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GiMAT, TAM KAPANMAYA HAZIR
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın tam
kapanma açıklamasının
ardından marketler de
çalışma saatlerini
buna göre düzenledi.

KADIN KOOPERATiFLERiNE

HiBE DESTEĞi

Ticaret Bakanlığı tarafından Yozgat’ta
bulunan iki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatiflerine hibe desteği verildi. Yöresel
ürün üreten Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi ile Boğazlıyan Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifinin projeleri
Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi. 4'TE

Doğan Başkan’ın acı günü
Doğankent Belediye
Başkanı Doğan Sungur’un kız
kardeşinin eşi Arif Türker,
korona virüs nedeniyle
hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayatını
kaybeden Türker’in
vefatını Doğankent
Belediye Başkanı
Doğan Sungur şöyle
duyurdu. >> 4'TE

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

Oktay'ın selamını alan Hatice Teyze;

O BENİM EVLADIM

ALLAH ESİRGESİN!

Pandemi döneminde özellikle
uzaktan alışverişin de önemi arttı.
Yozgat’ın marketi Gimat Marketler
Zinciri bu anlamda hayata geçirdiği
şimdikapıda.com ile vatandaşlara
hizmet vermeye devam ediyor.
Yozgat’ta vatandaşları sakin
olmaya davet eden Gimat Marketler
Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Zafer
Özışık, “Hemşerilerimizi bu süreçte
panik yapmamaya davet ediyorum"
diye konuştu. >>> 2'DE

Çamlık TV Ramazan Özel programında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay’ın konuk olduğu bölümde
Yozgat ve 13 ilçeden mesajlar
Oktay’a iletilmişti. Yozgatlı 92
yaşındaki Hatice Arslan da Oktay’a
mesaj göndermişti. Özellikle
Hatice Teyze’nin mesajı ile
duygulanan Oktay ‘Ben sana
kurban olurum’ demişti. > 4'TE

TAM KAPANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Ramazan Ayı’nın ikinci bölümünü ve Ramazan Bayramı’nı
kapsayan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.

İNSİDANS HARİTASI YAYIMLANDI

ZİNCİR MARKETLER PAZAR KAPALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100
bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını
gösteren insidans haritasını yayımladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım
sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen
haftalık vaka sayısını gösteren insidans
haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve
kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek.
Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre
mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu
fedakarlığın sonu bayram olsun” dedi. 3'TE

Artan korona virüs vakaları sonrası tam kapanma
kararı alındı. 17 gün devam edecek olan kararın
detayları genelgeyle 81 il valiliğine gönderildi. Tam
kapanma sonrasında vaka sayılarının 5 binin altına
düşmesi hedefleniyor. Genelgeye göre sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market,
manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00
saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar
ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç)
ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip ve online sipariş firmaları
evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

ESNAF DESTEK BEKLiYOR

Ömer Lütfi Zararsız

vefat etti
Daha önce
Yozgat Müftülüğü
ve Geçmiş
dönem Yozgat
Milletvekilliği
görevlerinde
bulunan,
Yozgat’ın önemli
şahsiyetlerinden
ve alimlerinden
Ömer Lütfi
Zararsız, vefat
etti. >> 2'DE

Bozok Esnaf Sanatkar ve Kredi
Kefalet Kooperatifi 'de Yönetim
Kurulu Başkanı Şenol Ayaroğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı
tam kapanma sürecinde esnafın
destek beklediğini söyledi. Pandemi
döneminde en fazla küçük esnaf ve
sanatkarın sıkıntı yaşadığını anlatan
Ayaroğlu, “Esnaf ve Sanatkarın

uzunca bir zamandan bu yana
işyerlerinde sağlıklı çalışamadıkları
ödemelerini yapamadıkları kiralarını
ödeyemedikleri borçlarının ertelenerek
katlandığı bilinen bir gerçektir.
Elbette Pandemi vesilesiyle salgının
ciddi manada arttığı şu günlerde tüm
milletimizin sağlığı için tam kapanma
bir gerekliliktir" dedi. 3'TE

"ALLAH ESNAFIN

İŞ YAPAMIYORUZ

YARDIMCISI OLSUN"

Yozgat Kahveciler ve
Lokantacılar Odası Başkanı
Eyüp Coşgun da bu
dönemde en fazla esnafın
sıkıntı yaşadığını söyledi.
Önceliğin sağlık olduğunu
ancak bu anlamda esnafa

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Atilla Saygı,
kapanmaların gerektiği olduğunu ancak bu
durumun küçük esnafı büyük sıkıntıya uğrattığını
belirterek, “Kapanmalar küçük esnafımızı baya
mağdur durumda bırakıyor. Hastalığa engel
olmak için de böyle bir kapanma gerekiyordu.
Ama bunun karşılığı olarak küçük esnafımıza
devletimizin destek vermesi lazım" dedi. 3'TE

gerekli desteğin de yapılması
gerektiğine işaret eden Coşgun,
“Dün itibari ile açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanımız tarafından.
Perşembe günü itibari ile 21
gün tam kapanma yaşayacağız"
diye konuştu. >> 3'TE

EN
BUYUK
HAYALiNi ACIKLADI

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

10. kez Avrupa
Şampiyonu olan
milli güreşçi Rıza
Kayaalp, en büyük
hayalini açıkladı.
8'DE

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07

KROM RAF - KROM DOLAP - YEDEK PARÇA PROJE - BULAŞIKHANE EKİPMANLARI - TEL RAFLAR
BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
ÇAY MAKİNESİ - PORTAKAL SIKMA - BULAŞIK MAKİNESİ - FIRIN - OCAK - BAR BLENDER - FRİTÖZ
DOLAP - DÖNER OCAĞI - SALAMANDER - TOST MAKİNESİ - ÇAY MAKİNESİ - EKMEK KIZARTMA

SATIŞ - TEKNİK SERVİS
YEDEK PARÇA PROJE

PORTAKAL SIKMA - AYRAN MAKİNESİ - SALEP VE SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ - SU SEBİLİ
HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA

6'DA

Taşköprü Mh. Şeyhzade Cd. Çamlık Sitesi C Blok (Eski hastane yolu)
Şeyh Ahmet Efendi Camii Karşısı YOZGAT/MERKEZ

BOĞAZLIYAN BELEDiYESi'NDEN

‘DESTEK HiZMET BiRiMi’

GÜNCEL
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Devlet Arşivleri Soykırıma Cevap Veriyor?

AHMET
SARGIN
Başbakanlık Devlet
Arşivleri, 1910-1922
yılları arası Anadolu'da
523.000.955 Türk'ün
Ermeni çeteleri tarafından katledildiğini belgeleriyle ortaya koydu.
Ermeni çetelerinin
katliamları; tarih, yer
ve isim olarak tek tek
açıklandı. Ermeniler,
yıllardır sözde soykırımı iddialarıyla dünya
kamuoyunu yanlarına
çekmeye çalışırken,
resmi belgeler ise
Türkler`in katledildiğini gösteriyor.
Erzurum'un Pasinler
ilçesindeki Porsuk köyünde yaşanan katli-

amda 13-14 yaşlarında
olan Ahmet Tohumcu
da o dönem Ermeni
çetelerinin yaptıklarının insanlık dışı olduğunu dile getirdiği
söyleşi ise o günleri en
acı çıplaklığıyla ortaya
koymuştur. Amcasının
kızını bulmak için babasıyla birlikte Pasinler'e gittiklerini anlatan
Tohumcu, o gün yaşadıklarını şu cümlelerle
aktarıyor:
"Ermeniler çekilmiş.
Amcamın kızını bulmak için Hasankale'ye
bakmaya gittik. Bir
baktık ki adım atılmıyor. Bir kapı yukarı
gittik bütün cenaze.
Babamla amcam ölüleri arabaya koydular.
Cesetlerin altından
7-8 yaşında bir çocuk
çıktı. Ben tuttum, su
içirdim. Sonra tandır
başında 4 yaşında bir
çocuk, süngülemişler
ama ölmemiş. Amcam
su vermemi istedi. Su
verdim, gözlerini açtı.

