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Yozgat’ta da vatandaşlar Çamlık TV ve Çamlık Gazetesi aracılığı ile askerlere moral olmak amacıyla asker selamıyla destek veriyor. >>>3.SAYFADA

KAHRAMAN’DAN
KAHRAMANCA HAREKET

Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde mücadelesini başarılı şekilde sürdürürken yaralı
Yozgatlı Özel Harekat Polisi hastaneden çıkar
çıkmaz görev istedi.>>>2.SAYFADA

Devlet Kurumlarını Haraççılara Kaptırmayın!
Yozgat gündemini benim
kadar takip eden yoktur! Bu konuda oldukça iddialıyım zira kuru
kuruya gadanı alayım takibi değildir benimkisi. Devlet ve millet
menfaatleri noktasında zirvedir
takip duygum. Zaman zaman
şehirde yöneticiler değişir yerine
farklı kişiler gelir. Şehrin gündemine sosyal medyadan başlamak
üzere irdelediğim(iz)de bazı
kamu kurumların (yöneticilerinin)
aleyhine sahte isimlerle ateş edildiğini görürsünüz. Sosyal medya
üzerinden oluşturulan olumsuz algılarla kurumlar ve yöneticileri zor
durumda bırakılacaktır. Sonrasında da hooop cukka.Adam önceki
yöneticiden bir şekilde yolunu
tutmuş. Günah almayım, belki de
yöneticinin zaaflarından istifade
etmiş adamın ruhu bile duyma-

mış dönen dolapları. Haberi bile
olmamış kurumunda esen hortum
rüzgarlarından.
Küçük kıvılcımlarda çıkan
yangınların genellikle sebebi çıkar
çatışmalarıdır. Bakıyorum da
şehrin farklı kurumlarında yöneticileri zor durumda bırakmak için
algı oluşturmaya çalışan sahte
hesapların arkasında haramzade
sahtekarlar var. Birde onlara kamunun mahrem bilgilerini sızdıran
kurum içi hainleri…
Bay Çamlık Uyarıyor; sahte
hesaplarla sahtekarlara ya da
kalemşörlere fırsat verdiğiniz
müddetçe haramzadelerin arsızlıkları ve yüzsüzlükleri bitmeyecek. Bu tür vakalar maalesef
şehrin siyasetinde de yaşanıyor.
Aman dikkat!!! (Bu konu önemli
yine konuşacağız.)

ÖNCE MEVLİT SONRA KURBAN

DUALAR BARIŞ PINARI’NA

İl Emniyet Müdürlüğü’nce Barış Pınarı Harekatı
kapsamında görev alan Askerler ve Şehitler için
Çapanoğlu Büyük Camiinde Mevlit-i Şerif okundu,
ardından kurban kesildi. Mevlit programına Vali
Kadir Çakır, Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt,
Emniyet Müdürü Murat Esertürk, POMEM Müdürü Zafer Kişi, daire müdürleri, polis ve askerler ile
vatandaşlar katıldı.>>>2.SAYFADA

Yozgatlı Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk,
Sakarya Meydan Muharebesine er
olarak katılan Yozgat Milletvekilinin hi-

kayesini yazdı. Öztürk, Bozok Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz’ün nasıl er olarak
savaşta yer aldığını anlattı.>>>4’DE

Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes
Baran, beldeye hizmette sınır tanımadan
çalışırken yaşlı, hasta
ziyaretlerini de eksik
etmiyor.
>>>5’.SAYFADA

iLK DERS
VALi’DEN

POMEM eğitim, öğretim törenine katılan Vali Kadir Çakır, genç polis adaylarına tavsiyede bulundu.Çakır, “Kimsenin hatırını kırmayım diye işinizi asla aksatmayın” dedi.>6’da

AZiZ SAMUR

VEFAT ETTi
Yozgat’ın sevilen
ve tanınan simalarından Aziz Samur vefat
etti.Yozgat Köy Hizmetlerinden emekli,
Samur Sigorta ve Ak
Emlak sahibi Aziz Samur vefat etti.>7’de

BOŞA UĞRAŞIYORLAR
Yozgatspor Başkanı Çamlık TV’ye konuştu>>8’de
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Şiddet Açık Bir Zulümdür Zulümse Haramdır

AHMET
SARGIN
İslam dini merhamet üzerine
kuruludur. İslam
Peygamberi Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.s), rahmet
elçisidir. İslam’da
şiddete ve zulme
asla yer yoktur.
Kadın ya da erkek,
çocuk ya da ihtiyar
kimin canını yakarsa
yaksın, şiddet açık
bir zulümdür. Zulüm
ise haramdır.

Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde
mücadelesini başarılı
şekilde sürdürürken
yaralı Yozgatlı Özel
Harekat Polisi hastaneden çıkar çıkmaz görev
istedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı
Harekatını başarılı bir
şekilde yürütüyor. Milli
ve manevi değerlerin
üst seviyeye çıktığı
bu günlerde Yozgatlı
kahraman Gazi Özel
Harekatçının ortaya
koyduğu irade yüreklerimizi kabarttı.
Somali'de Türkiye
Maarif Vakfı'nın aracına

Öfkesine, nefretine
ya da cehaletine yenik düşerek gücünü
kullanıp mazlumu
ezen kişi zavallıdır.
Şefkat ve merhametten yoksun olanların,
hak ve adaletten
uzaklaşanların düştüğü çukur ise zifiri
karanlıktır.
Cenab-ı Hak
buyuruyor: “Kim bir
mümini kasten öldürürse cezası, içinde
ebedî kalmak üzere
cehennemdir. Allah
ona gazap etmiştir,
lânet etmiştir ve çok
büyük bir azap hazırlamıştır.”
Bir hadis-i şerifte
ise Peygamberimiz
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim (insanlara
) zarar verirse Allah

düzenlenen bombalı
saldırıda yaralanan
Özel Harekat Polisi
Murat Şahin, bir süredir
tedavi gördüğü Bursa
Şehir Hastanesi’nden
tedavi oldu. Aslen
Yozgat’ın Aydıncık
ilçesinden olan kahraman gazi, taburcu olur
olmaz görevine tekrar
dönmek istediğini
söyledi.
Kahraman Gazimize
Allah’tan acil şifalar
diliyoruz.
ESİRGEN
ZİYARET
ETMİŞTİ
Kahraman gazimizi
hastanede ziyaret eden

peygamberlerin getirmiş olduğu vahyin
değişmez ilkesi olan
bu husus, Kur’an-ı
Kerim’de şöyle ifade
edilir: “...Bir cana
kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması
dışında, kim bir insanı öldürürse bütün
insanları öldürmüş
gibi olur. Kim de bir
insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur...”
Anne karnında
hayat bulduğu andan
itibaren ölünceye kadar her can
saygındır. İslam’ın
çizdiği hukuki ve
ahlaki sınırlara göre,
bir bebek, annesinin
hayatını tehlikeye
atma gibi tıbbi bir

da ona zarar verir.
Kim insanlara güçlük
çıkarırsa, Allah da
ona güçlük çıkarır.”
Yüce dinimiz İslam,
adalet ve eman,
merhamet ve güven dinidir. İslam’ın
koruma altına aldığı
değerlerin başında
yaşama hakkı gelir.
Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün insanlar,
dinimize göre can
dokunulmazlığına
sahiptir.
Hak ve hukuk
tanımadan bir insanın canına kıymak,
zulümdür. Mağdur
ve yardıma muhtaç durumdaki bir
insanın hayatını
kurtarmak ise büyük
bir onurdur. Bütün

İl Emniyet
Müdürlüğü’nce
Barış Pınarı Harekatı
kapsamında görev
alan Askerler ve Şehitler için Çapanoğlu
Büyük Camiinde
Mevlit-i Şerif okundu, ardından kurban
kesildi.
Mevlit programına Vali Kadir Çakır,
Alay Komutanı Albay
Bilgihan Yeşilyurt,
Emniyet Müdürü
Murat Esertürk, POMEM Müdürü Zafer
Kişi, daire müdürleri,
polis ve askerler ile
vatandaşlar katıldı.
Kurban kesimi
öncesi konuşan Yoz-

