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“DAHA GÜÇLÜ
BİR GELECEK”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde,
Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe
kavuşturma adına var gücümüzle
mücadele ediyoruz" dedi.

VAZGEÇMEYECEĞİZ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse,
her zaman devletin yanında olduklarını
belirterek, “Her zaman olduğu gibi bugün
de ülkemiz üzerinde gizli emelleri olan
küresel güçlere boyun eğmeyeceğiz"
dedi.

MiLLET

‘DEVLETiNiN YANINDA’
Dövizdeki artış ile birlikte Ankara ve İstanbul’da bazı gruplar tarafından
provakatif çağrılar yapıldı. Hükümetin istifaya davet edildiği eylemlerin
ardından vatandaşlar da hükümetinin yanında olduğunu belirterek
açıklamalarda bulundu, sosyal medya hesaplarından etiketler paylaşıldı.

NEFES ALAN TARiH
YOZGAT’TAKi ANIT AĞAÇLAR
Yozgat’ta Çekerek ve Akdağmadeni’nde olmak
üzere iki anıt ağaç zamana meydan okuyor.
Yozgat’ta bu ihtişamlı ağaçlar görenleri etkiliyor. 2'DE

EMEKTAR ÖĞRETMENE VEFA

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı
Metin Özışık, Yozgat’ın önemli
değerlerinden kendisinin de
öğrencisi olduğu Mustafa Baştürk’ü
ziyaret etti, öğretmenler gününü
kutladı. Özışık, Baştürk’e Yozgatlı
gazeteci – yazar Saygı Öztürk’ün Vali
Bey kitabını hediye etti. >> 4'TE

İYİ Ki VARSIN ÖĞRETMENiM

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
devletinin yanında olduğunu belirterek, “Küresel
baronların ve yerli işbirlikçilerin ittifakıyla
tetiklenen ekonomik hareketlilik milletimize
kurulan büyük bir tuzaktır" dedi.

BU TOPRAKLAR SATILIK DEĞİL!
Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, “Ne
dolar ne Euro. Bu Topraklar satılık değil. Birlik
ve Beraberliğimiz Daim Olsun” ifadelerine
yer verdi.

BASİRET SAHİBİ
DEVLETİMİZ VAR
MÜSİAD Kurucu İl Başkanı Ferudun Daştan, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada; “Ülkesindeki en ufak bir
fırsatı bile kaçırmaktan geri durmayan malum
çevreler, dövizde yaşanan dalgalanmaları
bahane ederek, sözde ‘Türkiye sokaklara
döküldü’ imajı vermek istemiştir" dedi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

GELENEĞi
BOZMADI

Hükümetin istifaya davet edildiği eylemlerin
ardından vatandaşlar da hükümetinin yanında
olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu,
sosyal medya hesaplarından etiketler paylaşıldı.
İstanbul ve Ankara’da dövizin artışını bahane
gösteren gruplar sokak yürüyüşü yapmak istedi,
siyasi iktidarı istifaya davet etti. >>> 3'TE

Zafer Türk Mutfağı sosyal
projelerini sürdürüyor.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammet Emin Ekici, okulları
ziyaret ederek, burada bulunan
idareci ve öğretmenlerin 24
Kasım Öğretmenler günün
kutladı. >> 3. SAYFADA

Adem Yapar:
İktidarın ne kadar
önemi var.
Bu artışlar nereye
kadar gidecek
nasıl olacak
bilmiyorum.
Türkiye çok
tedirgin.
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Vahit Doğan:
Hükümetin bir
suçu yok ki.
Bu hepimizin suçu.
Elimize 5 kuruş
geçince hemen
döviz bürosuna
koşuyoruz.

E

Yozgat Tülay Ünlüsoy Kreş ve Gündüz
Bakımevi’nin küçük öğrencileri bu kez de
öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutladı. Her özel güne bir
etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren
Tülay Ünlüsoy Kreş ve Gündüz Bakımevi
müdürü Tülay Ünlüsoy, “Bugün de
öğrencilerimizle öğretmenler gününü
kutladık" ifadelerini kullandı. 2'DE

HEVESLERİ
KURSAKLARINDA KALACAK

GÜNCEL

25 KASIM 2021 PERŞEMBE

Eski Günlere Özlem Duyanlar Milleti Unutuyor!

AHMET
SARGIN
Bu millet asil soylu şerefli bir millettir
elhamdüllah!.. Aynı
zamanda da sağ duyu
sahibi ağır başlı bir
millettir. Nice engeller
yaşadı, nice badireler
atlattı. Ayak oyunlarını da gördü, ihanet
edip ülkeye düşmanlık
edenlere de şahit oldu.
Fakir fukaran başarılı
çocuklarını devşirip
adam yetiştiriyorum
diye ülkeye ihanete
sürükleyip Amerika’da
soluğu alan ve o masum çocukların hayatını söndüren hainleri
de gördü, yaşadı.
TBMM’ni arenaya
çevirip milletvekili pazarı kura- alıp satan

parti başkanlarını da
gördü. Asil milletin gariban çocuklarını okullarından koparıp sağ
sol diye bir birine kurşun sıktıran gafilleri de
gördü. Ülke karıştı et
siyasiler : “ siz idare
edemiyorsunuz!” diye
sıkıyönetim ilan edip
bir sağdan bir soldan
astım diyen demokrasiye darbe vuranları
da gördü...Velhasıl bu
millet kendine bin türlü tuzak kuran hainleri
gördü geçirdi...
Demokrasinin temeli ilkesi olan “Seçimle gelen seçimle
gider!” düsturunu bir
kenara bırakıp çapulcular gibi ayak oyunlarına başvurmak sağ
duyu sahibi bu Aziz
milleti rahatsız edemez. Millet ne derse
“O”deriz biz de!.. Eşit
ve adil şartlarda yapılan seçim sandıktan
çıkan neyse bizim için
de bu millet için de
kabulümüzdür. Bir oy
bile fazla çıkmış olsa
bile?.. Çünkü bu ülke
yıllarca yüzde 30 oy

alanlarla idare edildi
hatırlayın hele..
Alavere ve dalavereyi bilmeyiz. Hainlerin oyununa da
gelmeyiz. Ülkemize
diz çöktürmek isteyen
Siyonist uşaklarının
ayak oyunlarını da
yemeyiz! Bağımsızlığımız onurumuz ve şerefimizdir; bu nedenle
hiç bir dış gücü ve dış
kaynaklı ayak oyunlarını da yemeyiz, devlet
adamlarımızı -kahramanlarımızı insanımızı
o hainlere de yedirmeyiz!..
Bu milletin bir asaleti, bir vatanı, bir
bayrağı, haklı bir inancı ve sahip olduğu bir
bağımsız devleti vardır! İşte bu değerler
için can verir ölümü
göze alır her şeyini
seferber eder. Bu soylu asil milletin adı da:
“Kahraman Türk Milletidir!” Yaşadığı canı
gibi koruduğu vatanı
da Türkiye’dir. Türk
İslam dünyasının da
hamisi ve koruyucusudur elhamdüllah!...

