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KADIN CiNAYETLERiNi

DURDURALIM!

Kadına şiddet durmuyor, bitmiyor, hatta azalmıyor bile. Her gün televizyonlarda, gazetelerde aklınıza
gelebilecek her platformda kadın cinayetleri, şiddet, taciz, tecavüz haberleri görüyoruz, okuyoruz, yazıyoruz.

418 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
25 Kasım. Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 1999
yılında kadına yönelik şiddete karşı
toplumda farkındalık yaratmak amacıyla
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
kararı ile ilan edilen bir gün. Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu
verilerine göre 2020 Ekim ayı itibarı ile
ülkemizde 353 kadın öldürüldü. 2019
yılında 418 kadın, cinayete kurban gitti.
Bunlar sadece birer sayıdan ibaret değil.

Erbakan’ın projeleri
Yozgat’ta hayat buldu

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan,
merhum Necmettin Erbakan’ın projelerinin Yozgat’ta
hayat bulduğunu söyledi. Kayhan, Erbakan’ın
projelerinden 4 tanesinin fabrikaya dönüştüğünü belirterek,
“Biz Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile 81 ilde 81
ağır sanayi fabrikası çalışmalarına başladık” dedi.
Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan
ve Kadın Kolları Başkanı satı Güler ile birlikte Çamlık
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Kayhan, 2 yıl
önce 23 Kasım Cuma günü Genel Başkan Dr. Fatih
Erbakan başkanlığında Yeniden Refah partisini
kurduklarını ve Partinin ilk toplantısında
Yozgat’ın 6 il ile beraber görev ve yetki
belgesini aldığını söyledi. >>> 4'DE

Azerbaycan’a destek
Yozgat Şoförler Odası Başkanlığı
Azerbaycan’a oda önüne astığı bayrak
ile destek veriyor. Yozgat Şoförler Odası
Başkanı İlhami Bakıcı, Türk Milleti’nin her
zaman tek yürek tek yumruk olduğunu dile
getirerek, Azerbaycan’a çıktıkları bu kutlu
yolda destek verdiklerini söyledi. 4'TE

HEPSİNİN HİKAYESİ VAR
2019 yılında 418 kadın, cinayete
kurban gitti. Bunlar sadece birer sayıdan
ibaret değil. Her bir kadının her bir yitip
giden canın bir hikayesi var. Bunlardan
bir tanesi Emine Bulut, bir diğeri Sibel
Köse, Güldünya Tören, Özgecan Aslan,
Münevver Karabulut, Pınar Gültekin..
Daha sayamayacağız kadar çok isim.
>>> 3. SAYFDA

TEMELiNDE EĞiTiMSiZLiK YATIYOR
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü nedeniyle çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
Toplantılar yapıldı.
Kadına yönelik şiddetin
önlenmesi için çeşitli
öneriler sunuldu,
raporlar hazırlandı.

Biz de Yozgat Çamlık gazetesi
olarak sokaktaki vatandaş
mikrofon uzattık.
Kadına yönelik şiddet
her geçen gün artıyor.
Bu şiddetin önlenmesi
için sizce ne yapılmalı?
Sorusuna cevap aradık.
>>> 3'TE

Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı:

“Bireysel sporlarda en çok
madalya kazanan branşız”

Çamlık TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp, sunduğu Spor66 programının
bu haftaki konuğu Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı, Kick Boks antrenörü
Mustafa Zararsız ve Kick Boks Sporcusu Buse Deniz oldu. >> 7'DE

Kadın Kolları Başkanı Ünal:

"Şiddet devam ediyor"

Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek:

ZiHNiYET DEĞiŞMELi
Yozgat Baro Başkanı
Mehmet Şimşek, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele Günü
dolayısıyla bir açıklama
yaptı.
Şimşek, Yozgat Barosu
olarak kadınların hak ve

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur
Ünal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü kapsamında parti binasında
açıklama yaptı. Tüm çabalara, kadınlara ve
çığlıklara rağmen kadına şiddetin devam
ettiğini anlatan Ünal, “Bahaneleriyle kaim
bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların,
çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta
bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu
çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin
mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın
da sürecektir” dedi. >>> 2. SAYFADA

hukuklarının her daim
korunmasının yalnızca yasal
bir zorunluluk olmadığını,
bu hususun aynı zamanda
vicdani bir görev olduğunu
hatırlatarak kadınlara
yönelen her türlü şiddeti
kınadıklarını kaydetti. 3'TE

Özlem Esertürk, Rektör Karadağ’a
günün anısına hediye takdim etti.
Karadağ da böyle anlamlı bir
günde hatırlanmaktan duyduğu
memnuniyetini dile getirerek, Yozgat
Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem
Esertürk ve beraberindeki heyete
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti.

Yozgat Polis Eşleri Derneği
Başkanı Özlem Esertürk ve
beraberindeki heyet, Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’ı makamında ziyaret ederek
“24 Kasım Öğretmenler Günü'nü”
kutladı. Rektörlük makamında
gerçekleştirilen anlamlı ziyarette,
Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı
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'Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İl Koordinasyon
İzleme ve Değerlendirme
Toplantısı', Yozgat Valisi
Ziya Polat başkanlığında
yapıldı. >>> 2'DE
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Şiddete karşı sıfır tolerans
E

İndirdi Hak onun için Ayet-i
Cennete can taşır ana dır kadın
Her çağa nedense geliyor eğreti
Asıl tüm nimetler sana dır kadın
Semiha Arasbora yazdı 2'DE

Öğretmenler gününü kutladılar

R

Kadın

Polis Eşleri Derneğinden Karadağ'a ziyaret

GÜNCEL
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Kutsal Mesleğe Hüzünle Başlamıştık?

AHMET
SARGIN
24 Kasım’da içimi
bir başka heyecan
kaplar. Sevinçle-Hüznü bir arada yaşarım.
Hayatta olanla sevinci
yaşarken, aramızdan
ayrılmış, rahmetli öğretmenlerimizle de
hüznü yaşarız.
Sevdiklerimizi, sevmediklerimizi unutturur. Çocukluğumuzu,
gençliğimizi hep onlarla birlikte yaşarız.
Unutulmaz anılar bırakıp hayatımızdan birer
birer geçip gittiler.
Çok büyük bir heyecanla başlamıştım bu
kutsal mesleğe; biliyor
musunuz? Rahmetli
annem bir başka sevinmişti:
“Oğlum öğretmen
olacak, onun ilk maaşıyla kurban keseceğiz, fakire fukaraya

dağıtacağım!..” diye.
Bu umutla başladı eğitime yolculuğumuz...
İlk hüzün, ilk kura,
çekiverdik Sivas’ı şans
torbasından. 80 öncesi
olduğu için: Ağlayanlar, çırpınanlar, hüzünlenenler vardı. Terör
illeti genç idealist öğretmenleri korkutuyordu “Ya göreve başlayamaz, geri dönersek”
diyorduk! O kutsal
yolculukta ölmekte
vardı dönmekte.
Yıllar sonra bir dostumun anlattıkları iliklerimi dondurmuştu.
Mardin’e tayini çıkan
arkadaşımız hasbel
kader jandarma ekibiyle köye varır. Köy
muhtarı tarafından
kendisine 24 saat müsade edilir.
Köyü terk etmediği
taktirde öldürüleceğini ifade edilp, tehdit
edilir. Bu tehdidi yüzlerce arkadaşımız almıştır. Kimi idealinden
vazgeçmeyip “şehit
öğretmenler” arasına
katıldılar.
Aynı gün jandarma
ekibiyle geri dönen
dostumuz soluğu Bakanlıkta alır. Genel
Müdürün makamına

