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Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk;

YOZGATLILARA HiZMET
ETMEKTEN MUTLUYUZ
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel programı ilk bölümü ile
başladı. Yılmaz’ın ilk konuğu Yozgat İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk oldu.
Esertürk, tüm emniyet teşkilatı olarak
Yozgat’ta Yozgatlılara hizmet etmekten ve
Yozgatlıların güvenliğini sağlamaktan mutlu ve
gururlu olduklarını söyledi. >>> 2. SAYFADA

BASA SARDIK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısmi kapanma başladı

Bundan tam 1 yıl önce
KISITLAMALAR TEKRAR GELDİ
mücadele etmeye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim
kurulunun tavsiyeleri sonucunda bir dizi tedbirden
başladığımız korona
ve kısıtlamadan bahsetti. Erdoğan’ın açıklamalarına
virüs salgınında başa
göre 2 haftalık tedbirlere başlandı. Ramazan ayında
uygulanacak 2 haftalık tedbirlerin ardından vaka
sardık. Vaka sayıları
satıları istenilen düzeye düşmezse, ikinci kısımda
artmaya başladı. Geçen da aynı kısıtlamaların uygulanması gündemde. 14
2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren
yıldan bugüne gelişen Nisan
ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi
süreçte tek fark elimizde kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan
tedbirler genelge ile yayımlandı. Genelgede,
aşının bulunması ve
salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı
toplumun bir kesiminin olan
sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken
kurallar ve önlemler; yer aldı.
aşı yaptırmış olması.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde
(Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)
19.00- 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma
günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar
günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri
saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi günlerde; 65 yaş ve
üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler
ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında
sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında
sokağa çıkmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta
sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın
toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası
seyahatlerine izin verilmeyecek. >>> 3'TE

TARiHi ESER GiBi SiLiNME

NOKTASINA GELDiK
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 58
yaşındaki Merve Spor Giyim Mağazası sahibi
Ömer Doğandemir oldu.
7 yaşından itibaren çalışmaya başladığını
belirten Ömer Doğandemir’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk. >>> 6. SAYFADA

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

EMEKTAR POLiS’TEN

TAVSiYELER

Her akşam iftar

sofralarına konuk olacak

Çamlık TV’de Türkiye Diyanet Vakfı
Yozgat Şube Başkanlığı görevlisi Basri
Akdağ’ın hazırlayıp, sunduğu İftara doğru
programı her Ramazan olduğu gibi bu
Ramazan’da da izleyici ile buluştu. 5'TE

“ESNAFIMIZIN

YANINDA OLACAĞIZ”

Kahveciler ve
Lokantacılar Odası
Başkanı Eyüp Coşgun,
her zaman esnaf ve
sanatkarların yanında
olacaklarını söyledi.
Coşgun, vakaların
azaldığında
açıldıklarını, arttığında
ise kapatıldıklarına
dikkat çekti. 5'TE

NEREDE İHTİYAÇ SAHİPLERİ VARSA

ALPERENLER ORADA
Yozgat Alperen Ocakları
İl Başkanlığı pandemiden
dolayı ihtiyaç sahibi ailelere ve
esnaflara 5 aydır sürdürdüğü
gıda kolisi yardımlarına
Ramazan ayı boyunca da
devam edecek. >> 6'DA

Emekli Polis Memuru
Ömer Dursun, 1980
yılında polislik mesleğine
başladığını söyledi.
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel
Programına katılan Dursun,
genç meslektaşlarına
tavsiyelerde bulundu.
“Biz bu göreve gelirken
vatanımıza, milletimize canımızı
vermek için yemin ettik." dedi. 4'TE

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07
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YEDEK PARÇA PROJE
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HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA
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ŞEHADET iÇiN GÜN SAYAN

POLiS: FATiH KILBEY

Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel
programına katılan Şehit
Polis Memuru Fatih Kılbey’in
eşi Özlem Kılbey, şehit eşi
olmanın nasıl bir duygu
olduğunu anlattı. 4'TE

ADİL ARSLAN

İBRAHİM ARSLAN

Senaryosunu hemşerimizin yazdığı

MAVERA’YA TAM NOT
Yozgat'ın emektar eğitimcilerinden Adil
Arslan'ın oğlu İbrahim Ethem Arslan’ın ve
arkadaşı Mustafa Burak Doğu’nun yazdığı
Mavera dizisi Ramazan ayı boyunca TRT
ekranlarında yayınlanacak. >>> 7'DE

GÜNCEL
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Ramazana Saygısızlık Değil midir Bu?

AHMET
SARGIN
Ramazan on bir
ayın sultanı, kurtuluş
ayı...
Cenab’ı Hakkın
oruçlunun mükafaatını
kendisinin vereceğini
vaat etiği mübarek bir
ay. Peygamberimizin,
Ashabının ve ecdadımızın hürmet gösterdiği ay: Mübarek Ramazan!...
Ancak ne hikmetse

Batıya özenmeye çalışan “z” nesli dediğimiz
yeni nesil oruç tutmayı
aklına getirmediği gibi
Ramazana son dönemler de saygı da göstermemeye başladılar?
Maalesef sokak ortasında ulu orta yiyor,
içiyor ve ciğaranın
dumanını oruçlu kardeşine doğru üflüyor,
bundan da ar etmiyor,
utanmıyor, sıkılmıyor.
Asıl konum bu değil; son yıllarda Ramazan önceleri, piyasalarda bir saygısızlık
baş gösterir hale geldi.
Art niyetli olduğunu
düşündüğümüz bu
olay şu anki hükümete
tepki haline dönüştü.
Hatırlayın hele soğanı, sarımsağı, patetesi bu millete muhtaç

etmediler mi? Tarım
memleketinde tarım
ürünlerini sebze ve
meyveyi aşırı zamlı
fiyatla millete yedirmediler mı?
Kimler? toptancı,
karaborsacı, faizci karanlık lobiler...
Millete el ense çekmeye çalışan bir gurup
hain tefeciler...
Yine bu dönemde
de aynı oyun oynanıyor!..
Ramazandan önceki fiyatlara yüzde elli
yüzde yüz zam koyup
piyasayı Ramazanda
pahalılaştırdılar. Faizci
şeytan ruhlu hainler.
Dolaşın pazarı,
marketleri, manavları
pek çok ürün zam gördü! Niye mi? Ramazan
geldi diye...

