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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Osman Sezgin'i
ziyaret etti. >>>3. sayfada

www.yozgatcamlik.com

GÖNÜL SOFRAMIZA

HOSGELDiNiZ
Hicri takvimin ilk ayı olan insanlık için de önemli bir yeri bulunan Muharrem

ayı dolayısıyla Yozgat’ta da iftar sofraları kuruldu. Aynı duaya 'amin'
denilen iftar sofralarında oruçlar hep birlikte açıldı.
BİR ARAYA GELDİLER
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın daveti ile
gerçekleşen iftar buluşmasında oruçlar açıldı,
dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları
verildi.
Yozgat Valiliği tarafından muharrem ayı
dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile
protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile İl
Özel İdaresi toplantı salonundaki iftar programı
duaların edilmesi ile başladı.
>>>3. Sayfada

UMUTLU GAZISINI

KAYBETTI
Umutlu Beldesi sakinleri, Kıbrıs Gazisi Nurettin
Ünlü’yü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Umutlu
Beldesi’nde yaşayan Kıbrıs gazisi Nurettin Ünlü 78
yaşında vefat etti. 2'DE'

2'DE

ŞENLİĞE DAVET

Yozgat Belediyesi
Ağustos Ayı
Olağan Meclis
toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı
Celal Köse
Başkanlığında
Belediye Meclis
salonundaki iki
gündem maddesi
görüşülerek
karara bağlandı.

DOLU DOLU BAŞLAYACAK
05 Ağustos Cuma günü 11.30’da
Çapanoğlu Büyük Camiinde sünnet
Mevlidi ile festivalin başlayacağını
belirten Köse, “Cuma, Cumartesi ve Pazar
günleri dolu dolu bir program hazırladık.
Hem uluslararası Anatorya adı altında
bisiklet yarışının ilk startını Yozgat’tan
vermiş olacağız. Hem gençlerimizin
beğenisini kazanan sanatçılarımızla
birlikte olacağız. Çocuklarımızla sünnet
şölenimiz hem de onların ilgisini çekecek
özellikle uçurtma şenliğini düzenledik.
Uluslararası halk gösterilerimiz,
şiir dinletilerimiz, geleneksel Türk
Okçuluğunu Yozgat’ımızda daha da
yayma adına programları olacak" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDIYE
BAŞKANI YOZGAT’TA
İstanbul’un tarihi
semtlerinden Üsküdar’ın
Yozgat sevdalısı belediye

başkanı Hilmi Türkmen
Yozgat’a geliyor.
>>> 3'TE

4'TE

YOZGATLININ FIYAKALI MODA ATÖLYESI

BAY ÇAMLIK

GRUP AVENiR iLE

ŞENLiKLER ÇOK ŞEN!

Işıklar hizmetin
emaresi mi?

Efendim, bizim köyde sohbetin demlendiği yerdir
cılızda olsa yanan elektrik direği.
Onun gölgesinde ne muhabbetler oldu ne muhabbetler. Bir o direğin, bir de üzerimize tir tir titreyen lambanın dili olsa da konuşsa.
Bakıyorum bizim ilçeye, komşu ilçelere ıldır ıldır
yanıyor her yan.
Geçen bizim muhtara ‘Muhtar emmi bizim köyü de
ıldır ıldır yaksana’ dedim.
Get la maytap geçme dedi.
İyi ama, her yer hizmete boğulmuş ıldır ıldır yanıyor
azıcık sen de hizmet et bizim köyde yansın dedim, az
kalsın beylik tabancasına sarılıyordu. Acaba bizim muhtar sokakları aydınlatan dev lambaların sihirli dokunuşundan habersiz mi?

DAIREDEN ÇOK

YAŞAM ALANI

Yozgat Çapanoğlu Mahallesi’nde
Erist İnşaat tarafından yapılan örnek daire
görücüye çıktı. Lüks konutta 2+1 modelini
hayata geçiren firma, fiyat avantajı ile de
dikkat çekiyor. Erist İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Erol, Çapanoğlu Mahallesi
Doğakent Sitesine yapılmaya başlanılan
150 daireden oluşan bir site oluşturmaya
çalıştıklarını söyledi.>>> 7. Sayfada

Yozgat’a inşaat sektöründe
farkındalık kazandıran ve
sağladığı modern yaşam alanları
ile dikkat çeken Grup Avenir,
şehrin sosyal hayatına da önemli
kazanımlar sağlıyor.

KANYON GÖLGESİNDE SİYASET
Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da siyasi
programlar hareketlenmeye başladı. 2'DE

FESTIVALIN ADI

SALEBIN TADI
6'DA

Doğası, havası, suyu,
misafirperver insanları ile
Akdağmadeni belediye
tarafından düzenlenen
festivalle renklendi. İlçede
festivalin tadı dünya markası
lezzeti olan saleple tatlandı.

4'TE

GÜNCEL
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Tarihi ve Turizm Şehri Yozgat Tanınacak ve Gelişecek İnşallah !
Yozgat tarihi ve
turizm değerleri itibariyle değerlendirilmesi
gereken bakire bir alan
konumundadır.
Yer altı madenleri ile,
kaplıcaları ve tarihi ören
yerleri ile yeni baştan ele
alınması gereken bir ildir
Yozgat...
Turizm değerleri ve
kaplıcalarının değerlendirilmesi konusunda defalarca bu köşeden yazılar
yazdık.
Tarihe tanıklık eden
şehriniz Yozgat neden ihmal
ediliyor, niçin mahzun bırakılıyor
dedik?..
Bu sorularımıza cevap aradık.
Yozgat’ın sorunu insan gücü,
birliktelik ve siyasilerimizin
şehrin tanıtımına ağırlık vermesi
olayı...
Bu konularda: Yozgatlı yöneticiler, siyasiler ve bürokratlar gayret ve çabalarını ortaya
koymalıdırlar diyoruz.
Bölgemiz olan “Bozok Yaylasının” tanıtıma, yatırıma ve pazarlanmaya ihtiyacı vardır.
Yozgat’ın turizme kazandırılması konusunda yeterli kaynakların harekete geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz.
Kaynaklarımız, değerlerimiz
ve tarihi mekanlarımız bu tanı-

tım için yeterli ve
uygundur diyoruz.
Yozgat ve yöresi tarihi mekân
olarak da oldukça
önemlidir.
Tarihi ören yerlerinden çıkarılan
eserlerin sergilenmesi, saklanması
ve dağıtımı oldukça
önemlidir.
Maalesef çıkarılan eserler
rast gele yerlere
dağıtılıyor, onları
sergileyecek bir Arkeoloji müzesi yapamıyoruz sıkıntımız bu
noktadadır.
Tarihi mekanlarda bizim kontrolümüzde ciddi anlamda kazı
çalışmalarının yürütülmesi de
önemlidir.
Çünkü defineciler buraları rast
gele kazarak tarihi eserleri yok
ediyor ören yerlerini de dağıtıp
talan ediyorlar.
Hatta tarihi materyallere zarar veriyorlar. Bu talanın önlenmesi de çok önemli.
Galatların Başkenti ve tarihi
bir mekan olan Tavium (Buyüknefes) Harabeleri kazı çalışmalarını bekliyor. Hititlerin Başkenti
olan Hattuşaş burnumuzun
dibinde; Tarihe tanıklık eden
Kerkenez dağı İlimizin toprakları

