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İSLAMOSAPTIRMA
Fransa gündemini İslam üzerinden değiştirtiyor

ARTIYOR

EMANETLER ULUSLARARASI

BOYUTA ULAŞTI
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat
Gündemi Programına konuk olan Şehit ve
Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’nin
mimarı eğitimci Menderes Kılıçarslan, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de bir sergi
açmayı planladıklarını söyledi. Serginin
artık uluslararası boyutlara ulaştığına dikkat
çeken Kılıçarslan, 23 aylık süreçte 65 sergi
açtıklarını ve 4,5 milyon ziyaretçi sayısına
ulaştıklarını söyledi. >>> 2'DE

Fransa’da Macron yönetimi İslam’a ve Müslümanlara olan baskılarını
artırıyor. Onlarca cami ve özel okul da bu baskılar neticesinde
kapatılmaya başlandı. İş yerleri, okullar ve hatta sokaklardaki
baskılar gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor.

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve buna benzer
sıkıntılardan kurtulmak, yaşadığı krize dikkat çekmemek için
İslam’ı ve Müslümanlar’ı gündeme getirdiğini anlatan Filiz, “Fransa
şuan gündemi değiştirme çabaları içerisinde. Fransa’da pandemi
döneminin zayiatları çok fazla. 2 yıldır sarı yelekliler meselesi
çözülebilmiş değil. Hal böyle iken gündemi değiştirme çabaları gün
yüzüne çıkıyor. İslamofobinin geliştiği ülkelerde de bu her zaman tutar
ve bir şekilde kamuoyunu

GELİŞİM SÜRECİNİ ANLATTI

12,5 milyonluk okul

PROJELERE 10 MiLYAR

Yozgat İl Milli eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, yeni binasına taşınan
Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen
Lisesi’ni ziyaret etti, incelemelerde
bulundu. >>> 7. SAYFADA

2020 yılı III. Dönem İl
Koordinasyon Kurulu
Toplantısı ve İl İdare
Şube Başkanları
Toplantısı Yozgat
Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı.
Vali Polat, 2020 üçüncü
dönem sonu itibarı
ile toplam 9,5 milyar
bedelli 239 projenin
uygulandığını söyledi.
>>> 3'TE

Avrupa’da özellikle Fransa’da İslam’a ve Müslümanlara karşı
uygulanan bu şiddetin gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu
belirten Filiz, “Olayların gelişim süreci şöyle gerçekleşti; Fransa’da
geçen hafta Peygamber Efendimiz’in bildik Charlie Hebdo
karikatürlerinden bir tanesini Samuel Paty adlı bir öğretmen tabloya
yansıtıyor ve öğrencilere ifade özgürlüğünün önemini anlatıyor. Ve
bunun üzerine de birkaç gün içinde bir öğrenci çok sinirleniyor. Tabi
birileri tarafından da şişiriliyor. ‘nasıl yapar nasıl eder? Hakaret’ diye.
Çeçen asıllı Rusya’dan göçmüş bir ailenin çocuğu olan bu öğrenci
öğretmeni öldürüyor ve başını kesiyor” dedi. >>> 3. SAYFADA

“TEK RAKiBiM ACUN ILICALI”

İstanbul’dan Yozgat’a

Gönül köprüsü
İstanbul Sultangazi
Sultanşehir Futbol Kulübü
Başkanı Oğuz Erkan, Yozgat’ın
Şefaatli İlçesine bağlı Kaygılı
köyünde gençlerle bir araya

geldi. ‘İyilik peşinde’ projesi
kapsamında ilçeye gelen
Başkan Oğuz Erkan, gençlere
spor malzemesi hediye etti.
SPOR DA

'Hepimiz 'Emekleri

sorumluyuz' çok büyük'
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, pandemi sürecinin
devam ettiğini hatırlattı, vatandaşları
kurallara uyması konusunda uyardı.
Mart ayından bu tarafa mücadele
ettiğimiz korona virüs salgınında
belediyeler de üzerlerine düşen
görevi yapmaya devam ediyor.
İlçelerde salgınla mücadele devam
ediyor. >>> 2. SAYFADA

Yozgat’ın Sorgun İlçe Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci,
“Yerel yönetimlerin omurgasını
oluşturan muhtarlarla ne kadar
övünsek azdır” dedi. Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci, her yıl 19
Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü
dolayısıyla yayınladığı mesajda;
muhtarların emeklerinin çok
büyük olduğunu söyledi. 4'TE

2021 survivor yarışmasına katılmak için
müracaat eden 60 yaşındaki Yerköylü Ali
Cenalp tek rakibinin Acun Ilıcalı olduğunu
söyledi. Cenalp, mükemmel bir Survivor
adayı olacağını ve Yozgat’ı bu anlamda
temsil etmek istediğini dile getirdi. 6'DA

6'DA

ESNAFLIK YAPILACAK BiR iŞ DEĞiL

Sultan Şahin vefat etti
Yozgat’ın yetiştirdiği
hafızlardan Saffet Akdağ’ın
kayınvalidesi, Türkiye
Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi
çalışanlarından Basri Akdağ’ın
anneannesi Sultan Şahin vefat
etti.
Merhume Şahin, dün öğle

namazına müteakip Sarıtopraklık
Mezarlığı’nda son yolculuğuna
uğurlandı. Şahin, burada toprağa
verildi.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve sevenlerine baş
sağlığı dileriz.

GÜNCEL
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En Hayırlı Ve En Tatlı Kazanç ?

AHMET
SARGIN
Dinimizde ticaret,
ziraat, sanat gibi alanlar ile kamu veya özel
sektöre ait çeşitli iş ve
hizmet kollarında fikren ve bedenen çalışmak, meşru ve helal
kazanç yolları olarak
kabul edilmiştir.
Faiz, hırsızlık, gasp,
zimmet, rüşvet, yetim
malı yemek, karaborsacılık, ölçüde ve
tartıda hile yapmak,
insanları aldatmak,
kumar oynamak, gayri meşru yollardan

kazanç elde etmek
yasaklanmış ve bu tür
kazançlar haram kılınmıştır.
Meşru kazanç yollarından birinde çalışılmakla birlikte, işin
gereklerini hakkıyla
yerine getirmemek, işi
savsaklamak, satılan
mala hile yapmak,
hileli mal satmak,
insanları aldatmak
gibi yanlış tutum ve
davranışların kazancın
haram olmasına yol
açacağı belirtilmiştir.
İslam, kazancın
meşru yollarla ve
helal yoldan kazanılmasına büyük önem
vermiştir. Bu hususta
Kuranı Kerim’de Yüce
Allah şöyle buyuruyor:
“Ey insanlar, yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz
olanlarından yiyin…”
(Bakara,168).
Bu ayet, yeryüzündeki yiyeceklerin helal