AK Parti Bursa Milletvekili Murat Esirgen,
genmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
Ziyarete ilişkin Esirgen’in paylaşımı şöyle:
“Somali'de, Türkiye
Maarif Vakfı'nın aracına
yönelik bombalı saldırıda yaralanan Özel
Harekat Polisi Murat
Şahin'i, Bursa Şehir
Hastanesi'nde ziyaret
ettik.
Taburcu olduğunda vatan görevine
geri dönmek isteyen
kahramanımız gurur
kaynağımız.
Türk Milletinin büyüklüğü işte burada.”
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ve nezaketle davranmıştır. Kimseye kaba
ve kırıcı söz söylememiş, Müslümanların da hiçbir şekilde
şiddete başvurmalarına müsaade etmemiştir. Allah Resûlü
bir hadis-i şeriflerinde müminleri şöyle
uyarmıştır: “Kıyamet
günü en şiddetli azap
görecek kimseler,
dünyada insanlara
en çok işkence edenlerdir.”
Ne hazindir ki
karıncayı dahi incitmekten kaçınması
beklenen Müslüman
toplumları zaman zaman “Yan baktı! Korna çaldı!” gibi akla
hayale gelmeyen
sebeplerle birbirinin
canına kast eder

gat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
sınır ötesinde Türk
beklenen düsturu ile
ülke dışındaki yaşa
dışı örgüt mensuplarının ülkemizse
yaptığı saldırıları def
etmek maksadıyla o
bölgeye ve ülkemizin sınırları içerisinde terör belasıyla
gereken mücadeleyi
yapmak üzere barış
Pınarı Harekatı devam ettiğini söyledi.
Esertürk, “Bu
süreçte Türk beklenendir.
Türk ordusu
geçmişten günümüze bundan sonra da

cesaretli kudretli ve
kuvvetlidir. Onun
yanında birer Müslüman olarak bizlerin en büyük silahı
dualarımızda.
Bu maksatla Çapanoğlu Camimizde
Jandarma ve emniyet teşkilatı olarak
müşterek oradaki askerlerimizin başına
gelecek musibetten
maksadıyla bu programı düzenledik.
Bu program valimizin himayesinde
gerçekleşti. Amacımız ve dileğimiz
askerimizin güvenlik
güçlerimizin ayağının taşa değmemesi-
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ÇELiK

gerekçe olmadıkça,
keyfi sebeplerin kurbanı olarak kürtajla
yok edilemez.
Bir kadın, “namus” bahanesine
sığınılarak şiddetin
gaddar pençesi altında canından edilemez. “Töremiz böyle
emrediyor” diyen
koyu bir cehaletle
kan davası güdülemez, hiç kimsenin
canına kıyılamaz.
Hatta can öyle bir
emanettir ki, bir
insan “Bu can benim
değil mi?” diyerek
intihara dahi kalkışamaz.
Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi
olmak üzere muhatabı olan bütün insanlara saygı, şefkat
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oldu. Müslümanlar,
Kur’an-ı Kerim’in
anlaşmazlıklarda
hakem tayin etmeyi ve barıştan yana
olmayı emrettiğini,
Peygamberimizin
kendi canına kastedenleri bile pişman
olduklarında affettiğini sanki unuttu!
Ailede, okulda, iş
yerinde, sokakta
sabır ve hoşgörüyle
davranması gereken
müminler, bir anlık
öfkelerine yenilip
birbirini incitir hale
geldi. Oysa Peygamber Efendimiz, aklın
değil bileğin gücüne
güvenmeyi eleştirmiş
ve şöyle buyurmuştu: “Güçlü kimse,
insanları güreşte
yenen değildir. Bila-

dir. Allah ordumuza
güç, kuvvet ve sabır
versin. Şehitlerimize
Allah rahmet eylesin, bizleri şefaatçi
eylesin” dedi.
Yozgat Valisi
Kadir Çakır ise, Barış
pınarı harekatı çerçevesinde dünyanın
hiçbir ordunun cesaret edemeyeceği
alana Türk ordusunun girdiğini söyledi.
Vali Çakır,
“Zaman zaman
şehitlerimiz oluyor.
Allah hepsine rahmet
eylesin. Bu vesileyle
vatanın birliğinde, bütünlüğünde,
beraberliğinde şehit

kis güçlü kimse öfke
anında kendisine
hâkim olandır.”
Peygamberimizden bize miras
kalan “güvenilir
mümin olma” erdemine sahip çıkalım.
Sıkıntımız ve sorunumuz ne kadar büyük
olursa olsun, çözümü
asla şiddette aramayalım. İnsan olmanın şerefine yakışır
biçimde konuşalım,
dinleyelim, anlayalım ve anlaşalım.
Hele hele Rabbimizin
mukaddes saydığı ve
dokunulmaz kıldığı
bir cana kıyarak dünyamızı ve ahiretimizi
harap etmeyelim.
(Not Metin Diyanet
Hutbelerinden alınmıştır)

olan tüm askerlerimize, polislerimize,
vatandaşlarımıza Allah’tan tekrar rahmet
diliyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli
ömür diliyoruz.
Allah birliğimizi
beraberliğimizi bozmasın. İşimizi en iyi
şekilde yapmalıyız.
Gerisinde Cenabı Allah’tan dua
etmeliyiz. Onun için
Allah’a yalvarışımız
ve yakarışımız önemli. Allah kurbanımızı
kabul etsin” diye
konuştu.Konuşma
sonrasında edilen
dua sonrasında Kurban kesildi.
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Belediyelerin Borç Yükü Hafifletilmeli

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Seçim bitti, taşlar yerine oturmaya
başladı.
Belediye başkanlarının koltuğa oturmasından bugüne 6
ay geçti.
Bu 6 aylık zaman
dilimine baktığımızda
tebrik ziyaretleri ve
bulunan birlikte başkanların belediyeleri
tanımaları ile süreç

bir şekilde geçti.
Bu hengamenin
içerisinde belde belediye başkanları da
dahil tüm makam
sahipleri doğal olarak sorumluluk alanlarındaki yerleşim
yerine ve insanlara
nasıl bir katkıda bulunurumun arayışına
girdi.
Seçim öncesi verilen vaatler de var.
Vaatleri bir kenara bırakalım, asıl
olan hizmeti yerine
getirebilmek adına
tüm başkanlar ciddi
bir efor sarf ediyor.
Bu efor, tek başına hizmet ve proje
üretme, ya da sorun
tespiti değil mevcut

ekonomik sıkıntılarla
mücadele etme.
Yozgat, ilçeler,
beldeler ve Türkiye’nin büyükşehir
belediyeleri dahil
tüm belediyeler ciddi bir borç yükü ile
karşı karşıya.
Dünden, ondan
önceki dönemlerden
ve daha önceki dönemlerden gelen bir
borç yükü.
İktidar, muhalefet
demeden tüm belediyelerde neredeyse
ortak sorun; BORÇ!
Borçlu bir belediye çalışanlarının haklarını vermek dışında
nasıl bir hizmet politikası üretebilir?
Çok zor!

Zordan öte hakikaten bir belediye
başkanı için kabus
gibi bir durum.
Devletimizin içerisinde bulunduğu
durum ortada.
Fakat bir de hizmet gerçeği var.
Belediyeler devletin halka en yakın
hizmet mekanizmasını oluşturuyor.
Belediye hizmetten eksik ve yoksun
kalırsa devletin eli de
hizmet noktasında
zayıf kalır!
Yozgat’ta belediye
başkanlarının durumuna bakıyoruz, pek
çoğu yeni kaynaklar
oluşturmanın mücadelesini veriyor.

Belediyelerin İller
Bankası kaynağının
büyük bölümü SGK,
Vergi gibi asli borçlara kesiliyor.
Kalanlar ile maaşlar ödeniyor.
Onun dışındaki
su, vergi, çöp gibi
gelirler ise bırakın
gelir olma özelliğini
bütçede varlığı hissedilmiyor bile.
Başkanların kaynak oluşturma mücadelesine devletin
borç yapılandırması,
af, ya da faiz indirimi
gibi kolaylıklar getirmesi şart.
Elbette ki keyfi yapılan, alalade
yapılan, gelişi güzel
yapılan borçlar bu

kapsamın dışında tutulmalı, hatta mümkünse muhatabından
hesabı sorulmalı.
Ama geçmiş borcun faturası millete
hizmetten kesilmemeli.
Belediyelerin borç
kamburu, ilerleyen
süreçte daha da hissedilecek.
Bu günden memleketimizin geleceği
adına bu uyarıyı yapmak istedim, borç
sarmalındaki belediyeler rahatlamaz ise
kışın karla mücadele
dahi lüks olur.
Burum millete
zul, başkanlara ise
moral bozan bir tablo olarak çıkar.

