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YOZGATLI ŞEHiTLER iÇiN

16 BiN KiTAP

Türklük gururu İslam şuuru

Dimdik ayakta

Dünya Yozgatlılar
Konfederasyonu Basın
Temsilcisi Doğan Tufan,
Balkan devletlerinden
Sırbistan'da Evladı
Fatihan torunlarının bu
gün Türklük gururu ve
İslam şuuruyla dimdik
ayakta olduklarını
söyledi. >> 2'DE

Memleketi Yozgat merkeze bağlı 3 okulda 3 şehidimiz
adına kurulacak olan 3 kütüphane için; Akdağmadeni
nüfusuna kayıtlı olan ve Kocaeli'nden 'Bizim Gazete' adı
altında gazete çıkaran hemşerimiz Mustafa Eranıl'dan 16
bin kitap desteği geldi. Eranıl; toplamış olduğu kitapları,
kendi imkanlarıyla Yozgat'a getirerek; kitapların toplanma
merkezi olan Yozgat Kazım-Nuran Dokuyucu Anaokulu'nda
öğretmen olan ve aynı zamanda Şehitler Kütüphanesi'nin
kurulması için çalışan Hatice Aydın'a teslim etti. > 2'DE

VAKT-i YOZGAT!
ERKEN SEÇİM Mİ GELİYOR, YOKSA YOZGAT İÇİN Mİ BİR ARAYA GELDİLER?
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Yaşanabilir Çevre Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Fidan, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi programına katıldı.
Yaşanabilir Çevre Derneği’ni 2019 yılında
kurduklarını ve o tarihten bu tarafa çevre adına
çalışmalar yaptıklarını anlatan Fidan, “Çevre
aslında canlı cansız bütün varlıkların bir arada
yaşadığı sistemin adı. Biz sevsek de sevmesek
de, korusak da korumasak da bu çevrenin
içerisindeyiz. Mecburen bu çevrede canlı ve
cansız varlıklarla yaşama mecburiyetimiz var”
dedi. >>> 7. SAYFADA

Yozgat’ı farklı siyasi partilerde temsil eden siyasetçiler Yozgat için bir araya geldiler. Bir
tarafta AK Parti ve MHP’den oluşan ‘Cumhur İttifakı’, diğer tarafta CHP, İYİ Parti, BBP,
DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol
Partiden oluşan 8 siyasi parti ‘Yozgat Demokrasi Çalıştayı’nda bir araya geldi. Ortaya
çıkan bu manzara Yozgat siyaseti, Yozgatlı’nın hasretini duyduğu, yıllardır beklediği o
birlikteliği Yozgat adına sağlamaya mı başladı sorusunu akıllara getirdi.

8 SiYASi PARTiDEN

DEMOKRASİ ÇALIŞTAYI

Milletvekili Yusuf Başer duyurdu..

BUGÜN BAŞLIYOR

Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yaptığı
açıklamada; “Yozgat Şehir Stadyumu üst yapı
yapım işlerine başlıyoruz. İhalesini yaptık. 8'DE

Doğankent'te
üretilecek

HER ŞEY YOZGAT iÇiN
Cumhur İttifakı’nın
Yozgat’ı temsil eden AK
Partili ve MHP’li yöneticileri
ortaya koydukları görüntü
birlik ve beraberlik mesajı
verdiler.
Cumhur İttifakını oluşturan
AK Parti’nin Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ,
Milletvekili Yusuf Başer ve AK
Parti İl Başkanı Yusuf Başer,
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef ile İl Başkanı
Tekin Irtgatoğlu ile Türkiye
Büyük Millet Meclisinde,
Yozgat özelinde bir araya
geldi. İttifak mensuplarının

ortaya koydukları görüntü
Yozgatlı’nın yıllardır özlemini
çektiği birlikteliğin fotoğraf
karesine yansıması oldu.
BOZDAĞ: HER ŞEY
YOZGAT İÇİN
Yozgat adına umut
vaat eden buluşmanın
ardından kamuoyuna ‘Her
şey Yozgat için’ başlığı
altında açıklamada bulunan
AK Parti’nin Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ,
Cumhur ittifakı Ak Parti ve
MHP’nin Yozgat temsilcileri
olarak Yozgat’ı konuştuklarını
söyledi. >>> 3'TE

Yozgat’ta 8 siyasi partinin
temsilcisi şehrin sorunlarını
‘Demokrasi Çalıştayı’ ismini
verdiği toplandı ile masaya
yatırdı. DEVA Partisi Yozgat
İl Başkanı İsmail Yılmaz’ın ev
sahipliğinde CHP İl Başkanı
Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl
Başkanı Metin Özışık, Büyük
Birlik Partisi İl Başkanı Kemal

Korkmaz, Saadet Partisi
İl Başkanı Cemil Işıksoy,
Demokratik Sol Partisi
İL Başkanı Nevzat Uçar,
Demokrat Parti İl Başkanı
Hüsamettin Üzümveren ve
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı
Nihat Kayhan’ın katılımı
ile ‘Demokrasi Çalıştay’ı
düzenlendi. >>> 3'TE

Siyasetin bütün hali…
Tarık YILMAZ'ın yazısı 3'te

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti inceleme yaptı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Genel Müdürü Vedad Gürgen,
Genel Müdür Yardımcısı Umut
Naci Baykan, Daire Başkanı
Turgay Albayrak ve GEDAŞ
Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedat
Çiftçi’den oluşan heyet Yozgat’ı
ziyaret ederek proje alanını
yerinde inceledi. >> 4'TE
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VETERANLAR
SAHAYA İNDİ

