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Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ilçede istihdam sorununa çözüm
üretmek amacıyla Kalkınma Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi. >>3’DE
Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca

PROJELERİNİ ÇAMLIK TV’DE ANLATTI
Çamlık Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Çamlık TV Genel
Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’la
Yozgat Gündemi’nin konuğu Şefaatli
Belediye Başkanı Müjdat Karaca
oldu. Karaca, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında
Çamlık TV izleyenlerine önemli

açıklamalarda bulundu. Çamlık TV
ve Çamlık Gazetesi olarak, yalnızca
Yozgat merkezde değil, ilçelerde
de vatandaşın nabzını tutarken, bir
yandan da belediye başkanlarına
mikrofon uzatarak, vatandaşla
aralarında bir köprü oluşturmaya
devam ediyoruz.

İŞBİRLİĞİ
YAPTILAR
Sorgun İlçesi’nde yer alan sivil
toplum kuruluşları ortak bir basın
açıklaması düzenleyerek, Barış
Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini
açıkladılar. Barış Pınarı Harekatı’nı
desteklemek amacıyla Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu,
Sorgun Şoförler Odası, Sorgun Esnaf
ve Sanatkârlar Odası, Sorgun Ziraat

TFF 3. Lig
3. Grupta mücadele eden
temsilcimiz
Yozgatspor
1959 FK,
ligin 9’uncu
haftasında
Halide Edip
Adıvarspor’u konuk
edecek. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul
temsilcisi yenerek
üst sıralara doğru çıkmak istiyor.
Teknik Direktör Fatih

Kavlak,
üst üste
iki maç
kazanmak
istediklerini
söyledi.
Kavlak, “Hazırlıklar
iyi gidiyor. Dün
başladık. Bugün tam
kadro çalıştık. Hafta
boyunca yapacağımız çalışmalar ile
maça daha hazır
hale geleceğiz” diye
konuştu. >>8’DE

Odası, Sorgun Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi, Sorgun Kızılay Şubesi,
Sorgun Eğitim Birsen Temsilciliği,
Sorgun Maden İş Temsilciliği, Sorgun
Hizmet İş Temsilciliği, Sorgun Baro
Temsilciliği, Sorgun Şeker İş Şubesi
ve Sorgun Engelliler Umut Derneği
ortak bir basın açıklaması yaptı.
>>>2.SAYFADA

Sivas Ticaret
Borsası ve Yozgat
Ticaret Borsası
arasında, ikili iş birliğini artırmak, ortak
proje ve faaliyetlerde
bulunmak amacıyla
protokol imzalandı.>4.SAYFADA

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED)
kurulduğu yıldan bu tarafa 216 genci ücretsiz
yurtdışına göndererek gençleri farklı konularda
eğitim almalarını sağladı.>>>7.SAYFADA

YOBİS’E
ORTAK AÇIKLAMA:

YENİ TERMİNAL

DESTEKLİYORUZ
Yozgat’ta faaliyet gösteren oda ve
sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı
Harekatına destek açıklaması yaptı.
8 Oda ve STK Başkanın katıldığı toplantıda, harekat kararını destekliyoruz
açıklaması yapıldı.>>>3.SAYFADA

Yozgat Belediyesi, Akıllı Bisiklet Paylaşım Sisteminin 4. Terminalini açtı.Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisinde yer alan
terminalde 20 bisiklet yer alacak.>5’DE

Kıbrıs’a barış ve huzuru götürmek için 45 yıl önce canlarını ortaya koyan Sorgunlu Kıbrıs Gazileri ve aileleri, Sorgun Belediyesi’nin düzenlediği gezi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildi. Kıbrıs Barış Harekâtından
45 yıl sonra bağımsızlığını kazandıkları toprakları aileleriyle birlikte gezecek olan
gaziler, o günleri tekrar yaşama fırsatına erişecek.Etkinliğe katılan gaziler ve aileleri, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından uğurlandı.>>4.SAYFADA
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Çevreye Duyarsız Kalıyoruz

Ülkemizi seviyoruz: Cennet bir ülkede yaşıyoruz diye
gurur duyuyoruz.
Hatta bu ülke için
hepimiz seve seve
can vermeye hazırır
diyoruz. Bunda sorun
yok!.. Ülkemizin cennet misali olduğu da
doğrudur. Bu ülkenin
şehit kanlarıyla kazanılıp şehit kanlarıyla
sulandığı da doğrudur!

Ülkemizi sevmede
sıkıntımız yok! Sıkıntı
çevreye olan duyarsızlıktadır.
Temizlik imandan
gelir düşüncesi düsturumuz! Müslümanlığın temelinde temiz
olma düşüncesi
yatar. Çünkü bütün
ibadetler temizlikten
sonra yapılır. Temiz
olma ve temiz yaşama Türk Milletinin de
özel bir vasfıdır...
Ama ne hikmetse
çevreye duyarlı davranmak konusunda
bunların hepsini unutuyoruz. Geçen gün
yolda yürüyorum.
Genç bir kardeşim
armut almış canıda
çekmiş birisini yiyor:
ikinci işlemi kalan artığı hiç düşünmeden

cadde üzerine atmak
oldu. Şöyle garip garip baktım. Bu nasıl
bir duyarsızlık diye..
Hemen ilerde
genç bir delikanlı sigara paketini açıyor;
önce naylonunu sokağa attı, sonra yırttığı kağıdını. Hem de
hiç ardına çevresine
bakmadan. En fazla
yirmi metre ilerde
koca bir çöp kutusu
duruyor. Yine caddedeyiz üç dört genç
sohbet ederek yürüyor. İçlerinde genç
kızlar da var, ellerinde küçük çekirdek
poşetleri. Çitleyip hiç
düşünmeden sokağa
atıyorlar. Yeri gelince de tükürüyorlar.
Onlara da dikkatli
dikkatli baktım. Lise

ya da üniversite
talebesi olma ihtimali
var. Onlar da aynı
duyarsızlıkta..
Bu tür örnekleri
çok görüyorum. Bir
kısmına da içimden
buğz ediyorum. Bu
kadar duyarsız olmamalıyız diyorum!
Toplu piknik yapılan
yerleri düşünün:
poşet, çöp atığı ve
şişelerden geçilmiyor değil mi? Bunlar duyarsızlığımızı
yüzümüze haykıran
pislikler. Deniz kenarlarında, en güzel
mekanlarda bu tür
pisliklerin çevreyi
kirlettiğini görüp benim gibi kızanlarınız
çok, onu da tahmin
edebiliyorum.
Uzun bir süre

