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ŞEHİR OLACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Yozgat’a
gelişinin 95. yıl dönümü
Cumhuriyet Meydanı’nda

düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk tarihte Yozgat’a iki
ziyaret düzenlemişti. İlki 1924
ikincisi ise 1934 olan bu ziyaretlerde Yozgatlılar Ata’sını

bağrına basmıştı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törende Atatürk Anıtı’na
Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk

Partisi çelenk sundu. Saygı
duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam
ve önemine ilişkin açıkla-

malarda bulunan Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse,
Atatürk’ün Yozgat’a iki kez
geldiğini hatırlattı.
>>>3.SAYFADA

Yozgat Bozok
Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sorunlarının
çözümü için yetkililer
harekete geçti.Vali
Kadir Çakır, Belediye
Başkanı Celal Köse,
Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ile
ilgili kurum müdürleri öğrencilerle bir

söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşide öğrenciler
ilk defa yaşadıkları
sorunları yetkililere
doğrudan aktarma
fırsatı buldu.Öğrencilerin önemli ve
kıymetli olduğunu
belirten yetkililer,
Yozgat’ı öğrenci dostu bir şehir yapmak
istediklerini ifade etti.
>>>7.SAYFADA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı
Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Türkiye’yi gezen
‘Milli Mücadele Tır’ı Yozgat’a geldi.>3’DE

>>>4’DE

ATATÜRK KOŞUSUNDA DERECEYE

GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

SEHER VAKTİ’NİN
AĞIR KONUKLARI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a
gelişinin 95’inci yıl dönümü nedeniyle yapılan
‘Atatürk koşusu’nda dereceye giren sporculara
ödülleri verildi. >>>8.SAYFADA

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, sosyal medya üzerinden çalışmalarını eleştirenlere cevap verdi. Sosyal
medya üzerinden gelen eleştiriyi yine
sosyal medya üzerinden cevap veren
Codar, şu ifadeleri kullandı. >>5’de

Osman Çavuş’u, Çelebi’si, Sadullah’ı, Vedat’ı, hiç unutulmayacak
merhum Mustafa Bacanlısı ve
daha pek çok ismi bünyesinde
barındıran Yozgat’ın 25 yıllık
spor ekibi Seher Vakti Spor ekibi, Yozgat Valisi Kadir Çakır ve
Belediye Başkanı Celal Köse’yi
konuk etti.>>>6.SAYFADA

MEHMETÇİĞE

TAM DESTEK!

Yozgat Belediyesi Meclis
Üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
tarafından Suriye’de devam eden
Barış Pınarı Operasyonu’na destek
vermek için olağanüstü toplandı.
>>>2.SAYFADA<<<

Yozgat’ta belediye kış öncesi önceliği olan
mahalleler olmak üzere pek çok önemli noktayı
asfaltla buluşturuyor. Yozgat’ta belediye kış
öncesi önceliği olan mahalleler olmak üzere pek
çok önemli noktayı asfaltla buluşturuyor.
Yozgat Çamlık Gazetesi’ne özel açıklamada
bulunan Başkan Celal Köse, mahallelerin asfaltla
buluşturmaya devam ettiğini söyledi.>>>4’DE
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Zulmü Alkışlayan da Zalimin Ta Kendisidir

AHMET
SARGIN
Suriye’de akan
kan dursun bölge
huzura kavuşsun
diye mücadele ediyoruz, şehitler veriyoruz. Akan kan dinsin
diye çaba sarfetmek,
komşu olarak ve
Müslüman olarak
bizim de görevimizdir. Biz işte bunu
yapıyoruz; Elbette ki
Suriye’ nin bölünmesine ve kuzeyinde bir
Kürt devleti- bir terör

devleti kurulmasına
seyirci kalamazdık.
Bu bizim ülkemiz için
de çok büyük önem
arz ediyordu..
Çünkü bölgede
yeni bir çıbanbaşı
açılmış olacaktı, Türkiye için bu tehlikeli
bir gelişmedir.
İsrail Ortadoğu’ya
ABD gücüyle hâkim
olmak istiyor.
ABD BOP projesi
kapsamında bu bölgenin ekonomisine,
doğal kaynaklarına
göz dikmiş durumda.
Sömürge devletçikler
kurmak istiyorlar,
buraların karışmasını
ve Müslüman kanının
akmasını özellikle
istiyorlar!…
Bölgenin zengin
kaynaklarını sömür-

mek için buradalar.
Ortadoğu’ya sahip
çıkmamış olsaydık
bölgemiz gelecekte
çok büyük gelişmelere gebe kalacaktı !
Yöneticilerimiz “kefenimizi giydik hazırız”
derken bu felaketin
haberini vermeye
çalışıyorlar.
Bölgede mücadele
eden askerlerimizin ve Özgür Suriye
Ordusunun Allah
yardımcısı olsun.
Rabbim Suriyeli kardeşlerimize huzur ve
güveni nasip etsin,
başında ki zalimlere
de insaf ve vicdanmerhamet nasip
eylesin!
Zulme dur demenin, zalime
karşı koymanın tam

zamanıdır dedik...
Dünyanın her yerinde Müslüman kanı
akıtılıyor. Müslümanlara, masum insanlara zulmediliyor.
İnsanlar yurtlarından
yuvalarından uzaklaştırılıyor, sürgün
ediliyorlar. Özgür
dünya bu zalimliği seyrediyor, ses
çıkarmıyor. Silah
pazarlamaktan başka
ne yapıyorlar ki?
Zalimlerin vicdanı
titremiyor, insanlık
duyguları kaybolmuş!
Bugün dünya
küçüldü nerede bir
olay olsa anında
haberimiz oluyor,
üzülüyoruz, onların
dertleriyle de dertleniyoruz. İnsanlık

adına söylenecek
çok sözümüz var. Bu
zulümler, katliamlar
devam ederse mazlum insanların dökülen kanları bizleri de
boğar… Kimse bana
değmeyen yılan bin
yıl yaşasın diyemez
çünkü bunun bir ucu
herkese dokunacaktır!
Devlet eliyle katliam devam ediyor.
Devlet kendi insanına savaş açar mı?
Açıyor işte, yıllardır kardeşçe yaşayan
Suriye halkı kendi
yöneticileriyle savaşıyor.
Bazı zavallı
hainler darısı bizim
başımıza diyor, Allah
Korusun, Allah akıl
izan versin onlara!..