NAMAZ VAKİTLERİ

Çeyrek Altın

CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

Alış: 6,53
Satış: 6,54

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR

Alış: 5,88
Satış: 5,89
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Akdağmadenililer

için açılıyor

İstanbul Akdağmadenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği 20 Ekim Pazar günü
düzenlenen geniş katılımlı bir törenle
açılacak.
İstanbul’da Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan açılış törenine tüm
Yozgatlılar davet edildi.
İstanbul Akdağmadenliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerafettin
Bilen, açılış konuşmaları, yemek ikramı,
yöresel sanatçıların ve folklor gösterilerinin sahne alacağı programa tüm hemşerilerini davet etti.
Bilen, derneğin Akdağmadenliler başta
olmak üzere tüm Yozgatlıların buluşma
adresi olacağını söyledi.
Üst Yönetim Kurulu üyesi Emirhan
Aydoğmuş da yaptığı açıklamada tüm
hemşehrilerini açılışa davet ederken bütün
federasyon temsilcilerinin açılışa davet
edildiğini bildirdi.

Miniklerden
Mehmetçiğe Destek

Suriye’deki terör koridorunu
yok etmek, bölgeye barış
ve huzur getirmek için göreve giden askerler görevlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Türkiye’nin dört bir yanında
olduğu gibi Yozgat’ta da
hem sosyal platformlardan
hem de haberler aracılığı ile
askerlere moral verilmeye
devam ediyor. Yozgat’ta da
vatandaşlar Çamlık TV ve
Çamlık Gazetesi aracılığı ile
askerlere moral olmak amacıyla asker selamıyla destek
veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye Milli Ordusu
ile Suriye’nin kuzeyinde
terör örgütleri YPG/PKK
ve DEAŞ’a karşı yürütülen
harekat kapsamında, Barış

Pınarı Operasyonu’nda
10’uncu güne ulaşıldı. Terör
hedefleri aralıklarla obüs
atışlarıyla vurulurken, askerlerin ilerleyişi de devam ediyor. Bu arada, operasyona
katılan askerlerin moralinin
yüksek olduğu görüntülere
yansıyor. Askerlerin moralinin yüksek olması Türk
halkını da mutlu ederken,
Türkiye tek vücut olmuş
bir şekilde askerini ve Barış
Pınarı Operasyonu’nu destekliyor.. Vatandaşların ise
görüşleri şu şekilde:
“Askerimizin sınırdaki
görevini anlamlı buluyoruz.
Bu yüzden de destekliyoruz. Her zaman Türk silahlı
kuvvetlerimizin yanındayız.”

“Böyle bir operasyonun yapılmasını önemli
buluyorum. Sınırımızda
olan güvenliğimizi tehlike
altına atan bu tür olayların
engellenmesi için yapılması
gereken bir operasyondu.”
“Allah milletimize devletimize zeval vermesin.
Şimdi birlik ve beraberlik
günü. Sağı solu bırakıp bu
harekatı desteklememiz lazım.” “Barış Pınarı Harekatı,
gecikmiş bir harekat daha
önce yapılması daha uygun
olurdu. Mehmetçiklerimize
başarılar dileriz.”
“Bizim vatanımız, bizim
devletimiz, bizim milletimiz.
Şehit olmasa daha iyi olur
ama onlar da bizim evlatla-

rımız. Bizim için biz burada
rahat bir şekilde yaşayalım
diye canları pahasına sınırımızda güvenliğimizi sağlamaya çalışıyorlar. Daha
iyi olacağını düşünüyorum.
Biz rahat edelim diye onlar
canlarından vazgeçiyorlar.
Şehitlerimize de buradan
rahmet diliyorum” “Ben
70 yaşındayım. Şimdi hadi
desinler. Yine giderim. Askerimiz için dua ediyoruz.
Allah onları korusun.”
“Allah askerimize, milletimize zeval vermesin, onları
korusun.”“Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz”
“İnşallah hakkımızda
hayırlısı olur. Barış Pınarı
Harekatını destekliyoruz.

Vatan bizim vatanımız.
Allah’ın izni ile şüphemiz
yok. Kazanacağız”
“Mehmetçiklerimizden
Allah razı olsun. Allah
yardımcıları olsun. Biz onları
destekliyoruz, dualarımız
askerimizle. ”“Barış Pınarı
Harekatı ile biz oraya
güvenlik götürmek için
gittik. Gerçekten barış için
yapılan bir harekat o yüzden destekliyorum.”“Barış
Pınarı Harekatını destekliyorum. Çünkü bu harekat
bizim sınır güvenliğimiz için
yapılmış bir harekat. Dış
devletlerin hepsi tepkili. Bu
devletlerin çıkar ilişkilerine
ters düştüğümüz için yapılmasının faydalı olduğunu

düşünüyorum. İnşallah askerimiz tez vakitte döner.”
“Askerimize hayırlı başarılar
dilerim. Yapılması gereken
bir harekattı. Destekliyorum. Allah askerimizi
korusun.”
“Allah vatanımızı, milletimizi
her türlü beladan korusun.
Allah da düşmanlarımızın
planlarını başlarına ters
çevirsin. Allah yardımcımız
olsun. Allah askerimizin
ayağına taş değdirmesin.”
“Allah milletimizi korusun.
Allah’ım kınalı kuzularımızın
yardımcısı olsun. Devletimizden milletimizden Allah
razı olsun.”“Allah bütün
askerimizin sağlıcakla gidip
gelmesini nasip etsin.

Boğazlıyan İlçesine bağlı okullarda
öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Mehmetçiğe destek amacıyla klip hazırladılar.
Boğazlıyan İlçesine bağlı okullarda öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Mehmetçiğe
destek amacıyla klip hazırladılar. Türk
bayrağı eşliğinde çekilen klipler sosyal
medyada da beğeni topladı.
Boğazlıyan İlçesinde Zeynel Deniz
İmam Hatip Lisesi, Fatih İlkokulu, İMKB
İlkokulu Anasınıfı, Uzunlu Atatürk İlkokulu
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek,
bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla
yürütülen Barış Pınar’ı Harekatı’nda görev
yapan askerler için bir araya geldi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları
videolarda Komando Andı okudu, ‘Şehitler
Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atıp
Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe mesaj
ilettiler. Öğrencilerin hazırladıkları videolar sosyal medyada da büyük bir ilgi ile
izlendi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan
Boğazlıyan İlçe Müdürü Mustafa Şimşek,
“Barış Pınarı Harekâtı ülkemizde bütün kesimler tarafından özellikle eğitim camiası
olarak bizler oradaki görev yapan askerlerimize bir nebze de olsa burada sesimizi
onların nefesine katkı sağlamak amacıyla
bütün okullarımız bugün sabah itibariyle
Askerlerimize bir mesaj olması itibariyle
büyük bir şölenle gösteriyle büyük bir
duyarlılıkla bütün okullarımız askerlerimize
selamlarının gönderdiler. Okullarımız yaptıkları askerlerimize destek amacıyla çektikleri videoları bizlere gönderiyor. Bütün
minik öğrencilerimiz asker ağabeyleriyle
birlikteler. Bu vatanın gelecek nesillerde
ahlaki değerlerine sahip bayrağına sahip
tek devlet, tek bayrak, tek millet olma derdinde olan bu çocuklarımızı dünyaya Türk
Milletinin Türk Devletinin tek bir bayrak
adı altında öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla, velilerimizle ve öğretmenlerimizle
barış pınarı harekâtında bütün askerlerimizin arkasında olduğunu göstermenin güzel
bir ifadesi olarak arz etmeye çalıştık. Bütün
askerlerimize burada rabbim kolaylık
versin. Ayaklarına taş değmesin sağ salim
oraları huzura barışa ve rahat bir ortama
kavuşturarak tekrar ailelerinin yanına dönmelerini diliyorum” dedi.
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Apartman
Hayatı
HÜSEYİN
KOÇ
Bir gün işyerinde çalışırken, bir
ağıt geldi.
Sağa baktım,
sola baktım. Ortada kimse görünmüyor.
Dışarı çıktım,
arkadaşlar acılı bir
ağıt geliyor dedim.
Yukarda bir
dede var, teyzeyi
dövmüş, onun ağıdı
dediler. Ben merak
ettim.
İkinci kata çıktım. Zili çaldım. İki
kadın çıktı. Niçin
ağlıyorsunuz dedim.
Evlat seni Allah
gönderdi. Dede
öldü, bizlerde
şaşırdık ne yapacağımızı bilemedik
dediler.
Hemen içeriye
girdim. Dede somyadan sıyrılmış
yere oturur gibi
öylece kalmış. Hemen soyutalım abla
şuraya. Bir yatak
ser taze çarşaf
olsun dedim. Dedeyi soyuttuk. Yer
yatağına yatırdık.
Çenesini bağladım, üzerine çarşaf
örttüm.
Abla, kiminiz
var dedim. Oğlum
var, otobüs işletmecisi dedi. Hemen
aradım. Babanız
Hakk’ın rahmetine
kavuştu gelin dedim. Hemen geldiler. Cenaze aracına
koydular. Ben geri
işime başladım. Ustaya durumu anlattım. Oğlum Allah
senden razı olsun,
Allah herkese nasip
etmez, aferin dedi.
Burası İstanbul,
apartman hayatı,
komşuluk yok. Ne
olmuş insanlara.
1966 senesinde 16
yaşındaydım, bir
yardım yaptım.
O zaman öğrendim apartman
hayatını.
Akşam bir kilo
şekerleme aldım
başsağlığına git-