sosyal medyada bir
video dolaştı. Bozuk
Türkçesi ile yabancı
bir turist şöyle haykırıyordu yüzümüze: “Ülkeniz cennet
gibi çok güzel ama
çevreye çok duyarsız
kalıyorsunuz!” diyor
denizlerden çıkarılmış olan pislikleri
gösteriyordu. Bu
videoyu ben de çok
paylaştım, birileri
izler de belki kendine
gelir diye...
İsrail’e gitmedim
giden dostlarımdan
dinledim; bölge çöl
ama adamlar çölü
cennet yapmışlar,
yeşertmiş her şeyi
yetiştiriyor dediler.
Elin Yahudisi ülkesine işte böyle sahip
çıkıyor. Biz de var

olan güzelliği çöple,
duyarsızlıkla yok
etmeye çalışıyoruz.
İşte benim sitemim
de bunun içindir!
Yetiştirmiyoruz,
ekmiyoruz bari var
olan güzelliği koruyalım öyle değil mi?
Mesela çevremizi
Isparta gibi gülle
donatsak, çevremizi
Karadeniz gibi ağaçla
süslesek çok daha
güzel olmaz mı?
Bal gibi de hoş ve
mükemmel olur! İşte
o zaman bu cennet
vatanın kıymetini
bildiğimizi dosta
düşmana göstermiş
oluruz!
Biraz duyarlı
davransak, çevremizi
temiz tutsak. Çevreyi
kirletenleri uyarsak,

sivil toplum örgütleri
olarak zaman zaman
çevreyi temizleyip
örnek olsak çok daha
güzel olmaz mı?
Ülkemize bolca ağaç
dikip ağaç seferberliğini devam ettirsek, zaman zaman
seminerler toplantılar
düzenleyip toplumu
uyarsak ne güzel
olur! El ve gönül
birliği ile ülkemizi
güzelliklerle donatır
cennet bir ülkede yaşadığımızın farkında
oluruz!
Bu ülke bizim,
bu ülke hepimizin:
uğrunda ölürüz
demek yetmiyor;
cennet gibi süsleyip
cennet gibi bakım
yapmamız gerekiyor!
İşin garibi okunuşu-

muz da cahilimizde
çevre konusunda
duyarsız kalıyor. Hoş
olmayan davranışlar
sergiliyoruz. Doğal
dengeyi bozduğumuz
için de felaketler ve
çarpıklıklar yakamızı
bırakmıyor. Bir çok
hastalıklarımızın
edeni de bu değil mi?
Doğal yaşamayı terk
etmiş olmak! Sözün
özü şu: Uğrunda
ölürüm dediğimiz
cennet Anadoluya
hep birlikte sahip
çıkmak ve daha
temiz, daha güzel
bir ülkede yaşamaya
devam etmek! Bunu
hak ediyoruz diyorsanız çevreye duyarlı
olma konusunda
elinizi taşın altına
koymalısınız.

Sorgun İlçesi’nde
yer alan sivil toplum
kuruluşları ortak bir
basın açıklaması düzenleyerek, Barış Pınarı
Harekatı’na destek verdiklerini açıkladılar.
Barış Pınarı
Harekatı’nı desteklemek amacıyla Sorgun
Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu, Sorgun
Şoförler Odası, Sorgun
Esnaf ve Sanatkârlar
Odası, Sorgun Ziraat
Odası, Sorgun Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi,
Sorgun Kızılay Şubesi,
Sorgun Eğitim Birsen
Temsilciliği, Sorgun
Maden İş Temsilciliği,
Sorgun Hizmet İş Temsilciliği, Sorgun Baro
Temsilciliği, Sorgun
Şeker İş Şubesi ve
Sorgun Engelliler Umut
Derneği ortak bir basın
açıklaması yaptı.
Yapılan açıklama 81

ilde eş zamanlı olarak
başladı. Açıklamada şu
ifadelere yer verildi; “
Türkiye, 9 Ekim 2019’da
Suriye sınırı üzerinde
“Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât
başlatmıştır. Amaç,
hem ülkemiz sınırlarının
güvenliğini sağlamak,
hem de ülkemiz ve
bölge ülkeleri için
tehdit oluşturan terör
koridorunu ortadan
kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve
DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek,
Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden
kurtarmak, bölgede
huzur, güven ve barış
ortamını yeniden tesis
etmektir.”
Barış Pınarı Harekatı’nın BM sözleşmesinde yer alan meşru
müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına

dikkat çeken açıklamada; “Bizler devletimizin aldığı bu kararın
arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye,
uluslararası kurallardan
doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk
ve Birleşmiş Milletler
Güvelik Konseyi terörle
mücadele kararları ile
BM Sözleşmesi’nde yer
alan meşru müdafaa
hakkı çerçevesinde
başlatılmıştır. Suriye’nin
toprak bütünlüğüne,
egemenliğine ve siyasi
birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla
bu harekât, meşrudur
ve uluslararası hukuka
uygundur. Ülkemiz
özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde
konuşlu terör örgütü
unsurlarınca, son iki
yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane

eyleme maruz kalmıştır” denildi.“Suriye’deki
yerel halkın da terör
örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri,
göçe zorlanma, taciz ve
zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli
artmaktadır” ifadeleri
yer alan açıklamanın
devamında şu ifadeler
yer aldı; “ Herkes artık
şunu çok iyi görmelidir
ki; masum insanları
katleden ve ülkemizin güvenliğine de
açık tehdit oluşturan
terör gruplarına sessiz
kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm
bu operasyonlarıyla
Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en
güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da
sivillerin ve masumların

korunmasına azami
dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat
Kalkanı hem de Zeytin
Dalı harekâtlarında da
gösterdik. Önceden
terörün hâkim olduğu
bölgede hayat normale
döndü, barış ve huzur
geldi. Yurtlarını terk
etmek zorunda kalmış
Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin
elinden gelen tüm
imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber
ettiğini de tüm dünya
kamuoyu gördü. Çünkü
biz inanıyoruz ki, gönül
dünyasını ve insanları
imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak
yıkmaktan, yakmaktan
yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır,
kardeşliktir. Türkiye’nin

terörle mücadeleye
dönük çabaları, etnik
ve dini temizlik de dâhil
olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç
niteliğindeki PKK/PYD/
YPG ve DEAŞ eylemleri
nedeniyle yerlerinden
edilmiş Suriyelilerin
geri dönüşlerinin önünü
açacak, Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve
birliğinin korunmasına
da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin
başlattığı her harekât,
Suriyeli göçmenler,
mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler
ışığında, uluslararası
camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve
evrensel insan haklarını
bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek

vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu
da herkesin bilmesini
istiyoruz. Türkiye ve
Türkiye ekonomisine
yöneltilen tehditlere
Türk milleti, iş dünyası
ve sivil toplumu, bir ve
beraber olarak en güzel
cevabı verecektir. Bu
tehditler karşısında bu
vatanın her bir ferdi,
Türkiye’nin geleceği
için daha çok çalışacak,
daha çok üretecektir.
Gün sessiz kalma değil,
milli birlik ruhuyla, bir
ve beraber olarak ses
verme günüdür. Öte
yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle
sosyal medyadaki bilgi
kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli
olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar
bizim komşumuzdur,
kardeşimizdir. Aynı
medeniyetin, aynı

kültürün, aynı inancın
mensupları olan bizler
arasındaki kardeşlik ve
komşuluk hukukunu
kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne
ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman
edemez. Türkiye’nin iş
dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve
kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk
Silahlı Kuvvetlerimizin
bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve
terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan
inancımız tamdır. Tüm
şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyoruz,
mekânları cennet olsun.
Yaralılarımıza acil şifalar
temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar
ve yardımcımız olsun.”
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Bir bağlaç

Birbirine
bitişik büyük
yapılar

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Milimetre
kısaltması

Argoda ihtiyar

Tok karşıtı

Resimdeki
Yozgat’ın Gelini
Başarılı
Siyasetçi

Özensiz
Zevksiz
Işın

Amel

Temiz
kalpli

Bir konu ile
ilgili olan
Mühendis
cetveli

Kuzu sesi

Bir nota

Bir işi
yapabilme
gücü

Ağırlamak
saygı
göstermek

Antlaşma
gereğince
Rütbesiz
asker

Dünyanın
uydusu
Açı ölçer

Toplumdaki
en küçük
birlik
Erkek bale
sanatçısı

Teniste maç
bölümü
Yere
bakan yan

Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

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

Temiz iffetli

Dersin
bölümlerinden
her biri
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Öbür dünyada
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Bir bağlaç

Asya’da
bir ülke
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Büyük
taş kütlesi

Sağlıklı

Sazın en
ince teli

Dolunay
Devlete
aitlik
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Yozgat ilçesi
Birinin
ölümünü
haber veren

Arap
üslubunda
olan
Bir sayı

Radyoda
bir frekans
bandı

Daha uzak

Y
E
R
K
Ö
Y

Kuyuda
pişen et
Şafak

İrade dışı kas
kümesi hareketi
Birleşik Arap
Emirlikleri (Ksc)

Bir burç adı

Metneryum
simgesi

Yürürlükte
olan

Eşek
yavrusu

Bıçak
bilemeye
yarayan
araç

Dağ
kırlangıcı
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Dağ eteği
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Kültür hars
Bir yerde
toplanan
kalabalık
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Bir bağlaç

Akma
niteliği olan

Sıçrayarak
geçme
Kapak cilt

Ahenk
düzenlilik
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simgesi
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plaka işareti
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Üslup tarz
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Dudak
(eski dil)

Çoğaltan
artıran

Duman
lekesi
Güzel
kokulu

İlave

Hücum
hamle

Anne

Esnasında

Alış: 449,80
Satış: 459,89

22 / 07
21 / 07
19 / 06
17 / 04

SEDALİN
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ

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

TEL: 217 56 00

Yozgat’a Yozgatlı’dan Başkası Ceza Veremez

Atatürk Yozgat’a ceza verdi
mi?
Ülkesi için canı
pahasına büyük
mücadelelere
gark olmuş bir lider, bir komutan,
bir Türk, o vatanın bir parçasına
ceza verir mi?
Siz, sürekli ağrıyor diye gözünüze, ya da farklı
bir uzvunuza ceza
vere bilir misiniz?
Tarih boyunca
“Atatürk Yozgat’a
ceza verdi” yalanı

ile uyutulduk.
Çok acıdır hala
geçerliliğini koruyan bir yalan.
O yalan bizden
öncekilere olduğu
gibi bizden sonrakilere de sirayet
ederek gidecek!
Böylesine
önemli bir iftara
ve yalan tufanı
altında Yozgat’ı,
özellikle Yozgatlı genç beyinleri
ezmek bana göre
bu şehre yapılmış
en büyük haksızlık.
Böylesine bir
yalanın bu günler gelmesine tek
sebep, cehaletin
yanı sıra Yozgat’a
hizmet üretmek
yerine laf üretmeyi tercih eden
basiretsiz siyasetçilerin yalanı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca, ilçede istihdam sorununa çözüm
üretmek amacıyla
Kalkınma Çalıştayı
düzenleyeceklerini
söyledi.
Çamlık Gazetesi
Sorumlu Yazıişleri
Müdürü ve Çamlık TV
Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’la
Yozgat Gündemi’nin
konuğu Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat
Karaca oldu. Karaca,
ilçede hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında Çamlık
TV izleyenlerine
önemli açıklamalarda
bulundu.
Çamlık TV ve
Çamlık Gazetesi olarak, yalnızca Yozgat
merkezde değil, ilçelerde de vatandaşın
nabzını tutarken, bir
yandan da belediye
başkanlarına mikrofon
uzatarak, vatandaşla
aralarında bir köprü
oluşturmaya devam
ediyoruz.
RAHMETLE
ANIYORUZ
Tarık Yılmaz’ın
sorularını yanıtlayan
Şefaatli Belediye Baş-

kanı Müjdat Karaca,
seçim sürecinde son
anda aday gösterildiğini anımsatarak,
“Bir önceki adayımız
Ahmet Demirel vefat
etti. Kendisini rahmetle minnetle anıyoruz.
Sıkıntılı bir seçim dönemi geçirmiş olmamıza rağmen başarılı
da bir dönem geçirdik
ve başkan seçildik.
Bu anlamda hemşerilerimize de teşekkür
ediyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Belediyelerin
içinde bulunduğu
ağır mali tablonun
mücadelesini verdiklerini anlatan Karaca,
“Nüfusu yarı yarıya
kadar azalmış bir ilçe.
Bunun tek sebebi
istihdamın sağlanamaması. Gençlerimiz iş
bulamamaktan dolayı
memleketlerini terk
etmek zorunda kalmış.
Tabi bu uzun yıllardır
ilçemizde kronikleşmiş bir durum” şeklinde konuştu.
ÇALIŞTAY
23 KASIM’DA
Görevde 6 ayı
geride bıraktığını
hatırlatan Başkan
Karaca, kronikleşmiş