çıkar, Terör ve tehdit
nedeniyle istifa ettiğini
söyler, , görev yerinin
değiştirlmesi ister.
Baştaki o adamın cevabını hiç unutamam,
arkadaşımız da ömür
boyu unutamadığını
söylerdi. “öğretmenim,
öğretmenim, tayin
ettiğimiz yere gideceksin, seni vuracaklar,
sen öleceksin, biz de
senin yerine yeni bir
öğretmen atayacağız!”
Bu ifade beni son derece rahatsız etmişti.
Benim de kaderim
farksız olmuştu.
Bir doğu otobüsüne
binmiş görev yerime
gidiyordum. Son derece de tedirgindim.
Otobüste hiç Türkçe
konuşan yoktu. Kendimi başka bir ülkede
hissettim:
“Sivas illerinde Sazım Çalınır” türküsünü mırıldanıyordum.
Sivas’a indiğimde bir
gurup genç beni tanımadan “Faşist öğretmenlere burada görev
yaptırmayız!” diyorlardı.
Oysa ne adımı, ne
sanımı bilmiyorlar bize
göz dağı veriyorlardı.
Henüz “faşist” keli-

mesinin anlamını dahi
bilmiyordum. O heyecanla göreve başladım.
Sivas Gemerek Karagöl Ortaokulu Türkçe
öğretmenliğine atanmıştım. Karagöl kara
bir talih olarak yansıyacaktı mesleğime...
O günleri nedense hep
ağlayarak hatırlarım.
Çünkü öğretmenlik
sevdamı burnumdan
getirdiler!
Mesleğimin ilk yılında taşlanacağımı,
horlanacağımı, ölümle
tehdit edileceğimi, evime giremez hale geleceğimi nereden bilebilirdim. Dört cengaver,
dört babayiğit öğretmen, omuz omuza bir
mücadele verdik...
Musa Mert (Matematik
öğretmeni, Antalya),
Halil Faydacı (Fen Bilgisi öğretmeni Kırşehir), Halis Murat (Sosyal Bilgiler öğretmeni
Ağrı) ve ben (Yozgatlı)
Türkçe öğretmeni...
Tek mücadelemiz bu
çocukları yetiştirip geleceğe hazırlamaktı ve
iyi bir eğitim vermekti.
Ortaokul çocukları
idi aralarında okuma
yazma bilmeyenler bile
vardı... Evet taşladılar,

horladılar, bizimle mücadele ettiler ve başardılar.
Bir mahkeme salonunda vedalaştık
onlarla...Küfürlerin,
tehditlerin, şantajların
devam ettiği mahkeme salonunda! “Adalet
Mülkün Temelidir” yazısına gözüm takılı kalmıştı? Savcının: “ Bunları tutuklayıp içeriye
atın” dediğinde “Atın"
dedim içimden, bunlar
eğitimi haketmiyorlar,
bunlar bölücü gurupların paçavraları, atın
öğretmenleri içeri!..
Bunlar ne anlar insanlık dersinden!
Ve bir Cuma mesaisi, İstiklal Marşı merasiminde taşladılar
bizi; kendimizi okula
zor attık! 80 ihtilali ve
bizler ayrı ayrı yerde
soluğu alıyoruz. Benim görev yerim ( Can
Güvenliği nedeniyle)
memleketim Yozgat
Merkez ortaokulu
Türkçe öğretmenliğine,
diğer arkadaşlarımızın
her biri başka bir okula...
Böyle başlamıştık
bu kutsal yolculuğumuz... Aynı heyecanla
devam ettik. Manevi

yönünü bilerek çalıştık.
Temiz, sade beyinlere
güzel şeyler vermeye çalıştık. Gün geldi
yorulduk, sinir stres
sahibi olduk. Kendi
çocuklarımızı ihmal
ettik ve Allah nasip etti
2004 yılı sonu itibariyle de emekli olduk.
Macerayı daha fazla
uzatmayalım. İnşallah
gün gelir bu anılarımızı
bir kitapta toplarız.
Öğretmenlik kutsal
bir meslek, öğretmenlik şerefli bir meslek,
görevinin kıymetini bilenlere selam olsun!...
Öğretmenliği Peygamber mesleği diye
tarif ederler çok doğru
tanımlamışlar: gerçekten de peygamber
mesleği gibi kutsal bir
görev. Hasbel kader
değil bilerek isteyerek
seçilmesi gereken bir
meslek.
Bu nedenle öğretmen okulları yeniden
gündeme gelmeli.
Seçkin öğrenciler bu
okullara ilköğretim
döneminde ayrılmalı.
Yüksek öğretmen okulları yeniden organize
edilmeli. Öğretmen
işinin ehli, mesleğinin
bilincinde yetişme-

li. Zekası, kabiliyeti,
yeteneği, becerisiyle
öğretmen mesleğine
yakışmalı... Tabi ki,
eğitimi hizmet içi eğitimle ömür boyu devam ettirilmeliyiz.
Öğretmenin sosyal
hakları, maaşı, hayat
standardı yüksek olmalı. Öğretmen ekmek
gaylesinde değil, eğitim öğretim derdinde
olmalı.
ğretmenlerin sorunları katmerleşerek devam ediyor. Öğretmen
toplumun önderidir. Bu
mesleğe uygun insanlar yetişmeli, bu mesleği temsil eden insanlar görevde kalmalı...
Bu duygularla görevinde devam eden arkadaşlarıma başarılar
diliyorum. Emekli olan
dostlarıma Allah’tan
uzun ömürler diliyorum. Hakkın Rahmetine kavuşmuş olanlara
da Allah rahmet eylesin.
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu
olsun!...Öğretmenim,
Görevinin kutsallığını
unutma, mesleğin şerefli, mesleğine sahip
çık, çocuklar ve yarınlar sana emanet.

Şiddete karşı sıfır tolerans

SEMİHA
ARASBORA
Kadın

kurslarımızdaki kadınlarımıza veya
bize önleyici ve koruyucu tedbirler
sunan tüm kadınlarımıza indirmemiz
lazım. Onları bu konuda bilgilendirip
en azından bütün kadınlarımızla bu
uygulamanın olması lazım. Toplum
geneline yaymamız lazım. Hem
Kurslarına ve kuran kurslarına eğitim
vermek lazım. Aile müdürlüğümüz
anlatması lazım. Sadece burada bilgi
vermek değil sahaya inilmesi lazım.
Şiddet uygulayanı da görmemiz
lazım. Şiddet uygulayandaki profili
çıkarmak lazım. Sanki ilkokul,
ortaokul gibi rakamlar çıkıyor ama
üniversite mezunlarının da çok
sayıda olduğunu biliyoruz. Bunların
toplumsal olarak çok fazla haber

Berraktır sevgisi vijdan saklıdır
Merhamet kalbine Hakk'tan eklidir
Hisseder korur bu anne aklıdır
Döktüğün inciler cana dır kadın

Resimdeki
Çandır
AK Parti İlçe
Başkanı
Barut rengi

B

İlgilen sevgi ver tomurcuk açar
Severse yerini serpilir saçar
Yuvaya bağlanır bir çare naçar
Huzur hoş görüden yana dır kadın
Kıymet bil duyarsın tatlı dilini
Her zaman sahip çık uzat elini
Namusu yükleyip kırma belini
Masum ellerinde kına dır kadın
Yavruyu dokuz ay karnında taşır
Doğurur kucakta sırtında taşır
Şeref mirasidır ār'ında taşır
Cennet yolu senden yanadır kadın
Adamsan yeşertir yaprak edersin
Korkarsan Allah'tan toprak ederdin
Zalimsen elini şaprak edersin
Atılan her tokat bana dır kadın
Kadınlar evlerin süsü gülüdür
Kadınsız dünya boş cansız ölüdür
Aras mazlumların bugün dilidir
Yeşerttiğin fidan şana dır kadın

