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İş İnsanı Zafer Özışık'ın Konuğu Oldu

Sakarya Emniyet'inin

Yozgatlı Müdürü
Yozgat’ın emniyet teşkilatına kazandırdığı yiğit
isimlerden Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya,
Zafer Türk Mutfağında İş İnsanı Zafer Özışık’ın
konuğu oldu. Yozgat’ın Sorgun İlçesine yaşayan
annesini ziyaret eden Sakarya Emniyet Müdürü
Fatih Kaya, dönüş yolunda İş İnsanı Zafer Özışık’ın
da konuğu oldu. Yerköylü İl Emniyet Müdürlüğü

Basın Protokol Şube Müdürlüğü Tanıtım ve Medya
Sorumlusu Polis Memuru Murat Ünal ile gerçekleşen
ziyarette memlekete dair samimi bir sohbet ortamı
oluştu. İş İnsanı Zafer Özışık, 2017 yılının Ağustos
ayından bu tarafa Sakarya Emniyet Müdürlüğü
görevini yürüten Kaya’ya memleketine olan
sevdasından dolayı teşekkür etti. >>> 4'TE

KIBRIS FATiHi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay'a teşekkür etti

Gurbette
Birlik Zamanı
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı
Veysel Filiz, Almanya
Yozgatlı Dernekler

Federasyonu yönetim
kurulu üyeleri ile bir
araya geldi.
>>> 6. SAYFADA

“Bize ayakkabısı
eskiyen adamlar lazım”
Bir dizi ziyaret
için Yozgat’a
gelen Bursa
Marmara
Yozgatlılar
Federasyonu
Genel Başkanı
Ahmet Arslan,
gazetemizi
ziyaret etti.
Arslan, Vali
Ziya Polat'ı da
makamında
ziyaret etti. 6'DA

2 Katılımcılara teşekkür etti

KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve süreci başından sonuna yerinde danışman
kadrosu ile takip eden yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’a teşekkür etti.

TEŞEKKÜR ETTİ
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı
Tatar, seçim galibiyetinin ardından
zafer konuşması yaptı. Tatar, “Gerilim
artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye
nasıl taşırız, ona bakacağız” ifadelerini
kullanarak, “Başta Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı
Fuat Oktay'a da teşekkür etmek
istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak
bu topraklarda yaşam mücadelesi
verirken şehitler veren Türkiye
Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur
duymaktayım” dedi.

OKTAY TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Twitter hesabından, KKTC'deki
cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin
paylaşımda bulundu. "KKTC'de bugün
demokrasi bayramı var." ifadesini
kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen
ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi
kültürünü tüm dünyaya en açık
biçimde gösteren seçimlerde
Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin
Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum"
>>> 3. SAYFADA

ÖĞRETMEN

KIRTASiYE HAZIR
Öğretmen Kırtasiye Sahibi Kadir Kayıkçı,
pandemi döneminde eğitim öğretime
hazır olduklarını söyledi. Korona virüs
tedbirlerini aldıklarını ve kendileri için
önemli olanın halkın sağlığı olduğunu
ifade eden Kayıkçı, “Bu sene malum biraz
farklı bir eğitim öğretim sezonu olacak
çünkü pandemi dönemi var" dedi. 5'TE

GÜNCEL
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İnsanlığa Ulaştırılacak Kutlu Mesaj ?

AHMET
SARGIN
Hayat ve insan
ölümlü ve fanidir. “Her
Canlı ölümü tadacaktır,” buyuran Mevla bu
dünyanın geçici ahiretin ise baki olduğunu
bildiriyor.
Bu gerçeği bildiğimiz halde dünyaya sıkı
sıkıya sarılmış, ahireti
(ebedi alemi) unutmuş

gibiyiz! Mezarlıkları
geziyoruz, öleni görüyor ama biz hiç ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz.
Konumuz ölüm değil, konumuz İslamın
kutlu mesajını insanlığa ulaştırmak.
Bu konuda sadece
din adamları İslamı
anlatacak, biz dinleyeceğiz. Hayır bu doğru
değil, Müslüman olan
herkes dinini anlatmakla yükümlüdür.
Şüphesiz ki, din adamlarının asli görevi de
budur: İslam tebliğ
etmek.
İslam kurtuluş dinidir, İslam insanlığa
indirilmiş olan son ve
en mükemmel dindir.
Bu gerçeği bilenler

sıkı sıkıya İslama sarılırken; çağımız insanının büyük bir bölümü İslamın bu kutlu
mesajından habersiz
yaşamaktadır.
Bunun nedeni İslamın kutlu mesajını yeterince algılayabilmiş
değiliz. Çünkü İslam
insanı iki cihanda aziz
kılacak ve kurtuluşa
götürecek kutsal bir
mesaj içermektedir.
Dünyaya bu mesajı
ulaştıracak tebliğcilere
ihtiyaç vardır.
İşi sadece Diyanet
İşleri Başkanlığına
bırakırsak sorumluluğu üzerimizden atmış
olamayız.
Çünkü hepimiz Allah’ın dinini anlatmakla, insanlığı bu dine

davet etmekle yükümlüyüz (görevliyiz).
İnsanlık İslamın
kutlu mesajına kulak
verse ve İslam kardeşliğine tabi olsa,
dünya insanın cenneti
olur; ahlaksızlık, rezalet, adam öldürme,
haksızlık, adaletsizlik
ortadan kalkar.
Ne ekerseniz onu
biçersiniz demek yetmiyor, dünya imtihan
dünyasıdır, demek de
artık insanları uyarmaya yetmiyor.
Bunu bildiği halde
insan güzel hasletleri
bir kenara bırakıp nefsine ve Şeytana uymaya devam ediyor.
İnsanın düşmanı
olan nefis ve Şeytan
insanı gerçek kimliğin-

den uzaklaştırıyor.
Sözün özü şu: İslam kurtuluş dinidir,
İslam iki Cihan Saadet’ini kazandıracak
olan kutlu bir dindir.
Bu muhteşem mesajı insanlığa sunmak
da bizim görevimizdir.
Atalarımız bu görevi
ihya etmek için seferber olmuşlar, en
sevdikleri canlarını bu
uğurda feda etmişlerdir.
Bugün insanlık İslamın kutlu mesajına
muhtaçtır!..
Çağımız bunalım
geçiriyor, çağımızın
insanı mutsuz ve doyumsuz. Her türlü
ahlaksızlık işlenirken,
adam öldürme, hırsızlık, fuhuş ve sapkınlık

olağan hale gelmiştir.
Zulmün ve zalimlerin
elinde insanlar acımasızca katledilmektedir.
Bunun tek çözümü
İslam Kardeşliğidir.
İslamın kutlu mesajını çağın insanına
ulaştırabilmiş değiliz.
Avrupa’ya, Amerika’ya gitmiş buralara
yerleşmiş milyonlarca
Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar sadece
para kazanmak için
gittiklerini düşündüler.
İslami hem yaşasalar hem de tebliğ
görevini yapmış olsalardı, Amerika’nın ve
Avrupa’nın büyük bir
kısmı İslama girmiş
olacaktı.
Demek ki tebliğ görevini biz yapamadık,

hatta İslamı yaşamakta bile örnek olamadık. Bunun vebal ve
sorumluluğunu nasıl
taşıyacağız?
Çağımız insanı İslamın kurtuluş mesajına
muhtaç!
Zülümler bitsin,
insanlar huzur bulsun,
dünyamız cennete
dönüşsün istiyorsak
çağın insanına İslamı
iyi anlatmalıyız.
Hem yaşamak hem
de örnek olmak suretiyle tebliğ görevimizi
yerine getirdiğimizde
kardeşliği, barışı ve
huzuru çağımıza hakim kılmış olacağız.
Bu görev hepimizin görevi olup, Yüce
Allah’ın bizi yüklediği
kutsal bir vazifedir.