tim. Zile basınca
o teyze açtı. Aha
geldi dedi. Dizlerimin bağı çözüldü.
Çünkü amcanın bir
şeyi mi alındı diye
düşündüm. Teyze farkına vardı.
Aman evlat senden
memnunuz dedi.
İçeri girdim. Oğlu
hemen ayağı kalktı,
evlat gözlerinden
öpeyim. Sen nasıl
korkmadan babamı
soyuttun, çenesini bağladın. Allah
senden razı olsun.
Oradaki insanların
ellerini öptüm. Abi,
bundan sonra benim küçük kardeşimsin deyip. beni
onurlandırdı.
Dostluklarımız
devam etti.
AKRABA
ÇIKTIK
Eskiden evde
yoğurulan hamurlar pişirilmesi için
fırınlara götürülürdü. Evlere çörek
yapılır, en az bir ay
yenirdi.
Annem bir gün
evde hamur yoğurdu. Beni çağırdı,
oğlum hamuru
götür fırına çörek
yaptır dedi. Hangi
fırına diye sordum.
Salih amcanın
fırınına dedi. Baban, fırıncı Salih
amcanla görüşmüş.
Ben kardeşlerimle
helkelerle hamuru
götürdüm. Fırına
girince, gel bakalım namussuz herif
dedi. Sen akraba
olduğunu niçin
söylemedin, birde
Abdinin oğlusun.
Abdi benim eniştem insan söylemez mi dedi.
Fırında çöreklerimizi yaptı.
Ben parası kaç
diye sordum.
Salih amca parasını aldık babandan.
Şimdi burası
senin.
Ogün seni tanımadım kusura
bakma dedi.
Bende elini
öptüm. Çörekleri
evimize götürdüm.

Yozgatlı Gazeteci-Yazar
Saygı Öztürk, Sakarya Meydan Muharebesine er olarak katılan Yozgat Milletvekilinin hikayesini yazdı.
Öztürk, Bozok Milletvekili
Süleyman Sırrı İçöz’ün nasıl
er olarak savaşta yer aldığını anlattı.
ERLER ARASINDA BİR
MİLLETVEKİLİ
Savaşın yine kritik bir
aşamasında, Kazım Özalap, subayları çağırıyor.
Gelenler arasında bir de er
vardır. Bir Yozgatlı olarak
tüylerimizi diken diken
eden açıklamayı Albay Kadim Koç’tan dinliyorum:
“Üzerinde er üniforması
olan kişi kendisini tanıtıyor: ‘Ben, Bozok (Yozgat)
Milletvekili Sırrı Bey’ diyor.
Sırrı Bey, 1. Süvari Tugayı’nda savaş sonuna kadar
er olarak görev yaptı.”
Savaş bölgesi milli
parklar sınırları içine alındı.
Kültür Bakanlığı tarihi SİT
alanı içinde. 106 kilometrelik savaş bölgesini ilk
dolaşan dönemin Polatlı
Toplu Okulu Komutanı
Şener Eruygur olmuş.
Polatlı’yı yakınından geçen
her yolcu, tepede bulunan
anıtı görebilir. 22 gün, 22
gece devam eden o savaşı
simgeleyen Zafer Anıtı’nın
yapımına öncülüğü de 1971
yılında Albay Sadık Bey
yapmış.
3 BİNE YAKIN ŞEHİT
MEZARI BULUNDU
Ankara’nın Polatlı ilçesi
yakınına kadar gelen Yunan
askerlerine karşı verilen
şanlı mücadeleyi, Polatlı
Belediyesi canlandırıyor.
Başkan Mürsel Yıldızkaya,
“Burası, yakında en çok
ziyaret edilecek yerler
arasında olacak” dedi.
Kendisini Sakarya Meydan
muharebesine ve orada
yaşananlara adayan emekli
Albay Kadim Koç, “Haklarında idam fermanı çıka-

rılanlar bu 22 gün süren
savaşı yönetti ve kazandı”
dedi ve yaşanan olayları
göz yaşı dökerek anlattı.
Ankara’nın Polatlı
ilçesine kadar gelmişlerdi.
Artık, TBMM’nin Ankara’dan taşınmasının bile
konuşulduğu günlerde,
İstanbul hükümeti tarafından haklarında idam
fermanı çıkarılan Mustafa
Kemal ve silah arkadaşları,
Yunan askerine karşı büyük
bir mücadele veriyordu.
Öyle ki bakıyorsunuz Kara
Tepe bir Türk askerinin, bir
yunan askerinin eline geçiyordu. Birliklerin sürekli
geri çekilmesi umutsuzluğu
artırıyordu. İşte, “Bitti” denilen yerde taaruza geçen
bir ordu. “Tükendi” denilen
yerde şahlanan bir millet
olduğumuzu gösterdiler.
Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı olaylarla
ilgili ilk çalışmayı ve 106
kilometrelik yürüyüşü 1993
yılında dönemin Polatlı
Topçu Okulu Komutanı
Şener Eruygur başlatıyor.
Dolaşıldıkça mermiler,
süngüler, şehitler ortaya
çıkıyor. Polatlı Belediyesi
bünyesinde kurulan “Tarihi
Alanları Tanıtım Merkezi”
kısıtlı olanaklarına rağmen
büyük işler yapıyor, Sakarya savaşının “Diriliş hattı”nın destanını anlatıyor.
GAZİ’NİN KARAGAHI
Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921’de
baymadı. 13 Eylül’de bitti.
Bugün Ankara’nın neredeyse içi sayılabilecek Alagöz
köyünde Mustafa Kemal’in
karargahı duruyor. Aynı
köyde, İsmet İnönü’nün
Batı Karargahı da bulunuyordu ama o ev artık yok.
Atatürk’ün 9 Eylül’e kadar
kaldığı bu karargahı Halide
Edip Adıvar. “Türk’ün
Ateşle İmtihanı” kitabında
yaşanan acı-tatlı olaylarıyla anlatıyor. O karargah