ve temiz olanlarından
yenmesini, kötü, yasak ve şüpheli olanlardan kaçınılmasını
ve helalinden kazanmayı emretmektedir.
Yüce dinimiz İslam
tembelliği yasaklamış,
çalışmayı öğütlemiştir.
Zira hayatın devamı
için gerekli olan kazancın elde edilmesi
için çalışıp alın teri
dökülmesi gerekir.
Dinimize göre helal
kazanç için çalışmak
bir görev olduğu gibi,
kişiye ibadet sevabı
kazandıran erdemli bir
davranıştır.
Birçok ayette de
meşru ve helal olmayan yollardan haksız
kazanç elde edilmesi
yasaklanmaktadır.
Söz ve davranışlarıyla
helal kazancın önemi,
gerekliliği ve faydalarını ortaya koyan
Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) bir hadisinde

şöyle buyurmaktadır:
“İnsanın yediği şeylerin en güzeli (ve en
hayırlısı) kendi kazancından olandır…”
“Hiç kimse elinin
emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir” “Kim helalinden yer, Peygamberin
sünnetine uyarak
amel eder ve insanlar
onun ezasından emin
olursa, o kişi cennete
girer.” (Hadis- Tirmizi)
İslam helal kazanca
böylesine büyük bir
önem verdiği halde
günümüzde bu konuda sergilenen duyarsızlıklar ve zaaflar
endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bazı
kişilerin, helal haram
ayrımı gözetmeden,
nereden ve nasıl kazanıldığına bakmadan kendilerini para
kazanma ve servet
edinme hırsına kap-

tırmaları, onlara ve
topluma büyük zarar
vermektedir.
Bu itibarla fertte
ve toplumda helal
kazanç bilincinin yerleşmesi hayati öneme
haizdir. Helal kazanç
prensibine riayet etmek, işlerin en iyi bir
şekilde yapılmasına,
görev ve sorumlulukların usulünce yerine
getirilmesine, emeğin
karşılığının ödenmesine, ticaret, sanat ve
iş hayatında verimlilik
ve kalitenin artmasına, dürüstlüğün
yerleşmesine katkı
sağlar.
Hile, aldatma, haksızlık, görev ve yetkiyi
kötüye kullanma, çıkar sağlama gibi kötü
davranışlara engel
olur. Ayrıca fertlerin
mutlu ve huzurlu bir
hayat sürdürmelerine, dualarının kabul
olmasına ve Allah’ın

rızasını kazanmalarına
vesile olur.
Helal kazanç bilinci
böylece fert ve toplum
hayatında huzur, barış
ve güvenin yerleşmesi ve gelişmesine
yardımcı olur. Malını
ve rızkını helalinden
kazanmak her Müslümana farzdır.
Meşgul olduğu mesleğe ve işe haram karıştırmamak da farzdır.
Hepsinden evvel,
bir işe veya ticarete
girecek bir Mü’minin,
o iş ve ticaretle ilgili
dini hükümleri öğrenmesi de farzdır.
Bu öyle bir mühim
konudur ki: haram
mal, her türlü ibadeti
etkilemektedir. Midesinde haram gıda,
üzerinde haram eşya
bulunan bir insanın
kıldığı namaz, yaptığı
zikir, gittiği hac, verdiği sadaka ve duası
kendisine hiç bir fayda

vermeyecektir.
“Ey insanlar! Şüphesiz Allah temizdir,
ancak temiz olanı
kabul eder.” Allahu
Tealâ, bu konuda
Peygamberlerine emrettiklerini Mü’minlere de emretmiştir.
Peygamberlerine ‘Ey
Rasüllerim! Yiyeceklerin temiz olanlarından yiyin ve salih
amel işleyin; şüphesiz
ben, bütün yaptıklarınızdan haberdarım.’
(Mü’minûn/51) buyurmuştur.
Aynı şekilde
Mü’minlere de: ‘Ey
iman edenler! Size
rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve Allah’a
şükredin.’ (Bakara/172) buyurulmuştur... En hayırlı ve
tatlı kazanç, insanın el
emeği, göz nuru, alın
teri ile kazandığı helal
kazançtır.

EMANETLER ULUSLARARASI
BOYUTA ULAŞTI

Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
Programına konuk olan Şehit ve Devlet Büyükleri
Emanetleri Sergisi’nin mimarı eğitimci Menderes
Kılıçarslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de
bir sergi açmayı planladıklarını söyledi. Serginin
artık uluslararası boyutlara ulaştığına dikkat çeken
Kılıçarslan, 23 aylık süreçte 65 sergi açtıklarını ve 4,5
milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyledi.
TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK DEVAM EDECEK
Şehit Emanetleri ve Devlet Büyükleri Sergisi’ni Türk
Dünyası’na yönelik devam ettirmeyi planladıklarına
değinen Kılıçarslan, “En son Arap Türkmen cephesinin
başkanı Ali Haşim Muhtaroğlu’nun kıyafeti geldi ve
o saatten sonra biz uluslararası kimliğe büründük.
Rahmetli Rauf Denktaş’ın emaneti geldi bize.
Türk dünyasına yönelik olarak çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Nasip Olursa Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de sergi açma hedefimiz var” şeklinde
konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki milletin
yaşadığını anımsatan Kılıçarslan, “Önemli olan huzur
içinde yaşamak. Rahmetli Rauf Denktaş’ın özellikle
dediği ve bizim de benimsediğimiz bir kere adada
iki tane toplum var. Bu iki toplumun milletin birbirine
saygılı bir şekilde hoş görülü bir şekilde milli ve manevi
değerlerine bağlı bir şekilde yaşamaları gerekiyor. Bu
önemli bir husus” dedi.
O YÜKÜ TAŞIMAK KOLAY DEĞİL
Kılıçarslan, şehit ailesi olmanın bu manevi yükü
taşımanın kolay olmadığını belirterek, “Şehit ailesi
olmak öyle kolay değil. Yani o yükü taşımak o
sorumluluğu taşımak gerçekten zor bir olay. O acıyı