Mustafa Fakı'dan
Azerbaycan Açıklaması

İstanbul Avrupa ve Anadolu
Yozgat Dernekler Federasyonu
Başkanı Mustafa Fakı; “Biz can
kardeşiyiz biz kan kardeşiyiz biz
Azerbaycan’ız” dedi.
Azerbaycan’ın bağımsızlık
günü dolayısıyla bir kutlama
mesajı yayınlayan Fakı, her
zaman ve her yerde Can
Azerbaycan ile iki devlet tek
millet olacaklarını söyledi.
Fakı’nın mesaj yüklü
açıklaması şu şekilde: “Türkiye
ve Azerbaycan’ın ‘dost ve
kardeş ülke’ olduğunun altı kalın
çizgilerle çizen “‘Artık hesap
vakti geldi’ diyen Azerbaycan,
kendi göbeğini kendisi kesmek
zorunda kalmıştır dedi. x
Türkiye ve Azerbaycan olarak
aramızda yıllardır süregelen
kadim bir dostluk ve kardeşlik
hukuku söz konusudur.
Türkiye ve Azerbaycan
hükümetleri hem siyasi arenada
hem de toplum nezdinde
dostluk ve kardeşliklerini
fiilen ortaya koymuş, her türlü
şart altında, hiçbir dünyevi
menfaate dayanmaksızın dile
getirmişlerdir.
İstanbul Avrupa ve Anadolu
Yozgat Dernekler Federasyonu

olarak, Ermenistan çetelerinin
yaptığı kabul edilemez
ve hadsiz tahrikkarlığa ve
yıllardır süregelen bu acımasız
zulümlerin karşısında duruyor
ve kınıyoruz ve aynı şekilde
Azerbaycan devletinin ve
halkının yanında olduğumuzu
bütün dünyaya bildiriyoruz.
Biz kardeşiz ve kıyamete
kadar birbirimize sahip çıkmak
için varız. Bu kardeşlik bağımızla
birlikte bugün de Azerbaycan’ın
tam yanındayız. Her koşulda,
her dönemde, her türlü zorlukta
kalplerimiz ve milletimiz birdir.
İki devlet olsak da
Türkiye ve Azerbaycan tek
bir millettir. İstanbul Avrupa
ve Anadolu Yozgat Dernekler
federasyonu Olarak bizler
dualarımızla kardeş ve dost
ülke Azerbaycan’ın yanında
olduğumuzu bir kez daha
belirtmek istiyor. Şehit olan
kardeşlerimizin makamları ali
olsun yaralılarımıza acil şifalar
diliyor ve şu anda, cephede
gazada olan kardeşlerimizin
de gazaları mübarek olsun
diyoruz. Karabağ Azerbaycan’dır,
Azerbaycan Türkiye’dir” dedi.
Tarık YILMAZ

16 milyonluk katkı sağlayacak
Yerköy’de yapımı devam
eden İnandık Barajı inşaatının
tamamlanması ile 2020 yılı birim
fiyatları ile milli ekonomiye 16
milyon katkı sağlaması
hedefleniyor.
Yerköy’de yapımı
devam eden İnandık
Barajı inşaatının
tamamlanması
ile 2020 yılı birim
fiyatları ile milli
ekonomiye 16
milyon katkı sağlaması
hedefleniyor. Devlet Su
İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız,
DSİ’nin Yozgat’a yaptığı yatırımlarla
toprakları suyla buluşturmaya devam
ettiğini söyledi. Yapılan çalışmaların
taşkın riskini de azaltmaya devam

ettiğini anlatan Yıldız, “Yozgat ili ve
ilçelerinde son dönemde yapılan
su yapılarının artması bölgedeki
tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde
de önemli rol oynamaktadır” dedi.
Bu kapsamda çalışmaları
devam eden Yerköy
İnandık Barajı İnşaatında
SSB(Silindirle Sıkıştırılmış
Beton) imalatına
başlandığını belirten,
Yıldız, “İnandık Barajı
depolayacağı 31bin 10
milyon metreküp su ile
Belkavak, Göçerli, Buruncuk,
Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin
bir kısım tarım arazilerinin de içinde
bulunduğu toplamda 28 bin 750
dekar tarım arazisinin sulanması
sağlanacak” dedi. Eda DEMİREL

İl Başkanı Tekin Irgatoğlu
katılımcılara teşekkür etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, yapılan 13’ncü Olağan Kongre
sonrası İl Başkanı seçilmesinin ardından sosyal
medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak
teşekkür etti.
MHP Yozgat İl Başkanı Irgatoğlu yaptığı
açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan
Kongresinde Divan Başkanlığımızı Sayın Genel
Başkan Yardımcımız Hidayet Vahapoğlu'nun
Yaptığı Katılımlarıyla Bizleri Onurlandıran Aksaray
Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı, Malatya Milletvekilimiz
Mehmer Fendoğlu, Yozgat Milletvekilimiz Ethem
Sedef'e ve Değerli Dava Arkadaşlarıma Ayrı Ayrı
Teşekkür Ediyorum. Allah Birlik ve Beraberliğimizi
Daim Etsin. Allah Çıkmış Olduğumuz Bu Kutlu

Yolda Bizleri Muvaffak Eylesin. "Ülkücü, Ülkücünün
Öz Gardaşıdır" Sözünü Her Fırsatta Tavrı ve
Davranışlarıyla Doğrulayan Değerli Milletvekilimiz
Ethem Sedef'e İl Başkanlığı Adaylığım Sürecinde
Desteklerinden Teşekkür Ediyorum.
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNİN
HER KONGRESİ BİR TOYDUR
Milliyetçi Hareket Partisinin Her Kongresi Bir
Toydur diyen İl Başkanı Irgatoğlu,
“Toyumuza Katılan, Telefon Eden, Sosyal Medya
Üzerinden Tebrik Eden ve Gönüllerimizin Bir Olduğu
Teşkilat Başkan ve Mensuplarımıza, Değerli Dava
Arkadaşlarıma , Eşime, Dostuma ve Akrabalarıma
Teşekkür Ediyorum. Allah Yar ve Yardımcımız Olsun”
dedi. Tarık YILMAZ
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Bir Kıbrıs Gerçeği ve Devlet Adamı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi Kıbrıs,
stratejik olarak ve
Türkiye'nin ulusal
güvenliği açısından
çok büyük bir önem
taşımaktadır. Adadaki
Türk varlığının korunması, Türkiye açısından hayati öneme

sahiptir. ... Eğer Kıbrıs'ın kaderi de Girit'e
benzerse, bu vebalin
altından ne Kıbrıs ve
ne de Türkiye kalkabilir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kimilerinin gördüğü gibi küçük bir adadan ibaret
sayılmayacak kadar
değerli bir siyasi ve
jeopolitik öneme sahip.
Kıbrıs…
Bizatihi uzaktan
bakılmayacak kadar
önemli bir vatan toprağı Kıbrıs.
Kıbrıs’ın kuzeyi-güneyi değil, topyekün
bizim gibi gören bir
Türk olduğumu ayrıca
belirtmek isterim.

