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SAYI:3015

FİYATI: 1.00 TL

Yozgat İmam
Hatip Liseleri
Mezunları Vakfı,
30’ncu Geleneksel
Mezunlar
Buluşması etkinliği
düzenlendi.
>>> 6'DA

www.yozgatcamlik.com

TÜRKİYE YENİDEN

AYAĞA KALKTI
Türkiye’nin dört bir
yanında devasa projelerin
yükseldiğini önemli
yatırımların yapıldığını
dile getiren Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ,
“2002’nin devralınan
Türkiye’si ile bugünün
Türkiye’si kıyaslanamaz
boyutta" dedi.

Pençe Kilit Gazisi Turgay Uçar

ONURLA TAŞIYORUM

ÖNEM TAŞIYOR

DEVASA PROJELER

Bozdağ, "2002 yılında iktidara gelmemiz
ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında bir
hareketlenme yaşandı. Türkiye yeniden
ayağa kalktı. Hayata geçirilen projeler ile
Türkiye'nin dört bir yanı adeta şantiyeye
döndü” dedi. Ak Parti Yozgat Genişletilmiş
İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli mesajlar
verdi. Danışma meclislerinin önemine vurgu
yapan Bozdağ, “Gerçekleştirdiğimiz temmuz
ayı il danışma meclisinin hayırlı olmasını
diliyorum. Bu meclisler Yozgat'ı ve Türkiye'yi
konuşmak, partimizin yaptıklarını konuşmak
için son derece önemli vazifeler ifa ediyor”
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 20 yıldır AK Parti iktidarları
tarafından yönetildiğini söyleyen Bozdağ,
şunları kaydetti; “Ülkemizin dört bir yanında
devasa projelere hayat kazandırıldı. 2002’nin
devralınan Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si
kıyaslanamaz boyutta.
Türkiye'nin dört bir yanında bir
hareketlenme yaşandı. Adete Türkiye yeniden
ayağa kalktı. Türkiye'nin dört bir yanı adeta
şantiyeye döndü. Aradan geçen zaman içinde
Yozgat dahil Türkiye'nin dört bir yanında eş
zamanlı yatırımlar için imza attık. Türkiye'nin
her ilini ve bölgesini birlikte kalkındırmayı
hedefleyen politikalar hayata geçirdik.”
>>> 3. Sayfada

Üniformasını hep
şerefle ve onurla
taşıdığını dile getiren
İstihdam Uzman Çavuş
Turgay Uçar, şerefle
taşıdığı üniformasıyla
gazi oldu.

GURURLUYUM

MESLEĞİMİ SEVİYORUM

Vatan, bayrak, toprak, millet denince hep en
ön saflarda yer alan Yozgat, gazileri, şehitleri ile
de yine ön saflarda. O gazilerden bir tanesi de
Yozgatlı hemşehrimiz İstihdam Uzman Çavuş
Turgay Uçar. 1 kişinin şehit düştüğü 7 kişilik
timde Uçar da yaralandı, gazi oldu.
Üniformasını her zaman onurla ve gururla
taşıdığını dile getiren Uçar, “Üniformamı gururla
taşıyorum. Bu mesleğe girince arkadaşlığı,
dostluğu öğreniyorsunuz. Vatanı korumayı,
birbirinizi korumayı öğreniyorsunuz” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu dile
getiren Uçar, şunları kaydetti; “Pençe Kilit
operasyonunda yaralandım. Bu mesleği
çok seviyorum. Üniformayı giydiğimde çok
duygulanıyor ve seviyorum. Hala da çok
seviyorum. İyi ki bu mesleğe girmişim. Çünkü
bu mesleğe girince arkadaşlığı, dostluğu, eşi ve
ahbabı öğrendim. Gerçekten çok duygu dolu bir
meslek. Çünkü orada hep birbirimizi koruruz. Bu
meslek anlatılmaz, yaşanır.”
>>> 3. SAYFADA

GÜLYAYLA’NIN
ÇEŞMELERi AKIYOR

BAY ÇAMLIK
Seçim olur biter, hoş sada
bırakan arkayı toplayandır
Emmi: Biz 40 ve 4 'ün sırrına daldık, diğer seçimli
işleri unuttuk sanmayın canlar.
Bu aralar iş dünyası, ticaret erbabı hummalı bir
çalışma ortamı oluşturmuş, gayretkar tavırlar ile kendilerini anlatmaya devam ediyorlar. Bilmem bu toprakların
kaderi mi yoksa üzerlerindeki ölü toprağının ağırlığı mı?
O kadar güzel işler ortaya koyan, emek veren, hakkıyla çaba gösterenler var ki sorarım size, ne diye alçak
gönüllü olup ses çıkaramazsınız. Bazıları da tam tersi bir
kaşık suda fırtına koparıp dururlar. Bu arada seçimlerinin
olup olmayacağı da tam net olmasa dahi olacakmış gibi
uğraşmak lazım derim. Heran top patlar, millet çorbayı içerken diğerleri soğuk suyu içmek zorunda kalırlar.
Amma velakin şunu hep söyler dururum. Birlikte olmak
güçlü olmak ise neden bölük pörçük oluruz. Neden ayrı
gayrı hesabı yaparız.
Siyaset canlandı, eyvallah neden ticaret canlanmaz
deyin bakayım. Kapadokya siyasetten ve siyasi haritada ağırlıklı olarak Nevşehir ilimize dahil iken ticaretten
Kayseri ilimize bağlı değil midir? Biz, Boğazlıyan ve
hinterlandını ve dahi çevresini Kayseri'ye bağlayalım. Şefaatli nasılsa arada, Kayseri bir adım mesafede. Yerköy,
Kırıkkale ve Kırşehir arasında mekik dokunsun. Çorum,
kapılarını açmış gelene yok demez. Sorgun, başlı başına
bir merkez zaten. Sorarım size Yozgat'ın suçu ne? Yozgat
gereğini yapamadı mı yoksa diğerleri gerektiği kadar
yaklaşmadı mı? Hepsini bir yana bırakın ve hesap kitap
yapmadan gelecek için güçlü olun, ortak hareket edin, bir
olun iri olun diri olun derim. Seçim olur biter, hoş sada
bırakan arkayı toplayandır, dağıtmayandır. Şimdi derim
sizlere ticaret erbabı, siz bu memleketin vicdanısınız,
sorumluluğunuz çoktur. Bahane üretmek bize iş üretmek
size düşer. Hayırlı olan baş tacıdır her dem efendim.

6'DA

YOZGAT'I
GURURLANDIRDI

Gülyayla Köyü’nün
önde gelen isimlerinden
emekli imam hatip
Saffettin Akdağ’ın
öncülüğünde Gülyayla
Köyü Sosyal Yardımlaşma
Derneği’nin katkıları
ile köyün 3 çeşmesi
yenilenerek yaz bakımları
yapıldı.
>>> 4'TE

MiNiKLERiN

MEZUNiYET SEViNCi
Özel
Gülşen Kreş ve
Montessori Okulu
yılsonu programı
ve mezuniyet
programı
düzenlendi.
>>> 2. Sayfada

ALTINSOY IKINCI

ELDE DE IDDIALI
Yozgat’ta 30 yıllık tecrübe ile
hizmet veren Altınsoy Plaza, ikinci
elde de iddialı. Altınsoy Plaza
Yöneticisi Kenan Altınsoy, firmalarında

her markaya, her zevke, her bütçeye
uygun ikinci el araç alım satımı
yaptıklarını söyledi.
>>> 2. Sayfada

ALI HAYDAR TUNCER'IN ACI GÜNÜ

Yozgat il Dernekleri Federasyonu, aynı
zamanda Yesiad Başkanı Ali Haydar Tuncer’in
kardeşi iş insanı Mevlüt Tuncer vefat etti.

2'DE

GÜNCEL
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Kazalara Kurban Olmamak İçin
Malumunuz Kurban
Bayramı yaklaşıyor.
Kurban Bayramı tatili bir haftaya çıkarıldı.
Hareketlilik başlayacak,
bu tatili turistik tatile
dönüştürmek isteyenler
artacak.
Ya da memleketime
gideyim bir Sıla’yı rahim
yapayım diyenlerimiz
olacak.
Yani araçlar devreye
girecek trafik çoğalacak Allah korusun ama
kazalar yine gündeme
gelecek ve trafik felaketi devam
edecek.
Olmasa çok iyi ama; hani ne
derler görünen köy kılavuz istemez misali...