Bütün mazlum dünyanın da umududur!
Üç beş hainin, sapığın, hırsızın ve neidüğü belli olmayan
piyonların sokağa
dökülüp huzursuz edilmesini de istemez bu
millet! .
Kafası bozuldu
mu da düzler- yerle
bir eder geçer: Tıbkı
Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı ve 15 Temmuz
gibi... Herkes haddini
hududunu bilmeli ve
bu şerefli onurlu milleti rahatsız- huzursuz
etmeye de kalkışmamalı!.. Kimse bu milletin sabrı sınırlarını da
zorlamasın!
Kardeşiz deriz herkes kardeşlik hukukuna uysun, vatandaşız
deriz vatandaşlığını
bilsin!... Yurttaşız
deriz yurduna sahip
çıksın!... Belliki bağımsızlığımızı, gelişmemizi ve büyümemizi
istemeyen beynelmilel
güçler rahatsız oldu ve
piyonlarına emir verdi
Türkiye’yi karıştırın
diye!..

Amaçları iç savaştır; amaçları Türkiye’yi
Suriye gibi, Irak gibi
ve Afganistan gibi karıştırmak ve bölmektir.
Bu ihanete Türk Milleti
dur demesini bilir ama
görev devletindir ona
da saygı duyar.
PKK da dahil FETO
haini ne dahil, tüm
Türk ve Türkiye düşmanları birleşip bizi aç
susuz ve yoksul bırakma gibi bir şerefsizliğe
kalksa bile ( Ki Elhamdüllah aç da açıkta da,
susuz da değiliz!) bu
millet küllerinde yeniden doğup şahlanmasını ve devletine sahip
çıkmasını da bilir. Bu
milleti dövizle faizle
ve borsa ile yıkacağını
zanneder zavallı, gafil
ve aşağılık adamlar
Yüce Türk milletinin
sillesini ( Osmanlı
Şamarını ) unutmuşa
benziyor....
Bunlar geçici ayak
oyunudur, bunlar dış
güçlerin tuzağıdır,
bunlar Türk düşmanı
hainlerin düzenbaz
tuzağıdır biliriz ve sağ

duyu sahibi olan vatandaşlar olarak da
devletimize bırakır biz
de devletimizin adaletine ve gücüne inanırız, güveniriz. Allah’ın
izni ile iş devlet eliyle
hallolur, yoksa iş bu
kahraman millete düşerse de aç, susuz ve
yoksul şartlarda yazdığı Çanakkale destanı
gibi yeni destanlar
yazmaya hazırdır!
Herkes haddini hududunu bilsin kiminle ne
düzen çektiklerini bu
asi ve sağ duyu sahibi
millet çok net izliyor
ve görüyor!.. Sandık
meydana gelince de
hesabını soracaktır.
İnsan olma, vatandaş olma ve kardeş
olma birbirimize saygı
göstermeyi gerektirir.
“Saygı göster saygı
gör!”
Devletten yana
iseniz baş tacımızsınız,
milletten yana iseniz
baş tacımızsınız, bağımsızlıktan Türk ve
İslam dünyasından
yana iseniz baş tacımızsınız ! Kardeşiz

biz diyorsanız baş tacımızsınız, kucaklarız
bağrımız basarız!..
Ama hainlerle kol kola
iseniz dış güçlerin piyonu uşağı durumda
iseniz, bizden gözüküp
münafıklık yapıyorsanız; Türk ve Türkiye
düşmanları ile arkamızdan film çeviriyorsanız korkun bu Aziz
milletten, hatta FETO
haini gibi çekin gidin
aramızdan...
Bu millet kardeş oldukça, bir ve beraber
oldukça, sırt sırta verdikçe omuz omuza her
güçlüğü göğüslemeye
ve karşılamaya devam
ettikçe Allah’ın izni ile
hiç bir hain güç bize
diz çöktüremez bunu
asla unutmayın!
Kardeşliğimize
sahip çıkın, ülkenize
sahip çıkın, milleti
huzursuz etmeyin ettirmeyin; hainler kahrından çatlayıp gebersin! Ne faiz lobisi ne
döviz kuru ne de zamcı zalimlerin zulmü bu
kaleyi yıkamaz Allah’ın
izni ile ...

NEFES ALAN TARiH
YOZGAT’TAKi ANIT AĞAÇLAR
İYİ Ki VARSIN ÖĞRETMENiM
Yozgat Tülay Ünlüsoy
Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin
küçük öğrencileri bu kez de
öğretmenlerinin 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Her özel güne bir etkinlik
gerçekleştirdiklerini dile
getiren Tülay Ünlüsoy Kreş
ve Gündüz Bakımevi müdürü

Tülay Ünlüsoy, “Bugün de
öğrencilerimizle öğretmenler
gününü kutladık.
Minik yavrularımız bizlere
en güzel hediye. Onların iyi
birer insan olarak yetişmeleri
için elimizden geleni yapıyoruz”
ifadelerini kullandı. Eda
DEMİREL

Yozgat’ta Çekerek ve Akdağmadeni’nde olmak üzere iki
anıt ağaç zamana meydan okuyor.
Yozgat’ta bu ihtişamlı ağaçlar görenleri etkiliyor. Tarihe
nefesleriyle şahitlik yapan anıt ağaçlar ilgi görüyor.
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi,
Yozgat’taki anıt ağaçlarla ilgili bilgi verdi.
Yozgat’ta iki anıt ağaç olduğunu anımsatan Çiftçi,
“Çekerek ve Akdağmadeni’nde bulunan ağaçlarımız bizim
için çok kıymetli. Yıllara meydan okumalarının yanı sıra
bakımları ve zarar görmemeleri de hassas konular arasında.
Çekerek ilçemizin Kamışçık Köyünde bulunan Ulukavak
Tabiat Anıtı 20 metrelik heybetli görüntüsü ile dikkat çekiyor.
8 metre genişliğinde olan “Ulukavak” adı verilen alba cinsi
kavak ağacı, 200 yaşından fazla olduğu tahmin ediliyor”
şeklinde konuştu.
KÖYÜN SİMGESİ
Anıt ağaçların köyün simgesi olduğunu kaydeden Çiftçi,

“Köyün simgesi haline gelen ve heybetli görüntüsü ile dikkat
çeken kavak ağacı köylülerimiz tarafından özenle korunuyor.
Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek
dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edildi.
Ayrıca Ulukavak Ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma
altına alınarak, "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu" şeklinde
konuştu.
Akdağmadeni'nde de anıt ağaç bulunduğunu haturlatan
Çiftçi, " Akdağmadeni ilçemizde bulunan anıt ağacımız
ise, Karadikmen Köyünde bulunuyor. 500 yıllık meşe ağacı
sapsız meşe türünün şampiyonu. Gövde çevresi 4 metre
20 cm, çapı 1 metre 40cm ve 300 (üç yüz) metrekarelik bir
alanı kaplayan özellikleriyle ise türünde Türkiye Şampiyonu.
Nefes alan tarihe şahitlik yapan ağaçlarımız ziyaretçilerini
bekliyor” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ
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SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL

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

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

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

BASIM YERİ

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

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

Alış: 11.11
Satış: 11.25

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

11/3
7/1
7/1
9/1

DAMLA
ECZANESİ
SAFA ECZANESI

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Rönasans Çarşı Binası
No:10/2

502 04 06

GELENEĞi
BOZMADI
Yozgat’ın lezzet durağı Zafer Türk Mutfağı,
her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Kasım
Öğretmenler gününde okulları ziyaret
ederek güne özel tatlı ikramında bulundu.