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

olarak görüyorum.Evet evet…
Kocaman bir
siyasi yalan.
Bir bahane lazım tembelliğe,
nemelazımcılığı,
bananeciliğe…
Bir kılıf lazımdı…Onun adı
“Atatürk Yozgat’a
ceza verdi” oldu!
Gazi Mustafa
Kemal Atatürk,
tam iki kez geldi
Yozgat’a.
Birinci gelişleri; “15 Ekim
1924’te” yağmurlu bir günde.
İkinci gelişleri ise; “3 Şubat
1934”..
“Ünlü Süvarilerin Harp Meydanlarında Kahramanca Dövüşen
Türk Yiğitlerinin
Harmon Oldu-

sorunların 6 ay gibi bir
sürede çözüme kavuşmasının zor olduğunu
anlatarak, “Ancak
istihdam sorununu
çözmek adına çeşitli
görüşmeler yapıyoruz.
Bu kapsamda 23 Kasım’da Şefaatli Yöresel
Kalkınma Çalıştayımız
var. Konusunda uzman
akademisyenlerimiz,
iş adamlarımız, bürokratlarımızı Şefaatli’ye
davet edeceğiz.
Şefaatli için ne yapabiliriz? Şefaatli’nin
kalkınması için ne
gibi çalışmaları hayata
geçirebiliriz?
Konusu üzerine
yoğunlaşacağımız bir
çalıştay olacak” dedi.
Doğalgazın şehirler için, ilçeler için bulunmaz bir nimet olduğunu hatırlatan Başkan
Karaca, “Daha önce
ilçemize doğalgazı
kazandıran herkese
teşekkür ediyorum. Bu
sene 6 bin 500 metre
doğalgaz hattı yapıldı. Geçen dönemde
yapılan doğalgaz
hatları nedeniyle yollar yapılamamıştı. Biz
geldiğimiz günden bu
yana doğalgaz nedeniyle bozulan yolları-

ğu Diyar, Bozok
Yaylası’nın Yiğit
Çocukları Var
Olun” sözünün
altına imza atan,
bu anlamlı ifadelerle Yozgatlıları
selamlayan bir
liderin bir vatan
toprağını cezalandırmış olması ne
kadar akıl dışı bir
durum değil mi?
Günümüz şartlarında bir kez
daha şunu anladım ki, Yozgat’ı
o gün Atatürk de
istese cezalandıramazdı!
Biz istersek
Yozgat cezalandırılmış olur.
Biz istersek bu
şehir geri kalır,
Biz istersek
yatırımlar gelmez,
Biz istersek

mızın yaklaşık 20 bin
metrekarelik bölümünün tamirini yapmış
bulunmaktayız. Tamir
ve bakımı mümkün
olmayan yerlerde
de tekrar yollarımızı
yapıyoruz. Tabi bunlar
hakikaten dışarıdan
çok basit gibi görünüyor ama bunların
külfeti belediyelere
çok fazla geliyor. Şu
ana kadar yaklaşık
800 bin TL’ye yakın
yolların bakımı ile ilgili
bir giderimiz oldu”
şeklinde konuştu.
EK GELİR
İÇİN PROJELER
ÜRETİYOR
Belediyeye ek gelir
sağlamak için de projeleri bulunduğunun
altını çizen Başkan
Karaca, “Tüm belediyelerimiz büyük bir
borç yükünün altında
bundan en büyük payı
alan da ilçemiz Şefaatli. İlçelerin merkezi
ödemeden aldıkları
pay ile hizmet vermesi
mümkün değil. Bunu
yapmaya çalıştığı
zaman borç yükü ile
karşı karşıya kalıyor.
Belediyelere alternatif
gelir getiren projelerin
uygulanması gereki-

Yozgat iki ara bir
dereden kurtulamaz,
Biz istersek
Yozgat ilçelerinden kopuk bir
şehir olur,
Biz istersek
Yozgat kısır siyasetin girdabında
kaybolur gider,
Biz istersek
Ankara’da devası gücü bulunan
ama bunun yeterince memleket
toprağına yansıtamayan bir şehir
olur,
Biz istersek siyasetçi Ankara’ya
gidince ardına
bile bakmaz,
Biz istersek
göçeriz,
Peki ya istemez isek!
İstemez isek
de ne Atatürk

yor. Biz de Şefaatli Belediyesi olarak gerekli
başvurularımızı yaptık.
Projeler hayata geçirmek üzere başvuru
yaptık.
Daha önce ihalesi
yapılan atıl durumda
olan güneş enerji santralleri vardı.
Bunlar özellikle küçük
belediyelere önemli
gelir kaynağı oluyor.
Biz daha önce
yapılan şirketle anlaşmayı revize ettik.
Bir iki ay içerisinde
Şefaatli Belediyesi’ne
katkı sağlayacak proje
hayata geçecek” dedi.
ÖZEL YURT
KONFORUNDA
Şefaatli Meslek
Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin
barınma sorunu için
de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan
Karaca, “Bizim Meslek
yüksekokulumuz ikinci dönemini yaşıyor.
Daha önce bir
acemilik dönemi yaşanmış. Öğrencilerin
barınma ihtiyacı ile
ilgili b ir alt yapı hazırlanmadığından öğrencilerimiz sorun yaşamış. Biz de göreve
aldığımızdan hemen

Yozgat’a ceza
verir, ne de az
önce sıraladığımız
ve sayısız madde
ekleyebileceğimiz
olumsuzluk gerçekleşebilir.
Yaşadığımız
şehrin bahtına
karanlık şehri
koyacak irade
de Yozgatlı’nın
elinde tam tersi
aydınlık yarınları,
berrak bir geleceği oluşturacak
da elimizde.Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin yıl
dönümünde bir
kez daha “Atatürk
Yozgat’ı cezalandırdı” yalanını
deşifre etmek,Bununla birlikte
biz istersek Yozgat cezalandırılır,
istemez isek…