Dikkat ederseniz
benzin mazot ateş
pahası ancak kimse
keyfinden kederinden taviz vermiyor.
Araçlar cırıt atıyor keyfi kullanımlar devam ediyor.
Gençlerimiz
maşallah araçla
tur atıp müzik son
ayarda hava atmaya devam ediyorlar. Hani benzin pahalıydı? Bu keyfilik
niye arkadaş...
Dikkat buyurun çoğu araçlar
devrede ve tek kişiye hizmet
ediyor?
Yani lüzumsuz kullanım halen
hadsafada bu kadar keyfiliğe

AHMET
SARGIN

devlet baba ne yapsın?
Benzin-mazot bizim çeşmelerden bedava akıyor değil ya?..
Diyeceksiniz ki bu çağda mı?
Ee asıl bu çağda tutumlu olup
tasarruflu kullanmak gerekiyor
enerjiyi arkadaş! Dünyada enerji
krizi var enerji...
Sözün özeti şu ki: Keyfimizden ve müsrif kullanımdan vazgeçmiyoruz. Avrupalı gibi hızlı
treni ve toplu taşıma araçlarını
kullanır hale gelmek zorundayız.
Yoksa ne trafikle ne de benzinmazotla baş edebiliriz!
Neyse: Asıl konum bu değildi:
Bayramda artan Trafik Kazalarına dikkat etmek! Çünkü tatil
günlerinde ve bayram arifesi
ile bayram dönüşlerinde kazalar patlama yapıyor ölüm ve

yaralanmalar artıyor. Buna çok
dikkat edip trafiğe kurban gitmemek gerekiyor. Kaza- kaderdir İnanırız ancak bizim tedbir
almamızla önlenecek binlerce
kaza hadisesi var. Dikkat etmek,
kurallara uymak ve aşırı hızdan
kaçınmak zorundayız.
Geçmiş yılların kaza istatistiklerine baktığımızda bu gerçeği
görebiliyoruz. Maalesef bayram
öncesi ve bayram dönüşü trafik
kazalarında anormal bir artış
oluyor, maddi hasarın yanı sıra
yaralanma ve ölümler artıyor.
Bunun için diyoruz ki: Aman
dikkat, aman dikkat bayramınız
kana bulanmasın ocağınıza ateş
düşmesin! (Allah korusun da ).
Bunun yolu kurallara uymak,
saygılı olmak, aşırı hızdan-ha-

talı sollamadan kaçınmak ve
Trafik kurallarını önemsemek;
hem kendi hayatımızı hem de
karşımızdaki insanların hayatını
korumak:
Bu da trafik kurallarına harfiyen uymakla mümkün... Ben değil trafik istatistikleri bu gerçeği
yüzümüze haykırıyor: Trafik kazalarında sürücü kusurları yüzde
80 ‘in üzerinde, yaya kusurları
da yüzde 10’un üzerinde: Yani
kazalar da insan kusuru( hatası)
yüzde 90 larda. Bu: şu demek;
tedbir almakla kazaları önleyebiliriz; Trafik terörüne dur diyebiliriz. Trafik canavarını frenlemiş,
insanımızı da korumuş oluruz!..
Kazasız, belasız bir bayram
geçirmeniz dileğimle Allah’a
emanet olun!..

MiNiKLERiN
MEZUNiYET SEViNCi
Özel Gülşen Kreş ve
Montessori Okulu
yılsonu programı ve
mezuniyet programı
düzenlendi.

ALTINSOY IKINCI

ELDE DE IDDIALI

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ
Kongre ve Kültür Merkezi salonunda yapılan
programa öğrenci velileri katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan programın açılışında
konuşan Özel Gülşen Kreş ve Montessori Okulu
Müdürü Gülşen İtik, 3 Temmuz 2012 yılında kreşi
kurduklarını söyledi.
İtik, “10 yılı geride bıraktık. İlk başladığımız
günlerde az sayıda öğrenci ile başlamıştık. Bu
işler güven işidir. Bu güveni demek ki sizlere
verdik. Eylül ayında olacak kayıtlarımız da doldu.
Sizin bizlere verdiğiniz değer ve kıymetten
kaynaklı. Güzel gösterilerimizi izlediğiniz
için, bizleri tercih ettiğiniz için ayrı ayrı sizlere
teşekkür ediyorum” dedi.
İtik, “2021-2022 yılı eğitim öğretim yılımızı
bugün itibari ile tamamladık. Emek veren
tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür
ediyoruz. Bizim için unutulmaz bir andı. Her
eğitim yılı sonunda yılsonu etkinliklerini
yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
Çünkü çocuklarımızı sosyal, duygusal yönlerini
desteklemek adına çok güzel etkinlik oluyor.
Sahne alıp gösteri sergileyerek özgüvenlerini
sağlıyorlar. Bugün burada olduğunuz için çok
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Konuşma sonrasında öğrencilerin hazırlamış
olduğu çeşitli gösteriler ve mezuniyet
belgelerinin verilmesi ile program sona erdi.

Yozgat’ta 30 yıllık tecrübe ile hizmet veren Altınsoy Plaza,
ikinci elde de iddialı. Altınsoy Plaza Yöneticisi Kenan Altınsoy,
firmalarında her markaya, her zevke, her bütçeye uygun ikinci
el araç alım satımı yaptıklarını söyledi. Müşteri memnuniyetine
önem verdiklerini dile getiren Altınsoy, “Müşterilerimizin arabasını
konsinye olarak da alıp satıyoruz. Yani ihtiyaçları doğrultusunda
araçlarını getiriyorlar. Müşteri ile buluşturuyoruz. Değerinde
satıyoruz. İsteklerini bu şekilde gerçekleştirip müşteri memnuniyeti
sağlıyoruz. Araçlarımızda alım satım yaptığımızda bir yıl garanti
veriyoruz. İkinci el araçlarımız yüksek modelli, fiyatları ekonomik
olup servis maliyetleri düşük az yakıtlı modeller. Her bütçeye her
aileye uygun araçlarımız bulunmaktadır. Müşterilerimizi Altınsoy
Plaza’ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.
BİR YIL GARANTİ
Altınsoy, araçlara bir yıl garanti desteği de sağladıklarını
belirterek, şunları kaydetti; “Biz aracımıza bir yıl garanti veriyoruz.
Herhangi bir aracı satın aldıktan sonra aracını üzerine aldıktan sonra
doğacak aksaklıklardan örneğin kapı kilidi veya motor problemleri
gibi yaşayacakları aksaklıkları gidermek için bir yıl garanti
veriyoruz. Bu tür problemleri memnuniyetsizlikleri gidermek için bir
yıl garanti veriyoruz.”
İLGİ YOĞUN
Müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını anlatan Altınsoy,
“İlgi yoğun. İkinci el piyasa pazarında araç çok az fiyatlar yüksek.
Müşterilerimiz de ilgi ve alakalarını gösteriyorlar. Biz de bu talepleri
gidermeye çalışıyoruz. Çeşitlerimizi artırıyoruz. İstedikleri ikinci
el aracı her bütçeye uygun ve bankalardan kredi kullanarak araç
sahibi olabilirler. Vatandaşlarımızı müşterilerimizi Altınsoy Plaza
showrooma bekliyoruz. Buyursunlar bir kahvemizi içsinler. Uzman
ekibimiz mevcut. Araçlar hakkında tüm genel bilgileri veriyoruz.
Buldukları eksik ve noksanları da satış sonrası servisimizde hesaplı
uygun bir şekilde gidererek kaliteli ve garantili bir şekilde tüm
ihtiyaçlarını giderip vatandaşlarımızı evlerine yolluyoruz. İkinci
el pazarında varız. Her marka arabayı değerinde alıp satıyoruz.
Müşterilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.
İDDİALIYIZ
İkinci el araç piyasasında da iddialı olduklarını kaydeden Ford
Plaza Satış Müdürü Murat Eğilmez “İkinci el araçlarda iddialıyız.
Hızlı bir şekilde Yozgat’a hizmet vermek için çalışıyoruz. Güvenilir
kaliteli araçlarımızı bağımsız ekspertiz firmasından ekspertizini
yaparak. TSE onaylı belgelerle hiç kimseyi sorumluluk altında
bırakmadan 6 ay 8 yaş sınırı olmak kaydıyla araçlarımıza garanti
veriyoruz. 10 bin km boyunca garanti vererek hizmet veriyoruz.
Sonrasında da çıkan problemlerde de ilgileniyoruz. Resmi olarak
garanti veriyoruz. Yozgat’a iyi bir hizmet veriyoruz. Konsinye olarak
çalışmaya başladık. Müşterilerimiz araçlarını buraya getiriyor.
Değerinde alıyoruz, pazarlamasını satışını gerçekleştiriyoruz. Alan
veya satan kişi problem yaşamıyor. Bütün sorumluluğu Altınsoy
olarak biz alıyoruz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Kuruluş:

