarını dile
getiren Selçuk, çalışma
alanı dâhilinde hizmetler
ve insanlarla ilgili tüm
faaliyetlerde sağlık ve
güvenlik yönetimi sistemi
yoluyla insana saygı, çalışma ortamında çalışanın
ve hizmet alanın güvenliği
sorumluluğunu üstlenmeyi
hedefleyen kurumların ne
kadar fazla sayıda olursa
o bölgede yaşam kalitesinin o kadar artacağını dile
getirdi.

MEHMETÇİK İÇİN

DUA EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’nin
kuzeyinde başlatılan
‘barış pınarı harekatı’na
katılan Mehmetçik için
Yozgat’ta dua edilecek.
İl Müftülüğü, Cuma
günü sabah namazında
bütün camilerde Mehmetçik için dua edilmesi
talimatını verdi.
İl Müftüsü Salih Sezik,
cami, gençlik buluşması-

nın süreceğini söyledi.
Sezik, “Her Cuma
Çapanoğlu Camii’nde
sabah namazında yapılan
Cami, Gençlik buluşmaları devam ediyor. Bu hafta
Barış Pınarı Harekâtı’nın
Zaferle sonuçlanması için
harekât boyunca sabah
namazında tüm camilerimizde “Fetih Suresi”
okunacak ve dua edilecek” dedi.

Yozgat’ın Çayıralan
İlçesi’nde Belediye
bünyesinde kurulan
şirket aracılığı ile
kadınlar tarafından
üretilen yöresel ürünler, Türkiye pazarında satışa sunuluyor.
Yozgat’ın Çayıralan
ilçesinde belediye tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar
Şirketi (ÇEKAŞ) ile
ilçede bulunan kadınlar, turşudan reçele,
yufka ekmeğinden
kuru bakliyata varıncaya kadar birçok ürün
üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
Konuya ilişkin
açıklamada bulunan
Belediye Başkanı

Ömer Codar, kurdukları şirket ile kadınlara
yönelik istihdamı
artırmayı amaçladıklarını ve kadınların ev
ekonomilerine destek
olmayı düşündüklerini
söyledi.
Başkan Codar,
“Belediye’ye ait olan
bir alanı kadınlarımıza
tahsis ettik. burada
turşusundan reçeline,
yufka ekmeğinden
kuru bakliyata varıncaya kadar onlarca
ürünü organik bir
şekilde üretip paketletip satılmasını
sağlıyoruz. Tarlasında
ürettiği ürünlerden,
doğada yetişen bitkilere kadar toplayarak

ek gelir elde etme
imkanı bulan Çayıralan çiftçisi de, halkı
da, bu uygulamadan
çok memnun. Çayıralan yöresel ürünlerini
burada üretip ilçemiz
dışına pazarlıyoruz.
3 tane tandırda yufka
ekmeği yapıyoruz.
Vatandaşlarımızdan
kuşburnu alıyoruz.
Kuşburnunu işliyoruz
marmelat yapıyoruz.
Pezik turşumuz vardır.
Vatandaştan bahçesinde ekmiş olduğu
peziğin fazlasını bize
getiriyorlar ve bunları
satın alıyoruz, bunları
turşu yapıyoruz. Kadınlarımız orada almış
olduğumuz ürünleri

paketliyor, ambalajlıyor ya da mamul
haline getirip ilçemiz
dışına pazarlıyoruz.
Bunu da PTT Kargo
ile kapıda ödeme
sistemiyle yapıyoruz. Kazanacağımız
parayla Belediyemize
kazanç sağlayacağız
diye bir düşüncemiz
yok. Sadece oradaki
düşüncemiz kazandığımız parayla ihtiyacı
olan ne kadar kadın
çalıştırabiliriz. Sistemi
de kurduk. Şükürler
olsun sistemimiz
de tıkır tıkır işliyor.
Memleketimiz dışında
yaşayan bu tip yöresel
ürünlere hasretlik çeken insanların ayağına

kadar da bunu götürüyoruz, pazarlamasını
da yapıyoruz” dedi.
Çayıralanlı üretici
kadınlar ise “Belediyemiz biz kadınlara
sahip çıktı. Üretimimiz şu anda devam
ediyor. İnşallah zaman
içerisinde daha fazla
ürün satarız, daha
fazla para kazanırız,
kazandığımızla ev
ekonomimize destek
oluyoruz. Burada yufka ekmek yapıyoruz,
hamur kesiyoruz, turşu
yapıyoruz. Bu ürünleri
de Türkiye’nin dört
bir yanına kargo ile
gönderiyoruz” şeklinde konuştular.
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Ankara'nın Başkent Oluşu