sonra öğrencilerimize
dedik ki yeni eğitim
öğretim döneminde
bu barınma sorununu
çözeceğimizi belirttik.
Çok kısa bir sürede kız öğrencilerimizin kalacağı bir konuk
evini tamamladık.
Sabah kahvaltılarından, akşam yemeklerine kadar bir
çok sosyal donatıyı
sağladık.
Özel yurt konseptinde bir yeri öğrencilerimize kazandırdık”
ifadelerini kullandı.
SU SORUNU
ÇÖZÜLÜYOR
İçme suyu problemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan
Başkan Karaca, yaklaşık 28 milyon liralık bir
içme suyu projelerinin
devam ettiğini söyledi.
Karaca, bu projede
sona gelindiğini kaydetti.
Gerekli analizlerin
yapılmasının ardından
bir ay içerisinde arıtılmış suyun Şefaatli halkına sunulacağını dile
getiren Karaca, ilçe
halkına en iyi hizmeti
vermek için ellerinden
geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.
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Yozgat’ta faaliyet gösteren oda ve sivil
toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatına
destek açıklaması yaptı.
8 Oda ve STK Başkanın katıldığı toplantıda, devletin aldığı kararın arkasında olduğu vurgulanarak, destekliyoruz açıklaması
yapıldı.
Odalar adına basın bildirisini okuyan
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sinan Çelik, masum insanları katleden ve
ülkenin güvenliğine açık tehdit oluşturan
terör gruplarına sessiz kalmalarının beklenmemesini istedi.
Çelik, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu
operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine
ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü
şekilde vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de
Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik.
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur
geldi.
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış
Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini
de tüm dünya kamuoyu gördü.
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler.
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük
çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri
nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin
geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin
toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına
da katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her
harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve
mağdur durumdaki yerel halk tarafından
desteklenmektedir.
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası
camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme
ve evrensel insan haklarını bu bölgede
hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir
şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini
istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine
yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası
ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en
güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin
geleceği için daha çok çalışacak, daha çok
üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli
birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses
verme günüdür.

Öte yandan bütün vatandaşlarımızı,
özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği
ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya
çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim
komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve
komşuluk hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman edemez.Türkiye’nin
iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün
gönlümüzle devletimizin ve kahraman
askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok
edeceğine ve terör örgütlerini hezimete
uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz,
mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil
şifalar temenni ediyoruz” dedi.
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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.

Sivas Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret
Borsası arasında, ikili
iş birliğini artırmak,
ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak
amacıyla protokol
imzalandı.
Ticaret Borsasında gerçekleştirilen
programda konuşan
Sivas Ticaret Borsası
Başkanı Abdulkadir
Hastaoğlu, Sivas ve
Yozgat Ticaret Borsası
arasında imzalanan
kardeş borsa protokolü ile iki borsa arasında iletişimi güçlendireceklerini, sürekliliği

Kıbrıs’a barış ve
huzuru götürmek için
45 yıl önce canlarını
ortaya koyan Sorgunlu Kıbrıs Gazileri
ve aileleri, Sorgun
Belediyesi’nin düzenlediği gezi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ne
gönderildi.
Kıbrıs Barış
Harekâtından 45 yıl
sonra bağımsızlığını
kazandıkları toprakları aileleriyle birlikte
gezecek olan gaziler, o

artıracaklarını ve ortak
faaliyetler yürütebileceklerini söyledi.
Hastaoğlu, “Ortak
toplantılar gerçekleştireceğiz. Ortak
çalışmalar yaparak
daha etkin ve nitelikli
projeler üreteceğiz.
Sosyal ve Kültürel
faaliyetlerde işbirliği
yaparak borsaların
sosyal kalkınmaya
olan katkısını artıracağız.
Bu ortaklığın bölgede bulunan diğer
borsa ve odalara
örnek olmasını istiyoruz” dedi.

günleri tekrar yaşama fırsatına erişecek.
Etkinliğe katılan gaziler
ve aileleri, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci tarafından uğurlandı.Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne gitmek
üzere yola çıkan 37
gazi ve aileleri, Girne
Kalesi, St. Hilarion
Kalesi, Çıkarma Plajı,
Özgürlük Anıtı, Açık
Hava Müzesi, Karaoğlanoğlu Parkı, Geçitköy
Barajı, Mavi Köşk, 49.
Piyade Alayı Güzelyurt

ORTAK PROJE
YAPACAĞIZ
Birçok projede
ortak hareket ederek
birliktelik oluşturacaklarının vurgulayan
Abdulkadir Hastaoğlu,
“Öncelikle Meclis
Başkanımıza, Yönetim
Kurulu Başkanımıza
ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza Sivas’ımıza borsamıza hoş geldiniz
diyorum. Kendilerine
nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Sivas ve
Yozgat adına güzel bir
gün. Her iki borsamız

Doğa ve Arkeoloji
Müzesi, Cengiz Topel
Anıtı, Lefke Barajı Poligan Bölgesi, St. Mamas
İkon Müzesi ve Lefke
Kasabası Panoromik
Turu’na katılacak.
Kendileri için böylesi önemli bir organizasyonu düzenleyen
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’ye
teşekkürlerini ileten
gaziler, 45 yıl sonra
Kıbrıs’ta bulunacak
olmanın mutluluğu ve
heyecanı içinde olduk-

camiada, aynı çatı
altında çalışıyoruz.
Bizde bugün bunu
resmiyete dökerek
taçlandırdık.
Birbirimizi kardeş
borsa ilan ettik.
Bundan sonraki
yapacağımız bütün
aktivitelerde, Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birliği’nin çalışmalarında borsacılık anlamında birlikte işbirliği
içerisinde olacağız.
Kardeşliğimizi
pekiştireceğiz. Her iki
borsamıza da hayırlı
uğurlu olsun” diye
konuştu.

larını söylediler.
Sorgun Gaziler ve
Şehit Aileleri Derneği
Başkanı Nail Erol, 45
yıl sonra gazilerimizin
Kıbrıs’ı vatan yaptıkları,
süngüleriyle Kuzey
Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdukları
topraklara gittiklerini
söyledi.
Nail, “Bu sevincimizi Sorgun Belediye
Başkanımız M. Erkut
Ekinci’ye borçluyuz. Biz
gaziler olarak Kıbrıs’a
gittiğimizde oradaki