03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

MEKANI CENNET OLSUN
Yozgat il Dernekleri
Federasyonu, aynı zamanda
Yesiad Başkanı Ali Haydar
Tuncer’in kardeşi iş insanı
Mevlüt Tuncer vefat etti.
Merhumun cenazesi
Ümraniye Atakent Halilirahman
Camii’nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Hekimbaşı
mezarlığında defnedildi. Cenaze

törenine Yozgat konfederasyonu
Başkanı Mehmet Deniz, Yozgat
Platformu Başkanı Kazım ekinci,
Avukat Satılmış Şahin, Merkez
Derneği Eski Başkanı Muammer
Şaşmaz ile çok sayıda dernek
başkanı ile yönetim kurulu
üyeleri i katıldı.
Çamlık Medya olarak
merhuma Allah’tan rahmet ailesi
ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kadir
GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

Çelebi YIKILMAZ
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.564
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.650

DOLAR

Alış: 16.09
16.75
12.23
Satış: 16.38
12.36
16.81

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

23/8
7/2
25/9
6/1
27/11
3/-2
27/12
2/-4

ARZUM
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

Kentpark girişi
Mektebim
MEDRESE
MAH.
MEYDAN
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu
Yimpaş
Mah.
Hüzni
Avm
Koleji karşısı No:1/3-4
YERi
NO:53
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2

5020354
66 99
TELEFON:
217 23 23

Kinle siyasette ‘millet olmaz!’

Kinle siyasette millet
Olmasın da zaten…
olmaz dedik ya,
Siyasi partilerin
biraz daha açalım
kendi içinde toparmevzuu isterseniz.
lanma ve millete
Efendim, erken
daha derin yaklaşseçim olasılıklama zamanlarını yarı büyük oranda
şıyoruz.
bitmiş görünse
Bu sürecin emade seçim sathı
relerini önümüzdeki
mahallinde oldugünlerde (Kurban
ğumuz ve bir yıl
Bayramını da dahil
içinde sandıkla
edelim) daha net
yüzleşeceğimiz
hissedeceğiz, göremuhakkak.
ceğiz.
Bu süreçte siBugün için siyasi
tryilmaz@gmail.com
yaset vatandaşa
partilerin görünen
daha çok yaklaşma, kucakve görünmeyen yönlerini
lama ve konuşmayı denekonuşalım.
yecek.
Aslında ülkemizde siyaVatandaşa yaklaşırken
setin görünmeyen yüzü de
kendi içindekini kucaklama,
görünendir.
küskünleri bir araya topAma o yüzü, yani görünlama, vefa denilen aslında
meyeni ne siyasi aktör ne
de vatandaş uzun süre gör- varla yok arasındaki kavramı harekete geçirme eğilimek istemez. Ta ki tavşan
minde olacak siyasetçi.
karşıya geçinceye kadar.
Ve şu an tam da bunu
İşte o zaman ya iş işten
yapmayı deniyorlar.
geçmiştir ya da…

TARIK
YILMAZ

Ama, hem vefa hem de
vefasızlık aynı yolda yürümüyor desem…
Görünen ama görmek istemediklerimizi sıralayalım
isterseniz.
Bir kere gerek iktidar gerekse muhalefet kanadında;
* Eski milletvekilini yok
sayarken millet kucaklanıyormuş gibi yapılıyor!
* Eski siyasetçi, parti
il başkanı, ilçe başkanı ve
diğerleri, kucaklanıyor gibi
yapılıyor ama yine aynı
masanın etrafındakiler ön
plana çıkarılıyor.
* Parti içinde şimdiden
koltuk, adaylık yarışı altında bel altı salvolarla sözüm
ona rekabet ediliyor!
* Parti içi gruplaşmalar ‘onun adamı’, ‘bunun
adamı’, ‘o yerleşim yerinin
temsilcisi’, ‘bu yerleşim
yerinin temsilcisi’, ‘onun
akrabası’, ‘benim akrabam’

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış:
Alış: 17.44
13.82
18.17
Satış: 13.99
17.54
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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14/3
22/7

kavramları üzerinden paramparça bir ahvale doğru
hızla yol alıyor!
Hala cemaatler, cemiyetler üzerinden siyaset
ayrıştıkça ayrışıyor, üstelik
kendi içinde…
* Dışarıya gülücükler
saçılırken parti içinde kaşlar çatık bir Erol Taş pozu
veriliyor.
Dahası da var ama şimdi
gelelim vatandaş kanadına,
* Benden olanın eli sıkılıyor, olmayanın semtine
selam verilmiyor,
* Vatandaş konuşuyr siyasetçi dışında herkes dinliyor, ya da konuşanın ismi
kara listeye yazılıyor.
* Şakşakçılarla oluşturulan sanal dünyada siyasette
iktidar oldum naraları atılırken hakikatler yine ayaklar altında paspas oluyor.
* Basın-yayın derseniz,
bu konu da yorum yapmak
dahi istemiyorum. Kırk ka-

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:17
06:11 05:11
07:40 12:50
12:37 16:47
15:02 20:20
17:23 22:05
18:47

lemler bildiğiniz gibi neidüğü belirsiz hedeflerde,
doğru yazanın doğruları ise
son delikli kuruş misali değer bulmuyor.
Hülasa oynuyoruz.
Nereye kadar devam
edeceği belli olmayan
oyunlardayız.
Siyaset kerameti kendinden bildiğinden olsa gerek
siyasetçileri gülerken kaş
çatıyor, vatandaş ise gelen
ağam giden paşam türünden işine geldiği minvalde
yol alıyor.
Kinle siyasetin milleti
olmaz gerçeğini bir kere
daha dile getiriyor, menfaatlerin bittiği yerde çıkar
çatışmaları başlıyor.
Çok uzakta değil bunların hepsi Yozgat’ta ayan
beyan, açık saçık, halkın
huzurunda yaşanıyor, kral
çıplak anadan üryan ama
şimdilik kimse bu hakikati
söylemiyor.

TÜRKİYE YENİDEN

AYAĞA KALKTI
Türkiye’nin dört bir
yanında devasa projelerin
yükseldiğini önemli
yatırımların yapıldığını
dile getiren Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ,
“2002’nin devralınan
Türkiye’si ile bugünün
Türkiye’si kıyaslanamaz
boyutta" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında devasa
projelerin yükseldiğini önemli yatırımların
yapıldığını dile getiren Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, “2002’nin devralınan Türkiye’si ile
bugünün Türkiye’si kıyaslanamaz boyutta.
2002 yılında iktidara gelmemiz ile birlikte
Türkiye'nin dört bir yanında bir hareketlenme
yaşandı. Türkiye yeniden ayağa kalktı. Hayata
geçirilen projeler ile Türkiye'nin dört bir yanı
adeta şantiyeye döndü” dedi. Ak Parti Yozgat
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında
konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli
mesajlar verdi.
ÖNEM TAŞIYOR
Danışma meclislerinin önemine vurgu
yapan Bozdağ, “Gerçekleştirdiğimiz temmuz
ayı il danışma meclisinin hayırlı olmasını
diliyorum. Bu meclisler Yozgat'ı ve Türkiye'yi
konuşmak, partimizin yaptıklarını konuşmak
için son derece önemli vazifeler ifa ediyor”
şeklinde konuştu.
DEVASA PROJELER
Türkiye’nin 20 yıldır AK Parti iktidarları
tarafından yönetildiğini söyleyen Bozdağ,
şunları kaydetti; “Ülkemizin dört bir yanında
devasa projelere hayat kazandırıldı. 2002’nin
devralınan Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si
kıyaslanamaz boyutta. Türkiye'nin dört bir
yanında bir hareketlenme yaşandı. Adete
Türkiye yeniden ayağa kalktı. Türkiye'nin
dört bir yanı adeta şantiyeye döndü. Aradan
geçen zaman içinde Yozgat dahil Türkiye'nin
dört bir yanında eş zamanlı yatırımlar için
imza attık. Türkiye'nin her ilini ve bölgesini
birlikte kalkındırmayı hedefleyen politikalar
hayata geçirdik. Eğitimde adalette ve her
alanda attığımız adımı ülkemizin her tarafını
aynı anda kalkındıracak şekilde adımlar attık.
Yatırım yaparken, projeleri hayata geçirirken
adalet temelli adımlar attık.”
GEMİNİN KAPTANI
“20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti gemisinin
kaptanı Cumhurbaşkanımız sayın Recep
Tayyip Erdoğan’dır” diyen Bozdağ, şöyle
konuştu; “Bu gemi nice badireyi atlattı.
Gemide bir sarsıntı oldu diye bu geminin
yürüyüşü durmadı. Geminin kaptanı ayakta,
geminin tayfaları yanında. Bu gemi şu anda
yaşanan sıkıntıları da aşacak. Arzu edilen
limana sağ salim ulaşacak. Çünkü bu geminin
kaptanı Cumhurbaşkanımız sayın Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Zaman zaman sıkıntılar
yaşadık. Her defasında bu sıkıntıları aşmayı
basardık. Geçmişi referans veriyorum. Biz
geçmişte çözülmez denilen nice sorunları