MiLLET

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 1050.69
Satış: 1107.00

DOLAR

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

Alış: 12.52
Satış: 12.70

Çeyrek Altın

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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EURO

11/-2

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:59 07:26 12:32 15:05 17:28 18:50

Zafer Türk Mutfağı Müdürü Muhammet
Emin Ekici, okulları ziyaret ederek,
burada bulunan idareci ve öğretmenlerin
24 Kasım Öğretmenler günün kutladı.
Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammen Emin Ekici, “Yozgat
merkezde özel ve resmi okulları
yönetimini ziyaret ederek 24 Kasım
öğretmenler gününü kutladıklarını
söyledi.
Ekici, “Öğretmenler günü dolayısıyla
okullarımızda öğretmenlerimize Tatlı
ikramında bulunduk. Bizlerde bu
sıralardan geçtik. Bu işin ne kadar
meşakkatli olduğunu biliyoruz. Bizlerde
Zafer Türk mutfağı sahibi Zafer Özışık
Beyin talimatları doğrultusunda
öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Tekraren
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Kadir GÖRGÜLÜ

‘DEVLETiNiN YANINDA’
Dövizdeki artış ile birlikte Ankara ve İstanbul’da bazı gruplar tarafından
provakatif çağrılar yapıldı. Hükümetin istifaya davet edildiği eylemlerin
ardından vatandaşlar da hükümetinin yanında olduğunu belirterek
açıklamalarda bulundu, sosyal medya hesaplarından etiketler paylaşıldı.

Dövizdeki artış ile birlikte Ankara
ve İstanbul’da bazı gruplar tarafından
provakatif çağrılar yapıldı. Hükümetin
istifaya davet edildiği eylemlerin
ardından vatandaşlar da hükümetinin

yanında olduğunu belirterek
açıklamalarda bulundu, sosyal medya
hesaplarından etiketler paylaşıldı.
İstanbul ve Ankara’da dövizin artışını
bahane gösteren gruplar sokak

yürüyüşü yapmak istedi, siyasi iktidarı
istifaya davet etti. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Sorusuna
Yozgatlı vatandaşın verdiği cevaplar
şöyle; Eda DEMİREL

DIŞ GÜÇLERİN OYUNU
Fevzi Aydoğdu:
Bu suni bir
artış. Zamanla
düzelecektir.
Yapılan
provokasyondan
başka bir şey
değildir. Bence
gereksiz bir şey.

Yakup Yoldaş: Ülke iyi değil.
Gidişatımız iyi değil ama
yönetime de Allah yardımcıları
olsun. Gerekli gören de gereksiz
gören de var. Ben gereksiz
görüyorum. Çünkü ülkemiz
bu devletimiz, hükümetimiz olmasaydı
çok daha kötü yerlere giderdi. İMF’ye
borcumuzu, yapılan şeyleri düşünün.
Köprüler, yollar her şey güzeldi. İktidarı
düşürmek için elinden geleni yapıyorlar.

İsa Tufan:
Ben bir şey
düşünmüyorum.
Hükümet
hükümettir.
Halk partisinin
gününü bile
yaşadım ben.

Vahit Doğan:
Hükümetin bir
suçu yok ki.
Bu hepimizin
suçu. Elimize
5 kuruş geçince hemen döviz
bürosuna koşuyoruz. Ortalığı
allak bullak ettiler. Bununla dünya
boğuşuyor. Hükümet yapar mı?

Adem Yapar: İktidarın
ne kadar önemi var.
Bu artışlar nereye
kadar gidecek nasıl
olacak bilmiyorum.
Türkiye çok tedirgin.
Herkes yarına ne olacağını
bilemiyor. Onun içinde devletin
el atmasını mutlaka istiyoruz.

Selahattin
Eker: Ben
bir şey
bilmiyorum.
Ben
memnunum.
Bunlar
gereksiz.

BU TOPRAKLAR
SATILIK DEĞİL!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’yi
daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına
var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye
için kurguladıkları karanlık senaryolara asla
izin vermeyeceğiz. Devletimin yanındayım”
dedi.

VAZGEÇMEYECEĞİZ
Yusuf Tan: Onlar
dış güçlerin
oyununa geliyorlar.
Yazık ediyorlar,
hainlik yapıyorlar.
Memleketimizin
huzurunu bozmaya
kimsenin hakkı yok.
Güllük, gülistanlık
memleketimiz.
Daha ne isteniyor.
Onlar demek ki,
ele avuca, kâfirlere
bizleri muhtaç
etmek istiyor.
Onların maksadı bu.
Yoksa memleketi
düşündüklerinden
değil. Tayyip’i
düşürelim yeter
diyorlar. Yıkılsın,
devlet bitsin
düşünceleri var.

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran,
“Ne dolar ne Euro. Bu Topraklar satılık
değil. Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun”
ifadelerine yer verdi.

Ahmet Örmüş:
Son zamanlardaki
artışları Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşı
olarak bizim
de hoşumuza
gitmiyor. Bazı
kesimler bunları
kabul etse de
etmese de
dış güçlerin,
mihrakların
ülkemize karşı
oyunu. Bu oyunda
onlara göre can
Azerbaycan’dan,
Kıbrıs’tan
vazgeçersek,
Ak Denizde
Karadeniz
de doğalgaz
aramalarını
bitirirsek dolar ve
altında düşüşler
meydana gelecek.
Biz şuanda
hükümetimize
güveniyoruz.

BASİRET SAHİBİ DEVLETİMİZ VAR
MÜSİAD Kurucu İl Başkanı Ferudun
Daştan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
“Ülkesindeki en ufak bir fırsatı bile
kaçırmaktan geri durmayan malum çevreler,
dövizde yaşanan dalgalanmaları bahane
ederek, sözde ‘Türkiye sokaklara döküldü’
imajı vermek istemiştir. Bu beyhude,

“DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK”

karanlık, amacı ve planlayanı belli olan
girişim karşısında boyun eğmeyecek
kadar güçlü, kendinden emin, bir milletin
geleceğini sokaklara teslim etmeyecek
kadar basiret sahibi bir devlete sahibiz.
Devletimizin ve milletimizin yanındayız”
dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, her zaman
devletin yanında olduklarını belirterek, “Her
zaman olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde
gizli emelleri olan küresel güçlere boyun
eğmeyeceğiz ve Güçlü Türkiye hedefinden
asla vaz geçmeyeceğiz” dedi.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, devletinin
yanında olduğunu belirterek,
“Küresel baronların ve yerli
işbirlikçilerin ittifakıyla
tetiklenen ekonomik hareketlilik
milletimize kurulan büyük bir
tuzaktır. Bunu bahane ederek
sokağa dökülenler ise Türkiye
düşmanlarına çanak tutan, milli
iradeyi hazmedemeyen, seçim
süresini beklemeden iktidarı
al aşağı edeceğini zanneden
vesayet artığı, muhtıra mahsülü,
darbe sevdalısı zavallılardır.
Dün terör örgütlerinin bayrakları
altında Gezi Parkı’nda eylem
yapan anarşistlerin ve 15
Temmuz 2016 gecesi Bağdat
Caddesi’nde darbecileri
alkışlayan hainlerin hevesleri
kursağında kaldığı gibi bugün
de ekonomiyi bahane ederek
sokağa dökülen ahmakların
hevesleri kursağında kalacaktır.
Kuru ekmek ve hoşafla cephede
savaşan 15’lilerin kemiklerini
sızlatan bu semirmiş, tombul
fakirlerin ne vatanla, ne milletle
ne de devletle bir organik
bağının olmadığı açıktır.
Bu vatanın masum,
aklı karışmış gençleri
sokağa inmek yerine

sakin kalmalı, aklı selim
davranmalıdır. Demokratik
toplumlarda iktidar değiştirme
yeri sokak değil, sandıktır.
Siyasetçilerimiz sokaktan medet
umma basitliğine düşmemeli,
bu eylemlerin 6-7 Ekim sokak
hareketlerinin 2. aşaması
olduğunu bilmelidir. Bu milletin
vatanperver, asil evlatları
provokasyonlara ne destek
ne de tepki amaçlı sokağa
çıkmamalı, oyuna gelmemelidir”
ifadelerini kullandı.