Sömürgeci zalim
devletler silahla,
tankla, tüfekle zulmünü devam etmek
istiyorlar.
Zulüm devam
eder mi; Rabbim
buna müsaade etmez, etmeyecektir
inşallah.
Doğu Türkistan,
Bosna Hersek, Kırım,
Irak, Afganistan,
Miammar da katliam
hiç bitmedi.
Ezeli düşmanlarımız bu kardeşlerimizi her dönemde
sindirmek baskı
altında tutmak için
akıl almaz işkencelere, baskılara maruz
bırakıyorlar.
Zalimlerin zumlu
devam ediyor; etmemeli buna isyan

ediyoruz! Ancak bu
zulmü seyreden hür
dünyanın duyarsızlığını da kınıyor,lanetliyoruz.
İnsanların dini,
ırkı, cinsi vatanı farklı olabilir.
Bu farklılık kimseye üstünlük sağlamaz. İnsan olarak bu
zulümlerden utanç
duymamız gerekiyor.
Vicdan ve insaf
sahibi insanların
utanması, uyanması
ve mücadele etmesi
gerekmez mi? Uyanık olmak, zulme dur
demek ve mazlumlar
için dua etmek ve
zalimlerle mücadele
etmek insan olmanın
gereğidir.
Allah bunun hesabını hepimizden

sorar …
Zalimlerle masum
insanları baş başa
bırakmak ve zulümlerine seyirci kalmak
bizi sorumluluktan
kurtarmaz. Sadece
ırkı ve dini farklı diye
insanlar ne kadar da
canavarlaşıyor.
Sırtlan sürülerinin, yamyamların
köpekleşmesi gibi!…
Zalim devlet
adamlarını koruyan,
onlara seyirci kalan
hatta destekleyen
ülkeler; bu zulme
sizler de ortak değil
misiniz?
Gün gelecek zulmünüz de, saltanatınız da yerin dibine
batacak, sonunuz
aynen Firavunların
sonu gibi olacaktır!...

zı sürekli olarak tehdit
eden terör örgütleri
isimlendirilme, görünüş ve üniformaları
açılarından farklılaşsalar da özlerinde
aynıdırlar. Birbirinin
ikiz kardeşidirler.
Etnik temizlik
uygulayan, demografik yapıyı kendi
ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu
zalim örgütlere karşı
milli güvenliğimizi
sağlamak için uluslararası antlaşmalardan
aldığımız yetkiyle
Suriye Milli Ordusu
ile birlikte Barış Pınarı
Harekatı düzenlenmiştir.
Bu operasyonun
amacı bölgemizi
teröristlerden temizlemek ve yurtlarından

edilmiş Suriyelileri
ülkelerine geri göndermektir.
Bölgemizin istikrar, barış ve refahına
karşı en büyük tehdit
olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı
faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını
zulüm, sürgün, baskı
ve katliamla yitirmiş
yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına
dönüşlerini sağlamak
için düzenlenen Barış
Pınarı Operasyonu'nu
Belediye Meclisleri
olarak destekliyor,
ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz,
kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” diye konuştu.

DÜNYA EL YIKAMA

GÜNÜ ETKİNLİĞİ

DÜZENLENDİ

El hijyeninin önemine dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen
etkinlikte, 11 adımda
el yıkama yöntemi
anlatıldı.
Alanda kurulan stantta görevli
uzmanlar, vatandaşlara, ellerin doğru
yıkanmadığı takdirde
mikropların barınmaya devam edeceğini
belirterek, hijyen
kontrol kitleriyle
doğru el yıkamayı

uygulamalı anlattı.
Alana kurulan büyük
ekranda, el hijyeni
konusunda hazırlanan video ve görseller yer aldı.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara
bilgilendirici broşürler ve hediyeler
verildi.Bazı vatandaşlar el yıkamayı yanlış
bildiklerini, yapılan
etkinlik ile doğrusunu öğrendiklerini
belirtti.

Yozgat Belediyesi
Meclis Üyeleri, Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz
tarafından Suriye’de
devam eden Barış
Pınarı Operasyonu’na
destek vermek için
olağanüstü toplandı.
Açıklamadan önce
Türk Bayrağı ile fotoğraf çekimi gerçekleştiren Meclis üyeleri
Mehmetçiklerimize
tam destek verdi.
Açıklamayı Meclis
üyeleri adına Belediye Başkanı Celal Köse
yaptı.
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse,
“Kırk yıldan bu yana
karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına
kast eden Güneydoğu
Anadolu Bölgemiz
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ne geçmiştir. PKK'nın
Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG,
Kuzey Suriye'de geniş
bir alanı kontrol etme
imkânı bulmuştur. Bu
alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör
örgütüne sağlanan
binlerce tır silah ve
yoğun dış destekle bir
terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bu terör örgütleri
Suriye'de yaşanan iç
savaşla birlikte ortaya
çıkan istikrarsızlıktan
faydalanarak kontrol
ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı
öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan,
en uzun kara sınırımı-
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ÇELiK

cadelenin bir diğer
ayağını da Barış Pınarı
Harekâtı oluşturmaktadır” dedi.
“DAEŞ, PKK,
PYD, YPG
AYNIDIR”
Başkan Köse,
“Suriye'de sekiz
yıldır sürmekte olan
iç savaşta tarihin
gördüğü en büyük
insanlık dramlardan
biri yaşanmaktadır. Bu
savaşta milyonlarca
insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan
barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte
doğan otorite boşluğunda terör örgütleri
geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü
DAEŞ/PYD/YPG gibi
terör örgütlerinin eli-

başta olmak üzere
ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını
engelleyen; bebek,
çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı
katleden PKK terör
örgütü, yok edilmesi
gereken bir cinayet
şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör
örgütü PKK’ya karşı
yıllardan beri büyük
bir mücadele vermektedir. Devletimizin
yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine
karşı da verdiği büyük
mücadele sınırlarımız
içinde olduğu kadar
sınırlarımız dışında
da yürütülmektedir.
Teröre karşı milletçe
verdiğimiz bu mü-
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Ata Yozgat’a
Gelmiş...

EDA
DEMİREL

camlikgazetesi@gmail.com

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün
Yozgat’a gelişinin
95. yıl dönümü
dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün
Yozgat’a gelişinin
95. yıl dönümü

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle
kutlandı. Atatürk tarihte
Yozgat’a iki
ziyaret düzenlemişti.
İlki 1924
ikincisi
ise 1934
olan bu
ziyaretlerde
Yozgatlılar

Ata’sını
bağrına basmıştı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törende Atatürk
Anıtı’na Yozgat
Valiliği, Belediye Başkanlığı ve
Cumhuriyet Halk
Partisi çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının
ardından günün
anlam ve önemine

Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarının
ülkenin kurtuluşu için başlattığı
Milli Mücadele'nin
100. yılı nedeniyle
Türkiye’yi gezen
‘Milli Mücadele
Tır’ı Yozgat’a geldi.
Cumhuriyet Meydanında tır da Atatürk
ile ilgili fotoğraflar,
panolar ve yayınlardan oluşan basılı
malzemeler, kitaplar
ve pullar yer aldı.
Milli Mücadele
Tırına vatandaşlar
ve öğrenciler büyük
ilgi gösterdi.