Pençe Kilit Gazisi Turgay Uçar

ONURLA TAŞIYORUM
çözen bir iktidarız. Dev projeler yapmak
için karıncalar gibi gece gündüz çalışan
karıncalar gibi ter döken bir iktidarız.”
GÜVENİLECEK TEK KADRO
Bozdağ, güvenilecek tek kadronun
Cumhur İttifakı olduğunu belirterek,
“Güvenilecek tek kadro cumhur ittifakının
kadrosudur. Türkiye'nin geleceği bakımından
umut cumhur ittifakındadır. Muhalefet
partileri bol bol dünü tekrar ediyor. Geleceğe
dair bir söyleyecek şeyleri yok. Biz ise
yirmi yıldır geleceğe yürüyoruz. Allah'ın izni
milletimizin dua ve desteği ile geleceğe inşa
etmek için çalışıyoruz. Geleceği konuşan
proje üreten ve yarınlarda daha büyük bir
Türkiye vaat eden yine bizleriz. İktidar arayışı
içinde olanlar iktidar karşısında yeni sözler
söylemeliler. Bunlarda yeni söz söyleyen
kimse yok. Yeni sözler söyleyen yeni projeler
üreten gelecekten bahseden AK kadrolardır.
Türkiye'nin geleceği ve milletimizin istikbali
Cumhurbaşkanımızın idaresindeki cumhurun
yeniden iktidarı ile olacaktır” şeklinde
konuştu.
İRADESİ KABUL EDİLDİ
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine
başvuru sürecini değerlendirerek,
“Türkiye'nin iradesi kabul edildi ve
Türkiye'nin isteklerinin yerine getirileceği
Türkiye'ye karşı taahhüt edildi. Bu süreç
bitmedi, NATO üyeliğinin başlangıcı, bunun
tamamlayıcı işlemleri var. Adalet, güvenlik ve
istihbarat üzerinden kurulan izleme ve takip
komitesi verilen sözlerin, yapılan taahhütlerin
yerine getirilip getirilmediğini takip edecek
ve süreci değerlendirilecektir” dedi.
Türkiye'nin başta PKK, FETÖ, DHKP-C, PYD,
YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle
mücadele ettiğini belirten Bozdağ, İsveç ve
Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gündeme
gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin hukukunu
koruyan bir irade ortaya koyduğunu anımsattı.
Eda DEMİREL

Üniformasını hep
şerefle ve onurla
taşıdığını dile getiren
İstihdam Uzman Çavuş
Turgay Uçar, şerefle
taşıdığı üniformasıyla
gazi oldu.

Vatan, bayrak, toprak, millet denince hep en
ön saflarda yer alan Yozgat, gazileri, şehitleri ile
de yine ön saflarda. O gazilerden bir tanesi de
Yozgatlı hemşehrimiz İstihdam Uzman Çavuş
Turgay Uçar. 1 kişinin şehit düştüğü 7 kişilik
timde Uçar da yaralandı, gazi oldu. Üniformasını
hep şerefle ve onurla taşıdığını dile getiren
İstihdam Uzman Çavuş Turgay Uçar, şerefle
taşıdığı üniformasıyla gazi oldu.
Üniformasını her zaman onurla ve gururla
taşıdığını dile getiren Uçar, “Üniformamı gururla
taşıyorum. Bu mesleğe girince arkadaşlığı,
dostluğu öğreniyorsunuz. Vatanı korumayı,
birbirinizi korumayı öğreniyorsunuz” dedi.
MESLEĞİMİ SEVİYORUM
Evli ve 2 çocuk babası olduğunu dile
getiren Uçar, şunları kaydetti; “Pençe Kilit
operasyonunda yaralandım. Bu mesleği
çok seviyorum. Üniformayı giydiğimde çok
duygulanıyor ve seviyorum. Hala da çok
seviyorum. İyi ki bu mesleğe girmişim. Çünkü
bu mesleğe girince arkadaşlığı, dostluğu, eşi ve
ahbabı öğrendim. Gerçekten çok duygu dolu bir
meslek. Çünkü orada hep birbirimizi koruruz.
Bu meslek anlatılmaz, yaşanır.”
SÜRECİ ANLATTI
Gazi olma sürecini anlatan Uçar, “Gazi
olma süreci 26 Nisan 2022 sabah 06.20 gibi
kalktım. Irak bölgesindeydim. 06.25’te güdümlü
füze saldırısı oldu. Hava çok yağışlıydı. Atılan

füze sonucu ağır yaralandım. 3 gün Hakkâri
Çukurca hastanesinde kaldım. Ondan sonra
Ankara GATA’ya sevk edildim. Bir ay kadar
orada kaldım. Tedavi sürecim devam ediyor.
Kulaklarımda sinir kaybı var” diye konuştu.
ŞEHİDİMİZ VAR
Bulunduğu timin 7 kişilik olduğunu ve silah
arkadaşlarından bir tanesinin şehit olduğunu
anımsatan Uçar, “Biz tim olarak 7 kişiydik. Bu
7 kişiden bir arkadaşımızı şehit verdik. Bir tane
de komando şehit verdik. Bir tane bize bağlı
olan bir bomba arama köpeğimiz şehit oldu.
2 arkadaşımız da yaralandı. Onların durumları
hafif geçiriyorlar. Keşke olmasaydı ama oldu”
dedi.
VATAN SAĞOLSUN
Uçar, bu toprakların kolay kazanılmadığını,
korumak için de canla başla çalışacaklarını
belirterek, “Devletimize, milletimize Allah zeval
vermesin. Devletimiz ve milletimiz sağ olduğu
sürece bizler hala çalışmaya devam edeceğiz.
Çünkü Türkiye’nin düşmanı çok. Her taraftan
düşmanımız var. Ben daha önce Suriye’de
görev yaptım. İdlip operasyonunda bulundum.
Her tarafta var. Çünkü bir yerden taciz edilirse
devletimiz o taraftan içimize girerler. Gerçekten
çok zor şartlarda yaşıyoruz. Ama biz devletimiz
için vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz.
Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL
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“Eskiden-Yeniden”
Odgurmuş: Kitaplarınızda da belirtiyorsunuz, okumaya
ve yayınlarımızı takip
etmeye pek meraklısınız.
Ögdülmüş: Evet
öyle; Kitap okumaya
ve kitaplarla ilgim
çok erken yaşlarda
başladı. İlkokul 4 ve
5. Sınıf yaz tatillerinde babamla birlikte
kütüphaneye giderdik. Ben orada rastgele kitaplar
alır karıştırır, Kitaplarda bulunan
elle yapılmış resimlere hayranlıkla bakardım. Bu şekilde başladığım kitap okuma alışkanlığı
hayatım boyunca devam etti.
Hâlâ yeni bir kitap aldığımda ve
gördüğümde heyecan duyarım.
Odgurmuş: 1968 yılından
itibaren milliyetçilikle tanışmaya başlıyorsunuz. O günlerde
Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde
okuyan Muhittin Kılıçarslan sizin
Milliyetçi olmanızda etkili oluyor.
Ögdülmüş: Evet pek çok
çeşitli kitaplar okudum ama asıl
Milliyetçilikle şuurlu olarak tanışmam Muhittin Kılıçarslan ağabey
ile tanışmamla başladı. O bana
çeşitli dergiler getiriyordu, ben
de o dergilere merakla bakıyor,
okumaya çalışıyordum. Dergilerde bulunan el ile yapılmış çeşitli
resimler de dikkatimi çekerdi.
Belirtmem gerekirse ilkokuldan
itibaren okuduğum kitaplar, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Feridun
Fazıl Tülbentçi gibi yazarların
yanı sıra Türk klasikleri olarak
değerlendirilen kitapları da vardı.
Bu okudugum. Kitapların bana
çok faydası olacaktı.
Odgurmuş: Derken efendim