bugün son derece bakımlı
ve düzenli olarak ayakta ve
müze olarak halka açık durumda. Yaşananları Kadim
Koç, heyecanla anlatırken
duygulanıyor ve gözyaşları akıyor. Yalnız o mu?
Kendisini Sakarya Meydan
Savaşı’nın geçtiği bölgenin
tanıtımına gönüllü olarak
adayan emekli Albay İsrafil
Aydın da, aynı duyguları
hem yaşıyor, hem yaşatıyor.
Oradan, Malıköy Tren
İstasyonu’na gidiyoruz.
Müze yapılmış, heykeller,
savaşta kullanılan uçakların
maketleri, hatta Atatürk’ü
savaş bölgesine taşıyan
1897 yılı yapımı lokomotif
var ama park alanı alabildiğine bakımsız. TCDD
temizlik için iki görevli
veremiyor mu? Hemen
yanındaki şehitlik hayvanların otlak alanıyken, kısa
süre önce etrafı tel örgüyle
çevrilmiş. Biliniyor ki köydeki bazı evler şehitliklerin
üzerine yapılmış.
O FOTOĞRAF
ZAFERTEPE’DE
Savaşın en şiddetli yerlerden birisi bugün Ankara’nın içi diyebileceğimiz
Zafertepe’ydi. O tepede
sık sık el değiştiriyordu.
Atatürk’ün yerde oturup
arkasında Salih Bozuk’un
de bulunduğu dürbünle
cepheli izlerken çekilen
fotoğrafı hep Duatepe’deki
fotoğraf olarak biliniyordu.
Yapılan araştırmalar, arazi
incelemeleri, bu fotoğrafın
Zafertepe’de çekildiğini
ortaya koydu.
Şehit mezarlarının
bulunması, fotoğrafların
yerlerinin belirlenmesinde
birlik cerideleri ve hatıralardan da yararlanılıyor.
Oradaki ip uçlarından
hareket ediliyor.
ŞEHİTLİKLER
BULUNDU
Savaşta 120 bin Yunan

askerine karşılık, 96 bin
Türk askeri bulunmuş. Yunanlıların mühimmat yüklü
kamyonlarına askerimiz el
koymuş ama o araçları kullanacak şoför olmadığı için
mühimmatlar alındıktan
sonra kamyonlar yakılmış.
Polatlı Belediyesi’nin
öncülüğünde şehitliklerle
ilgili araştırmalar da yapılıyor. Yeni bulunan “Şehit
Kaşı” tepesinde 140 askerimizin mezarı bulunmuş.
Bazı yerlerde, Türk askerinin yanında öldürülen
Yunanlıların da bulunduğu
anlaşıldı. Türk komutanın
kanlı üniforması arasında
kanlı haritayı Albay Kadim
Koç anlatırken sesi titriyor.
O bölgede tam 5 bin 713
askerimiz şehit edilmiş.
ÖĞRENCİLERİ
BEKLİYORLAR
Şehitliklerin yeri bilinmezken, son dönemde 3
bine yakın şehit mezarının
yeri belirlendi. Emekli
Albay Kadim Koç, yapılan
çalışmaları SÖZCÜ’ye
şöyle anlatıyor: “Kendimi,
Sakarya Savaşı ile ilgili
araştırmalara adadım.
Emekliye ayrıldıktan sonra
Polatlı Belediyesi Tarihi
Alanlar Tanıtım Merkezi
(POTA) kuruldu. 13 personelimiz var. Yılda ortalama
20 bin civarında ziyaretçi
geliyor. Bunu önce 100
bine çıkarmak için çalışıyoruz. Bütün okulları Sakarya
Savaşını burada yaşayıp
öğrenmelerini istiyoruz.
Bizimle 0312- 6225808
numaralı telefonla bağlantı
kurabilirler. Kendilerini
uzmanlaşan personelimiz
rehberlik yapacak. Şehitliklerimizin yapılmasında,
müzelerin kurulmasında
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın büyük
desteğini görüyoruz.”
Ankara’nın Polatlı ilçesi
yakınına kadar gelen Yunan
askerlerine karşı verilen

şanlı mücadeleyi, Polatlı
Belediyesi’nin öncülüğünde canlandırıyor. Başkan
Mürsel Yıldızkaya, “Burası,
yakında en çok ziyaret
edilecek yerler arasında”
olacak.
TÜRK VE YUNAN AYNI
MEZARLIKTA
Bazı şehitlerimizin
başında mezar taşı da var.
Örneğin Ilıca köyü yakınında şehit olan askerlerimiz
kadınlar tarafından kağnılarla köye taşınmış ve onları köy mezarlığında toprağa
vermişler. O köyde,. 40 da
Yunan askerinin mezarı
bulunuyor.Şehit mezarlarının belirlenmesinde teknik
cihazlar kullanılıyor. Bazı
mezarlar açılıyor bunhun
Türk mi,. Yunan askeri
mi olduğu üniformaların
düğmelerinden anlaşılıyor.
Öyle savaşlar yaşanıyor
ki, örneğin Karatepe tam
7 kez el değiştiriyor. 1.200
mevcutlu tümenimizden
700’ü işte o Karatepe’de
şehit ediliyor. Kurtuluş
Savaşımız’la ilgili Kızılay
arşivi açılmadığı için şehit
mektupları bile araştırılamıyor.Savaşın en çetin
geçtiği yerlerden birisi de,
Atatürk’ün “Sakarya” adını
verdiği Polatlı’nın köyünde
yaşanmış. Halide Edip Adıvar ve kadın kahramanlar
için bu köyde yapılan müze
evin yerini Osman Türe’nin
çocukları bağışlamış. Milli
mücadelemizin merkezinde her yer tarih kokuyor.
Bu bölgenin hatıralara yakışır bir hale dönüşmesinin
öncülüğünü yapan emekli
Orgeneral Şener Eruygur’u
ise Ergenekon kumpas
davası kapsamında tutukladılar. Cezaevindeyken
merdivenden düştü. Bugün
o paşa ne saatten, ne
günden haberi olmadan,
okuma-yazma yeteneğini
de kaybetmiş durumda
hayatını sürdürüyor.
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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

Askerim
Cennet vatana göz
diken dikene,Normaldir,
SEMİHA
dünyada yok ki benzeARASBORA rin,Nifak tohumları eken
ekene, Düşmanın belini
büken askerim
Doğarken berdeldir canıma toprak
Her bir karışına adandı adak
Şehidim geldikçe çekilir bayrak
Üç kıtaya sancak diken askerim

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

Cephede can vermek ne güzel kader
Mazlumu gördükçe dolmaz mı keder
Kâfir, çocuk demez, eziyet eder
Zalim tepesine çöken askerim

Yeni Şehir Hastanesi Ana Giriş
Sen Karşısı
ki,hainlere
ateşten
gömlek
Kapısı
ŞOK
Market
ve
Kaytanmerlikte
Eczanesi
yanı örnek
Yiğitlik,
,nesile
YOZGAT
Ahlak edebinle
çağda görenek

Dünyaya insanlık eken askerim

Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes Baran,
beldeye hizmette sınır
tanımadan çalışırken
yaşlı, hasta ziyaretlerini
de eksik etmiyor.
Yenipazar’da kısa
sürede halkla kurduğu diyalogla dikkat çeken Yenipazar Belediye Başkanı
Menderes Baran, belde
halkının özel günlerinde
yalnız bırakmıyor. Düğün,
cenaze, hasta gibi özel
günlerde Baran, Yenipazarlılar’la iç içe oluyor.

Başkan Baran, son
olarak evinde hasta
yatan Hüseyin Özlü isimli
vatandaşı ziyaret ederek
geçmiş olsun temennisinde bulundu. Baran;
“Evinde hasta yatmakta
olan Hüseyin Özlü amcamızı ziyaret ettik hasbihal
ettik. Hüseyin amcamızın
yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Rabbim
Hüseyin amcamıza ve
bütün hastalarımıza acil
şifalar versin İnşallah”
dedi.