verilmediği de bilinen bir gerçek.
Bu sadece maddiyata, yoksulluğa
indirilecek bir şey değil. Şiddetin
nasıl engelleriz ya da nasıl cinayete
gitmeden engellemenin çabasına
düşmemiz lazım. Tüm kurumlarla
kadınlarımızın, çocuklarımızın
şiddet göreni sadece kadınlar olarak
görmememiz lazım. Erkekler de
şiddet görüyor. Genel anlamda
şiddet gören kadınımızı araştırırken
kadını konuk evine alıyoruz ama
arkada bir erkek de var. Bu erkeğe
de sahip çıkmamız takip etmemiz
lazım. Sadece kadına değil dışarıda
bıraktığımız, evden uzaklaştırdığımız
erkeği de kontrol etmemiz lazım.
Nerede kalıyor, ne yapıyor psikolojik

olarak onu da denetlemek gerektiğini
düşünüyorum. Sadece mağdur
değil şiddet uygulayana da destek
vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
Aile müdürlüğümüz onlara da
bakması lazım. Burada biz rakamları
alırız. Eğitimin her aşamasında
4-6 yaş kreşlerde başlamak üzere
çocuklarımıza vermek zorundayız.
Kutsal olan annelere el kaldırıyoruz.
Bu bizim toplumumuza hiç uymayan
bir şeyler. Bizim bu konulardan hiç
bahsetmememiz lazım Türk milleti
olarak. Oluyor maalesef. Her türlü
tedbiri almak devletin görevidir.
Arkadaşlarımızın bu konuya çok
eğilmesini istiyorum. Amacımız
Cumhurbaşkanımızın talimatı sıfır
cinayet. Sıfıra ulaşmamız lazım. Yozgat
genelinde bu sene 1 cinayetimiz var.
Cinayet gibi gözükmedi ama cinayet
olduğu ortaya çıktı. Üniversitemizin
alanda daha çok çalışması lazım.
Milli eğitimde, diyanette eğitmemiz
lazım. Hep beraber Yozgat ilimizde
umarım şiddetin olmadığı bir toplumda
yeni günler görürüz. Çocuklarımızı
ve ailelerimizi yetiştirmemiz lazım”
ifadelerine yer verdi. Yapılan
toplantıda Aile ve sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü,
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince
hazırlanan raporlar slayt eşliğinde
katılımcılara sunuldu.
Eda DEMİREL
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İndirdi Hak onun için Ayet-i
Cennete can taşır ana dır kadın
Her çağa nedense geliyor eğreti
Asıl tüm nimetler sana dır kadın

81 ilde eş zamanlı olarak
düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve
Değerlendirme Toplantısı', Yozgat
Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, Cumhuriyet başsavcısı
Hasan Uçak, Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, Alay Komutanı Ali Sefa
Yılmaz, Aile ve sosyal Hizmetler İl
Müdürü Abdullah Neşeli, Baro başkanı
Mehmet Şimşek, kurum müdürleri
katılırken, kadına şiddete karşı alınan
önlemlerin değerlendirmesi yapıldı.
Vali Polat, kadına karşı şiddete sıfır
tolerans göstereceklerini söyledi. Bilgi
vermenin yanında saha çalışmalarının
da kadına karşı şiddeti önlemede
önemli rol oynayacağına değinen
Vali Polat, şiddet uygulayanların
profillerinin çıkarılması ve buna göre
bir uygulama yapılması gerektiğini
kaydetti. Toplantıda konuşan Vali
Polat, “Bizim amacımız Yozgat’ta
rakamsız bir yıl diliyoruz. Bir rakam
bile çok önemli. Bir rakamda bir
cinayet bile olsa bir can gitmiş
demektir. Amacım sıfır. Onun için
bütün arkadaşlarımız elinden gelen
çabayı gösteriyorlar. Tabi bu uğurda
KADES uygulaması biraz sayısı az gibi
geldi. Kades uygulamasını özellikle
emniyetimiz, jandarmamız, aile
müdürlüğümüz toplumda farkındalık
yaratılarak pandemi dönemi sonrası
halk eğitim merkezleri, Diyanetteki
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KADIN CiNAYETLERiNi DURDURALIM!
25 Kasım. Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 1999
yılında kadına yönelik şiddete karşı
toplumda farkındalık yaratmak amacıyla
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı
ile ilan edilen bir gün. Kadına şiddet
durmuyor, bitmiyor, hatta azalmıyor bile.
Her gün televizyonlarda, gazetelerde
aklınıza gelebilecek her platformda
kadın cinayetleri, şiddet, taciz, tecavüz
haberleri görüyoruz, okuyoruz, yazıyoruz.
Kadına yönelik şiddetin son bulması için
araştırmalar, toplantılar yapılıyor, çözüm
önerileri sunuluyor. Ne yazık ki henüz bu
şiddet önlenebilmiş değil. Maalesef kadına
şiddet uygulayanlara da caydırıcı cezalar
verilmiyor. Toplumun genel görüşü bu
yönde.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu verilerine göre 2020 Ekim ayı
itibarı ile ülkemizde 353 kadın öldürüldü.
2019 yılında 418 kadın, cinayete kurban
gitti. Bunlar sadece birer sayıdan ibaret

değil. Her bir kadının her bir yitip giden
canın bir hikayesi var. Bunlardan bir
tanesi Emine Bulut, bir diğeri Sibel
Köse, Güldünya Tören, Özgecan Aslan,
Münevver Karabulut, Pınar Gültekin.. Daha
sayamayacağız kadar çok isim.
Yazar Sibel Köse, hemcinselerine göre
şanslıydı belki de. O ölmedi. Ama kocası
onu silahla yaraladı, bacağını kaybetti. 12
yıl önce Yozgat'ta görücü usulüyle evlendi
ve evliliğinin 3'ü ayında itibaren eşinden
şiddet görmeye başladı. Sibel Köse,
ayrılmak istediğini söyledi, ancak eşi bunu
kabul etmedi. Şiddetin dozunu her gün
daha da arttıran koca, Sibel Köse'nin kitap
yazmasını engellemek için elini kesmekle
tehdit etti. Daha fazla dayanamayan Sibel
Köse, 2 çocuğunu da yanına alıp Manisa'ya
gitti. Kocasından boşanmak ve yeni bir
hayata başlamak isteyen Sibel Köse'nin
peşini eşi bırakmadı. Manisa'da parkta
sıkıştırdığı karısına pompalı tüfekle ateş
etti. İki bacağından yaralanan kadının sağ

bacağı 2 ameliyatın ardından hastanede
kesildi. Köse, kadına şiddete karşı
mücadelesini sürdürüyor.
Emine Bulut ise, Köse kadar şanslı
değildi. Geçtiğimiz yıl Kırıkkale’de eski
kocası tarafından boğazı kesildi. Ölmeden
önce ‘ölmek istemiyorum’ diye, kızı da ‘ne
olur ölme anne’ diye haykırdı. Emine Bulut,
öldü. Vahşice, canice katledildi. Emine
Bulut’un babası ölüm yıl dönümünde kızının
mezarına gitti, ‘Acaba o günden bu güne
kaç kadın daha öldürüldü?’ diye sordu.
Ben Söyleyeyim Emine Bulut, 18 Ağustos
2019’da öldürüldü. O günden bu güne
yaklaşık 600 kadın öldürüldü.
Pınar Gültekin, vahşice katledildi.
Dövüldü, öldürüldü, yakıldı, varile kondu
yetmedi üzerine beton döküldü. Pınar’ın
annesi “Kadın katilleri ömürleri boyunca
hapisten çıkmasın ki başka kadınlar da
ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir
kadın ölmeye devam edecek” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

ŞiDDETiN TEMELiNDE EĞiTiMSiZLiK YATIYOR
Yozgat Çamlık gazetesi
olarak sokaktaki vatandaş
mikrofon uzattık. Kadına
yönelik şiddet her geçen gün
artıyor. Bu şiddetin önlenmesi
için sizce ne yapılmalı?
Sorusuna cevap aradık.