1970 yılında İl’de yeni
faaliyete başlayan
“Genç Ülkücüler Teşkilatı” yönetimine de
girecektiniz.
Ögdülmüş: Evet
öyle oldu. 1970 yılının
ilk aylarında faaliyete
giren Derneğe gidip
gelmeye başlamıştım.
Bu süreçte önceleri
okuduğum bilhassa tarih kitapları ve polisiye
romanlarının da çok
faydasını görecektim. Dernekte
sorumluluk mevkiinde bulunduğum sıralarda hep daha iyi neler
yapabiliriz, neler yapılabilir, daha
iyi nasıl faaliyetler yaparız gibi
düşüncele pek çok kafa yoruyordum. Bu düşünceler beni çok
meşgul ediyordu. Her konuda
her şeyin en güzelini yapalım,
her şeyimiz eksiksiz olsun isterdim. Bu cümleden olarak; Genel
merkezimizin yapısı ve teşkilatın
işleyişi konusunda fazla bilgimiz
yoktu, Türkiye çapında derneklerimizin kurulması hızla yayılıyordu, her yerde şubeler açılıyordu
fakat bu yayılma çok sağlıklı
mıydı? Yoksa sağlıksız mıydı?
Onu bilemiyorduk. Bir yerde bir
dernek kuruluyordu, fakat bu
derneği kurmak için müracaat
edenler bir takım tanıdıklar vasıtasıyla o kişilerin Ülkücü olduklarına kanaat getirildikten sonra
yetki veriliyordu diye düşünüyordum. Bu müteşebbislere hangi
ölçülere göre yetki veriliyordu,
Ankara’da eğitim gören ve genel merkeze yakın olan birkaç
ağabey mi bunlara kefil oluyordu
pek bilmiyorduk ama böyle olduğunu tahmin ediyorduk. Derneği
kurmak için yetki verilen kişi de

KENAN
EROĞLU

kendi kafasına göre ve insanların
toplumdaki durumuna göre 3-5
tanıdık kimseleri listeye yazıyordu. İlimizde 1969 yılında Genç
Ülkücüler Teşkilatı’nın kurulmasında da bu endişeler taşınmış,
kurucular başka yöneticiler ise
başka ağabeylerden oluşmuştu. Biz de bir keresinde derneğe başkan seçerken, polisle ve
emniyetle herhangi bir problem
olursa kolay çözecek-çözülecek,
arkası kuvvetli, ailesi geniş bir
arkadaşı seçip getirmiştik. Yine
de tüm işleri biz yürütmüş ve
idare etmiştik. Demek ki derneklerin kuruluşları bu şekilde bir
takım endişelerle oluyordu. Görev alan bu arkadaşlar teşkilattan, teşkilatçılıktan ne anlarlardı
orası pek bilinmiyordu. Sonra bu
arkadaşlar Ülkücüyüm diyorlar
ve kendilerini de Ülkücü hissediyorlardı fakat bir dernek için bu
durum ne kadar yeterliydi onu
bilme imkânımız yoktu. Elbette
Ülkücü olmak, Ülkücü olduğunu
ifade etmek çok önemliydi, fakat
bu sözleri söyleyen kişi giriştiği
hareketin ne manaya geldiğini,
ne gibi sorumluluklar yüklediğini
anlayacak durumda değildi. İlde
Genç Ülkücüler Teşkilatının ilk
kuruluşunda da böyle bir durum
yaşanmıştı.
Odgurmuş: Buna benzer
sıkıntılar yaşanıyordunuz, siz de
ayrıca gözlemliyordunuz. Bu durumları iletmek için Genel Merkez vardı. İletiyor muydunuz?
Ögdülmüş: Genç Ülkücüler
Teşkilatının ilk zamanlar genel
merkezle fazla bir irtibatı yoktu.
Arada bir toplantı için Genel Merkeze vs. gidiliyordu. Sanki İldeki
şube bağımsız gibiydi. Bizler tüm
kararlarımızı kendimiz düşünüp

alıyorduk. Ayrıca Genel Merkeze
aksettirilecek çok olumsuz bir
konu olmuyordu. Bizler hedefe
kilitlenmiş bir vaziyette yayın
organlarımızı da çok yakından
takip ederek çalışmalar ve eğitimler yapıyorduk.
Ankara’da bulunanlar elbette
daha şanslıydılar. Çünkü Genel
Başkan Türkeş Ankara’daydı.
Fakat büyük şehir olmanın bir
de olumsuz yanı vardı ki; Terör örgütleri daha çok şimdilik
büyük şehirleri, üniversitelerin
çok olduğu yerleri seçmişlerdi.
Masum isteklerle başlattıkları
öğrenci hareketleri, Marksist
hocaların da teşvik ve tahriki
ile siyasal düzeni değiştirmek
için bir takım yeraltı örgütlerine
dönüşmüşlerdi. Anarşiyi ve kargaşayı büyük şehirlerde gittikçe
tırmandırıyorlardı. İnsanların
eğitimi ve bilgilendirilmesi için
Ankara’da çeşitli vesilelerle
büyük konferanslar yapıldığını
ve çok kalabalıklar meydana
geldiğini de duyuyorduk ama bu
geniş kapsamlı toplantılardan ne
kadar verim alınıyordu bunu o
gün değerlendirme imkânımız da
yoktu. Daha çok gövde gösterisi gibi görünen bu toplantıların
da elbette bazı faydaları oluyor
ortak “Ülkücülük bilinci” gelişiyordu. Bu konferanslar bir pilan
dâhilinde önceden tesbit edilmiş
ve bir ülkücünün bilmesi gereken
konular bunlardır diye mi yapılıyordu. Yoksa sistemin eleştirisi
ve komünizmin sert bir şekilde tenkidi şeklinde konferans
yapalım, insanlar toplansın bilgi
edinsin şeklinde mi düşünülüyordu bunu da ayırt edemiyorduk.
Belki de biz o günlerde, kendi
tecrübesizliğimiz ve yetersizli-

ğimiz nedeniyle sıkı bir disiplin
ve sıkı bir teşkilat istiyorduk.
Ülkenin içinde bulunduğu durum,
geri kalmışlığımız, anarşi, terör
bizi bunaltıyordu. Hızlı çözümler, güçlü çözümler ve çok güçlü
bir irade istiyorduk. Problemler
hızla çözülmeli, anarşi ve terör
bitirilmeli “100 milyon güçlü
Türkiye” kurulmalıydı. Bu yüzden
bize göre çok önemli gördüğümüz dernek ve teşkilat içerisinde
eğitim, bilgi ve kitaba çok önem
veriyorduk. Genel olarak insanlar teşkilattan, disiplinden ve ortak hareketlerden bahsederlerdi
ama bu ne kadar gerçeği yansıtır
orası şüpheliydi. Herkes kendine
göre disiplinden söz ediyordu,
“bizde disiplin esastır” diyorsa da
bu disiplin o kişinin kendine göre
yorumladığı bir disiplin şekliydi.
Disiplinden sık söz edilirdi ama
disipline uyanlar o kadar fazla
değildi. Herkesin kendine göre
bir disiplini vardı ve bu disiplinler farklı farklıydı. Evet, pek çok
sloganımızı ve bazı konuları her
yerde aynı şekilde aynı cümlelerle ifade ederdik ama gerçekte bu
durum o kadar değildi ve genel
olarak arkadaşlarımızın bahsettiği ve istediği disiplin dışımızdakileri ve diğer arkadaşlarımızı
hizaya getirmek için gerekli olan
bir disiplin gibiydi. Bazen de
disiplin hakkında kurduğumuz bu
cümleler karşımızda bulunan guruplara karşı bir “övünme” aracı
olmaktan pek öteye geçmezdi.
Bu gün geldiğimiz noktada
pek değişen bir şey olmadığı
görülüyor. Yine insanımız bir
takım problemlerden söz ederken, o problemin çözümünün bir
parçası olma yoluna ne yazık ki
girilmiyor.