GÜNCEL

İLÇELERDEN

BiR HABER

KUTLU OLSUN

“ÖNEMLİ KATKILAR

SAĞLAYACAK”

İYİ Parti Toplumsal Politikalar
Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı
Prof. Dr. Taner Demirer, hafta sonu
mesaisini Çekerek’te geçirdi.
Demirer’e İYİ Parti Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Emekli Bürokrat
Hemşerimiz Murat Bayar da eşlik
etti. Demirer, İYİ Parti Çekerek
İlçe Başkanı Ahmet Varlık’ın
organizasyonunda gerçekleşen
ziyarette önce parti salonunda
partililerle bir araya geldi.
Toplantıda konuşan İYİ Parti Genel
Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Murat Bayar, Demirer’in önümüzdeki
seçimde Yozgat’tan parlamentoya
gitmesi halinde Yozgat’ın sorunlarının
çözümüne önemli katkılar
sağlayacağını söyledi.
“ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI”
Bayar, Türkiye’nin ekonomik olarak

sıkıntıları olduğunu belirterek, ufukta
erken seçim göründüğünü ve acil bir
şekilde seçime gidilmesi gerektiğini
kaydetti.
“İYİ YÖNETİLMİYOR”
Daha sonra söz alan İYİ Parti
Toplumsal Politikalar Başkan
Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Prof.
Dr. Taner Demirer, “Türkiye iyi
değil, maalesef çok kötü yönetiliyor.
Mutfaklar yanıyor. Çiftçimiz, işçimiz,
esnafımız perişan. Türkiye’nin iyi
partinin iyi yönetimine ihtiyacı var.
Denizli mitinginde gördüğünüz gibi
vatandaşımız bizi iktidara çağırıyor”
şeklinde konuştu. Demirer, Türkiye’yi
yeni bir erken seçimin beklediğini
belirterek, “İlk seçimde İYİ partinin
iktidarında esnafımız rahatlayacak ve
ekonomimiz de iyi olacak” dedi.
HABER MERKEZİ

İCAZETE DAVET
Sorgun Müftülüğü, Kur'an-ı
Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız
olan öğrenciler için ''Hafızlık İcazet
Merasimi'' düzenleyecek.
Konuya dair açıklamalarda
bulunan İlçe Müftüsü Mustafa Kayış;
''Sorgunumuzda üç adet hafızlık eğitimi
veren Kur'an Kursumuz bulunmakta
ve bu kurslarımızda 200'e yakın
öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadır.

Eğitim gören öğrencilerimizden 32
öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'in tamamını
ezberleyerek hafız olma onuruna
ermiş bulunmaktadır.
Hafızlığını tamamlayan bu
öğrencilerimiz için icazet programı
yapacağız, sizlerin aracılığı ile
tüm halkımızı programımıza davet
ediyoruz” dedi.
İcazet programının ardından
vatandaşlara yemek verileceğini
belirten Müftü Kayış; 26 Kasım Cuma
günü saat: 10:00 - 12:30 arasında, İlyas
Arslan Kültür Merkezinde, Hafız olan
kız öğrenciler için sadece kadınlara
yönelik, 27 Kasım Cumartesi günü
saat: 10:00 - 12:30 arasında Salih Paşa
Camiinde, Hafız olan erkek öğrenciler
için kadınlara ve erkeklere yönelik "
Hafızlık İcazet Merasimi" yapılacağını
belirtti. HABER MERKEZİ

25 KASIM 2021 PERŞEMBE
Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama
programı düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler gününün
kutlandığı programda ayrıca mesleğe yeni
başlayan öğretmenler de yemin etti.
ŞÜKRANLA ANIYORUM
Yozgat Valisi Ziya Polat “Ülkemizin
dört bir yanında fedakarca bu ulvi görevi
yerine getiren bütün öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün
öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle
anıyorum"ifadelerine yer verdi.
UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse ise, “Valimiz Sayın Ziya Polat ve İl
Protokolümüzle birlikte Valilik Konferans
Salonunda Öğretmenler Günü dolayısıyla
düzenlenen konferans ve resepsiyona
katıldık.
Bu vesileyle; Ömrünü Türkiye’nin güçlü
geleceğini inşa etmeye adayan, hepimizin
hayatında unutulmaz izler bırakan tüm
öğretmenlerimizin günlerini kutluyor, ahirete
irtihal eden öğretmenlerimize Cenab-ı
Hak’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Özışık, Saygı Öztürk’ün Vali Bey kitabını hediye etti

EMEKTAR ÖĞRETMENE VEFA
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgat’ın
önemli değerlerinden kendisinin de öğrencisi
olduğu Mustafa Baştürk’ü ziyaret etti, öğretmenler
gününü kutladı.
Özışık, Baştürk’e Yozgatlı gazeteci – yazar Saygı
Öztürk’ün Vali Bey kitabını hediye etti.
Öğretmenlerin insan yaşantısında önemli
yeri olduğunu anımsatan Özışık, “İnsanın temel
karakteristik özellikleri doğuştan gelir, ondan
sonra davranışlarını, sosyal ilişkilerini, hayata bakış
açısını, insanlarla diyaloğunu, meslek seçimini,
hatta kuracağı aileyi, yani geleceği ile ilgili her şey
öğretmenlerin eseri” dedi.
HOCAMIN EMEĞİ BÜYÜK
Özışık, Baştürk’ün kendileri üzerinde büyük
emeği olduğunu belirterek, “Zaten Mustafa
Kemal Atatürk de diyor ki ‘Öğretmenler yeni nesil
sizlerin eseri olacaktır.’ Bugün öğretmenler günü.
Öğretmenler günü vesilesi ile Mustafa Baştürk
hocamı ziyaret edip, öğretmenler gününü kutlamak
istedik. Benim de hayatımda Mustafa hocanın
yeri var. Benim de Merkez Ortaokulu’nda 3 sene
öğretmenimdi. Her öğretmenin üzerimizde hakkı
var. Doğru bir şeyler yapıyorsak onların sayesinde.
Muhakkak yanlışlarımız var. Yanlış yaptığımızda da