AHMET
SARGIN

içerisinde, Roma döneminden
beri kullanılan tarihi hamamlarımız halen hizmet bekliyor.
Bu bölgelerden nereyi kazsanız oradan tarihi eser ve tarihi
doku çıkıyor.
Yer altı çarşıları ile ilkçağ dönemine ait yerleşim alanlarıyla
Yozgat nerede ise bir tarih şehri
olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz
bugüne kadar bu tarihi dokudan yeterince istifade edebilmiş
değiliz.
Şehrimizi ve tarihi bölgelerimizi maalesef yetirince tanıtamadık ve turizme kazandıramadık.
Tarihe tanıklık eden Kerkenez Dağını düşünün; bu kayıp
şehrin kalıntıları bugün yer yüzüne çıkarılıyor.
Lidya Kralı Krezis ile Pers
hükümdarı Büyük Keyhüsrev
arasında MÖ.540 yılında meydana gelen savaşta Kerkenez’in
yağma edilerek yakılıp yıkıldığını
okuyor.
Güneş tutulması ile karanlığa
bürünen Kerkenez’in en hakim
noktasında tarafların “Tanrı Savaşmamızı İstemiyor!” diyerek
savaşı bıraktıklarını ve savaşmaktan vazgeçtiklerini öğreniyoruz.
Tarihe de tanıklık eden bu
olayı yıllarca efsane gibi anlatılıp
dillendirildiğini de biliyoruz; ama

yeterince tanıtlamıyoruz.
Bölgede uzun yıllardır kazı
çalışmaları devam ediyor. Bu
çalışmalara İngiliz Arkeologlar
Francoise Summers ve eşi başkanlık ediyordu.
En önemlisi buradan çıkarılan
tarihi eserleri korumaya alıp bir
müzede sergilememiz gerekiyor.
Çünkü sahip çıkmazsanız başka şehirlere hatta ülkelere aşıp
gidiyor!
Bunlar bu bölgenin eserleri ve
şehrimizde kalması- sergilenmesi gerekir.
Kazı çalışmalarının da ödenek
vs yüzünden ağır aksak gittiğini
biliyorsunuz.
Yozgat Arkeoloji müzesinin
yapılamamış olması önemli bir
eksikliktir.
Kerkenez Dağında çıkarılan tarihi eserleri, Büyük Nefes
bölgesinde ortaya çıkarılan tarihi
kalıntıları maalesef koruyabilmiş
el altında tutabilmiş değiliz.
Bu eserler Arkeoloji Müzesinde değerlendirilmeyi sergilenmeyi bekliyor. Büyük Nefese de
mutlaka bir açık hava müzesi
kurulmalıdır.
Gönül arzu ediyor ki; tarihi
eser ve tarihi ören yeri itibariyle
önem arz eden Yozgat yöresi
turizmde kendine düşen payını
bir an önce alsın!..
Turizme kazandırılsın ve kazı

çalışmaları devletimizin kontrolünde ve bir düzen içinde devam
etsin...
Kaplıcalarımız değerlendirilsin,
modern tesisler kurulsun ve
buralara yatırımcılar davet edilsin....
Sarıkaya ve Yerköy Kaplıcalarını düşünün! Roma döneminden beri kullanılan kaplıcalar
maalesef tarihe tanıklık edemiyorlar.
Sarıkaya Kaplıcalarında ciddi
kazı çalışmaları başlatıldı ve burası turizme kapı araladı teşekkür ederiz.
Yerköy Uyuz Hamamı ise
kendi kaderiyle baş başa bırakıldı.
Şifalı suları ile ünlü olan Yerköy Uyuz Hamamı bugün için
kayıp şehir konumundadır. Kazı
çalışmaları ve sondaj çalışmasını
beklemektedir.
Saraykent, Boğazlıyan Sorgun kaplıcaları geliştirilip turizme kazandırıldığın da şehriniz
ekonomik anlamda da gelişecek
kalkınacak ve turizmdeki payını
alacaktır.
Bu şehrin tanıtıma teşvik edilmeye ve pazarlanmaya ihtiyacı
vardır.
Bunun için de siyasetçimize,
yöneticilerimize ve zengin girişimci iş adamlarımıza büyük
görevler düşüyor.

ŞENLIĞE DAVET
Yozgat Belediyesi Ağustos
Ayı Olağan Meclis toplantısı
yapıldı.
Belediye Başkanı Celal Köse
Başkanlığında Belediye Meclis
salonunda yapılan toplantıda iki
gündem maddesi görüşülerek
karara bağlandı.
Toplantı öncesi açıklama
yapan Belediye Başkanı Celal
Köse, Ağustos ayı olağan meclis
toplantısının yapıldığını söyledi.
Köse, “son 2 yıldır pandemi
dolayısıyla uluslararası
düzenlenen festivalimize ara
vermiştik. Allah nasip etti
bu yıl 21’incisini hep birlikte
düzenleyeceğiz” dedi.
05 Ağustos Cuma günü
11.30’da Çapanoğlu Büyük
Camiinde sünnet Mevlidi ile
festivalin başlayacağını belirten
Köse, “Cuma, Cumartesi ve
Pazar günleri dolu dolu bir
program hazırladık. Hem
uluslararası Anatorya adı altında
bisiklet yarışının ilk startını
Yozgat’tan vermiş olacağız.
Hem gençlerimizin beğenisini
kazanan sanatçılarımızla birlikte
olacağız. Çocuklarımızla
sünnet şölenimiz hem de
onların ilgisini çekecek
özellikle uçurtma şenliğini
düzenledik. Uluslararası halk
gösterilerimiz, şiir dinletilerimiz,
geleneksel Türk Okçuluğunu
Yozgat’ımızda daha da yayma
adına programları olacak.
Bisiklet ve dağ yürüyüşleri,
motosikletlilerimizin geçişleri
ile ve konserlerimizle dolu
dolu geçecek bir programın
hazırlıkları arkadaşlarımızla

birlikte yapıldı. İnşallah
eğlenceli bir şekilde şehrimizin
tanıtımına, kültürüne katkıda
bulunulacağını düşündüğümüz
festivalimiz. Rabbim inşallah
kazasız, belasız atlatmayı nasip
eylesin” dedi.
MENEKŞE EVLERİ PROJESİ
START ALIYOR
Köse, “Yozgat Valiliğimizin
önündeki Menekşe Evleri
diye adlandırdığımız 52 bin
metrekarelik alanımız vardı.
Oradan daha öncesinde 2’şer
katlı 72 tane binanın olduğu
bir yerdi. Oranın taşınması ve
boşaltılması işlemleri kimseyi
kırmadan, üzmeden, karşı
karşıya gelmeden hepsinin
rızasını alarak anlaşmalarımızı
imzaladık ve yıkım işlerine daha
öncesinde başlamıştık. En son
yıkımlarımızı da geçen hafta
yaptık. daha önce yapılan Toplu
Konut İdaremiz birazda fark
vererek müteahhit firmaya yer
teslimini yaptık. Onlarda hafriyat
ve alt yapı işlemlerine başladılar.
Nasip olursa önümüzdeki hafta
sizlerle birlikte orada inşallah
resmi kazmayı vurmuş olacağız”
diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında
gündemin ilk maddesi
olan sözleşmeli personel
Özgür Şimşek’in ücretinin
görüşülmesine geçildi. Yapılan
görüşme sonrasında Özgür
Şimşek’in ücretinin 6 bin 517 TL
olması oy birliği ile kabul edildi.
İmar tadilatlarının
görüşülmesi sonrasında toplantı
sona erdi.
Çelebi YIKILMAZ