GÜLYAYLA’NIN

ÇEŞMELERi AKIYOR
SON GÜN
10 AĞUSTOS

KOSGEB tarafındanKovid-19
salgınından etkilenen iş
yerlerinde genç istihdamını
kolaylaştıran Mikro ve Küçük
İşletmelere Hızlı Destek
Programının 4'üncü dönem
başvuruları başladı. Programa
son başvuru tarihi ise 10 Ağustos
2022 olarak açıklandı.
KOSGEB İl Müdürü Mustafa
Işık, “Program kapsamında; son
12 aylık ortalama istihdamını
koruma ve son üç yılda SGK 4A
kapsamında 180 prim gününden
fazla çalışmamış üniversite ya
da mesleki-teknik lise mezunu
yeni personeli 12 ay boyunca
istihdam etme taahhüdü
karşılığında,
yeni istihdam
edilecek her
bir personel
için MKİ’lere
100 Bin TL
faizsiz ve
teminatsız

geri ödemeli destek verilecek.
Mikro ölçekli işletmeler 2,
küçük ölçekli işletmeler de
5 kişiye kadar bu destekten
yararlanabilecek” dedi.
10 AĞUSTOS SON GÜN
Işık, başvuru tarihinin 10
Ağustos olduğunu anımsatarak,
“ Şartları taşıyan işletmeler,
10 Ağustos'a kadar çevrim içi
başvuru yapabilecek.
Başvurusu onaylananlar,
koşullara uygun personeli
istihdam ettikten sonra 28
Eylül'e kadar ödeme talebinde
bulunabilecek. Kesin destek
onayı, bütçe kapsamında ödeme
talebi sırasına göre verilecek”
şeklinde konuştu.
12 AYLIK TAAHHÜT
“Programla son 12 ayda
ortalama istihdamını koruyan
işletmeler, 12 ay boyunca
çalıştırma taahhüdü verdiği her
bir personel için 100 bin liralık
geri ödemeli destek alıyor.
Kadın çalışanlarda ise bu rakam
110 bin TL’ye çıkıyor”
diyen Işık, kriterlerini
karşılayan mikro ve
küçük işletmelerin,
"www.kosgeb.gov.
tr" adresindeki
“E-Hizmetler”
menüsünden
başvuru
yapabileceklerini
dile getirdi.

Yozgat merkeze bağlı Gülyayla Köyü’nde
bereketli geçen bir kışın ardından tüm
çeşmeler akmaya başladı. Akan çeşmelerin
bakımı konusunda köylüler duyarsız kalmadı.
Gülyayla Köyü’nün önde gelen
isimlerinden emekli imam hatip Saffettin
Akdağ’ın öncülüğünde Gülyayla Köyü Sosyal
Yardımlaşma Derneği’nin katkıları ile köyün 3
çeşmesi yenilenerek yaz bakımları yapıldı.
MEMLEKET SEVDAMIZ
HER DAİM KALBİMİZDE
Gülyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma
Derneği Başkanı, 15 Temmuz Gazisi
Bekir Bağcı, emekli imam hatip Saffettin
Akdağ öncülüğünde bakımlarını yaptıkları
çeşmelerin köy halkına kazandırılmış olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bağcı; “Bizler memleketimize olan
sevgimizi ve özlemini her daim kalbimizde
yaşıyoruz. Her fırsatta elimizden geldiği kadar
memleketimize küçükte olsa taş üstüne taş
koyma gayreti taşıyoruz. İnşallah bundan
sonra da köyümüze hizmet noktasında
elimizden geleni yapacağız. Hayırda
yarışanlardan Allah razı olsun. Gülyayla
köyümüze ve güzel insanlarımıza yakışan
güzellikte oldu” dedi.

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08
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YOZGAT'I
GURURLANDIRDI
Yozgat Çözüm Koleji öğrencisi Ahmet
Özdemir, LGS sınavında soruların tamamını
doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Yozgat'ta LGS sınavında 90 sorunun tamamını
doğru cevaplayarak 500 tam puan alan
Çözüm Koleji öğrencisi Ahmet Özdemir,
Türkiye birincileri arasına girdi. Türkiye
genelinde 193 öğrencinin tam puan aldığı
sınavda Yozgat'ı gururlandıran Ahmet
Özdemir, lise eğitimini İstanbul Erkek
Lisesi'nde sürdürmek istediğini söyledi.
Özdemir, sınava 4 yıl boyunca sistematik bir
şekilde hazırlandığını belirterek, “5. sınıftan
beri ortaöğretim eğitimimi Çözüm Kolejinde
sürdürdüm. 5.sınıftan itibaren temel ata ata
sistematik bir şeklide LGS'ye hazırlandım.
Bu süre zarfından bol bol kitap okudum.
Sadece 8.sınıfta gerçekleştirilen çalışmayla
kazanılan bir başarı değildi. 8. sınıfta birçok
deneme sınavına girdim, Türkiye geneli
olsun okulumuzun düzenlediği sınavları
kaçırmadım. Çok fazla ve farklı tekniklerde
sorular çözerek sınava hazırlandım.
Özellikle Türkçe öğretmenim Cihangir
Ersoy ve İngilizce öğretmenim Ziya Ozan'ın
destekleriyle sınavda tüm soruları doğru
cevaplamak nasip oldu. Almanca hazırlık
eğitimi veren İstanbul Erkek Lisesi'nde
lise eğitimimi burslu olarak sürdürmek
istiyorum. Hedefimde mühendis olmak var.
Sınavda emeklerini esirgemeyen aileme ve
okul yöneticilerime de teşekkür ediyorum”
açıklamasında bulundu. Yozgat Çözüm
Koleji Müdür Yardımcısı Recep Yazan,
öğrencilerini tebrik ederek Türkiye birincisi
çıkarmalarının gururunu yaşadıklarını
söyledi. Yazan, “Türkiye genelinde 48 ilden
193 LGS birincisi çıktı. Bunlardan birisi
de Yozgat ve okulumuz öğrencisi Ahmet
Özdemir oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda
yüzde 80 oranında LGS'de başarı elde ettik.
İnşallah ilerleyen dönemlerde bu oranı
artırarak devam etmek istiyoruz. Öğrencimiz
Ahmet Özdemir'i tebrik ediyor ve lise
hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

YOZGAT
SANATI
SEViYOR

Yozgat Belediyesi bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Türk sanat Müziği
Korosu konserleri büyük ilgi görüyor.
Yozgatlılar ise bu tür sosyal
etkinliklerin, sanat dolu gecelerin ve
konserlerin artırılmasını istiyor.
Koro şefliğini Yozgat’ın yetiştirdiği
kıymetli müzisyenlerinden Mustafa Koç’un
üstlendiği Türk sanat Müziği Korosu,
önemli konserlere imza atıyor. Koç ve
ekibi, icra ettiği birbirinden değerli
eserlerle Yozgatlılara unutulmaz dakikalar
yaşatıyor. Koç da Yozgatlının sanata olan
ilgisinden memnun olduklarını belirterek,
“Şehrin sanatla gelişeceğine inanıyorum.
Yozgat halkının da sanata olan ilgisinden
memnunuz. Daha güzel işler yapacağız.
Yozgat sanatsal kültürel faaliyetlere uzun
zamandır hasret. Pandemi dönemi de bu
hasreti artırdı” şeklinde konuştu.
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YiMEV MEZUNLARI
30’UNCU KEZ BULUŞTU

Yozgat İmam Hatip Liseleri
Mezunları Vakfı, 30’ncu Geleneksel
Mezunlar Buluşması etkinliği
düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
konferans salonunda düzenlenen
programa İl milli Eğitim müdürü
Yusuf Yazıcı, İl Sivil Toplumla
İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ve
Türkiye’nin dört bir yanından
gelen Yozgat İmam Hatip Lisesi
mezunları katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan
program Kur’an-ı Kerim
okunmasından sonra vakfın kuruluş
gayesi hakkında katılımcılara bilgi
verildi.
Programın açılışında konuşan
Yozgat İmam Hatip Liseleri
Mezunları Vakfı başkanı Nizamettin
Şahiner, 2 yıldır Pandemiden dolayı
bu toplantıları yapamadıklarını
söyledi.
KATILANLARA
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Şahiner, “Mezunlar
buluşmasına katılanlara teşekkür
ediyorum. 2 yıl aradan sonra bu
toplantımızı yapıyoruz. Vakfımıza
büyük hizmetleri olmuş ve şuanda
aramızda olmayan İmam Hatip
müdürümüz rahmetli Kenan
Levent, Fahri Koçoğlu, geçen
günlerde kaybettiğimiz Hilmi Uçar
ağabeyimizi burada rahmet ve
minnetle anıyorum. Şuanda hasta
olan Mehmet Can ve Ziya Kaya
Abimiz içinde dua bekliyorum.
Vakfın uzun yıllar başkanlığını
yapan Ahmet Muti Güneşer’in
rahatsızlığından dolayı gelemedi.