YAHYA
AKSOY
Mustafa Kemal
Atatürk, Ankara'nın
başkent olmasıyla
ilgili TBMMde alınan
karara dair, Nutuk'ta
şöyle demişti: "Kanun teklifi, 13 Ekim
1923 tarihinde uzun
görüşme ve tartışmalardan sonra çok
büyük bir çoğunlukla
kabul edildi. Kabul
edilen kanun maddesi
şudur: Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara
şehridir."
Tarih 16 Mart

1920’ydi. İngilizler,
Milli Mücadele’ye
zarar vermek için İstanbul’u işgal etmiş,
Meclis-i Mebusan’ı
feshetmişti. Mustafa
Kemal Atatürk, vakit
kaybetmeden kararını verdi… Meclis,
Ankara’da toplanacaktı. Çok değil, bir
ay sonra 23 Nisan
1920’de Meclis toplandı. Ankara, artık
hem milli iradenin
hem de mücadelenin
merkeziydi…
Anadolu’nun umuduydu.
Cumhuriyet’in ilanından 16 gün önce,
13 Ekim 1923’te de
Dışişleri Bakanı İsmet
İnönü’nün verdiği kanun teklifinin
TBMM’de görüşülmesinin sonucunda

başkent oldu…
Ruhi Su’nun seslendirdiği ‘Ankara’nın
Taşına Bak’ türküsü, ülkemizdeki en
çok bilinen türküler
arasında yer alıyor.
Ankara’nın taşına bak
/ Gözlerimin yaşına
bak / Uyan uyan Gazi
Kemal Şu feleğin
işine bak! / Kılıcını
vurdum taşa / Taş
yarıldı baştan başa
/ Uyan da bak Gazi
Kemal / Başımıza gelen işe. / Ankara’nın
dardır yolu / Düşman
aldı sağı, solu. / Sen
gösterdin Paşam bize
/ Böyle günde doğru
yolu.
Ankara halkı, muzaffer Gazi Mustafa
Kemal'e, onun hayatı
boyunca taşıdığı bir
unvanı, "ANAKARA

HEMŞEHRİLİĞ " ni
vermişti. Ankara'nın
bu yürekten tevcihi
, M.Kemal'in 2 Ekim
1922 'de İzmir'den
zafer dönüşünde
kendisine bir mazbata halinde, Belediye
Başkanlığınca arz
olunmuştu.
G.M.Kemal, üç
gün sonra (5 Ekimde 1922) aşağıda
metnini koyduğumuz
mektubu ile halka
teşekkür etmiş ve
Ankara'nın İstiklâl
Savaşı'ndaki müstesna yerini ifade
etmişti.
Ankara Belediyesi
Vasıtasıyla Vatansever Ankara Halkına !
Beni , Ankara'nın
yurtsever hemşehrileri arasına girmeye davet suretiyle

beliren iltifatınıza
en içten şükranımı
bildiririm.
Sevgili ulusumuzun tüm bir dünyanın
düşmanlığına karşı
zaferle taçlandırdığı
Kurtuluş Mücadelesi
tarihinde ANKARA
adı en aziz bir yeri
koruyacaktır. Bu
mücadeleye ilk başladığımız sıralarda bizi
kapsayan güçlüğün
derecesi hepinizce
bilinmektedir.
Bazılarınca karşı
konulması hemen
hemen olanaksız
sanılan bu güçlükler
karşısında sizler bir
dakika duraksamadınız.
ve üç yıl önce
Sivas'tan Ankara'ya
ayak bastığım zaman
bir örneğini geçen

AYÇ FARKI

gün de göstermiş
olduğunuz içten ve
yürekten gösteri ile
beni kollarınız arasına
aldınız.
O zaman gösterdiğiniz bu vatan
cesareti sayesinde
yabancı müdahalesiyle İstanbul'da kapattırılmış olan Meclis-i
Mebusan'ı daha geniş
bir yetki ile ulusun
şanına layık bir bağımsızlıkla Ankara'da
açmak nasip olmuştur.
İstanbul'da yabancı süngülerine
dayananların dağıtıkları Meclis-i Mebusan
'da, cesur Erzurum
hemşehrilerimin fahri
mebusluk sıfatını
taşımakta idim.
Büyük Millet
Meclisi için yeniden

yapılan seçimde
beni Ankara'dan üye
seçmek suretiyle bu
fahri sıfata ayrı bir
yetki eklediniz. Büyük Millet Meclisi sizin
yüksek yakınlığınız
sayesinde ,korkusuz
kurtuluş mücadelesini sürdürebilmiştir...
Bundan ötürü
,ANKARA HEMŞEHRİLERİMİN ,BU VATAN
KURTULUŞU MÜCADELESİNDE BİR
ŞEREF PAYI VARDIR.
Bu nedenle hemşehrilerimi, bir kardeş
içtenliğiyle tebrik
eder ve bana karşı
gösterdiğiniz kalpten sevgiye karşılık
hepinizi kucaklarım.5
Ekim 1922 /ANKARAGazi Mustafa Kemal
Türkiye Cumhuriyeti ve Ankara için