Affedersiniz bu
adilik, hainlik değil de
nedir?
Ramazana saygısızlığın danıskası değil
midir?
Ama devlet bunlara
dur demeli ve acımasızca üzerine gitmeli.
Yeter artık demenin
zamanı geldi, geçiyor...
Sürekli ürünlere
zam yapıp fakiri fukarayı perişan eden,
millete el ense çekmeye çalışan, iktidara
ayar vermeye kalkışan
faizci, karaborsacı ve
tefeci zihniyet zam
zulmünü ısıtıp ısıtıp
önümüze sürmüyorlar
mı? O olmadı deyip
dövizle oynamıyorlar
mı? Daha olmadı ağa
babalarını uyandırıp

Türkiye’ye doğru havlat mıyorlar mı?
Neden Ramazan,
neden bayram ve neden Türkiye, neden
İslam ülkeleri düşünün
bi? İslam ülkelerini kan
gölüne çeviren yamyamlar suçu dinimiz
İslam da aramıyorlar
mı? Hristiyan dünyası
huzurlu, mutlu ve sakinmiş(!) Müslüman
dünyası huzursuz kavgalı ve mutsuzmuş(!)?
Şu kepazelige bakın!..
Müslüman dünyasınıOrtadoğu’ yu bu hale
kim getirmiş? Müslüman ülkeleri mi, yoksa
onların üretip beslediği
eline silah verdiği terör
örgütleri mı?
Neyse konuyu dağıtmayım ama Müslüman Türk evladı-

na- Müslüman Türk
insanına deriz ki: bu
oyuna gelmeyin. Ramazana saygınız olsun!.. Üç günlük dünya malına tamah edip
ebedi mekanınız olan
ahireti berbat etmeyin!
Helal kazanın helal
yiyin !
Kendini kaybetmiş
zavallılar bi de şunu
belledi: “ Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayalım!” deyip suçu
günahı açık açık işleyenler(orucu ulu orta
hiçe sayıp yiyip içinler)
Kuldan utanmıyorsanız Allah’dan utanın,
haa!..bizden söylemesi
hesap var, kitap var,
ahiret var, ilahi adalet
var. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennet
ve cehennem var(u-

zakmış gibi görünse de
yakın bir mizan- terazi
var!).
Son olarak bir de
şunu söyleyelim. Pandomi dönemi, kendimizi koruyacağız tamam!.. Ama sokaklar
dolu caddeler dolu,
fırınlar dolu, mesafeler sıfır ; ama camiler
boş, teravihler garip,
mabetler mahzun!..
Ne desem ki?.. Sanki
virüs camilerde dolaşıyor!.. Atın ölümü
arpadan olsun deyip
ömürle gırgır geçenler dini konu- namaz
niyaz olunca mı ölüm
aklınıza geliyor ? Acırım vallahi bu ümmetin gidişatı hiç de hayra yönelik değil Allah
hayra yönlendirsin
inşallah!.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk;

YOZGATLILARA HiZMET
ETMEKTEN MUTLUYUZ
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel programı ilk bölümü ile
başladı. Yılmaz’ın ilk konuğu Yozgat İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk oldu. Esertürk, tüm
emniyet teşkilatı olarak Yozgat’ta Yozgatlılara
hizmet etmekten ve Yozgatlıların güvenliğini
sağlamaktan mutlu ve gururlu olduklarını
söyledi.
Pandemiden dolayı buruk bir Ramazan
ayı geçireceğimizi anımsan Esertürk,
“Ramazan ayı bizim için önemli günler. Ancak
içinde bulunduğumuz dönemden dolayı
Camilerimizde, cemaatle teravih namazlarımızı
kılamayacağız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.
İnşallah en kısa zamanda pandemi dönemini
atlatırız ve özlediğimiz manevi ortamlara da
kavuşuruz. Ama önemli olan ihlaslı bir şekilde
Ramazan’ı eda etmek. Bütün dünyadaki
Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum.
Beden ve ruh olarak orucu tutmak çok güzel,
hele Anadolu’da Yozgat’ta orucu tutmak daha
güzel” dedi.
ESKİ RAMAZANLARI ANLATTI
Eski Ramazanları tekrar yaşamanın artık
mümkün olmadığını kaydeden Esertürk,
“O ramazanlar farklıydı. Her geçen zaman
alışkanlıklarımızı yaşatmak istesek de o lezzet
o tat kalmıyor. Gece annem bizi uyandırırdı.
Tabi öncesinde kendisi bir saat bir buçuk
saat öncesinden kalkmış olurdu. Ankara’nın
bazlaması meşhurdur, yuvarlak sacın üstünde
yapardı. Daha sonra patatesli börek, diğer

hamur işlerine İç Anadolu yatkın olduğu için
yapardı. Hoşaf da yapardı. Güzel bir gelenek
olurdu. Tadı ve lezzeti farklıydı. Güzel bir
gelenekti. İlk okulda başladım oruca. Tekne
orucu ile başladık. Güzel geleneklerimiz vardı.
Örf ve adetlerimiz güzel. Allah’a şükür bir iki
rahatsızlığımızdan dolayı tutmadım birkaç
gün. Ama askerlik de dahil tutmadığım zaman
olmadı. Allah sağlık sıhhat versin son nefese
kadar da tutacağız” ifadelerini kullandı.
POLİS HAFTASI
Esertürk, Polis Haftası’nın 176 yıl önce
kutlanmaya başladığını anımsatarak, “Polis
Haftası eskiden coşku ile kutlanırdıç eskiden
diyorum çünkü pandemiden önceden
bahsediyorum. Ciddi anlamda halkın katılımı,

şehitlik ziyaretleri, konserlerle çok etkili ve
coşkulu geçerdi. Bu sene de 10 kişilik bir
çekirdek kadro ile çeşitli kutlamalar yaptık.
Atatürk anıtına çelenk koyduk. İstiklal Marşımızı
okuduk. Şehitliğe gidip, kardeşlerimize dua
ettik. Emekli meslektaşlarımızı aradık, şehit
yakınlarımızı ve gazilerimize ulaşmaya çalıştık.
Kısmen buruk ama gururlu 176’ncı yılımızı
kutladık” şeklinde konuştu.
HUZURLU ŞEHİR YOZGAT
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bazı
konularda çok hassas olduğunu anlatan
Esertürk, şunları kaydetti; “Bunlardan birincisi
yasa dışı terör örgütleri ile olan mücadele.
İlimiz bu konudan dolayı ciddi anlamda şanslı.
Biz de marjinal gruplar dediğimiz gruplar
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yok. Yozgatlılar zaten vatanını milletini seven
hemşerilerimiz. Ama özellikle zehir kullanımı
ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Cuma günü
de Cumhuriyet Başsavcılığımızın, onların
desteği, dosyalar üzerindeki hassasiyeti olmasa
biz ne kadar çalışsak da başarılı olamayız.
Türkiye’ye örnek olacak bir eşgüdüm içerisinde
çalışmalarımız var. 6 aylık çalışmamızın
neticesinde de Cuma günü 23 şüpheliye yönelik
operasyonumuzu gerçekleştirdik. Mücadeleye
de devam edeceğiz. Yozgat huzur şehri ama
gençlerimizi zehirlemeye ve yoldan çıkarmaya
bir sürü zararlı zihniyetteki insan var. Bunun
adı belki bir arkadaş oluyor. Bunları bitirmeye
ant içtik. Yozgatlı hemşerilerimizin de büyük
desteğini görüyoruz. İhbarlarda ciddi anlamda
artış var. Trafikteki ölüm oranlarının azaltılması
ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.”
SUÇ KORKUSU
Suç korkusu denilen bir olgudan bahseden
Esertürk, “Suçun tarafı değilsinizdir ama
duyduğunuza inanırsınız. Bu aslında algı
yönetimi ile alakalı bir durum. Yozgat’ta zehir
kullanan insanlar var. Bununla ilgili Valiliğimiz,
STK’lar ile çalışmalarımız oluyor. Korkulacak
veya insanı rahatız edecek sokaklarda
çocuklarda yüksek düzeyde kullanım yok. Ona
ne biz ne de Yozgatlılar müsaade etmez. Olan
konularla ilgili de gereken hassasiyeti bütün
kurumlarımız yerine getirmeye çalışıyor. Bunu
da tüm hemşerilerimize duyurmak istiyorum”
diye konuştu. Eda DEMİREL
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:27 05:56 12:46 16:28 19:25 20:49