Murat Çakmak: Kadına şiddetin
önlenmesi için ilk önce eğitim verilmesi
lazım. Eğitim olmayan bir toplumda kadının
ikinci gören, dinde yeri olmayan bir kadın
anlatılan dinde kadına saygı, sevgi bu
toplumda kalmaz.

Sait Konuk: Kadına şiddet doğru bir
şey, hoş bir şey değil. Kadına şiddet
uygulanmasını istemeyiz.

Zülfikar Doğan: Derler ya klasik bir
laf var. Eğitim, her şey eğitimden gelir.
Eğitilecek gibi de değil bunlar. Ahlaki bir
mesele. Kadın dediğin anamız, bacımız.
İlla ki sıradan bir kadın değil. Bunun önüne
geçilmesi olarak cezaların gerçekten
ağırlaştırılması lazım.

Mehmet Özdemir: Devlet tedbirini alıyor
ama millet önüne geçemiyor. Tepesi attı mı
milletin şiddet uyguluyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Toplantılar yapıldı. Kadına yönelik şiddetin
önlenmesi için çeşitli öneriler sunuldu, raporlar
hazırlandı. Biz de Yozgat Çamlık gazetesi olarak
sokaktaki vatandaş mikrofon uzattık. Kadına yönelik
şiddet her geçen gün artıyor. Bu şiddetin önlenmesi
için sizce ne yapılmalı? Sorusuna cevap aradık.
Kimisi iyi bir Müslümanın şiddet uygulamayacağını
düşünüyor, kimisi ise vicdani yaklaşıyor. Ama mikrofon
uzattığımız herkes kadına yönelik şiddetin temelinde
eğitimsizliğin yattığını düşünüyor. Eda DEMİREL

Eyüp Yiğit: Müslümanlığı iyi öğrenmesi
lazım. İslami bilgilerini artırması lazım.
İslam da kadına verilen hakkı biliyorsunuz.
İslami değeri daha iyi öğrendiğinde kadına
şiddet önlenecektir diye düşünüyorum.

Sülhan İçok: Yaptırıcı ve cezaların
artırılması gerekiyor. Yaptıkları suçun
yanında kalmaması lazım.

Yasin Çetiner: Bu suç ile ilgili cezaların
ağırlaştırılması lazım. İdama kadar gider
bana göre. Kadına şiddetin bir mantığı
olamaz. Saçmalık olamaz. Bence idam şart

Soner Öncül: Bu kişinin kendi elinde.
Kendi vicdanıyla olan bir olay. Ya ciddi
mahiyette ceza verilmesi lazım. Ya
caydırıcı ya da idam cezası ile çözüm
bulunması lazım.

Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek:

ZiHNiYET DEĞiŞMELi
Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Şimşek,
Yozgat Barosu olarak kadınların hak ve
hukuklarının her daim korunmasının yalnızca
yasal bir zorunluluk olmadığını, bu hususun aynı
zamanda vicdani bir görev olduğunu hatırlatarak
kadınlara yönelen her türlü şiddeti kınadıklarını
kaydetti. Şimşek, 1960 yılında Diktatörlüğe karşı
mücadele vere üç kız kardeşin 25 Kasım günü
tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü ancak
ülke yönetimi tarafından ölüm sebeplerinin
“araba kazası” olarak bildirildiğini hatırlattı. Bu
acı olay üzerine önce Latin kadınlarının ardından
tüm dünya kadınlarının 25 Kasım’ı bir kınama
günü olarak kabul ettiğini kaydeden Şimşek, “
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 1999 yılında
25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü”
ilan etmiştir” dedi.
EŞİTSİZLİKLE MÜCADE EDİYOR
Kadınların hemen her alanda cinsiyet

eşitsizliği ile mücadele ettiğini kaydeden
Şimşek, “Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal
ve siyasi alanda eşit biçimde yer alamamakta,
yaşam hakları ihlal edilmekte, geliri eşit
paylaşamamakta, savaş ve yoksulluktan en fazla
etkilenen kesim olmakta, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Yasal
mevzuattaki tüm değişiklik ve düzenlemelere
rağmen, kadına yönelik şiddetin artarak
devam etmesinin nedeni toplumsal zihniyet
dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin
kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilmemiş
olmasıdır” şeklinde konuştu.
ZİHNİYET DEĞİŞMELİ
Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması
için temel öğenin, mevcut toplumsal zihniyetin
değiştirilmesinden geçtiğini aktaran Şimşek,
“Devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar
üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal
düzeyde, genele yayılarak etkin ve kararlı
bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda her 25 Kasım ‘da kadına yönelik

şiddet kınanmakta ve tüm ülkelerde çeşitli
etkinlikler düzenlenerek kadına yönelik şiddet
konusunda farkındalık yaratılmakta ve şiddetin
ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar ortaya
konulmaktadır. Türk hukukunda Kadına yönelik
şiddetin önlenmesi için yapılan düzenlemeler
başlıca 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına
karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ile Türk
Ceza Kanunda yer almaktadır. Bunca yasal
düzenlemeye rağmen üzülerek belirtmek
gerekir ki kadınlarımıza uygulanan şiddet her
geçen gün artmaktadır. Yapılan araştırmalar
neticesinde kadın cinayetlerinin yedi yılda yüzde
bin 400 artığını, ülkemizde her 10 kadından
4’ün erkekler tarafından şiddete maruz kaldığı
sonucunu göstermektedir. Yozgat Barosu olarak
kadınlarımızın hak ve hukuklarının her daim
korunmasının yalnızca yasal bir zorunluluk
olmadığını bu hususun aynı zamanda vicdani
bir görev olduğunu hatırlatarak kadınlarımıza
yönelen her türlü şiddeti kınadığımızı bildiririz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Kültürlü Cahillik

BASRi
AKDAĞ
Cahil kime denir?
Sözlükte; 1- Eğitim
ve öğrenim görmemiş
(kimse).
2- Belli bir konuda
yeterli bilgisi olmayan
(kimse). 3-Deneyimsiz, genç, toy (delikanlı
veya kız) manalarında
olup Arapça kökenli bir
kelimedir.
Bizim için kelimenin
sözlük anlamı değil
yaşamdaki karşılığı

önemlidir. Atalarımız
bu konuda “cahile
söz anlatmak, deveye
hendek atlatmaktan
zordur.” sözünü sıkça
kullanılırken toplumda
zırcahil kara cahil gibi
birçok söz kullanılmaktadır. En tehlikeli
cahil okumuş cahildir.
En çok korkulması
gereken insan türüdür. Cahili eğitebilirsin
belki ama okumuş
cahil yolunu seçmiştir.
Cehalet, kelime anlamı
itibariyle; bilmemek,
bilgisizliktir, fakat bu
tanımlama çok eksik kalıyor. Cehalet;
“sadece bilgisizlik”
demek değildir. Cahillik; okuma yazma
bilmemek de değildir.
Okuma yazma bilmeyene ümmi denir, cahil
değil. Nice ümmi zat

vardır ki bilgileri zirvededir ve milyonları yönetirler. Aynı zamanda
öyle akademisyen,
anlı, şanlı ve unvanlı kişiler de vardır ki,
cehaletleriyle herkesi
şaşırtırlar. Kültürlü
olmak yaşamın her
alanında konuşup
tartışılabilecek kadar
bilgiye sahip hale gelmek, Aynı zamanda
değişik konular üzerinde farklı araştırmalar
yaparak o konuda bilgi
sahibi olmak anlamına
gelir. Kültürlenmek
kısa sürede olacak bir
durum değildir. Bunun
için belli bir zaman ve
bilgi birikimine ihtiyaç
duyulur. Pek çok farklı
konuda kitaplar okumak, makaleleri değerlendirmek ve gezip
görmek kültürlenme