çok büyük anlam
ifade eden bu anlamlı
gün, tarihi Ankara
Kulübü Derneği-Seymenler başta olmak
üzere, Valilik, B.Şehir
Belediye Başkanlı ile
birlikte resmi ve özel
kurum ve kuruluşların ve tüm Ankara
halkının katılımları
ile her yıl 13 Ekim
tarihlerinde gurur ve
mutluluk günü olarak
kutlanmaktadır.
Büyük kurtarıcı ve
kurucu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ile en
yakın çalışma arkadaş, büyük devlet
adamı İsmet İnönü
ve tüm emeği geçenleri rahmet, saygı
ve minnetle anarak
Ankara'nın Başkent
oluşunun 96. yılını
kutlarım.

YOZGAT’TA
TERÖR OPERASYONU

VALİ ÇAKIR, MUHTARLARLA

BiR ARAYA GELDi

Yozgat AYÇ
Koleji öğrencileri
Tabiat Eğitimlerini
yerinde görmek
için Fatih Tabiat
Parkı ve Çamlık
Milli Parkında
incelemelerde
bulundu.
Yapılan etkinlik hakkında
bilgi veren AYÇ
Okulları Müdürü
Mustafa Başer,
“Çocuk Üniversitesi Ve Düşünme
Eğitimi Kulübü’nün
amacı Yozgat AYÇ
Kolejinde öğrenim
gören üstün potansiyelli öğrencileri
bilimsel tanılama
yöntemleriyle
keşfetmek ve bu
öğrencileri ilgi,
yetenek, bilişsel
ve sosyal gelişim
gibi bireysel farklılıklarını dikkate
alarak yaratıcılık,
eleştirel düşünme,
problem çözme,
etkili iletişim gibi
21. yy becerileriyle
donanmış bireyler
olarak yetiştirmek
olduğunu söyledi.
Başer, “Yeni
nesil pedagojiyi
hedefleyen, yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zekâ
ve aktif öğrenme
modellerini esas
alan outdoor eğitimi, mindmaping,
rol play, okuma
yazma atölyesi,
oryantiring ve akıl
oyunları, proje
üretme ve bilim
şenliği ile sonuçlanacak eğitim
içeriği öğrencilerimiz ve velilerimiz
tarafından çok
beğenildi. Ayç
Okulları ve çocuk
üniversitesi kulübü
uzman psikolog,

pedagog ve eğitim
bilimciler eşliğinde sarmal program yapısına sahip
olmakla birlikte
çocukların bilim,
merak, hayret ve
düşünme becerilerini geliştirmek
için tasarlanmış,
sıra dışı deneyimler yaşatmayı
amaçlıyor” dedi.
Düşünme eğitimini hem yazma
hem de okuma becerisini ile birleştiren bir atölye olan
Çocuk Üniversitesi Kulübü Yaratıcı
Yazma ve Okuma
Atölyesi, yaşam
becerileri atölyesi
Yozgat’ta ilk kez
AYÇ Okullarında
açıldığını belirten
Başer, “Eğitim Ortamı Ve Materyaller: Her öğrencinin
suyu, matarası,
matı, sırt çantası
olacak, eğitim ortamı grup şeklinde
kubaşık yaklaşımla
düzenlenecek.
Ajanda ve kalem
yanında bulunduracaktır.
Öğrenciyi
Tanıma Ve Değerlendirme: Her
öğrencinin kişisel
değerlendirmesi
yapılacak, portfolyo dosyaları
oluşturulacak, aşama aşama gelişim
seyri izlenecek,
veli bilgilendirmesi aylık yapılacak.
Bütüncül Checkup: Tüm katılan
öğrencilerin zekâ
testi, dikkat testi,
sınav kaygısı, işitme testi, akademik
özgüven testi,
yaratıcı düşünme
testi, okul iklimi
testi, çocukluk