Tır’ı gezen CHP
İl Başkanı Abdullah
Yaşar, şanlı tarihi
anlatan tırı görünce
çok duygulandığını
dile getirdi.
Yaşar, “Her şey
ortada. İnsan bu
şanlı tarihi görünce
o kadar duygulanıyor ki, insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
Ama o kadar
duyguluyuz, o kadar
manevi olarak duygu doluyuz ki, iyi ki
böyle bir Başkomutanımız, iyi ki böyle
bir Mustafa Kemal’imiz olmuş.
Allah onu Türk

milletine bahşetmiş. Türk Milletinin
kurtuluşuna, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına
vesile kılmış. Başta
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına saygı, şükran ve
minnet borçluyuz.
Bize böyle bir
güzel bir ülke, güzel
bir laik, demokratik,
cumhuriyet bıraktıkları için” dedi.
Cumhuriyet Meydanında yer alan tırı
vatandaşlar iki gün
boyunca ücretsiz
gezebilecek.

ilişkin açıklamalarda bulunan Yozgat
Belediye Başkanı
Celal Köse, Atatürk’ün Yozgat’a
iki kez geldiğini
hatırlattı.
ÇOK ÖZEL
BİR YERDE
“Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün
ilk olarak 15 Ekim
1924 tarihinde
Yozgat’ımızı ziyaret
etmiştir. İkinci
kez 1934 yılında
Yozgat’ı bir kez
daha ziyaret eden
Mustafa Kemal
Atatürk, bu ziyaretleri ile Yozgat'ın ve
halkının gönlünde
çok özel bir yerde
bulunmaya devam
edecektir” diyen
Başkan Köse şunları
söyledi; “Milli mücadelemizin büyük bir
başarı ile sonuçlanmasında Yozgat’ın
gayreti, samimiyeti
ve vatanına olan
sadakati her dönem olduğu gibi en
ön sırada olmuştur.
Yozgat bir işgal
altında kalmamıştır,
ancak tüm cephelerde kahramanca
mücadele veren
yiğitleri hiç eksik
olmamıştır. Her
evden, cepheye
maddi manevi destek devam etmiştir.
Kurtuluş Savaşında
Yozgat bilinen
rakamlara göre 351
şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı
sürece rağmen Yozgat halkı her dönemde devletinin
yanında yer almıştır.
Çekilen acılar,

yaşanan kayıplar
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ziyareti
ile teselli bulmuştur.
O gün il genelinde
yaşanan coşku ve
heyecan bugün
de aynı şekilde
devam etmektedir.
O günden sonra
15 Ekim 1924 tarihi
Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün
olmuştur. Bizler
bu tarihte Yozgat
halkının işgaller
karşısında azmini,
imanını ve umudunu yitirmeyen ve
tüm dünyanın saygı
duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ile buluşmasının yıl
dönümünü kutluyoruz.”Konuşmanın
ardından öğrenciler
tarafından şiirler
okundu ve Türk
bayrağı Yozgat
Valisi Kadir Çakır’a
verildi. Daha sonra
Atatürk Koşusunda
dereceye giren
öğrencilere ödülleri
protokol üyeleri
tarafından verildi.
Düzenlenen törene
Yozgat Valisi Kadir
Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı
Hasan Uçak, Yozgat
İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk,
İl Jandarma Alay
Komutanı Albay
Bilgihan Yeşilyurt,
daire müdürleri,
öğrenciler ve çok
sayıda vatandaş
katıldı.

Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Yozgat’a gelişinin yıl
dönümüydü. Yozgat
Cumhuriyet Meydanı’nda il protokolünün
katılımıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Saygılar sunuldu. Biri
1924, diğeri ise 1934
yılında olmak üzere
Atatürk Yozgat’a iki
defa gelmiş. Yozgat
halkı büyük sevgi seli
göstererek karşılamış
büyük Ata’yı. Tabi
Atatürk deyince akıllara hemen ‘Cezalı
şehir Yozgat’ başlıklı
şehir efsanesi gelir.
Çapanoğlu isyanından
dolayı Atatürk Yozgat’a 50 yıl yatırım
yapılmama cezası
vermiş. Yozgat’ın
diğer illerden geri kalma sebebi buymuş.
Bu efsane dolanır
gider.. Şapkamızı
önümüze alıp düşünelim. Koskoca bir
milleti kurtarma derdi
olan bir insan, kendi
ülkesinde bir şehrine
yatırım yapılmama
cezası verir mi? Akla
mantığa sığmıyor ki
zaten ceza diye bir
şey de yok ortalıkta.
Hatta Atatürk
Yozgatlılar’dan Yozgat’ın ‘yüksek ve asil
halkı’ diye bahseder.
Atatürk’ün Yozgat’a
gelişinde şöyle bir
olay gerçekleşir;
“Korkunç bir kış
günü Atatürk sabaha
karşı şu emri verdi:
“”Bu kışta kıyamette
memleketin ne halde
olduğunu görmek istiyorum. Otomobiller
gezmeye çıkacağız.”
O sene kış o
derece şiddetliydi ki,
yollardan değil otomobillerin kurtların
dahi geçmesi zordu.
Buna rağmen , Kırşehir istikametinde yola
çıkıldı.
Yoldan bin bir
güçlükle hatta, Atatürk’ün otomobilinin
batığa saplanması ve
bizzat bir ara kendisinin bile itmeye
mecbur kalması durumuyla ilerliyorlardı.
Sonunda, zorluklar
içerisinde Kırşehir’e
varıldı. Şehrin kapısında Vali Bey, frakını
ve silindir şapkasını
giymiş bir şekilde
Atatürk’ü karşılıyor.
Atatürk, Vali Bey,
bu kıyafet nereden
icap etti” diyor. Vali,
“Efendim, yol ve
erkan” diye söze başlayacak oluyor. Atatürk, hemen sözünü
kesiyor, “Bilmek lazım olan bu yol değildir. Bizim geldiğimiz
yoldur” diyor. Atatürk
Kırşehir’den Yozgat’a
gelirken daha vilayet hududunda Vali
Bekir Sami, yol açma
ekipleriyle Ata’yı
karşılayınca, Ata’nın
ilk hükmü şu oluyor:
“İşte , yol bilen vali
böyle olur”
2 Şubat 1934
günü Yerköy İstasyonunda geceyi geçiren
Atatürk, resmi bir
karşılama yapılma-