ÖĞRENCiLERi SEViNDiRDi
Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Ambalaj
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İş
İnsanı Bilal Şahin, eğitim başta olmak üzere
birçok alanda desteklerini sürdürmeye
devam ediyor.
Yozgat başta olmak üzere Muş, Elazığ,
Karaman, Mersin, Çorum, Konya, Bursa,
İzmir illerinde bulunan Kuran Kurslarına
desteğini sürdüren Şahin, 3 bin öğrenciye
çeşitli hediyeler gönderdi.
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, İmam
Hatip Hafızlık proje tanıtımına sponsor
olarak Yozgat merkezdeki bütün 4. sınıf
öğrencilerin her birine mevlüt şekeri, gofret
ve tırnak makası hediye göndererek 4.sınıf
öğrencilerini sevindirdi.
Mübarek Ramazan ayının girmesi
dolayısıyla, Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip
Orta Okul ve Lisesi, kız öğrencilere şal,
eşarp, çorap, şalvar, tırnak makası, bayan

şemsiye, gofret, erkek öğrencilere takke,
çorap, tırnak makası, erkek şemsiye,
gofret Yozgat Proje İmam Hatip Lisesi 12.
sınıf öğrencilerine takke, çorap, tırnak
makası, şemsiye, kalem, ajanda defter,
a-4 kağıt 1000 adet, aile sohbet ilmihali
kitabı göndererek
toplamda 756
öğrenciye hediye
gönderdi.
Ayrıca
Gedikhasanlı
Şehit Mustafa
Önder İlk
Okulu - İmam
Hatip Orta
Okulu
16
görevli

Bundan tam 1 yıl önce
mücadele etmeye
başladığımız korona
virüs salgınında başa
sardık. Vaka sayıları
artmaya başladı. Geçen
yıldan bugüne gelişen
süreçte tek fark elimizde
aşının bulunması ve
toplumun bir kesiminin
aşı yaptırmış olması.

BASA SARDIK!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, kısmi kapanma başladı

KISITLAMALAR TEKRAR GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun
tavsiyeleri sonucunda bir dizi tedbirden ve kısıtlamadan bahsetti.
Erdoğan’ın açıklamalarına göre 2 haftalık tedbirlere başlandı.
Ramazan ayında uygulanacak 2 haftalık tedbirlerin ardından
vaka satıları istenilen düzeye düşmezse, ikinci kısımda da aynı
kısıtlamaların uygulanması gündemde.
14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini
kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı
belirtilerek, alınan tedbirler genelge ile yayımlandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına
yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı
ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya
geçirildiği belirtildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- 05.00 saatleri arasında, hafta
sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar
günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de
tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta
içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı
gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa
çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve
hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım
vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
RESTORANLAR KAPALI
16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri
(restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) iş yerlerinin
iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00
saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine
kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah
10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet
gösterebilecek. Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi
ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese
paket servis şeklinde satış yapabilecek.
SPOR SALONLARI KAPANDI
Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021
Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir. Halı saha,
yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve
saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, Kahvehane, kıraathane,

kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu,
elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler, Çay ocakları ise
masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis
yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
ESNEK ÇALIŞMA
Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda
kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma
gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek.
İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni
kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli
çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar)
kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş
saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.

öğretmen ve 130 öğrenciye ve Esenli
Bilal Şahin İlk Okulu ve İmam Hatip Orta
Okulu 18 görevli öğretmen 120 öğrenciye
seccade, takke, erkek çorap, şal, eşarp,
bayan çorap, tırnak makası, dikiş seti,
şalvar, zikirmatik, erkek şemsiye, bayan
şemsiye, kalem, ajanda defter, a-4 kağıt
1000 adet, aile sohbet ilmihali kitabı hediye
gönderdi.
4 İL MÜFTÜLÜĞÜNE HEDİYE
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Bursa,
İzmir Elazığ ve Muş İl Müftülüğünde
dağıtılmak üzere her birinden 100’er adet
Seccade, Şal, Eşarp, Bayan Çorap, Tırnak
Makası, Takke, Erkek Çorap, Tırnak
Makası, Dikiş Seti Zikirmatik, Kalem, Ajanda
Defter, Aile Sohbet İlmihali Kitabı, Aile
Sohbet İlmihali Kitabı, Safahat Kitabı, Aile
İlmihali Kitabı ve birer koli maske gönderdi.
Kadir GÖRGÜLÜ

BARAN'IN TASARRUFLARI
BELDESINE KAZANDIRIYOR
Yenipazar Belediye Başkanı Menderes
Baran, başkanlık görevinde hizmetlerin yanı
sıra tasarrufları ile kazandırdıkları ile de
gündeme geliyor. Baran, bu kez de daha önce
hurdaya ayrılmış kaderine terk edilen bir aracın
bakımlarını yaptırarak belediyesine kazandırdı.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Yenipazar
Belde Belediye Başkanı Menderes Baran,
daha önce atıl duruma bırakılmış transit
minibüsün bakımlarını yaptırarak kullanılabilir
hale getirmişti. Baran, bu kez de hurdaya
ayrılan otomobilin bakımlarını yaptırarak hem
çürümekten kurtardı hem de belediyesine
resmi plakalı bir otomobil kazandırdı. Görev
gelmesinin ardından gerçekleştirdiği hizmetler
ve siyaset üstü duruşu ile dikkat çeken Baran,
tasarruflarla belediyeye yeni araçlar kazandırdı.
Daha önce hurdaya ayrılmış iki aracı kullanılır
hale getiren Baran, tasarrufun devlette geri
kazanımını da gözler önüne sermiş oldu.
Son olarak belediye otoparkında
çürümeye terk edilmiş otomobilin bakımlarını
yaptıran Baran, şu açıklamayı yaptı: “Daha
önceden belediyemizin bünyesinde hurdaya
ayrılmış çürümeye bırakılmış, kullanılmayan
otomobilimizin bütün bakımları sıfırdan
tamamen yapılarak aktif hale getirilerek
Yenipazar'ımızın hizmetine sunulmuştur. Bütün
halkımıza hayırlı olsun. Rabbim kaza bela
vermesin İnşallah.” Tarık YILMAZ