onların sayesinde en az hata ve yanlışı yapıyoruz.
Bizim üzerimizde hakları var. Öncelikle haklarını
helal etmelerini istiyorum. Öğretmenler gününüz
kutlu olsun. Saygı Öztürk’ün Vali Bey kitabını hediye
etmek istiyorum. Ben okudum, okurken de gözlerim
doldu. Bu kitap önemli çünkü gerçekten de Mustafa
Hocam gibi devlete bakış açısı devletin her bir
kuruşunu yetim hakkı gibi gören, öyle bir anlayıştan
yetişen bir Yozgatlı değerin, bir valinin öyküsü. Böyle
değerli bir insanı anlatan kitabı da ben de değerli
bir insan olan Mustafa Hocamıza armağan etmek
istiyorum” şeklinde konuştu.
SEVEREK YAPTIM
Öğrencilerinin kendisini ziyaretinden mutluluk
duyduğunu dile getiren Mustafa Baştürk ise “1966
yılında göreve başladım. İlk görev yerim de Bolu
Kız Öğretmen Okuluydu. Orada 5 yıl çalıştım.
5 yıldan sonra da Yozgat’a geldim. Yozgat’ta
Merkez Ortaokulu’na geldim. Sizin gibi kıymetli
öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret ettik. Daha sonra
Yozgat’ta Anadolu Lisesi açıldı. Orada görev yaptım.
2007 yılına kadar da orada görev yaptım. 41 yıl
öğretmenlik yaptım. Bu mesleği severek ve gururla
yaptım” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ESLEM FATMA IÇIN DESTEK ISTEDI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, Spinal Musküler Atrofi (SMA)
Tip 1 hastası 6 Aylık Yozgatlı Eslem
Fatma Altındağ’ın ailesiyle sosyal
medya üzerinden canlı yayın yaparak
destek istedi.
Yerköy Belediyesi olarak,
Altındağ ailesinin her zaman yanında
olacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz,
“SMA Tip 1 hastası 6 Aylık Yozgatlı
Eslem Fatma Altındağ yavrumuz için İl
ve İlçe genelinde çeşitli kampanyalar
düzenlenmektedir.
Bizler de Yerköy Belediye olarak
Eslem kızımız için elimizden gelen
tüm caba ve gayreti göstereceğiz.
Minik Eslem’in iyileşmesi için
yurt dışında 'Zolgensma gen tedavisi'
görmesi gerekiyor. Tek amacımız
Eslem Fatma’nın iyileşmesidir. Bu
zorlu zamanımızda kızımın iyileşmesi
için tüm Yozgatlı hemşerilerimizden
destek vermelerini bekliyoruz.
Allah’ın izni ile tedavi için gerekli
para toplanır, İnşallah en kısa
zamanda Eslem Fatma sağlığına

BAŞKAN
ELBAŞI,
UNUTMADI

kavuşturacaktır.” dedi.
Canlı yayında konuşan baba Sefa
Altındağ ve annesi Aslıhan Altındağ
Başkan Ferhat Yılmaz’a desteklerinden
dolayı teşekkür ettiler.
HABER MERKEZİ

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı,
24 Kasım öğretmenler gününde beldenin emektar
öğretmenlerini de unutmadı.
Elbaşı, beldenin en yaşlı öğretmeni olan Bahri
Aydın’ı ziyaret ettiklerini dile getiren Elbaşı, “Bu gün
Öğretmenler günü vesilesi ile 88 yaşında en yaşlı
öğretmenimiz Pazarören Köy Enstitüsü mezunu Bahri
Aydın öğretmenimizi ziyaretle başladık. Atatürk

ilköğretim ve Cumhuriyet Orta Okulu nu ziyaret
edip değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
kutladık. Bu bağlamda tekrar; Başöğretmenimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve Şehit öğretmenlerimiz
başta olmak üzere, atanamayan öğretmelerimizin
ve bu zorlu koşullarda görev yapan tüm
öğretmenlerimizin, öğretmenler günü kutlu olsun”
şeklinde konuştu. Eda DEMİREL
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Alt resimdeki
Yozgat
Akdağmadeni
belediye
başkanı
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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
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Verimli

Bir
kültür
bitkisi

Halk,
amme

Bal özü

Laboratuar
maşası

Zafer

Bitki
bilimi

Hayli,
oldukça

Tarım
toprağı

Aşı
boyası

Amaç,
gaye

Kefalet
veren

İri bir
hayvan

Üst
resimdeki
Yozgat
Aydıncık
ilçisinde
bulunan

Çiğ sebze
yemeği

İspanyol
ca, yaşa

Beyaz
Yok
olma

Güreşte
bir oyun

Bağışlama

Maç
sonucu

Olmamış
meyve

Yanardağ
ifrazatı

Akis,
yankı

Unutma

Malezya
palmiyası

Rahatsız
edici

Ankara'da
bir baraj
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Doğa Ve Deniz Tutkunları -1

YAHYA
AKSOY
"GEMİLER, LİMANLAR VE İNSANLAR
BİRBİRİNE BAĞLIDIR."IMO
“Müzik, gökle
toprak arasında bir
ahenktir. “(Konfüçyus)
Yeşil ve mavi vatan
hepimizin ortak geleceği ve hedefi olmalıdır. Yuvanı ve yaşamını doğayla birleştir
bu ortamda sürdür.
Sağlık,mutluluk,sevgi
ve huzur bu ortamda
korunur, gelişir ve
yükselir.
İlk bahar mevsiminde hastalığı ilerleyen Atatürk, o yılın
son bahar yapraklarıyla beraber toprağa
düştü.Tabiat kanunları,Tanrı’nın buyruğu
bu yolda idi. Onun
ilk hastalık aylarında
Çankaya’da istirahat
ettiği günlerden birin-

de idi.Keçiörenden’den
bird al badem çiçeği
getirmişlerdi.Bir vazo
içinde odasına konulduğu zaman, yorgun
ve hasta yüzünde bir
neşe belirdi. “Bahar
gelmiş,ne güzel” dedi
ve hemen ilave etti:”Fakat bu güzel çiçekler meyve vermeden
solacak ve sadece
biizim birkaç günlük
göz zevkimizi tatmin
edebilecek,ne yazık.”
Kokusunu alabilmek
için çiçeklere eğilmişti
ve “Oh,hayatın gençliği ne nefis”demekten
kendini alamamıştı.
Onun Türk millet için
dilekleri,daima bizimle
beraber olsun ve ideallaeri tahakkuk etsin.”(s. 131-132) Prof.
Afet İnan’ın anıları
Birleşmiş Milletler
Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO) ,1978
yılından bu yana her
yıl Eylül ayının son
haftası, IMO’nun Londra’daki merkezinde
çeşitli etkinlikler ile
Dünya Denizcilik Günü
olarak kutlamaktadır.
17 Mart / Dünya Denizcilik Günü. Dünya
Sosyal Çalışma Günü-

dür.
"Gene denizlere
dönmeliyim, dalgaların
çağırısına/Öyle hoyrat, öyle saf bir çağırı ki karşi durulmaz
buna..."
Keklik öten, kekik
kokan,şrrıl şırıl serin
suların kaynağı,rüzgâr
yatağı, çeşitli ağaçların harman olduğu
Anadolu yaylalarında
yaşayanlar ve yaşamak isteyenler her
geçen gün artmakta.
“Bugün 14 Kasım
2021.Vezirköprü Kunduz Milli Parkı’nda
güzel bir havada 17.7
km.lik keyifli bir doğa
yürüyüşü yaptık.Haftaya yeni bir parkurda
buluşabilmek dileğimizle.”Yaşar güzel
Önemli olan zamanları en başarılı, verimli, sağlıklı ve huzurlu
tamamlamaktır.Salgın
hastalıklar nedeniyle
evlere kapanan insanların yapması gerekenler özetle şöyle
sıralanabilir: Kitap ve
dergiler oku,el –sanatlar-takılar üre,spor
yap-koş,müzik, resim,ebru vb alanlarla ilgilen yeteneğini