masını tebliğ etmesine rağmen Yozgat
Halkı, hazırlanıp bir
heyet olarak şehrin
namına Yerköy’e
gitmiştir. Yerköy’den
hareket edildiğini
işiten Yozgat’lılar
şehir hudutlarının çok
ilerisinde Ata’yı karşılamaya çıkmışlardır.
Ata, Sarayköy’den
geçerek 3 Şubat
1934 Cumartesi günü
saat 16.20’de şehre
girmiştir. Heyecanla bekleşen halkın
coşkun alkış tufanı
“Yaşa, Varol” çığlıkları
içinde Ata, otomobilinden inmiştir.
Akşam karanlığı basmasına rağmen halk
soğuk ve karlı havada
Atatürk’ü bir daha
görmek için Vilayet
Konağı’nın etrafından
ayrılmamıştır.
Yozgat Halkı asil
sevgilerini göstermek,
amacıyla gece muazzam bir bir fener alayı
tertip etmiştir. Beli
bükük yaşlılardan,
levent yapılı gençlere
kadar halkın bir sel
gibi aktığı bu olay,
önde Halkevi bandosu
eşliğinde ve tezahüratla Vali Konağı’nın
önüne gelince, bu
sınırsız heyecana karşılık Atatürk; “Çok
mütehassıs oldum.
İçimden cidden tatlı
sevincin heyecanı
var. Yozgat’ın yüksek
ve asil halkına teşekkür eder, istirahatları
dilerim” demişler,
fener alayındakilerin coşkun heyecanı
sonunda Atatürk,
“Yozgat’ta bariz bir
canlılık var. Ne güzel
samimiyet ve heyecan gösterildi. İfadesinde bulunmuşlardır.
Atatürk bu esnada Vali Bekir Sami
Bey’e de: “Geçmişteki
hizmetlerinizi bilirim.
Bugünkü faaliyetlerimizin verimli neticelerini yerinde gözümle
gördüm. Teşekkür
ederim. Arzu ederim
ki, Bekir Sami yanına
bütün bu havalinin öz
Türklerince “Şahika”
manasında olan “Baran” soyadını alasınız. Size yakışan da
budur” demişlerdir.
Atatürk, vilayet
hakkında bilgi aldıktan sonra Vali’ye:
“Hükümet merkezinin yanı başında
havası ve suyu ile
bedii manzara ve
tarihi harabeleriyle,
faydalı kaplıcalarıyla
mühim bir şehir olan
Yozgat’ımızın imar
yolunda ilerlemesinin
her şeyden önce Yerköy - Yozgat yolunu
asfalt yapılmasını,
Çamlığın dışarıdan
ziyaretçi celbedecek
bir hale getirilmesi
için ihtiyaca kafi binalar yaptırılmasını ve
Çamlıkta kendilerinin
de bir köşk yaptırmak
istediklerini, kaplıcaların medeni ve asri
ihtiyaçlara göre ıslahını” emir ve işaret
buyurmuşlardır.
Halkın, kendisinden ayrılmış acılarını
hisseden Atatürk,
“tekrar gelir sizlerle
daha çok konuşurum.
Hele güzel Çamlığımızda mutlaka
kalmak isterim” diye
Yozgat’lıların gönlünü
almışlardır.”
Ruhu şad olsun…

GÜNCEL
Düğün
Hazırlığı!
HÜSEYİN
KOÇ
Sanayide Marangoz Recep vardı.
Yakın arkadaşımdı.
Sağolsun, sanayide
masa ve raf yaptı.
Birden tüccar ve
terzi oldum. Allah
arkadaşlarımdan razı
olsun. Kimi kamburu yaptı, kimi yastık
yaptı.
Terzi Hüseyin Demirel usta bir kömür
ütüsü verdi. Sandalyeleri Yaşar Özayan
verdi. Allah öyle iş
verdi ki, gece bir iki
de eve gidiyorum.
Ama saban sekizde geliyorum.Çok
çalışıyorum.
Buradada düğünümü yapmak için
para biriktiriyorum.
Bir gün, bir Almancı
abiye elbise diktim.
Çocuklarına takım
diktim ama parayı
Almanya’dan gönderecek.
Ben davetiyelerimi
dağıttım ama param
kalmadı. Kimseden
isteyemiyorum. O
günlerde salona balo
denirdi. Balonun
yarı parasını verdim.
Ama bana daha para
lazım.
Pazar günü balom
var. Allah’ım bana
yardım et zordayım
diye yalvardım. Sağa
sola koşturuyorum.
Kara kara düşünüyorum.
Bu arada, birde ne
göreyim, elbisesini
diktiğim Almancı para
göndermiş.
Bir haftadır evdeymiş.
Ama müşterinin
hanımı evde bulamamış. Her gün evde iş
gördüğünde kulağına
birileri terzinin parasını götür dermiş.
Kadın korkmuş.
Kadın evde duramamış parayı getirdi.
Kardeşim neyin nesi
bu, gaipten sesler
duymaya başladım,
parayı götür diye.Bu
işte bir hayır vardır
diyerek, paranı getirdim dedi.
Ben Allah’a dua
ettim, yalvardım.
Bacım hayır işim var,
yarın akşam seni
de beklerim dedim.
İŞYERİMİ AÇTIM
Terzi dükkanının

bulunduğu Gürün
Han’ın sahibi Rüştü
Gürün abinin elbisesini diktim.
Ondan sonra işyerine devamlı gittim.
Çok sonra askere
gittim, geldim. Askerlikten sonra Yozgat’ta
kaldım. Dükkan
açtım. Unpazarında.
İkinci katta terziliğe
başladım.
Bir müddet sonra
İstanbul’dan telefon
geldi. Komşum Aşır
Turan amca vardı.
İstanbul’a gitmiş.
Rüştü Gürün’ün
yanına varmış. Beni
sormuşlar, Yozgat’ta
bizim oğlumuz vardı,
askerdeydi geldi mi
demişler. Aşur Turan
amca, dükkan açtığımı, kendi dükkanının
karşısında olduğunu söylemiş. Beni
çağırdılar telefon var
diye. Çok heyecanlandım. Beni kim arar
diye merak ettim.
Ben Rüştü Gürün
evladım nasılsın, iyi
misin dedi. Konuştuktan sonra ihtiyacın
var mı evlat dedei.
Ben teşekkür ederim
efendi amca dedim.
Fakat evlat sana kumaş gönderiyorum,
eline para ne zaman
geçerse bana gönder
dedi. Efendi amca
gönderme dükkanı
zaten borçla açtım
aman gönderme
dedim.
Ama gönderdiler.
Balyalarla kumaş
geldi. Ben hemen
levhamı değiştirdim.
Tüccar Terzi, Koçlar
Terzisi diye..
Aşır amca İstanbul’dan geldi. Hemen
yanına vardım.
Amca beni nasıl
anlattın ki bu kadar
kumaş gönderdiler
dedim. Aşır amca,
oğlum İstanbul’da
Gürün Han ve Diri
Handa ne kadar kumaşçı ve malzemeci
varsa hepsinin selamı
var.
İtitbar sahibi
olmuşsun. Sana
teşekkür ederim bir
Yozgatlı olarak.
Ben, arkadaşların
yanında gururlandım.
Senin sayende onları
tanıdım.
Bende alışveriş
yaptım. Allah itibardan düşürmesin.
Evlat maşallah dedi.