Başkanvekili

seçildi

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri
yapıldı. İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan
seçimlerde, İl Genel Meclis Başkanı yeniden
İskender Nazlı olurken, Kadışehri ilçesi İl Genel
Meclis Üyesi Şabettin Aksoy, Meclis 1. Başkan
Vekilliğine seçildi.
İl Genel Meclis Üyesi Şabettin Aksoy , Başkanlık
Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçimlerinde, bütün
siyasi partilerin oyunu alarak İl Genel Meclisi 1.
Başkanvekilliğine seçilmesinden mutluluk duyduğunu
söyledi. Aksoy, şahsına gösterilen teveccühten dolayı
İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür ederek, “ inşallah
bu dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memleketimize,
milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.
Amacımız ilimiz gelişmesi ve kalkınması için güzel
ve başarılı projeleri hayata geçirmek. Bunun için var
gücümüzle çalışacağız. Bu vesile ile meclis başkanı,
başkan vekilleri ve katip üyelerimizi tebrik ediyor yeni
görevlerinde başarılar diliyorum ”dedi.
İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması
durumunda meclis birinci başkan vekili, başkanlık
eder.
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“ŞEHiTLiK BiZE DE
NASiP OLUR MU?”
ŞEHADET iÇiN GÜN SAYAN

POLiS: FATiH KILBEY
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Ramazan Özel programına katılan Şehit
Polis Memuru Fatih Kılbey’in eşi Özlem
Kılbey, şehit eşi olmanın nasıl bir duygu
olduğunu anlattı.
Şehit eşi olmanın kendilerine nasip
olduğunu dile getiren Kılbey, “Eşim
29 Ağustos 2015 yılında şehit oldu. O
zaman dünya başımıza yıkıldı. Hep şehit
haberlerini izlerdik. Şehit haberleri bizi çok
üzüyordu. Son dönemlerde izlememeye
başlamıştım. Hep korkuyordum çünkü.
Allah korusun derdim ama o da bizim
başımıza geldi. Allah’tan gelene hamd
olsun, vatan sağ olsun. Allah devletimizden
emniyetimizden razı olsun” diye konuştu.
Eşinin çok iyi bir eş ve çok iyi bir baba
olduğunu kaydeden Kılbey, “Onunla
hatıralarımız çok fazlaydı.
Herhalde şehit olacağını biliyordu.
Onda öyle bir duygu vardı. Şehit olmadan
bir yıl önceden beri sürekli gün sayıyordu.
200 günüm kaldı gibi rakamlar veriyordu.

/GimatMarketlerZinciri

Öleceğim, şehit olacağım diyordu.
İnsan kendi eşine konduramadığı için
inanamıyordum” dedi.
Kılbey, eşinin şehit olmadan yarım saat
önce kendisini aradığını anımsatarak,
“Ani bir şekilde kapatacaktı. ‘canım
ben hemen kapatıyorum’ dedi. Noldu
dedim. ‘Canım AK Parti binasında kavga
olmuş. Onu ayırmaya gideceğiz’ dedi.
Kapattık. AK Parti binasında bombalı
saldırı olmuş. Urfa’da terör saldırış. 3,30
da gece şehit olmuş. Ben de o saatte
rüya gördüm. Uyandım su içtim. Saat 4’te
emniyet evimize geldi haber vermek için.
Meğer eşim şehit olurken ben su içmeye
kalkmışım. 23 yaşında ve 14 yaşında iki
kızım 12 yaşında da bir oğlum var. Her
polis gördüğümde eşimi görüyorum.
Onlarla konuşmak istiyorum. Çok değişik,
çok gurur verici bir duygu. Tarif edilmiyor.
Terör polisiydi, mesleğini çok seven
mesleğine aşık bir polisti” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

gimatmarketlerzincirii

Tarık Yılmaz’ın hazırladığı Ramazan Özel
programına katılan Şehit Polis Memuru Hasan
Hüseyin Çalışkan’ın eşi Aslı Çalışkan, eşinin 11
Temmuz 2016’da Şanlıurfa Otogarı’nda iki görev
arkadaşı ile birlikte şehit olduğunu söyledi.
Çalışkan, eşinin şehit olmayı arzuladığını ve
sürekli ‘Şehitlik bize de nasip olur mu?’ diye
konuştuğunu kaydetti.
Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yılını kutlayan
Çalışkan, “15 yaşında Yağmur, 11 yaşında Alper
isminde 2 çocuğum var. Polis teşkilatının 176’ncı
yılını da kutluyorum. Şanlıurfa’da Valimizin
görevlendirmesiyle birlikte Urfa şehitliğinde
görev yapıyorum. Oranın sorumluluğunu
üstlendim. Burada bir müzemiz var. Urfa’daki
şehitlerimizin kıyafetlerini ve özel eşyalarını
sergiliyoruz” dedi.
LİSEDE POLİS OLMAK İSTİYORDU
Eşi ile lise yıllarından tanıştığını ve eşinin
o yıllardan beri polis olmak istediğini anlatan
Çalışkan, şunları kaydetti; “Lise yıllarında
tanıştığımız için eşimin polis olmak için çok aşırı
bir isteği vardı. 3 yıldır İzmir, 7 yıl Adıyaman
ve sonra memleketimiz Urfa’da görev yaptı.
Hep televizyonlarda izlerdik. Şehitlerimizin
içlerine şehit olacaklarını rüyalarında görürmüş.
Son dönemlerinde çok fazla diye getirmeye
başlamıştı. Şehitlik bize nasip olur mu diyordu.
Gerçekten vatanını, milletini, polisliği seven
biriydi. Zor şartlarda çalışmasına rağmen
severek görevini icra eden bir memurdu.
Kısmet memleketimizde şehit olmasıymış. Çok
isteyince rabbim nasip ediyor demek ki. Demek
ki temiz kalbi ile istemiş. Rabbim de şehadet
şerbetini içmeyi nasip etti.”
PANİKLEDİM
Çalışkan, eşinin şehadet haberini şu
ifadelerle anlattı; “Bayramın birinci günü
Urfa’daydık. Üçüncü günü kız kardeşimizin
kınası vardı. 4 gün yola çıktık. Beşinci gün
düğünümüzü yaptık. Altıncı gün eşim gecesine
şehadet şerbetini içti. Otogarda kimlik
kontrolünde sorumluydu. Gün içerisinde
konuşup geceye gideceğini söylemişti. Hatta
niye hiç aramıyorsunuz diyordu. Bizim yine
birazda farklı şeylerdi. Geç saatlerde aslında