KANYON GÖLGESİNDE SİYASET

Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da siyasi programlar
hareketlenmeye başladı. Yoğun siyasi programları ile dikkat
çeken AK Parti, ‘Üç kademe ilçe başkanları Toplantısı’nı
doğa harikası görüntüsü ile kanyon gölgesinde Aydıncık’ta
gerçekleştirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat İl Teşkilatı, il merkezi,
ilçe, belde ve köylerde yoğun ziyaret programları ve
toplantılar düzenliyor.
İl başkanı Yusuf Başer başkanlığında gerçekleşen
toplantılarda önemli kararlar alınıyor.
AYDINCIK’DA BÜYÜK BULUŞMA
İl Başkanı Başer ve beraberindeki heyet toplantı öncesi
çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve AK Parti İlçe
Başkanı Ramazan Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

talimatı doğrultusunda 23 milyon AK Partili üyeye ulaşma
çalışmalarının Yozgat’ta da tavizsiz uygulandığı vurgulandı.
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

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

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK
YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERE KEFİLİZ
OTOMOBİLDE YOZGAT’TAKİ
ADRESİNİZ ALTINSOY OTOMOTİV

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri
4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır * İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

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

Yılda bir kez o yıllara
gitmesem olmayacak sanki.
O kara günler…
“Kara günler” tabiri çok mu
abartı oluyor dersiniz, belki
henüz çocuk sayılan dünyamda
derin izler bıraktı.
Memlekette başınızı sokacak
kiralık ev bulamadığınızı
düşünün.
Ve ev sahiplerinin
aslında sizin de sahibiniz duruşu
sergilediği bir dünya.
TOKİ’ler, onunla başlayan
özel inşaatlar derken nefes alan
bir Yozgat.
Bugün yaşadığımız
tıkanmışlıkta maalesef o
günlerin ruh halini hissediyorum
Yozgat’ta.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.680
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.694

DOLAR

Alış: 16.09
17.94
12.23
Satış: 17.96
16.38
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

31/14
7/2
30/13
6/1
29/13
3/-2
28/12
2/-4

KAYTAN
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
Erdoğan
Akdağ,
şehir
Kentpark girişi
Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu Yimpaş
Mah.
Hüzni
Avm
hastanesi,
karşısı,
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
Viyana Cd.

5020354
66 99
TELEFON:
212 05 02

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.34
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.36
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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31/14
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:51
06:11 05:32
07:40 12:52
12:37 16:45
15:02 20:02
17:23 21:36
18:47

Yapın konutları yıkın tabuları…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Eroğan’ın,
konut ihtiyacı
ve onunla
birlikte
akıl almaz
derece artan
fiyatların
önüne
geçmek için
TOKİ’nin
kısa sürede
81 ilde yeni
konutlara
yapılacağını
açıklamasını
önemli

buluyor.
Ülkemizde inşaat sektörü
ekonominin kalbini oluşturuyor.
Kalp sıkışınca ekonomide
sıkışıyor.

TOKİ ile hayat bulacak yeni
yapılar bir nebze olsun piyasanın
rahatlamasını sağlayacak.
O kara günlere ülkemizi
götürmek isteyenlere en acı fren
konut sayısını artırmakla olacak.
Diyorum ki yapın konutları
yıkın karanlık tabuları.
MUHARREM AYI
VE YOZGAT İFTARI
Peygamber Efendimiz
bu aylarda tutulan orucun
kıymetinden bahsetmiş.
Hanefi, Şafi ve Şii
mezhebinde bu ayın yeri ve
kıymeti farklı.
Hicri takvimin ilk ayı olan
Muharrem aynın manevi
atmosferine uygun bir iftar
sofrası düzenlendi Yozgat Valiliği
tarafından.

Yozgat Valisi’nin iftar
programındaki şu sözleri
oldukça kıymetli: “Biz aynı
sofrayı paylaşan insanlarız, aynı
toprakları paylaşan insanlarız.
Gönlümüz de bir.”
Allah birliğimizi daim eylesin.
Gönül coğrafyası birlik ve
beraberlik üzerine kurulu ancak
bir o kadar da elinde hançeri
bekleyenlerin avında bir ülkeyiz.
İnsanımızın gönül
dünyasındaki hissiyatı sayesinde
her zorluğun üstesinden
geliyoruz.
Devleti ve milleti ile bir bütün
olan devletimizin bekası inşallah
Muharrem ayında ve daha niye
kıymetli aylarda edilen dualarla
perçinleşecek.
Muharrem ayımız mübarek

ve bereketli olsun.
GURBETİ YAKIN EDEN
FESTİVALLER
Yozgat merkez, ilçeler,
köyler festival ve şenliklerle
renklendi.
Bir süredir sosyal medyada
görüyorum, pek çok sivil toplum
kuruluşunun temsilcisi, iş insanı,
hemşerimiz Yozgat’a geliyor.
STK’lar festivale katılım
için hemşerilerine davette
bulunuyor. Çok mutlu oldum.
Sadece şunu söyleyeyim olur
da davet edilmezseniz ‘düğünün
bayramın’ kusuru olmaz
düşüncesi ile çıkın gelin.
Festivaller ne o festivali
düzenleyenlerin ne de
organizasyon şirketlerinin.O
festivaller bizim, Yozgatlı’nın…

Yozgat’ta devlet, milleti ile iftar sofrasında bir araya geldi

GÖNÜL SOFRAMIZA

HOŞGELDiNiZ

2 YOZGATLI BULUŞTU

Hicri takvimin ilk ayı olan insanlık için de önemli bir
yeri bulunan Muharrem ayı dolayısıyla Yozgat’ta da iftar
sofraları kuruldu.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın daveti ile gerçekleşen
iftar buluşmasında oruçlar açıldı, dualar edildi, birlik ve
beraberlik mesajları verildi.
Yozgat Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla iftar
programı düzenlendi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile protokol
üyeleri ve vatandaşların katılımı ile İl Özel İdaresi toplantı

salonundaki iftar programı duaların edilmesi ile başladı.
KÖSE BİRLİK MESAJI VERDİ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, burada yaptığı
konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
“Muharrem ayımızın gönül coğrafyamızda, dini
hayatımızda çok büyük önemi var” diyen Köse, birlik,
beraberlik, kardeşliğin olduğu bir ayda iftar sofrasında bir
araya gelmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını
kaydetti.
GÖNÜL SOFRAMIZA GELDİNİZ BİZLERİ MUTLU
ETTİNİZ
Yozgat Valisi Ziya Polat da, konuşmasına “Gönül
soframıza gelip bizi mutlu ettiğiniz için hepinize teşekkür
ediyoruz” ifadeleri ile başladı.
“Biz aynı sofrayı paylaşan insanlarız, aynı toprakları
paylaşan insanlarız.
Gönlümüz de bir. Rabbim birliğimizi de daim etsin”
diyen Polat, devlet makamlarının milletine hizmet etme
makamları olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Allah’a
şükür sadece Yozgat değil Türkiye genelinde devletimiz,
milletimiz bir. Devlet, milletine hizmet etmek için var. Biz
de bu makamlarda oturuyorsak milletimize hizmet etmek
için.” Tarık YILMAZ

ÜSKÜDAR BELEDIYE
BAŞKANI YOZGAT’TA
İstanbul’un tarihi semtlerinden
Üsküdar’ın Yozgat sevdalısı
belediye başkanı Hilmi Türkmen
Yozgat’a geliyor.
Ziyaretin ilk durağında
Ahmetfakılı Derneği Başkanı Ali
Cansev’in ev sahipliğinde kahvaltı
programı düzenlenecek.
Gurbette yaşayan Yozgatlılar
özellikle yerel yönetimle kurdukları
bağla gurbetten sılaya köprüler
kuruyor.
Onlardan biri Sorgun’un
Ahmetfakılı Derneği Başkanı Ali
Cansev. Cansev’in İstanbul’da
kurduğu çalışmalar Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

nezdinde de karşılık buluyor.
AHMETFAKILI’DA OLACAK
Dernek başkanı Cansev,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’i 6 Ağustos Cumartesi
günü saat 10.00’da Ahmetfakılı’da
konuk edeceklerini söyledi.
Cansev, Ahmetfakılı Kültür
Merkezi’ndeki kahvaltı programına
tüm hemşehrilerini davet etti.
SÜRMELİ FESTİVALİNE
KATILACAK
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, daha sonra Yozgat’taki
Sürmeli Festivali etkinliklerine
katılacak.
Tarık YILMAZ