Yozgat’ta belediye
kış öncesi önceliği olan mahalleler
olmak üzere pek çok
önemli noktayı asfaltla
buluşturuyor. Yozgat’ta
belediye kış öncesi
önceliği olan mahalleler olmak üzere pek
çok önemli noktayı
asfaltla buluşturuyor.
Yozgat Çamlık
Gazetesi’ne özel
açıklamada bulunan
Başkan Celal Köse,
mahallelerin asfaltla
buluşturmaya devam
ettiğini söyledi.
Çapanoğlu Mahallesinde bulunan ve
ilimizin ekonomisine
katkı sağlayacak olan
Adalet Eğitim Merke-

Cumhuriyet Halk
Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven,
TBMM Başkanlığı’na
verdiği soru önergesiyle şehit yakınlarının
ve gazilerin bir dizi
taleplerini gündeme
taşıdı.
Şehit yakınları ve
gazilerin sorunlarının
ve taleplerinin geniş
kapsamlı araştırılmasını isteyen Keven;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’a
verdiği soru önergesinde bu taleplerin
kamu vicdanı açısından önem arz ettiğini
vurguladı.
“Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet
mensubu güvenlik görevlilerimizden terörle
mücadele ederken
veya vatani görevleri esnasında şehit
düşenlerin yakınları
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zi’nin şehre entegrasyonunu sağlamak için
bölgede çevre düzenlemesine başladıklarını hatırlatan Köse,;
“Adalet Eğitim Merkezinin şehrimize entegrasyonunu sağlamak
için bölgede çevre
düzenlemesi, kaldırım
yapımı ve asfalt serim
çalışmalarımız başladı.
Yapılan çalışmaları
mahalle sakinlerimizle
birlikte inceleyerek,
değerlendirmelerde
bulunduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Köse, Yardımcısı
Murat Köse ile birlikte
asfalt çalışmalarını
yerinde inceledi.

ve malullük sebebiyle
gazi olan gazilerimizin
bazı talepleri bulunmaktadır.
Yine ülkemiz
2016 yılında yaşadığı hain 15 Temmuz
kalkışmasında ki 249
şehidimizin yakınları
ve gazilerimiz için
de aynı kanun çerçevesinde yararlanılan
haklarda iyileştirmeler
yapılmalıdır.
Bu taleplere bakıldığında kamu vicdanını rahatlatacak ve
şehitlerimizin emaneti
çocuklarının iyi bir hayat sürmelerine katkı
sunacak olan kamuda
istihdam desteğidir.
Bugün mevcut
kanunda 2 kişi olarak
sunulan istihdam
desteği çocukları
arasında bir sorun
oluşturmayacak
şekilde artırılmalıdır.
İstihdam hakkından

yararlanmayan veya
istifa edenlere yeniden kamuda istihdam
edilme hakkı tanınmalıdır. Şehitlerimizin
yakınlarına kamu
eliyle en azından bir
adet ücretsiz konut
yapılmalıdır.
Şehit yakınlarının
ve gazilerin yararlandığı sağlık hakları milletvekillerine sunulan
haklardan kesinlikle
daha fazla olmalıdır.
Yine bütün şehit
yakınlarına ve gazilere istisnasız yeşil
pasaport verilmelidir.
Gazilerimiz arasında
bir ayrımcılık yapmadan bütün gazilere
ÖTV’siz araç alma
hakkı verilmelidir.”
Kıbrıs Gazisi gibi
muharip gaziler ile
malul gaziler arasında ki farklı özlük
haklarına da dikkat
çeken Keven, muharip

gazilerin haklarının
yeniden düzenlenerek malul gaziler ile
aralarında ki farkların
giderilmesini talep
etti.
Kanuna göre
yeterli malullük oranı
tespit edilmediği
için gazilik unvanı
tanınmayan gazilerimizin sorunlarına da
dikkat çeken Keven,
“Terörle mücadelede, 15 Temmuz hain
kalkışmasında veya
bir güvenlik görevi
esnasında yaralanıp
tedavi gören iyileşen
ancak vücudunda
fiziksel ve psikolojik
etkilerin uzun yıllar
sürebileceği tespit
edilen ama gazilik unvanı verilmemiş olan
gazilerimizin durumu
yeniden değerlendirilerek gazilik unvanı
verilmelidir ya da özel
bir statü tanımalıdır.

Malullük oranı gibi
gerekçeler gösterilip
daha sonra gazilik
unvanı elinden alınan
ve zaman zaman
basına da yansıdığı
üzere ödenen ücretlerin ve protezinin
dahi faiziyle elinden
alındığı belirlenen
gazilerimizin yaşadığı bu mağduriyetler
telafi edilmelidir.
Bu yurttaşlarımızın
talepleri acilen Sayın
Bakan tarafından
geniş kapsamlı ele
alınmalıdır. Malullük
oranı üzerinden bir
ayrımcılık yapılmasını
asla tasvip etmiyorum.”
Kaçırıldığı tespit
edilen veya haber
alınamayan güvenlik
görevlilerinin ailelerine özel bir statü
tanınması gerektiğini söyleyen Keven,
“Terörle mücadele

bölgelerinde görev yaparken terör
örgütünce kaçırıldığı
tespit edilen veya
belli bir süre haber
alınamayan güvenlik
görevlileri kurtarılana
kadar yakınlarının
hayatlarını kolaylaştırma amacıyla bu
kamu görevlilerimizin
yakınlarına özel bir
statü tanınmalıdır.
Görevi esnasında
kazayla vurularak ya
da aldıkları fiziki eğitim esnasında hayatını
kaybeden güvenlik
görevlilerimizin, er ve
erbaşların yakınlarına
da özel bir statü tanınmalıdır.
Devletimiz bu
insanların ailelerini,
eşlerini, çocuklarını
yalnız bırakmamalıdır.
Bu talepler sadece
kısmi olup geniş
kapsamlı bir araştırma
yapılmalıdır.”
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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

SARIKAYA'YA

ATAMA YAPILDI
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Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Sinem Eldem,
hasta kabulüne başladı. Devlet Hizmet YükümYeni
Şehir Hastanesi Ana Giriş
lülüğü kurası ile Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne
Kapısı
Karşısı
ŞOKveMarket
ve
atanan Kadın
Hastalıkları
Doğum Uzmanı
KaytanEldem,
Eczanesi
yanı başladı.
Op.Dr.Sinem
hasta kabulüne
Göreve başladığı
gün
itibaren
YOZGAT hastaları ile
yakından ilgilenen Doktor Sinem Eldem, samimiyeti ve güler yüzüyle hastaların ilgi odağı
oldu. Hastane bünyesinde normal doğum ve
sezaryen ile doğumun yanı sıra birçok ameliyatın artık sevk edilmeksizin Sarıkaya Devlet
Hastanesi’nde yapılabileceğini ifade eden
Eldem, görevinin başında olduğunu gayret ve
özveriyle çalışacağını dile getirdi.
Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimi
Op.Dr.Saltuk Buğra Kılınç, konu hakkında
yaptığı açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde
görevine başlayan Kadın Doğum Uzmanımız
başarılı şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
Hastanemizin Bebek Dostu unvanlarını alan
hastanelerden biri, biz buna birde Anne Dostu
Hastane unvanı ekleyerek Türkiye’deki sayılı
hastaneler arasına girmeyi başaracaklarını
ifade etti. Ameliyathanemiz doktorumuzun
doğum ve kadın hastalıkları ameliyatını başarılı
şekilde yapabileceği kapasiteye sahip. Normal
doğum ve sezaryen ile doğumun yanı sıra kadın hastalıklarında açık ve kapalı ameliyat ile
doğum öncesi ve sonrası takiplerinin titizlikle
yapılacağı imkânına sahip olan hastanemizden, hamile anne adaylarının diğer hastanelere
sevk yapılmadan kendi bünyemizde tedavisini
yapabilecek donanıma sahiptir” İfadelerini
kullandı.

Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar,
sosyal medya üzerinden
çalışmalarını eleştirenlere
cevap verdi.
Sosyal medya üzerinden gelen eleştiriyi yine
sosyal medya üzerinden
cevap veren Codar, şu
ifadeleri kullandı.
Duyurumdur. “TOKİ’nin zaten yolu vardı, yol
ihtiyacı yoktu, yol yapacağına bir fabrika açaydın “
diye dedikodu yapan SITKI
DAR ZİHNİYET; Toki’ de

oturan vatandaşımızın kışın
çektiği sıkıntıyı kendilerinden başka kimse bilmez
ama Belediye Başkanı
bilmek zorunda, kışın araçla çıkan inemez, inende
çıkamaz durumda.
İnşallah kış gelmeden
yeni yolumuzu stablize
durumuna getirip 2020 yaz
ayında da asfaltını atacağız. Senin anlayacağın
yolu da yapacağız Üretime
yönelik istihdamda sağlayacağız” ifadelerine yer
verdi.

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

CODAR ELEŞTİRİLERE

CEVAP VERDİ

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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EverNote’un Logosu Neden Fil?

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Evernote bir not
alma ve hatırlatıcı
özelliği bulunan bir
programdır.
Belirli notlar almanızı aynı notlara cep
telefonunuzdan ve
bilgisayarından ulaşmanızı sağlar.
Belirli etiketlerle notlar almanızın

yanı sıra aynı notları
çevrim içi diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.
Benimde çok sık
kullandığım programlardan birisidir.

Hizmet İş Sendikası
Başkanı Ferman Zararsız, Hizmet-İş Sendikası
Yozgat Şube Başkanlığı
ve Hak-İş İl Başkanlığı
olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin
kuzeyinde PKK/YPG ve
DEAŞ terör örgütlerine
karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı desteklediklerini söyledi.
Zararsız, “Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye’nin
güney sınırlarının
güvenliğini sağlamayı
hedefleyen Barış Pınarı

Harekâtı’nın başarısı
için, dün olduğu gibi
bugünde, yarında bütün
gücümüzle şanlı ordumuzun yanındayız.
Dualarımız, ilham ve
kudretini ecdadından
alan şanlı ordumuz ve
kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve
zaferi içindir.
Tarihi şan ve şeref
ile dolu Ordumuz ecdadının izinden yürüyerek binlerce kilometre
uzaktan gelip bölgeyi
ateş çemberine alan
emperyalist güçlerin

Anadolu’nun el değmemiş diyarı Yozgat’ın her
köşesi ayrı bir güzel.
Yeşili ile göz dolduran Akdağmadeni’nin
uçsuz bucaksız çam
ormanları arasında
yer alan Ortaköy Köyü
sonbahar güzelliği
adeta büyülüyor. Anadolu’nun el değmemiş

diyarı Yozgat’ın her
köşesi ayrı bir güzel.
Yeşili ile göz dolduran Akdağmadeni’nin
uçsuz bucaksız çam
ormanları arasında yer
alan Ortaköy Köyü sonbahar güzelliği adeta
büyülüyor.
Yozgat’ın memleket
sevdalısı eğitimcilerin-

Özellikle iş yerinde
toplantılarda sesli notlar almak ve sesi yazıya dönüştüren özelliği
ile daha kolay notlar
almak için kullanırım.
Evernote programı-

hamililiğini yaptığı terör
örgütlerinin başını ezecek yine nice zaferlere
imza atacaktır.
Biliyoruz ki bu güç
ve kudret damarlarındaki asil kan ve çelik
bileklerinde mevcuttur.
Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.
Suriye hududumuzu
ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları
terör unsurlarından
temizleyerek güvenli
bir koridor oluşturmak
üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı

den Osman Özdemir,
hafta sonunu geçirdiği
köyünden fotoğraf
karesine yansıyan
görüntüleri paylaştı.
“Hafta sonu memleketim Akdağmadeni’nde
(Ortaköy) sonbahar
mevsiminin güzelliklerini yaşadım. Anamın
soğuklardan koruyarak

nın ücretli ve ücretsiz
versiyonları mevcuttur.
Sıradan bir kullanıcıysanız ücretsiz
sürümü yeterlidir.
Evernote programının logo bir fildir.
Evernote’un logosu
neden bir fildir diye
düşündüm ve küçük
bir araştırma yaptım.
Bu konuda hiç bir
Türk internet kullanıcısı düşünmemiş.
Sadece yabancı bir
soru-cevap sitesinde aradığım cevabı
buldum.
Evernote programının logosu fil olarak
belirlenmiş çünkü

Barış Pınarı Harekâtımız
ülkemiz, devletimiz,
milletimiz için hayırlara
vesile olmasını dileyen
Zararsız, “Bu harekât,
bizi tahakküm altına
almak isteyen, bizi yok
sayan, bize ihanet odakları oluşturmaya çalışan
ne kadar kirli odak
varsa mutlaka inlerinde
yok edilecektir.
Türk Silahlı Kuvvetleri de görevini yerine
getirdikten sonra kendi
topraklarına çekilecektir.
Bizim hiç kimsenin

bugünlere getirdiği
son domatesleri de
topladık. Onlar şimdi
kızarmayı bekliyor”
diyen memleket ve toprak sevdalısı Özdemir,
yaklaşan kış mevsimi
öncesi memleketinden yansıyanları adeta
gurbete yolcu etti.
Yozgat gibi Anadolu

filler hafızaları ile
meşhur hayvanlardır.
Filler hiç bir şeyi
unutmazlar.
Basit bir konu gibi
görünse de aslında
arkasında ince bir
zeka görmek mümkündür. Yaptığınız işe
uygun logo kullanmak
hem marka bilinirliğini arttırır hem de sizi
diğerlerinden farklı
kılar. Logo ile bu iş
bitmez elbetteki sağladığınızi, sunduğunuz
hizmette önemlidir.
Evernote logosu ile
ilgili bu küçük ama
ilham kaynağı olacak
bilgiyi de bu vesile ile
paylaşmış olalım.

toprağında gözümüz
yok, kendi toprağımızda gözü olanların da
haddini bildirecek güç
ve kudrete sahibiz.
Zaferle sonuçlanacak bir barış harekatı
herkes tarafından bilinmekte.
Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diliyorum.
Allah Ordumuza
yardım etsin.
Kahraman askerimize sabır ve güç versin.
Allah (c.c.) yar ve
yardımcıları olsun” diye
konuştu.