Ki, devletimin de
bu hassasiyetlere sahip olduğunu çok iyi
biliyorum.
Mekanı cennet
Rauf Denktaş’tan
sonra maalesef Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüzümüz
gülmemiş.
Kendi içinde ve dünyada kendi kendine
yetemeyen bir Türkiye ve bununla birlikte
etkinliğini hissettiremeyen bir ülkeydik.
Türkiye’nin Akdeniz’de, kendi kara
sularında dahi arama
faaliyetlerine müdahale etme hadsizliğinde olan bir dünya
varken karşımızda
Kıbrıs’ı bir avuç vatan

toprağı olarak görmemek gerekir.
Peki bu durumu
nasıl ortaya koyacak,
niyetinizi aksiyoner
bir duruş sergileyerek
göstereceksiniz.
Son dönemde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti
dış dünyada ortaya
koyduğu duruşla hem
içerdekilere hem de
dış dünyaya parmak
ısırtıyor.
Kıbrıs seçimlerinde Türkiye bu kez işi
şansa bırakmayarak
bir kez daha varlığını
ispat etmeyi başardı.
Mustafa Akıncı ile
Türkiye’nin düşürülmek istendiği durum
malumunuz.
Hal böyle iken Er-

sin Tatar’ın kazanması bir istiklal ve istiklal mücadelesi oldu
ülkemiz adına.
Vatan artık sınırları
ile çizilmiş kara toprağı olmuyor.
Vatan sınırların
ötesinde ortaya koyduğunuz irade kadar
güçlü, irade kadar
özgür, irade kadar
müreffeh.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, özellikle yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay ile en başından
bu tarafa seçim sürecinde önemli çalışmalar yürüttü.
Kıbrıs’ta, devletimizin varlığını bitirmek isteyenlerin

seçim oyunlarına müsaade edilmedi.
Şaibesiz ve karanlıkta kaybolmuş bir
seçim yerine halkın
iradesine sahip çıkması için mücadele
edildi.
Ve şükürler olsun
sonuca ulaştık!
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Ersin Tatar, teşekkür
konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’a da teşekkür etti.
Oktay’ın bu süreçte
bir devlet adamı olarak ortaya koyduğu
duruş hem ülkemiz
hem de memleketi
Yozgat adına bir gu-

KIBRIS FATiHi

rur vesilesi oldu.
Günlerdir devam
eden, çok ince bir
çizgide, hassas terazide yürütülen çalışmalar Kıbrıs’ın gerçek
manada vatan toprağı
olarak kalması adına
önemli oldu.
Yavru vatan…
Can vatan…
Kaygılar sona erdi.
Bundan sonrası elbette ki dünden daha
zor.
Her engel yeni engelleri karşımıza çıkarsa
da vatan sevdalısı
Sayın Oktay gibi devlet adamları, dava
adamları oldukça Allah’ın izni ile verilen
mücadelede muzaffer
olunacaktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay'a teşekkür etti

ORAN Personel

alacak

Kıbrıs Türkü basiretli davrandı, adanın
Türkiye ile bağlarının kopmasının ve ülkemizin
Akdeniz’deki elinin güçlenmesinin yolunu açtı.
Bu zorlu seçimi ikinci turda kazanan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim galibiyetinin
ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve süreci başından
sonuna yerinde danışman kadrosu ile takip
eden yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’a
teşekkür etti.
Kıbrıs Türkü basiretli davrandı, adanın
Türkiye ile bağlarının kopmasının ve ülkemizin
Akdeniz’deki elinin güçlenmesinin yolunu açtı.
Bu zorlu seçimi ikinci turda kazanan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim galibiyetinin
ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve süreci başından
sonuna yerinde danışman kadrosu ile takip
eden yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’a
teşekkür etti.
Türkiye’nin gerek Kıbrıs gerekse
Akdeniz’deki elini güçlendiren seçim sonucun
sandığa yansımasında Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın ülkesi adına yürüttüğü
çalışmalar etkili oldu.
"Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC’yi
ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız” ve
“Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı
koparamayacaklar” dedi.
KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk
turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci
turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Resmi olmayan
sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP)
adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak,
seçimin galibi oldu. Bağımsız aday Mustafa
Akıncı ise oyların yüzde 48,26'sını aldı.
EROĞAN VE OKTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim
galibiyetinin ardından zafer konuşması yaptı.
Tatar, “Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi
ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız” ifadelerini
kullanarak, “Başta Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a

da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar
olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi
verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile
birlikte olmaktan onur duymaktayım” dedi.
SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, Türkiye için önem arz eden Kıbrıs
seçimlerini danışman kadrosu ile başından
sonuna yakından takip ederek, adanın ülkemiz
ile bağlarını koparmaya çalışan dış güçlerin
oyunlarına da dur demiş oldu.
İlk defa Türkiye’nin desteklediği adayın
kazandığı seçim sonucu, aynı zamanda
ülkemizin Akdeniz’deki etkisini de artıracak
şekilde sandığı yansıdı. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’ın yoğun bir mesai ile
takip ettiği süreçte işi şansa bırakacak tüm
detaylar dikkate alınarak titiz bir çalışma
yürütüldü. Özellikle Mustafa Akıncı’nın
kazanması ihtimali üzerinden karanlık politika
yürütmek isteyenlere de böylelikle seçim
öncesi fırsat tanınmamış oldu.
OKTAY TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı
seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"KKTC'de bugün demokrasi bayramı var."
ifadesini kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs
Türk halkının demokrasi kültürünü tüm
dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde
Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı
içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının,
sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile
KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü
kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı
olmasını diliyorum."
TATAR’DAN ANLAMLI MESAJ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)
yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine oy
veren, vermeyen herkese teşekkür eden Tatar,
“Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk
halkı kendi iradesini sandığa yansıtarak beni
Cumhurbaşkanı seçmiştir.
Ben oy verenlere de vermeyenlere de

teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli
olan kutuplaşmak değil birlik beraberlik içinde
KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmektir.
Demokrasi sınavına katkı koyan diğer adaylara
da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tatar, “Tabii ki pandemi döneminde
yaşanan sıkıntılar, ekonominin büyük sıkıntı
içine girmesi, kamu maliyesinde yaşanan
sıkıntılar ve bize büyük destek vererek
anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür
ediyorum. Gerilim artık geride kalmıştır,
KKTC'yi ileriye nasıl taşırız ona bakacağız. Ben
Cumhurbaşkanı olarak KKTC'yi daha ileriye
taşımak için, onurlu bir yaşam için çalışacağım.
Müzakere masasında başı dik ve onurlu bir
şekilde bulunacağım. Ezik değil. Tarafsızlığımı
koruyarak toplumsal uzlaşı ile Anayasal
sorumluluk çerçevesinde çalışacağım" dedi.
“HİÇBİR ZAMAN BİZİM TÜRKİYE İLE
BAĞIMIZI KOPARAMAYACAKLAR”
Türkiye ve KKTC ilişkilerine vurgu yapan
Tatar, “Ne mutlu bize ki 74 barış harekâtıyla
devletimiz kurduk. Tüm dünyaya seslenmek
istiyoruz. Bu egemenlik meselesi çok önemlidir.
Çözüm modeli ne olursa olsun biz var olmaya
devam edeceğiz. Hiçbir zaman bizim Türkiye
ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk
halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya
devam edecek. Önemli olan sorumluluğumuzun
bilinci içinde tuzaklara düşmemek” ifadelerini
kullandı.
“HİÇBİR ZAMAN YILMAYACAĞIZ.
EGEMENLİĞİMİZE, BAĞIMSIZLIĞIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Tatar, “Tüm dünyaya buradan seslenmek
istiyorum. Siz hala daha Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ne direk uçuşlara
müsaade etmiyorsunuz. Gençlerimizi spor
müsabakalarında reddediyorsunuz. Oynanan
oyun, Kıbrıs Türkünü ezmek ve yıldırmak. Asla
böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi Sarayönü
Meydanı'ndan haykırmak istiyorum. Hiçbir
zaman yılmayacağız. Egemenliğimize,
bağımsızlığımıza sahip çıkacağız” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat Valiliği ORAN Kalkınma
Ajansının personel alacağını duyurud.
Valilikten yapılan açıklamada;
"Kayseri, Sivas ve Yozgat
illerinin kalkınması ve gelişmesine
hizmet etmek isteyen, yetenekli,
dinamik, analitik düşünebilen, takım
çalışmasına yatkın, kendine güvenen,
iletişime açık, pozitif düşünen,
üretken, değişen çalışma koşullarına
uyum sağlayabilen, bir veya birden
çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim
ve seyahat engeli olmayan 5 (beş)
Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri olarak
görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki)
Destek Personeli alımı yapılacaktır."
ifade edildi.
ORAN Kalkınma ajansı internet
sitesinden yapılan açıklamada ise;
T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN)’na ,15/7/2018 tarihli ve 30479
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4
sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
187 nci maddesin ikinci fıkrasının
(g) bendi ve 200 üncü maddesi ile
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 28
inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine dayanılarak hazırlanan
ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde;
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin
kalkınması ve gelişmesine hizmet
etmek isteyen, yetenekli, dinamik,
analitik düşünebilen, takım
çalışmasına yatkın, kendine güvenen,
iletişime açık, pozitif düşünen,
üretken, değişen çalışma koşullarına
uyum sağlayabilen, bir veya birden
çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim
ve seyahat engeli olmayan 5 (beş)
Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri olarak
görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki)
Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın
merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın
faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat
illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle,
personel alım ilanına başvuran ve
sınavda başarılı olan adaylar bu
illerden Ajans’ın uygun göreceği
herhangi birinde çalışmayı kabul
ve taahhüt etmiş sayılırlar. (Hukuk
müşaviri Ajansın merkez çalışma
ofisinin yer aldığı Kayseri’de görev
yapacaktır.) Eda DEMİREL
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İSMAİL
CENAN
Belediyedeki günlerimiz bazen zor bazen
de kolay olarak geçiyordu. Kamyonlarda
çalıştığımız zamanlar
kolay geçiyordu. İnşaat işlerinde vakit zor
geçerdi.
Kamyonlar tamperli olduğundan
Yerköy'den kumu doldurduğumuz zaman
Yozgat'a kadar kamyonun üstünde dinlenerek gelirdik. Belediyenin bir de 745 lik Man
kamyonu vardı. Arada
sırada bu kamyonda
çalışırdık. Tahta kasalı
bu kamyona düştük
mü Allah belamızı verirdi. Çok yorulurduk.
Bu kamyonu hem doldur hem de boşalt bizi
mahvederdi. 16-17

tonluk yük alırdı.
Bu kamyonu doldurmak büyük bir
dertti. Bu kamyonu
Aslan Tangöncü Abim
sürerdi. Kendisi 6 sene
önce rahmetlik oldu.
Aynı zamanda belediye garaj amiriydi.
Bu kamyonu bundan
başkası süremezdi. Bir
gün bu kamyonu Abbas Gürses Abime vermiş. Abbas Abim anlatırdı: “Çok acemilik
çektim. Sorgun'a tam
4 saatte gittim derdi.
Gelirken epey alıştım
1 saatte Yozgat'a geldim.” derdi. Sonradan
çok rahat bir şekilde
kullandı.
Bir gün Halil Ağa'nın
Ford kamyonuyla
Yerköy'den kum çekiyoruz. Kumu doldurduk. İğde ağaçlarının
altında dinleniyoruz.
Şoför Halil Ağa Dursun
Ağa'ya takılmak için
başka planlar hazırlıyordu. Halil Ağa burnundan ameliyat olduğu için burun kemiği
yoktu. Elini burnuna
çöktüğü zaman burnu
dümdüz olurdu. Dur-

sun Ağa dedi ki: “Bak
benim burnuma. Şöyle
bir bastırırsan burnum
düpdüz oluyor. Aha
şöyle dedi gösterdi.
Gel senin de burnuna bakalım benimki
gibi düpdüz oluyor
mu?” dedi. Ben usulca
Dursun Ağa'ya sakın
yanına gitme. Burnuna vurup kanatacak
dedim. Dursun Ağa da
artık maymun gözünü
açtı. Yanına geleyim
de burnuma vurup
kanatır mısın dedi.
Yanına gitmedi.
Bir gün Dursun Ağa
itfaiye çavuşlarının
yanında dururken çavuşlardan biri Dursun
Ağa al şu destiyi yanan hamamdan doldur. Oranın suyu iyi
oluyor. Başka yerden
doldurma diyor. Dursun Ağa da ne bilsin
yanan hamamın kadınlar hamamı olduğunu.
Yanlışlıkla kadınların
soyunduğu kabinlere
giriyor. Kadının biri gel
de çamaşırımı giydir
diye Dursun Ağa'yı
tersliyor. Dursun Ağa
utancından kıpkırmızı

kesiliyor. Hemen ordan
uzaklaşıyor. Bir daha
beni suya hamama
salman rezil oldum
diyor. İtfaiyeciler de
kasıla kasıla gülüyor.
Bir de Yakup Ağa
diye bizimle çalışan
gariban bir abimiz vardı. Hayatına küsmüş
gibi çok durgun bir
hali vardı. Bu da maviş
gözlü, üzgün bakışlı
bir abimizdi. İçine kapanık, çok konuşmaz
kimseye takılmazdı.
İyi çalışırdı. Sigarasını
ağızlıkla içerdi. Ağızlığı
hiç ağzından düşmezdi.
Bir gün şoför Kürdün Kadir'i kızdırmışlar. Kadir Abi bağırıp
çağırıyor. Yakup Ağa
da ona çatla Kadir
patla Kadir diye konuşuyordu. Herkesi güldürüyordu. Kadir Abim
çok sinirliydi. Ona
takılıp kızdırmaktan
zevk duyuyorlardı. Bir
gün bir itfaiye çavuşu
elindeki boş tenekeyi
havaya atıyor teneke
büyük bir gürültü ile
Kadir Abimin ayağının
dibine düşünce Ka-

dir Abi çok korkuyor
sıçrıyor. Ağzına gelen
küfürü savuruyor. İtfaiyeciler de gülüyor.
Bazen biri geliyor usulca başından tasla su
boşaltıyor. Ona da çok
kızıyor ağzına geleni
sayıyor.
Kadir Abi araba
sürerken biri geliyor
hop hop Kadir Abi acele hemen dur. O da
acı fren yapıp duruyor.
Ne oldu diyor? Kadir
Abi teker dönüyor diyor. Kadir Abi buna da
ağzına geleni söyleyip
gidiyor.
Kadir Abi'nin bir de
atasözü vardı: "Laf
biliyorsan konuş lafından ibret alsınlar, laf
bilemiyorsan sükût et
seni bir insan salsınlar." derdi. Bu sözü
devamlı söylerdi. Bir
gün Kadir Abi arabanın
tamiri ile uğraşıyor. Bir
türlü onaramıyor. Canı
çok sıkılıyor. Bir tane
arkadaş Kadir Abi'ye
Kadir Abi onu şöyle
yapsan olur herhalde dedi. Kadir Abi bu
arkadaşa baktı baktı.
Sonunda ona müsteh-

cen bir şekilde cevap
verdi. Arkadaş mahcup
oldu. O şekilde cevap
vermese iyi olurdu.
Kadir Abi'ye şoförler
kahvesini önünde şoför
arkadaşları takılıyor
kızdırıyorlardı. Biri
gelip başından tasla su
döküyor. Kadir Abimi
çok zor durumda bırakıyorlardı. O da çok
sinirlendiği zaman kazağının altından beline
doladığı zinciri çıkarıp
savuruyordu. Haydi,
gelin de göreyim şimdi
diyordu.
Babam rahmetli olunca Kadir Abi'yi
babamın et arabasına
verdiler. Kadir Abi beni
belediye halinde görünce çağırdı. Arabaya
bindirdi. O an babamın
sürdüğü arabada Kadir
Abi'yi görünce başım
öyle hızlı döndü ki
duran et kamyonunu
hızla geriye doğru gidiyormuş gibi hissettim.
Kadir Abi araba geri
kaçıyor fren yap dedim. Kadir Abi anladı.
Yavrum senin başın
dönüyor. Üzülme dedi.
Baş sağlığı diledi. O da