Yozgatlı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr.
Ertuğrul Soysal, kısa bir süre Milli
Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan
hemşerisi Osman Sezgin’e tebrik
ziyareti gerçekleştirdi.
Yozgatlılar’ın Ankara
siyasetindeki rolü her dönem
kendini gösteriyor. Cumhurbaşkanı
Yardımcılığından bakan
yardımcılığına kadar çok
önemli makamların sahibi olan
hemşerilerimizin Ankara’daki
diyalog ve birliktelikleri hemşerileri
tarafından memnuniyetle

karşılanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcısı hemşerimiz Dr.
Ertuğrul Soysal, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası
ile ataması gerçekleşen Yozgatlı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Osman Sezgin’i ziyaret ederek yeni
görevinde başarı diledi.
İki Yozgatlı ve bakan
yardımcısının buluşması samimi bir
ortamda ve bol Yozgat muhabbeti
ile gerçekleşti. Ziyaret günün
anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile
sona erdi.

YERKÖYLÜ GURBETÇİ

AİLEDEN ACI HABER
Konya’da u dönüşü yapan
tıra çarpıp takla atan otomobilin
içinde bulunan Yozgatlı gurbetçi
aileden 3’ü yaşamını yitirdi.
Konya’da meydana gelen acı
haber Yerköy’ü yasa boğdu.
‘U’ dönüşü yapan TIR’a
çarpıp takla atan otomobildeki 3
kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında
Konya- Aksaray kara yolunun
40’ıncı kilometresinde meydana
geldi.
Aksaray’dan Konya yönüne
giden Şeref Işık yönetimindeki
B TC 322 yabancı plakalı
otomobil, refüj aralığından
‘U’ dönüşü yapan Erol Gökçil
yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı
TIR’ın dorsesine çarpıp, takla
attı. Kazada, otomobil sürücüsü
Şeref Işık ile yanındaki Ayten ve

İrem Işık yaşamını yitirdi, Elif
Işık ise yaralandı.
Elif Işık, çağırılan
ambulansla Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedaviye alındı.
Ölenleri cenazeleri ise
otopsi işlemleri için Konya Şehir
Hastanesi morguna gönderildi.
Kazanın ardından TIR şoförü
Erol Gökçil, polis tarafından
gözaltına alındı.
POLİS RAPORUNDA İKİ
SÜRÜCÜ DE HATALI
Polisin kaza tutanağında,
TIR şoförü Erol Gökçil’in,
öncelik hakkı olan Şeref
Işık’ın otomobiline yol
vermediği, Şeref Işık‘ın ise
dönemece yaklaşırken hızını
azaltmadığının belirlendiği ifade
edildi.
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Ehl-i Beyt Sevgisi
Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) darı bekaya göçmezden
önce iki şeyi bizlere emanet etmiştir: "Şüphesiz, ben sizin için
yerime iki şey bırakıyorum.
Allah'ın kitabı ki, gök ve yer
arasında uzatılmış iptir.
Ve ailem olan Ehl-i Beytim.
Bu ikisi Kevser Havuzunun
başına varıncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar." (Tirmizi,
Menakıb, 31). Ehl-i Beyt terimi, "ev halkı" manasına gelmektedir.
Cahiliye Devri Araplarında
herhangi bir kabile içerisinde
en fazla itibar edilen aileyi ifade
etmek için kullanılan bu terim,
daha sonraları Hz. Peygamberin
ailesi ve soyunu ifade etmek
için kullanılmıştır.
Bilindiği üzere Peygamber
Efendimizin nesli kızı Fatıma
validemiz kanalıyla yani onun
çocukları Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin efendilerimizle intikal
etmiştir.
Bu mübarek neslin devam
etmesine vesile olan Hz. Hasan
soyundan gelenlere "Şerif", Hz.
Hüseyin soyundan gelenlere ise
"Seyyid" payesi verilmiştir.
Peygamber efendimiz bir gün
Ümmü Seleme'nin (r.a) evinde

iken: "Ey
Ehl-i Beyt!
Allah kusurlarınızı
giderip sizi
tertemiz
yapmak
ister"(Ahzab,33)
ayeti kerimesi inzal
buyrulur.
Bunun
üzerine
Peygamberimiz Hz. Ali'yi, Fatıma'yı,
Hasan ve Hüseyin'i (r.anhüm.)
abasının altına alarak "Allah'ım,
benim Ehl-i Beytim bunlardır.
Bunların kusurlarını gider,
kendilerini tertemiz yap!" diye
dua eder. (Tirmizi, "Tefsir", 4).
Abanın altında Peygamber
Efendimiz ile birlikte beş kişi olduğu için bu olay daha sonraları
"pençe-i al-i aba", "hamse-i al-i
aba" terimleriyle ifade edilmiştir.
Diğer taraftan İslam alimleri
Ehl-i Beyte kimlerin dahil olduğu hususunda farklı görüşler de
ileri sürmüşlerdir.
Bazıları Ehl-i Beytin kapsamına yalnızca Peygamberimi-

ALİ
GÜLDEN

zin hanımlarını dahil eder ve
yukarıdaki ayeti kerimeyi delil
getirir.
Bazıları ise, söz konusu ayetin Hz. Peygamberin hanımlarına hitap ettiğini kabul etmekle
beraber, ayeti kerimede müzekker zamiri kullanılmasından
dolayı Ehlü'l-Beyt'in kapsamına
Peygamber Efendimizin bütün
çocuklarını, kadın-erkek bütün
torunlarını, amcalarını ve onların çocuklarıyla torunlarını dahil
etmişlerdir.
Ehl-i Sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu bu görüşü kabul
etmiştir. Ehl-i Beyt hakkındaki
bir diğer görüş ise Şii düşüncesi
içerisinde yer almaktadır.
Şii düşüncesinde Ehl-i Beytin
kapsamına öncelikle Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma,
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dahil
edilir. (Pençe-i Al-i Aba) Daha
sonra Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin dışında"imam" kabul
edilen diğer dokuz kişi de Ehl-i
Beyt'e dahil edilir.
Şiiler Peygamber Efendimizin hanımlarını,Fatıma dışındaki
çocuklarını, Hasan ve Hüseyin
dışındaki torunlarını Ehl-i Beyt’e
dahil etmemişlerdir.
Ehl-i Beyt sevgisi denilin-

ce bu sevgi genellikle Hz. Ali
(r.a.)’ın şahsında resmedilegelmiştir.
Gerek tasavvuf edebiyatında
gerekse de halk edebiyatında
Hz. Ali'nin kahramanlıklarına,
itikadına, ibadetlerde ve takvada üstünlüğüne sık sık atıflar
yapılmıştır.
Bu durum Hz. Ali (r.a.) üzerinden bazan bir çok aşırılıklara
da kapı aralamıştır.
Oysaki Kuranda karşılığı
(Şura Suresi,23) olan bu sevginin meşru daire de tutulması da
önemlidir.
Çünkü Ehl-i Beyt sevgisi
Allah ve Peygamber sevgisine
vesile olması gereken bir sevgidir.
Bunun yerine bu sevginin
yalnızca Ehl-i Beyt mensuplarının şahsiyetine yöneltilmesi,
insanları Allah ve Peygamber
sevgisine ulaştırmanın ötesinde
zaman zaman diğer bazı kibarı
ashaba düşmanlığa kadar da
götürmüştür.
Bazı grupların Hz. Ebu Bekir
ve Hz. Ömer gibi büyük sahabelere düşmanlık beslemesi bu
cümleden aşırılıklardır.
Halbuki Hz. Ali (r.a.) hayatı
boyunca Peygamber Efendimi-