KAPIMIZ SONUNA
KADAR AÇIK
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet
Erkekli ise, protokolün her iki tarafa da
hayırlı uğurlu olmasını
dileyerek, “Sivas Ticaret Borsası Başkanı
ve Yönetimine, bizi
bu kardeşlik unvanına
kavuşturdukları için
Yönetim ve Meclisim
adına şükranlarımı
sunuyorum. Bu nazik
davetlerinden dolayı
hepsine çok teşekkür
ediyorum. Anadolu
coğrafyasında komsu
ilimiz Sivas’la birlikte

anılarımız yeniden tazelenecek. Orada şehit
olan arkadaşlarımızın
ruhuna da birer Fatiha
okuyacağız. Bu bizim
için çok büyük bir
değerdi ve bu değeri
bizlere veren başkanımıza sonsuz teşekkür
ediyorum” dedi.
Bundan sonra
da Kıbrıs’a gitmeyen
gazimiz kalmamasını
isteyen Nail, “45 yıl
sonra Kıbrıs’a giderek
oradaki atmosferi
yeniden yaşamak biz

kardeşlik unvanına
kavuşmamız bizi son
derece mutlu etmiştir.
Bundan sonraki
çalışmalarımızda
birlik ve beraberlik
içerisinde bir araya
gelerek sosyal faaliyetlerde bulunarak
kardeşliğimizi sonuna
kadar devam ettirmek
istiyoruz.
Camiamıza hayırlı
uğurlu olsun. Sivas
bizim komşu ilimiz.
Bütün Sivaslılara,
bütün üyelerine camiamız adına kapımız
sonuna kadar açıktır”
şeklinde konuştu.

gaziler için büyük
şeref. Bizler oraya 20
Temmuz’da gitmiştik.
O zaman sırtımızda 30
kilo yük, ayağımızda da
büyük postallar vardı.
Kumların, yanan ekin
tarlalarının üzerinde
silaha karşı göğsümüzü
siper ettik ve bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni kurduk.
Bundan da çok mutluyuz. Gaziler olarak bu
göreve nail olduğumuz
için de onurluyuz” 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

YOBİS’E

YENİ TERMİNAL

Polis adaylarının zorlu süreci başladı
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürlüğünde 24. Dönem intibak eğitimi başladı. Polis adayları zorlu eğitim
süreçlerinden geçerek, polis olmaya hak
kazanacaklar.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürü Zafer Kişi, 24. Dönem intibak eğitimi alan polis adayları ile tanıştı.
Kişi, adayları eğitim süresinde başarılar
diledi.Polis adaylarına bilgiler veren Zafer
Kişi, adaylara meslekte ve görecekleri
eğitimle ilgili genel bilgiler verdi.

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

tırdığını dile getirdi.
Yozgat Belediyesi,
Köse, Yozgat’ta biAkıllı Bisiklet PayYeni
Hastanesi
Ana
Girişdaha
siklet
kullanımı
laşımŞehir
Sisteminin
4.
Kapısı
Karşısı
ŞOKçok
Market
ve
yaygınlaştırmak
Terminalini
açtı.
istediklerini
Yozgat
Bozok
Kaytan
Eczanesi
yanı belirtti.
YOBİS’in 4. TerÜniversitesi ErdoYOZGAT
minalini Üniversite
ğan Akdağ Kampüsü
kampüsüne açtıklaiçerisinde yer alan
rını ifade eden Celal
terminalde 20 bisiklet
Köse, “YOBİS’in
yer alacak.
terminal sayısını arttırÜniversite öğrenmak için çalışmalarıciler YOBİS’e büyük
mız sürüyor. Yozgat’ta
ilgi gösterdi. YOBİS’e
bir günde 200 öğrenci bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak istiyoruz.
kayıt yaptırdı.
Üniversite kampus
4. terminalin açılışını Vali Kadir Çakır,
alanında böyle bir
Belediye Başkanı
ihtiyaç vardı. Bunu
Celal Köse, Bozok
hayata geçirdiğimiz
Üniversitesi Rektörü
için mutluyuz. Burada
Prof. Dr. Ahmet Kara20 bisiklet yer alacak.
dağ yaptı.
Ama kullanıma göre
Belediye Başkanı
takviye yapılacak. ÖğCelal Köse, YOBİS’e 5 rencilerimize hayırlı
olsun” dedi.
bin kişinin kayıt yap-

ZAYİ
Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar
Programcılığı bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Nuri ECEVİT

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Teknoloji Meraklılarının Mutlaka İzlemesi Gereken 5 Film
ladım. Haydi filmlere
geçelim;

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

Teknolojiye olan
merakımı herkes
bilir, cep telefonları,
tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar
ve daha envai çeşit
teknolojik alete meraklıyımdır. Büyük
alış-veriş merkezlerine gittiğimde
gezdiğim reyonlar
bellidir. Ya kitap
reyonlarındayımdır
ya teknoloji reyonlarında...
Hal böyle olunca
Teknoloji içerikli filmler izlemeyi
severim. Teknoloji
ve bilim üzerine
kurgulanmış filmleri
samanlıkta iğne arar
gibi ara bulurum.
Bazen izlediğim bir
filmi başka birinin
izlemediğine bile
şahit olurum.
Teknoloji içerikli
filmlere meraklı olanlar için bir
izleme listesi hazır-

Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin konuğu 48 yaşındaki Feyzan Şarküteri ve kuruyemiş sahibi Ali Fatih
Koçoğlu oldu. 6 yıldır
esnaflık işi ile uğraşan
Ali Fatih Koçoğlu’na
mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
ESNAF OLDUK
NASİP BEKLİYORUZ
Koçoğlu, “6 yıl
önce esnaflığa başladım. İşyerini açtık

THE SOCİAL
NETWORK /
SOSYAL AĞ /
2010
2010 yılı yapımlı
filmimizde adından da anlaşılacağı
üzere son yıllarda
popüler olan sosyal
ağ işlenir. Filmde
Facebook’un kuruluş
aşaması anlatılıyor.
Filmin başrollerini
Jesse Eisenberg ve
Andrew Garfield’ın
paylaşıyor ayrıca
film 3 Oscar ödüllü
ABD filmidir.
2003 yılında bir
akşam, Harvard
Üniversitesi öğrencisi ve bilgisayar
programcısı Mark
Zuckerberg (Facebook’un kurucusu),

ve nasip bekliyoruz”
dedi.
HAYALİMDE
ÖĞRETMEN OLMAK
VARDI
Koçoğlu, Hayalimde öğretmen olmak
vardı.
Ama esnaflığı
seçtik ve esnaflığa
devam ettiğini söyledi.
EKONOMİ ÇOK
BİTİK
Dünden bugüne
esnaflık hayatında

bilgisayarının başına
oturur ve yeni bir
fikir üzerinde çalışmaya başlar. Uzun
beyin fırtınası ve
kodlama sonucunda
global düzeyde bir
sosyal ağ oluşturacak ve iletişimde
devrim yaratacaktır.
Hepimiz Facebook’un bir üniversite
de başladığını ve
hikayenin devamını
biliriz. Filmde bu ana
fikri üzerine kurulu
ve fazlasıyla detayları barındıran bir
filmdir. Filmde Justin
Timberlike süprizi de
var.