Kendileri beni aradı ve hepinize
ayrı ayrı selamlarını iletti” dedi.
YARDIMLARIMIZA
DEVAM EDİYORUZ
Vakfın kuruluş gayesini
herkesin bildiğini belirten Şahiner,
“Bizlerde vakfın kuruluş gayesi
konusunda neler yaptığımızı
sizlere anlatmak istiyorum.
Vakfımız üniversite öğrencilerine
burslarımız devam edecek. Her yıl
üniversite öğrencilerine İlahiyat
Fakültesi ağırlıklı olmak üzere burs
veriyoruz. Pandemi dolayısıyla
üniversitelerimiz açık olmadığı için
ramazan ayında gıda çeki dağıttık.
Burada yerel marketten aldığımız
gıda çeklerini ihtiyaç sahibi
ailelerimize dağıtımını yaptık.
Ayrıca yardım çeklerimiz var.
İhtiyaç sahiplerini tespit ederek
gıda da kullanabilsinler diye

yardımlarımızı da dağıttık. İmam
Hatiplerde okuyan öğrencilerimize
de yardımlarımıza devam
ediyoruz” dedi.
ÖĞRENCİLERİN SERVİS
ÜCRETLERİNİ VAKFIMIZ
KARŞILIYOR
Yozgat İmam Hatip Liseleri
Mezunları Vakfı başkanı Nizamettin
Şahiner, “Yeni açılan İmam hatip
ortaokulundaki öğrencilerimizin
bir kısmı yeri uzak ve maddi
durumu iyi olmayan çocuklarımızın
taşıma işini de vakfımız üstlendi.
Bizden burs alamayan sonradan
öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi
öğrencilere arada yardım
yapıyoruz.
TIP FAKÜLTESİ İMAM
HATİP MEZUNLARINA
BURS VERİYORUZ
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp

Fakültesi’nde okuyan İmam hatip
Mezunlarına da burs verdiklerini
belirten Şahiner, “Arkadaşlarla
Tıp Fakültesinde okuyan ve
nereli olursa olsun fakirliğine ve
zenginliğine bakmadan teşvik
olarak burs verelim dedik ve
yaptık” dedi.
VAKFIMIZA GÜZEL
BİR YER ALDIK
Şahiner, “Vakfımıza Cumhuriyet
Meydanı yanından güzel bir yer
aldık. Nezih bir ortam hazırladık.
Çok güzel bir ortam oldu. Meydana
hakim bir yer oldu. Orada şuanda
bir bayinin bulunduğu işyerini
de satın alarak orada da devamlı
vakfımıza gelir getiren yer olarak
faaliyete geçirdik” diye konuştu.
Daha sonra Yozgat Bozok
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Yozgat İmam Hatip Liseleri
Mezunları Vakfı üyesi Yardımcı
Doç. Dr. Mustafa Fidan
Modülatöründe mezunlar dilek ve
temennilerde bulundu.
Fidan, “İmam Hatipteki,
üniversitedeki ruhumuzla şuanda
hesaplıyorum. Vallahi kaybettiğimi
düşünüyorum. Cenabı Allah’ın
rahmetinden ümit kesilmez.
İnşallah istiğfar edeceğiz.
Böyle hayırlara geleceğiz ki
cenabı hakkın inşallah hoşuna
giden bir hareketi ile rahmetine
sığınacağız. Yoksa Allah’ın bize
verdiği nimetlerle Mevla’m bizi
muhasebeye çekerse benim
kurtarır yanım yok” diye konuştu.
Üyelerin birlik ve beraberlik
adına verdikleri mesajlardan sonra
program sona erdi.

AYAROĞLU AİLESİNİN

ACI GÜNÜ
Bozok Esnaf Kredi Kefalet
Kooperatifi Başkanı Şenol
Ayaroğlu'nun
babası vefat etti.
Bozok Esnaf
Kredi Kefalet
Kooperatifi
Başkanı Şenol
Ayaroğlu'nun
babası Azmi
Ayaroğlu vefat
etti.
Merhum Azmi
Ayaroğlu için öğle namazına

mütekaip Çapanoğlu Büyük
Camiinde kılınacak cenaze
namazı sonrasında
Kızıltepe köyünde
defnedilecek.
Yozgat Çamlık
medya olarak Merhum
Azmi Ayaroğlu'na
Allah'tan rahmet Bozok
Esnaf Kredi Kefalet
Kooperatifi Başkanı
Şenol Ayaroğlu başta
olmak üzere ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Siz değerli Yozgat
Halkını Lezzete davet
ediyoruz. Ailenizle
temiz, refah ve rahat
yemek yiyebileceğiniz
işyerimizde kusursuz
hizmet veriyoruz.

ADRES:Bilal Şahin Mahallesi Kentpark Karşısı Özçaylar Manav yanı Yozgat
İLETİŞİM: 0554 66 333 66
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GÜNCEL

KOMŞUDAN

BiR HABER

İİBF'DE MEZUNIYET

SEViNCi

Yozgat Bozok Üniversitesi 2021-2022
akademik yılı sonu lisans eğitimlerini
başarıyla tamamlayan İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi (İİBF) öğrencileri mezuniyet
coşkusunu yaşadı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen İİBF mezuniyet
törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol
Akın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Üniversitemiz
Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen,
öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
ile başlayan mezuniyet töreni mezun olan
öğrenciler adına İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi birincisi Merve Çakır’ın konuşması
ile devam etti.
Çakır konuşmasında: “Üniversite hayatımız
bugün sona eriyor. Yozgat Bozok Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümünün mezunları
olarak inanıyorum ki hepimiz üniversitemizi
en iyi şekilde temsil edeceğiz. İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi mezunları olarak kazanmış
olduğumuz deneyimlerle güzel ülkemizin
geleceğinde rol almanın ve bu deneyimleri
gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu
taşıyoruz” dedi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Zorlu konuşmasında: “İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi olarak ülkemizin
yarınlarına değer katacak donanımlı ve
yetişmiş gençleri mezun etmenin haklı
gururunu yaşıyoruz.
Mezun olan öğrencilerimizi bundan
sonra yeni bir başlangıç bekliyor. Üniversite
hayatınızda çok çalışıp büyük emeklerle
başarıya ulaştınız. Bugün mezun olmanın
sevincini yaşıyorsanız bundan sonraki
yaşantınızda da okumaktan hiçbir zaman
vaz geçmeyin. Hayat boyu öğrenme yaşam
felsefeniz olsun. Kendi uzmanlık alanızla
ilgili uzmanlaşın ama farklı konularda
da donanımınızı mutlaka artırmanız
gerekiyor. Sizleri bugünlere getiren başta
ailenize, hocalarınıza ve ülkemize karşı
sorumluluklarınızı unutmayın. Bugün mezun
olup aramızdan ayrılsanız da biz buradayız.
Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık.
Bu duygularla sizlerin bugünlere gelmesinde

büyük fedakârlıkları olan başta aileleriniz
ve fakültemizin değerli akademisyenlerine
teşekkür ediyor, mezuniyetiniz hayırlı olsun
diyorum.” ifadelerini kullandı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın
da yaptığı konuşmada : “Bugün hem sevinci
hem de hüznü birlikte yaşıyoruz. Yozgat
Bozok Üniversitemize 4 yıl önce gelerek
eğitim hayatına başlayan ve lisans eğitimini
başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak
kazanan genç kardeşlerimizin mezuniyet
heyecanını hep birlikte yaşamaktan mutluluk
duyuyorum. Öğrencilerimiz bugün mezun
olup aramızdan ayrılsalar da üniversitemizin
kapısı her zaman sizlere açık. Bizler sizin
için buradayız. Bizlerle iletişiminizi asla
kesmeyin. Zorlu bir süreçten geçtiniz. Çok
emek sarf ettiniz. 4 yılın ardından bugün
bunun karşılığını alıyorsunuz. Başarılı olmak
için kararalı olmanız lazım. Bundan sonraki
yaşantınızda da kararlı bir şekilde istediğiniz
hedefe gideceğinizi ümit ediyorum. Harcamış
olduğunuz emeğin karşılığını mutlaka bir gün
alacaksınız buna inanın. Öğrencilerimizin gizli
kahramanları aileler ve mesai arkadaşlarıma
emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyor,
mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.
Bundan sonraki yaşantılarında başarılar
diliyorum” dedi.