noktasında oldukça
önemlidir. Yani hem
teorik hem de uygulamalı şekilde ele alınan
merak doğrultusunda
kültürlü olmak ve kültürlenmek gerçekleştirilebilir. Maalesef zenginliğin bile kültürlü
olma şartı olarak görüldüğü bir dönemde
yaşıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk ise cehalet ile ilgili
şöyle söylemiştir:
“Biz cahil dediğimiz
zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz
ilmi ve hakikati bilmemektir. Yoksa okumuş
olanlardan en büyük
cahiller çıktığı gibi, hiç
okuma bilmeyenlerden
de hakikati gören gerçek âlimler çıkabilir.”
Kişiyi aldığı ya da

alamadığı eğitim değil,
düşünceleri cahil yapar.
Eğitimsiz olmak
ayıp değildir. Ayıp olan
bu eksikliğini telafi
etmeyip, kendini geliştirmemektir.
Cahillik sadece bilgi
eksikliği olarak anlaşılmamalıdır.
Cahillik bir anlayış
biçimi, yaşam tarzı o
yüzden sadece eğitim
ile düzelmesi de pek
mümkün değildir. Faydasız ve gereksiz ilmin
cehaletten daha kötü
olduğu aşikârdır. Fuzuli'nin dediği gibi,
“Mey biter saki kalır, Her renk solar haki
kalır, Diploma insanın
cehlini alsa da; Hamurunda varsa eşeklik,
baki kalır.”
İslam’da her insanın

Erbakan’ın projeleri

ilim öğrenmesi farzdır.
En güzeli ise emredildiği gibi ilmiyle amel
etmektir.
Kaynak Hadis-i Şerif: “İlim talep etmek
ve öğrenmek her Müslümana farzdır.” (İbn
Mace, Mukaddime, 17.
İnsan olarak yaratılan herkesin “iman
ilmini” her gün (sürekliliği emreden ayet;
Nisa, 136. “Ya Eyyühellezine, amenu, aminu billahi”) tahsil etmesi (bu konuda çaba
göstermesi) vaciptir.
Vacibi terk eden asi ve
günahkâr olur. (Bkz.:
Taha suresi, 114., Bakara S., 260., Zümer
suresi, 9., Mücadele
S. 11. Ayetler. Ve İ.Azam, İ.Şafi, İ.Hambel,
S.Sevri, İ.Eşari v.d.)
“Ben cinleri ve in-

sanları, beni tanıyıp,
ancak bana ibadet
etsinler diye yarattım.”
(51. S./56. A.)
Toparlayacak olursak Çinliler kızdıkları
insanlara “Tuhaf bir
çağda yaşayasın!” diye
beddua ederlermiş.
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki sapla saman birbirine karışmış kültürlü
ulema görünen ancak
bilgi sahibi olmayan
bir toplumda arz-ı endam eden ile gezen
insanlar var. Herkesin
kendine göre bir fikri
var ve her konuşan
bir fikir beyan etiğini
zannediyor. Durum
böyle olunca toplumda
bilinmezlik karmaşa ve
düzen alt üst oluyor.
İnsanda en güzel süs
ahlaktır diyelim bitirelim.

Yozgat’ta hayat buldu

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, merhum
Necmettin Erbakan’ın projelerinin Yozgat’ta hayat bulduğunu
söyledi. Kayhan, Erbakan’ın projelerinden 4 tanesinin fabrikaya
dönüştüğünü belirterek, “Biz Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile 81
ilde 81 ağır sanayi fabrikası çalışmalarına başladık” dedi.
Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan ve
Kadın Kolları Başkanı Satı Güler ile birlikte Çamlık Gazetesi’ne
açıklamalarda bulundu.
Kayhan, 2 yıl önce 23 Kasım Cuma günü Genel Başkan
Dr. Fatih Erbakan başkanlığında Yeniden Refah partisini
kurduklarını ve Partinin ilk toplantısında Yozgat’ın 6 il ile
beraber görev ve yetki belgesini aldığını söyledi.
9 İLÇEDE KONGRE
“Yozgat’ımızın merkez ilçemizle beraber 14 ilçemizden
13’ünde kurulumunu sağladık” diyen Kayhan, “Bunların
9 ilçemizde kongremizi yaptık. Kongremizle beraber
Erbakan’dan dolayı Fatih beye büyük ilgi ve alaka
var. Yozgat’ımızın genelinde 3 bin 780 tane ıslak
imzalı üye topladık. Bunların başka partide ve
TC’lerinin hatalı olmalarından dolayı şuanda
bin 460 civarında resmi üyemiz var” şeklinde
konuştu.
ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİK
Yozgat’la ilgili çalışmalarına da
devam ettiklerini anlatan Kayhan, “ Köy
ziyaretleri vardı. Bu köylerde tüm
problem ve sıkıntıları bizzat
kendi köylülerimizden ve
kardeşlerimizden dinledik.
Kardeşlerimizin en büyük

sıkıntılarından başında insanların çekirdek aile yapısının çok büyük
sıkıntıda olduğunu, boşanmaların, geçimsizliklerin, kavgaların
çok büyük had safhada olduğunu bizzat bize bildirdiler. Kanun
ve yasalarla, Avrupa uyum birliği yasalarla bunları tekrar Yeniden
Refah Partisi olarak kendi inancımıza ve kendi menfaatimize
göre tekrar düzenleyeceğiz. Bizim bunlardan farkımız olacak.
Yozgat’ımızın 14 ilçesinde 572 köyümüzde en büyük sıkıntının
işsizlik olduğunu, genç üniversiteli işsizlerin çok büyük olduğunu,
gençlerimizin 1 ya da 2 üniversite bitirip işsiz gezdiklerini
bizzat kendimiz şahit olduk. Bunlara da inşallah Yeniden Refah
Partisi olarak biz varız desturu ile yola çıkacağız. Tüm problem
ve sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz. Biz her köye gittiğinde
bir köyde odaya oturduğumuzda rahmetli Erbakan’ı kendileri
bizlere anlatıyor. 96-97 yılında en büyük kazancı onun zamanında
yaşadık. Onun projeleri Yozgat’a 4 tane büyük sanayi fabrikası
temeli attı. Bu ağır sanayi fabrikalar makarna, un fabrikası değil.
Bunları küçümsediğimizden veya olmaması gerektiğinden değil
de bunları yapan Sorgun’da şeker fabrikası olarak devam ediyor.
Akdağmadeni ilçemizde çelik fabrikası, Divanlı’da hiç faaliyet
göstermedi kazan sanayi vardı. Yerköy’de dişli fabrikası var. 80’li
yıllarda faaliyete geçmiş. Yozgat’ta ki siyasilerimizin becerisizlikleri
mi veya önemsemedikleri mi desek bundan dolayı Kayseri’liler
götürmüşler. Kayseri’de şuanda 3 bin veya 5 bin civarında kişiye
iş vererek hayatına devam eden bir fabrika. Biz Yeniden
Refah partisi olarak ilk basına geçtiğimizde Muhammet
Fatih Erbakan Beyin 81 vilayete 81 ağır sanayi fabrikası
çalışma faaliyetimiz başladı. Bu faaliyetleri de sanayici
bir kardeşimizi görevlendirdik. Onların da vermiş olduğu
görevler devam ediyor” şeklinde konuştu.
İNANCIMIZ TAM
Yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Kayhan,
“Bizim yapmış olduğumuz faaliyetler
Yozgat ve tüm İslam coğrafyası için ivedi
bir hareket olduğunu, herkesin ihtiyacı
olduğunu, herkesi tüm insanlıkla bizim
kardeş Müslümanlarla da din kardeşi
olduğumuzu kimseye ayrılmadan,
düşman etmeden, dışlamadan inanan
ve inanmayan, kapitalist, Cumhuriyetçi
demeden insanları kucaklayacak bir
sistemin temsilcileriyiz. Bu kadim sistem
kurulduğunda dünyanın sıkıntılarının
biteceğini herkesin kardeş olarak bu
dünyada yaşayacağına inancımız tamdır”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