SWORDFİSH/
KOD ADI KILIÇ
BALIĞI / 2001
2001 yılında
gösterime girmiş ve
ilk kez sinemada ve
daha sonraları defaatle evimde izlediğim bir filmdir. Hala

ekonominin çok bitik
olduğunu belirten
Feyzan Şarküteri ve
kuruyemiş sahibi Ali
Fatih Koçoğlu, “Öğrenci olmasa Yozgat
tamamen çökmüş
durumda” dedi.
AHİLİK KALMADI
Koçoğlu, “Ahilik
birlik ve beraberliktir.
Ahilik Yozgat’ta
önceden vardı ama
şuanda yok.
Birlik beraberlik,
dayanışma vardı.

arşivimde durur.
John Travolta, Hugh
Jackman, Hally Berry başrolleri paylaşır
da film kötü olur mu
hiç!Filmde Hacker
rolünde Hugh Jackman nam-ı diğer
X-Men bir başka
namı ise Volverine
bulunuyor. Shear,
bir terör örgütü lideridir. Stanley’i para
transferi aşamalarında karşısına çıkacak
şifreleri kırmasını
ister, red cevabı almamak adına Stanley’in kızını rehin
alır. İşin içine FBI
ajanı olarak Shear’ın
sevgilisi olmayı başaran Ginger’da girince olaylar gelişir.

I, ROBOT /
BEN, ROBOT /
2004
2004 yılında
yapılmış olan başrolünde Will Smith

O da Yozgat’ta
kalmadı” dedi.
HESABINI KİTABINI BİLSİNLER
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde
bulunan Feyzan
Şarküteri ve kuruyemiş sahibi Ali Fatih
Koçoğlu, “işlerini
takip etsinler.
Hesabını kitabını bilirlerse başarılı
olurlar.
Yoksa bu ekonomi
de yok” diye konuştu.

amcanın yer aldığı
bol teknolojik, bol
aksiyonlu filmdir.
Yıl 2035 olmuş ve
insanlar tüm işlerini
robotlara gördürmektedir. Robotlar için çıkarılmış
kanunlar ve kurallar
bile vardır. Bu kurallar şöyledir;
Üç Robot Yasası:
Kural 1 - Bir
robot asla bir insana zarar vermez ya
da bir insanın zarar
görmesine izin vermez.
Kural 2 - Bir robot insanlara mutlaka ve her koşulda
itaat etmelidir.
Kural 3 - Bir
robot birinci ve
ikinci kurala karşı
gelmemek kaydı ile
varlığını muhafaza
etmekten sorumludur.
Bu kurallar sayesinde insanların
robotlara olan güveni tamdır. Sadece
dedektif Sponner
robotları sevmemekte ve onlara asla
güvenmemektedir.
Bu kaygısında da
haklıdır. Bir gün işlenen bir cinayetin bir
robot tarafından işlendiğine dair ipuçla-

rı elde eden dedektif
işin peşini bırakmaz.
Öyle sonuçlara ulaşır
ki, Robotlar dünyada devrim yapmak
üzeredir.
Tüm dünyayı ele
geçirmek için artık
robotların önündeki
tek engel bu dedektiftir.
Film oldukça
güzel bir konuya
sahiptir.

EAGLE EYE /
KARTAL GÖZ /
2008
Jerry ve Rachel,
daha önce hiç tanımadıkları bir kadın
tarafından rehin
alınırlar. Fakat kadın
bu iki kişiyle ilgili
her şeyi bilmektedir.
Politik bir suikast
için kullanılmakta
olduklarını anlayan bu iki rehine
işbirliği yapmaya
karar verir.Michelle
Monaghan filmde,

teröristler tarafından
kapana kıstırılıp,
suikast düzenlemeye
hazırlanan bir terör
hücresine katılmaya zorlanınca Shia
LaBeouf’un oynadığı
karakter ile isteksizce ittifak yapmak
zorunda kalan bir
bekâr anneyi canlandırıyor.
Filmde kurbanların her anları, her
hareketleri kameralarla izlenmektedir. Kartal Göz her
yerdedir.

HESAPLAŞMA
/ SHOWDOWN
/2004
Michael Jennings,
bilgisayar mühendis
olup belirli şirketler için teknik işler
yapmaktadır. Yalnız
bir hafıza sorunu
vardır. İşini bitirir
bitirmez yaptığı işe
dair hafızası tama-

men sıfırlanmakadır.
Verebildiği taahhüt
en uzun 2 aydır. Ancak milyarder James
Rethrick, kendisine
2 yıl hatta belki de
3 yıl sürecek bir iş
teklifinde bulunur ve
kazandığından çok
daha fazlasını vereceğini vaat eder.
Micheal işi kabul
eder. İşe başlamadan önce onlara bir
takım kişisel eşyalarını teslim eder. İş
bittiğinde hafızası
silinmiştir ve 3 yılda,
90 milyon dolar
kazandığını öğrenir.
Bu parayı ve kişisel eşyalarını talep
etmeye gittiğinde
hafızasının silinmesinden önce kazandığı para üzerindeki
haklarından vazgeçtiğini öğrenir. Ayrıca
kendisine verilen
eşyalar, başlangıçta
teslim ettiği şeyler
değildir. Sonra FBI
tarafından vatan
hainliği ve cinayete
teşebbüs gerekçesi
ile tutuklanır. Göz
altındayken kendisine verilen öteki
eşyalar sayesinde
kaçmayı başarır.
Keyifli seyirler
dilerim.
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SÜPER LİGE

8. OYUNCUSUNU GÖNDERDİ

Sorgun Gençlik
Derneği (SORGED)
kurulduğu yıldan
bu tarafa 216 genci
ücretsiz yurtdışına
göndererek gençleri farklı konularda
eğitim almalarını
sağladı.Sorgun Gençlik Derneği Başkanı
Halil Uğuz, Sorgun
Gençlik Derneği'nin
ortak olduğu Fransa
Concordia Kurumu
tarafından hazırlanan
Fransa Ulusal Ajansı'nca finanse edilen
Erasmus+ Gençlik