depresyonu,
öğrenme stili testi
vb. gibi nitelikler
ölçülecek. Proje
Deneyimleri: Her
öğrenci bir proje
çalışması yapacak,
turnuvalara ve
yarışmalara katılacak. Tubitak, eba,
girişimcilik yarışmaları, Stem+A:
İçindeki sanatçıyı,
bilim adamını
çıkar! Çocuklar
için bilim, bilim
çocuk ilişkisi,
yaratıcılık, tasarım
yapma, matematik, mühendislik,
sanat yönleri,
Oyun Terapisi:
Her öğrenci süreç
içinde bir terapist
gibi izlenecek,
kaygı ve korkuları incelenecek,
Uyum ve davranış
bozuklukları üzerine çalışılacak.
Mindfullness Okul
Uygulamaları:
Bilinçli farkındalık,
dikkat ve odaklanma seansları, akış
yaşantısı, kişisel
gelişim, Doğa
Eğitimi: Doğal
ortamda gerçek
yaşam problemi,
yön bulma, pusula,
doğanın akışı, orff
eğitimi, ritim eğitimi, hobi bahçeleri
ve binicilik gibi
beceriler. Sosyal
Sorumluluk Projeleri: Yaşlı ve hastalara kitap okuma,
huzurevi ziyaretleri, tersine kaynaştırma eğitimi,
yeşili koru kendini
sev. Bilim Şenliği
Ve Proje Sergisi:
Yılsonunda bilim
şenliği yapılacak
ve proje sunumları
gerçekleşecektir”
diye konuştu. .

Yozgat Valisi
Kadir Çakır, Çekerek İlçesi'nde muhtarlarla bir araya
geldi.
İlçe ve köylerdeki sorunların
yerinde tespit edilip
çözüme kavuşturulması amacıyla
başlatılan muhtarlar
toplantısı Çekerek
ilçesinde yapıldı.
Yozgat Valisi
Kadir Çakır başkanlığında ilçe hükümet
konağı konferans
salonunda gerçekleşen toplantıya,
ilçe kaymakamı, ilçe
belediye başkanı,
daire müdürleri,
mahalle ve köy
muhtarları katıldı.
Muhtarlar toplantıda sorumluluk
alanlarındaki sorun
ve taleplerini iletti.

Dünya ve Avrupa
Şampiyonu Güreşçi
Rıza Kayaalp’in ismi
Bahçelievler’de bulunan Çobançeşme Spor
Salonu’na verildi.
Dünya ve Avrupa
Şampiyonu güreşçi
Rıza Kayaalp’in ismi
Bahçelievler’de bulunan Çobançeşme Spor
Salonu’na verildi.
Milli güreşçi Rıza
Kayaalp, Bahçeliev-

Vali Çakır, sorun
ve taleplerin bir
an önce çözüme
kavuşturulması için
ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.
KADIŞEHRİ’NDE
BİLGİ ALDI
Çekerek’in
ardından Kadışehri
İlçesi’ni de ziyaret
eden Vali Çakır, burada vatandaşlarla
bir araya geldi.
İlk olarak ilçe
kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çakır, İlçe Kaymakamı
Fikret Dağ’dan ilçe
ve ilçede yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha
sonra ilçe esnafını
ziyaret eden Vali
Çakır, vatandaşlarla
bir araya gelerek
sorun ve taleplerini
dinledi.

ler Belediye Başkanı
Hakan Bahadır ile
birlikte isminin verildiği
spor salonuna ziyaret
gerçekleştirdi. Kayaalp, ziyaret sırasında
yaptığı açıklamada
örnek teşkil edecek
bir şey olduğunun
altını çizerek, “Birçok
sporcuyu idare edecek
kapasiteye sahip gerçi
henüz güreş salonu
hazır değil ama inşal-

Yozgat’ta DEAŞ
Terör Örgütü üyesi
olduğu iddia edilen 2
kişi yakalandı.
ozgat Cumhuriyet
Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince,
DEAŞ terör örgütünün

faaliyetlerinin deşifre
edilmesine yönelik
yapılan çalışmalar
kapsamında, Yerköy
ilçesinde DEAŞ üyesi
olduğu öne sürülen 2
kişi tespit edildi.
Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekip-

lah bir gün antrenman
yapmaya da katılırım.
Çok teşekkür ediyorum
düşüncesinden dolayı.
Beni çok mutlu etti. En
güzel ödüllendirme
şekillerinden bir tanesi
bu. Örnek teşkil edecek bir şey” şeklinde
konuştu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan
Bahadır ise amaçlarının salona gelen genç

sporcuları başarılara
özendirmek olduğunu
vurgulayarak, “4. kez
Dünya Şampiyonu
olan kardeşimizin
ismini hemen bir spor
salonumuza verelim
dedik. Buradaki amaç
sembolik bir şey ama
böyle güçlü bir sporcu
yaşarken hem onu motive etmek hem onun
ardından gelen genç
sporcularımızın idol

lerince düzenlenen
operasyonda, Suriye
uyruklu A.E (22) ile
M.A. (24), gözaltına
alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan
zanlılar, adliyeye sevk
edildi.

