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ASGARİ ÜCRETLİNİN

BEKLENTİSİ BÜYÜK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada asgari ücrete enflasyon
farkı verileceğinin sinyalini vermesinin ardından yapılacak zam merak edilmeye başlandı.

EK ZAM İSTİYORLAR
Vatandaşlar tarafından Asgari ücretin yılın
ikinci ayından itibaren enflasyon oranının altında
kalmasıyla birlikte Temmuz ayında ek zam
beklentisi oluştu.
Çamlık Medya olarak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücrete bir
zam daha yapmanın sinyallerini verdi. Yozgat
Çamlık Gazetesi olarak vatandaşlara, ‘Sizce
zam gelmeli mi, asgari ücret ne kadar olmalı’
sorusunu yönelttik.

HASAN
UÇAK

RECEP
SEVGİLİ

Başsavcı Uçak, Ordu’ya
Sevgili Yozgat'a atandı
Yozgat’ta 4 yıldan bu yana
başarılı bir şekilde Başsavcılık
görevini yürüten Cumhuriyet
Başsavcısı Hasan Uçak’ın yeni

görev yeri Ordu oldu.
Uçak'ın yerine Siverek
Cumhuriyet Başsavcısı Recep
Sevgili atandı. >> 3'TE

BEKLENTİ OLUŞTU
Öte yandan Yozgat’ta asgari ücretle evini
geçindiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın enflasyon farkı açıklaması
ile büyük bir beklentiye girdi. Vatandaşlar,
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak
olan enflasyon farkının asgari ücretliye de
yapılmasının konuşulması asgari ücretlileri
büyük umutlandırdı. Yozgat’ta asgari ücret maaş
ile geçimini sağlayan vatandaşlar yeni ücret
zammı ile birlikte yeni asgari ücretin en 6 bin lira
olmasını istiyorlar. >>> 3'TE

BULUŞTURAN DÜĞÜN

ŞEHIT BABASININ
BABALAR GÜNÜNÜ

KUTLADI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Buzacıoğlu
Köyünde Şehit babası Ali İhsan Eker’i
ziyaret ederek babalar gününü kutladı.
>>> 6. SAYFADA

ÇEKEREK’TE İPEK BÖCEĞİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ BAŞLADI
Yozgat’ın Çekerek İlçesinde uygulamaya
konulan ‘İpek Böceği Yetiştiriciliği’ projesi
kapsamında ilk ipek böceği koza üretimine
başlandı. Yaklaşık 1.5 yıl önce Çekerek İlçesi
Karahacılı Köyünde Devlet Destekli Proje
kapsamında belirlenen alanlara ipek böceğinin
yetiştirileceği yerler yapılıp 300 adet dut fidanı
dikildi. Dikimleri yapılan dut ağaçları yaprak
vermeye başlamasıyla birlik ilk koza üretimi
başlandı. Mehmet Aktaş, Zeynel Kılınçer, Yasin
Aktaş, Emin Çetin tarafından başlanılan Koza
yetiştiriciliği ile, İpek böcekçiliğini alternatif
olarak köyde hayata geçirdiklerini, gelirlerinin
artırılmasının yanında diğer köylere de örnek
olmak istediklerini belirttiler. >>> 2'DE

Marmarabirlik
Yönetim Kurulu
Başkanı Hidamet Asa,
oğlunun mürüvvetini
gördü.
Marmarabirlik Yönetim
Kurulu Başkanı
Hidamet Asa’nın
oğlu Ahmet ve Kamil
Dursun'un kızı Şevval
Dursun muhteşem bir
düğünle hayatlarını
birleştirdi. 3'TE

ERDOĞAN AKDAĞ'DA

GÖRKEMLİ MEZUNİYET

Yozgat
Mustafa
Erdoğan Akdağ
İlkokulu 4’üncü
sınıf öğrencileri
mezuniyet
sevinci yaşadı.
>>> 2'DE

SORGED'İN OKUMA

ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR
Sorgun Gençlik Derneği
(SORGED) tarafından projelerine
bir yenisini daha ekledi.
Etkinlik hakkında bilgi
veren orgun Gençlik Derneği
(SORGED) Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Uğuz, Yozgat'ın
keşfedilmeyi bekleyen
güzelliklerini gençlere tanıtmaya
devam edeceklerini söyledi.

4'TE

MİNİKLERDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
Akdağmadeni Bizim Ev
Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde
yılsonu gösterisi sahnelendi.
Akdağmadeni Belediyesi
Konferans salonunda düzenlenen

İŞ, SIYASET VE BÜROKRASIYI

SPOR OKULU

AÇACAK

programa Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,
öğretmenler, veliler ve öğrenciler
katıldı. >>> 6'DA

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü ‘yaz spor okulu’ açacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının
ülke genelinde hayata geçireceği
‘yaz spor okulu’ Yozgat’ın Sorgun
İlçesinde de açılacak.
>>> 8. Sayfada

SORGUN'A
GURBETTEN
ACI HABER

Sorgun'un yerlilerinden Salih
Duygu'nun oğlu Faik Duygu
Fransa'da genç yaşta vefat etti.

6'DA

2. LiG iÇiN
MÜCADELE EDECEK

Üç gün sürecek olan
Finallere katılacak olan
Yurdum Gençlik ve Spor
Kulübü bulunduğu gruptan
çıkarak ikinci ligde mücadele
etmek istiyor. 8'DE

GÜNCEL

21 HAZİRAN 2022 SALI

Türk Kadınlarının En Büyük Süsü Türk Oluşlarıdır!
“Türk kadınının, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan
sonra, erkeğinin yanı sıra cemiyetteki yeri daima onurlu
olmuştur. Haysiyetli olmuştur.
İslam'dan önce yiğit, mert ve
savaşçı Türk erkeğinin yanında namus ve iffet timsali, Türk
kadını da toplumun yüz akı idi.
Gayet saygı değer bir yeri vardı.”(Tarihi kayıtlardan )
Lady Montauge diyor ki:
“Türk kadınlarının en büyük süsü
Türk oluşlarıdır" Yine ünlü seyyah, Marko Polo ise "Türk kadını
dünyanın en temiz kadınıdır"
der. “Türklerde Milli ahlak üstündü. İslâm öncesi Türk toplumu
milliyetçi bir toplumdu.
Orhun kitabeleri bunun en
canlı delilidir. Bütün bunların sonucudur ki dünyada sadece Türk
milletine nasip olan Kozanlı Kara
Fatma, Erzurumlu Kara Fatma,
Kastamonu'da Nene Hatun ve
daha nice kadın kahramanlarımız yetişmiştir.”
Hal ve durum böyle iken çağa
kardeş ve arkadaş kavramı yerine: “Kanka”kelimesini uyduran
yeni nesil “Z” kuşağı ne yapmak
istiyor ve nereye gidiyor? Diye
sormak istiyor insan!.. Milli ve
manevi değerleri ayaklar altına
alarak yükseleceğini mi zannediyor! Hem genç neslimizin hem