yaşamak ona sahip çıkmak onların aziz hatıralarıyla
yaşamak gerçekten zor bir olay. Allahuteala zaten
o acıyı kaldırabilecek, o acıyı yaşayabilecek, isyan
etmeden sabredebilecek, şükredebilecek kişilere
akdediyor” diye konuştu.
SERGİLERDE GÖRDÜM
Şehit ailelerinin özellikle çok saygın kişiler
olduğunu ve bu duruma sergilerde şahit olduğunu
aktaran Kılıçarslan, “Halkımız gerçekten çok duyarlı.
Kuzeyiyle, Güneyiyle, Doğusuyla, Batısıyla onlara
çok büyük bir saygıları var. Şehitlerimize çok büyük
bir saygıları var. Şehidin emanetine çok büyük bir
saygıları var. Gittiğimiz her yerde benim gördüğüm
şu, göz yaşı hakimdi. İnşallah onların aziz hatırlarına
gelip bir Fatiha okumaları, bir dua etmeleri, bir Allah
razı olsun demeleri, bir onların isimlerini görmeleri o
kıyafetlerinin eşyalarının içerisinde gerçekten bizim
en büyük mutluluğumuz. Ailelerimizin de özellikle
şehit ailelerimizin de onların isimlerinin orada anılması
onlar için takdire şayan onur verici ve gurur verici bir
olay. Ben buradan onların hepsine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum, saygılar sunuyorum. Lütfen şehitlerimizin
adını onlara unutturmayalım. Ben eşimle çalışıyorum.
Elimizden ne geliyorsa her türlü fedakârlığı yapmaya
çalışıyoruz. 24 saat onlarla beraberiz onların dertleriyle
dertlenmeye çalışıyoruz. Acılarıyla üzülmeye
çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ben ve eşim onlara
moral vermeye çalışıyoruz. Mutlu oluyorum açıkçası
gurur duyuyorum. O masum insanların duasını alıyoruz.
Ben buradan hepsine ayrı ayrı saygılar sunuyorum
ellerinden öpüyorum” dedi. Eda DEMİREL

'Hepimiz sorumluyuz'

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel, pandemi sürecinin devam
ettiğini hatırlattı, vatandaşları
kurallara uyması konusunda uyardı.
Mart ayından bu tarafa
mücadele ettiğimiz korona
virüs salgınında belediyeler de
üzerlerine düşen görevi yapmaya
devam ediyor. İlçelerde salgınla
mücadele devam ediyor. Belediye
Başkanları da hem dezenfekte
çalışmalarını sürdürüyor hem de
vatandaşlara çeşitli uyarılarda
bulunarak, kendi önlemlerini
almaları gerektiğini hatırlatıyor.
Bu anlamda bir açıklama yapan
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel, “Kıymetli vatandaşlarımız
Salgınla mücadelede maske,
temizlik ve mesafe kurallarına uyma
konusunda çok dikkatli olmalıyız.
Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor.
Özellikle tüm kapalı yerlerde ve
yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki
mesafe kuralı noktasında daha
dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz
birbirimize karşı sorumluyuz.
İnşallah birlikte başaracağız”
dedi. Eda DEMİREL
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Bu kış ekmeği paylaşma kışı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Eski hali ile olmasa
da Yozgat’ta kış soğukları hissedilmeye
başladı.
Nerede o eski kışlar, söylemi sanırım

Yozgat hikayelerinde
kalacak.
Adam boyu kardan
geçilmeyen, yolları
kapatan, barajları
taşıran kışlar…
Kış şartları, hayatı fiziki olarak bir şekilde
durduruyor Bozkır’da
yaşamı!
Peki duran hayatlar nasıl geçermiş!
Kış demek aslında
Yozgat için işlerin
durduğu, şehrin bir
şekilde hareketten
durağanlığa geçtiği
zaman dilimi!
Başta inşaat sektö-

rü olmak üzere cadde üzeri gördüğünüz
tezgahların dahi yok
olmasına neden.
Soğuğun iliklerimize kadar işlediği bir
mevsim yaşayacağız.
Bu kez kış iki kez
üşütecek Yozgatlı’yı…
Aslında bu yıl dünyayı
da etkisi altına alan
korona virüs, Yozgat’ın o bereketli yaz
mevsimini yaşamasına müsaade etmedi.
Ne öğrenci ne gurbetçi bereketi yansımadı
Yozgat’a…
İnşaat sektörü o

beklediği hareketi görmedi, kepenk
kapatmak zorunda
kalan, evinden çıkamayan esnaf işine
sahip çıkamadı. Canı
derdine düştü insanlık
tabi biz de.
Cepten yedik, cep
delindi, hatta kimi zaman umutlar tükendi.
Devletimiz bu süreçte destek oldu
olmasına ama hazıra
dağ dayanmaz sözü
var ya, işte bu süreçte kardeş kardeşe,
baba oğula sahip çıkamadı.

Ülke ekonomilerinin
allak bullak olduğu
bir süreçte kendi doğan krizini yaşayan
Yozgatlı korona virüsle ne hale gelmez ki?
Bir kış mevsiminin
soğuğu…
Zor bir kış olacak.
Allah Yozgatlı’mın
yardımcısı olsun.
O yüzden diyorum
ki, tam da komşunun
komşu külüne muhtaçlık duyduğu bir
mevsim dönemi yaşayacağız.
Korona virüsle zaten durmak zorunda

kalan sektörler, kış
döneminde iki kez
yaşayacak olumsuzlukları.
Kış, elbette ki bereketi ile toprağa da
insanlığa da can katan zaman dilimi.
Ama gerçekleri yüksek sesle dile getirmek zorundayız.
Yozgat’ın bu anlamda pozitif ayrımcılığa
ihtiyaç duyduğunu
özellikle belirtmek
istiyorum.
Hülasa kış sadece üşütmeyecek, kış
üşürken sıkılacağız.

Tam da paylaşma
zamanı değil mi?
Bir birimize yetme
adına, biraz daha
paylaşımcı, biraz
daha anlayışlı olmak…
Zor mu?
Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve
fazileti gibi bir değer
yargısına sahip Yozgat için zor olmamalı.
İnşallah olmayacak
da.
İnsanımı tanıyor,
insanıma güveniyorum.
Bu kış tam da ekmeği
paylaşma zamanı.