'Beni öldürmeyin' dedi.
'Biz öldürmeyiz, Müslümanız' dedik.
Sonra bir eve gittik.
Baltayla kütük getirmişler, kütüğün üstünde boynunu vurmuşlar. Kelle bir tarafta,
gövde bir tarafta. O
gün akşama kadar
500-600 adam taşıdık.
O gece gözümü her
yumduğumda cenazeler gözümün önüne
geldi. Hasan Kalesi'ni
kılıçtan geçirmiş, baltalamışlar. Bunların
bize verdikleri zarar,
zahmet, hiç bir kitapta
yok. Hiçbir kitap bunu
kabul etmez. Diyelim
ki esir aldın, böyle mi
yapman lazım?
Törpü köyününün
de bir tane cıvıldayanı
kalmamış. Erdürüm
köyü de Hasankalesi
gibi. Her yeri yakmışlar, baltalamışlar. Biz
ne yaptık ki Ermenilere? Hiçbir şey yapmadık hatta 'komşu' diye
ekmek verirdik. Erme-

ninin Türklere verdiği
zararı hiçbir millet
vermedi."Iğdırlı Köy
sakinlerinden Feramez
Duman (68), gazetecilere yaptığı açıklamada, babası Hüseyin'in,
Ermeni çetecilerinden
kaçmayı başaran tek
kişi olduğunu anlattı. Babasının olaylara
tanıklık ettiğini ve köyde büyük bir katliam
yaşandığını belirten
Duman, "Köydeki herkesi camide toplamışlar önce. Zorla toplamışlar herkesi. Babam
da kötü bir şeyler olacağını hissederek kaçmayı başarmış" dedi.
Duman, camide
toplanan 51 kişinin
daha sonra ellerinden bağlanarak anıt
mezarın yanındaki su
kuyusuna getirildiğini
aktardı. Ermeni çetecilerinin topladıkları
51 kişiyi su kuyusuna
attıp üstünü örttüğünü ifade eden Duman,
şunları anlattı:

"51 köylümüz, bu
su kuyusunda can
verdi. Hemen anıt
mezarın yanında su
kuyusu vardı, hepsini canlı canlı içine
atmışlar. İki kişiyi de
başını keserek öldürmüşler. Babam son
anda ellerinden kurtulmuş. Diğer 51 kişiyi
ellerinde tutabilmek
için babamın peşinden gitmemişler. Eğer
kaçmasaydı babam da
bu su kuyusunda can
verecekti." "Asıl katliam Müslüman Türklere
yapıldı"
Iğdır Azerbaycan
Evi Derneği Başkanı
Serdar Ünsal da Doğu
Anadolu Bölgesi'nde
Türklere ait çok sayıda
toplu mezar bulunduğunu kaydetti. Sözde
soykırım iddiasının büyük bir yalan olduğunu
belirten Ünsal, "Buna
rağmen siyasi çıkarlar için bu yalanlar
doğruymuş gibi kabul
ediliyor. Asıl katliam

burada Müslüman
Türklere karşı yapıldı"
diye konuştu.
Ünsal, Iğdır'a bağlı
çok sayıda köyde toplu
mezarlarda yüzlerce
Müslüman Türk'ün
kemiklerinin bulunduğunu vurgulayarak,
"Burada da 51 vatandaşımız, su kuyusuna
atılarak katledildi.
Bunun belgeleri tarih
arşivlerinde var. Buna
rağmen tüm dünya
zalim Ermenistan'dan
yana tavır almaktadır"
şeklinde konuştu.
Anadolu da Ermenilerin mezalimlerini
anlatan yüzlerce olay
tanıklarıyla birlikte
belgelenmiştir. Bu belgeleri görmemezlikten
gelen Avrupalılar tek
taraflı bir baskı uygulamakta ve yalan yanlış bilgilerle Türkleri
suçlamaktan geri durmamaktadırlar. Çünkü
amaçları üzüm yemek
değil bağcıyı dövmektir. Daha dün Avrupa

da Ermeni çetelerince
Türk diplomatlarına
düzenlenen saldırı ve
katliamları ne çabuk
unuttunuz? Gözünüz
kör, kulağınız Sağır
mıydı? Bosna’da Karabağ da, Hocalı’da katledilen Türk ve Müslümanlar sizce insan
değil miydi?
Bunlar Türklere
karşı üç maymunu
oynuyorlar, görmedik,
duymadık, bilmiyoruz diyorlar. Türkler
soykırım yaptı! Yalanı
ile dünya kamuoyunu
oyalamaya çalışıyorlar.
Ama yemezler; yalanlarını paçavra gibi suratlarına çarpacağımız
yüzlerce- binlerce belgemiz mevcuttur! Tarih yazmak siyasetçinin işi değil tarihçilerin
işidir. Amerika soykırımı kendi geçmişinde
arasın!..Afganistan’da,
Suriye ‘de, Irak’da,
Afrika’da, Japonya’da
yaptığı katliamların
hesabını versin!

GiMAT, TAM KAPANMAYA HAZIR
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın tam
kapanma açıklamasının ardından
marketler de çalışma saatlerini
buna göre düzenledi.
Pandemi döneminde
özellikle uzaktan alışverişin
de önemi arttı. Yozgat’ın
marketi Gimat Marketler
Zinciri bu anlamda
hayata geçirdiği
şimdikapıda.com
ile vatandaşlara
hizmet
vermeye
devam
ediyor.

PANİK OLMAYALIM
Yozgat’ta vatandaşları sakin
olmaya davet eden Gimat Marketler
Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Özışık, “Hemşerilerimizi
bu süreçte panik yapmamaya
davet ediyorum. Yozgat halkın
yetecek kadar gıdamız var.
Mersin’deki toptancı halindeki
şubemiz çalışıyor. Sebze meyve
et konusunda, gıda konusunda
sıkıntımız yok. Hemşerilerimiz
rahat olsunlar. Vatandaşlarımızdan
ricam şu. Akşam iftar vaktinde değil
de mağazalarımız sabah 10’da
açılıyor. Alışverişi sabah saatlerinde
yapsınlar. İftardaki yoğunlukta bulaş
riskini sıfıra indirelim. Mümkün
olduğu kadar da sanal marketten
alışveriş yapsınlar. Markete
geldiklerinde de lütfen erken
saatte alışverişlerini yapsınlar.
Alışverişe kaosa dönüştürmeyelim.
Gerekli tedbirleri aldık. Biz işimizin
başındayız. Bu işin hem ticaretini

yapıyoruz hem de Allah rızası için
yapıyoruz. Fiyatlarımızda da artış
filan söz konusu değil. Sanal market
alışverişinde vatandaşlarımızın
aldığı ürünler bizlere emanet biz de
emanete sahip çıkıyoruz. O yüzden
en kaliteli en iyi ürünleri seçerek
gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
BULAŞI AZALTALIM
Gimat Mazağa Müdürü Cengiz
Taşdemir de vatandaşları iftar
saatlerinden ziyade saat 10 ile
14 arasında alışveriş yapmaya
davet ederek, “Biz öncelikle
vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz.
Biz sabah 10’dan akşam 6’ya kadar
hizmet veriyoruz. Bizim en sakin
saatlerimiz sabah 10 ile öğleden
sonra 14 arası oluyor. Bu saatler
arasında insanlarımız gelirse daha
iyi olur. İftar saatlerinden ziyade bu
saatlerde gelirlerse hastalığın bulaş
riski açısından önem arz ediyor”
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Ömer Lütfi Zararsız

vefat etti

Daha önce Yozgat Müftülüğü ve
Geçmiş dönem Yozgat Milletvekilliği
görevlerinde bulunan, Yozgat’ın
önemli şahsiyetlerinden ve
alimlerinden Ömer Lütfi Zararsız,
vefat etti.
Zararsız’ın vefatı Yozgat’ta derin
üzüntüye neden oldu. Bir çok kişi
sosyal medya hesaplarından Ömer
Lütfi Zararsız için taziye mesajı
yayınlandı.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah’tan rahmet,
ailesi, sevenleri ve yakınlarına baş
sağlığı dileriz. Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
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

KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ 0507 551 25 86

BASIM YERİ

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

Alış: 677,25
Satış: 716,00

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,45

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

16/3
23/10
24/8
22/9

DAMLA
ECZANESİ
DERYA ECZANESİ
Aşağınohutlu Mah.Lise Cad.
Çelikkayalar İşhanı No:7/C

TEL: 502 03 33

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,81
Satış: 8,87

Çeyrek Altın

14/-1

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:04 05:38 12:43 16:31 19:39 21:07

Kapanma(yacağız)!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Türkiye pandemi
sürecinin en uzun kapanma sürecini yaşayacak.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar
karşısında son çare
olan kapanma şıkkını
istemeye istemeye
de olsa uygulamaya

koydu.
Şartları vatandaş
adına imkansız kılmadan bir kapanma nasıl
olurun üzerinde düşünülerek hazırlanmış
içeriği.
Tam kapanma,
ismi ağır lakin uygulamada çok da ağır
bir sistem değil.
Kısa süreli de olsa
daha önce uygulamalı
olarak gördük, yaşadık, zafiyetlerini de,
avantajlarını da biliyoruz pekala.
Tüm yük bu süreçte yine polis ve askerin üzerinde olacak.
Özellikle şehir merkezinde polis denetleyecek ama vatandaş

tam kapanma(!)nın
sağladığı zafiyetlerle
sokakta olacak.
Alışveriş bahane
sokakta gezinti şahane tarzından bir
görüntü çıkacağı muhakkak.
Peki ne olacak?
Tam kapanma mı,
yarı zamanlı kapanma
mı ortaya çıkarak?
Kamudaki çalışma
sisteminin kısıtlanması bu süreçte yoğunluğu biraz olsun azaltacak mı, evet!
Seyahat ve özellikle otel hizmetlerindeki
daralma da bir şekilde
yoğunluğu düşürecek.
Ancak tam kapanma ne pahasına olur-

sa olsun yaya olarak
bozulacak.
Alışveriş saatlerinin kısıtlı olması da
cabası, marketlerde
yoğunluk oluşturacak.
Daha önce de tecrübe
ettik, insanlar sokağa
çıkma kısıtlamasını
veya tam kapanmayı
ya dünyadan soyutlanmak olarak görüp
alışverişi yağmaya
dönüştürüyor ya da
bir şekilde kuralları
alt üst etmeyi başarıyor.
Evet sıkıldık, bunaldık, yeter artık
diyecek durumdayız.
Ama çare…
Vaka sayıları ortada, vefat edenleri,

ağır hasta oranlarını
görmek dahi istemiyoruz.
Gerçekler kabullenilir gibi değil ama
gerçek.
Bir de kapanma
sürecinin ekonomik
yansımaları var!
Mal canın yongası
derler ya, Mübarek
Ramazan ayında iş
yerleri kapanacak esnafın ‘tam kapanma’
kararı karşısında adete nefesi kesildi.
Yarına dair zaten
hesap yapamaz durumda, evine ekmek
götürebilmenin derdi
ile dertlenirken, iş
yeri kirasını, ev giderlerini, ailesinin rızkını

çıkarma konusunda
sürecin neden olduğu
acizliği yaşayan esnaf
ne olacak?
Paylaşma ayında
paylaşacak rızkı olmayan esnaf, ya da
dar gelirli vatandaşın
hali ne olacak?
Aslında en başından beri aynı sorular!
Devlet destekleri
amenna lakin taşıma
suyla nereye kadar.
Yeter mi, yetmez,
yetmeyecekte.
Tam kapanma kararı daha önce olsa iyi
olur muydu?
Bu günleri yaşar
mıydık?
Dünyanın ekonomi
gerçekleri her ülkeyi

olduğu gibi ülkemizi
de tesiri altına alıyor
maalesef!
Fakat şu bir gerçek
ki, kapanma kararları sonuçları itibari
ile şuana kadar tam
anlamıyla bir rahatlama getirmedi. İçinde
bulunduğumuz süreç
tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizi de
öylesine çıkılmaz bir
viraja getirdi ki ne
olursa olsun böyle bir
karar çıkmak zorundaydı.
Bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin.
Tam kapanma bize
ders olmaz ise hesabı
yine ağır ödeyen biz
vatandaşlar olacağız.

TAM KAPANIYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Ramazan Ayı’nın ikinci bölümünü ve Ramazan Bayramı’nı
kapsayan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.
Artan korona virüs vakaları sonrası tam kapanma
kararı alındı. 17 gün devam edecek olan kararın detayları
genelgeyle 81 il valiliğine gönderildi. Tam kapanma
sonrasında vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi
hedefleniyor.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR KAPALI
Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi
ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanması
ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market,
manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap,
kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/
adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda

belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın
altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri
kapalı kalacak.
İNSİDANS HARİTASI YAYIMLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa
karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans
haritasını yayımladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa
karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans
haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar
etkisini daha çok gösterecek. Evimiz en güvenli kalemiz.
Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu
fedakarlığın sonu bayram olsun” dedi. Bakan Koca’nın
açıkladığı verilere göre Yozgat’ın 100 bin nüfusa karşılık
gelen vaka sayısı 388,93 oldu. Eda DEMİREL

ESNAF DESTEK BEKLiYOR
Bozok Esnaf Sanatkar ve Kredi Kefalet
Kooperatifi 'de Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
Ayaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı
tam kapanma sürecinde esnafın destek beklediğini
söyledi. Pandemi döneminde en fazla küçük esnaf
ve sanatkarın sıkıntı yaşadığını anlatan Ayaroğlu,
“Esnaf ve Sanatkarın uzunca bir zamandan bu
yana işyerlerinde sağlıklı çalışamadıkları
ödemelerini yapamadıkları kiralarını
ödeyemedikleri borçlarının ertelenerek
katlandığı bilinen bir gerçektir. Elbette
Pandemi vesilesiyle salgının ciddi
manada arttığı şu günlerde tüm
milletimizin sağlığı için tam kapanma
bir gerekliliktir. Bu gerekliliğe ne
kadar inanıyorsak, bu kapanmayla
esnaf ve sanatkarın yaşamakta
olduğu sıkıntıların daha da
büyüyeceği de açıktır. Bu anlamda
daha önce devletimizin yaptığı çeşitli
destekler olmuştur. Elbette yapılan

tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Ancak tam
kapanmayla birlikte işini yapamayacak olan ve zaten
sıkıntı içinde sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkâr için
acil hızlı ve yeterli bir destek paketi açıklanması
gerektiğini düşünüyoruz. Eğer süratle bir önlem
alınmaz esnaf ve sanatkara yeni bir destek sağlanmaz
ise bu tam kapanma birçok sektörde birçok esnafın
tam kapanması anlamına gelecek ve korkarım bir
daha birçoğunun iş yerlerinin açılması mümkün
olmayacaktır. Devletimizin bu konuda yapacağı
desteğe en çokta bu günlerde küçük esnaf ve
sanatkâr olarak ihtiyacımız var. Bu konuda tüm esnaf
ve sanatkâr bir müjde beklemektedir. Her zaman yük
alan, sosyal sorumluluk anlamında üzerine düşeni
yapan, devletinin yanında milletinin hizmetinde olan
esnaf ve sanatkarın bu desteğe ihtiyacı vardır. Allah
yar ve yardımcımız olsun. Devlet millet el ele gönül
gönüle bu zor günleri de aşacağımıza inancımız
tamdır. En kısa zamanda işlerimizin başına normal
yaşantımıza dönmek ümit ve duasıyla” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

VATANDAŞ NE DİYOR?