çok geçmeden rahmetli oldu.
Bir de Abbas Gürses Abim vardı. O da
arasıra çok sinirlenirdi.
Bizimle çalışan Yakup Ağa ona da “Cinli
Abbas cinlendi, Cinli
Abbas cinlendi” derdi.
Herkesi güldürürdü.
Belediyenin bir de
jipi vardı. Her zaman
aynı yerde dururdu.
Siyah bir köpek de
devamlı bu jipin altında yatardı. Yakup Ağa
bu köpeği ne zaman
görse jipin iti gidiyor
jipin iti geliyor derdi.
Çok saf, gariban bir
abimizdi.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya buluşmak
üzere yazımı Yozgat
Sürmelisi'nin bir beyiti
ile bitiriyorum. Hepinize selamlar saygılar
sevgiler...
Dola kollarını dursun boynumda
Ayrılık yoğudu benim gönlümde
Bu gecede misafirim
koynunda
Sabah oldu diye
uyartma beni.

İş İnsanı Zafer Özışık'ın Konuğu Oldu

Sakarya Emniyet'inin

Yozgatlı Müdürü

Yozgat’ın emniyet teşkilatına kazandırdığı yiğit isimlerden Sakarya Emniyet
Müdürü Fatih Kaya, Zafer Türk Mutfağında İş İnsanı Zafer Özışık’ın konuğu oldu.
Yozgat’ın Sorgun
İlçesine yaşayan annesini
ziyaret eden Sakarya
Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, dönüş yolunda İş
İnsanı Zafer Özışık’ın da
konuğu oldu. Yerköylü İl
Emniyet Müdürlüğü Basın
Protokol Şube Müdürlüğü
Tanıtım ve Medya
Sorumlusu Polis Memuru
Murat Ünal ile gerçekleşen
ziyarette memlekete dair
samimi bir sohbet ortamı
oluştu. 2017 yılının Ağustos
ayından bu tarafa Sakarya
Emniyet Müdürlüğü
görevini yürüten Kaya’ya
memleketine olan
sevdasından dolayı
teşekkür eden Özışık,

emniyet teşkilatına
kahraman mensuplar
kazandıran Yozgat’ın
her zaman bu isimlerle
gururlandığını söyledi.
Özışık, Sakarya Emniyet
Müdürü hemşerimiz Fatih
Kaya ile Basın Protokol
Şube Müdürlüğü Tanıtım
ve Medya Sorumlusu Polis
Memuru Murat Ünal’a
görevlerinde başarılar
diledi.
2017 YILINDA
GÖREVE BAŞLADI
1990 Yılında Polis
Akademisinden mezun
oldu. Daha sonra, Ankara
Üniversitesi Hukuk
Fakültesini bitirerek,
TODAIE' de Kamu Yönetimi

yüksek lisansı yaptı.
Ankara, Iğdır, Konya, Elazığ
İl Emniyet Müdürlüklerinde
çeşitli görevlerde çalıştı.
Değişik meslek içi kurslara
katıldı, bir çok kursta eğitici
olarak görev aldı. Asayiş
Daire Başkan Yardımcısı
görevini yürütmekte iken 1.
Sınıf Emniyet Müdürlüğüne
terfi etti.
Teftiş Kurulu
Başkanlığında Polis
Başmüfettişliği görevini
yürütürken 20 Ocak 2015
tarihinde Bitlis İl Emniyet
Müdürü olarak atandı.
20 Ağustos 2017 tarihli
kararnameyle Sakarya İl
Emniyet Müdürü olarak
atandı. Tarık YILMAZ

ÖĞRENCİLERİ BİLİMLE BULUŞTURAN PROJE
Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
Birlik Atölyeleri projesi öğrencilerin geniş kapsamlı
katılımı ile Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler
gerçekleştirildi. Türkiye’de 8 ilde gerçekleştirilen
proje kapsamında kurulan atölyelerde 4-15 yaş
arası öğrenciler, 50 farkı deneyle tanışmış oluyor.
Proje ile ilgili açıklama yapan Yozgat Belediye
Başkan Yardımcısı, hazırlana projenin öğrencileri
bilimle buluşturduğunu söyledi.
Projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını
belirten Tanışman, “Burada gördüğünüz gibi
biyoloji atölyesi, kimya atölyesi, fizik atölyesi
var. Kurulan atölyelerde öğrencilerimiz bilim ile
buluşuyor.
Bunun yanında öğrencilerimize çeşitli hediyeler
de veriyoruz. 600 öğrenciye ulaşma hedefindeydik.
Şu anda yüzde 90 doluluk oranındayız” ifadelerine
yer verdi.
İLK DEFA ANADOLU’YA AÇILDI
Bilim sahası projesi için Yozgat’ta olduklarını
belirten Kartal İmam Hatip Lisesi proje
koordinatörü Ersin Ertürk, de projenin ilk defa
Anadolu’ya açıldığını söyledi. Proje sayesinde

çocukların bilim dünyası ile tanıştıklarını dile
getiren Ertürk, “Bu proje aslında ilk defa Anadolu’ya
açılmış oldu. Daha önce 11 ülkede 14 şehirde 18
farklı etkinlik yaptık 5. Yılımızda da Anadolu’dayız.
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik atölyeleri var.
Oralarda bilimin eğlenceli dünyasını çocuklara
göstermeye çalışıyoruz. Her atölyede en az 10 tane
deney var. Çocuklar özellikle pandemi döneminde
okullarına gidemiyorlar ama burada yaklaşık 50
farklı deneyi görmüş oluyorlar. Bu şekilde bir
etkinlik organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Özellikle
kimya atölyesinde fizik atölyesinde ve biyoloji
atölyesinde merak olduğunu görüyoruz. İlk kez
mikroskoptan gözlem yapan çocuklar var. İlk kez
elektrik deneyi ile tanışan çocuklar var. Robotik
ve kodlama ile kısa bir eğitim alma imkânları var.
Burada onları deneyimleyebiliyorlar. Bizim burada
amacımız hem okul müfredatında gerçekleşen
deneylerin bir kısmını onlarla buluşturmak hem de
bilim ve teknoloji ile ilgili merakı arttırıp çocukları
bu alana ilgili olduğu alanları keşfetmelerini
sağlayıp ilerde bilim insanı olmalarını teşvik etmek”
şeklinde konuştu. Eda DEMİREL
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HÜSEYİN
KOÇ
“Para kazanabildin
mi?” dediğimde “Allah bereket versin”
ifadesini çok saf ve
temiz kullandı...
Ayakkabı boyamak
için dükkânımın önüne gelen minik İsmail’in konuştukları beni
çok duygulandırmıştı.
Boya işi bitince parasını öderken dedim
ki:

-İsmail madem
evinizde televizyon
yok, ben TV tamircisiyim. Yarın gel sana
bir siyah beyaz TV
hediye edeceğim.
İsmail çok heyecanlandı, çok
sevindi. İş yerimin
karşısındaki emekliler parkına ayakkabı
boyamaya giderken
sevinçten uçuyordu…
Durumu iyi olan
aileler renkli TV
alınca siyah beyaz
TV’lerini getirip dükkânımıza bırakıyordu. O zaman döner
komütörlü 61 ekran
çatı antenle çalışan
bir televizyonu ve
kablosunu akşamdan
hazırladım.
Ertesi gün mesai
başladı. Dükkânın

önünde oturup İsmail’in gelmesini bekledim. Bir süre sonra
bizim boyacı belirdi.
Boya sandığı omuzundaydı ama karşı
kaldırımdan geçiyordu. Direkt bana ve
dükkâna bakmıyor
ama yan gözle süzüyordu. Demek ki
genlerden gelen bir
onur ve haysiyet vardı.
“İsmail!” diye seslenince bu, beklediği
bir nida olsa gerek
hemen sevinçle “buyur amca!” dedi.
İnanın bu sevinci
ve söylediği “amca”
kelimesini hayatım boyunca unutamadım… Benim
ağabeyim ve erkek
kardeşim olmadı-

ğı için bana ilk kez
böyle candan bir
“amca” diyen olmuştu. 23 yeğenim var,
“dayı” diyen çok ama
“amca” diyen hiç
yoktu. Dedim ki:
“İsmail, amcam
sen şimdi emekliler
parkında ayakkabı
boyacılığına devam
et. Ne zaman yorulup
yeter dersen yanıma
gel. Bak dükkânda
sana söz verdiğim televizyon hazır. Akşamüzeri gider takarız”
dedim.
“Tamam amca”
diye çok sevinerek
yanımdan ayrıldı.
Yaz dönemi günler
uzundu. Saat 17.00
sularında İsmail geldi.
“Amca ben geldim”

dedi.
“Para kazanabildin
mi?” dediğimde “Allah bereket versin”
ifadesini çok saf ve
temiz kullandı.
Hazırladığım siyah
beyaz TV ve malzemeleri aracıma koyup
çırak ile birlikte İsmail’in evine gittik.
Babası evdeydi.
TV’yi evde monte
ettikten sonra çıkıp
çatıya da monte etmek gerekiyordu.
Babasının beden hareketlerinden huzursuz olduğunu anladım. İsmini sordum,
“Mehmet” dedi. Yaşça benden büyüktü.
Kendisine “Kafanda
soru işareti var ama
yanlış anlayacak
bir şey yok Mehmet

Amca”, dedim. “Ben
de üç çocuk babasıyım. Köyden gelmiş
fakir bir ailenin çocuğuyum. Yokluğun ne
olduğunu çok iyi bilirim” diyerek durumu
anlatıp rahatlatmaya
çalıştım.
Yıllar geçti. Galericilik yapıyorduk.
yeni olduğumuz için
hadiseyi bir araç
almışız. Kırşeher’e
temiz kağıdı için gittim. Ama trafik polisi
dosyayı aldı. Kontrol
ederken, başka komisere telefon geldi.
Yakaladık komiserim,şu anda bankanın
önünde dedi. İki polis
gel bakalım diye beni
parmaklıkların arkasına attılar. Her gelen hain gibi bakıyor.

Bu arada polisin biri
baktı, aman komiserim bu abi Yozgatlı.
Yozgat’ın tanınmış
ailelerinden diye beni
müdafaa ediyor. Sesi
geliyor. Komiser çağırdı bu arabayı aldığına geri ver dedi ve
beni bıraktı. Ben hemen polise teşekkür
ettim. Kim olduğunu
sordum. Amca beni
tanımadın, ben boyacı İsmail. Şimdi Allah
beni sana gönderdi.
Sen hani bana siyah
beyaz televizyon verdinya. Hiç seni unutmadım amca dedi.
Elimi öptü. İsmail
çakı gibi bir polis
olmuş.
Beni cezadan kurtardı.
Sevgilerimle...

Maske cezası!
Yozgat Valiliği tarafından korona virüs
denetimleri aralıksız devam ediyor.
Özellikle maske kuralına uymayanlara cezai
işlem uygulanıyor.
Denetimlerin ve kurallara uymayanlara
uygulanacak cezai işlemlerin devam edeceğini
belirten Yozgat Valili tarafından şu açıklama
yapıldı; “ Koronavirüs denetimlerimizi aralıksız
olarak sürdürüyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli
işlemleri uyguluyoruz. Ceza için değil, kendimizin
ve çevremizdekilerin sağlığını korumak için lütfen
kurallara uyalım.” Eda DEMİREL

ÖĞRETMEN KIRTASiYE HAZIR

Öğretmen Kırtasiye Sahibi Kadir Kayıkçı, pandemi döneminde
eğitim öğretime hazır olduklarını söyledi. Korona virüs tedbirlerini
aldıklarını ve kendileri için önemli olanın halkın sağlığı olduğunu
ifade eden Kayıkçı, “Bu sene malum biraz farklı bir eğitim
öğretim sezonu olacak çünkü pandemi dönemi var. Elimizden
geldiğince yeni eğitim öğretime yönelik çalışmalarımızı
yaptık. Kırtasiyemize malzemelerimizi getirdik, eğitim
setlerimiz hazır. Tabi ki öncelikle sağlık diyoruz yani
halkımızın da dikkat ederek , biz ticaret yapacağız ama
öncelik halkımızın sağlığı” dedi.
KAMPANYALAR VAR
Kayıkçı, yeni dönemde kırtasiye malzemelerinde çeşitli
kampanyaları bulunduğunu belirterek, “Yeni sezonda
kampanyalarımızla hazırız. Her türlü malzemelerimiz
hazır. Aynı normal açılıyormuş gibi hazırlık yaptık.
Milli eğitim bakanımızın açıklamasıyla beraber
pazartesi günü de okulların büyük bir çoğunluğu
açıldı. İnşallah bu süreci beraber atlatacağız”
şeklinde konuştu.
ÇEŞİT BOL FİYAT UYGUN
Yozgatlıları alışveriş yapmaya davet eden
Kayıkçı, “Müşterilerimiz buyursun gelsinler
çeşitlerimiz bol fiyatlarımız uygun. Eğitim

huzuru toprakta buldu

öğretimde ki arkadaşlara bu yeni eğitim öğretim yılında hayırlı
bol kazanç diliyorum. İlçelerde de tabi ki arkadaşlarımız da var.
Eğitim öğretim yılına giriyoruz, herkes hazır, Orda da çalıştığımız
arkadaşlarımız da var, yetişebildiğimiz her noktaya eğitim
veriyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.
ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIKLI
Kayıkçı, ürünlerinin üzerinde fiyatlarının yazdığını
ve uygun fiyatlı satış yaptıklarını anlatarak, “Güzel
kampanyalarımız var. En kaliteli A4 kağıdı sadece 15.50
liradan veriyoruz. 72 yaprak spiralli defterimiz 3.75
TL. Ürünlerimizin üzerinde fiyatları yazıyor halkımızın
bütçesine göre fiyatımız var. En önemli şey sağlık bütün
ürünlerimiz sağlıklıdır, üzerlerinde bütün belgeleri
vardır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bizlere
sahip çıksınlar. Kırtasiyecilerden alışveriş
yaparlarsa daha mutlu oluruz. Herkes kendi
sektörünü bilse, herkes kendi sektöründeki
kişilerden alışveriş yapsa daha güzel olur.
Bizde kendimizi daha çok geliştiririz ,
daha çok kişiyi istihdam ederiz , işimizi
geliştiririz diye düşünüyoruz” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL
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Gurbette
Birlik Zamanı

eskiyen adamlar lazım”