444 41 66

ben eşimin şehadet haberini almamıştım.
Mesaj attım anlamlı bir mesaj. Görmedi. Soru
işareti attım yine görmedi. Panik hali olmuştu
bende. Sonrasında aradım telefonunu açmadı.
Sonradan yine aradım telefonu kapalıydı.
Eşime bir şey oldu diye yanımda kuzenlerim
vardı. Küçük kızım ben öyle deyince ağladı.
Kuzenlerimde kızdı telefonunun şarjı bitmiştir,
görmemiştir dile. Diğer tarafta babamın telefonu
çaldı. Biz İstanbul’daydık. İstanbul emniyeti
sahip çıktı bize. Memleketimize getirdiler.
Memleketimize geldikten sonra memleketimde
bir şekilde ailemle bayramlaşma ziyareti
yapabilirim. Öncelikli olarak gurbetçi olan
arkadaşlar izin alsın diye söylerdi. Her şehit
haberi aldığımızda tekrar tekrar o duyguyu
yaşıyoruz. Tekrardan o acıyı derinden
yaşıyoruz.”
ŞEHİT EMANETLERİNİ SERGİLİYORUZ
Şehitlerin aziz emanetlerini sergilediklerini
anlatan Çalışkan, “Biz önceki yıllarda burada
Menderes Kılıçarslan hocamız şehitlerimizin
emanetlerini il il gezdiriyor. Urfa’da getirdik ve
açtık. Valimiz ve vekillerimiz açılışa katıldı. Vali
beyin sözü oldu. Urfa’da neden şehitlerimizin
kıyafetlerini sergilemeyelim diye. Böyle
bir çalışma yaptılar. Şu anda kıyafetlerimiz
şehitliğin içerisinde bir müzede sergileniyor.
Pandemi etkili ama yine de ziyaretçilerimiz
var. Kıyafetlerimizi sergiliyoruz. Elimizden
geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyoruz.
Valimizde şehit ailelerimize, şehitliğimize çok
değer veriyor” dedi.
YAKINDAN İLGİLENİYORLAR
Emniyet’in şehit yakınları ile yakından
ilgilendiğini dile getiren Çalışkan, “Urfa
Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yakından
ilgileniyor. Emniyet gerçekten şehit aileleriyle
yakından ilgileniyor. Önemli günlerde ve
dışında arayıp soruyorlar. Her konuda bize
yardımcı oluyorlar. O yüzden çok teşekkür
ediyorum. Onlar vatan için yaşayıp vatan için
can verdiler. Onlar toprağa değil kalplere
gömüldüler. Onlar ölümsüzleştiler rabbim
onların şefaatine nail olmayı nasip etsin”
şeklinde konuştu. Eda DEMİREL
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Her akşam iftar

sofralarına konuk olacak

Çamlık TV’de Türkiye
Diyanet Vakfı Yozgat Şube
Başkanlığı görevlisi Basri
Akdağ’ın hazırlayıp, sunduğu
İftara doğru programı her
Ramazan olduğu gibi bu
Ramazan’da da izleyici
ile buluştu. Akdağ’ın ilk
gün konukları ise İl Müftü
Yardımcısı Aybala Tuğba
Uzuner ile Bilal Şahin Cami
İmam Hatiplerinden Resul
Tekin konuk oldu. Basri
Akdağ, bütün İslam aleminin
Ramazan ayının tebrik etti.
Akdağ, “Ramazan ayını
Cenabı Hak hakkımızda hayırlı
eylesin. Tuttuğumuz oruçları,
yaptığımız ibadetlerimizi
hakkımızda hayırlı eylesin”
dedi.
EN ÜSTÜN İBADET
Dua’yı anlatan İl Müftü

Yardımcısı Aybala Tuğba
Uzuner, “Dua Cenabı Hakla
tabiri caizse konuşmak
anlamına geliyor. İbadetlerin
en üstünü dua etmek.
Çünkü dua da cenabı
Hak’la aramızda perde
olmadan, konuşuyoruz,
durumumuzu arz ediyoruz.
Aciz olduğumuzu, zayıf
olduğumuzu, kul olduğumuzu
fark edip, bundan dolayı
cenabı Hak’tan yardım talep
ediyoruz.
Kur’an-ı Kerim’de 200
ayette duadan bahsediliyor.
Dua’nın nasıl olacağı, nasıl
edileceğini anlatıyor” dedi.
Daha sonra programda
Bilal Şahin Cami İmam
Hatiplerinden Resul Tekin
Kur’an-ı Kerim okudu.
Murat KARATEKİN
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EMEKTAR POLiS’TEN

TAVSiYELER
Emekli Polis Memuru Ömer
Dursun, 1980 yılında polislik
mesleğine başladığını söyledi.
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Ramazan Özel Programına katılan
Dursun, genç meslektaşlarına
tavsiyelerde bulundu. “Biz bu
göreve gelirken vatanımıza,
milletimize canımızı vermek için
yemin ettik.
Önce sabırla hareket
edeceğiz” diyen Dursun,
“Olaya sükûnet ile gideceğiz.
Herkesin belinde silahı var.
Biranda silaha sarılmayacağız.
Önce analiz edeceğiz. Bu
şekilde hareket edeceğiz.
Emniyet müdürümüz çok iyi bilir.
Biz yoklukla hareket ettik. 5 litre
benzinle 24 saat araçlarla görev
yaptık. Ben emekli oldum.
Bilgisayarı tanımadan
emekli oldum. Devletimiz
teşkilatımıza artık en son
teknolojileri sunuyor. Kıymetini
bilsinler diliyorum. Polis eşlerine
de sabırlar diliyorum” şeklinde
konuştu.

ERKEN EMEKLİ OLDUM
Mesleğinden erken emekli
olduğunu ancak içinde bir ukde
kaldığını anlatan Dursun, “Ben
erken emekli oldum. Daha da
gençtim. İçimde de uhde kalıyor.
Emniyet müdürümüz sayesinde
sevgili eşleri bizleri çok ziyarete
geldiler. Arkadaşlarımız geliyorlar”
dedi.
Dursun, Ramazan ayının pandemi
gölgesinde geçtiğini belirterek,
“Emniyet Müdürümüz Murat Beyin
nezdinde tüm emniyet teşkilatımızın
176’ncı yılını kutluyorum. Ayrıca
mübarek ramazanın ilk gününü
de kutluyorum. İnşallah Ramazan
ayında dünyayı etkisini altına alan
bu virüsten kurtulur. 1980 yılında
bu mesleğe girdim. İlk görev yerim
Kütahya merkezde 7 yıl çalıştıktan
sonra şark görevi için Muş’a gittim.
3,5 yıl kaldıktan sonra Antalya’nın
Elmalı ilçesinde, Niğde-Aksaray’da
çalıştıktan sonra emekli olup
baba evine geri döndüm. Evli ve 2
çocuğum var” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

“ESNAFIMIZIN

YANINDA OLACAĞIZ”
Kahveciler ve Lokantacılar
Odası Başkanı Eyüp Coşgun,
her zaman esnaf ve sanatkarların
yanında olacaklarını söyledi.
Coşgun, “Pandeminin ilk
günü olan 13 Mart’tan itibaren bu
hastalığın tamamen artık biz yeme
içme sektörü dediğimiz esnaf ve
sanatkarımıza bağlamış olduk. O
günden itibaren bütün kapanmalar
bizlere oluşuyor.
Bir açılıp bir kapanıyoruz. Biz
diyoruz ki artık hastalık değil biz bu
belirsizlik daha kötü hale getiriyor.
Artık dayanacak gücümüzde
kalmadı. Ne yapacağız, ne
edeceğiz onu da bilmiyoruz. 2 defa
açılıp 2 defa kapandık.
Vaka sayısı artıyor bizi
kapatıyorlar. Vaka sayısı düşüyor
bizi açıyorlar. Kahveciler hiç
açılmıyor. Demek ki, kahvecilerin
burada hiçbir suçu yok. Bulaşma
buralardan değil. Asıl bulaşan
ana yerleri bulmak gerekiyor.
Devletimiz buna çalışması
gerekirken bütün suç artık esnaf
ve sanatkarımıza bağlanmış
durumda. Dün itibari ile halı saha,
Yüzme havuzu, spor salonları,