YOZGATLI’NIN FiYAKALI

zin sünnetinden ayrılmamış, ilk
üç halifenin zamanında da dini
konularda kendisine danışılan
bir otorite olmuş, kendi hilafeti döneminde de adaletten hiç
ayrılmayarak haklı olarak Şah-ı
Velayet unvanını almış seçkin
bir İslam halifesidir.
Bu çerçeve de Ehli Beyt,
Kur’an başta olmak üzere sünneti seniyyeyi muhafaza eden,
yayan ve yaşayan ilk ve en
önemli halkadır.
Bu sebeple bir şahıs veya
düşünce mensuplarının, bir ekolün Ehl-i Beyte mensubiyetinden söz edebilmek için Kur’ana
ve Sünnet-i Seniyye"ye uymuş
olmaları temel şarttır.
Ayrıca, Ehl-i Beyt sevgisi
hiçbir fırkanın veya zümrenin
tekeline bırakılamayacak kadar
da değerli ve önemlidir.
Ehl-i Beyt, Kur’an başta
olmak üzere, Peygamber Efendimizin Sünnet-i Seniyyesine
sahip çıktığı, Müslümanlar arasındaki dahili karışıklıklara engel
olduğu, insanların sağlam itikada sahip olması için mücadele
ettiği ve nihayet asırlar boyunca
İslâmiyet'in özünün muhafaza
edilmesine öncülük ettiği için
sevilmekte ve sevilmelidir.

MODA ATÖLYESi FESTIVALIN ADI
Yozgatlılara erkek giyiminde modanın yeni tarzlarını kendi
tasarımları ile sunan Moda Fiyaka sahibi Deniz Ahmet Şahin,
bu hafta Çamlık TV ekranlarında yayınlanan Fiyakalı Moda
programına atölyesini açtı.
Yozgat Çamlık TV ekranlarında her hafta yayınlanan
‘Fiyakalı Moda’ programının sunucusu, modelist Deniz Ahmet
Şahin, özel tasarımların çıktığı atölyesini anlattı.
FİYAKALI MODANNIN ATÖLYESİ
Şahin, Yozgat’ta şık giyimin üretim atölyesi olan Moda
Fiyaka mağazasından yaptığı özel programda çok özel
paylaşımlarda bulundu.
“Bu hafta atölyede çalışan arkadaşlarla tanıştıracağız.
Atölye ortamını sizlerle paylaşacağız” diyen Şahin, şunları
anlattı:
“Atölyemizde ekip arkadaşlarımız mağazamızdan
müşterilerimizden almış oldukları ürünleri tam
müşterilerimizin üzerine göre her şeyini yapıyorlar.

Müşterilerimiz aldıkları ürünleri üzerlerine kusursuz bir
şekilde giysinler diye ekip arkadaşlarımız tam gücüyle, özveri
ile çalışıyor.
Terzimiz makinasında dikişini yapıyor. Personelimiz
yapılan ürünleri ütülüyor. Müşterilerimiz üzerine otursun
diye hizmeti veriyoruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli.
Yüzde 100 müşterilerimizin memnun bir şekilde buradan
ayrılmalarını sağlıyoruz.
Aynı zamanda da müşterilerimizin talepleri doğrultusunda
bay bayan terzilik tadilatları orijinalliği bozulmadan üzerlerine
uygun bir şekilde atölyemizde hizmet vermekteyiz. Tüm
terzilik işlerinizde her zaman yanınızda olmaktan gurur
duyuyoruz. Burada bakıldığı zamanda benim en keyif
aldığım şey insanların bu sanatını öğrenmeleri, kendilerini
geliştirmeleri ve insanlara da çok güzel bir şekilde hizmet
sunmalarıdır. Bakıldığında Aslı hanım bizim öğrencimiz.”
Tarık YILMAZ

SALEBIN TADI
Doğası, havası, suyu,
misafirperver insanları ile
Akdağmadeni belediye
tarafından düzenlenen
festivalle renklendi. İlçede
festivalin tadı dünya markası
lezzeti olan saleple tatlandı.
Akdağmadeni’nin salep
yüzü Serhat Yolcu, yöresel
kıyafeti ile tezgahının başında
salep lezzetini festivallere
katılanlara sunuyor.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın’ın ev

sahipliğinde 3-7 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenen
festivale lezzet katan salep
misafirlerin damağında
unutulmaz bir tat bırakıyor.
Serhat Yolcu,
Akdağmadeni Kültür,
Turizm ve Salep Festivalinin
başladığını hatırlatarak;
“Yöresel Ürünler Çarşısında
Akdağmadeni salebinin
tadına bakmak isteyen
hemşehrilerimizi bekleriz”
dedi.

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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Ağdalaşmış şeker
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para
torbası
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demir

Tarım
toprağı
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Yıl
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Ankara'nın
meşhur
cacığı

Ölüm
cezası

Prefabrike

Değerli bir
kumaş

Araba
uşağı

Çiçek
kabı
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Süpürge
otu
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Yapıt
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İşaret
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Kasılıp
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Gövde
heykeli
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Göz
önünde
Günün
arkası

Alt
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da tarihi
hamam

Üst
resimdeki
AK PARTİ
Ankara
milletvekili
Ayak
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A
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N
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A K
K
R A L I
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A
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Seçmeli
yemek

Amerikan
pamuğu

Zavallı,
kimsesiz
Boş laf

Toplanan
kalabalık
Kasınç

Çok
koyu
şerbet

Yılın
son ayı

Kıyı koruma
gemisi

Bol resimli
yayın
Değersiz
mal

Halk şairi

Trafiği
yoğun yol

Sersem,
aptal
Rıhtım
deposu

İri
kemik

Kullanıştan
kaldırma

Dingil

Uğraşı

Bir
meyve

Uyruk

Sokak
köpeği

Parantez
Hanım
ozan

Küfür,
sövme
Galip
gelme

İplikçi

Takımlar
grubu

Borazan
kuşu

Sorup
öğrenme
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Emirler,
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Yapı
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yüz
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Aşı
boyası

Lüks
mobilya

Saka
kuşu

İş anı,
sıra

Tali

Bitki
özü
kokusu

Sahne
yıldızı

Küçükbaş
bir hayvan

Memeli bir
hayvan
Bir
tür erik

Kül rengi
İlerleme

Hint
kertenkelesi
Afrika
kokarcası

Güç,
iktidar

Bir göz
rengi

Yedirip
içirme

Göz yaşı
dökme
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duyurma

İşe
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Çin
verniği
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Hububat
tozu
Soylu

Menekşe
Yeterli

Üstün,
yüksek

Keşiş
yengeci

Asker

Tenis
sopası

Bir
yaban
mersini

Alakasız

Bir sayı

Saltanat
sancağı
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çantası
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eden
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tümülüs

Yaşlı
kadın
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su oluğu
Telli Hint
çalgısı