şehirlerinde sonbaharın güzelliklerinin de
farklı bir görsellikle
yansıdığını sosyal
medya hesabından duyuran Osman Özdemir,
eğitimci kişiliğinin yanı
sıra memleket sevdası ve toprağa olan
tutkunluğu ile de dikkat
çekiyor.

SEHER VAKTİ’NİN

AĞIR KONUKLARI
Osman Çavuş’u, Çelebi’si,
Sadullah’ı, Vedat’ı, hiç unutulmayacak merhum Mustafa
Bacanlısı ve daha pek çok
ismi bünyesinde barındıran
Yozgat’ın 25 yıllık spor ekibi
Seher Vakti Spor ekibi, Yozgat
Valisi Kadir Çakır ve Belediye
Başkanı Celal Köse’yi konuk
etti.
Seher Vakti Spor Ekibi,
ekip Çavuş’u Osman İçme’nin
evinde şehrin yöneticileri Vali
Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi konuk etti.
Önemli buluşma samimi
bir ortamda gerçekleşti.
Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ın da ekip
üyeleri içerisinde yer aldığı
Seher Vakti Spor Ekibi’nin
akşam buluşması yemek

programı ile başladı.
Yemeğin ardından içilen
çaylar samimi bir ortamda
hoş sohbetlerin oluşmasını da
sağladı.
Ekip Çavuşu Osman İçme,
Yozgat Valisi Kadir Çakır
ve Belediye Başkanı Celal
Köse’ye katılımlarından ötürü
teşekkür etti.
Ekip üyelerinden Eski
Belediye Başkanı Yusuf Başer
de, şehrin valisi ve belediye
başkanını ağırlamaktan onur
duyduklarını dile getirdi.
Vali Kadir Çakır ve Başkan
Celal Köse de, ev sahipliklerinden ve samimiyetlerinden
ötürü tem ekip üyelerine
teşekkür etti. Ziyaret güne
özel çektirilen hatıra fotoğrafı
ile sona erdi.

YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR
Türk Kızılay Yozgat
Şube Başkanı Ekrem İlker,
yeni yapılacak olan Türk
Kızılay Yozgat Kan Bağışı
Merkezi hizmet binası ile
ilgili açıklamada bulundu.
İlker, “1868 Yılından
itibaren 151 yıldır dil, din,
ırk vb. ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin
yardımına koşan, Türk
Milletinin şefkat ve merhamet elini ihtiyaç sahiplerine uzatan ve insanı yaşat
ki devlet yaşasın anlayışıyla faaliyetlerini yürüten
Türk Kızılayı ilimize yeni
Kan Bağışı Merkezi hizmet binası yaptıracaktır”
dedi.
İlimize yapılacak Kan
Bağışı Merkezi Yukarı
Nohutlu Mahallesi Kent
Park Mevkii Rehabilitasyon Merkezi Altı üzerine
yapılacağını belirten İlker,
“İhale süreci 14 Ekim 2019
tarih, 30918 sayı ve 62 – 63
sayfa Resmi Gazete ‘de
yayınlanmıştır. Detaylı

bilgi almak isteyenler
için; internet üzerinden
http://tedarikciportali.
kizilay.org.tr/ adresine
girerek “tedarikçi olmak
istiyorum” sekmesinden
tedarikçi portalına kayıt
yaptırması gerekmektir.
İhaleye ait şartnameler
“Ataç – 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki
Genel Müdürlüğümüzden
ve “Sütlüce Mah. İmrahor
Cad. No:28 Beyoğlu/
İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında
temin edilecektir. İdari,
teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr
resmi internet sitemizden
ulaşılabilecektir. İlimizden
ihaleye katılmak isteyen
müteahhitlere duyurulur.
Yapılacak olan yeni hizmet binasında Türk Kızılay
ve insanlık yolunda hayırlı
ve güzel işler yapmayı
Cenabı Allah’tan niyaz
ediyorum” diye konuştu.

ZAYİ
Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geçici
Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Cengizhan ULUOCAK

Yozgat’ta İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme ekimi yapılan
yerli ve milli patates
çeşitlerinin hasadı
yapıldı.
Hasat törenine, Niğde Patates
Araştırma Enstitüsü
Müdürü Uğur Pırlak, Yozgat İl Tarım
ve Orman Müdürü
Ziyaattin Özdemir ve
çiftçiler katıldı.
Kuşçu köyünde
deneme ekimi yapılan 6 çeşit yerli ve
milli patatesin hasadı
yapıldı.
Niğde Patates
Araştırma Enstitü
Müdürü Uğur Pırlak,
yerli ve milli patates
çeşidin 2021 yılından itibaren çiftçiye
dağıtılmaya başlanılacağını açıkladı.
Pırlak, yerli ve
milli patateslerin en
büyük özelliğinin
çiftçinin maliyetle-

rini büyük oranda
düşürmesi olduğunu
kaydetti.
Yozgat’ta ilk defa
6 farklı patates çeşidinin ekiminin yapıldığını belirten Niğde
Patates Araştırma
Enstitüsü Müdürü
Uğur Pırlak, “Bizim
çeşitlerimizin hepsi
çok yüksek verimli.
Yurt dışından gelen çeşitlerin çoğundan daha fazla verim
gösteren yerli ve milli
çeşitlerdir.
Bu çeşitlerimizin
üretimi hali hazırda
devam ediyor.
2021 yılının sonunda artık piyasaya
sürülecek ve çiftçilerimiz bu ürünleri
elde edecekler.
Bu çeşitlerin
çiftçilerimizin eline
geçmesi ile birlikte
maliyetleri büyük
oranda düşecek. En
büyük özelliği bu”
dedi.
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2 YENİ IRKA
DAHA GELİŞTİRDİK
İki yeni ırkı daha
geliştirdiklerini dile
getiren Uğur Pırlak,
“Şuanda iki yeni
çeşidin daha ıslah
çalışmalarını sürdürüyoruz. O da tescil
aşamasında 2020
yılının Nisan ayında
tescil komitesinden
çıktığında da çeşit
sayımız 12 olacak.
Biz sadece
yemeklik, sanayilik
çeşitler geliştirmiyoruz. Bunun yanında
DNA düzeyinde
araştırmalar yaparak
özellikle patates siğil
hastalığı dediğimiz
Dünya’da ve Ülkemizde önemli olan
bu hastalığa karşı 2
adet yerli ve milli patatesimizi geliştirdik”
diye konuştu.
YÜZÜNÜ
GÜLDÜRECEK
İl Tarım ve Orman
Müdürü Ziyaattin