görmelerini sağlamak.
Burada bir sporcu geldiğinde ‘Ben de şampiyon olursam benim de
adım geçecek’ diyecek veya anne baba
‘evladım sen şampiyon
olursan senin ismin
de verilecek’ diyecek.
Buradaki amaç 4 kez
Dünya Şampiyonu
olmuş bir kardeşimizi
özendirmek” açıklamasını yaptı.
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Başkan
Arslan
Çamlık’a
konuştu:

Yozgatspor 1959 FK Teknik
Direktörü Fatih Kavlak, kendisine yönelik eleştirilere Çamlık
Gazetesi aracılığı ile cevap verdi.
Kavlak, istifa etmeyi düşünmediğini, görevinin başında
olduğunu belirtti.
DÜŞÜNMÜYORUM
‘İstifa etmeyi düşünmüyorum’
diyen Fatih Kavlak, “Görevimin
başındayım.
Hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Takımı
bırakmayı düşünmüyorum” dedi.
ÜZGÜNÜZ
Modafen FK karşısında alınan beraberlik için üzgün olduklarını dile getiren Fatih
Kavlak, “Kazanacak oyunu oynadık, pozis-

yonları da bulduk.
Ama kazanamadık. Üst üste
puan kayıpları bizi üzüyor.
Bunu düzeltmek için çalışıyoruz, daha çok çalışacağız” dedi.
İŞİMİZE BAKIYORUZ
Taraftarın eleştirilerine de cevap
veren Fatih Kavlak, “Bir yorumum yok.
Sezon başlamadan önce başladığı için
eleştiriler iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.
Buraya farklı amaçlarla gelmiştik, biz
amacımız doğrultusunda devam ediyoruz.
Genç bir takımız, ileriye dönük bir uzun
vadeli programlar konuşulmuştu.
Bunun planını yaptık.
O çalışmalar doğrultusunda devam ettiğimiz için işimize bakıyoruz” diye konuştu.

TAKIMI
BIRAKACAK MI?
Yozgatspor 1959
FK Başkanı Kazım
Arslan, takımı bırak
eleştirilerine cevap
verdi. Arslan, futbolda takımların zaman
zaman kötü dönemlerinin olduğuna
dikkat çekti.
‘Kötü günlerden
geçiyoruz’ diyen
Kazım Arslan, “Birbirimize saldırarak,
birbirimize kötü
konuşarak bu kötü
günlere aşmak
mümkün değil.
Bizde bu kötü günleri aşmak istiyoruz,
aşacağımıza da inanıyoruz. Hiç kimsenin bu konuda en-

dişe duymamasını
istiyorum. Bu böyle
sürmeyecek. Çünkü
kötü bir takımımız
yok. Ancak ne
kadar iyi olursanız
olun zaman zaman
bu tür durumlar
yaşanıyor” dedi.
KÖSTEK
OLMASINLAR
Takıma zarar
vermek isteyen
çevrelerin ortaya
çıktığını vurgulayan
Kazım Arslan, “Takıma hiçbir şekilde
destek olmayıp,
tam tersine başarısız olmasın için el
ovuşturan bir takım
çevrelerin bugün

kurtarıcı gibi ortaya
çıkmak istemelerini
anlamamız mümkün
değil. Destek olmasınlar ama köstekte
olmasınlar” diye
konuştu.
DÜŞÜNMÜYORUM
İstifa etmeyi
düşünmediğini
dile getiren Kazım
Arslan, “Hayır hiçbir
şekilde istifa etmeyi
düşünmüyorum.
Kulübü bırakmamızı
gerektirecek bir şey
yok. Biz ne yapmak
istediğimizi biliyoruz. İşimizin başındayız. Bu kulübü de
biz koyduğumuz
hedefe doğru götü-

receğiz. Zaten öncelikli hedefimiz bu
yıl değil, gelecek
yıl şampiyonluktu.
Gelecek yıl şampiyonluğu hedefleyen
ekonomik bir takım
kurduk. Böyle yapmamız gerekiyordu.
Yozgat’ın geleceğini tehlikeye
atmamız gerekiyordu. Onu yaptık.
Görevimizi iyi
yaptığımız kanaatindeyim. Kötü sonuçlar var tamam kabul
ama bu kötü sonuçları da önlemek
için gereken neyse
yapılır” şeklinde
konuştu.