Çalışanlarının Hareketliliği programı
kapsamında “Mültecilerin girişimcilikle dahil edilmesi”
konulu eğitim kursu
04-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Türkiye,
Fransa, İtalya, Yunanistan, İsveç, İspanya
ve Macaristan'dan
katılan 21 katılımcı
ile Fransa'nın Lyon
şehrinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Sorgun Gençlik
Derneği kurulduğu
yıldan itibaren genç-

Yozgat’ta 30 yükümlüye İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Psikolog H. Özge
Özyürek tarafından sigaranın zararları
konusunda seminer verildi.
Seminerde yükümlülerin sorularını
cevaplayan Özyürek, “yükümlülerin
konu hakkında çok ilgili olduklarını
seminerde öğrendiklerini hayatlarına
uygulaya bilirlerse sigarayı bırakma
konusunda başarılı olabileceklerini”
söyledi.Yozgat Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünde diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim
ve iyileştirme çalışmalarının devam
edeceği de belirtildi.

lere ulusal ve uluslararasında toplum ve
gençlerin sorunları
üzerine eğitimler,
kurslar, etkinlikler ve
projeler düzenlendiklerini belirten Uğuz,
“Son zamanlarda başta Ülkemiz ve Avrupa
Birliğinin olmak üzere
dünya gündeminin en
önemli başlıklarının
başında göçmen krizi
gelmektedir.
Özellikle Suriye’deki iç savaşın
sınır tanımaz bir
hal alarak buradaki

insanların Avrupa’nın
kapılarına dayanmaları ve her geçen
gün yeni bir insanlık
dramına sahne olması
krizin ne kadar büyük
olduğunu gözler önüne sermektedir.
Projenin amacı
mültecilerin girişimcikle dahil edilmesi
ve sosyo-kültürel
etkinlikler aracılığıyla
ve sosyo-profesyonel
oryantasyonla entegrasyonunu kolaylaştırmaktı.
Proje kapsamında

Fransa genelinde
mülteciler ve ev
sahibi toplum arasında bağlantı kurmayı
amaçlayan ve kentin
toplum hayatına katılma fırsatı veren yerel
bir sosyal hareket
delegasyonu olan
SINGA Lyon ile birlikte girişimcilik konusunda eğitim verildi.
Projenin son gününde
katılımcılara Uluslararasında geçerliliği
olan Youthpass Sertifikası verildi” diye
konuştu.

YÜKÜMLÜLERE SİGARANIN

ZARARLARI ANLATILDI

Yozgat 1. Amatör küme takımlarından Yemenoğlu
Bozokspor, alt yapısından yetişen 8.
Oyuncusunu Süper
Lig’e gönderdi.
Yeşil-beyazlı
takımın U13 formasını giyen kaleci
Baki Ürküt, Süper
Lig temsilcilerinden Antalyaspor’a
transfer oldu.

Yemenoğlu
Bozokspor Teknik Sorumlusu
Özkan Bayram,
“Kurulduğumuz
2013 yılından
beri altyapımızda
yetişen oyunculardan 7 si Süper lig
takımlarına transfer
olmuştu.
Son olarak U13
takımımızın başarılı
kalecisi Baki Ürküt

Süper lig ekiplerinden Antalyaspor’a
transfer oldu.
Bir çocuğumuzun daha hayallerine ulaşmasında
aracı olan hocalarımız Özkan Bayram,
Neşet Altınok, Reşit
Savaş Doğan, Celil
Kıymazaslan ve
Şaban Şahiner’e
teşekkür ediyoruz”
dedi.

Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
bulunan Judo kulübünden Barış Pınarı
Harekatına destek
oldu.
Judocular antrenman öncesinde
bayrak ile poz vererek, barış pınarı
harekatına destek

oldu.
Judo Antrenörü
Veysel Gezergün,
antrenman öncesinde Türk askerine
moral vermek için
Türk Bayrağı açtıklarını söyledi.
Gezergün, “Suriye’nin Kuzeyinde
başlatılan Barış
Pınarı harekatatı-

na destek olmak
amacıyla sporcularımızla birlikte
destek olmak için
antreman öncesinde Türk bayrağı
açtık.
Amacımız Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek
ve askerimize moral vermek” dedi.

Yozgat’ta kullanılmayan ahşap
evde çıkan yangın
paniğe neden oldu.
Yangın itfaiye
ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye
göre, Çatak Mahal-

lesi Nohutlu Caddesi’nde bir ahşap
evde yangın çıktı.
Yangını gören
mahalle sakinleri
durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında

müdahalesiyle
yangın diğer evlere
sıçramadan söndürüldü.
Evin uzun süredir kullanılmadığı
öğrenilirken, ekipler yangının çıkış
nedenini araştırıyor.
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TFF 3. Lig 3.
Grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK,
ligin 9’uncu haftasında Halide Edip
Adıvarspor’u konuk
edecek. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul
temsilcisi yenerek üst
sıralara doğru çıkmak
istiyor.
Teknik Direktör
Fatih Kavlak, üst üste
iki maç kazanmak
istediklerini söyledi.
Kavlak, “Hazırlıklar

FİYATI: 1.00 TL

iyi gidiyor. Dün başladık. Bugün tam kadro
çalıştık. Birkaç tane
sakatımız var onun
dışında eksiğimiz
bulunmuyor. Hafta
boyunca yapacağımız
çalışmalar ile maça
daha hazır hale geleceğiz” diye konuştu.
ÜST ÜSTE
KAZANMAK
İSTİYORUZ
‘Bir çıkış yakalamak istiyoruz’ diyen
Fatih Kavlak, “Üst üste
iki maç kazanarak bi-

Yozgatcamlik.com/webtv

raz yukarılara tırmanmak istiyoruz. Onun
için çalışıyoruz. Üç
puan lazımdı, oyunumuz iyi gitse de puan
alamıyorduk, onu da
aldık. Şimdi ilerlemeye çalışıyoruz.
Daha yukarı çıkmaya
çalışacağız” şeklinde
konuştu.
Kasım, Tamer ve
Beytullah sakatlıkları
nedeniyle takımdan
ayrı çalıştı. Kasım ve
Beytullah’ın Halide
Edip Adıvar maçın-

da forma giymesi
beklenirken, Tamer’in
ise bu maça yetişmesi
zor gözüküyor.
Teknik Direktör
Fatih Kalvak, “Tamer
bir problemi var. Kasım bir darbe almıştı,
o katılamadı.
Beytullah’ın bileğinde bir ağrı var.
Yani bir iki gün sonra
sadece Tamer’deki
sıkıntının hafta sonunu
etkilemesini düşünüyoruz. Onun dışındakiler düzelecek” dedi.

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