Öğütücü
diş
Sahip

Duygusal
şiir türü

Görkemli
sahil evi

Bir devlet

Yozgat'ın
meşhur
bir
yemeği

Seciye,
karakter

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır

İsyankar

Kimya'da,
İridyum
Tekerlekli
kara taşıtı

Ötücü
bir kuş

Bir lamba
türü

Oy

Mesafe

İri bir
hayvan

Kanaat

K
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Hazırlayan

SUDOKU

Haydar Demirer
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İlham Kaynağı Eylül! -2
Milli Mücadele’nin lider ve aydın
kadrosunu oluşturan milletvekillerinin
bazıları (Kâzım Karabekir, Rauf Orbay,
Adnan Adıvar, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Avni, Cafer Tayyar Eğilmez, Refet
Bele, Bekir Sami) Meclis’te ayrı bir grup
oluşturarak, 17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular.
Yaklaşık aynı günlerde, Halk Fırkası’nın
adı da Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor.
84 yıl önce bugün (14 Eylül 1936)
Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti
tarafından açılan müsabakada, ilkokullarda okutulacak Alfabe kitabı seçildi.
Murat Özgün ve İlhan Gökçe’nin hazırladığı kitap, köy ve şehir okulları için iki
ayrı şekilde basılmış; fiyatları ve resimleri farklılık göstermişti.
12 hayvanlı Takvimde, ayların özellikleri ile hayvanların nitelikleri eşleştirilmekte ve canlıların zamana göre
ne anlamlara geldikleri konusuna ışık
tutulmakta.
Astronomide yıldızlar ve aylar özel
olarak tanımlanır ve eşleştirilir.
Burçlar da da bunun etkileri anlatılır.
İnsanı etkilen gök yüzü, yer yüzü, aylar
ve mevsimler doğa ile birey arasında
yakın bağın olduğunu göstermektedir.

“Aşk Senfonisi
EYLÜL” şiir kitabında Saniye Gündüz
Yıldırım çiçeklere
seslenmekte:” Saksıda çiçek birazcık
suyla/Kendini sevdirir/ Sevmesem
boynunu eğdirir.”
Yılların tecrübesine dayalı olarak
,meslek içi eğitimler için en uygun
ayın EYLÜL olduğu
ifade edilir. Belgesel çekiminde de eylül
ayı tercih edilmektedir.
Sanatçılar bestelerini, yazarları kalemlerini konuşturmalıdır bu ayda. Ünlü
besteci Fazıl say’a da, bu ayda bir görev
düşmektedir.Ülkemizde tarihe ve doğaya özel damgasını vuran EYLÜL için bir
beste yapılması anlamlı ve etkili olacaktır.
Tarihin ve zamanın akışı ile toplumun akışı iç içedir . Ressamım tuvalinde, bestekârın eserinde,roman ve öykü
eserlerin pek çoğunun ilham kaynağı
EYLÜL ayına tarihlenmekte ve Eylüller
düğünlerde derneklerde ve her alanda

YAHYA
AKSOY

GRUP AVENiR iLE

heyecan vermeye devam etmekte...
Bir zamanlar, Eylül ayı Sümerbank
ayı olurdu.
Okul önlüğümüzden, pantalona,
beyaz yakalarımızdan, defter kalem ve
beslenme çantasına kadar herşeyi Sümerbank’tan aldık biz.
Annelerimizin patiskaları, amerikanbezleri , babalarımızın mendilleri, hâlâ
kullanılan porselen takımlar, Beykoz
köselesi kunduralar...
Bir zamanlar herkesin çizgili pazen
pijaması, Sümerbank çorapları vardı.
Memur çocukları kumaş kokulu Sümerbank mağazalarına ailecek yapılan
ziyaretleri iyi bilirler.
Çünkü devlet memuruna , devlete
bağlı çalışan işçilerine Sümerbank istihkakı hakkı verirdi.
Gelinlik çeyizlere Sümerbank çeki
konurdu.
Yatılı öğretmen okullarında okuyan
öğrencilere her yıl bir çift ayakkabı yollardı Sümerbank.
Kredi Yurtlar Kurumu’nun çarşaf ve
nevresimlerini üretir, öğrenciye burs
verir, onları yurtdışında eğitime de gönderirdi.
Bir dönem Galatasaray’ın formalarını

ŞENLiKLER ÇOK ŞEN!
Yozgat’a inşaat sektöründe farkındalık
kazandıran ve sağladığı modern yaşam alanları
ile dikkat çeken Grup Avenir, şehrin sosyal
hayatına da önemli kazanımlar sağlıyor.
Şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen
festivallere sponsorluk desteği veren Grup
Avenir firmasının Yozgat Müdürü Osman Yıldız,
Akdağmadeni Kültür ve Salep Festivaline destek
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
KAYSERİ’DE BAŞLAYAN SERÜCEN
YOZGAT’TA DEVAM EDİYOR
Yıldız, festival açılışında Çamlık TV
mikrofonuna yaptığı açıklamada; “Gurup Avenir
İnşaat olarak Fransa’da başlayan serüvenimiz
Kayseri’de, Kayseri’den sonra Yozgat’tayız.
Yozgat ve ilçelerinde de sosyal, kültürel ve
yatırımlarımız devam ediyor. Şuanda Bozok
270 projesi ile Sorgun ilçesindeyiz. Orada 270
konutumuz var. 8 bloktan oluşan 3+1 ve 4+1
20 bin metre alanda yapılan lüks konutlarımız”
dedi.
İLÇELERDE DE PROJELER BAŞLIYOR
Yıldız, açıklamasında Akdağmadeni ve
Yozgat’ın farklı ilçelerde de yeni projelerinin
olacağını duyurdu.

Kayseri’nin ve Fransa’nın en büyük firması
olduklarını hatırlatan Osman Yıldız, şunları
kaydetti:
“İnşallah kısa sürede Akdağmadeni ve
Yozgat’ın diğer ilçelerinde de yatırımlarımız
olacak. Kayseri’nin en büyük Fransa’nın en
büyük inşaat firmasıyız.
İnşaat Akdağmadeni Belediyesi’nin
ikincisini düzenlemiş olduğu gurbetçi
festivalinde de ana sponsorluk kısmet oldu. Bu
festivali düzenleyen Nezih Başkanımıza çok
teşekkür ediyorum. Kendisi memleket ve vatan
sevdalısı, ufku geniş kıymetli bir kardeşimiz,
ağabeyimiz ve kardeşimiz. Gurbetçilerimizle
halkımızla bizleri bir araya getirdiği için
Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah burada
tüm esnaf arkadaşlarımız, el emeği sergileri,
eğlenmek isteyen herkes emeğinin karşılığını
alırlar.
Sizlere de Çamlık TV olarak teşekkür
ediyorum. 2 yıldır Yozgat sürecinde bize çok
destek oldunuz. Sizler Ankara’da çok başarılı
bir televizyonculuk yapıyorsunuz. Biz bizlere
minnettarız. Teşekkür ediyoruz.”
Tarık YILMAZ

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer
Aydoğmuş, KPSS sorularının çalınmasına
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aydoğmuş, “KPSS soruları yine çalındı.
Çünkü hep çalınmıştı, yine çalındı. Peki
neden çalındı; devleti liyakat değil sadakat
yönettiği için çalındı. Soruların çalınması
kimin umurunda.
Sınav giriş ücretini ödeyemeyen gencin,
Çocuğunu sınava nasıl göndereceğim
diyen babanın ve Çocuğu işsiz olan ailenin
umurunda” dedi.
KPSS sorularının çalınmasının Ak
Partililerin umurunda olmadığını belirten
Aydoğmuş, “Çünkü, onlar KPSS sınavına
girmeden listeler yapılıyor işe giriyor. Onlar
KPSS’ye değil, Listeye giriyor. Olan yine
garibana oluyor” dedi.
GENÇLERİN UMUTLARI YOK OLDU

Sümerbank dikmişti.
Futbolcular merserize veya keten dokuma bu formalarına gözleri gibi bakar,
her maç sonrası yıkar, Bir sezon boyunca giyerdi.
Rengarenk püfür püfür, desen desen,basmalar üreten Sümerbank Anadolu kadını için adeta bir basma devrimi
yapmıştı.
Sümerbank, bir zamanlar Sovyet
kredisi ile kurulan küçük işletme iken
zamanla mensucat,porselen, kırtasiye,
kilim,tuğla, ayakkabı üretiminin tüm
aşamaları için gereken her şeyi genellikle kendi bünyesinde yapan ve finansmanını kendi bankasından karşılayan dev
bir holding olmuştu.
40 binden fazla çalışanı, 500 e yakın
mağazası, 41 fabrikası, 43 banka şubesi
ile dar gelirli vatandaşın ihtiyacını karşılayan bir kuruluştu.
Turgut Özal, IMF ve Dünya Bankası ile görüşmelerinde “ halkın sırtında
kambur”diye şikayet ettiği Sümerbank’ın
son fabrikasına da 11 Ocak 2002 de kilit
vuruldu. Tarihi bize çok şey anlatmakta.
Güzel aylarınız ve ilhamlarınız sonsuz
olsun, eylülde hazan olmasın ,gönlünüz
mutlulukla dolsun...