de anne ve baba olarak bizlerin
bu konuda kafa yorup Türk ve
Müslüman kimliğimize dönme
gibi bir mecburiyetimiz yok
mudur ? İnsanca bir hayat mı,
hayvani hisleri tatmin etmek için
geliştirilen hayvanı hayat mı?
Bizim tercihimiz ne olacak ya da
ne olmalı?
Namus, şeref, haysiyet,
ahlak, milli ve manevi değerler
ayaklar altında ? “Z “ kuşağı
yeni bir din mi keşfetti?:
Bana ne derler ve Moda
diye!...
El ne der? Bana güzel ve
yakışıklı desinler, yakışıyor mu
ve modaya uygun mu? Gerisini
boş ver! Yahudi modacılar yarın
edep yerinizi de açmak moda
açın derlerse “Z” kuşağı sokakta, caddede çırılçıplak gezmeye
başlarsa şaşırmayın?
Çünkü yeni bir din keşfettiler:
“El ne der ve bununun modası
böyle ?” diye...
Kimse bana kızmasın edep,
haya, ahlak, namus şeref ve
haysiyet ölçü değil artık! İnsanlara yön veren el alem ne der;
ben nasılım, yakışıklı mıyım,
yakıştı mı ve modaya uygun
mu? Bütün mesele bu... Yerim,
içerim, gezerim, tozarım eğlenirim ve zevkime düşkünüm kimse

bana karışamaz: Hayat benim hayatım,
yaşam benim, keyfim
ne isterse onu yaparım. Karışan oldu mu
sana ne hayat benim
hayatım der geçerim.
Olay bu, sonuç bu!...
Benim adım : Zamane çocuğu; örtünme,
tesettür hatta setrülavret umrumda değil!
Çünkü ben hürüm
istediğimi giyer istediğimi yaparım: Oh
ne güzel hayat!
Şimdi diyeceksiniz ki niye bu
kadar sitem ediyorsun, hatta bu
çocuklara haksızlık ediyorsunuz?
Onların gezmeye tozmaya yaşamaya hakkı var:
Peki bu yaşamak mıdır sizce? Hayat bu mu? Bizi yaratan
böyle olmamızı mı istiyor, hiç mi
vebalimiz sorumluluğumuz yok?
Hatta bizim hiç mi günahımız
yok bunda? İnsanca ve ahlaklıca bir yaşam yok mu, mümkün
değil mi?
Bu çocuklar bizim çocuklarımız, sokakta caddede gördüğünüz yatak kıyafetiyle dolaşan,
setrül- avret düsturunu hiçe
sayan, edep yerini serkeşçe
sergileyen ve en ufak bir utanma duygusu taşımayan bizim

çocuklarımız. Senin
benim onun bunun
çocuğu!..İthal değiller,
Avrupa’dan da gelmediler, annesi babası
Müslüman olan kapalı
tesettürlü aile çocukları
bunlar....
Bizi Yaratan ve
imtihana tabi tutan
Yüce Allah emrediyor:
“Mü’min kadınlara
da söyle: Gözlerini
harama bakmaktan
sakınsınlar; iffet ve
namuslarını korusunlar. Mecbûren görünen kısımları
müstesnâ, güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine kadar
örtsünler.
Güzelliklerini ve süslerini;
kocalarından, babalarından, kayınpederlerinden, kendi oğullarından, üvey oğullarından, erkek
kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, müslüman
kadınlardan, kendi câriyelerinden, erkeklikten kesilip kadınlara
ihtiyaç duymayan hizmetçilerden
veya henüz kadınların mahrem
yerlerini anlamayan çocuklardan
başkasına göstermesinler. Bir de
gizledikleri güzelliklere, süslere
dikkat çekecek ve erkeklerde

AHMET
SARGIN

arzu uyandıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler.
Ey mü’minler! Hepiniz tevbe
ederek Allah’a yönelin ki kurtuluşa eresiniz.”( Nur Süresi 31
Ayet)
Ve bir başka ayet: “(Ben)
cinleri ve insanları, ancak bana
ibâdet etsinler diye yarattım!”
(Zariyat Sûresi 56 Ayet)
Konunun Cevabını da yine
Yüce Yaratan veriyor: “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi,
yakıtı insanlar ve taşlar olan
ateşten koruyun. Onun başında,
acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan
melekler vardır.”(Tahrim Sûresi6. Ayet)
Soru şu: Bilim mi çağdaşlık
mı, ahlak mı, moda mı, gelişmeçağa ayak uydurma mı, insanca
ve dürüstçe yaşamak mı? Tercih sizin!... Ancak ne olur bizi o
ahlaksızlığa mahkum etmeyin!..
Kör, sağır ve dilsiz- dinsiz yaşamaya zorlamayın!...İnsanca,
Şereflice, Müslümanca ve onurlu
bir hayat bizleri- sizleri bekliyor...Çünkü insan unutuyor olsa
da dünya denen bir imtihandan
geçiyor: Önemli olan insanın
bu imtihanı şerefli ve onurluca
başarabilmesidir. Hiçkimse özelayrıcalıklı ve sorumsuz değildir!..

ÇEKEREK’TE İPEK BÖCEĞİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ BAŞLADI
ERDOĞAN AKDAĞ'DA
GÖRKEMLİ MEZUNİYET
Yozgat Mustafa Erdoğan Akdağ İlkokulu
4’üncü sınıf öğrencileri mezuniyet sevinci
yaşadı.
Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi
salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Okul
müdürü Mehmet Akif Şahin, öğretmenler ve
veliler katıldı.
Programda konuşan Yozgat Mustafa
Erdoğan Akdağ İlkokulu Müdürü Mehmet
Akif Şahin, 4’üncü sınıf öğrencilerinin mezun
etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Şahin, “2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda
4’üncü sınıf öğrencilerimiz özellikle halk
oyunları ve diğer etkinliklerde okulumuzu
mevcut yerinden çok yüksek yerlere
getirdiler ve bizleri çok mutlu ettiler. Biz
sınıf öğretmenlerimiz ve halk eğitim merkezi
tarafından görevlendirilen öğretmenimizle
birlikte mezuniyet töreni yapmayı planladık.
Fazla bir ilgi oldu. 4 sınıfın en büyük özelliği 4
şubenin de zümre öğretmenlerinin de birlikte
hareket etmesiydi. Gerçekten güçlü bir

koordinasyonla bu etkinlikleri gerçekleştirdik.
Velilerimizin yüzde 70’i dışarıda kaldı. Katılan
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
KAYITLARINI İLK BEN YAPMIŞTIM
Şahin, “4 şubenin en önemli özelliklerinden
biri de ben ilk Erdoğan Mustafa Akdağ
İlkokuluna göreve başladığımda çocuklarımızın
kayıtlarını ilk ben yapmıştım. Süre içerisinde
yavrularımızın büyüdüklerini görmek, okulun
ilk gününde ağladıklarını, şimdi de ayrılırken
ağladıklarını görmek ve bu okulun çocuklara
bir şeyler kattığını görmek gerçekten bizi çok
mutlu ediyor. Gönüllerimiz ve kalplerimiz bir.
İstedikleri zaman bizleri ziyaret edebilirler.
Hepsinin yolu açık olsunlar. Kuvvetli bir nesil
inşallah geliyor. Bu tür çalışmaları sürdürerek
daha kaliteli bireyleri yetiştirmek açısından
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye
konuştu.
Konuşma sonrasında öğrencilerin hazırladığı
programlar veliler tarafından büyük beğeni
topladı.