Azerbaycan’a destek

Yozgat Şoförler Odası
Başkanlığı Azerbaycan’a oda
önüne astığı bayrak ile destek
veriyor. Yozgat Şoförler Odası
Başkanı İlhami Bakıcı, Türk
Milleti’nin her zaman tek yürek tek
yumruk olduğunu dile getirerek,
Azerbaycan’a çıktıkları bu kutlu
yolda destek verdiklerini söyledi.
Bakıcı, desteklerinin her zaman
devam edeceğini belirterek,
“Can Azerbaycan’ımıza bu
çıkmış olduğu yolda tam destek
sağlıyoruz esnafımız ve Türk Milleti
adına. Bu desteği sağlamak için
Yozgat’ta ilk defa Şoförler Odası
olarak ben Azerbaycan bayrağını
Türk
Bayrağımızın
yanına
odamızın
önündeki
bayrak

direğimize
savaşın

başladığı günden bu güne
kadar bayrağımız takılı duruyor.
Bizim için ayrı bir önemi
de bir tarafta Azerbaycan,
Türkmenistan, Kırgızistan’a bizim
nakliyeci esnafımız devamlı
yük götürmektedirler. Burada
Azerbaycan’dan direk ulaşım
olmadığı için bizim esnafımız
çok büyük sıkıntılar çekiyor.
Batum’dan, Ermenistan üzerinden
ulaşılıyor oralara. Oralarda bizim
esnaflarımıza çok büyük sıkıntılar
ve eziyetler yapılıyor. Şimdi ise
bu Karabağ savaşından sonra
Azerbaycan’ın direk Karabağ’dan
sınırımız oluştuğu için devletimiz
yolumuzu yapacak ve direk
Azerbaycan’a karayolu ile ulaşmış
olacağız. Bu yüzden de bizim için
önemi var. Türk’ün Türk’ten başka
dostu yok. İki devlet bir millet
dediğimiz gibi KKTC, Azerbaycan
ve Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir
Türkiye Devleti oldu. Bundan da
biz gurur duyuyor ve destekliyoruz.
Hükümetimizin bu yönde aldığı
kararları, Azerbaycan’ın arkasında
olmasını bizde canı gönülden
destekliyoruz. Bizimde elimizden
gelen bayrağımızı çekerek
dalgalanıyor” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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Mazlumun
duâsı
reddolunmaz...

HÜSEYİN
KOÇ
Bedreddîn ibn-i
Demâmînî hazretleri Mâlikî mezhebi
fıkıh âlimlerindendir.
763 (m.
362)’de İskenderiyye’de doğdu.
827 (m.
1424)’de, Hindistan’ın Kelbercâ
şehrinde vefât
etti. Buyurdu ki:
Duâ âdabından
bir kısmı şunlardır:
1- Duâ ederken, günâhını
itirâf etmek.
2- Duâ ederken
Resûlullah efendimizden (sallallahü
aleyhi ve sellem)
bildirilen sahîh
duâları tercih etmek.
Çünkü Peygamber efendimizden
bildirilen duâlar,
başka duâlara hacet bırakmamıştır.
3- Güzel mana
ve maksatları veya
Allahü teâlâya senayı ihtivâ eden
duâlarla duâ etmektir.
4- Duâ eden,
önce kendisine,
sonra ana-babaya
ve diğer müminlere duâ etmelidir.
Allahü teâlâ, İbrâhim aleyhisselâmın meâlen şöyle
duâ ettiğini bildirdi: “Ey Rabbimiz!
Hesap kurulacağı
kıyâmet günü,
beni, ebeveynimi ve bütün müminleri bağışla.”
(İbrâhim-41). Nûh
aleyhisselâmın
duâsı, Kur’ân-ı
kerîmde meâlen
şöyle bildirildi: “Ey
Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi
yeryüzünde bırakma.” (Nûh-28)
5- Eğer duâ
eden imâm ise,
yalnız kendisine
duâ etmemelidir.
6- Allahü teâlâdan azîmle istemektir.
7- İstekle duâ
etmelidir.
8- Duâyı kalb-

den yapmalıdır.
Duâ yaparken
kalbi hazır bulundurmalıdır. (Yani
kalbi başka düşüncelerden temizlemelidir.)
9- Allahü teâlânın, duâsını kabul
edeceğini ümîd
ederek duâ etmelidir.
10- Duâyı birkaç kere tekrar
etmelidir. Duâyı
en az üç kere tekrar etmelidir.
Duâları kabul
olanlar:
1- Çaresiz ve
muhtaç olan.
2- Mazlumun
duâsı.
3- Babanın duâsı... Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü
anh) rivâyet ettiği
hadîs-i şerîfte; “Üç
duâ kabul olur.
Bunların kabul
olmasında şüphe
yoktur.
Bunlar; babanın
duâsı, yolcunun
duâsı ve mazlûmun duâsıdır” buyuruldu.
4- Adâletli devlet reîsinin duâsı.
(Ebû Hüreyre’nin
(radıyallahü anh)
rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Üç
kimsenin duâsı
reddolunmaz:
1- Adâletli devlet reîsinin duâsı.
2- İftar vakti
oruçlunun duâsı.
3- Mazlumun
duâsı” buyuruldu.
4- Sâlih kimsenin duâsı.
5- İtaatkâr evlâdın ana-babasına
duâsı.
6- Yolcunun
duâsı.
7- İftar vakti
oruçlunun duâsı.
8- Müslümanın
mümin kardeşine
gıyabında yaptığı
duâ, (Böyle bir
duâ, riyadan uzak
ve ihlâsa daha
yakındır.)
9- Başkasına
zulmü kastederek
veya akrabası ile
alâkayı kesmeye
götüren bir şey
ile duâ edilmediği
veya “Duâ ettim
de kabul olmadı”
demediği müddetçe, bir kimsenin
yaptığı duâ kabul
olur.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
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Başkan Erkut Ekinci sanayi esnafıyla bir arada

TALEPLERiNi DiNLEDi
Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci, ‘Birlikte Yönetim’
ilkesi çerçevesinde esnaf ve vatandaş
ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ekinci,
ziyaretleri kapsamında Sanayi Sitesi
esnafını ziyaret etti. Tek tek işyerlerinde
esnafları ziyaret ederek sohbet eden
Başkan Ekinci, esnafların taleplerini
dinleyerek hayırlı işler temennisinde
bulundu.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin
kendisi açısından son derece önemli
olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci,
“Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve
vatandaş ziyaretlerimizde talepleri
yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın
dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz.
Çözüm noktasında istişarelerde
bulunuyoruz varsa eksikleri bizzat
yerinde tespit ediyoruz. Bizim en

büyük gücümüz vatandaşımızın bize
gösterdiği samimi destektir. Onlardan
aldığımız bu güçle, şehrimiz için,
şehrimizin geleceği için gayretle
çalışıyoruz. Sorgun her geçen gün
değişimi ve gelişimi yaşamaya devam
ediyor. Birlik ve beraberlik içinde
şehrimizin geleceğine değer katmaya
devam edeceğiz.” dedi.
Tarık YILMAZ