kahvehanelerimiz, kafelerimiz,
lokantalar gel al servisi ile devam
edecekler. Müşteri almayacağız.
Bir ay daha kendimizi artık bir
şekilde koruyacağız. Artık yapacak
bir şey yok. İnşallah bu ramazanda
esnafımızın yanında olacağız.
Devletimizin de esnafımızın
yanında olmasını istiyoruz.
Ramazan gününü en azından rahat
geçirmelerini sağlayabilirsek
bu konuda da destekleri olursa
seviniriz.
Destek verenler var.
Belediyemiz bugün itibari ile paket
dağıtımına başladı. Oradan bir
gıda kolisi kahvehane esnafımıza
yapılıyor. İş adamlarımızdan
yardımcı olanlar oluyor. Hakan
Karakoç gıda paketi gönderdi.
Deva partisinden aradılar ve hediye
göndereceklerini söylediler. Bu
şekilde yardımlar oluşuyor. Bunları
da esnafımıza biz iletiyoruz. Artık
öyle bir hal aldık ki esnafımıza
yardım alıp yardım iletir duruma
geldik. Elimizden hiç bir şey
gelmiyor. İnşallah biran önce
bunun bitmesini bekliyoruz” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Eğitim ve Kültür abidesi Prof. Dr. İlhan Başgöz'e veda

YAHYA
AKSOY
Akyanusları aşarak hasta yatağında
geçtiğimiz günlerde
ülkesine ulaşan kültür
deryası Prof. Dr. İlhan
Başgöz hocamız ,aramızdan 13 Nisan 2021
günü ayrılsa da gönüllerimizde, tarihi kayıtlarda,bilimsel alanda
örnek çalışmaları ve
eserleri ile hep yaşayacak ve aydınlatmaya
devam edecektir. Ruhu
şad olsun,Allah rahmet
eylesin cennet mek'anı
olsun. Ailesinin, bilim
dünyasının,halk bilimcilerin ve tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin

başı sağ olsun.
1994 yılında gittiğim, 1820 'de kurulmuş olan ABD Indiana (Bloomıngton)
Devlet Üniversitesi
bölgesinde araştıma
ve incelemelerde bulundum. İndiana Üniversitesi ile T.C.Kültür
ve Turizm Bakanlığı
Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü işbirliğinde Indiana Üniversitesi salonlarında
Türk El sanatları Sergisi düzenlendi. Anadolu kültür ve sanat
eserleri altı ay süreyle
izleyicilerle buluştu.
Ayrıca sanatkârlar
uygulamalı atölye çalışmalarında eserlerini
ürettiler. Teşhir edilen
600'den fazla el yapımı
eserlerle ile ilgili sanatkârlar, sergi salonlarında uygulamalar
yaparak sergiye renk
kattılar. Hattatların,

kök boya halı ve kilim
dokuma sanatkârları,
çini sanatı ustalarının
uygulamaları büyük
ilgi ve heyecan yarattı
ve binlerce insan tarafından aylarca ilgiyle
izlendi ve anlatıldı. Ülkemizin kültür, sanat
zenginliği ABD izleyicisinde unutulmaz izler
bıraktı. Bir yıl önce
tüm ABD kentlerine
ilanlar ve broşürlerle duyurulan sergiyi
öğrenen kültür, tarih
ve sanat meraklıları,
ellerinde tanıcı broşürlerle sergiyi gezdiler,
uzmanlardan bilgi
aldılar,zanaatkârların
uygulamalarını izlediler ve siparişler verdiler. Sergiden sonra
izleyicilerin evleri Türk
halısı, kilimi, çinisi,
hat ve tezhipi,gümüş
telkâri işleri, bastonları, ahşap Maraş işleri
Vb. eserlerle adeta
dolup taştı. Sergide

yer alan el sanatları,
İndiana Üniversitesi
arşivlerine Prof.Henry Glassie tarafından
yıllarca süren bir emek
ve ilgi sonucunda kazandırılmış. Ankara'da
1993 yılında yapılan
" İpek Yolu Kongresi"nde, Prof. Dr.İlhan
Başgöz'e, Prof.Pertev
N.Boratav'a ve Prof.
Henry'e "Türk Kültürüne Üstün Hizmet
Ödülü "verildi. İndiana Üniversitesi halk
bilimi öğretim üyeleri
Prof.Dr. İlhan Başgöz
ile Prof. Dr. Henry
Glassie bu çalışmalara
öncülük ettiler. Çok
değerli yardımları ve
büyük katkıları oldu.
Bilim adamları ile Kültür Müstaşarı Prof.Dr.
Emre Kongar'ın Konferanslarını çok sayıda
bilim adamı ve sanat
sever ilgi ve beğeniyle izleyerek ayakta
alkışladılar.

Altı ay süren ve
binlerce izleyicinin
katıldığı Türk El Sanatları Sergisi sonunda,
İndiana Üniversitesi
öğretim üyesi Prof.
Dr.Henry Glassie’ nin
kaleminden ve Prof.Dr.
İlhan Başgöz’ün yakın
ilgisi ile İndiana Üniversitesi ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak Yayını olarak
600 sayfalık, İngilizce
ve Türkçe "Türk Elsanatlarının Bugünü" kitabı basıldı ve dağıtıldı.
Kalıcı, etkili oldu ve
çok büyük yankılar yarattı. Sergiye gözlemci
olarak katılan Türk
ve ABD diplomatları
ve basın mensupları
, çok önemli, faydalı,
gerekli, etkin ve saygın bir sergi olduğunu
ifade ederek önemli
raporlar düzenlediler.
Diplomasiye, kültür
ve sanat tarihine not
düştüler. Bu belgeler

Dış İşleri ve Kültür bakanlığı arşivlerinde.
Prof. Dr. İlhan Başgöz, bilim adamı olarak yurt içinde ve dışında çok büyük saygı
ve takdirle karşılandı.
Uzun yıllar yüzlerce
öğrenci yetiştirdiği İndiana Üniversitesinde
arşivlerini 1994 yılında bize gezdirdi.Gurur
ve mutlulukla yaptığı
öz verili halk bilim
çalışmalarından örnekler gösterdi. Yunus
Emre’den Âşık Veysel’e, Karacaoğlan’dan
Hacı Bektaş Veli’ye,
Âşık Çırakman^dan,
Seyrani’ye ve daha
yüzlerce ozanımıza,halk bilimciye uzanan
yüzlerce araştırma,
bilim ve ses kasetleri
koleksiyonu vardı. ABD
de Türk kültürü Büyük
Elçisi gibi saygın, seçkin ve bilimsel hizmetler vermekteydi. En
büyük kanıtı arşivlerini

dolduran binlerce bilgi,araştırma ve belge
bulunmaktaydı. Türkiye Üniversitelerinde
de dersler vermiş ve
yılların birikimini aktarmıştır.
Tarih,folklor,edebiyat ve halk kültürü araştırmacılarının
bulguları, belgeleri
ve bilgileri, ulusal ve
evrensel boyutları ile
insanlık tarihinin ortak
kültür mirası olarak arşivlerde ve belleklerde
yerlerini almaktadır.
Kızılderili atasözü
"Bilgi mazidir, hikmet
ise istikbâl" demekte.
Rahmetli Prof.Dr.İlhan
Başgöz bu alanda eşsiz, saygın, seçkin ve
üstün bir örnek olarak
anıt eserleri ile yerini
hep koruyarak gönüllerimizde ve bilim dünyasında yaşayacaktır.
Işıklar içinde uyusun
.Anısı önünde saygı ile
eğiliyorum.