İŞ YAPAMIYORUZ

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı
Atilla Saygı, kapanmaların gerektiği
olduğunu ancak bu durumun küçük
esnafı büyük sıkıntıya uğrattığını
belirterek, “Kapanmalar küçük
esnafımızı baya mağdur durumda
bırakıyor. Hastalığa engel olmak için
de böyle bir kapanma gerekiyordu.
Ama bunun karşılığı olarak küçük
esnafımıza devletimizin destek
vermesi lazım. Bize kapat diyor
kapatıyoruz. Ama karşılığı yok,
işimiz yok. Bir iş yapamıyoruz.
Kiramız, Vergimiz, sigortalarımız var.
Çocuklarımız var ev geçindiriyoruz.
Küçük esnafımızın tam destek

verilmesini istiyoruz. Kapanmalar
zaten hafta sonu olacak şekilde
uygulanacak bildiğimiz kadarıyla.
Daha net olarak bize bir şey
gelmedi. Mesela bugün çiçekçi
arkadaşlar aradı. Anneler günü
var. Bu arkadaşlarımız toptan çiçek
alacaklar ki anneler gününde bunu
elden çıkartsınlar. Bize biz bilgi
gelmediği için bir şey diyemiyoruz.
Arkadaşlarımız açık olup
olmayacakları da belli değil. İnşallah
iyi olur. Bu hastalıktan kurtulmak
için sebep ve vesile olur. Allah yar
ve yardımcımız olsun” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL

Kenan Karacaoğlan:
Çözüm olacağına pek
inanmıyoruz. Etrafımıza
baktığımız zaman vatandaş
şuanda akın akın alışveriş
yapma telaşında. Zaten
esnaf bitik vaziyette. Millette
para yok. Şimdi ellerindeki
son kuruşlarına kadarda
alışverişe harcıyorlar.

Raşit Akça: Bence olabilir.
Neden olmasın ki. Ama
belki de olmayabilir. Tam
kapanma insanlara mağdur
ediyor. İşinden gücünden
ediyor. Tam kapanma ile
hastalığı azaltabilir.

Raşit Akça: Bence olabilir.
Neden olmasın ki. Ama
belki de olmayabilir. Tam
kapanma insanlara mağdur
ediyor. İşinden gücünden
ediyor. Tam kapanma ile
hastalığı azaltabilir.

Şevket Kızıl: Asla olmaz.
Bu şey olduktan sonra
olmaz. Milleti görüyorsun
herkes kapıda. Pandemiden
dolayı önlem alıyor. Oraya
çıkıp millete nutuk veriyor.
Kapatma kararı aldı ama ne
yardımı ne bir şey var.

"ALLAH ESNAFIN
YARDIMCISI OLSUN"

Yozgat Kahveciler
ve Lokantacılar Odası
Başkanı Eyüp Coşgun
da bu dönemde en fazla
esnafın sıkıntı yaşadığını
söyledi. Önceliğin sağlık
olduğunu ancak bu anlamda
esnafa gerekli desteğin
de yapılması gerektiğine
işaret eden Coşgun,
“Dün itibari ile açıklama
yapıldı Cumhurbaşkanımız
tarafından.
Perşembe günü itibari
ile 21 gün tam kapanma
yaşayacağız. Zaten bu
hastalığı tamamen esnafın
sırtına bağladık. Esnafı
kapatıp esnafı açıyoruz.
Başka bir şey kalmadı.
Önce sağlık bunda hepimiz
hemfikiriz ama artık
diyoruz ki esnafa kapanma
yapıyorsak bunun yanında
hep birlikte el ele vererek
hem esnafı destekleyelim
hem de bu mücadeleyi el
ele yapalım.
Madem mücadele
yapılacaksa. Küçük
esnaf kapanıyor. Zincir

marketler ağzına kadar
dolu. Hiçbir şey söyleyen
yok. Lokantalar kapatılıyor.
Yol kenarındaki lokantalar
sonuna kadar açık. Anlam
veremiyoruz artık.
Biz hep şunu söylüyoruz.
29 Nisan tarihinde kapanma
olacak. 30 Nisan tarihinde
SSK, Bağkurumuz,
elektrik, su borcu geldi.
Vergiler geldi. Bunları biz
ne ile yatıracağız. Allah
esnafımızın yardımcısı
olsun.
Artık devlet
büyüklerimizden esnafa
destek bekliyoruz. Biran
önce destek paketi
açıklamaları gerekir.
Madem bu bir aylık
kapanmada ne yapılması
gerektiğini bize devlet
büyüklerimiz söylesin. Bizde
geçimimizi öyle sağlayalım.
Ekmek paramızı evimize
mi götürelim. Yoksa diğer
taraftan SKK; Bağkur mu
ödeyelim. Ne yapacağımızı
bizde şaşırdık” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL
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Ruhların özgürlüğü

UĞUR
ÖZBEK
“İç, ruh ya da gönül
dışa, özgürlüğe dille
çıkar.
Dil sustuğunda ya
da susturulduğunda
ruhu ve kalbi hapsetmiş oluruz.
Dilsizlik ruhsuzluktur, ruhun susturulmasıdır. İnsan ruhsuz
yaşayamaz, ruh daima
dille var olur, dille gösterir kendini” Alaattin
Karaca’nın 18.01.2021
tarihli Karar gazetesindeki yazısından bir
alıntıyla başlıyorum
yazıma.

Dil, içerdekini dışarı
çıkarmanın, ele vermenin, gözler önüne
sermenin bir biçimi ve
yöntemi olarak karşımıza çıkar.
Ve bu doğrultuda
kullanılabilecek yöntemlerin en sarih ve
en çarpıcı ve ilk akla
geleni olması münasebetiyle de diğer
yöntem ve biçimlerden
bir parça öne geçtiği
söylenebilir.
Gönülde, ruhda
olanı ifade etmek için
dilin kullanılması da
tek biçimde olmaz;
kimisi türkü söyler
bunun için, kimisi şiir,
kimisi de konuşur ve
belki dili kullanmanın
en yalın hali de budur.
Ama gönülde olan,
susarak ifade edilemez mi? Ruhumuzun
derinliklerinde besle-

diğimiz duygular dile
değmeden bir resimle,
bir müzik enstrümanı
ile ifade edilemez mi?
Çoğu yerde susmak
kelimelerden daha fazla anlama gelmez mi?
Hele tüm sözcüklerimizi, sahip olduğumuzu düşündüğümüz
kelimelerimizi çokça
kullanıp tükettiğimiz
bir zeminde kelime
harcamadan sakinlik
içinde, sükut ederek
durmak bazen daha
fazla anlama gelmez
mi? Ruhumuzun o
esnada, içinde bulunduğu anda “ne”ye ihtiyacı var ise özgürlüğünün orada kilitlendiğini
düşünüyorum.
Herkesin aksini
yaptığı yerde susmak
ve kendine durmak
oldukça zordur.
Tam burada susa-

biliyor muyuz? Ya da
durabiliyor muyuz?
Susmak bir tercih
olarak ortaya konulmuşsa da yine ruhun
ve kalbin hapsedildiğini mi söyleyeceğiz?
Özgürlük tercih
etme olanağına sahip
olmayı ifade eder. Bir
yerde kalmak ya da bir
yere gitmek özgürlüğü, seyahat özgürlüğü olarak; bir inanca
mensup olmak ya da
olmamak ve bu inancın ritüellerini yerine
getirmek inanç özgürlüğü olarak karşımıza
çıkar. Çağımızda yani
herkesin çok fazla konuştuğu ve sükutun
sesinin duyulmadığı,
yani “hiçbir şey bilmiyorlar ve her şeyi
biliyorlar!” dediğimiz
zamanlarda ruhlarımızın biraz sükuta,

biraz suskunluğa ihtiyacı yok mudur? Ve
bu susuş, ruhlarımızın
özgürlüğüne dahil değil midir?
Değişen zeminde
ve zamanda, yaşımıza
ve hayat tecrübelerimize göre bedenimizin
ihtiyaçları değiştiğine
göre ruhumuzun ihtiyaçlarının değişmediğini varsaymak ne
derece makul olur?
Ruhlarımız da değişmekte, hastalanmakta, ihtiyaç duymakta, özlemekte,
arzu etmekte.
Bedenlerimize
odaklandığımız haz ve
hız çağında ruhlarımızın isteklerini ne kadar
da duymaz olduk.
Oysa bize canlılık
veren o’ydu.
Bizi hayatta kılan
o’nun bedenimizde