Başkan Açıkel'den

esnafa destek

Bozok FM'den

özel yayın
Türkiye'nin en genç
üniversite radyosu Yozgat
Bozok Üniversitesi
Bozok FM'de “24 Kasım
Öğretmenler Günü” özel
yayını gerçekleştirildi.
107.0 frekansından
yayın yapan Bozok FM'de
Yasemin Doğru'nun
sunuculuğunda canlı olarak
gerçekleştirilen Öğretmenler
Günü programının canlı
yayın konuğu Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tayip Duman oldu. Prof.
Dr. Duman öğretmenlik
mesleğinin toplum için
önemini vurgulayarak
insanlık tarihinin en anlamlı
ve iz bırakan mesleği
olduğunu vurguladı. Prof.
Dr. Duman ‘Öğretmenler
yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır’ düsturuyla
Türkiye’nin geleceğinin
inşasında büyük pay sahibi

olan öğretmenlere şükran ve
minnet borçlu olduklarının
altını çizdi.
Prof. Dr. Duman
konuşmasının devamında:
“Bir milletin milli,
ahlâki ve kültürel yönden
güçlü ve medeniyet
bakımından kalkınmış olması
öğretmenlerinin üstün
çalışmalarına bağlıdır.
Milli birlik ve
beraberliğimizin teminatı
öğretmenlerdir. Öğretmen,
toplumda her türlü tutum,

davranış ve görünüşüyle
örnek insandır” dedi. Meslek
hayatında 48 yılı geride
bırakan Prof. Dr. Duman,
her meslekte olduğu gibi
öğretmenlikte de mesleğin
sevilerek yapılması
gerektiğin hatırlattı.
Öğretmenlerin
geleceğimizin teminatı
çocuklarımızı yetiştirmekle
mükellef olduğuna vurgu
yapan Prof. Dr. Duman,
“Kendi çocuklarına
öğretmenlerimiz nasıl

davranılmasını istiyorsa
öğrencileri de sevgi ile
yaklaşımları çok önemli.
Öğrenmeyen çocuk,
eğitilmeyen insan yoktur.
Tüm öğretmenler işini
severek yapmalı ve
öğrencilerine rol model
olmalı.
Bu duygularla bu kutsal
mesleğe ömrünü adamış ve
göreve yeni başlamış tüm
öğretmenlerimizin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü tebrik
ediyor, görevi başında şehit
olan ve ahirete irtihal eden
öğretmenlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum” diye
konuştu.
24 Kasım Öğretmenler
Günü özel programı Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tayip Duman'ın öğretmenlik
mesleğine dair deneyim ve
tecrübelerini paylaşmasıyla
sona erdi. Tarık YILMAZ

OSB'ye Demiryolu ve

Gümrük Müdürlüğü Şart
Cumhuriyet
Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali
Keven, Yozgat
Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretim
yapan Kobilerin
talepleri ile ilgili
soru önergeleri
vererek ilgili
bakanlardan
destek talep etti.
Yozgat'ta
Gümrük Müdürlüğü
kurulmasını
ve Yerköy ile
Organize Sanayi
Bölgesi arasına
yük taşımacılığına
yönelik demiryolu
yapılmasını talep
eden Kobilerin
taleplerini
gündeme getiren
Keven,
“Yozgat Gümrük
Müdürlüğü
kurulmasına
yönelik
Kobilerimizin

talebini Ticaret
Bakanı Sn. Ruhsar
Pekcan'a ilettim.
2018 yılında
Kırşehir'de bir
Gümrük Müdürlüğü
kurulabiliyorsa
Yozgat'ta da
kurulabilir.
Yozgat'ı görmeyen
duymayan
siyasilere ve
bürokratlara
duyurulur. Yozgat'ın
ihracatta son
sıralarda olmasını
dert edinmeyenler
bu halka ne
zaman özeleştiri
verecekler? Yozgat
Organize Sanayi
Bölgesi ile Yerköy
istasyonu arasına
yük taşımacılığına
yönelik demiryolu
yapılması talebini
de Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanı Sn. Adil
Karaismailoğlu’na

ileterek
2021 yatırım
programında yer
almasını istedim.
Sayın Bakan'dan
en kısa zamanda
bu konuyu
değerlendirerek
Yozgat'ta üretim
yapan Kobilerin ve
yatırım yapmayı
düşünen firmaların
taleplerini
gerçekleştirmesini
temenni ediyorum.
1997 yılında
kurulan Organize
Sanayi Bölgesi'nin
15 kilometrelik bu
demiryolu talebi
Yozgat OSB'de
ki Kobilerin işini
hızlandıracak ve
yatırım yapmak
isteyen firmaların
da olumlu karar
vermesine katkı
sağlayacaktır.”
diye konuştu.
Tarık YILMAZ

Yozgat’ın Sarıkaya İlçe
Başkanı Ömer Açıkel Pandemi
sürecince Türkiye’ye örnek
olmaya devam ediyor. Başkan
Açıkel pandemi sürecinde
kapalı ve ruhsatlı olan 25 çay
ocağı esnafına aylık 500 Türk
Lirası desteği sağlıyor. Başkan
Açıkel pandemi sürecinde
kapalı ve ruhsatlı olan 25 çay
ocağı esnafına aylık 500 Türk
Lirası desteği sağlıyor.
Başkan Açıkel yaptığı
açıklamada; “İlçemizde
çay ocağı işleten yaklaşık
25 esnafımıza aylık 500
TL tutarındaki pandemi

desteklerimizi ilettik ve
kendilerinin bu zorlu süreçte
her zaman yanlarında ve
destekçileri olacağımızı ilettik.
NE OLMUŞTU
Sarıkaya Belediye Başkanı
Açıkel yaptığı açıklamada,
Salgın hastalığı tamamen
atlattığımız sağlıklı günlerde
hep birlikte çayımızı içmek
kaydıyla, ilçemizde faaliyetine
ara verilen ruhsatlı her
kıraathane ve kahvehaneye
Belediye Başkanlığımız
tarafından aylık 500 TL çay
parası ödemeyi kararlaştırdık”
dedi. Tarık YILMAZ

Birliğe araç takviyesi

Yozgat İli Damızlık Sığır
Yetiştiriciler Birliği’ne TKDK
ile ortaklaşa gerçekleştirilen
Yozgat Soğuk Süt Zinciri Projesi
kapsamında 4 adet sıfır transit
kamyonet teslim edildi.
Yozgat İli Damızlık Sığır
Yetiştiriciler Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı Selvi yaptığı
açıklamada; “TKDK ile ortak
gerçekleştirdiğimiz Yozgat Soğuk
Süt Zinciri Projesi kapsamında 4
adet sıfır transit kamyonetlerimizi
teslim aldık. Yozgat’ımızın süt

üreticilerine daha iyi hizmet
verebilmek için çalışmalarımız
devam ediyor. Yozgat tarım ve
hayvancılığına HAYIRLI UĞURLU
olsun. Emeği geçen herkesten
ALLAH RAZI olsun” dedi.
Tarık YILMAZ
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Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı:

“Bireysel sporlarda en çok
madalya kazanan branşız”
Çamlık TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp, sunduğu Spor66 programının
bu haftaki konuğu Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı, Kick Boks antrenörü
Mustafa Zararsız ve Kick Boks Sporcusu Buse Deniz oldu.

Başkan Köse'den
öğretmenlere özel ziyaret
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Yozgat Valisi Ziya
Polat ve Ak Parti İl Başkanı
Çelebi Dursun’la birlikte
öğretmenler günü nedeniyle
okulları ziyaret ederek
öğretmenlerin öğretmenler
gününü kutladı.
Başkan Köse yaptığı
açıklamada; “24 Kasım
Öğretmenler Günü
münasebetiyle, Cumhuriyet
Meydanı'ndan düzenlenen
törene katıldıktan sonra,

Valimiz Sayın Ziya Polat ve
İl Başkanımız Sayın Çelebi
Dursun'la birlikte yarınlarımızı
yeşerten öğretmenlerimizi
okullarında ziyaret ederek
öğretmenler gününü kutladık.
Bu vesileyle; Değerli
öğretmenlerimizin günlerini
tekraren kutluyor, ilim ve
irfan bekçisi eğitimcilerimize,
Cenab-ı Hak'tan aileleri ile
birlikte sağlıklı ve hayırlı
ömürler diliyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