keşfet,anılarını yaz
belki ilerde kitap olur,
sağlık proğramları,
sanat söyleşileri izle.
Hayvanlarla uğraş,açık havadan yararlan.
yeşillerin şifalı dünyası
ile dostluk kur,olumlu,
iyimser düşün,kendin
ol, Dijital oyunlara
aldanma,Halk bilgelerinin öğütlerinden
,Şaman ve Kızılderili
öğütleri ve öğretilerinden yararlan,kendini
ruhen ve bedenen dinç
tut, yersiz, asılsız ve
verimsiz olan düşüncelerden uzak dur,ufkun sonsuz olsun,kalbin sevgi ile aklın bilgi
ile beslensin, Ak Deniz
mutfağı ile doğru beslen, Okinava usulü(sakin ol-deniz ,ada ürünleri ile beslen) yaşama
hakkında bilgi edin ,
beden ve ruh sağlığın
yerinde olsu gönlün
sevgiyle dolsun paylaş
,mutlu ol…
DENİZ TÜRKÜSÜ
"Dolu rüzgarla çıkıp
ufka giden yelkenli! /
Gidişin seçtiğin akşam
saatinden belli,/Ömrünün geçtiği sahilden
uzaklaştıkça / Ve hayalinde dolan aleme

yaklaştıkça,7Dalga
kıvrımları ardında büyür tenhalık, /Başka
bir çerçevedir, gitgide,
dünya artık./Daldığın
mihveri, gittikçe, sarar
başka ziya; /Mavidir
her taraf, üstün gece,
altın derya..." Y.K.Beyatlı
Bodrum-Güllükte
yaşayan ve yaz- kış
denize her gün girmeden duramayan
Turhan Bademler,
Tahir Aslaner,Doğan
Fırtına ve alman eşi ve
birçok arkadaş deniz
tutkunlarına güzel bir
örnek olmaktalar. Bu
alanda en güzel örneği
veren ve “Bodrum’a
gelir gidersiniz ama
aklınız hep burada
kalır” diyen Halikarnas Balıkçısı –Cevat
Şakir kabaağaçlı “Mavi
Tur” ile denizlerdeki
yaşama özen göstermiş ve diğer insanlara
ilham kaynağı olmuş
ve Bodrum’u dünya
kenti yapmıştır..Eserleri deniz, tarih ve
doğa tutkunları için en
değerli birer başvuru
kaynaklarıdır.
Bir paylaşımda
şöyle denilmekte:”-

Gönüllü birkaç insan,
küçük kurak alana 2
milyondan fazla ağaç
dikti. Yıllar sonra yeni
bir Orman oluşturdular. Sonuçlar inanılmaz.. Şu an o alan
293 bitki türü, 172
kuş türü, 33 hayvan
türüne ev sahipliği
yapıyor.”
çoban kültürü, Orta
Asya bozkırlarından
Anadolu yaylalarına uzanan "Oğlunla
oba,kızınla komşu ol"
geleneğine dayanan
, At üstünde tozlu
yollardan,yaylalardan,
ovalardan, çay kenarlarından asırlar öncesi
Orta Asya’dan Anadolu’ya ve dünyanın
dört yanına dağılan
obalar(Türkmen-yörük
ve diğerleri) özgün
sosyal,kültürel ve ekonomik özelliklere sahip
bir yaşama felsefesini
ifade eder.
Bozkır kültürü olarak ifade edilen, “Bozkırın tezenesi Neşet
Ertaş,Musa Eroğlu,
Mahzuni Şerif, Aşık
Veysel,Kamber nar
Veysel ,Selahattin
Dündar gibi tüm ozanların sazına yansıyan

çoban kültürü ile harmanlanan Asya ve
Anadolu çoğrafyası ,
doğa ve insan sevgisi
ile zengin ve renkli
halk kültürümüzün
meydanıdır.
2005 yılından sonra
her yıl farklı bir IMO
üyesi devlet, kendi
ülkesinde Dünya Denizcilik Günü'ne paralel bir etkinlik düzenlemektedir.2016 Dünya
Denizcilik Günü Yan
Etkinliği “Denizcilik:
Dünya için vazgeçilmezdir” temasıyla 4-6
Kasım 2016 tarihleri
arasında Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde İstanbul-Haliç
Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Şair Arif Eren “Dört
Mevsimden hatıralar”
şiirinde şöyle demekte: “Bir salıncakta geçmiş zaman sallanır/
Vefalı günler mevsim
mevsim hatırlanır/Yüreğimin deniz gibi dalgalandığı o ilk yaz/Bir
yüz ki bulut tazeliğinde bembeyaz/…Bir kuş
öter bahçede İshak
İshak/Sesi yüreğime
konar yankılanarak…”
DEVAMI YARIN

ÖĞRETMENLERI UNUTMADI

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu
Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Liginde
mücadele edecek olan Sorgun Engelliler
Umut Spor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla öğretmenlerin gününü
kutladı.
Sorgun Kapalı Spor Salonunda lig
hazırlıklarını sürdüren Sorgun Engelliler
Umut Spor Kulübü oyuncuları, antrenman
sonrası kendilerini ziyarete gelen İlçe Milli
Eğitim Müdürü Musa Öcal, Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Veysel Koçak ve usta
öğreticilerin 24 Kasım öğretmenler gününü
kutlayarak pasta ikramında bulundular.
Sporculara teşekkür eden Sorgun İlçe
Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Sorgun
Engelliler Umut Spor Kulübü basketbol
takımının her zaman destekçisi olduklarını
söyleyerek ligde başarı dileklerinde
bulundu.
Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü
Dernek Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu da
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla
öğretmenlerin gününü kutlayarak teşekkür
etti. İHA

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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BAKAN’I YOZGAT’A DAVET ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Yozgat Milletvekili Ali
Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve
Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Mehmet
Nuri Ersoy’a ‘Bir kütüphane bodrum kattaki sığınakta hizmet
verebilir mi?’ diye sordu.
Milletvekili Keven, “Sayın Bakan, halk kütüphanelerini
neden görmezden geliyorsunuz? Bu kurumdan sizin
bakanlığınız sorumlu. Şimdi Halk Kütüphanelerini
anlatacağım. Çünkü bakın, elimdeki şu fotoğraf Yerköy
ilçemizin Halk Kütüphanesi’ne aittir. Bunun gibi pek çok
yerde çocuklarımız, öğrencilerimiz güneş ışığının dahi
içeriye giremediği bodrum katlarında sığınaktan bozma
yerlerde kütüphane hizmeti alıyor. Bu kütüphane Yerköy
Kaymakamlık binasının sığınağında hizmet veriyor. Geçen
sene aynı sorunu ilettim, dilimde tüy bitti. Artık tam donanımlı
bir kütüphane yaptırmayı gündeminize almalısınız.”dedi.
Milletvekili Keven, Bakan Ersoy’a Yozgat’ın Turizm
potansiyelini anlattı
Yozgat’ın turizm alanında yaşadığı yerel sorunlarına
değinen Keven, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Üyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’u Yozgat’a davet etti.
Keven, “Yozgat üç
tarihî
başkentin ortasında bir
il
olup tarihî süreçte
Hitit
medeniyetinin yerleşim
birimlerine sahiptir.
Hattuşaş’ın yanı başında
yer alan Alişar Höyüğü,
Tavium Antik Kenti,
Galatlar’a ait Kerkenes
Harabeleri, Selçuklu mirası
Behramşah Kalesi ve adını
sık sık duyurmaya
çalıştığımız