BAŞKAN
AYDOĞMUŞ:
KIMIN
UMURUNDA!
Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer
Aydoğmuş, “2 yıldır ders çalışan gençlerin
Umutları yok oldu gitti. Bunun bedelini kim
ödeyecek. Bu çocuk bir sonraki sınava
nasıl girecek, devlete nasıl güvenecek,
yıllardır sorular çalınmış, bugün yine büyük
şaibe var, peki bu gençlerin hakkını nasıl
ödeyeceksiniz. Allah bunun hesabını size
mutlaka soracaktır, bunu unutmayın”
UMUTLARINIZI KIRMAYIN
Gençlerin umutlarını kırmaması
gerektiğini ifade eden Aydoğmuş, “Bu
çalmanız, artık son çalmanız. Gençler
merak etmeyin. Adaletin gelmesi yakındır.
Siz yeter ki umutlarınızın kırmayın. 2023
Yılı Türkiye’sinde Sadakat gidecek, liyakat
Gelecek. Akraba kayırmacılığı gidecek
adalet Gelecek” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Sarıkaya Roma Hamamı tez konusu oldu
2 bin yıl önce yapılan ve dünya
üzerinde sadece iki tane bulunan Tarihi
Roma Hamamı Yıldız Teknik Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Enes Bostan tarafından
‘Sarıkaya Roma Hamamı Mimarisi Üzerine
Bir Değerlendirme’ başlığı altında kaleme
alındı.
Araştırma Görevlisi Enes Bostan Vali
Ziya Polat’ı ziyaret ederek Sarıkaya Roma
Hamamı mimarisiyle ilgili ilk kez kaleme
alınan tez hakkında Vali Polat'a bilgi verdi.
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DAiREDEN ÇOK YAŞAM

ALANI OLUŞTURUYORUZ

KOMŞUDAN

BiR HABER

ÇORUM'DAN FILISTIN'E

KÜLTÜR MERKEZI

Yozgat Çapanoğlu Mahallesi’nde Erist
İnşaat tarafından yapılan örnek daire
görücüye çıktı. Lüks konutta 2+1 modelini
hayata geçiren firma, fiyat avantajı ile de
dikkat çekiyor.
Erist İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Erol, Çapanoğlu Mahallesi Doğakent Sitesine
yapılmaya başlanılan 150 daireden oluşan bir
site oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
150 DAİRELİK MÜKEMMEL PROJE
Erol, “Geniş kapsamlı, güvenliği, marketi
olan, peyzaj alanı, otopark alanı olarak yaşam
alanı inşa etmeye çalışıyoruz. Dairelerimizin
örnek dairesi hazır. Gelip görebilirler.
Dairelerimize insanlarımız sadece
kombilerini alıp oturabilecekleri şekilde
olacak.
Toplam 7 bloktan oluşan 150 dairemiz
olacak. Dairelerimiz 65 brüt 50 metre net.
Dairelerimiz satılık olacak. Ama alan kişiler
kiralama yönünde daha kolay şekilde kiraya

verebileceklerini düşünüyoruz. Dairelerimiz
tamamen birinci sınıf malzeme kullanıldı.
Güzel örnek bir dairemiz” dedi.
525 BİN LİRADAN BAŞLAYAN
FİYATLARLA
Fiyatların 525 bin liradan başladığını
belirten Erist İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Erol, “Katına ve cephesine göre
fiyatlarımız değişiyor. Kiralama konusunda
da en az 2 bin liraya verilebilir. Eşyası ile
birlikte 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında
rahatlıkla kiraya verilebilir” dedi.
İLK TESLİMAT EKİM AYINDA
Erol, “İlk teslimatımızı Allah nasip
ederse 2 bloğumuzu Eylül sonu veya Ekim
ayının ortası gibi teslim etmeyi düşünüyoruz.
Dairelerimize ilgi beklenilenden çok iyi.
İnşallah daha da iyi olacak. Şuan için
satışlarımız iyi gidecek”
YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ
Erol, açıklamasını şu şekilde sürdürdü,
“Burada tamamıyla bir yaşam alanı inşa
ediyoruz. İnsanların dışarı çıkmasına
gerek kalmadan insanlarımızın rahatlıkla
yaşayabilecekleri bir alan oluşturuyoruz.
Dediğimiz gibi binanın girişinde marketimiz,
güvenlik görevlilerimiz olacak. Tamamen site
şeklinde oluşturuyoruz. Örnek dairemizde
mutfağımızda buzdolabı, bulaşık makinası ve
dolaplarımız var. Banyomuzda duşa kabini ve
banyo dolabını tamamen yapılı olarak teslim
edeceğiz. Odalarımızda çocuk, yatak odası
var. Burada yeşil alanlar, çocuk oyun parkları,
kamelyalar, oturma alanları, otopark olacak”
diye konuştu. Tarık YILMAZ

Çorum Belediyesi, kardeş
şehir Kalkilya'da Çorum Kültür
Merkezi açtı.
Çorum Kültür Merkezi'nin
Türkçe öğrenen öğrenciler,
kendilerine bu imkanları
sunan Çorum heyetine
teşekkür etti. Filistinli
öğrenciler adına heyete bir
konuşma yapan Ahit Abu
Hijleh, Filistin'de Türkçe
öğrenmek isteyen çok
sayıda arkadaşının olduğunu
belirterek “Sizleri güzel
şehrimizde ağırlamak sıra
dışı bir güzellik. Artık hepimiz
ihtişamla sarılan güzel bir
gelecek için kolları sıvıyoruz.
İyi ki varsınız. Biz Türkçe'yi
çok seviyoruz.” diye konuştu.
Çorum Kültür Merkezi'nde
Türkçe dersleri veren,
Türkiye'de üniversite eğitimi
alan Ameed Shirim'da Çorum
Kültür Merkezinde yaptıkları
çalışmalarla ilgili bilgiler

verdi. Ameed Shirim,Türkçe
kurslarına şu ana kadar 150
kişi başvurduğunu hatırlatarak
“Kurslarımızda ikinci aşamayı
da açtık. Yeni kurslar da
açacağız. Türkçe öğrenmek
isteyen çok kişi var, talep
çok. Türkiye'yi ve Türkçe'yi
seven çok Filistinli var. Çorum
Kültür Merkezi sayesinde
böyle bir eğitim görüyoruz.
Bu merkez olmasaydı Türkçe
öğrenimi bu kadar çok
olmazdı. Sizlere çok teşekkür

ediyoruz.” dedi. Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi, Belediye
Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın ve Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman
Öztürk'ün Çorum Kültür
Merkezinde eğitim gören
öğrencilere eğitim setleri ve
spor malzemeleri hediye etti.
Başkan Aşgın, forma, futbol
ve voleybol topları, masa
tenisi raketlerinden oluşan
hediye setlerinin öğrencilere
ulaştırılacağını ifade etti.