TARiHi ESER GiBi SiLiNME

NOKTASINA GELDiK
Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin konuğu
58 yaşındaki Merve Spor
Giyim Mağazası sahibi
Ömer Doğandemir oldu. 7
yaşından itibaren çalışmaya
başladığını belirten Ömer
Doğandemir’e mesleğinin
geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
DOĞUŞTAN ESNAFIM
Ömer Doğandemir,
esnaflığa doğuştan beri
başladım. 7 yaşında
Tofaş’da başladım. Ondan
sonra bu işe başladım.
Bu işe başlamam da ilk
önce pazarlarda başladım.
Daha sonra dükkan açtım.
25 senedir de bu iş ile
uğraşıyorum” dedi.
HAYALİM YİNE
ESNAF OLMAKTI
Hayalinin yine esnaf
olmak olduğunu belirten
Doğandemir, “Ama bu
kadar esnaflığın kötü
gideceğinden aklımızda

yoktu” dedi.
YARDIMLAŞMA
ESKİDENMİŞ
Ömer Doğandemir,
“Esnaflar arasında
yardımlaşma eskiden daha
çoktu. Şimdi fazla yok. Yine
de biraz var” dedi.
ESNAFLIK BİTTİ
Eskiden esnaflık deyince
Yozgat’ta herkes esnafı
daha ileri görüşte olurdu
diyen Doğandemir, “Bizim
gibi şuanda ufak esnaflar
ayak takımı oldu. Artık tarihi
eser gibi silinme noktasına
geldik. O hayat şartlarından
alım gücünden bitti.
İnternet mağazaları, büyük
mağazalar çıktı. Esnaflık da
iyice bitti” dedi.
TAVSİYE ETMEM
Ömer Doğandemir, “Yeni
işyeri kuracaklara tavsiyede
bulunmak istemem. Çünkü
gelişi güzel bir şey yok. Şu
esnaflık da iyi diyemiyorum”
diye konuştu.

NEREDE İHTİYAÇ SAHİPLERİ VARSA

ALPERENLER ORADA

Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı
pandemiden dolayı ihtiyaç sahibi ailelere
ve esnaflara 5 aydır sürdürdüğü gıda kolisi
yardımlarına Ramazan ayı boyunca da devam
edecek. ‘Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa bizlerin
orda olması gerek’ düşüncesiyle hareket eden
Aleperenler, Ramazan ayı boyunca da gıda
paketi dağıtımına devam edecek. Alperenler,
pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin yanında
olmayı sürdüreceklerini ifade ettiler.
Eda DEMİREL

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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PANDEMi GÖLGESiNDE

RAMAZAN
Koronovirüs
salgınının gölgesinde
bu sene de Ramazan
ayı buruk başladı.
Yozgat’ta vatandaşa
mikrofon uzatarak,
Ramazan ayının
kendileri için neler
hissettirdiğini
sorduk. İşte aldığımız
yanıtlar;

Kemal Kılıçaslan:
Oruç denilince aklımıza
önce Allah’a yakınlık
hissetmeyi, ikincisi
açlığın değerini ve
bir başkasının açlığını
anlamına geliyor.
Yardımlaşmak geliyor.

Veli Başer: Hiç bir şey
gelmiyor. Aklımıza ne
gelecek ki. Pahalılık
geliyor, ezilme, hastalık
geliyor. Başka aklımıza
ne gelecek ki.

Şevket Taşkın:
Öncelikle İslam
aleminin bu mübarek
gününü kutlarım.
İslam alemine huzur
ve mutluluk getirsin.
Oruç deyince aklımıza
maneviyat geliyor.
Abdest, namaz, huzur,
maneviyatlar geliyor.
Helal lokma yeme,
gıybet yapmamak
geliyor.

Gazi Çakır: Sabır,
huzur ve mutluluk
geliyor.

Yusuf Ekici: Ne gelece
ki. Millet nasılsa bizde
öyleyiz. Eski Ramazan
nerede. Eski ramazan
da yok.

Selahattin Kargı: Hayır
ve bereket demektir.
İnsanların birbirlerine
yardımlaşmak ve
rabbimize olan
görevimizi yapmak
demektir. Hayırlara
vesile olmasını
diliyorum.

Senaryosunu hemşerimizin yazdığı

MAVERA’YA TAM NOT
Yozgat'ın emektar
eğitimcilerinden Adil Arslan'ın
oğlu İbrahim Ethem Arslan’ın ve
arkadaşı Mustafa Burak Doğu’nun
yazdığı Mavera dizisi Ramazan
ayı boyunca TRT ekranlarında
yayınlanacak. Yönetmenliğini
Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği,
tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi
Mavera, Yusuf Hemedani tarafından
Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed
Yesevi’nin o dönem adeta küçük

ADİL ARSLAN

bir dünya olan Bağdat’ta verdiği
dirlik ve beraberlik dersinin
mücadelesini konu alıyor. Dizi ilk
bölümü ile 12 Nisan Pazartesi günü
izleyici ile buluştu.
MAVERA NE DEMEK?
Görülen evrenin ötesi, öteki
evren. Mavera, Arapça dilinden
Türkçe’mize geçmiştir. TDK’ye
göre, mavera kelimesi anlamı şu
şekildedir: Öte, Görülen âlemin
ötesi. Eda DEMİREL

İBRAHİM ARSLAN

TEMiZ ŞEFAATLi
Şuayip Şahin: Ramazan
ve Oruç deyince
aklımıza bereket, nimet,
şükür geliyor.

Turan Altın: Ramazan
denince aklımıza Kuran
ayı, birlik ve beraberlik
ayı ve yardımlaşma ayı
olarak geliyor.