Fransa gündemini İslam üzerinden değiştirtiyor

İSLAMOSAPTIRMA ARTIYOR

Fransa’da Macron yönetimi İslam’a ve Müslümanlara olan baskılarını artırıyor. Onlarca cami ve özel okul da bu baskılar
neticesinde kapatılmaya başlandı. İş yerleri, okullar ve hatta sokaklardaki baskılar gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor.
EMİSCO (Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar
Girişimi) Sözcüsü ve Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel
Başkanı Veysel Filiz, Macron Hükümeti’nin bu girişimlerini
‘islamosaptırma’ olarak değerlendirdi. Filiz, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın Fransa’yı takip etmesini ve Müslümanlara sahip
çıkmasını istedi.
GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve buna benzer
sıkıntılardan kurtulmak, yaşadığı krize dikkat çekmemek için
İslam’ı ve Müslümanlar’ı gündeme getirdiğini anlatan Filiz,
“Fransa şuan gündemi değiştirme çabaları içerisinde. Fransa’da
pandemi döneminin zayiatları çok fazla. 2 yıldır sarı yelekliler
meselesi çözülebilmiş değil. Hal böyle iken gündemi değiştirme
çabaları gün yüzüne çıkıyor. İslamofobinin geliştiği ülkelerde
de bu her zaman tutar ve bir şekilde kamuoyunu meşgul eder”
ifadelerine yer verdi.
GELİŞİM SÜRECİNİ ANLATTI
Avrupa’da özellikle Fransa’da İslam’a ve Müslümanlara karşı
uygulanan bu şiddetin gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu
belirten Filiz, “Olayların gelişim süreci şöyle gerçekleşti;
Fransa’da geçen hafta Peygamber Efendimiz’in bildik Charlie
Hebdo karikatürlerinden bir tanesini Samuel Paty adlı bir
öğretmen tabloya yansıtıyor ve öğrencilere ifade özgürlüğünün
önemini anlatıyor. Ve bunun üzerine de birkaç gün içinde bir
öğrenci çok sinirleniyor. Tabi birileri tarafından da şişiriliyor.
‘nasıl yapar nasıl eder? Hakaret’ diye. Çeçen asıllı Rusya’dan
göçmüş bir ailenin çocuğu olan bu öğrenci öğretmeni öldürüyor
ve başını kesiyor” dedi.
KABUL EDİLEMEZ
Filiz, bu tür bir olayın hiçbir Müslüman tarafından tasvip
edilemeyeceğini hatırlatarak, “Buraya kadar fevri bir hadise,
hunharca, barbarca bir katliamdan bahsedilebilir ve hiçbir
Müslümanın böyle bir şeyi tasvip etmediğini vurgulamak gerekir.
Bu kişisel bir olay olmasına rağmen. Tabi bizim kızdığımız
nokta bütün Müslümanların tamamına yönlendirilen devlet
tarafından ve siyaset tarafından bazı soru işaretlerine neden
oldu. Yani siz Müslümanlar bunları kabul etmiyorsanız tek bir
kişinin davranışından bütün Müslüman kesim sorumluymuş gibi
bütün Müslüman kesimden kınama istendi. Biz EMİSCO olarak
kınama yayınlamadık. Biz EMİSCO olarak zaten ‘bu karikatürler
peygamber efendimizi temsil etmiyorlar ve biz karikatür
üzerinden hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz’ diye bizim bir
duruşumuz var” şeklinde konuştu.
AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ
Emisco olarak Avrupa Konseyi üyesi olduklarını anımsatan
Filiz, “Biz EMİSCO olarak Avrupa Konseyi üyesi bir sivil

toplum kuruluşuyuz. Ama bizim buradaki kızdığımız nokta bu
tür karikatürler Müslüman toplumu sürekli provoke ettiği için
hassasiyet içerdiğini ve insanları birbirine düşürdüğü için de
dikkatli davranılması noktasındaydı” dedi.
ELEŞTİRİLMESİ GEREKEN MACRON
Filiz, bu noktada asıl eleştirilmesi gerekenin Cumhurbaşkanı
Macron ile İçişleri Bakanı Darmanin olduğunu belirterek,
şunları kaydetti; “Burada şimdi bazı insan hakları derneklerine,
bazı yardım derneklerine yapılmak istenen baskılar bazı cami
yöneticilerine. Özellikle şu açıklama bu işle alakası olmayan
kişilere bile gözdağı verilmesi gerekir gibi bir yaklaşım geldi
Fransa’dan. Ki bu yaklaşım hukuk devleti prensiplerine aykırı.
Yani siyasi bir saldırı altında bugün Müslümanlar. Müslümanlara
diz çöktürülmek isteniyor. İnançları ve hassasiyetleri yok

sayılıyor. Oysa adalet sistemi hukuk çerçevesi içinde saldırıya
imkan verir. Hukuk dışındaki herhangi bir yaptırım olmaması
lazım. Siyasi yaptırımlar var. Ve Fransa’da Eifel kulesinin
yakınlarında 4 tane bayana karşı saldırı. Sokakta saldırdılar.
Devletin bugünkü yaklaşımı da islamofobik nefret çevrelerini de
cesaretlendirerek bugün bir sürü suç işlenmeye başladı.”
ERDOĞAN’A SESLENDİ
“Türkiye’yi de EMİSCO olarak Fransa’daki Müslümanları
hedef alan bu gelişmelere karşı özellikle Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı biz dikkatli olmasını ve burayı takip etmesine
çağırıyoruz” diyen Filiz, şöyle devam etti; “Müslümanlar böyle
hedef alındığı yerde maalesef ki biz dışarıdan da bize sahip
çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Hukukun yetmediği yerde
hükümetler arası kuruluşların sessiz kalmayı tercihe ettikleri
yerde Müslümanların bugün itibarı ile 1930’ların Yahudi
toplulukları gibi hedef alınmasına göz yumulmaması gerektiğine
inanıyoruz. Bu gidişat islamofobik kavganın ve daha Yeni
Zelanda saldırısı akıllardayken bizleri endişeye düşürüyor.
EMİSCO olarak hükümetler arası kuruluşlara çağrı yaptık. Aynı
zamanda da bu konuyu bizimle oturup Avrupa Konseyi nezdinde
konuşmak isteyen tartışmak isteyen STK’larla da bir toplantı
çağrısında bulunduk. Yanıt bekliyoruz. Pandemi döneminin
zayiatları bu kadar yüksek iken Fransa’da 30 bini aştı. Günlük 30
bini aşkın insan covid19’a yakalanırken, 2 yıldır sarı yelekliler
meselesi çözülmemişken, ve sosyal buhran devam ederken
tekrar sokağa çıkma yasakları gündemdeyken. Birdenbire
Müslümanları hedef alarak insanları islamosaptırma yapılması
aleni bir şekilde ne bir hukuk devletine ne bir demokratik
anlayışa uyumlu değildir.”
AVRUPA’NIN YÜZ KARASI
Filiz, Macron hükümetinin hükümetler arası kuruluşların
tavsiyelerine de uymadığını belirterek, “Maalesef Macron
hükümeti hükümetler arası kuruluşların tavsiyelerine uymayarak
uluslararası alanda gelip de dünyaya yön vermeye çalışırken
içeride de İslam dünyasını Müslümanları hedef alan açık bazı
gidişatın içine girdi ve söylemlerde bulunuyor. Bu bugünkü
Avrupa’nın yüz karası olmaya giden bir yönetim anlayışını ortaya
koyuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
EMİSCO DA HEDEF ALINIYOR
Fransa’da yaşayan EMİSCO Yönetim Kurulu Üyelerinin
de hedef alındığını anlatan Filiz, “Bu devam ederse Türkiye
ve bir çok Avrupa Ülkesinde Fransa Büyük elçilikleri önünde
insan hakları alanında İslam karşıtlığı ve nefret suçları karşıtlığı
çalışmaları yapan STK’larla birlikte bir protesto yapmayı
planlıyoruz. Bu konuda destek verecek olan STK’lara da buradan
çağrımızı yönlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