olmasıydı.
Ruhumuzun bedenimizi terk etmesiyle
ölüm hakikati gerçekleşmiyor muydu?
Ve sonunda bedenlerimiz yok olurken
ancak ruhlarımızın
varolacağı ve varlık
aleminde hayatlarına
devam edeceği, dolayısıyla ölümsüz olanın,
aslolanın ruhlarımız
olduğu gerçeğinin aklımızın bir köşesinden
geçmemesini nasıl da
güzel başarabilmiştik.
Burada düalite yaratmıyorum, bedeni ve
ruhu birbirinden ayrı
olarak görmüyorum elbette. Şuan varlık aleminde varlık kazanmış
olan bizlerin ruh ve
bedenden oluştuğunu,
dolayısıyla bedenden
ibaret canlılar olarak
görülmenin eksikliğine

dikkat çekmek ve öncelenmesi gerekenin,
daha önemli olanın
ruhlarımız olduğunu
vurgulamak istiyorum
sadece.
Benim ruhum benden ne ister? Ruhuma
ne iyi gelir?
Şuan ruhumun
“ne”ye ihtiyacı var?
Bu soruları hiç sorduk mu, içimizden
geçirdik mi?
Asıl ruhları hapsetmenin o’nu duymamak, o’nu hissetmemek, o’na kıymet
vermemek olduğunu
hiç düşündük mü?
“Bırak” dedi meczup
“haddini bilmeyen bir
bedenin ruhu duyacak
kulağı yoktur, beden
ehlileşmeden ruhun
kıymetini bilemez”
e mail:ugurozbek89@gmail.com

Oktay'ın selamını alan Hatice Teyze;

O BENİM EVLADIM ALLAH ESİRGESİN!
Çamlık TV Ramazan Özel
programında Cumhurbaşkanı
Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın
konuk olduğu bölümde Yozgat ve 13
ilçeden mesajlar Oktay’a iletilmişti.
Yozgatlı 92 yaşındaki Hatice Arslan da
Oktay’a mesaj göndermişti.
Özellikle Hatice Teyze’nin
mesajı ile duygulanan Oktay ‘Ben
sana kurban olurum’ demişti.
Çamlık TV ekibi olarak
Hatice Teyzemize Oktay’ın
mesajını ilettik. Hatice Teyze,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın selamına çok sevindiğini
belirterek, “O benim evladım.
Ben ona kurban olurum. Ben onu

VALi POLAT’TAN
GENÇLERE ZiYARET
Yozgat Valisi Ziya Polat,
bir okula asılan ve rüzgardan
katlanan bayrağı düzelten
gençleri evlerinde ziyaret
etti, duyarlı davranışlarından
dolayı tebrik etti. Yozgat’ta
bir grup gencin katlanan
bayrağı düzeltmek için
kendilerini tehlikeye attığı
anlar cep telefonu ile
görüntülendi. İzleyenlere
gurur veren görüntüler
Yozgat’ta şehir merkezinde
bulunan Yavuz Selim
İlköğretim Okulu’nda çekildi.
Okulun dış cephesinde 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısı

ile asılan Türk bayrağı
rüzgarın etkisi ile katlandı.
Mahallenin gençleri katlanan
bayrağı düzeltmek için
pencerenin korkuluklarına
tırmandı ancak bayrağa
uzanamadılar. Bu kez bir
genç kendisini tehlikeye
atarak, korkuluklara tırmanan
arkadaşının omuzlarına
çıktı ve Türk bayrağını
düzeltmeyi başardı. Bu anlar
şahit olan bir kişi tarafından
cep telefonu ile kaydedildi.
Vali Polat, evlerinde ziyaret
ettiği gençlere, Türk Bayrağı
hediye etti.
Eda DEMİREL

Doğan Başkan’ın acı günü
Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur’un
kız kardeşinin eşi Arif Türker, korona virüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden
Türker’in vefatını Doğankent Belediye Başkanı Doğan
Sungur şöyle duyurdu; “Eniştem Arif Türker Covid-19'a
yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.”
Merhumun cenazesi dün Doğankent Kasabası’ndan
kaldırıldı.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi olarak merhuma
Allah’tan Rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına baş
sağlığı dileriz. Eda DEMİREL

oğlum Yakup’un yerine koyuyorum.
Allah hepinizin işini gücünü rast
getirsin. Allah devlete millete zarar
ziyan vermesin. Kurban olduğum Allah
hepimizi korusun. Allah’a emanet ol
oğlum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

KADIN KOOPERATiFLERiNE

HiBE DESTEĞi
Ticaret Bakanlığı
tarafından Yozgat’ta bulunan
iki Kadın Girişimi Üretim
ve İşletme Kooperatiflerine
hibe desteği verildi. Yöresel
ürün üreten Aydıncık Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi ile Boğazlıyan
Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifinin
projeleri Ticaret Bakanlığı
tarafından kabul edildi.
Her iki kooperatife de hibe
desteği verilecek. Her iki
kooperatifinde Başkanları Vali
Ziya Polat'ı ziyaret ederek,
projenin protokolönü imzaladı.
Vali Ziya Polat her iki
projeninde Yozgat'a hayırlı
olması temennisinde bulundu.
Ticaret İl Müdürü İbrahim
Akdaş, her iki kooperatife
de 162 bin lira hibe desteği

verileceğini söyledi.
Akdaş, “Aydıncık Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi ametis taşı ve
yöresel ürünler üretmektedir.
Bu kooperatifimizin proje
tutarı 95 bin 750 liradır.
Bunun 71 bin 812 lirası

Bakanlığımız tarafından hibe
olarak verilecek. Hibe ile
yatay lab makinası, kombine
kaboşan makinası, lapideri
testeresi, polisaj ped iki takım
alınacaktır.
Boğazlıyan Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme

Kooperatifi ise yöresel
ürünler üretmektedir. Yine
bu kooperatifimizin proje
tutarı 121 bin liradır. Bunun 90
bin 750 lirasını Bakanlığımız
tarafından hibe edilecek.
Burada ki proje ile yöresel
ürünler, hediyelik eşya ile
yöreye özgü yiyeceklerin
ürütemi, paketlenmesi ve
pazara sunulması amacıyla
Hamur açma makinası, patates
soyma makinası, elektrikli
pişirme fırını, lavaş pişirme
makinası, tulumba ve köfte
şekillendirici, tabak kapatma
makinası, vakum makinası,
ekemk dilimleme makinası,
streç makinası temin edilecek.
Her iki projeninde her iki
kooperatifimize hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Murat KARATEKİN
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Akademik Şuur ve Ahlak

TANER
YILMAZ

Akademik Bakış

Kainatta hiçbir canlı
yoktur ki başı boş hareket etsin. Her varlığın hareketi bir bilinç
ve sistematik ölçü içerisinde gerçekleşmektedir.
İçtiğimiz hayat
kaynağı su hepimizin
bildiği üzere 2 tane
hidrojen ve 1 tane
oksijenden meydana
gelmiştir.
Suda bulunan hidrojen ve oksijene ayrı
ayrı bakıldığında hidro-

jenin yanıcı, oksijenin
ise yakıcı bir özelliği
olduğu görülmektedir.
Ancak bir ölçü ve
bilinç içerisinde gerçekleşen kimyasal
olaylar sayesinde 2
hidrojen ve 1 oksijen
bir araya geldiğinde
ortaya akıllarda hayretler uyandıracak bir
mucize gerçekleşir
ve ortaya yepyeni bir
ürün, hayat kaynağı
ve barındırdığı hidrojen ve oksijenden çok
farklı bir özelliğe sahip
su oluşur.
Peki buradan ne
anlamalıyız? Nasıl ki
zarar verici gözle göremeyeceğimiz boyuttaki
hidrojen ve oksijen,
belli ölçüler ve sınırlar dışına çıkmadan
bir bilinç ve sistematik kurallar içerisinde