“Basilica Therma” yani Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok
tarihî mirasa sahiptir. Yozgat, Çamlık Millî Parkı, AkdağÇayıralan Ormanları, Aydıncık Kazankaya Kanyonu gibi doğa
turizminde değerlendirilecek bir potansiyele sahiptir.Yozgat
ayrıca Sorgun’da, Sarıkaya’da, Boğazlıyan’da, Yerköy’de,
Saraykent’te bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal
turizm potansiyeline de sahiptir. İlimizin termal kaynakları
ciddi teşvikler sunularak yatırımcıyla buluşturulmalıdır.
Bunun planlamasını siz yapmalısınız Sayın Bakanım.
Yozgat’ta bahsettiğim bu değerlerimizi içine alan tur
güzergâhları mutlaka hazırlanmalıdır. Kapadokya’ya ve
Hattuşaş’a gelen turistlerin örneğin bir Sarıkaya Roma
Hamamı’nı görmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Bu konuda
hassasiyet bekliyoruz.” diye konuştu.
BAKAN’I YOZGAT’A DAVET ETTİ
Sarıkaya Roma Hamamı’nı görmesi için Bakan Ersoy’u
Yozgat’ davet eden Keven, “Bölgemiz için ciddi anlamda
bir ilgi odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı’nın artık
arkeolojik kazıları ve çevre düzenlemeleri tamamlanarak
bir turizm merkezi olmasını istiyoruz. Burada sizleri Roma
Hamamı’na davet ediyorum. Gelin, birlikte gidelim ve
orada yarım kalan, kamuoyunun içini acıtan durumu birlikte
görelim. Şu an paslı tel örgülerle çevrili bir vaziyettedir.
Arkeolojik kazıları yarım bırakılmıştır. İl özel idaresine
ait olan ve yıkılması gereken bir hamam yapısı öylece
yerinde durmaktadır. Kazıların bundan dolayı durduğu
söylenmektedir. Özel mülklerin tamamen yıkıldığı bir yerde
il özel idaresine ait olan ve AKP ilçe başkanı tarafından
işletilen hamam ve pansiyon neden yıkılamıyor? Yozgat
Sarıkaya halkı bu konuda acil bir cevap bekliyor.”ifadelerini
kullandı. Haber Merkezi

KOMŞUDAN

BiR HABER

ÇALIŞTIĞI IŞYERININ

PATRONU OLDU

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk
annesi bir kadın, üniversite
eğitimini tamamladıktan
sonra aldığı diplomayla aşçı
olarak çalışmaya başladığı
anaokulunun patronu oldu.
Kırıkkale'de yaşayan 3
çocuklu Aygül Yılmaz, 2 yılda
lise diplomasını aldıktan sonra
çocuk gelişim bölümünde
eğitimini tamamlayıp, üniversite
mezunu oldu. Çocuklarının da
eğitimini tamamladıktan sonra
kendi hayatına yön veren Yılmaz,
yıllardır hayalini kurduğu işin
patronu olmak için azmedip,
çalıştı. Şimdi ise aşçı olarak
çalıştığı özel bir anaokulunun
patronu oldu. Aygül Yılmaz, İHA
muhabirine yaptığı açıklamada,
hem çalışıp hem de okuduğunu
ifade ederek, hayalindeki işi
yaptığını söyledi.
Kreşe ben ilk aşçı olarak
başladığını belirten Yılmaz,
"Lise mezunu bile değilim.
'Ben ne yapabilirim' diye
düşünürken sonra buraya aşçı
olarak başladım. 2,5 yıl çalıştım
burada ama lise terktim, okuldan
ayrılmıştım. Sonra lisenin
kapısından döndüm dedim
ki 'yaşım 40 oldu unuttun her
şeyi' diyerek kayıt olmadan
geri geldim. Sabaha kadar
uyuyamadım. Ertesi gün tekrar

gittim 'ne kaybederim' dedim.
Kaydımı yaptırdım. 4 yıllık
bitirmem gereken liseyi 2 yılda
bitirdim hem çalışıyorum bu ara.
Kendimi denemek için üniversite
sınavına girdim. Soruları
okudum sonuna kadar yaptım"
dedi.
"ŞIMDI KENDI OKULUM
KENDI ÇOCUKLARIM VAR"
Üniversite sınavından iyi
puan alarak Çocuk Gelişim
Bölümünü kazandığını dile
getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Onu da severek okumaya
başladım. Sonra dedim ki
'artık bu bir işaret' çocukları
çok seviyorum. Çünkü son
çalıştığım yerde şunu diyordum;
profesyonel bir mutfakta
çalışıyordum. Anaokulunda
çalışmak istiyorum ben hep.
Oradan çıkıp anaokuluna aşçı
olarak çalışmak istiyordum.
Bir ay sonra da kendi okulum
oldu. Allah yardım etti, çok
istedim çok hayalini kurdum.
Şimdi kendi okulum kendi
çocuklarım var. Onlarla çok
mutluyum. Eğitim ile alakalı hep
bir şeyler yapmak istiyorum.
Kendi çocuklarımı okuttum.
Çocuğum öğretim görevlisi.
Oğlum mimar. Küçük oğlum
üniversiteye hazırlanıyor. Kimse
vazgeçmesin." İHA

2 ASIRLIK CAMi DUVAR

SÜSLEMELERI ILE DIKKAT ÇEKIYOR
Yozgat’ta 221 yıl önce inşa
edilen ahşap işlemeleri, el işi duvar
süslemeleri ve barok tarzı motiflerin
bulunduğu tavan mimarisi ile dikkat
çeken Başçavuşzade cami görünümü
ile dikkat çekiyor.
Yozgat’ın İstanbulluoğlu
Mahallesinde kesme taştan kareye
yakın dikdörtgen planlı tarihi
Başçavuşzade cami, mimari ve
içyapısıyla iki asırdan beri hizmet
vermeye devam ediyor. Duvar
çizimleriyle Anadolu’daki tarihi camiler
içerisinde farklı bir öneme sahip
olan 2 asırlık ibadethane, dışarıdan
bakıldığında sade yapısına karşın
içerisine girildiğinde duvar ve tavan
süslemeleriyle ziyaretçilerini adeta
büyülüyor. Miladi 1215 hicri ise 1800
yılında
Yozgat’ın köklü ailelerinden
Çapanoğlu Süleyman Bey'in Başçavuşu
olan Halil Ağa tarafından yaptırılan

caminin duvarlarında kalem işlemeli
doğa manzaraları, gül ve çiçek motifli
kır yapıları, köşkler, çadırlar, köprüler,
yel değirmenleri, dereler, çeşmeler,
küçük camiler ve kepenklerini açmış
dükkânlar yer alıyor. Caminin tavanında
ise barok tarzı motifler yer alıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
2010-2011 yıllarında restore edilen
camide vatandaşlar huşu içerisinde
ibadetlerini sürdürmeye devam ediyor.

YERKÖY DEVLET HASTANESİ
ÇATI ONARIMI YAPIM İŞİ
DÜZELTME İLANI
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhale Kayıt Numarası: 2021/749324
Yayınlanan Gazeteler: Yozgat Merkez
Çamlık Gazetesi ve Yozgat Yerköy Yerköy
Gazetesi
3- İhalenin
b) Tarihi ve saati: 08.12.2021 - 14:00
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ILN01498286

Cami cemaatlerinden Kamil Kılıç,
“Camide huşu içerisinde namazımızı
kılıyoruz, daha önce böyle bir cami
görmemiştik, motif ve süslemelerine
hayran kaldık. Ecdadımız çok güzel
yapmış biz de sahip çıkıyoruz” dedi.
Asırlık caminin tarihi ile ilgili bilgi
veren cami İmam Hatibi Hüseyin
Gündüz ise “Başçavuş cami hicri 1215,
miladi 1800 yıllarında yaptırılmıştır.
Camimiz kareye yakın dikdörtgen
planlıdır. Camimizin duvarları çiçek
motifleriyle süslenmiştir, tavanı
ahşaptır. Gelen bütün misafirler
camimize hayran kalıyor. Camiye
gelen vatandaşlar huzur içinde namaz
kılıyorlar. Başçavuş camimiz gerek
süslemeleri gerekse ahşap yapısıyla
çok güzel bir cami. Bize ecdat
yadigarı, camimize gelen vatandaşlar
bir çiçek bahçesindeymiş gibi huşu
içinde namazlarını kılıyorlar” şeklinde
konuştu. İHA