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

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

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08

Yozgat’ın Çekerek
İlçesinde uygulamaya
konulan ‘İpek Böceği
Yetiştiriciliği’ projesi
kapsamında ilk ipek böceği
koza üretimine başlandı.
Yaklaşık 1.5 yıl önce Çekerek
İlçesi Karahacılı Köyünde
Devlet Destekli Proje
kapsamında belirlenen
alanlara ipek böceğinin
yetiştirileceği yerler yapılıp
300 adet dut fidanı dikildi.
Dikimleri yapılan dut ağaçları
yaprak vermeye başlamasıyla
birlik ilk koza üretimi
başlandı.
Mehmet Aktaş, Zeynel

Kılınçer, Yasin Aktaş, Emin
Çetin tarafından başlanılan
Koza yetiştiriciliği ile, İpek
böcekçiliğini alternatif olarak
köyde hayata geçirdiklerini,
gelirlerinin artırılmasının
yanında diğer köylere de
örnek olmak istediklerini
belirttiler.
İpek böcekciliği
yetiştirme konusunda farklı
illerde eğitim aldıklarını
söyleyen üretici Zeynel
Kılınçer, ‘’ gittiğimiz illerde
bu işin nasıl yapıldığını
ve nelere dikkat etmemiz
konusunda eğitimler
aldıklarını söyledi.

YIL: 10

Bizlerde ilk koza üretimine
başlamanın hem heyecanını
hem de mutluluğunu
yaşıyoruz diyerek bizlere
desteğini esirgemeyen başta
devletimiz olmak üzere
herkese teşekkür ederim’’
dedi.
Üretici Mehmet Aktaş
ise; köylerinde ekilebilir
alanlarının ve meraların
yetersizliğinden dolayı tarım
ve hayvancılığa alternatif
olarak ipek böcekçiliğine
yöneldiklerini söyleyerek
desteklerinden dolayı
yetkililere teşekkür etti.
Haber Merkezi
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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

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

DOLAR

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.639
Satış:
Satış:1.730
1545.00
1193.00

Alış:
Alış: 16.09
12.23
17.31
Satış: 16.38
12.36
17.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

24/10
7/2
23/09
6/1
24/11
3/-2
21/9
2/-4

PETEK
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
MEDRESE MAH. LİSE

Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu
Mah.
Hüzni
Avm
CAD.karşısı
ÖZELYimpaş
IDARE
Koleji
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
İŞHANI NO:2

5020354
66 99
TELEFON:
2121420

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 13.82
18.15
18.17
Satış: 13.99
18.23
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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27/12
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:10
06:11 05:05
07:40 12:47
12:37 16:45
15:02 20:19
17:23 22:06
18:47

Salsak gider mi?
yürekler ramazan
Aslında siyasetinde
davulu misali atsa da
ötesinde bir gündem
kimilerine göre garip,
ekonomi!
bana göre ise derin
Bir yandan yaşamaya, diğer yandan
bir şükür sessizliği
yaşamın ötesinde lüksvar.
lerden, keyiflerden taPeki ne yapmalı?
viz vermemeye devam
Fırsatçı,
ediyoruz.
Çok yüzlü,
Ve öte yandan bir
İsyankar,
ses ‘siyaset ulan siyaAğlak,
set’ diyor…
Keyfi kaybetmenin
Fırsatçılar, kalpazanyoksulu,
tryilmaz@gmail.com
lar, simsarlar, üç-beş
Siyasi rantın simsarı,
yüzlüler olanca açlıkları
Ve sessiz şükrün sahibi vaile dolaşıyorlar etrafta.
Ve bulanık suya olta atmış balık tandaş.
avlamaya çalışanlar.
Acıtıyor, zorluyor,
Ocaktaki aşını, sofrasındahiç olmazsa akaryakıt istaski ekmeğini dert ederek başını
yonunda, daha olmadı doğalgaz, elektrik faturası ödeme
yastığa koyanlarda endişe olsa,

TARIK
YILMAZ

sırasında ama bir yerde yakanıza yapışıyor ekonomik baş
döngüsü.
Kaçış yok ama…
Amadan sonra başlıyor her
şey…
Salsak gider mi?
Ne düzelir ne dağılır soruyorum şimdi sizlere?
Mevzu siyasetten de derin
çıplak gözle bakabilene. Yok
niyet ve bakan göz aynı istikamette değilse apaçık beceriksizlik bizdeki, dünya bolluk (!)
içinde yüzerken.
Öyle mi?
Buradan da siyasi sonuç çıkaracaklar olacaktır elbette.
Emin olun o sonucun simsarları Ankara’da bilmem ne restorandın kapısında sıra bana gelse

Başsavcı
Uçak,
Ordu’ya
atandı

de o masada yemek yesem derdiyle dertlenenlerdendir.
Emin olun bir kârdan zarar
etmenin verdiği acı ve ıstırapla
konuşuyordur çığırtkan.
Zordayız millet olarak Allah’ın
doğrusuna doğru, asla ve kat’a
mücadele edenlere değil sözüm.
Çözüm arıyorum bugün kendimce, salmalı mı her şeyi yerle
bir etme pahasına.
Salmalı mı, yanan yansın,
yerle yeksan olsun tüm düzen
sanallığı ile…
Yoksa durmalı mı akıl mantık
çerçevesinden.
Bakmalı mı olaylara en derinlerden, dipten ve düzden.
Çok soru var zihin dünyamda ama bir gerçekle konuşmak
istedim sadece, vatan gerçeği

ve dahi devlet mevcudiyeti.
Yok ederek mi düze çıkarız
çok ederek mi?
Siyasi istikbal uğruna, bir
hırs ama gözleri kör eden bir
hırs uğruna mı darmadağın olmalı her şey.
Masadaki her şeyi dağıttık
sayalım, sürahi devrildi, bardak
kırıldı, ayna çatladı, elimiz kanıyor, etraf yerle yeksan.
Sonra kim temizleyecek akıl
başa geldiğinde tüm bunları.
Kusura bakmayın beyler, şu
sıra Anadolu insanı tam da bu
sorunun yanıtını arıyor.
Kim temizleyecek dağılanları
ve kırılanların faturası kime kesilecek.
Şimdi bir kere daha sormak
istiyorum, salsak gider mi?

Yozgat’ta 4 yıldan bu yana başarılı bir şekilde Başsavcılık
görevini yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ın yeni
görev yeri Ordu oldu.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak’ın görev süresi
yayınlanan kararnameyle değişti.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hasan
Uçak’ın yerine ise Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep
Sevgili atandı.
Yozgat Çamlık Medya olarak Ordu Cumhuriyet
Başsavcılığına atanan Başsavcı Hasan Uçak’a yeni görev
yerinde başarılar dileriz.