Kayseri OSB Yönetimi Teknik Kolejde
Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet
Yalçın ve yönetim
kurulu üyeleri, Kayseri
OSB Özel Teknik
Koleji'ni ziyaret ederek
istişare toplantısı
gerçekleştirdi.
Başkan Yalçın,
hedeflerinin Kayseri
OSB'deki sanayicilerin

ihtiyaç duyduğu
alanlarda aranan
elemanları yetiştirerek
gençlerin üretime
katkı sunmasını
sağlamak olduğunu
söyledi. Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yalçın,
OSB Teknik Koleji'ni
ziyaretinde okulun
eğitim birimlerini ve
atölyelerini de gezdi.

TÜRKIYE FERDI BOKS
ŞAMPIYONASI SONA ERDI

“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

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız
Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks
Şampiyonası, final müsabakalarının ardından
sona erdi. Şampiyonada, erkeklerde ve
kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı.
Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda
geleceğin milli boksörlerinin altyapısını
oluşturacak Yıldız Erkekler ve Kadınlar
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na, 56
ilden 963 sporcu katıldı. 660'ı erkek, 303'ü
kadın boksörün mücadele ettiği şampiyona,
final müsabakalarının ardından sona erdi.
Şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda 13
sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakaların
ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye
Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Boks
Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AK
Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve İl Emniyet
Müdürü Fahri Bulut, derece elde eden
boksörlerin madalyalarını takdim etti.
Şampiyonaya 54 ilden sporcunun
katıldığını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu
seneki Yıldızlar Boks Şampiyonası'na Kırıkkale
ilimiz ev sahipliği yaptı. Çok yüksek katılımla
bu ev sahipliğini gerçekleştirdik. Yaklaşık
54 ilden bu şampiyonaya katılım sağlandı.
Şampiyona oldukça coşkulu bir şekilde
gerçekleşti. İnanıyorum ki bugün şampiyon
olan veya derece alan sporcularımızın
arasında ileri de milli takım formasını giyecek
sporcularda çıkacaktır. Aralarında çok
yetenekli sporcuların olduğunu fark ettik"
dedi.

Balçığa
saplanan ineği
itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan
ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Kelkit Çayı
kenarındaki alanda otlayan inek bataklık alana
girdi. Kısa sürede balçığa saplanan ineği sahibi
bulunduğu yerden çıkartamadı. Çaresizlik
yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye
itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi
itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineği
kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Kepçe
yardımı ile inek bulunduğu yerden kurtarıldı.
İneğini sağ salim teslim alan Kemal Polat itfaiye
ekiplerine teşekkür etti.

TÜM ŞEHIRDEN

TEPKI ALDI
Kırşehir'de bulunan özel bir
hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni,
yaptıkları davranışla sosyal medyanın
gündemine oturdu. Birlikte vakit
geçiren iki kuzen E.G. ve S.G.,
200 euro ile sigara yakıp kahve
içti. Parayla sigaranın yakılarak
kahve içildiği görüntü iddiaya
göre E.G. tarafından sosyal medya
hesaplarından paylaşıldı.
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YOZGAT’A YATIRIM YAPACAK
Kayseri’nin ve Türkiye’nin asırlık çınarı Akansu Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu ve Genel Müdür
Mustafa İlik bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a
geldi.
Yozgat Bölge Yetkilisi Ahmet Kızılay tarafından karşılanan
Akansu, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal
Köse ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif Yılmaz’ı
ziyaret ederek Yozgat’ta yapılması planlanan çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
YOZGATSPOR FORMASI HEDİYE ETTİ
Yozgat Bölge Yetkilisi Ahmet Kızılay, Akansu Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu’nun ziyareti
dolayısıyla Yozgatspor Forması hediye etti.
Kızılay, Akansu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
Akansu’nun Yozgat’a gelmesinden dolayı onur ve gurur

duyduğunu söyledi.
Kızılay, “Ülkesini, milletini seven ve milleti için çalışan
Yılmaz Akansu’yu ağırlamaktan onur duyuyoruz. Davetimizi
kırmayarak bizi ziyarete geldi ve bizleri onure etti. Bizde
kendisine Yozgatspor formasını hediye ettik” dedi.
KIZILAY AİLESİ BENİM AİLEM
Akansu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu
ise, Yozgat’ta Kızılay Ailesinin kendi ailesi gibi olduğunu
söyledi.
Akansu, “Davetleri içinde teşekkür ediyorum. İnşallah
bizlerinde hem şirketimiz hem de şahsım olarak Yozgat’a
desteğimiz devam edecek. Yozgat’a yapacağımız çalışmalar
hakkında Ahmet Bey ile birlikte piyasa araştırmalarını
yapıyoruz. Kayseri’ye yakın bir yer. İnşallah ilerleyen
tarihlerde olgunlaşacak projelerimiz olacak” diye konuştu.

UMUTLU GAZISINI

KAYBETTI
Umutlu Beldesi sakinleri,
Kıbrıs Gazisi Nurettin Ünlü’yü
kaybetmenin üzüntüsünü
yaşıyor.
Yozgat’ın Akdağmadeni
İlçesi Umutlu Beldesi’nde

yaşayan Kıbrıs gazisi Nurettin
Ünlü 78 yaşında vefat etti.
Gazi Ünlü’nün vefatını
Umutlu Belediye Başkanı
İlhami Koçak, “Kıbrıs gazisi,
kasabalımız Nurettin Ünlü’yü
kaybetmenin üzüntüsü
içerisindeyiz” sözleri ile
duyurdu.
Ünlü’nün bu gün saat
11.00’de kılınacak cenaze
namazının ardından
defnedileceğini belirten
Koçak; “Üzüntülüyüz, Nurettin
Ünlü kasabamızın değeriydi.
Merhuma Allah’tan rahmet,
Ünlü Ailesine ve yakınlarına
başsağlığı diliyorum. Mekanı
Cennet olsun.”
Tarık YILMAZ

UMUTLARINI TOPRAĞA

EKEN ÇiFTÇiLER

Yozgat’ın tahıl ambarı
Yerköy’de sarı biçerler çiftinin
alın teri ve emeğinin karşılığını
hasat ediyor. Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, nohut
hasadı yapan çiftçileri tarlada
ziyaret etti.
Türkiye’nin önemli tarım
bölgelerinden olan ve üretime
olan ihtiyacının her geçen
gün arttığı bir süreçte değeri
daha da artan Yozgat’ta
hareketli bir hasat dönemi
yaşanıyor. Yerköy’ün Sarıyaprak
Köyü’nde çiftçiler nohut hasadı
gerçekleştirmenin heyecanını
yaşıyor.
BEREKETLİ OLSUN
ZİYARETİ
Tarımda ve özellikle
hasadın olmazsa olması biçer
döver potansiyeli bakımından

Türkiye’nin marka ilçelerinden
olan Yerköy’de belediye başkanı
Ferhat Yılmaz, toprağa alın terini
döken çiftçiyi yalnız bırakmıyor.
İlçede biçer döver şenliği ile
tarıma verdiği önemi gösteren
Yılmaz, Sarıyaprak köyünde
çiftçilere bereket diledi.
Yılmaz, “Toprakla tohumu,
tohum ile insanlığı buluşturan
emektar çiftçilerimizi nohut
hasadında ziyaret ettik”
ifadelerine yer verdiği ziyarete
ilişkin şunları söyledi:
“Anadolu'nun bereketli
topraklarına alın terlerini
döken ve umutlarını toprağa
eken çiftçilerimizin hasat
mevsimlerinin hayırlı ve
bereketli olmasını Cenab-ı
Allah'tan niyaz ediyorum.”
Eda DEMİREL