Özdemir de, yerli
patatesin çiftçinin
yüzünü güldüreceğini söyledi.
Özdemir, “Niğde
Patates Araştırma
Enstitü’müzün bulmuş olduğu ilimizde
de ilk defa demonstrasyon çalışmasını
yaptığımız 6 çeşit
patatesin ilk defa
hasadını yapıyoruz.
Niğde Patates
Araştırma Enstitüsü’nün Müdürü de
aramızda.
Hasadı birlikte
inceledik. Nişasta
oranları, yemeklik,
fabrikasyon özelliklerine göre yerinde
inceleme yapıyoruz.
Verim değerlerini
ilimizde ki ekolojik
şartlara göre tespit
ediyoruz. Hasattan
sonra da amacımız
bu ürünleri ilimizde
ki patates üreticilerine tanıtmak.
Yerli çeşitlerimi-

zin kalitesinin daha
güzel olduğuna
burada kendimizde
şahit olduk.
Araştırma enstitüsü ilimizde
üreticinin yüzünü
güldürecek çeşitleri
bulmuşlar” şeklinde
konuştu.
VERİMDEN
MEMNUNUZ
Tarlasına yerli
patates eken çiftçi
Yaşar Darı ise, yerli
patatesin veriminden memnun olduklarını ifade etti.
Darı, “İthal tohumlardan bir kez
ekim yapıyoruz.
Bir sonraki sene
ekemiyoruz.
Eğer bu tohum
seneye de ekilebilirse ülke ekonomisine
iyi bir katkısı olur.
Şuan ki verimden
oldukça memnunuz.
Paramızda yurt
içinde kalmış olur”
ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrenim
gören öğrencilerin
sorunlarının çözümü
için yetkililer harekete
geçti.Vali Kadir Çakır,
Belediye Başkanı Celal
Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ ile
ilgili kurum müdürleri
öğrencilerle bir söyleşi
gerçekleştirdi. Söyleşide öğrenciler ilk defa
yaşadıkları sorunları
yetkililere doğrudan
aktarma fırsatı buldu.
Öğrencilerin
önemli ve kıymetli
olduğunu belirten
yetkililer, Yozgat’ı
öğrenci dostu bir şehir
yapmak istediklerini
ifade etti.
SİSTEM KURMAK
İSTİYORUZ
Vali Kadir Çakır,
hem yurtta hem de
evde kalan öğrencilerin ciddi sorunlarının
olduğunu söyledi.
Çakır, “Bunlar
zaman zaman bize
geliyor. Başta ulaşım
ve diğer sorunların
başta olmak üzere
çözüm için bir araya

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)

geldik. Burada bizim
için önemli olan bir
sistem kurabilmek.
İçinde sizlerin olduğu,
sizlerle bir arada olduğu, sizlerin önerisinin
olduğu bir sistem
kurabilmek. Ve bunu
sürdürebilir, yaşanılabilir hale getirebilmek.
Onun için bu şekilde
bir toplantı düşündük.
Umuyoruz sizler için
faydalı olur” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ,
öğrencilerin kendileri
için önemli ve kıymetli
olduğunu belirtti.
Karadağ, “Bu ülkenin
geleceği sizlersiniz.
Sizleri başarısı ve mutluluğu, sizlerin en iyi
şekilde yetişmeniz bu
ülkenin refah ve huzur
içerisinde olacağı
anlamına gelir. Sizlerin
ne dertleri ne sorunları varsa bunları her
platformda masaya
yatırdık. Sorunlarla
ilgili çözüm aramaya bulmaya çalıştık.
Bununla ilgili mesafe
kaydettik. Valilik, Belediye ve ilgili kurumlar

olması biz hiçbir şey
yapamayız” şeklinde
konuştu.
SORUNU
ÇÖZECEĞİZ
Belediye Başkanı
Celal Köse, seçim
öncesinde de seçim sonrasında da
gençlerle birlikte
olduklarını dile getirdi.
Köse, “Yozgat Bozok
Üniversitemizde yaşayan, eğitim, öğretim
gören öğrenciler ve
öğretim görevlilerini
yaşadığı sorunlarla ilgili araştırmalar yapıldı
ve tarafımıza bildirildi. Bu bağlamda da
bunlarla ilgili gerekli iş
ve işlemleri yapmaya
başladık. Öğrencilerle
ilgili anket yapmışlar.
Öğrencilerin en büyük
sorunlarının başında
ulaşım geliyor. Bununla ilgili şehir efsanesi
de oluştu ama öğrencilerin yüzde 70’i
ulaşımdan memnuniyetsizliğinin olduğunu
ifade ediyor. Biz bu
sorunu çözmek için
toplantı yaptık. Ulaşım
sorununu çözeceğiz”
diye konuştu.

Doğaya Dokun
Projesi Başladı

Yunus Emre İlk Okulu’ndan örnek bir
proje hayata geçirildi. Doğaya Dokun Projesi kapsamında kurulan serada ilk tohumlar
toprakla buluşturuldu.
Yozgat merkezde bulunan Yunus Emre
İlk Okulu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Doğaya Dokun Projesi’ni hayata geçirdi.
Projenin 1’inci etabında okul bahçesine sera
kuruldu.
Okul Müdürü Emrullah Özer; “Yunus
Emre İlkokulu olarak 2019-2020 Eğitim
Öğretim yılında "Doğaya Dokun" projesinin
1. etabı olan okul seramızı tamamlayarak ilk
tohumları toprakla buluşturduk. Bu proje ile
öğrencilerimize doğayı ve içindeki yaşamı,
bir meyve, sebzenin soframıza nasıl geldiğini aşama aşama yaparak yaşayarak göstermeyi planlamaktayız” dedi.
Özer, ayrıca projede emeği bulunan
Müdür Yardımcısı Ergün Ercan, Ferhat Uslu,
Ramazan Kara ile tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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ATATÜRK KOŞUSUNDA DERECEYE

GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin
95’inci yıl dönümü nedeniyle
yapılan ‘Atatürk koşusu’nda
dereceye giren sporculara
ödülleri verildi.
12 okuldan 400 sporcu
katıldığı koşu da 400, 800 ve
1600 metre olmak üzere üç
farklı kategoride başarılı olan
öğrencilere ödülleri takdim
edildi.Dereceye giren öğren-

cilere madalya ve hediyelerini Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ile
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uçak verdi.
Atatürk koşusunda dereceye giren öğrenciler ise
şöyle:
Yıldız Kızlar 400 metre
Kübra Özipek birinci,
Güler Gökoğlu ikinci, Elif
Canbolat üçüncü.

Yıldız Erkekler 400 metre
Abdullah Hüseyin birinci,
Çağrı Zorlu ikinci, İskender
Coşkun üçüncü.
Genç Erkekler 800 metre
Fazlıcan Erkoç birinci,
Alperen Düzcan ikinci, Yalçın
Kunduz üçüncü.
Genç kızlar 800 metre
Elifnur Asil birinci, Ezgi
Kozan ikinci, Merve Gençel
üçüncü.
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