Besmele çekerek mermi sürülür
Gelen dualardan kalkan örülür
Hücum denir kara defter dürülür
Haçlılara kurşun döken askerim
Askerlik Nebi'nin kutlu ocağı
Şehitleri bekler açmış kucağı
Şehadet şerbeti dolu bucağı
Lütufla semaya çıkan askerim
Hâk'k uğruna kalpte yürürken Kur'an
Engel olmaz bize ,tipi ,sel, boran
Yol Kızılelma'ya ,hedefse Turan
Diyerek yarına bakan askerim
Asil Türk kılıcı tutar mı hiç pas?
Aras'ın kalbinde bitmez uzun yas
Eşi yok dünyada yalnız Türk'e has
Ceddi'yle ashaba çeken askerim

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Efsane Hacker’lar Serisi / ATM Ustası Barnaby Jack

Tüm zamanların
en usta bilgisayar
korsanlarından biri
olarak kabul edilen
Yeni Zelandalı Barnaby Jack’in hikâyesi, 2008 yılında
süpermarketler ya
da iş yerleri gibi
sıradan bir yerde
bulunabilecek türden iki ATM’yi satın
alıp, Kaliforniya’da
yaşadığı apartmana

getirmesiyle başlar.
2010 yılına kadar
geçen sürede sıkı bir
çalışmayla ATM’lerin yazılım kodlarını
inceleyen Jack’in
amacı, ATM’lerin
yazılımında bulunan
zayıf noktaları tespit
edip, bu zayıflıkların
manipüle edilmesi yoluyla internet
üzerinden ATM’leri
kontrol edip edemeyeceğini anlamaktır.
İki yıl süren çalışmaları süresince
Jack, şifre ve seri
numarası taleplerini
by-pass etmekten
bankomat ve kredi
kartlarının üzerindeki manyetik şeritler
vasıtasıyla banka
hesap bilgilerine

ulaşıp ATM kullanıcılarının şifrelerini
çalmaya kadar pek
çok konuda kendini
geliştirir.
Tüm bu çalışmalar neticesinde adeta
bir ATM ustası haline
gelen Jack, pek
yakında ismini tüm
dünyaya duyuracak
bir şova hazırlanmaktadır.
Tarihler 2010
yılının Temmuz ayını
gösterirken Jack, o
yıl Las Vegas’ta düzenlenen Black Hat
Briefings adlı konferansa katılır. 1997
yılında DEFCON’un
kurucusu Jeff
Moss’un girişimiyle
başlatılan Black Hat
Briefings, özellikle

bilgi güvenliğiyle
ilgilenen kişileri bir
araya getiren bir
bilgisayar güvenliği konferansıdır ve
Washington D.C.’den
Tokyo’ya, Amsterdam’dan Abu Dabi’ye kadar dünyanın
pek çok yerinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Konferansta
sahneye çıkan Jack,
yalnızca bir telefon
modemi vasıtasıyla
bir ATM’ye bağlanıp, şifre kullanmadan makinadaki
tüm parayı çekmeyi
başarır. Bilgisayar
teknolojileri literatürüne “Jackpotting”
olarak geçecek bu
başarısı büyük yankı

uyandırır. Konferans
sonrasında kendisine
uzatılan mikrofonlara ise şöyle seslenecektir:
“Buradaki amacım insanlara bir
modem vasıtasıyla
ATM’lere sızıp nasıl
para çalacaklarını
göstermek değil.
Amacım, ATM sistemlerinde bulunan
açıkların nelere yol
açabileceğini göstermek ve bu açıklıkların kapatılması için
gereken önlemlerin
alınmasını sağlamak.”
Tıpkı hedeflediği
gibi, Jack’in gösterisinden sonra ATM
güvenliği konusu, ilk
kez ATM’lerin fiziksel

güvenliğinin yanı
sıra yazılım güvenliği bağlamında da
tartışılmaya başlandı.
Ünlü Black Hat
gösterisinden bir yıl
sonra, 2011 yılının
Ekim ayında, McAfee FOCUS’un Las
Vegas’taki konferansında yeniden sahne
alan Jack, çok daha
ilginç bir sunum hazırlamıştır.
Jack’in hedefinde
bu kez, diyabet hastalarının vücutlarındaki insülin dengesini kontrol etmek için
vücutlarına küçük
bir hortumu yapıştırarak kullandıkları,
tıbbi bir cihaz olan
“insülin pompa-

sı” vardır. Gösteri
sırasında kablosuz
internet aracılığıyla
diyabetik bir arkadaşının üzerindeki
insülin pompasını
hacklemeyi başarır.
Bunun yanı sıra,
sadece yüksek kazançlı anten kullanarak, seri numarasını
bilmesine bile gerek
kalmadan insülin
pompasındaki verileri de kontrol eder.
Bundan dört ay sonra, Şubat 2012’de
San Francisco’da
düzenlenen RSA
Security Conference’da yeniden sahne
alan Jack, bu kez
90 metre uzaklıktan
insülin pompalarını
hacklemeyi başarır.

Kariyerine 21
yaşında Network
Associates, Foundstone ve eEye
Digital Security gibi
firmalarda araştırma
mühendisi olarak
başlayan Jack, Juniper Networks’ten
McAfee’ye kadar pek
çok firmanın bilgisayar güvenliği danışmanı olarak çalışma
hayatına devam etti.
Son olarak IOActive’de Gömülü
Cihaz Güvenliği bölümünün direktörlüğünü yürüten Jack,
25 Temmuz 2013’te
San Francisco’daki
evinde aşırı dozda
uyuşturucu kullanmaktan hayatını
kaybetti.

493 polis adayı 6
ay boyunca eğitim
alacak.Eğitim, öğretim törenine katılan
Vali Kadir Çakır, genç
polis adaylarına tavsiyede bulundu.Çakır,
“Kimsenin hatırını
kırmayım diye işinizi
asla aksatmayın” dedi.
Daha sonra öğrencilere ilk ders hitabını yapan Vali Kadir Çakır,
“Güvenlik Masasında

görev almak üzere
493 öğrenci burada
bir araya geldiniz.
6 ay sürecek olan
eğitiminizin ardından
inşallah her biriniz
görevlerinizin başına
geçeceksiniz. Değerli
polis adaylarımız;
her biriniz ülkemizin
çeşitli illerinden buraya geldiniz. Burada
gerçekleştireceğiniz
6 aylık eğitim süre-

ci sonunda başarı
sırasına göre ülkemizin değişik illerine
gideceksiniz. İşimizi
en iyi şekilde yapmamız lazım. Vatan
sevgimizi işimize yansıtmamız lazım. Vatan
sevgisi çok güzel bir
şey. Bunu sadece
söylemde bırakırsak
vatanımıza hizmet
edemeyiz. Hiç bir şeyden şikâyet etmeden

vatanımız için hangi işi
yapıyorsak en iyisini
yapmamız gerekiyor.
Polislik mesleği hukuka ve vicdana uygun
bir şekilde her zaman
yapmanız lazım. Kimsenin hatırını kırmayım
diye işinizi asla aksatmayın. İşimizi düzgün
yapmak vatanımıza,
memleketimize yapacağımız en büyük
hizmetlerden biridir.

Milletin vergileri ile
maaş alıyoruz ve bunun karşılığında milletimize en iyi şekilde
vermemiz gerekiyor.
Ben sizlerin gözlerinde bu işi yapacak ışığı
görüyorum. Hepinize
başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu.
493 ADAY
EĞİTİM
GÖRECEK
Düzenlenen

törenin açılış konuşmasını yapan POMEM
Müdürü Zafer Kişi,
İçişleri Bakanlığımızın
Güven Masası Projesi
kapsamında görevlendirilmesi planlanan 3 bin kadın polis
adayının alım sürecinin tamamlandığını
belirterek, “Bu bağlamda görev verilen
okulumuz 493 polis
adayımızla eğitim

öğretime başlamıştır.
Her dönem olduğu
gibi bu dönemde polis
adaylarımızın fizikken
ve ruhen en iyi şekilde
yetiştirilmeleri için
teknik personelinden
müdürüne kadar tam
bir iş birliği ve disiplin
içerisinde bilinçli ve
özverili bir şekilde
eğitim faaliyetlerimizi
yürütecek ve inşallah
sonunda hukukun

üstünlüğüne inanan,
bilgili, tarafsız, ülkesine, bayrağına, milletine, mesleğine sağdık,
dürüst, mütevazı,
mert, cesur, fedakâr,
adil, azimli birer polis
olarak milletimize
hizmet kervanında
yerlerini almaları için
tüm gayretimizle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”
dedi.