ASGARİ ÜCRETLİNİN
İŞ, SIYASET VE
BÜROKRASIYI
BULUŞTURAN
DÜĞÜN

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı
Hidamet Asa, oğlunun mürüvvetini gördü.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet
Asa’nın oğlu Ahmet ve Kamil Dursun'un kızı
Şevval Dursun muhteşem bir düğünle hayatlarını
birleştirdi.
İş, Siyaset ve bürokrasinin katıldığı davette
genç çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş kıydı. Şahitliklerini AK Parti
Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa
Milletvekili Zafer Işık, İznik Kaymakamı Recai
Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet
Usta, Ak Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim
Gökbulut'un yaptığı görkemli düğün töreni
yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
ve Çamlık Gazetesi sahibi Zafer Özışık da
hayatlarını birleştiren ve mutlu bir yola adım
atan genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

BEKLENTİSİ BÜYÜK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada asgari ücrete enflasyon
farkı verileceğinin sinyalini vermesinin ardından yapılacak zam merak edilmeye başlandı.
Vatandaşlar tarafından Asgari
ücretin yılın ikinci ayından
itibaren enflasyon oranının altında
kalmasıyla birlikte Temmuz
ayında ek zam beklentisi oluştu.
Çamlık Medya olarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Asgari Ücrete bir zam
daha yapmanın sinyallerini verdi.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
vatandaşlara, ‘Sizce zam gelmeli
mi, asgari ücret ne kadar olmalı’
sorusunu yönelttik.
ZAM BEKLİYORLAR
Öte yandan Yozgat’ta
asgari ücretle evini geçindiren
vatandaşlar, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
enflasyon farkı açıklaması ile
büyük bir beklentiye girdi.
Vatandaşlar, Temmuz ayında
memur maaşlarına yapılacak olan
enflasyon farkının asgari ücretliye

Yunus Demir: Tabi ki
zam gelmeli. Her şeye
zam geliyorsa asgari
ücrete de zam gelmeli.
Gidip aldığın her şey
almış başını gidiyor.
Şuanda 4.250 lira. 5 bin
500 lira olması gerekir en
az. Ama bizim vatandaşa
onu da versen yine
yetmiyor der. O yüzden
hakkımızda hayırlısı ne
derse o olsun.

Mert Bey:
Bence gelmeli. Bence
KYK bursuna da zam
gelmeli. Asgari ücret
imkanlar doğrultusunda 6
bin lira olmalı en az.

de yapılmasının konuşulması
asgari ücretlileri büyük
umutlandırdı. Yozgat’ta asgari
ücret maaş ile geçimini sağlayan
vatandaşlar yeni ücret zammı ile
birlikte yeni asgari ücretin en 6
bin lira olmasını istiyorlar.
GEÇİM ZOR
Bu yılın başında asgari ücrete
yapılan zam geride kalan altı ayda
enflasyon karşısında eridi. Hayat
pahalılığından şikayetçi olan
vatandaşlar, enflasyon farkı ile
az da olsa rahat bir nefes almak
istiyor.
Temel ihtiyaç ürünlerinin 5 kat
arttığını vurgulayan vatandaşlar,
asgari ücrete enflasyon farkının
mutlaka verilmesi gerektiğine
dikkat çekiyorlar.
Yozgatlıların asgari ücrete
yapılacak olan enflasyon farkı ile
ilgili görüşleri ise şöyle:

Halil İtik: Asgari ücret
en az 6 bin lira olması
lazım. Ortalık çok pahalı.
Artık güç yetmiyor.
Ben yalnız yaşıyorum
geçinemiyorum. Zam
gelirse çok güzel olur.

İhsan Başkal:
Bence gelmesi gerekir.
En az 8-10 bin lira olması
gerekir. Asgari ücretli
ile birlikte emekliye de
gelmeli. Emekliye bir şey
olmuyor.

Selahattin Şahingöz:
Asgari ücret bence 5 bin
lira olmalı. Ortalık pahalı.
Avrupa bile pahalı. Arap
ülkesinden geldim.
Buradan daha pahalı.
Türkiye’miz şuanda
cennet.

Satılmış Oğuz:
ekonomik durumda
gelmeli ve millet biraz
daha ferahlamalı. 6 bine
yakın olması gerekiyor
bana göre. Vatandaş ne
durumda bilemiyorum.
Sadece gözle görünen
bu.

Nuriye Dişli: Asgari
ücrete zam gelse bir
çeşit gelmese bir çeşit.
Zam gelince her şeye
zam geliyor. Bence
kalmalı. Zam gelmezse
hiçbir şeye zam gelmez
diye düşünüyorum.
Asgari ücrete zam gelse
en az 7 -8 bin lira olmalı.
Her şeye zam geldi
çünkü.

Azmi Karadavut: Zam 5
kat gelmeli. Vatandaşın
alım gücü oldukça düştü.
Bugünün şartlarına
göre en az 10-11 bin lira
olması lazım.
Osman
Arslan:
En az 7 bin lira
olması halinde
vatandaşa bir
gelir kaynağı olur.

Alparslan Uyar: Zam
gelse de kimseyi
kurtarmaz. Çünkü ülke
bitmiş. Gelse de bir
şey değişmiyor. Hayat
pahalılığı var. 10 bin lira
olursa anca kurtarır.

Özlem Aydın: Zam
gelmeli tabi ki. Kesinlikle
gelmeli. Türkiye’de ki
yaşam farkları, enflasyon
belli.
İnsanlar ezildi artık. O
yüzden çok gelmeli. En
az 7-8 bin lira olmalı ki
insanlar rahat bir nefes
almalı.
Murat Bey: İnsanlar
için zam gelmeli ama
işverenler içinde
tedbirler alınmalı. Hem
yaşam koşulları hem
de işverenin durumu
koşullarında gelmeli.
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Anılarla Mazideki Yozgat 120
Peygamber Efendimizin yaptığı savaşlar 1
Bu haftaki makalemde de Peygamber Efendemiz
(SAV)'in yaptığı
savaşlar hakkanda
sizlere kısaca bilgi
vermeye çalışacağım.
Bedir Savaşı
(624)
Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret
kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek
istenmişti. Bu şekilde Müslümanların hicret esnasında
MEKKE de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu
durum iki tarafı karşı karşıya
getirdi.
Sonuçları:
Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir.
Müslümanların kendilerine

olan güvenleri artmıştır.
Şam ticaret yolu
Müslümanların eline
geçmiştir.
Mekke'li esirlerden
okuma yazma bilenler 10 müslümana
okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.
Uhud Savaşı
(625)
Nedenleri
Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri
Mekkelilerin Medine şehrine
doğru gelmeleri üzerine iki
taraf Uhud Dağı eteklerinde
karşı karşıya geldiler.
Savaşın başlangıcında
Müslümanlar üstün ikin Peygamberimiz tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini
terk etmeleri savaşın kaybe-

İSMAİL
CENAN

dilmesine yol açmıştır.
Sonuçları
Mekkeliler savaştan galip
gelmelerine rağmen kesin bir
sonuç elde edemediler.
Okçuların yerlerini terk
etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı. Bu durum
Peygamberimizin emirlerine
uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Hendek Savaşı (627)
Nedenleri:
Uhud Savaşından sonra
Medine'den çıkartılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli
kırkırtmaları.
Mekkelilerin Müslümanlara
kesin bir darbe vurma istekleri.
Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı
Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salmanlı
Farisi adında bir İran'lı Müs-

lümanların önerisi ile şehrin
etrafına hendekler kazıldı.
Mekkeli ler bu hendekleri
aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.
Sonuçları:
Bu savaş Mekkelilerin
Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur.
Bundan sonra Müslümanlar
saldırdı. Mekkeliler savunma
konumuna geçmiştir.
Medine çevresindeki birçok arap kabilesi Müslüman
olmuştur.
Bugünkü anlatacaklarım
bundan ibaret olup, haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı Karacaoğlanın Elif adlı şiiriyle bitiriyorum. Hepinize selamlar,
sevgiler, saygılar.
ELİF
İncecikten bir kar yağar

Tozar elif, elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer elif elif diye
Elifin uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar elif elif diye
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye
Evlerinin önü çardak
Elifin elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek
Yüzer elif elif diye
Karacaoğlan eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin
Çözer elif elif diye
KARACA OĞLAN

TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SORGED'İN OKUMA

ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR
Sorgun Gençlik
Derneği
(SORGED)
tarafından
projelerine bir
yenisini daha
ekledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren orgun
Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Uğuz, Yozgat'ın keşfedilmeyi
bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya
devam edeceklerini söyledi.
Uğuz, “Kitap okuma etkinliği
kapsamında Yozgat Çamlık Milli parkında
kitap okuma etkinliği düzenledik. Okumak
düşünceyi besler, geliştirir, çabuklaştırır.

Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır.
Kitap okumak zihni açar. Yozgat Çamlığı
Milli Parkı'nda çayımızı yudumlarken,
kitabımızı okuduk.
Bundan sonra da her hafta Yozgat’ın
farklı bir mekanını keşfedeceğiz ve o
mekanda 1 saat kitap okutacağız. Bir
sonraki kitap okuma gününe seni de
bekleriz” diye konuştu.

Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz Dönüşüm işi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/596789
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100 YOZGAT
MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542806643 - 3542806669
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz Dönüşüm işi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2 adet doğalgaz dönüşüm yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyon Binası
(Saraykent/YOZGAT)
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale
Bürosu- Valilik Binası Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Kat:2 YOZGAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale Konusu işler için 19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen C II veya C IV grubu işlere ilişkin olarak alınan iş
deneyim belgeleri (Yapım veya Onarım işleri) ihale konusu iş ve benzer iş deneyimi kapsamında
değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu işler için Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının diplomaları ihale
konusu iş ve benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
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İşlemeli
şerit

Kampana

Topalak

Kıyaslama

Salgın bir
hastalık

Üzüntü

Sipersiz
başlık

Kartuş
tozu
İlkel bir
su taşıtı

Üflemeli
bir çalgı

Bir yağış

Gece
bekçisi

Telli bir
çalgı

Bir palmiye türü

Gece
bekçisi

Güvence
parası

Bir bamya
türü

Püskürt me aracı

Zorla

Şaşma
ve korku

Bir gıda
maddesi

Dolaylı
anlatma

Meyve
tatlısı

Söyleyiş
özelliği

Küçükbaş
bir
hayvan

Üst
resimdeki
Türkiye ziraat
odaları birliği
başkanı

Yozgat'ta
Yeraltı şehri

İslam'ın
bir şartı
Etkin

Dingil

Seciye,
karakter

Kale
duvarı

Kısa
pantolon

Çabuk
davranan

Yünlü bir
dokuma

Aşure

Gümrük
vergisi

Bir sahne
eseri

Kavşak

Gece
kıyafeti

Aşı
boyası

Hitit
Altın
kökü

Nazlı,
işveli

Sahip

Beddua

Fiyat
yaftası

İstek,
talep

Hububat
tozu

Dikişini
ayırma

Yeterli,
erbap

Duvarcı
aleti

İnatçı,
huysuz

Belge
geçer

Devlet
adamları

En küçük
birlik

Gerginlik

Ev halkı
Sâfi
Bir
İspanyol
şarkısı

İçe dert
olan şey
Kutsal
ışık
Yozgat'ta
bir höyük

Namaz
kıldıran

Bir para
birimi

Eklenmiş

Uzunluk

Bir hamur
tatlısı

Beyaz

Harman
makinesi

Sınır
nişanı

Kent
serserisi

Gerçeğe
ulaştıran iz

İterek,
zorla

Lakin,
fakat
Ahlak
dışı
İnternette
kullanıcı
resmi

Sonsuza
kadar

Yemek

Bir halk
oyunu

Belirti,
iz

Mikroskop
camı

Ateşleme
mandalı

Yaşlı
deve

Telli
balıkçıl

Binek
hayvanı
Bir tembih
sözü

Yaban
kedisi

Motor
güç birimi

Bina
arazisi

Yemek
listesi
Bir tarım
aleti

Hadise

Duman
lekesi

Bir sayı

Argoda,
bit

Sanatta
konu

Önemi
olmayan

Aza

Lisan

Açık,
apaçık

Boru
sesi

Elde
kalmış

Feza

Bir
meyve

Saldırı,
hücum

Ankara'da
gezilecek
bir yer

Afrika
Antilop'u

Konuşmayı
kesmek

Baston

Orta
öğretim

Bir yunus
balığı

Küçük
kitap

Döl eşi

Kalay'ın
kısaltması

Ticaret
eşyası

Aşırı
tutku

Havai

Kasaplık
bir et

Küme

Geçimlik

Eskrim
kılıcı

Bir iç
deniz

Mazı
tozu

Evre

Vakıflar
Gürültülü
kavga

Lezzetli
bir balık

Yozgat'ta
harabeler

Ön
çalışma

Çatı

Bir kan
grubu

File

Seslenme
sözü

Güdü,
sebep

Budala

Alt
resimdeki
Yozgatlı
başarılı
iş insanı

Bağırsak
askısı

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 5'DE
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A
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RN
PA
NM
LT
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

Küçük
ölçülerle
Telefon
lakırdısı

Giysi
dikilen
iş yeri
Rus halk
destanı

B

Yeterli
Batarya

P
Taklit
tiyatrosu
Anlak

Z
Büyük
vezir

H

D
İ
K
İ
M
E
V
İ

Haberci
Tatlı bir Ankara'nın
çörek
meşhur
sarması

K E
F
T E
L
D E
K

Etiyopya’lı
Yahudiler
Bir
cetvel

Kalay,
kurşun
alaşımı
Ardiye

Çökelek,
ekşimik

Doku
teli

Üst
resimdeki
CHP
Ankara
milletvekili
Bir tür saç
boyama

Sersem,
aptal

İri bir
karides

En küçük
birlik
İshal,
sürgün

Sorguçlu
turna
Mümkün

Dönümün
dörtte biri
Bir tür
maymun

Keşfetme
Venedik
altın
akçesi

Bir
ilimiz

Tımar
etmek

Kıldan
ip
Kaya
hanisi

Temizlenmek
Eskrim
kılıcı

Büyükçe
çay
bardağı

Hazırlayan

A
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L A
T İ M
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A
D
V L E
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A F Y
Ç I
Z I L
A
L
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J D A
A K

Karışık
renkli

Beyaz

Açıklama

Yalıtılmış

Mesafe

İç
gömleği

Emre
hazır

Hoş,
yumuşak
Heyecan
şoku

Boyun
atkısı

Dedikodu
yapan

Gammazlama

Uzun süre
kalmak

Ustanın
öğrencisi
Sanı

Bir tür
şahin

Toplumsal
beğeni

İri
kemik

Saldırı,
hücum

A
K
Kongre
Tesadüf

R
A
S
T
Manken
Küflü
peynir

R
O
K
F
O
R

Erişmiş,
ulaşmış
Büyük
kardeş

A
K
A
Tayin

I

A
U
G E L
K U R U
A
Z
Y D A R
E K O
İ F
K
M O D E
A
İ T
L A K
R İ M
İ T N E
N
E C
A K
A
N A İ L
Ç İ N
N İ S
C A
U
A T A M
N
B O
Bebek
sesi