Şefaatli Belediye Başkanı
Müjdat Karaca, daha temiz bir
Şefaatli için çalıştıklarını
söyledi. Başkan Karaca,
çevre kirliliğinin önlenmesi
kapsamında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan
talep ettikleri çöp
konteynerlerinin ilçeye
ulaştığını söyledi.
Konuya ilişkin açıklama
yapan Karaca; “Çevre

kirliliğinin önlenmesi kapsamında,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
talep etmiş olduğumuz çöp
konteynırlarımızı teslim aldık.
Çevre Ve Şehircilik Bakanı
Sayın Murat Kurum ve MHP
Yozgat Milletvekilimiz
Sayın İbrahim Ethem Sedef
beyefendilere, İlçem adına
çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

15 NİSAN 2021 PERŞEMBE
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

Pilates

BANU KEVSER

GEZERGÜN

banugezergun@gmail.com

Değerli okuyucularımız ilk köşe
yazıma beş senedir eğitmenliğini
yaptığım Pilates
branşını tanıtmak
istiyorum

Allah nasip
ederse Spor Sağlık Beslenme
konularında siz
değerli okuyucularımıza dilimizin döndüğünce
yardımcı olmaya
çalışacağım sizlerinde sorularınız
olur ise mail yolu
ile sorularınızı
bana ilete bilirsiniz.
Öncelikle Pilates nedir?
İl geneli Pilates’te yerimiz

hangi durumda
onu anlatalım .
Pilates, Joseph
Pilates tarafından
kasları güçlendirmek, esnekliği
arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek
amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz
sistemidir.
Pilates günümüzde özelikle
kilo problemi kas
gelişimi ve kaybı
kemiklerde gerileme olan kişi-

lerde doktorların
ve diyetisyenlerin
ısrarla yapmasını
önerdiği en popüler spor dallarından biridir.
Pilates günümüzde özel
stüdyolarda,
rehabilitasyon
merkezlerinde ve
çeşitli rahatsızlıkları olan insanlardan profesyonel
sporculara kadar
herkesin sağlığını
iyileştirmek için
kullanılmaktadır.

Yozgat İlimizde
Pilates ne durumda? şuan mevcut
olan stüdyo diye
tabir ettiğimiz
özel spor salonları fitness salonları
ve Gençlik spor
il müdürlüğüne
bağlı spor tesislerinde aralıksız devam etmektedir
ramazanı fırsata
çevirip çalışmalara dahil olmanızı
tavsiye ederim.
Bir konuya
da değinmeden

Geçemeyeceğim
sıkı bir diyet yapmadan sadece
pilates ve benzeri
spor branşlarını yaparak kilo
verilir ise kalıcı
olmayacağını ileriki günlerde fazlasıyla alınacağını
bildirmek isterim
yani formül çok
basit..
Sıkı bir İrade
+ Sıkı bir Diyet
+ Sıkı bir Spor
Egzersiz =Sağlıklı
ve Fit bir yaşam

RIZA KAYAALP KOLEKSiYONU

TAMAMLAMAK iSTiYOR

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo’dan altın madalya
hedeflediğini belirterek, "Olimpiyatta hedefim altın madalya. Başka şansım yok, son şansım
diyebilirim.
Orada altın almak büyük hayal. Birçok madalyam var bir olimpiyat
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi
Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası
ve
Tokyo Olimpiyatları öncesi İhlas
Haber Ajansı (İHA) muhabirine
önemli açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde olimpiyat altın
madalyası eksiği olduğunu ve
hedefinin bunu tamamlamak
olduğunu dile getiren milli
güreşçi Kayaalp, "10 yıldır
üst üste final yapan bir
sporcuydum ama geçen sene
fire verdim. Ama rekor benim elimde. 9
kez Avrupa şampiyonu oldum.
Hedefim 10. kez Avrupa şampiyonu
olabilmek. Hazırlıklar da iyi gidiyor. Kendimi
de iyi hissediyorum. İnşallah sonucu güzel
olacak. Mücadele etmeyi seven bir sporcuyum.
Savaşmak istiyorum.
Ülkem için elimden geleni yapmak
istiyorum. Olimpiyatlar öncesi de benim için
büyük moral olur. Kampımız güzel gidiyor.
Mart’ın başında bir turnuvaya katıldık, sağlam
bir turnuvaydı birinci oldum. İyi çalışıyoruz.
Gücümüze güç katıp, Avrupa şampiyonasına
katılmak istiyorum" dedi.
"Birçok madalyam var, bir olimpiyat eksik"

Tokyo Olimpiyatları sonrası emekliliği
düşünebileceğini ifade eden Kayaalp,
"Olimpiyatta hedefim altın madalya. Başka
şansım yok, son şansım diyebilirim. Orada
altın almak büyük hayal. Birçok madalyam var,
bir olimpiyat eksik. Normal şartlarda vücut bir
olimpiyat daha görür ama ben altın alırsam artık
yeter diyebilirim. Bir eksik olimpiyat altınım.
Ben zirvede bırakmak istiyorum. Böyle bir
hedef koymuştum kendime. Bunu da yaptığımı
düşünüyorum. Belli bir yaşa da geldim. Bizim
de bir ailemiz var. Ağrıyan, sızlayan yerlerimiz
de oluyor. İnanılmaz da antrenmanlar yapıyoruz.
O mindere çıkmak için inanılmaz efor sarf
ediyoruz" diye konuştu.
"ÜLKEME HIZMET IÇIN ELIMDEN
GELENI YAPARIM"
Ülkeye ve genç sporculara yardım etmekten
kaçınmayacağını belirten milli güreşçi, "Bu
kadar kamplarda olup, aileden uzak kalan
biri olarak şu an ilerisi için hocalık gibi bir
düşüncem yok ama inşallah güzel yerlerde
oluruz. Her zaman çalışıyorsam Allah'a nasip
et derim. Gençlere, vatana millete hizmetimiz
olacaksa makam nasip et derip. Elimden bir
şey gelirse elimden gelen her şeyi yapacağımı
düşünüyorum" şeklinde konuştu. İHA

SPOR’A KISITLAMA
Türkiye'de koronavirüs vakaları ve
can kayıplarının artmasından dolayı ülke
çapında sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden
uygulamaya kondu.
İçişleri Bakanlığının Valiliklere
gönderdiği genelgeye göre kısmi kapanma
için alınan tedbirler açıklandı. Kırmızı
renkte yer alan iller arasında bulunan
Yozgat’ta da spor tesislerine kısıtlama
getirildi.
Buna göre, Halı saha, yüzme havuzu,
spor salonu, güzellik merkezi/salonları,
hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik

parklarında 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe
kadar geçici olarak ara verilecek.
Yozgat’ta ki Halı saha, yüzme havuzu,
spor salonu, güzellik merkezi/salonları,
hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik
parkların durumu koronavirüs salgınının
seyrine göre Ramazan Bayramından sonra
tekrardan değerlendirilecek.
SAĞLIK OLMADAN SPOR OLMAZ
Bölükbaşı Halı Saha Tesisleri Sahibi
Ertuğrul Bölükbaşı, Sağlık olmadan sporun
olmayacağını söyledi.
Bölükbaşı, “Açıldık ama kapalı gibiydik.

Ramazan ayında Yozgat’ın yüzde 99’u oruç
tutuyor. Oruçluyken kimse maç yapmaz.
Akşam da zaten sokağa çıkma yasağı var.
Böyle olunca biz de normal olarak kapalı
gibiydik. Spor olmadan sağlık olmaz.
İnşallah bayram sonrasında Dünya’da bu
koronavirüs salgını biter herkes sağlığına
kavuşur da bizlerde ticaretimizi yaparız.
Koronavirüs özellikle düğün salonları ve
spor tesislerini çok etkiledi. Çok sıkıntılar
yaşıyoruz. Bütün umudumuz bayram
sonrasında yoksa yıkıldık, gidiyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