hareket edip hayat
kaynağı suyu oluşturuyorsa insanoğlu da
tıpkı su misali farklı
fikir ve görüşlerden
oluşsa dahi bilincini ve
ölçüsünü kaçırmamalı,
bulunduğu ortamlarda
karakterli duruşunu
sergilemelidir.
İşte bu bilinç ve
ölçü, “şuur” denilen
insanı insan yapan
karakterin mayasını
oluşturur.
Şuur her alanda ve
her ortamda insanın
yaptığı işteki ahlakını
ve görev yaptığı kuruma olan saygısını gösterir. İlimle, bilimle ve
fikirle uğraşan insanlar
her zaman toplumda
büyük saygıyla karşılanır ve onlara hürmet
gösterilir.
Ancak hürmete

layık olmakla kastettiğim sadece bir diploma sahibi olmak ya da
bir şekilde belirli mevkiye gelmek demek
değildir.
Şuurunu kaybeden
bir insan ne kadar
okumuş olursa olsun,
bilinç ve ahlaktan yoksun ise ona gösterilen
hürmet sadece kişinin
nefsini şımartmaya
yöneliktir.
Asla ve asla kişiler
elde ettiklerini kendi meziyetleri olarak
görmemeli ve şuurunu
kaybetmemelidir. Nice
okumamışlar (diploma sahibi olmayan)
vardır, diplomalarıyla
övünen nice okumuş
cahillerden şuurludur!
İlim öğrenme gayesi sadece makam
ve mevki elde etmek

üzerine kurulu olan
insanın varacağı son
durak “ziyandır”!. Bu
yüzdendir ki şuurlu
insan “Kendini bilen
Rabbini bilir” şeklinde
tarif edilmektedir.
Kendini bilmek,
ilim sahibi insanların
gurur ve kibir peşinde
koşmadan, mevkilerini kullanarak kendi
çıkarlarını gözetmeden, şuurlu bir şekilde karakter ve ahlak
kaidelerine uyarak
adaleti ve hakkaniyeti
gözetmesi demektir.
Sağa sola saldıran,
ağzından çıkanı kulağı
duymayacak seviyede
ne konuştuğunu bilmeyenlere “Şuursuz!”
deriz öyle değilmi?
Hem bireyler anlamında hem de toplumsal
anlamda şuur kaybe-

dildiğinde emin olun
hayvanları da tenzih
ediyorum onlardan
daha aşağılık bir mahlukata dönüşüverir.
Yaptığımız iş, bulunduğumuz mevkiler
bizlere verilen birer
emanettir. Emanetin
asıl sahibi de Allah’tır!
Şuurlu bir insan, şuurlu bir çalışan, şuurlu bir akademisyen
mesleği her ne olursa
olsun bu şuur bilinciyle
hareket etmek zorundadır. Gönül alemine
tercüman olan büyüklerden bir tanesi derki
“Halvette şöhret, Şöhrette ise afet vardır”!.
Zevklerimiz ve hırslarımız doğrultusunda
şöhret yolunu kendimize düstur edinirsek
sonu afet ve hüsrandır. Sonu koskoca bir

çöplüktür!
Bir akademisyenin
sahip olduğu kimliğe
ve bulunduğu mevkiye layık olduğunun
göstergesi şuurlu bir
duruş sergilemesidir.
İçinde bulunduğumuz
Mübarek Ramazan ayı
insan olarak, bir kul
olarak şuurun ne kadar gerekli olduğunu
bizlere göstermektedir. Sahur vaktinden
iftar vaktine kadar Allah için bedeni ihtiyaçlarından yoksun kalan
bir insan ne kadar aciz
olduğunun şuuruna
varıp eğerki kalbindeki
kötü hissiyatlara da
oruç tutturabiliyorsa
işte o zaman şuura
ermiş demektir. Allah bizleri şuurdan ve
hakkaniyetten yoksun
bırakmasın…

"FELAKET OLUR"

BOĞAZLIYAN BELEDiYESi'NDEN

‘DESTEK HiZMET BiRiMi’
Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi,
yeni tip korona virüs tedbirleri
kapsamında oluşturulan “Destek
Hizmet Birimi” ile 65 yaş ve üstü
olan, kronik rahatsızlığı bulunan
vatandaşların Ramazan Ayı’nda
da yardımına koşuyor. İçişleri
Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında
evlerinden çıkması kısıtlanan
vatandaşlara yönelik Boğazlıyan
Belediyesi bünyesinde kurulan
“Destek Hizmet Birimi”, şehrin
dört bir yanındaki talepleri anında
karşılıyor. Belediye ekiplerinin
yürüttüğü çalışmayla, vatandaşların
(0354) 645 20 00 hattına yaptıkları
çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç
paketleri, zabıta ve Destek Hizmet

Birimi ekipleri tarafından sahiplerine
ulaştırılıyor. Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar, salgını yenmek
için herkese görev düştüğünü ve bu
anlamda görevlilerin her talebi yerine
getirmek için titizlikle çalıştığını
söyledi. Vatandaşların memnuniyetinin
kendilerini mutlu ettiğini anlatan Coşar,

şöyle konuştu: “Özellikle ramazan ayı
münasebetiyle yaşlılarımız evlerinden
çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için
varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü
ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya
devam edeceğiz. Bu kapsamda 65
yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı
bulunan vatandaşlarımız çekinmeden
(0354) 645 20 00 numaralı hattımızı
arasın. Günün hangi saati olursa olsun
fark etmez. Bizler buradayız ve onlar
evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı
olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya
hazırız. Şehrin dört bir yanından gelen
telefonlara bakan yetkili arkadaşlarımız
ilgili birimleri harekete geçiriyor ve
ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor.
Bu salgını hep birlikte yeneceğiz.” İHA

BAŞSAĞLIĞI
Doğankent Belediye Başkanı
Doğan Sungur’un
kız kardeşinin eşi,

Arif TÜRKER'İN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Tam kapanma kararının
üstünkörü bir şekilde açıklanması tüm
vatandaşlarımızı paniğe sürükledi
diyen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin
Özışık; “Destek paketi açıklanmayan
tam kapanma felaket olur.
Halkımız için destek paketi hemen
açıklanmalıdır" dedi.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin
Özışık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası
alınan kararları açıklaması ve 29 Nisan
2021 Perşembe 19:00 ile 17 Mayıs 2021
Pazartesi sabah saat 05:00’a kadar
tam kapanma kararını açıklamasının
ardından açıklamada bulundu. Başkan
Özışık yaptığı açıklamada; “Destek
paketi açıklanmayan tam kapanma
felaket olur. "Halkımız için destek
paketi hemen açıklanmalıdır. Hükümet
tam kapanma kararını açıkladı
ama destekler konusu belirsizliğini
koruyor. Bir an önce
vatandaşlarımıza verilmesi
gereken destekler
açıklanmalı” Türkiye,
Covid-19 tedbirleri
kapsamında 3 haftalık bir
kapanma sürecine girdi.
Bu sürede üretim
dışında hiçbir
iş yeri faaliyet
gösteremeyecek
ve ülke
genelinde 17
Mayıs’a kadar
sokağa çıkma
kısıtlanması
uygulanacak”
dedi. Özışık
açıklamasının
devamında;
“Lebaleb

kongrelerini yapanların tuzu kuru,
ancak vatandaşımız büyük bir
belirsizlik içerisinde.
Bu üç haftalık kapanma sürecinde
esnafımız, gündelik işçilerimiz ne
yapacaklar? Ailelerine, kendilerine
nasıl bakacaklar? Nasıl para
kazanacaklar?
Tam kapanma kararının
üstünkörü bir şekilde açıklanması tüm
vatandaşlarımızı paniğe sürükledi”
“Hazinemizin kime verildiği
belli olmayan parası vatandaşlarımız
için kullanılacak mı?” Koronavirüs
vakalarının en aza indirilmesi için
alındığı ifade edilen bu kararın altının
doldurulması gerekiyor.
3 haftalık kapanma sürecinde
mağdur olacak tüm vatandaşlarımız
için ekonomik destek paketleri bir an
önce açıklanmalı. Vatandaşlarımıza
‘Koronavirüsten korunmak için
evinden çıkma, ama nasıl para
kazanacağını açıklamıyoruz’ demek
mi isteniyor? Hazinemizin kime
verildiği belli olmayan milyar
dolarları, vatandaşlarımız için
kullanılacak mı? Bu tam kapanma
sürecinde aşılama
politikasında hızlanma
olacak mı? Destek
paketi açıklanmayan
tam kapanma,
halkımızın felaketi
olacaktır.Hükümet,
halkımızın sorularına
cevap verecek
kapsamlı açıklamayı
bir an önce yapmalı
ve vatandaşlarımızın
maddi mağduriyetini
karşılamalıdır”
şeklinde ifade etti.