PROJELERE 10 MiLYAR

2020 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve
İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı. Vali Polat, 2020 üçüncü dönem sonu itibarı
ile toplam 9,5 milyar bedelli 239 projenin uygulandığını söyledi.
Toplantıda konuşan Polat, “Genel bütçe ve mahalli idare
yatırımı olarak 2020 yılı III. dönem sonu itibariyle; ulaştırma-

haberleşme sektöründe 6,4 milyon lira proje bedelli 40
adet proje, tarım sektöründe 1,8 milyar lira bedelli 69 proje,
enerji sektöründe 213 milyon lira bedelli 5 adet proje, eğitim
sektöründe 189 milyon lira bedelli 20 adet proje, sağlık
sektöründe 140 milyon lira bedelli 11 adet proje, imalat
sektöründe 26 milyon lira bedelli 3 adet proje, diğer kamu
hizmetleri-sosyal sektörlerde 625 milyon lira bedelli 81 proje
ve diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe ise 80 milyon lira
bedelli 10 adet proje olmak üzere, toplam 9,5 milyar lira bedelli
239 proje uygulanmaktadır. Projelerin 2020 yılı ödeneği ise 2,4
milyon lira olup, 2020 yılı ilk dokuz aylık dönem sonu itibari
ile ulaştırma-haberleşme sektöründe 901 milyon lira, tarım
sektöründe 66 milyon lira, enerji sektöründe 2 milyon lira, eğitim
sektöründe 26 milyon lira, sağlık sektöründe 6 milyon lira, imalat
sektöründe 106 bin lira, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektörlerde
75 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe ise 2
milyon lira olmak üzere, 1,1 milyar lira harcama yapılmış, nakdi
gerçekleşme oranı ise yüzde 45’tir” ifadelerini kullandı. Vali
Polat, 239 projeden, 38 adedinin tamamlandığını, 148 projede
çalışmaların devam ettiğini, 32 projenin ihale aşamasında
olduğunu 20 projeye henüz başlanmadığını 1 projenin ise tasfiye
edildiğini dile getirdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Ah be kadir!!

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Kadir Şeker..
Sokakta kocası tarafından şiddet gören bir
kadını kurtarıp, gördüğü
darp olayına sessiz kalmayan,kocasını engellemeye çalışırken boğuşma sırasında kalbinden
bıçaklayarak öldüren tıp
öğrencisi.
Adam öldürme suçundan tahrik indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şaka

gibi.
Elbette kimse bu
şekilde ölümü hak etmiyor ama Kadir bir kadını
kurtarmak isterken katil
oldu..
Hayatını kurtardığı
kadın teşekkür etmek
yerine şikayetçi oldu..
Kocasının yerine belki kadın cinayeti diye
haber başlıklarında o
yer alacaktı..
Kadir'in cezası belli
olunca hepimiz aynı
şeyi söyledik sokakta
evde pazarda şiddet
gören bir kadına kimse
müdahale etmeyecek
görmezden gelecek
duymazdan gelecek
bana dokunmayan yılan
bin yaşasın diyecek.
Bir kadını kurtarmanın bedeli 12 yıl.
Gençliğin hayallerin

umutların kanunlarla
beraber yok oluyor.
Bu ülkede adalet
kanun yok.
Tecavüzcüler katiller
dışarıda.
Bana bir şey olmaz
deyip arkalarını sağlama alıyorlar.
Kadının değeri yok
bu ülkede.
Her gün sokak ortasında bir kadın kocası
sevgilisi platonik aşığı
tarafından öldürülüyor
ve hala bir cezası yok
yaptırımı yok.
Eşinden boşanan kadınlar kocası tarafından
tehdit ediliyor koruma
istiyor ama korunmuyor
uzaklaştırılmıyor ceza
evine konmuyor.
Kanunlar diyor ki başınızın çaresine bakın.
Tırnağınız varsa ba-

şınızı kaşıyın öldürülmediğiniz sürece korkuyla
yaşayın.
Öldürülürseniz o zaman içeri atarız ama iyi
halden serbest bırakırız.
Sizi kurtarmaya gelen olursa hayatı zindan
ederiz ona diyor.
Ben burda bir katili
savunmuyorum elbette cezası neyse ceksin
ama 12 yıl nedir aklım
almıyor. Neyin cezası
neyin bedeli bu.
Ülke de şiddet gören
kadını kurtarınca kahraman değil azılı katil
oluyorsunuz suçlu bulunuyorsunuz.
Kadir Şeker davasında hakim Kadir e
yolda şiddet gören bir
kadın görsen yine aynı
şeyi yapar mıydın diye
sormuş Kadir‘in cevabı

da evet yine yapardım
olmuş.
Yapma Kadir.
Hayatını gençliğini
karartma.
Görmezden gel.
Yolunu değiştir insanlığının vicdanının
bedelini ağır ödeme
kim olsa yerimde aynı
şeyi yapardı deme
kimse yapmazdı, artık
hiç yapmayacak bizler
kadın olarak sana çok
şey borçluyuz senin için
hiçbir şey yapamıyoruz kocasıdır abisidir
babasıdır karışmayalım
yaklaşmayalım diyen
insanlarla çoğalacak bu
karardan sonra toplum.
Ama kimsenin kadına
el kaldırmaya dokunmaya hakkı yok kimse
bunu idrak etmeyecek
teşekkürler Kadir.