Çok yüce

Ara

Yiyecekler

Tanrı

Yeni
evli kız

Yaz
yağmuru

Göğün
en yüksek
katı

Kusur,
özür

Füze

Akis,
yankı

Yapım

Eksi uç

İnadına

Saygın
Arka,
geri

Zaman

Takat,
derman

Maskara
İman,
itikat

Kraliçe
Evren

Akarsu
yatağı

Kayın
birader

Duygusal
Japon
güreşi

Bir ay
adı

Tarikat
kardeşi

İlave
etmek

Bir kan
grubu

Ankara'da
bir park

İ
L
A
H
Sözünden
cayan

A
L
İ
V
E
L
E
K

A
N
T
R
A
K
T
Gerçek
Dansçılar
topluluğu

B
A
L
E

Bal
peteği
Bildik,
tanıdık

A
Ş
H İ
A N
L A
A
T A
Ozan

Çok kalın
ip

Hitit

R
S
E P İ
A Y
G
Ş
Y O
K V E R
E R T
O T
A
R E A L
A R L I
K İ T
N O E
M E
B
A R D A
K
E T
A İ R
S S İ
P
M A K
E T İ
N İ K
Sigorta
edilmiş

Oy

Kuyruklu
klavsen
Sevi

Sığır
çobanı

Mekan

İtiraz
ünlemi
Baytar

Günün
arkası

Bir tarım
aracı

Dünya,
cihan

En kalın
kadın sesi

Bir göz
rengi

Boyutlar

Yılbaşı
yortusu
Kesme
aracı

Kız
kardeş
Vücut
örtüsü

Döl eşi

İskambil
de sinek

Örgü
şişi

Yasaklama

Bir yarış
teknesi

Ç
N E T
O Ş O
N L
D İ
E
Ö
L E M
İ T E
O R
E L A
L
Ç
A C I
L A K
E N E
M İ L

Tat,
tadımlık

Yozgat'
ta çarşı

Kısaca,
Numara

Hollanda
plakası
Aklını
yitirmiş

Alt
resimdeki
Sarıkaya
belediye
başkanı

Uzun
omuz
atkısı

Üs,
merkez

Herkes,
yabancılar

Kıyacı

SUDOKU

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

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

O
İ Y
A
A L
A
L
M
L İ N A
A F İ
K A
L
A K A M
E
K A
B U L
D İ V
U L A K
K A
K
A L A Ş
A R I
E H İ M
A
P O
E S İ K
Meşgul
etme

Karşılıksız
yardım

Ankara'
nın bir
ilçesi

Yegane

Kap
ağırlığı

Haydar Demirer
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“Işıklar içinde uyusun” derken de acaba
mezar karanlık olursa da o kahraman!
Devrimciler karanlıkta
korkar diye mi böyle
diyorlar bunu da pek
anlama imkânı yok.
Aslında bana göre de
Devrimciler karanlıklardan korkmazlar.
Hatta bildiğimiz
kadarıyla devrimciler
karanlıkları ve karanlık işleri severler ve
karanlıklardan da korkmazlar
sanıyorum.
Odgurmuş: Burada üzücü bir durum var. Marksist ve
ateist olduğu bilinen birine
bizim mahalleden de övgüler
diziliyor olmasına ne dersiniz?
Ögdülmüş: Evet maalesef
bazı Milliyetçi olarak bildiğimiz
insanlar da ölen ve Marksist
olarak bilinenlere güzellemeler yapıyorlar. Bakın şu sözler

21 HAZİRAN 2022 SALI

Bir Takım Özentiler. -2

bir milliyetçinin
kaleminden dökülüyor. “onda kendimi
buluyordum. Onu
bu yüzden seviyordum. İkimizin de
itirazı vardı düzene,
Zaten düzendeki
adaletsizlik akılsızlık ve ahlaksızlığa
ya bir devrimci ya
da bir ülkücü itiraz
edebilirdi bu ülkede… Bu itirazı göze
alabilecek yüreği
beden, kadar güzeldi. Beni
ona bağlayan buydu Makina
mühendisiydi fakat hiç mesleğini yapmadı, onun ruhu sanata yatkındı, o eser sunmayı
ve medyayı kullanmayı daha
kutsal buluyordu evine ekmek
götürmekten, işte bu beni ona
bağlamıştı. Çünkü sıradanlığı
kabul etmeyecek kadar yürekliydi” Marksist olarak bilinen birine bu kadar hayranlık

KENAN
EROĞLU

duyan bir milliyetçiye rastlamış olmak da herhalde bizim
talihsizliğimiz. Bir milliyetçi
Marksist olarak taban tabana
zıt olduğu bilinen birine neden
övgüler dizer. Burada bir yanlışlık olmalı, biz okuduğumuz
kitapları ya yanlış okuduk ya
da yanlış anladık. Ya da karşımızdaki kişi Marksist değilmiş.
Bu romantik yaklaşım bizim
için asla kabul edilir bir yaklaşım değildir. Bu cümlelerin
altına imzasını 10 kere atacak
bir takım Marksistler çıkabilir.
Onlar da yıllardır bunun için,
yanı kendi şöhretlerini bizim
gibi saf insanlara da kabul
ettirmeye uğraşıyor, bizi de
kendilerine benzetmek için
çalışıp duruyorlardı.
Meğer bizimkilerde onlar
gibi düşünüyorlarmış, aynı gerekçelerle düzene karşı savaşıyorlarmış da bizim haberimiz
yokmuş.
Odgurmuş: Bu biraz da sol

sevicilik ya da hayranlık değil
mi?
Ögdülmüş: Sol sevicilik,
sok hayranlığı, solu taklit etme
gibi durumlar bir müddetten
beri Milliyetçilere musallat
olan bir hastalıktır. Benim
bildiğim pek çok kişi var ki
söylemleri ve fikirleri büyük
çoğunlukla sol söylem olduğu
halde onlar kendilerini hala
milliyetçi sanıyorlar. Zaten
bazen düşünüyorum Türk
Milliyetçisi olarak bilinen pek
çok kişinin giderek sola doğru
kaydığını görüyor olmak elbet
üzücü bir durumdur. Pek çok
kişi Marksist –sol olarak bilinen yazarları okuduğu gibi,
pek çok yazar da Marksistlerin
temel stratejileri olan “eleştiri geleneği” ni Marksistlerden
daha hızlı bir şekilde benimsemiş oldukları görülüyor. Mesela Marksistlerin iktidarlara
getirdiği tüm eleştirileri aynen
kullanıyorlar., ve uyguluyor-

lar. Marksist mantık “Mevcut
iktidarı el birliği ile devirelim,
daha sonra ne olursa olsun.
İktidar gitsin de isterse Türkiye batsın. Ya da biz sizinle
kozumuzu sonradan paylaşırız.” Marksist düşüncede olanlar bunu böyle söyleyebilirler,
Milletini seven ve onun uğrunda fedayı can eden insanların
aynı gerekçelere dayanmaları
yanlış bir tutumdur.
Aslına bakarsanız, Milliyetçiler kimseye benzemezler,
onlar vatanları, milletleri için
çalışırlar. Birkaç kendini bilmez, fikirlerini oturtup olgunlaştıramamış ve de hatta Türk
Milletinin büyüklüğüne yeteri
kadar inanmamış bazı kişiler çıkabilir. Onlarda zamanla
Türk Milletinin büyüklüğüne
inanacak ve hatta titreyip kendilerine döneceklerdir. Onlara
son olarak İbn-i Haldun’un şu
sözünü hatırlatmak isterim.
“Yenilgi taklitle başlar”.

MİNİKLERDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
ŞEHIT BABASININ
BABALAR GÜNÜNÜ

KUTLADI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Buzacıoğlu
Köyünde Şehit babası Ali İhsan Eker’i
ziyaret ederek babalar gününü kutladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürü
Abdullah Neşeli ile birlikte 2007
yılında Hakkari'de şehit olan Er
Lokman Eker'in Buzağcıoğlu Köyü'nde
ikamet eden ailesini ziyaret eden
Yozgat Valisi Ziya Polat, şehit Babası
Ali İhsan Eker'in Babalar Günü'nü
kutladı.
Vali Polat, “Şehidimize Allah’tan
rahmet diliyorum.
Mekanı cennet olsun inşallah.
Babalar günü dolayısıyla 2007 yılında
Hakkari'de şehit olan Er Lokman
Eker'in Buzağcıoğlu Köyü'ndeki
babasını ziyaret ederek babalar
gününü kutladık” dedi.

SORGUN'A
GURBETTEN
ACI HABER

Sorgun'a Gurbetten Acı haber geldi.
Sorgun'un yerlilerinden Salih Duygu'nun
oğlu Faik Duygu Fransa'da genç yaşta vefat
etti. Çarşamba günü Fransa'dan Yozgat'ın
Sorgun ilçesine getirilerek toprağa
verilecek.
Yozgat Çamlık Medya olarak Faik
Duygu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Akdağmadeni Bizim Ev
Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde
yılsonu gösterisi sahnelendi.
Akdağmadeni Belediyesi
Konferans salonunda düzenlenen
programa Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,
öğretmenler, veliler ve öğrenciler
katıldı.
Akdağmadeni Belediyesi’nin
ilçeye kazandırdığı en önemli
yatırımlardan biri olarak gördüğü
ve Akdağmadeni’nde büyük bir
eksikliği kapatan Bizim Ev Kreş
ve Gündüz Bakım Evi’nde yılsonu
heyecanı yaşandı. Kreş öğrencileri
ve öğretmenleri tarafından
düzenlenen yılsonu gösterisi renkli
anlara sahne oldu.
Yapılan yılsonu etkinliğinde
konuşan Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, “İhtiyaç

odaklı, hayata dokunan, geleceğe
yön veren, merkezinde insanın,
doğanın ve çevrenin olduğu
yatırımların hayaliye yola çıkmıştık.
Bizim Evi de böyle bir hayalin
ürünü olarak ilçemize kazandırdık”
dedi.
İSMİNİ AYLARCA DÜŞÜNDÜK
İsmini aylarca düşünerek
planladıklarını belirten Yalçın,
“Buraya gelen bütün çocuklar
burası ‘’Bizim Ev’’ desin, gelen
velilerimiz burası ‘’Bizim Ev’’ desin.
Burası gerçekten bizim ev
oldu. Çok şükür dönem arasında
hizmete başlamamıza rağmen
vatandaşlarımızın kurumumuza
güveni, bizlerinde desteğiyle
‘’Bizim Ev’’ öğrenci sayısı
öngördüğümüzün iki katına ulaştı.
Bu süreçte özellikle velilerimi ile
fikir alışverişi yaparak önce bir veli
sonra kurum amiri olarak eğitim

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

kalitemizi sürekli yükseltmek için
çalışmalarımız oldu” dedi.
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜZEL
BİR ORTAM OLDU
Yalçın, “Bizim Ev,
çocuklarımızın güzel zaman
geçirdiği, kaliteli zaman geçirdiği,
birbirleriyle oynadığı, eğlendiği,
arkadaşlıklarını pekiştirdiği

bir ortam haline geldi. Buraya
ağlayarak başlayan çocuklarımızın
tamamı birlikte hareket etmeyi,
birlikte oynamayı, birlikte
eğlenmeyi öğrenmişler ‘’Biz’’
olmuşlar. Bugün de inşallah
o bizin bir ürününü burada
sergileyecekler. Ben özellikle
kurumumuza güveniniz ve buraya
katılımlarınız için hepinize canı
gönülden teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum” diye konuştu.
Konuşma sonrasında minik
öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde
hazırladıkları bir birinden güzel
oyunları sergileyerek, sahne
performanslarıyla çekti ve
unutulmayacak güzel görüntülerin
ortaya çıkmasını sağladı.
Program sonunda 6. Yaşını ve
son yılını tamamlayan öğrencilere
diplomaları verildi. Program hatıra
fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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KOMŞUDAN

BiR HABER
Çorum'da caminin
26 musluğu çalındı

JANDARMA
OPERASYONLARA
DEVAM EDİYOR
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde yaptıkları
istihbari çalışmalar sonrasında yaptığı
operasyonda ateşli silah ve mermileri ülkeye
sokma, imal etme, nakletme ve satmak
suçundan gözaltına alınan 11 şüpheliden
1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde yaptıkları
istihbari çalışmalar sonrasında yaptığı
operasyonda ateşli silah ve mermileri
ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve
satmak suçundan gözaltına alınan 11
şüpheliden 1 kişi tutuklanarak cezaevine
gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan
yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar
sonucunda Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde
Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma,
İmal Etme, Nakletmek ve Satmak suçunu

işleyen şahısların faaliyetlerinin deşifre
edilmesine yönelik; Çekerek Cumhuriyet
Başsavcılığı Koordinesinde; Yozgat İl
Jandarma Komutanlığı ekiplerince,16.06
2022 Perşembe günü (11) şüpheli şahsa
eş zamanlı ev ve eklentilerinde operasyon
düzenlendi. Yapılan operasyonda; 6
Ruhsatsız Tabanca, 7 Ruhsatsız Av Tüfeği,
150 Adet Tabanca Fişeği, 90 Adet Av Tüfeği
Kartuşu, 2 Adet Kuru Sıkı tabanca ele
geçirilmiş olup muhafaza altına alınmıştır.
Operasyon neticesinde (11) şüpheli şahıs
yakalanıp gözaltına alınmış olup, şüpheli
şahıslardan (V.A) isimli şahıs adli işlemlerin
tamamlanmasına müteakip 17.06.2022 Cuma
günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Diğer 10 şüpheli şahıs ise adli işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip Adli makamlarca
serbest bırakılmıştır! İfadelerine yer verildi.