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat Eski Milletvekili ve
Yozgat Eski Müftüsü

Ömer Lütfi
ZARARSIZ'IN
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ailesi ve sevenlerine
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Bizim Fikir Hareketimiz(*)

KENAN
EROĞLU
“Müslüman Türk olarak yaratıldık"
Allah nasıl takdir
buyurursa o milletten
yaratır.
Başka ırktan olmak
elimizde değildi.
Çok şükür Müslüman Türk yaratıldık.
Allah’ın en yüce
dinine mensubuz. İslamiyet en yüce dindir.
Türk olarak
şan-şeref ve kabiliyetliyiz.
Gaye: Müslüman Türk
milletini geri kalmışlıktan,
zayıflıktan, dertlerinden
kurtarmak.
Refahlı, mutlu, güçlü
yapmaktır.
Türk Milletinin 1/3 ü
bağımsız. Gerisi esir ve
köle.
Kendini bilen şuurlu
Milliyetçi Türk’ün hedefi
TC Devletini korumalı,
yaşatmalı, çökmesine izin
vermemelidir.

Aksine, onu kalkındırmak, güçlendirmek, ilim
ve teknikte, medeniyette,
sanayide en ileri gitmiş
millet haline getirmek
için çalışmalıdır.
Türkiye dışındaki
Türk’leri tesbit etmek,
irtibat kurmak, onlarla
ilgilenmek.
Türkiye yararına onlardan faydalanmak.
Yabancı milletlerin
tutsağı olarak yaşamaktan kurtarmak. Hür,
bağımsız, olmalarını ağlamak.
Türk insanı için düşündüğümüz ülkü budur.
Eldekini sağlam korumak, Bir çakıl taşını bile
kimseye kaptırmamak.
Türkiye sınırları içinde geri durumda olanları,
ahlak ve maneviyatta
bunalım geçirenleri gidermek.
Türkiye’yi birbirini
seven, kaynaşmış, imanlı, ahlaklı güçlü devlet
haline getirmek. Türk’lerle ilgilenmek, Türkiye’nin
menfaati için yararlı.
Bulgaristan’da, Yunanistan’da istihbarat yapmak istesek Türk’ler var.
Propaganda için hazır
taraftarlarımız var. Başka
yönlerden de faydalı. Onlarla irtibatlı olmak lazım.
Birleşmiş Milletler
Anayasası ve İnsan Hak-

ları Evrensel Beyannamesi her millete kendi kendini idare hakkı tanımış
Özgürlük vermiştir.
Kendi mukadderatını
kendisi tayin eder hakkını
vermiştir.
Zencilere bile bunu
tanıyorlar. Türk’lere tanınmayacak mı?
İran’daki, Afganistan’daki, Rusya’daki
Türk’lere.
Onların tutsaklıktan
kurtularak bağımsız olması, Milliyetçiliğimize
esas alıyoruz. Bu Müslüman Türk medeniyetini
de esas alır.
Akıllı bir plana, gizli
tutarak esir Türk’lerin
kurtuluşuna yardımcı
olmak gerekir.
Bunları yapabilmek
için plan lazım.
Bu 9 Işık’ta esaslarını
belirleyen plandır.
Uygulamak için iktidar
olmak lazım.
O halde nasıl iktidar
olacağız? En kısa zamanda, en kısa yoldan ne
yapalım ki iktidar olalım.
Milletimizin içinde bulunduğu durum, tehlikeleri ve kurtuluş yollarını
Millete anlatmalı uyandırmalıyız.
Kurtuluş, kalkınma
reçetemizi anlatmalı,
sevdirmeliyi, benimsetmeliyiz. Ve partimizi

kuvvetlendirerek milletin
çoğunluğunun desteğini kazanmalıyız. Bu da
oylarla belli olacak.
Bunun için kendimiz
gibi insanlar yetiştirmeliyiz.
Kadrolar meydana getirmeli, kalabalık kadrolar
100 binleri aşan kadrolar.
Türk Milletinin büyük
çoğunluğunu arkamıza
alarak.
Çok akıllı ve sabırlı
bir çalışma yapmak lazım.
İnsanlarımızı gücendirmek, incitmek, küstürmek kolaydır.
Fakat insanı kazanmak, dost edinmek, taraftar etmek zordur.
Taraftarı taraftar olarak tutmak zordur.
İnsanların yaratılışından ölümüne kadar
değişmeyen 3 içgüdü
vardır.
Bunu dikkatte tutarak
eğitmek, terbiye etmek
zorundayız.
1-Yaşama: Her canlı
hakkın emri olarak, vazife olarak varlığını devam
ettirmeye çalışır. Bu da
beslenme, yeme, içme ile
olur.
Yemeden dur diyemezsiniz. Derseniz Allah’ın kanunlarına ters
düşersiniz.
2-Korunma içgüdüsü:

EVi KAHVEHANEYE ÇEViRDiLER!
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yeni tip Korona
virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek
kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12
kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri,
maske takmadıkları ve kumar oynadıkları
gerekçesiyle toplam 68 bin 46 TL para cezası
uygulandı.
Sorgun’da bir kahvehanede gizlice kumar
oynatıldığı istihbaratını alan Sorgun İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri
kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan
incelemelerde kahvehanenin kapısının kilitli,
lambalarının sönük ve içeride hiç kimsenin
olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen
ekipler, çilingir yardımıyla kahvehaneye
girerek, farklı bir bölümde 12 kişinin kumar
oynadıkları sırada yakaladılar
Kumar oynayan 12 kişiye sokağa çıkma
yasağını ihlal ettikleri, maske takmadıkları
ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam
68 bin 046 TL para cezası uygulanırken, 1

kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan
sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Hayatını sürdürmek için
korunmaya mecburdur.
Allah, Canlılara çeşitli
organlar vermiştir. Yılan
sokar. Vs.
3-Üreme: Neslini sürdürme.
Milletimizi toparlamalı,
davaya kazandırmaya çalışırken bunları dikkatte
tutmak lazım.
İnsanlar, kendilerine
emniyet veren, kötü gözle bakmayan, hor görmeyen insanları dost olarak
görürler.
Böylelerinin söz ve
telkinleri tesirli olur.
Temas da bulunan
insanların itimadını kazanmak önemlidir.
Hangi partiden olursa
olsun.
İnsanların kusurlarına göre gözaltında tutmak, değerlendirmek ve
hissettirmek lazım. Bu
adam iyi yürekli, beni hor
görmüyor demeli.
Her an belimizin ortasına vurulabileceğini
hesaba katmalıyız.
Savaşta; Bir durum
muhakemesi yapılır.
İlk olarak vazifem
nedir?
Bu vazifeyi yapmak
için plan yapmalı.
Düşmanın bizim için
yapması muhtemel en
zararlı hareketi ne olur
denir. Ona göre plan

yapılır.
Buna göre tedbir alırsak kayba uğramayız.
Bizim için de en zararlı gelişme ne olabilir?
En kötü durum ne olabilir
diye davranmalıyız.
Bazıları bakarlar;
Memleketin takati ne
kadar? Bütçe 800 milyar.
(1980 itibariyle) Bunun
300 milyarı maaş (Milli
Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Bayındırlık
Bakanlığı) falan.
Plan ve hedef tayin
ederler.
Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye’yi
yükseltmek için, Almanya yapmak için kaç yıl
ayıralım. 10-15 seneyi
geçmesin diyoruz. Bunun
için 100 trilyon lazımsa
kalsın diyemiyor bunu
kabul etmiyoruz. Hem
şartları dikkate alarak
hızlı kalkınmanın çaresini
bulmalıyız.
Memleketin kaynaklarını, insan gücünü
değerlendirmek yoluyla
yapabiliriz.
Bazı şeyleri erkenden
açıklamamalı.
Önce halkın desteğini
kazanmalıyız. Sempatik
olmaya, halkın sevgisini
kazanmaya mecburuz.
Türk Milletinin düşmanları, Türk Milliyetçilerinin de düşmanıdırlar.