TEKME ATAN KADIN,

ANNESi ÇIKTI
Çorum'da şizofreni hastası
Ferdi Arık'ın kaledeki surdan
düştüğünü görenler, polise
haber verdi. İhbar üzerine
bölgeye polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Gelen sağlık
ekibinin yaptığı kontrolde,
yaklaşık 30 metre yükseklikten
düşen Ferdi Arık'ın hayatını
kaybettiği belirlendi. Polis
ekipleri, görgü tanıklarının
ifadesine başvurdu.
Bu kişiler, olaydan kısa süre
önce kale surunda Ferdi Arık'a
bir kadın tarafından tekme
atıldığını gördüklerini öne
sürdü. İddia üzerine çevredeki
güvenlik kameralarını
inceleyen İskilip İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, kadının
Ferdi Arık'ın annesi Meşhure
Arık olduğunu tespit etti. Polis
tarafından kale civarında
gözaltına alınan Meşhure Arık,
çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten
öldürme' suçundan tutuklandı.
Otopsinin ardından Ferdi
Arık'ın cenazesi de, ilçede
toprağa verildi.
ANNE VE EŞİ
HAKİM KARŞISINDA
Çorum Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca tamamlan
soruşturma kapsamında tutuklu
Meşhure Arık hakkında 'altsoyu
nitelikli kasten öldürme'
suçundan, eşi Cebrail Arık

hakkında da 'altsoyu kasten
öldürmeye azmettirme'
suçundan iddianame
düzenlendi. Çorum 2'inci Ağır
Ceza Mahkemesi'nde açılan
davada 1'i tutuklu 2 sanığın,
yargılanmasına başlandı.
Duruşmada ilk kez hakim
karşısına çıkan sanıklar ile taraf
avukatları hazır bulundu.
"NE OLDUĞUNU,
NASIL OLDUĞUNU
HATIRLAMIYORUM"
Savcılık sorgusunda
'Oğlum, ölümle tehdit etti. Her
şey bir anda oldu, tekme atıp
aşağıya ittim' diyen tutuklu
sanık Meşhure Arık, hakim
karşısındaki ifadesinde olayı
hatırlamadığını söyledi. Arık

savunmasında "Olay günü
eşime 'Oğlumuzu bir hastaneye
götürelim' dedim. Eşim de
bana 'Götüremem, gidip de
ne fayda görüyoruz ki' dedi.
Sonra eşimle tartıştık ve bana
vurdu. Ben ağlamaya başladım.
'Bu çocuğu günahım kadar
sevmiyorum, götür kaleden
aşağıya at' dedi. Ben de
'Bunu nasıl yaparım ben bir
anneyim' dedim. Bu sırada
bana eşim, zorla hap içirdi.
Oğlumla birlikte evden çıkıp
kaleye gittik, ben bir anne
olarak hiçbir zaman oğluma
zarar vermek istemem,
orada kendimi kaybettim,
ne olduğunu, nasıl olduğunu
hatırlamıyorum dedi.

YUMURTA ÜRETIMI DURMA NOKTASINDA
Nevşehir'de bulunan yumurta üreticileri; girdi
maliyetlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle yakın
bir tarihte üretimi durduracaklarını söyledi.
Son zamanlarda yükselen dolar kuru
nedeniyle tüm kalemlerdeki fiyat artışı, yumurta
üreticilerini de olumsuz etkiledi. Kozaklı
ilçesinde bulunan ve günlük 100 bin yumurta
üreten çiftlik sahibi Ahmet Ünal; "Yumurta
maliyetlerimiz 1 lira 50 kuruş seviyesinde.
Toptan satışımız ise 70 kuruştan yani 1 koli
yumurta 21 lira. Yüzde 100'ün üzerinde zarar
ediyoruz. Bunun nedeni de girdilerin ve yem
maliyetlerinin yüksek olması. Devlet, bizi yemde
desteklemesi lazım. Yumurta fiyatları yeme göre
düşük kalıyor. 1997 yılında başladığım yumurta
sektöründe şu an günlük 100 bin yumurta
üretimim var. Türkiye'de yumurta üretiminde

dengesiz bir büyüme var. Geçtiğimiz yıl Nisan
ayında 300 bin lira borcum vardı. Şu an yem
fabrikasına 6 milyon 500 bin lira borcum var.
Yumurta sektörü içler acısı. Müthiş bir zararımız
söz konusu. Bu zararımızı devletimizin görmesi
gerekiyor" dedi.

TOKAT KALESINDE

RESTORASYON SÜRÜYOR
“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
savunma amaçlı kullanılan sarp bir tepede
bulunduğu için fethi zor kale olarak bilinen
Tokat Kalesinde restorasyon çalışmaları
sürüyor. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu,
kalenin turizme kazandırılması amacıyla
yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tokat
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır
ile yüklenici firma yetkilisinde yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Hatipoğlu,
surlarda yapılan çalışmaları inceledi.
Restorasyon çalışmalarını değerlendiren

Vali Hatipoğlu, "Tokat kalemimiz Hititler
döneminden itibaren Tokat civarında ve
ülkemizde en önemli yerleşim noktalarından
birisi olmuş. Daima savunma amaçlı olarak
kullanılmış olan bir kale. Kazıklı Voyvoda'nın
esir tutulduğu yer. Biz de kaledeki
restorasyonu yerinde inceledik. Yapılması
gereken hususlarla ilgili olarak notlar aldık.
Gerekli değerlendirmeleri Bakanlığımızla da
yapıp restorasyonun kaldığı yerden devam
etmesi ve tamamlanarak Tokat turizminin
hizmetine açılmasını hedefliyoruz" dedi.

ZiNDE GENCLiK
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Sözleşme
yenilediler

THF Kadınlar 1 Ligi’nde mücadele eden
temsilcimiz Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik Spor kulübü iç transfer çalışmalarında
3 oyuncu ile sözleşme yeniledi.
Takım kaptanı Hilal Doğan
milli oyuncu Atiye Gülseven
ve Semanur Buse Baran ile 3
yıllık sözleşme imzalandığını
belirten Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik Spor
kulübü Başkanı Musa
Saydam, diğer oyuncularla
görüşmelerin devam ettiğini
söyledi.
Saydam, “2022 2023
sezonunda daha iddialı bir
hedef için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Lige iyi bir başlangıç
ile play off ve Süper Ligi
hedeflemekteyiz hedefimize
ulaşmak için iç transferimizi
yürütürken takviye yapmamız
gereken mevkiler için de
görüşmelerimiz sürüyor
olumlu sonuçlandıkça
kamuoyuyla ve Spor
severlerle paylaşmaya devam

YiNE ZiRVEDE
Türkiye Taekwondo Şampiyonası minikler il seçmesi yapıldı.
Spor Vadisinde bulunan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda
gerçekleştirilen seçmede çok sayıda sporcu mücadele etti.

İl Seçmesinde Sorgun’dan katılan
Zinde Gençlik Taekwondo Spor Kulübü
sporcuları madalyaları topladılar. Zinde
Gençlik ve Spor Kulübü il seçmelerinde
8 altın, 3 gümüş, 9’da bronz madalya
kazandı.
Zinde Gençlik ve Spor Kulübü
Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, il
seçmelerinde dereceye girerek
madalya kazanan sporcularını tebrik
etti.
Dinçer, “Yozgat’ta yapılan minikler
İl seçmesinde sporcularımız ter döktü.
Kalabalık bir sporcunun katıldığı
müsabakalar seyir zevki yüksek
maçlara sahne oldu. Müsabaka
sonucunda 8 altın, 3 gümüş, 9 bronz
madalya kazandık. Erkeklerde Emir
Faruk Demir, Musa Kaan Sarıkaya,
Gökhan Alıç, Abdülkadir Kılıç, Batuhan
Baran ve Fatih Affan Ciğer birinci
olurken, Kadınlarda Hayrunnisa Gül
Keskin, Halime Naz Bekdemir birinci
oldu. Durak Efe Baran, Ayşegül Acer

edeceğiz.
Yozgat’ımızın adını Süper
Lig’e yazdırmak istiyoruz
çalışmalarımıza destek
olan sponsorlarımıza ve
Sporseverlere teşekkür
ediyoruz” şeklinde konuştu.
Murat KARATEKİN

R
O
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ve Münire Betül Temurtaş ikinci oldu.
Ayşe Hümeyra Şahin, Zehra Gencer,
Ayşegül Kabay, Buğlem Nilda Yağcı,
Burak Uzun, Cemre Yiğit, Hirasu Lale,
Neva Torun, Abdullah Ateş üçüncü
oldu.
Dereceye giren sporcularımız 20-29

Temmuz tarihleri arasına Amasya’da
yapılacak olan Minikler Türkiye
Taekwondo Şampiyonasında Yozgat’ı
temsil edecekler. Sporcularımı tebrik
ediyor, Türkiye Şampiyonasında
başarılar diliyorum” dedi.
Murat KARATEKİN