Çorum'da, caminin
abdesthanesi ile
tuvaletindeki 26 musluk
çalınırken, kaçan hırsızlık
şüphelisinin yakalanması
için çalışma başlatıldı.
Olay, Çepni
Mahallesi'ndeki Gençlik
Camisi'nde meydana
geldi.
Camiye giren kimliği
belirsiz kişi, önce
vanayı kapattı ardından
abdesthane ile tuvaletteki
26 musluğu söküp,
çaldı. Sabah namazını
kılmak için camiye gelen
cemaat, muslukların
yerinde olmadığını fark
edince polise bildirdi.
Camiye gelip, inceme
yapan polis, şüphelinin
yakalanması için

çalışma başlattı. Çorum
Belediyesi de çalınan
muslukların yerine
yenisini taktı.

Hırsızlık şüphelisinin
musluklarla uzaklaştığı
anlar ise güvenlik
kamerasına yansıdı.

ŞEHiT BABALARININ,

BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu
ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Babalar Günü
münasebetiyle Şehit Polis Memuru Ali Şahin ve
Şehit Muhabere Astsubay Kıdemli Üst Çavuş
Ömer Umulu’nun baba ocağı ile Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezine bağlı Yaprak Çocuk
Evini ziyaret etti.
ŞEHİT BABALARININ,
BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Babalar Günü münasebetiyle ziyaretler
gerçekleştiren Kırıkkale Valisi Bülent
Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu,
ilk olarak Elazığ’da görev yapmakta iken
5 Temmuz 2002 tarihinde terör örgütü

mensupları ile girdiği çatışmada şehit
olan Polis Memuru Ali Şahin’in Kaletepe
Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağını
ziyaret etti. Şehidin ailesiyle sohbet ederek, hal
hatırlarını soran Vali Tekbıyıkoğlu, Şehit Babası
Tevfik Şahin’in Babalar Günü’nü kutladı.
Ziyaretlerine, 5 Mart 2021 tarihinde Bitlis’te
meydana gelen helikopter kazasında şehit
olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üst Çavuş
Ömer Umulu’nun, Çalılıöz Mahallesi’ndeki
baba ocağını ziyaret ederek devam eden
Vali Tekbıyıkoğlu, Şehit Babası Muharrem
Umulu’nun Babalar Günü'nü kutlayarak bir süre
sohbet etti.

GÜNDE 500 TON ASFALT ATACAK

“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

Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç
yönetimindeki Büyükşehir
Belediyesi’nin, konforlu ve
güvenli bir ulaşım imkânı
sağlamak adına Kayseri
merkezindeki çalışmalarda
kullandığı asfalt miktarı
günlük 534 ton oldu.
Sürekli olarak gelişen ve
genişleyen Kayseri’de, yeni
yol yapımı ile yol yenileme
çalışmaları kapsamında
dökülen asfalt miktarında
Kayseri, 3 yıl içerisinde
asfalta adeta doydu.
Bu kapsamda kent
merkezindeki yollara dökülen
asfalt miktarı toplam 585
bin ton olurken, gün başına
düşen asfalt miktarı da 500
tonu aşarak 534 ton oldu.
DÖKÜLEN ASFALT
MİKTARINDA
SÜREKLİ ARTIŞ

Kayseri’de ulaşımı daha
konforlu ve güvenli hale
dönüştürmek için gerek alt
ve üst geçitler, gerekse yeni
yollar ile yenilenmesi gerekli
yolları yenilemek noktasında
gayretlerini sürdüren Başkan
Büyükkılıç, Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Daire

Başkanlığı aracılığı ile 3 yıl
içerisinde dökülen asfalt
miktarını sürekli olarak
arttırdı.
Buna göre 2019 yılında
toplam 159 bin ton sıcak asfalt
dökülürken, 2020 yılında 195
bin ton, 2021 yılında ise bu
rakam 231 bin tona ulaştı.

HAKEMLER DAYANIŞMA

GECESiNDE BULUŞTU
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Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve
Gözlemcileri Derneği
Çorum Şubesi’nin
Birlik, Beraberlik ve
Dayanışma Gecesi
düzenledi.

Geceye Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneği Yozgat Şubesi de
katıldı.
Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneği Yozgat Şube Başkanı
Süleyman Erkılıç, birlik,
beraberlik ve dayanışma
gecesini düzenleyen Çorum
Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür etti.
Erkılıç, “Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri

Derneği Çorum Şubesi’nin
Birlik, Beraberlik ve Dayanışma
Gecesine katılım sağladık.
Geceye katılan, Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
ve TFFHGD Amasya Şube
Başkanı Bilal Köseoğlu ile
değerlendirmelerde bulunduk.
Misafirperverliklerinden dolayı
TFFHGD Çorum Şube Başkanı
Ahmet Ecevit ve Çorum İl
Hakem Kurulu Başkanı Özcan
Genel’e teşekkür ederiz” dedi.
Murat KARATEKİN

SPOR OKULU AÇACAK
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü ‘yaz spor okulu’ açacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının
ülke genelinde hayata geçireceği
‘yaz spor okulu’ Yozgat’ın Sorgun
İlçesinde de açılacak.
1 Temmuz Cuma günü
başlayacak olan yaz spor okulu
ücretsiz olacak. 'Bu yaz mutlaka
spora başlamalısın!' sloganı ile
hayata geçirilen spor okuluna 8-15
yaş aralığındaki öğrenciler başvuru
yapabilecek.
7 farklı branşta spor yapma
imkanı sunacak olan spor okulu yaz
tatili boyunca sürecek.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Levent Tuncer, geçtiğimiz
yıl spor okullarına bin 500
öğrencinin kayıt yaptırdığını dile
getirdi.
Tuncer, "Bu sene bu
rakamın artmasını bekliyoruz.
Öğrencilerimiz için Futbol,
Basketbol, Yüzme, Atletizm,
Güreş, Taekwondo ve Voleybol
branşlarında ücretsiz eğitim
vereceğiz. Kayıt yaptırmak
isteyen öğrencilerimiz ilçe spor
müdürlüğümüz ile tesislerimize
müracaat edebilirler" dedi.
Murat KARATEKİN

2. LiG iÇiN

MÜCADELE EDECEK
Üç gün sürecek olan Finallere katılacak olan Yurdum Gençlik ve Spor
Kulübü bulunduğu gruptan çıkarak ikinci ligde mücadele etmek istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Amatör
Lig Finalleri Amasya’da bugün başlayacak. Üç gün
sürecek olan Finallere katılacak olan Yurdum Gençlik
ve Spor Kulübü bulunduğu gruptan çıkarak ikinci
ligde mücadele etmek istiyor.
Yurdum Gençlik ve Spor Kulübünün bulunduğu
grupta Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü,
Sinop Boyobat Spor Kulübü ve Ordu Yurdum ve
Gençlik Spor Kulübü yer alıyor.
Grubu lider olarak tamamlayan takım doğrudan
Türkiye Voleybol Federasyonu İkinci ligine
yükselecek. Diğer takımlarda gruptaki sıralamasına
göre ikinci lige yükselmek için dilekçe verebilecekler.
Federasyon yapacağı değerlendirme sonrasında
müracaat eden takımı ikinci lige yükseltebilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri
Müdürü Özgür Akgün, hedeflerinin ikinci lig olduğunu
hatırlattı.
Akgün, “Takımımız namağlup olarak gruptan
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FİYATI: 1.00 TL

çıkmayı başardı. Ben bütün oyuncularımıza inanıyor
ve güveniyorum. İnşallah final maçlarında da gruptan
çıkıp doğrudan ikinci lige yükseleceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN