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com
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Temel Eğitimin Önemi

YAHYA
AKSOY
Bir şeyin temeli
sağlam olursa,üzerine inşa edilecek
yapılarda sağlam
olur.
Eğitim ve öğretimin temelini oluş-

turan temel eğitim
her zaman önemli
ve önceliklidir.
2.Uluslararası
Temel Eğitim Kongresi(UTEK-2019),
Bodrum'da 23-27
Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim fakültesi ve
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırtma
Merkezi ev sahipliğinde,çok sayıda
üniversitenin iş

birliğinde yapılacak
kongrenin geleneksel hale getirileceği
ifade edilmekte.
Kongrenin amacı,
temel eğitim çatısı altında yer alan
ilkokul eğitimine ve
okul öncesi eğitimine yararlı olacak
bilimsel çalışmaları,
araştırmaları, uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak
olarak belirlenmiş.
Kongrede, bu
alanda çalışan öğre-

tim üyelerini, öğretmenleri, öğrencileri
ve MEB yetkililerini
bir araya getirerek
bilimsel ve sosyal
iletişimi üst düzeye
taşımak için işbirliği
ve eş güdümü sağlayarak yeni bakış
açıları oluşturmak
amaçlanmıştır.
Kongre ile eş zamanlı olarak 1.Okul
Öncesi Çalıştayı ve
9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği çalıştayı da
gerçekleştirilecek.

Kongrede sunulan bildiriler ve
çalıştay sonuşları
"Eğitimde İyi Örnekler (e-Kitap-ISBN'li)
adlı kitapta yer
alacak.
Bilimsel çalışmaları ve Ankara
Eğitim Fakültesinde
öğretim üyeliği ile
,eğitim tarihimizde
çok önemli hizmetler veren Prof.Yahya
Akyüz ve eşi Prof.
Dr.Emine Akyüz'de
bildirileri ile bu

kongreye katılarak
çok yararlı deneyimlerini paylaşacaklar.
Eğitim hayatımız için çok önemli,
öncelikli ve gerekli
olan bu çalışmalarda emeği geçenleri
kutluyor,başarılar
diliyorum. Kongre ve çalıştaylara yöredeki tüm
eğitim yöneticileri
ile öğretmenlerin
katılmalarının yararlı
olacağını vurgulamak istiyorum.

Cumhuriyet Halk
Partisi Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim
Komisyonu Üyesi Ali
Keven, Yozgat’ta okul
müdürlerinin ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün
AKP milletvekili ve
AKP il başkanıyla buluşturulmasına tepki
gösterdi.
Yozgat’ın eğitim
sorunlarının siyasi
bağnazlığa kurban
edildiğini söyleyen
Keven, “Maalesef yıllardır lise ve üniversite
sınavlarında başarılı
iller arasına giremiyoruz. Bunun elbette
pek çok sebebi var.
Okullarımızın binalarının yeni olması tek
başına eğitim kalitesini yükseltmiyor.
Liyakatli ve akademik yönden başarılı
eğitimcilerin idareci
olması gerekirken ne
yazık ki yandaş sendika olarak gördükleri
Eğitim-Bir-Sen ağırlıklı
bir müdür atama tablosu karşımıza çıkıyor.
Çocuklarımızı emanet
ettiğimiz okulların
idarecileri siyaseten
yakınsa tercih ediliyor.
Bunun en bariz
örneğini geçtiğimiz
günlerde Eğitim-BirSen’in elbette kendi
referanslarıyla atanmasına vesile olduğu
okul müdürlerini ve İl
Milli Eğitim Müdürü ile
birlikte kamu çalışanlarını AKP Milletvekili

Yusuf Başer, AKP İl
Başkanı ve Merkez
İlçe Başkanı’nı bir
lisenin salonunda buluşturması idi. 17 yıldır
Yozgat’ın eğitimde ki
başarı sıralamasını ilk
ona sokamayan ve
eğitimin sorunlarını
değerlendirdiklerini
söyleyen bir anlayışla karşı karşıyayız.
Soruyorum bu ilin
eğitim sorunları
sadece AKP milletvekili ve yöneticileri ile
mi değerlendiriliyor?
İlgili sendika sadece
kendi üyeleriyle hangi
partinin milletvekilini
ağırlıyorsa ağırlar
bu elbette kimseyi
ilgilendirmez.
Ancak Türkiye
Cumhuriyeti’nin
okul müdürleri bir
siyasi partiye ve onun
gücünden yararlanan
sendikaya malzeme
yapılıyorsa buna dur
demek zorundayız.
Bu devlet parti devleti
değildir, kabile devleti
ise hiç değildir!” dedi.
17 YILDIR
ANLAŞILMADI
MI?
Yozgat’ta eğitim
sorunlarının değerlendirilmesi için İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nü
işaret eden Ali Keven,
“Yozgat’ın eğitim sorunlarını ele almaksa
amaç buna öncülük
etmesi gereken İl Milli
Eğitim Müdürü değil
midir?

Çıkacak kitabın
MEB tarafındfan
çağaltılarak tüm ilköğretim kuruluşlarına,kütüphanelere
ulaştırılması çok yerinde olacaktır diye
düşünmekteyim.
Akıl, bilim ve
teknoloji aydınlığında yapılacak eğitim
bir toplumun çağdaşlık yolunda ilerlemesinde esastır.
Bu gerçeği bütün
toplum olarak içselleştirmeliyiz.

Neden siyasetten
uzak, geniş kapsamlı ve üniversitenin
ilgili bölümlerini de
içine alan bir değerlendirme toplantısı
yapılamıyor? Siyasi
referanslarla eğitimin
sağlıklı değerlendirilemeyeceği 17
yıldır anlaşılamadı mı?
Yozgat’a yazık ediyorsunuz! Yozgat’ta
yıllardır çözülemeyen göç sorunu gibi
tarım, sağlık, eğitim,
İŞKUR’un istihdamları gibi birçok sorun
da siyasi bağnazlığa
kurban ediliyor” diye
konuştu.
ŞİKAYET
ALIYORUZ
Bazı eğitim
kurumlarına yapılan
atamalardan örnek
veren Ali Keven, “Yine
zaman zaman usulsüz
atamalarla ilgili şikâyetler alıyoruz.
Örneğin Sorgun’da Milli Eğitim
Şube Müdürü Şerif
Doğan’ın henüz aday
öğretmen olan kızını
deneyimli öğretmenlerin çalışması
gereken Bilim Sanat
Merkezi’ne (BİLSEM)
ataması gibi. Bu yüzlerce deneyimli öğretmenlerimizin olduğu
bir yerde şikâyetlere
sebep oluyor. Milli
eğitim sistemimiz ne
yazık ki siyasete kurban ediliyor” şeklinde
konuştu.

Yozgat’ın sevilen ve tanınan
simalarından Aziz Samur vefat
etti.
Yozgat Köy Hizmetlerinden
emekli, Samur Sigorta ve Ak Emlak sahibi Aziz Samur vefat etti.
Çevresi tarafından sevilen
ve saygın bir kişiliğe sahip olan
Samur’un vefatı ailesini olduğu
kadar sevenlerini de derinden
üzdü.
Merhum Aziz Samur’un

KIRILMAZ KALEM
HAKAN KIRAL

Eymir
Belediye
Başkanı
Çetin
Mertoğlu
Eymir(Eymür)
Sorgunumuzun şirin bir
kasabasıdır… Dört yanı
tepelerle çevrilidir…
Tipik bir Bozok yaylası
yerleşim birimidir… Adı
Oğuzların, Üçokların
“DAĞHAN’’ boyundandır.
Erleri yiğit, yürekleri
temizdir. Rahmetli Ali
ağabeyimin de Eymir’de
öğretmenlik yapmışlığı
vardır… 1966 yılında
belediye olan Eymir,
ilk belediye başkanı Ali
Özdemir’den günümüze
şimdiki başkan Çetin
MERTOĞLU’nu tanıma
onuruna ulaştık… MERTOĞLU soyadı kişiliğine
tabiri caizse “cuk’’ oturmuş… Efendiliği ve yüreğindeki temizliği ayna
gibi yüzüne yansımış…
Anadolu da Belediye
Başkanlığı yapmak çok
zor, büyük şehirlerde
kolaydır… Büyük şehirlerde alınan kararlardan
halkın haberi pek olmaz,
Anadoluya gelince,
herkes herkesin yedi sülalesini bilir… Alınan bir
kararda “Nordün öyle?’’
der kapının önüne dikilir…Eh artık anlat anlatabildiğin kadar… Gücün
biter, dilin yorulur..!
Çetin MERTOĞLU adıyla
bir markadır, kişiliği,
dürüstlüğü, çalışkanlığı, kültürü ve sosyalliği
ile örnek bir Başkandır.
Eymir MERTOĞLU gibi
bir Başkanı seçmekle hani ya on ikiden
vurmuştur, Eymir’e çok
şeyler katacağından
emin olabilirsiniz… Birlik
dirliği doğurur, insan her
şey olabilir ama lider
olamaz, Çetin MERTOĞLU zaten kişiliğiyle lider
olmaya ezelden kazanmış, “bu kasabaya daha
neler yapabilirim?’’ uğraşı içerisinde gördüm…
Allah güç versin, yolu
açık olsun…