Bir dizi ziyaret için Yozgat’a gelen Bursa Marmara Yozgatlılar
Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Arslan, gazetemizi ziyaret etti.
Aslen Yerköy’lü olduğunu ve
Sılayı rahim için Yozgat’a geldiklerini
anlatan Arslan, Yozgat Valisi Ziya
Polat’ın daha önce Bursa’nın
Kestel İlçesi’nde kaymakamlık
yaptığını ve kendisini tanıdıklarını
kaydetti. Polat’ın Yozgat’a Vali
olarak atanmasından duydukları
memnuniyeti dile getiren Arslan,
“ Sayın Ziya Valimiz de Bursa’dan
tanıdığımız, sevdiğimiz, saygın bir
Kaymakamımızdı. Kestel’de görev
yaptı. Kestel’de herkes tarafından
sevilen sayılan bir bürokratımızdı.
Sayın Ziya Polat’ın buraya atanmasını
Yozgatlılar için büyük bir nimet
saymak gerekir. Valimizle görüştüm.
Kendisi de Yozgat’ı sevmiş. Reis’in
dediği gibi ‘ bize ayakkabısı eskiyen
insanlar lazım.’ Sayın Polat da
ayakkabısını oldukça eskitecek
gibi görünüyor. Bürokratlar için bu
çok önemli. Koltuktan ziyade halkın
adamı olmak. Halkın dertleriyle
dertlenebilmek önemli” ifadelerine
yer verdi.
FAALİYETLERİNİ ANLATTI
Bursa Marmara Yozgatlılar
Federasyonu olarak Bursa’da
yaşayan Yozgatlılara destek
olduklarını aktaran Arslan, “Bursa’da
yaklaşık 100 bin hemşerimiz
yaşamaktadır. Genellikle orta ve
alt ekonomik gelirleri olduğundan
dolayı biz bu hemşerilerimize, bu

pandemi nedeniyle bin 300 adet
A101 kartı alarak dağıtım yaptık. Biz
Ramazan zamanları yapardık. 500 ila
1000 arasında fakat bu pandemiden
dolayı işten çıkarılma, işten alma ve
yahut da çalışamama durumundan
dolayı ayrıca 15 ailemize kira
yardımı yaptık. Yalnız 1 aylık, 28
ailemize de elektrik, su makbuzlarını
ödeyerek bu hemşerilerimize destek
olmaya çalıştık. En önemlilerden
birisi de Bursa’da okuyan Yozgatlı
öğrencilerden 4 yıllık üniversite
öğrencilerimize her birine bir
burs veriyoruz. 40’a yakın şuan da
üniversite öğrencilerimize cüzi de
olsa bir destek oluyoruz. Geçen
hafta da yönetim kurulun da telefon
görüşmemizde tablet dağıtım kararı
aldık. Şuanda büyük bir ihtiyaç
olduğun dan biz onu da sosyal
medyada paylaşarak, Yozgatlı olan,
ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızın
çocuklarına vererek böyle bir açığı
da kapatmaya çalışıyoruz” şeklinde
konuştu.
YOZGAT DEĞİŞİYOR
Arslan, Yozgat’a her geldiklerinde
kentte yaşanan değişimi fark
ettiklerini belirterek, “Bu durum
bizi gururlandırıyor. OSB’lerin
kurulması ve bunun dışındaki
yatırımlar Yozgat’a büyük katkı
sağlayacaktır. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Fuat Oktay Bey, Sayın
Bekir Bozdağ bey efendime
söyleyim Cemil Çiçek beyler Allah
razı olsun. Bu saydığım isimlerin
hepsi bizim için değerdir. Sizin
Çamlık TV’nin huzurunda hepsine
teşekkür ediyorum. Bu yapılan
yatırımlar inşallah göçü engeller.
Rektör hocamızı da ziyaret ettik.
Üniversitenin de projeleri, atılımları
var. Öğrenci sayımız her geçen gün
artıyor. Bu anlamda Yozgat’ın da
değeri artıyor” ifadelerine yer verdi.
SİZDEN ÖĞRENİYORUZ
Çamlık TV ve Çamlık
Gazetesi’nin Yozgat’ın dünyaya
açılan kapısı olduğunu dile getiren
Arslan, “Yozgat’a dair ne varsa
Çamlık Medya’dan öğreniyoruz.
Kim Yozgat için taş üstüne taş
koyarsa Allah ondan razı olsun.
Çamlık TV, Çamlık Gazetesi sağ
olsun Tarık bey sayesin de, günlük
olan hadiseler yani güzel nabzını
tutuyorsun. Yozgat’tan haber almak
istiyor musun, Yozgat’ın nabzını
tutmak istiyor musun, Çamlık
Gazetesini Çamlık TV’yi bir takip
et her şeyi alırsın, bizim yüz akımız
bu televizyon, Yozgat’ta Türkiye
de uluslararası takip edilen bir
televizyon, kurucusundan emeği
geçenlerin hepsine teşekkür
ediyorum, Allah razı olsun” dedi.
Eda DEMİREL

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Veysel Filiz, Almanya
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya
geldi.
Yurt dışında Yozgat’ı temsil
noktasında önemli çalışmaların
altına imza atan Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu, bünyesinde sivil
yapılanmalarla istişaresini her
geçen gün güçlendiriyor.
Federasyon başkanı Veysel

Filiz, geçtiğimiz hafta içerisinde
Almanya’da AYDER yapılanmasını
görüşmek üzere Erdoğan
Karacabey ve arkadaşları ile bir
görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir
ortamda gerçekleşen görüşmenin
ardından Filiz, ev sahipliklerinden
ötürü Karacabey ve arkadaşlarına
teşekkür ederken gelecek hafta
Baden Württemberg ve Ulm
ziyaretlerinde bulunacağını
bildirdi. Tarık YILMAZ

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı
iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96
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Yozgatlı üreticinin

Huzuru toprakta
buldular

Kamyonet ve arı
kovanları yandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde
arılarını kontrol etmek amacıyla
ormanlık alana gelen
arıcının kamyoneti, elektrik
kontağından çıkan yangında
kullanılamaz hale geldi.
Yangın ormanlık alana
sıçramadan söndürüldü.
Olay, Kalemler
Mahallesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
Ahmet Atak, İlçe Tarım Müdürlüğü
tarafından yerleştirilmesi yapılan arı
kovanlarını kontrol etmek amacıyla 66 LU 174 plakalı kapalı
kasa kamyonetiyle Kalemler Mahallesi'ndeki ormanlık alana
gitti. Ahmet Atak, aracını park edip kovanları kontrol ettiği
sırada bir anda aracın ön bölümünde alevler yükselmeye
başladı. Araca ilk müdahaleyi orman işletme arazözü
yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de
müdahalesiyle araç tamamen söndürüldü.
KOVANLAR DA ZARAR GÖRDÜ
Gece Yozgat’tan Manavgat’a geldiğini, geceyi petrol
istasyonunda geçirdiğini belirten Ahmet Atak, “Arıların
bulunduğu yere geldiğimde aracımı durdurup indim. 20-30
metre yürüdükten sonra bir anda aracım alev aldı. Hemen
orman işletmeyi ve jandarmayı aradım” diye konuştu.
Olay yerinin yakınından tesadüfen geçen orman işletmesi
arazözünün müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale
geldi. Araç sahibinin, daha önce 2 kez daha aracında aynı
şekilde yangın meydana geldiğini söylediği bildirilirken,
aracın yakınında bulunan arı kovanları da yandı. İHA

Yozgat’ta bulunan
Alpaslan Türkeş Huzurevi
sakinleri pandemi nedeni ile
dışarı çıkamayınca soluğu
kendileri için hazırlanan
hobi bahçesinde aldı. Huzur
evi sakinleri bahçede doğal
ürünler yetiştiriyor.
Yozgat Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğüne bağlı Alparslan
Türkeş Huzurevinde yaşlılar
için toprakla ve doğa ile iç
içe vakit geçirebilecekleri
hobi bahçesi oluşturuldu.
Huzurevi sakinleri burada
hem sebzelerini yetiştiriyor
hem de zaman geçirerek
can sıkıntılarını gideriyorlar.
Doğal sebze ve meyve
yetiştirerek vakit geçiren
yaşlılar hem sağlıklı
besleniyor hem de korona
virüs sürecinde toprakla
uğraşıp stres atıyor.
Oluşturdukları hobi
bahçesinde domates, biber,
soğan, marul, salatalık
gibi ürünler yetiştiren
huzur evi sakinleri, boş

zamanlarını hobi bahçesinde
değerlendiriyor.
Huzurevinde kalan yaşlılar,
hobi bahçesinde çapadan,
ot biçmeye ve sulamaya
kadar bahçenin bakımını da
üstleniyor.
Hobi bahçesinde hoş
vakit geçirdiklerini söyleyen
83 yaşındaki Hasan Yıldırım,
“Hobi bahçesinde marul,

domates, salatalık gibi
mahsuller yetiştiriyoruz.
Buradan çok memnunuz,
zamanımızı burada geçiyoruz.
Yoksa biz çok sıkılıyorduk
8 aydır hiç dışarı çıkmadık.
Burada bu ürünlerle uğraştık
ve çok güzel vakit geçirdik”
dedi. 85 yaşındaki Mehmet
Güven ise “Hakikaten huzur
toprakta. Bilhassa yeşille,

toprakla uğraşıldığı zaman
insanlar kendini daha dinç
hisseder. Onun için huzurevi
müdürlüğünce sebze bahçesi
yapıldı. Burada gelip vakit
geçiriyoruz. Burayı ekiyoruz,
suluyoruz, biçiyoruz, ürünleri
topluyoruz. Burada huzur
buluyoruz. Burada hiç
yorgunluk hissetmiyoruz”
şeklinde konuştu. İHA

Otobüs devrildi
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde
belediye otobüsünün
devrilmesi sonucu 17 kişi
yaralandı. Kaza, Sorgun
ilçesi Hoşumlu Mahallesi
yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Sorgun
ilçesi Gülşehri Beldesine ait
Ali Yüce idaresindeki 66 LM
540 plakalı belediye otobüsü,

yol çalışması ve yağış
nedeniyle kontrolden çıkarak
devrildi. Kazada sürücü ile
birlikte 16 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla Sorgun
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının
iyi olduğu öğrenildi.
İHA

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Teknik Sorumlu Erhan Kayaaslan uyardı:

‘YOZGATSPOR’A ZARAR VERİR’
Teknik Sorumlu Erhan Kayaaslan, Yozgat Bozok Şehir stadyumunun tamamen yıkılmasının Yozgatspor 1959 FK'ya zarar vereceğine
dikkat çekti. Kayaaslan, şehir stadyumununun Türkiye ve Avrupada olduğu gibi bölüm bölüm yıkılması önerisinde bulundu.
DÜŞME POTASINA GİRER
Yozgat Bozok Şehir
Stadyumunun komple yıkılacağı
noktasındaki söylentileri
değerlendiren Erhan Kayaaslan,
“Yozgat stadyumu yıkılır da
Yozgatspor maçlarını dışarıda
oynayacak pozisyonuna gelirse
düşmenin en büyük adayı
olur. Yozgat stadyumunun yıkım
işlemini bölüm bölüm yapsınlar.
Almanla
liginde bölüm bölüm, İspanya
da bölüm bölüm çok örnekleri
var. Yozgatspor takımının sahası
yıkılır da
Yozgatspor maçlarını dışarı
da oynarsa, Yozgatspor çok
büyük darbe alır.
Açık ve net söylüyorum.
Ankara, İstanbul bizim evimiz,
asla böyle bir şey mümkün
değil.
Stadyumun yıkılıp,
maçların dışarıda oynatılması
düşünülüyorsa Yozgatspor’a
verilecek en büyük darbedir.
Bir teknik adam olarak
söylüyorum. Oynarsa sıkıntıya
girer, küme düşme potasına
girer” dedi.
ÖRNEKLERİ VAR
Bölüm bölüm yıkılarak
yapılan stadyumların Türkiye’de
ve Avrupa da örnekleri olduğunu
dile getiren Erhan Kayaaslan,
“Ülkemizde, Göztepe Bornova
stadında oynarken bölüm bölüm

yapılan stadyumda oynadı.
Ümraniyespor stadı yapılırken
oynadı.
Yurt dışında, Almanya, İtalya,
Fransa, Hollanda takımları
tribünler yapılırken oynadı.
Lütfen Yozgat stadını da
bölüm bölüm yıkım ve yapım
esnasında maçlarını oynatmak
suretiyle yapalım.
Tüm yapım aşamasındaki
stadlarda yapılan bölüme
büyük brandalar çekilerek oyun
oynatılmıştır.
Stadyumun tribünlerini
komple yıkıp Yozgatspor’u
dışarda oynamaya mecbur
edersek takım küme düşmemeye
oynar ve vebal vardır. Rakipler
Yozgat’a gelmek zorunda
olmalı” diye konuştu.
ALTERNATİF OLABİLİR
Sorgun İlçe Stadyumunun
alternatif olabileceğini
kaydeden Erhan Kayaaslan,
“Şayet stadyum komple yıkılarak
yapılırsa, sorgun alternatif
olabilir.
Ama bütün maçları
deplasman oynamak doğru
olmaz.
Dışarda oynamak asla olmaz.
Rakipler Yozgat’a gelmek
zorunda olmalı.
Bu konuda karar vericileri
bir kez daha düşünmeye davet
ediyorum” şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN

SEZONU
KAPATTI
Misli.com 3. Lig 2. Grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, Çetin Turan şoku
yaşanıyor.
Kırmızı-siyahlı takımın sezon
başında kadrosuna kattığı genç
oyuncu Çetin Turan, Kahta 02 spor
maçının ilk yarısında sakatlanarak
oyundan çıkmıştı.
Genç oyuncunun yapılan
kontrollerinde sağ iç yan ve ön çapraz
bağlarında kopma tespit edildiği
tespit edildi. Çetin Turan’ın sezonu
kapattığı öğrenildi.
Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan
açıklamada, “Kahta 02 karşılaşmasının
ilk yarısında rakibi ile girdiği ikili
mücadele sakatlanarak oyundan çıkan
futbolcumuz Çetin Turan'ın bugün
yapılan muayenesinde sağ iç yan ve
ön çapraz bağlarında kopma tespit

edilmiştir.
Birkaç gün içerisinde ameliyatı
yapılacak olan futbolcumuza geçmiş
olsun diyor ve inşallah en kısa
zamanda iyileşerek takımımıza
dönmesini diliyoruz” denildi.
5 MAÇTA İKİ OYUNCU
KAYBETTİ
Öte yandan Yozgatspor 1959
FK bu sezon 5 maçta iki oyuncusu
sezonu kapattı. Daha önce de
antrenmanda Anıl Merthan Kurt
takım arkadaşı ile çarpışarak
sakatlanmış ve yapılan kontroller
sonrasında ayak bilek bağlarının
koptuğu tespit edilmişti. Anıl'da
sezonu kapatan bir başka oyuncu
olmuştu. Biz de Çamlık Gazetesi
olarak her iki oyuncuya da geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Murat KARATEKİN