Daha güzel bir

Doğankent için
Yozgat’ın Sorgun İlçesi
Doğankent Belediyesi kasabada
sıcak asfalt çalışmalarını ara
vermeden devam ediyor.
Başkan Doğan Sungur
çalışmaları yerinde inceledi.
Sorgun’un Doğankent
Belediye Başkanı Doğan
Sungur kasabada yapılan sıcak
asfalt çalışmalarını yerinde
inceledi. Başkan Sungur yaptığı
açıklamada, "Geçtiğimiz
günlerde karayolları

kasabamızdan geçen ana
yolda çalışma yapmış ve
Doğankent’imizin görünümüne
güzellik katmıştı. Bizde
yapılan bu çalışmanın yanında
kasabamızda çalışmalarımı
hızlandırarak sıcak asfalt
serimini gerçekleştirerek
Doğankent’imizin güzelliğine
güzellik katıp halkımızın daha
ferah yaşamasını sağlamaya
çalışıyoruz” dedi.
Tarık YILMAZ

Programda İl Temsilcisi Yunus
Avcı, Yozgat’taki Kick boks sporunu
anlattı.
Bireysel sporlarda Yozgat’a en
çok madalya kazandıran branş
olduklarını dile getiren İl Temsilcisi
Yunus Avcı, “Kick boks federasyonu
2004 yılında kuruldu. Daha önce boks
federasyonuna bağlıyken 2004 yılında
bağımsız bir federasyon oldu.
Yozgat’ta Kick Boksu 20
yıl aşkın zamandır yapıyoruz.
Sporculuğundan başladık, şimdi
de antrenörlüğünü yapıyoruz.
Türkiye de şampiyonalarına, ulusal
şampiyonalarına sporcu götürüyoruz.
Hemen hemen her sene 2 yada 3
dereceyle rahat dönüyoruz. Bireysel
sporlarda Yozgat’a en çok madalya
kazandıranların başında kick boks
gelmektedir” dedi.
BÜYÜYEN BİR SPOR
Kick Boks’un Yozgat’ta büyüyen
bir spor olduğunu aktaran Yunus
Avcı, “Yaklaşık 5 yıla yakındır
kick boks il temsilciliğini ben
yürütmekteyim. Kick boks Yozgat’ta
sevilen ve büyüyen bir spor. 7’den
70’e herkesin yapabildiği popüler
bir spor. Yozgat’ta toplam da en son
lisans sayısı itibariyle 3 bine
yakın lisanslı sporcumuz
var. Tabi bir futbol kadar
talep görmediği için
popüler olmadığı için
biraz geri planda kalıyor
maalesef. Bütün ilçelerde
varız. Büyük bir camiayız
bunu tanıtmak için elimizden
geleni yapıyoruz. Özel
salonlarda da kick boks
eğitimi verilmektedir
özel hocalar
tarafından.
Ayrıca halk
eğitimin

destekleriyle resmi kurslar
açılmaktadır. Rıza Kayaalp spor
salonunda haftada 4 gün olmak üzere
antrenmanlarımız devam etmektedir”
diye konuştu.
KENDİ HAKEMLERİMİZ
OLACAK
Kick Boksa yoğun bir talep
olduğunu vurgulayana Yunus Avcı,
“Kick Boksa yoğun bir talep var. Bu
yoğun talebi de karşılıyoruz hoca
sayımız şu an yeterli. Ama bunu da
geliştirmek için Yozgat’ta antrenörlük
kursu da açtıracağız. Yozgat
için elimizden geleni yapacağız.
İnşallah yakın zamanlarda büyük
şampiyonları Yozgat’a getireceğiz.
10’un üzerinde Yozgatlı hakemimiz
oldu. Bize şöyle bir avantajı olacak
ilerde Yozgat’ta yapabileceğimiz
şampiyonlarda Yozgatlı hakemlerin
kendini gösterme , kendini kanıtlama
ve ilerleme imkanı sağlayacak.
Bu hakemlerimizin içinde ulusal
ve uluslararası müsabakalarda
hakemlerimiz çıkacak” şeklinde
konuştu.
YARIM ASIRDIR YAPIYOR
Kick Boks Antrenörü Mustafa
Zararsız, 13 yaşından bu tarafa
kick boks sporu ile
ilgilendiğini söyledi.
Zararsız, “69
yaşındayım. 13 yaşımda
spora başladım, bizim
zamanımızda kick boks
filan yoktu. Tekvando
, boks , karate en
son da kick boksun
içindeyiz. Halk eğitimde
usta öğretici olarak
çalışıyorum.
Benim
amacım

gençleri

sokaklardan almak. Sokaklarda kötü
alışkanlıklara gitmesinler. Bakıyorum
çokları sigara filanla uğraşıyor
oralardan almak, sporu sevdirmek
için bu yaşıma kadar çalışıyorum.
Eskiden hiç imkan yoktu ben çok zor
şartlarda çalıştım. Şimdiki gençler
olsa çalışamazdı. Bu spora olan sevgi
insanın içinden gelen bir sevgidir bu
zorla olacak bir şey değil. Herkeste
yetenek olmaz , 5 sene de çalışsa da
bir şey yapamıyor diğer sporcu da 2
sene yapınca bu sporu yapabiliyor.
Şu anda hedefimiz milli takım.
Pandemi dönemi olmasaydı şimdiye
milli takıma gittiydik” dedi.
ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM
Kariyerine Türkiye üçüncülüğü
bulunan Kick Boks sporcusu Buse
Deniz, artık kariyerine antrenör
olarak devam edeceğini söyledi.
Deniz, “Kadın için zor bir spor
değil, herkesin kendi içinde olan
isteği , önemli olan bu bence.
Çoğu insan kadınların spor
yapamayacağını özellikle dövüş
sporlarını yapamayacağını
düşünüyor.
Bence bu çok saçma, herkes bu
sporu yapabilir. Özellikle bu spor
kadınlar için çok önemli çünkü artık
Türkiye de kendimizi yeri zamanı
geliyor ki savunamıyoruz.
Hiç yoktansa kendimizi
savunabiliyoruz, sporcu adlandırması
oluyor üstümüzde bu çok önemli
bence. Ben savunma sporlarını
seven birisiyim. Kick boks maçları
filan izledim, arkadaşlarımın
yönlendirmeleriyle de bu sporu
yapmak istedim. Şubatta türkiye
derecesi aldım. Türkiye üçüncüsü
oldum.
Hakemlik kursuna katıldım.
Hakem oldum , inşallah önümüzde
ki aylarda antrenörlük belgesi alıp
yardımcı antrenör olarak Mustafa
hocamın yanında çalışmaya
başlayacağım. Artık maçlara
katılmak pek fazla istemiyorum,
antrenörlükten devam etmek
istiyorum. Kadınlara tavsiyem evde
oturmayın boşa kafelere vs. gitmeyin
spora gelin çünkü oturarak kendinizi
geliştiremezsiniz. Spor yaparak
hem kendinizi geliştirirsiniz ve
savunabilirsiniz. Kafelere gidip
para harcamaktansa spora gelin
spor yapıp kendinizi geliştirin” diye
konuştu. Murat KARATEKİN
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ARÇELİK'TE CUMA AŞKINA BÜTÜN
HAFTA %50'YE VARAN İNDİRİMLER
Milletvekili Yusuf Başer duyurdu

Yozgat stadyumu
için yeni gelişme

YETKİLİ SATICI
RECEP BALCI-EŞREF BALCI
ESENTEPE-ERDOĞAN AKDAĞ
Yozgatlıların ve Yozgatspor
taraftarının heyecanla beklediği
Yozgat şehir stadyumu için yıkım
ve yapım ihalesi yakında yapılıyor.

Ak Parti Yozgat Milletvekili Av. Yusuf
Başer yaptığı açıklamada; “Yozgat’ımıza
ticari alanları, sosyal donatıları olan modern
bir Stadyum kazandırıyoruz.
Stadımızı yıkacak, yeniden yapacağız.
Yıkım ve yapım ihalesini yakında yapıyoruz.
Yozgat’ımıza hayırlı olsun” dedi.
Tarık YILMAZ
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