cenazesi 17 Ekim Perşembe günü
Çapanoğlu Büyük Camii’nde öğle
namazını müteakip kılınacak
cenaze namazının ardından Sarı
Topraklık Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına çok sayıda
vatandaş, siyasetçi ve bürokrat
katıldı.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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Yozgatspor 1959 FK
Başkanı Kazım Arslan,
kendisi ile ilgili suni bir
havanın oluşturulduğunu söyledi.
Arslan, “Bugün
Yozgatspor’a zarar
verdiğimi düşünsem bir
saniye bile düşünmeden
kenara çekilirim. Ama
ben Yozgatspor’a zarar
verdiğimi düşünmüyorum tam tersine Yozgatspor’un başarısı için
herkesten daha fazla
gayret ettiğime herkesten daha fazla enerji
sarf ettiğime inanıyorum. Klavyenin başına
oturup, kendi siyasi
emelleri için farklı bir
hava oluşturmaya çalışanların yaptıklarına da
prim vermem. Ben şuna
üzülüyorum, iyi niyetle
Yozgatspor’un başarısını
isteyen gençlerimiz de
zaman zaman bunların
amaçlarına farkında
olmadan alet oluyor-

lar. İsterim ki, Yozgat
camiası birlik, beraberlik
içerisinde olsun. O gün
İstanbul’da takıma sahip
çıktılar, sahip çıkılınca
orada neler yapılabileceğini gördük. Birlik,
beraberlik içerisinde
olunca çok güzel neticelerin geleceğini görmüş
olduk. Klavye başına
oturan üç beş, kişinin
tepkisi ile Yozgatspor’u
yönetmem, yönettirmem, boşa uğraşıyorlar”
diye konuştu.
EŞİT ŞARTLAR
KONUŞURUZ
Aralık ayında kongre
zamanının geldiğine
dikkat çeken Kazım
Arslan, “Nasıl ki ben
onları sayıyorsam, onlara hürmet ediyorsam.
Onlarında bana hürmet
etmelerini beklemek
benim hakkımdır. Bu
memlekette bir dönem
Milletvekilliği, bir dönem
belediye başkanlığı

yapmış bir insan olarak
benimde hürmet beklemek hakkımdır. Eşit
şartlarda oturup, konuşuruz. Tabi ki onlarında
bu işin içinde olmasını
istiyorum” dedi.
İLERİ DE OLACAK
Yozgatspor 1959 FK
Başkanı Kazım Arslan,
Yozgatspor’un mütevazi
imkanlarla kurulan bir
takım olduğunu söyledi.
Arslan, “Yozgatspor
kötü oynamıyor. Gruptaki diğer kulüplerin
harcadığı paralarla
kıyaslanamayacak kadar
ekonomik bir takım.
Haddini bilerek oynayan
bir takım. Şunu gördük
ki Yozgatspor’un yenemeyeceği takım yok.
Bayrampaşa maçında
olduğu gibi skora da
yansıyacak.
Yozgatspor bugünkü
bulunduğu noktadan
çok daha ileride olacak”
dedi.

POTANSİYELİNİ
ÇOK İYİ BİLİYORUM
Birçok farklı ligde
takım kurup, yöneticilik yaptığını kaydeden
Kazım Arslan, Yozgat’ın
potansiyelini çok iyi
bildiğini ifade etti.
Arslan, “Yozgat’ın
potansiyeli çok çok
yüksek meblağlarda bir
takım kurmaya müsait değil. Biz takımın
geleceğini tehlikeye
atmamak adına, gelişi
güzel harcamalar yaparak Yozgat’ın sonraki
yıllarını tehlikeye atardık.
O yüzden mütevazi
imkanlarla mütevazi bir takım kurduk.
Haddimizi bilerekte bir
oyun oynuyoruz. Ama
Yozgatspor’un oyunu
giderek artık insanlara
zevk vermeye başladı.
Netice itibariyle başka
Yozgatspor yok, başka
takım yok. Bu takıma
sahip çıkmak zorunda-

yız” diye konuştu.
ÖN YARGI VAR
Takımın kurulduğu
günden bu yana bir ön
yargının olduğunu dile
getiren Kazım Arslan,
futbolculara ve teknik
heyete karşı bir ön
yargının oluştuğunu
kaydetti.
Arslan, “Yozgat’ın
ciddi bir ticari kaynağı
yok. Sanayi kaynağı
yok. Yozgat’ta büyük
ticaret erbabı yok. Yozgatspor’a para vermek
isteyen bir sermaye de
yok. Biz Yozgat’ın imkanlarını göz önünde tutarak bu takımı kurduk.
Ama kimi taraftarlarımız
ön yargı ile yaklaştılar.
Başarı da geciktikçe
hocayı hedef aldılar.
Bizim hedeflerimize
uygun bir takım kuruldu.
Bu takım giderekte iyiye
gidiyor. Taraftarlarımızın
daha sabırlı olmaları,
daha itidalli olmalarıdır.

Altındağ, Modafen ve
Bayrampaşa maçları bu
takımın neler yapabileceğini gösterdi. Ben
hocaya da güveniyorum, futbolculara da güveniyorum. Bu gençler
bizim yüzümü ağartacak. Yeter ki biraz daha
sabırlı olalım. Birbirimiz
yıpratmak yerine, birbirimizle ilgili kötü şeyler
konuşmak yerine iyiye
bakalım. İyi olması için
uğraşalım. Bu takımın
başarılı olmasını benden
daha çok kimse isteyemez. Çünkü bu takımı
ben kurdum. Yozgat’a
hediye ettik. Türkiye’nin
tek borçsuz kulübüdür.
Evladım gibidir. Yozgatspor’un başarısız
olacağını kimse istemez.
Yozgatspor iyi yolda,
biraz sabırlı olacağız”
şeklinde konuştu.
AHLAKİ
BULMUYORUM
Yozgatspor’un

kurumsal hiçbir destek
almadığını aktaran
Kazım Arslan, “İsterim
ki Belediye, Valilik, iş
adamları daha fazla
destek olsun. Bana
destek vermiyorlar diye
kimseye kızmıyorum.
Kimse ile bir hesaplaşma içinde de değilim.
Ama söylediği şey şu;
destek vermeyenin eleştirmeye de hakkı yok.
Destek vermeyenin kızmaya hakkı yok. Destek
vermeyenin köstek olmaya hakkı yok. Destek
vermeyip Yozgatspor’un
başarısızlığını bekleyerek, başarısızlığı için bir
köşe de el ovuşturan,
kurtarıcı gibi ortaya
çıkmalarını kabul etmiyorum. Ama birileri bir
kenarda Yozgatspor’un
başarısızlığını bekliyorsa
bunu ahlaki bulmuyorum. Bana destek olmuyorlar diye hiç kimseye
kızmıyorum” ifadelerini

kullandı.
250 BİN LİRA
TOPLANDI
Bağış kampanyaları
hakkında bilgi veren
Kazım Arslan, “Taraftarın tek başına topladığı rakam 30 bin lira.
Taraftarın başlattığı bu
kampanya sırasında biz
eşimizi, dostumuzu devreye sormak suretiyle bu
rakam 70 bin liraya çıktı.
Kombine kartlardan da,
taraftarların bizzat aldığı
kombine kart 27 bin lira
bizim eşimizi, dostumuzu devreye sokarak,
toplu kombine satışları yapmak suretiyle
kombine satışlarımız
100 bin liraya çıktı. İşin
özeti üç aylık dönem
içerisinde yaptığımız
değişik kampanyalar ile
250 bin lira civarında
bir para toplandı. Ama
bugüne kadar harcanan
para 1 milyon 400 bin
lira” dedi.