Affet bizi hayatının
baharında sana güz
yaşattığımız için sesini
duyuramadığımız için
adaletsiz bir ülke olduğumuz için.
Kimse sen gibi sesimizi çığlığımızı duymayacak bu ülke de kimse
Kadir Şeker olmak istemeyecek.
Sen örnek olmaya
çalışırken kötü bir örnek
oldun insanlığa topluma
vicdanlara beyinlere.
GEÇMİŞ OLSUN
Covid -19 testi pozitif
çıkan Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse
ye acil şifalar diliyorum
sağlık durumunun iyiye
gittiğinin kontrol amaçlı
Ankara ya sevk edildiğini öğrendik..
Diğer partiler geçmiş
olsun dileklerini ilettiler

vatandaşlar sayfalarında acil şifalar diledi .
Böyle bir günde fikrimiz partimiz düşüncemiz ne olursa olsun
geçmiş olsun temennisinde bulunmak bir
olmak birlik olmak ne
güzel.
Sayın Köse umarım
en kısa zamanda görevinin başına geçer
kaldığı yerden devam
eder..
MEKANI CENNET
OLSUN
Uzun zamandır kanser
tedavisi gören Cumhuriyetçi Atatürkçü hayvan dostu usta kalem,
eğilmeyen bükülmeyen
dimdik duruşuyla ender
gazetecilerden biri olan
Bekir Coşkun‘a Allah'tan
Rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun..

'Muhtarlarımızın emeği çok büyük'
Yozgat’ın Sorgun İlçe Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Yerel
yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlarla ne kadar övünsek
azdır” dedi. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, her yıl 19 Ekim’de
kutlanan Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; yerel
yönetim sistemi içerisinde muhtarların üstlendiği kilit role vurgu
yaptı.
Muhtarların üstlendikleri sorumluluğun kesinlikle ifade ve izah
edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci,
muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan yerel yöneticiler
için başarının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.
“MUHTARLAR BİZİM DİĞER YARIMIZ”
Başkanı Ekinci, bir muhtarın bir mahalle, bir mahallenin bir ilçe
ve bir ilçenin de koca bir şehir demek olduğuna dikkati çekerek,
“Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en
güçlü dişlileridir.
Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve
eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız,
demokrasimizin temel yapıtaşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa
ettiğimiz yarınlarımız demektir” ifadelerini kullandı.
“MUHTARLARIMIZIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜKTÜR”
Sorgun’da göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve

köy muhtarlarıyla sıkı bir birliktelik ve işbirliği sergilediklerini
kaydeden Başkanı Ekinci, “Muhtarlarımız, bizim Sorgun’a
hizmet etme gayretimizi artıran hem yol ve hem de mesai
arkadaşlarımızdır. Mahallelerimize ve köylerimize yönelik
olarak attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette kuşkusuz
muhtarlarımızın emeği ve katkısı da çok büyüktür. Bu vesileyle
muhtarlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyor, 19 Ekim Muhtarlar
Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.
Eda DEMİREL

Muhtarlar
gününü kutladı
Yozgat Valisi Ziya Polat 19 Ekim
Muhtarlar günü nedeniyle mesaj
yayımladı.
Vali Polat yaptığı açıklamada;
“Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız,
demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir
öze sahiplik yapmaktadırlar.
Muhtarlarımız, bir yandan köy ve
mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla
ilişkilerinde aracı bir rol oynarken,
diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi
anlayışının en temel ihtiyaçlarından
biri olan katılımcılığın sağlanmasında
önemli bir görevi yerine getirmektedirler.
Vatandaşlarımızın kamu ve yerel
yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle
buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu
bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel
yönetimler arasında önemli bir köprü
vazifesi gören tüm muhtarlarımızın
19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor,
başarılar diliyorum.
Eda DEMİREL
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“Kötülük
yaparsan
peşinden
iyilik yap!”

HÜSEYİN
KOÇ
İbn-i Taber Mervezî hazretleri Taberistan’da yetişen
âlimlerin büyüklerindendir. Merv’de
doğdu.
376 (m. 986)’da
Buhârâ’da vefât etti.
Hadîs ilminde hafız
idi. Yüz bin hadîs-i
şerîfi rivâyet edenlerle
birlikte ezbere bilirdi.
Naklettiği bazı Hadis-i
şerifler:
Ömer bin Sa’d’ın
rivâyet ettiği hadîs-i
şerîfte, Peygamber
sallallahü aleyhi ve
sellem Efendimiz
buyurdu ki: “Ben şu
Müslümana hayret
ederim: Ona bir musibet geldiğinde sabreder, hayır gelirse
Allaha hamd eder ve
şükreder. Muhakkak
bu Müslümana her
şeyde mükâfat verilir.
Hattâ ağzına kaldırdığı lokma için dahi.”
Câbir “radıyallahü
anh” dedi ki: Resûlullah Efendimiz Talha
bin Ubeydullah “radıyallahü teâlâ anh”
hazretlerine nazar
etti ve buyurdular ki:
(Yeryüzünde yürüyenlerden nezrini yerine
getiren bir kimseye
bakmayı seven, buna
baksın!)
Ebû Hüreyre’den
“radıyallahü anh”
nakledilmiştir. Buyurdu ki:
Resûlullah Efendimiz Sebir dağına
vardılar. Ebû Bekr,
Ömer, Osmân, Alî,
Talha ve Zübeyr “radıyallahü anhüm” de
berâber idiler.
Sebir dağı hareket etti. Resûlullah

Efendimiz buyurdu
ki: (Sâkin ol! Senin
üzerinde, Peygamber,
Sıddîk ve şehîdler
var!)
Enes’den “radıyallahü anh” nakl
edilmiştir. Resûlullah
Efendimiz buyurdular ki: (Her ümmetin bir emîni vardır.
Bu ümmetin emîni
Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.)
Sa’d bin Ebî Vakkâs’dan “radıyallahü
anh” rivâyet olunmuştur. Resûlullah
Efendimiz Uhud günü
buyurdular ki: (Yâ
Rabbî! Attığını isâbet
ettir, duâsını kabûl
et!)
Yine Sa’d hazretlerinden rivâyet olunmuştur. Resûlullah
Efendimiz buyurdular
ki: (Yâ Rabbî! Sa’d
sana duâ ettiği zamân
kabul et!)
Hazreti Câbir’den
“radıyallahü anh”
rivâyettir ki, Sa’d
“radıyallahü anh”
Resûlullah Efendimiz
ile karşılaştı.
Buyurdu ki: (Bu
benim dayımdır!)
Mu’âz bin Cebel
(radıyallahü anh),
yolculuğa çıkacaktı.
Resûlullah Efendimizin
huzûr-i saadetlerine
gelip nasihat istedi.
Resûlullah Efendimiz;
“Allahü teâlâya ibâdet
et! O’na hiçbir şeyi
ortak koşma.
Kötülük yaptığın
zaman peşinden iyilik
yap. Ahlâkını güzelleştir” buyurdu.
Ebû Hüreyre’nin
(radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte;
“Bir kimse, tanıdığının
mezarı başına gidip
selâm verince, meyyit
onu tanır ve selâmına
cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine
gidip selâm verince,
meyyit selâmına cevap verir” buyuruldu.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
Yapılan son değerlendirmelere
göre, yurt genelinin parçalı ve çok
bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz,
İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve
Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale,
Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat,
Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Giresun, Trabzon ve Rize
çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde
yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması
bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden

5 DAKiKA DA
ŞEHiRLER ARASI SEYEHAT

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat’ın
Yerköy ilçesinin iç içe olması ve her iki ilçeyi
sadece yol ve caddelerin ayırması ilginç
görüntülerin oluşmasına neden oluyor.
Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle
iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy
ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerini dağlar,
ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe
merkezi hem şehirleşme yönünden hem
de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden
tamamen birleşmiş durumda. Farklı illere
bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki
ilçede zaman zaman ilginç görüntüler de
meydana geliyor.
Evleri karşı karşıya olup illeri farklı
olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya
da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek
arayabiliyorlar.
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet
edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan
bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki
ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise
sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı
çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden
yaparken Yerköylü vatandaşlar da bazı
ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla
yapabiliyor.
Vatandaşların mahallelerinde karşılıklı
bulunan çöp konteynırlarını dahi her ilçe
belediyesi kendisi alıyor. İHA

huzuru toprakta buldu

alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının
İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu
Karadeniz'de 2 ila 5 derece azalacağı,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik
olmayacağı ve yurt genelinde mevsim
normalleri civarında seyredeceği tahmin
ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli,
Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde
güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı
Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve
kuzeydoğudan kuvvetlice eseceği tahmin
ediliyor. İHA
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ŞUAN iÇiN ESNAFLIK YAPILACAK BiR iŞ DEĞiL
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 47 yaşındaki
un ve yem bayii Ercan Ticaret Sahibi Durmuş Güngör
oldu. 11 yıldır esnaflık yapan Durmuş Günger’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
Aşağı Çatak Mahallesi muhtarı da olan Durmuş Güngör,
hem mahalle sakinlerimize ve hem de müşterilere Sungurlu
Caddesinde hizmet verdiklerini söyledi.
2009 YILINDA ESNAFLIĞA BAŞLADIM
Durmuş Güngör, “2009 yılında kamu kurumunda
çalışıyordum. Krizden dolayı işyerimiz kapandı. Arayış
içerisine girdik ve o günden bu güne Ercan Ticaret olarak
esnaflığa girdim ve devam ediyorum” dedi.
HAYALİMDE ESNAF OLMAKTI
Hayalinde de esnaflık olduğunu belirten Güngör, “Benim

ilk başlarda hayalimde de esnaf olmak vardı. Esnaf oldum ve
şuan içinde devam ediyorum” dedi.
ESKİ İLE YENİ ESNAFLIK ARASINDA FARK VAR
Durmuş Güngör, “artık nedendir anlamış değilim. İşe
başladığım esnaflık ile bugün ki esnaflık arasında uçurum
var. O gün ile bugün arasındaki esnaflık arasında fark var.
İnsanların alım gücü mü yok. Artık internetten mi alınıyor
bilemiyorum. Önceki ticarette şimdiki ticarette işler düştü.
Şuan için esnaflık yapılacak bir iş değil” dedi.
KEŞKE AHİLİK KÜLTÜRÜ OLSA
Ahiliğin birlik ve beraberlik olduğunu belirten Durmuş
Güngör, “Ahilik geleneği birlik ve beraberlik içerisinde
olması gereken geçmişteki kültürümüzdür. Ama maalesef
böyle bir kültür yok. Ahilik kültürü Yozgat’ta maalesef yok.

Olması gerekir. Gönülde ister ki Ahilik kültürü Yozgat’ta
olsun. Esnaf arasında birlik, beraberlik, dayanışma, fikir
alışverişi ve ticarette destek olması gerekir ama maalesef bu
yok. Ama kazalarda var” dedi.
Durmuş Güngör, “Yeni işyeri kuracak arkadaşlarımız
bildikleri işlere girsinler. Bilmedikleri işlere kesinlikle
girmesinler. O işte tecrübe edindilerse ve tecrübeleri varsa
devam etsinler. Yoksa falanca bu işi yapıyor. Bende bu işi
yaparım düşüncesine kapılık tekrar bu işe girmesin” diye
konuştu.
ÇAMLIK GAZETESİ VE TV’YE TEŞEKKÜR ETTİ
Durmuş Güngör, “Çamlık Gazetesine başarılar diliyoruz.
Çamlık TV’nin inşallah kurumsal ve ulusal TV’ler arasında
görmek istiyoruz. Sizlere hayırlı olsun diyorum” dedi.

“TEK RAKiBiM ACUN ILICALI”

Başkan Altıntaş'tan hayırlı çalışma
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Yamaçlı
Belediye Başkanı Şaban Altınbaş kasabada
çalışmalarına devam ediyor. Yamaçlı
caminin çevre düzenlemesini yaparak
yollarını kilitli parke taş döşüyor. Başkan
Altıntaş yaptığı açıklamada; “Kasabamız

Yamaç Caminin çevre düzenlemesini
yaparak yaklaşan kış aylarında Camiye
gelen kıymetli hemşehrilerimizin ayağına
çamur bulaşmasın diye camimizin iç
yollarına kilitli parke taş döşemesi yaptık”
dedi. Tarık YILMAZ

2021 survivor yarışmasına katılmak için
müracaat eden 60 yaşındaki Yerköylü Ali
Cenalp tek rakibinin Acun Ilıcalı olduğunu
söyledi. Cenalp, mükemmel bir Survivor
adayı olacağını ve Yozgat’ı bu anlamda
temsil etmek istediğini dile getirdi.
Cenalp, “2021 survivor aday
adayıyım. Manuel parkurlar
yaparak videolar çektim. Yozgatlı
hemşehrilerimden rica
ediyorum. Lütfen
beni
takip
edin.
İstemez
misiniz
Anadolu’nun
göbeğine bir şampiyon gelsin”
dedi.
Dominik’te yiyecek ekmeğinin
ve içecek suyunun olduğunu
belirten Cenalp, “bilmediğim tek
şey var.
O da saati, günü, ayı ve
gününü bilmiyorum. Benim tek
rakibim Acun Ilıcalı’dır. Benim
Survivor’da rakibim yok.
Survivor’un en büyük adayı
benim. En baba lakabım. İlk

defa müracaat ettim. 2020 yılını izledim
ve kendimim mükemmel bir Survivor
adayı olduğuna inandım. Müracaatımda
amacımım ne olduğunu sorduklarında
şampiyonluk olduğunu söyledim.
Acun beye rica ettim. Bana
şans verin dedim ve şimdi
beklemekteyim. İnşallah
acun beyi de aşacağım.
Mücadelen yaşı yoktur.
Ölünceye kadar mücadele
vardır. Ben
Türk

gençlerine
özellikle örnek
olmak istiyorum. Mücadeleyi,
savaşmayı, rakibe saygıyı,
hırsı, azmi ve saygıyı her şeyi
öğretmek istiyorum.
Bunu da En baba ali
Cenalp’tan öğrenecekler
inşallah. Anadolu’nun
göbeğinde şampiyonluk
yaşamayı ben istiyorum” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