İslam’ın ve Türk Milletinin düşmanları evvela
bize düşman.
Bunları yere sermek
için milletin desteği gerek.
İnsanların benliği,
horlanmaktan, aşağılanmaktan haksız ve adaletsizliklerden hoşlanmaz.
Yorgunluğa, açlığa,
meşakkate katlanan insan horlanmaya katlanamaz. Horlayanı en büyük
düşman görür.
Yabancılara gösterilen
nezaket, sevgi, ilgi ve iyi
niyetin iki katını arkadaşlarımıza göstermeliyiz.
Vakur olmalı, laubaliliğe yer vermemeliyiz.
El şakaları, dil şakaları
laubaliliğe sebep olur.
Disiplin ciddiyet ister.
Teşkilatçılık; Teşkilatlar arasına bir birinin
kuvvetini, kuvveti kuvvetin üstüne katarak çalışmaktır.
Cıvık el şakaları
yok.””
(*) “Ülkücü Hareketin
Doktriner Eğitimi”, Kenan
Eroğlu, “Yüzdeiki” Yayınevi, Ankara Şubat 2021,
S: 181-182-183-184185-186
(24 Mayıs 1980 Başbuğ’un Ankara (MHP
Genel Merkezi Konferans
salonu verilen konferans.)

52 BARO'DAN ORTAK KINAMA
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına dair
24 Nisan’da yapmış olduğu talihsiz açıklamayı
aralarında Yozgat'ın da bulunduğu 52 Baro
ortak basın açıklamasıyla kınadı.
“ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına dair
yapmış olduğu 24 Nisan tarihli açıklamasını
kabul etmiyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz.
Yıllardır arşivlerin açılması ve meselenin
tarihçilere bırakılması yönündeki sağduyulu
çağrılarımıza rağmen, siyasi düşüncelerle
yapılan bu tip açıklamalar maksatlıdır ve tarihi
gerçeklerle çelişmektedir.
Ermeni meselesinin bilimsel açıdan
değerlendirilebilmesi için, ABD ve İngiltere
başta olmak üzere batılı devletlerle Rusya,
Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin o
döneme dair arşivlerinin erişilebilir olması
gerekir. Halbuki konuyu tarihi anlamda açıklığa
kavuşturacak bu kaynaklar ya tamamen
kapalıdır veya kısıtlı olarak bilim insanlarının
çalışmalarına açılmıştır. Oysa Türkiye bu
hadiseye ilişkin kaynakları tamamen ve
kısıtlamasız olarak açmış bulunmaktadır.
İki yüz yıl önce Müslüman ve Türklerin
çoğunlukta olduğu Mora ve bugünkü

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

Ermenistan topraklarında tek bir Türk
kalmamış olması, kimin veya kimlerin soykırım
faili, etnik temizlik sorumlusu olduğunu
ortaya koymakta yeterlidir. Koca bir Amerika
kıtasını, zamanının biyolojik silahlarıyla yerli
halklarından arındıran, dünyanın hemen her
tarafında vahşet ve yıkımlarla birlikte büyük
katliamlar, soykırımlar gerçekleştiren; gözünü
kırpmadan nükleer silahlarla iki şehri yok eden
ABD, 1915 olayları ile ilgili söz söyleyebilecek
son ülkedir. Daha dün Körfez Operasyonu ile
yarattığı yıkım dünya kamuoyunun hatıralarında
olanca canlılığı ile yaşamaktadır. Dahili ve
harici bedhahların işbirliği ve çabalarına
rağmen soykırım günahı bu milletin üzerine
yapışmayacak, bu hususta başımız asla
eğilmeyecektir. Bizlerin devletten beklentisi,
genel kınama söylemlerinden uzaklaşılarak, bu
emperyal tavır ve tutum karşısında ülkemizdeki
ABD lehine olan tüm avantajlı anlaşmaların
gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır.
Aşağıda ismi bulunan barolar olarak ABD
Başkanı'nın 1915 olaylarına dair yapmış olduğu
24 Nisan tarihli açıklamasını kabul etmiyor ve
en güçlü şekilde kınıyoruz. Tarık YILMAZ
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ARÇELiK
ESENTEPE’DE
Yozgat Güreş Eğitim Merkezi, Polonya'dan dönen
Rıza Kayaalp'i karşılayarak, pankart açtı.

EN
BUYUK
HAYALiNi ACIKLADI
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp yurda döndü

10. kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “En büyük
hayalim Olimpiyat altın madalyasını da ülkemize kazandırmak” dedi.

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

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

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
10. kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “En
büyük hayalim Olimpiyat altın madalyasını da ülkemize kazandırmak”
dedi. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş
Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi
Kajaia yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp
Türkiye’ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sevenleri
tarafından karşılanan milli güreşçi basın mensuplarının sorularını
yanıtladı.
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL
ETMEYE ÇALIŞACAĞIM
Rıza Kayaalp, “Tabii ki mutluyum ülkeme tekrardan büyük
bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum. 11. kez final yaptığım
şampiyonada 10. kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal
Marşımızı söyletmek nasip oldu. Olimpiyat öncesi çok büyük moral
oldu. Tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş
olduk. Bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta
her şey bitmedi. Önümüzde büyük bir organizasyon var. Hedefim
inşallah orada altın madalya alıp, ondan sonra ona göre devam edip
etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki
bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz
var. Avrupa'nın örnek alabileceği bir tesiste antrenmanlarımız devam
ediyor. İnşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak hem
devletimizi hem kulübümüzü, inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil
etmeye bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz. Tabii ki
tek eksiğim isteğim arzum olan en büyük hayalim Olimpiyat altın
madalyasını da ülkemize ve Ankara’mıza kazandırmak en büyük
hedefim olacak” şeklinde konuştu.
NE ZAMAN
BIRAKACAĞINI AÇIKLADI
Havaalanı dışında sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Rıza
Kayaalp, “Bu 10. kez Avrupa Şampiyonluğu sonrası karşılanmam.
Şükürler olsun bu sevinci ülkeme yaşatmak beni her zaman mutlu
ediyor, gururlandırıyor. İnsanın tekrar tekrar bu başarıları kazandırası
geliyor. Ama belli bir yaşa da geldik artık. Önümüzde bir olimpiyat var.
Ondan sonra 1- 2 yıl daha ülkemizi gururlandırıp en iyi şekilde temsil
ederek bu işi sonlandırmak istiyorum. Tabii ki önceliğimiz olimpiyat

altın madalyası. Her şey için belirleyici olacak. Çok sevdiğim bir iş
yapıyorum yıllardır. İnanın zaten insan böylesine zor bir sporu severek
yapmazsa başarılı olması çok zor diye düşünüyorum. Ben de severek
yaptığım bu işte başarılı olmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve
sonuna kadar bırakacağım güne kadar en iyi şekilde temsil etmek
en büyük hedefimdi zaten. Bunlar da gerçekleştirdiğim içinde çok
mutluyum” diye konuştu.
ÖZLEDİM
Gelen şampiyonluğun ardından minik kızı Ayvera’nın mutlu anlarını
görünce neler hissettiğinin sorulması üzerine Milli güreşçi Kayaalp,
“Müsabakadan çıktık ondan sonra doping testine girdik. Orada
telefonu elime alınca bir video geldi. Eşim gönderdi. İnanın görür
görmez çok duygulandım ve hemen paylaşmak istedim. Halkımızla
paylaşmak istedim sosyal medyada. Kızım beni tanımış televizyonda
da görünce mutlu olmuş. Kendisi de özledim zaten. 1 aydır göremedim
ki şu an evde uyuyor. Direkt onun yanına geçeceğim” dedi. İHA

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

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

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

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
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