ÇAĞDAŞ SIMITÇIYE YENI ARABA
Yozgat’ta yaklaşık 20 yıldır
kravatlı ve takım elbiseli
olarak simit satan Memiş
Kaplan, Yozgat Belediyesi
tarafından kendisine hediye
edilen yeni simit arabasında
simitlerini satmaya başladı.
Yazın beyaz kışın ise siyah
takım elbise giyen simitçi
Memiş Kaplan, hijyen
kurallarına da verdiği önemle
örnek bir davranış sergiliyor.
Murat KARATEKİN

ŞEHIT AYBÜKE ÖĞRETMEN

MEZARI BAŞINDA ANILDI
Batman'ın Kozluk ilçesinde
terör örgütü PKK üyelerinin
açtığı ateşle aracında şehit
edilen müzik öğretmeni Şenay
Aybüke Yalçın, 24 Kasım
Öğretmenler Günü'nde Çorum
Osmancık ilçesinde bulunan
mezarı başında anıldı.
24 Kasım Öğretmenler
Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk
sunulmasının ardından İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
şehit öğretmenin mezarı başında
anma programı düzenlendi.
Törende konuşma yapan
Osmancık Kaymakamı Ayhan
Akpay, “Şenay Aybüke
öğretmenimiz hayatının
baharında terör örgütü PKK
tarafından şehit edildi. 24 Kasım
Öğretmenler Günü vesilesiyle
onun aziz hatırasını yaşatmak
için öğrencilerimizle birlikte
geldik. Şehidimizi bir kez
daha anmak için buradayız.
Tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Bu saldırıyı
gerçekleştirenler tarihin karanlık
çöplüğünde anılacak. Ama
Şenay Aybüke öğretmenimizin

yetiştirdiği çocuklar ve Şenay
Aybüke öğretmenimiz hayırla
yad edilecektir. Bu saldırıyı
gerçekleştirenler en ağır cezayı
hem bu dünyada hem ötür tarafta
alacaklardır. İlçemizde Şenay
Aybüke öğretmenimizin ismini
her yerde öğrencilerimizle
birlikte yaşatmaya çalışıyoruz.
Aziz hatırasını sonsuza kadar
devam ettireceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Ahmet
Gelgör ise, PKK terör örgütü
tarafından hayatının baharında
müzik öğretmenimiz Şenay
Aybüke öğretmenin şehit
edildiğini hatırlatarak, “Şehit
Şenay Aybüke öğretmenimiz
aziz hatırasını bize bir harf
öğreten tüm öğretmenlerime
teşekkür ederek günlerini
kutluyorum” diye konuştu.
Törene Emniyet Müdürü
Haluk Karslıoğlu, Jandarma
Komutanı J.Ü.Tğm. Nuri Uyar,
Milli Eğitim Müdürü İdris
Makineci, Siyasi Parti ve çeşitli
sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İHA
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Vali Ziya Polat’tan, Yozgatspor mesajı

“KiMSENiN DEĞiL,

ÇOCUKLAR
ANNELERIYLE
BIRLIKTE
PILATES
YAPIYOR

ŞEHRiN TAKIMI”

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığında açılan
pilates kursu sürüyor. Pilates eğitmeni
Banu Kevser Gezergün, haftanın beş günü
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda pilates
eğitimlerini sürdürüyor. Daha önce sadece
annelerin katıldığı eğitimlere, çocukları da
dahil edildi. Minikler anneleri ile birlikte
pilates yapıyor.
HEM ÇOCUKLAR
HEM DE ANNELER MEMNUN
Ev hanımlarının işten dolayı çocuklara
yeterince zaman ayıramadığını, bu etkinlikle
kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Banu
Kevser Gezergün, pilates eğitimine katılan
anne ve çocuklarının mutlu oluğunu dile
getirdi.
Gezergün, “Daha önce eğitimlerimize
sadece anneler katılıyordu. Farklı bir açılım
yapıp çocukları da eğitimlerimize dahil ettik.
Böylece hem anneler hem de çocuklar mutlu
oldu” dedi. Murat KARATEKİN

Yozgatspor’un şehrin takımı oluğuna vurgu
yapan Vali Ziya Polat, “Bu takım şehrin takımı.
Ne Vali’nin, ne Belediye Başkanının takımı
değil. Bu şehrin takımı. Şehirdeki herkes
sizi seviyor. Hep beraber Yozgatspor’u hak
ettiği yere taşıyacağız. İşimiz top oynamak.
Keyfini çıkarmak, keyfine bakmak. Ve bu şehri
tanıtma göreviniz var. Oynadığınız futbolla,
sportmenliğinizle genç kardeşlerinize örnek
olacaksınız. Birbirinize saygı göstereceksiniz,
rakibinize saygı göstereceksiniz. Sizlere ligde
başarılar diliyorum” dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan’da,
“Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat bugünkü
antrenman sonrasında takımımızı ziyaret ederek
futbolcularımıza tatlı ikram etti ve başarılar
diledi. Sayın Valimize bu ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlusu Polat
Özkan’da Vali Ziya Polat’a teşekkür etti.
Murat KARATEKİN

Yozgat Valisi Ziya
Polat, Bölgesel
Amatör Lig 5. Bölge
3. Grupta mücadele
eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959
FK’nın antrenmanını
ziyaret etti.
Vali Polat, Teknik
heyet ve sporculara
tatlı ikramında
bulundu.
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Pandemi sonrasında yeniden başladı

BAŞLAMA VURUŞU

VALİ POLAT’TAN
2021-2022 Eğitim, öğretim
yılı faaliyet programında yer
alan Okul Sporları bir buçuk yıl
aradan sonra yeniden başladı.
38 farklı branşta oynanacak
olan okul sporlarını başlama
vuruşunu Vali Ziya Polat yaptı.
Yozgat dış sahada ki Okul

Sporları açılışına Ayfen Yozgat
Fen Lisesi ile Şehit Mustafa
Arslan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi arasından
oynanan futbol müsabakası ile
start verildi. Okul sporlarının
açılışında Gençlik ve Spor
İl Müdürü Rasim Parlak, İl

Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı ile Okul Sporları İl
Temsilcisi Abdullah Ceyhan’da
hazır bulundu. 2021-2022
Eğitim, öğretim yılı faaliyet
programında okul sporları
38 farklı branşta yıl boyunca
sürecek. Murat KARATEKİN

POLAT HOCA’YA MORAL
Yozgatspor 1959
FK Teknik Sorumlusu
Polat Özkan, Tun-Çay
ocağından taraftarla
buluştu. Çıktığı iki maçta
iki galibiyet alan Özkan’a
taraftarlar moral verdi.
Kırmızı-siyahlı renklere
gönül veren taraftarlar
Polat Özkan’ı çiçekler ve
konfetilerle karşıladı.
Yozgatspor 1959 FK
taraftarları Teknik Sorumlu
Polat Özkan, kendisini
mutlu eden taraftarlara
teşekkür etti.
Özkan, hep birlikte
Yozgatspor’u hak ettiği
yere taşıyacaklarını belirtti.
Murat KARATEKİN