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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12,5 milyonluk okul
Yozgat İl Milli eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı, yeni binasına
taşınan Akdağmadeni Kazım
Karabekir Fen Lisesi’ni ziyaret
etti, incelemelerde bulundu.
Yazıcı, 24 derslikli 200
öğrenci kapasiteli pansiyonu
ile spor salonu bulunan eğitim
yuvasının ve 12,5 Milyon TL'ye
mal olduğunu söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ersoy Ceylan ile okul binasında
inceleme yapan Yazıcı, okulun
yapımında emeği geçen
herkese teşekkür etti. Yazıcı,
ayrıca pandemi sürecinden
dolayı alınan tedbirleri hatırlattı.
Eda DEMİREL

Öğrencileri Bilimle

Buluşturan Proje

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Birlik Atölyeleri
projesi öğrencilerin geniş kapsamlı katılımı ile Cumhuriyet
Meydanı’nda etkinlikler gerçekleştirildi. 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

BASSAGLIGI

Yozgat'ın yetiştirdiği hafızlardan Saffet Akdağ'ın kayınvalidesi, TDV Yozgat Şubesi
çalışanlarından Basri Akdağ'ın anneannesi,
Sarıhacılı köyünden gelme Ali Şahin'in eşi Sultan Şahin'in
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan Rahmet,
Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

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

İstanbul’dan Yozgat’a

Gönül köprüsü
İstanbul Sultangazi
Sultanşehir Futbol Kulübü
Başkanı Oğuz Erkan, Yozgat’ın
Şefaatli İlçesine bağlı Kaygılı
köyünde gençlerle bir araya
geldi. ‘İyilik peşinde’ projesi
kapsamında ilçeye gelen Başkan
Oğuz Erkan, gençlere spor
malzemesi hediye etti.
İstanbul Sultangazi
Sultanşehir Futbol Kulübü,
Şefaatli Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Muzaffer Arslan ve
Kaygılı Köyü Cami İmamı Ebuzer
Özdemir ile birlikte gençlerle bir
araya geldi.
Kaygılı köyünde gençlerle
buluşan Oğuz Erkan ve Şefaatli

Gençlik ve Spor Müdürü
Muzaffer Arslan köydeki
gençlere top ve forma dağıttılar.
Daha sonra gençlerle okul
bahçesinde bir futbol maçı
yaparak unutulmaz anılar
biriktirdiler.
Köy Muhtarı Erhan Şahin'in de
yalnız bırakmadığı programda
Kaygılı köyü İmam-ı Hatib-i
Ebuzer Özdemir'de yaptığı
kısa açıklamada "Bu muhteşem
organizasyon için Oğuz Erkan
Beye ve İlçemiz Gençlik ve
Spor Müdürü Muzaffer Arslan
Beye şahsım ve Köy halkımız
adına canı gönülden teşekkür
ediyorum" dedi. Haber Merkezi

YOZGATSPOR'DA KUPA

MESAiSi SÜRÜYOR

Yozgatspor 1959 FK'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında
deplasmanda karşılaşacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Misli.com 3. Lig 2. Grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959
FK’da kupa mesaisi sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım Ziraat Türkiye
Kupası 2. Tur maçında karşılaşacağı
Erbaaspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor.
Yozgatspor 1959 FK, Erbaaspor’u
da yenerek kupa da adını bir üst tura
yazdırmak istiyor.
Teknik Direktör Nihat Tinel
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda
oyuncular önce düz koşu yaptı. Daha
sonra dar alan pas çalışması yapan
oyuncular, günün antrenmanını çift kale
ile tamamladı.

Judo’yu anlattı

Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Judo
antrenörü Veysel Gezergün,
öğrencilere judoyu anlattı.
Gezergün, Milli Eğitim
Vakfı (MEVA) İlköğretim
Okulunda öğrencilerle
bir araya geldi. Judo
antrenörü Veysel Gezergün,
öğrencilere judo sporunu
tanıttı. Gezergün,

öğrencileri judo sporunu
daha yakından tanımak için
spor salonuna davet etti.
Gezergün, “Milli Eğitim
Vakfı İlköğretim Okulunda
öğrencilerimizle bir araya
geldik. Judo branşını
yaygınlaştırmak ve tanıtımı
yapmak amacıyla öğrencileri
bilgilendirildik” dedi.
Murat KARATEKİN

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTILAR
Öte yandan Yozgatspor 1959 FK’da,
Kahta 02 spor maçında sakatlanan 4
oyuncu takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-siyahlı oyuncular Selim
Öztürk, Fırat Demir, Semih Oğuz ve
Çağrı Tekin takımdan ayrı düz koşu
yaptı. Bu oyuncuların Ziraat Türkiye
Kupası 2. Tur maçında oynanacak
olan Erbaaspor karşısında forma giyip
giymeyeceği ise maç günü belli olacak.
BUGÜN GİDECEK
Yozgatspor 1959 FK, Ziraat Türkiye
kupası ikinci tur maçı için bugün
Tokat’ın Erbaa ilçesine gidecek.
Kırımızı-siyahlı takım bugün yapacağı

sabah antrenmanı sonrasında Tokat’a
hareket edecek. Erbaaspor-Yozgatspor
1959 FK Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
karşılaşması 22 Ekim Perşembe günü
saat 14:00’da oynanacak.
İKİ OYUNCU SEZONU KAPATTI
Yozgatspor 1959 FK’da bu sezon iki
oyuncu ligin 5’inci haftasında sezonu
kapattı. Kırmızı-siyahlı takımın geçen yıl
kadrosuna kattığı Anıl Merthan Kurt ile
bu sezon başında transfer ettiği Çetin
Turan yaşadıkları sakatlık sonrasında
sezonu kapattılar. Anıl Merthan Kurt’un
ayak bilek bağlarında kopmuştu. Çetin
Turan’ın da çapraz bağları kopmuştu.
Murat KARATEKİN