YOZGAT’IN ÇEHRESi DEĞiŞECEK

İ

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Doğankent Belde
Belediye Başkanı Doğan Sungur kasabada
bulunan Av Yusuf Başer Kültür merkezinde kilim
dokuması yapacak bayanlarla Afyon Bayat’ta
kilim atölyesinde incelemede bulundu. 4'TE

GÜNCEL
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Rahmet Kapıların Açıldığı Aylar Başladı

AHMET
SARGIN
Üç Aylar, Kameri
Takvime göre, Recep,
Şaban ve Ramazan
aylarıdır.
Bu aylar, rahmet
dalgalarının başladığı, manevi huzur
ve sükûnun kalplere
doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır.
Bu aylar girince,
müminlerin ruhlarını
manevi bir hava kaplar, bu mübarek aylar
içerisinde öyle feyizli
ve bereketli gece-

ler vardır ki, Yüce
Allah’ın rahmeti, bu
gecelerde müminler
üzerine yağmur gibi
yağar.
Üç aylar, ''Kandiller Geçidi'' olarak
da ifade edilebilir.
Bu dönem insanın
günahlarından tövbe
edip temizlenmesi
için büyük fırsattır.
İnsanların hayatlarını değerlendirmesine yardımcı olan
üç aylar ve kandiller,
dünyevi meşguliyetlerden sıyrılıp, yaratılış gayesini düşünmesi için son derece
değerli zamanlardır.
İslam alimlerinin
bildirdiğine göre, bu
ay ekim ve ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç
tutmak, tövbe etmek
vs. güzel şeyler yapılır.
Bir mahsulün ekil-

mesi gibi ziraat ve
ekim ayıdır. Şaban
ayı bakım ayıdır.
Ramazan ayı biçim
ayıdır, yani mahsulün
alındığı aydır demişler. Demek ki Recep
ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan mağfiret mevsimin ilk ayı,
Regaip de ilk kandili
olmuş oluyor.
Onun için, "Recep
ayı tövbe ayıdır." demişler. Yani kul ne
yapmalı? "Yâ Rabbi!
Ben anlayamamışım,
hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum,
kusurluyum; beni affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı
Hakk'ın yoluna girmelidir. Mevla bizi de bu
Hakk yola girenlerden
eylesin!.
Miraç, Berat kandilleri ile Kadir gecesi

ve Ramazan bayramı
gibi Müslümanlar için
tövbe etmenin, affın,
manevi arınmanın ve
kendini yenilemenin
habercisi olan üç ayların müjdecisi Regaip
Kandili üç ayların ilk
Kandili olarak kutlanır.
“Üç aylar” diye
adlandırılan Recep,
Şaban ve Ramazan
ayları, Yüce Allah’ın
ruhumuza ikram ettiği fazileti ve feyzi
ile bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin
dalga dalga Allah’a
ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının
günahları silip yok
ettiği kandiller geçididir. Melekî olduğu
kadar, şeytani özelliklere de sahip ve günah işlemeye müsait
olan insanın günahlarındın tövbe edip

temizlenmesi için üç
aylar önemli bir fırsattır. Receb-i şerifin
bir gün başında, bir
gün ortasında ve bir
gün de sonunda oruç
tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap
verilir.
Allahü Teâlâ Recep
ayında hasenatı kat
kat verir. Bu ayda bir
gün oruç tutan, bir yıl
oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün
oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır.
8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10
gün tutana, Allahü
Teâlâ istediğini verir.
15 gün oruç tutana,
bir münadi, “Geçmiş
günahların af oldu”
der. Receb’de Allahü
Teâlâ Nuh (a.s.) gemiye bindirdi. O da,
Recep ayını oruçlu
geçirip oradakilere

oruç tutmalarını emretti.-(Taberani)
Üç aylar mevsimi
ve kandiller yarınlarımız için hazırlık
yapmak için bir fırsattır. Tabii ki kastımız
bütün bir yaşamı üç
aylar ile sınırlandırmak değil tam tersine
biten enerjimizi, boşalan akümüzün yeniden doldurulması için
bu İlahi feyiz ve bereketin zirve yaptığı
zaman dilimlerinden
en üst derecede istifade etmektir.
Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde
şöyle buyurmaktadır:
"Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay
hürmet ve fazilette
bu aya ulaşamaz. Bu
ayda savaş haramdır.
Şunu bilin ki Recep
Allah'ın ayı, Şaban

benim ayım, ve Ramazan ümmetimin
ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç
tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur.
Allah'ın gazabı ondan
uzaklaşır ve cehennem kapılarından
birisi onun yüzüne
kapanır."
Üç aylara kutsiyet
kazandıran önemli
özellik beş mübarek
kandil gecesinden
dördünün bu aylar
içerisinde olmasıdır. Recep ayının ilk
cuma gecesi Regâib
kandilidir. İslâm âlimleri, Peygamberimiz
(s.a.v.)'in bu gecede
Yüce Allah'ın manevi
ikramlarına eriştiğini, bu sebeple şükür
ve hacet için namaz
kıldığını bildirmektedirler. Üç aylarımız
Mübarek olsun…

Türklük gururu İslam şuuru

Dimdik ayakta
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Cami imamı Hasib Suljoviç hoca yaptığı konuşmada,
“Allah'a şükür ki Stambol Camiinin mektebinin
öğrencilerine, çocuklarımıza yardım etmek isteyen
kişi ve kuruluşlar, bu durumda derneklerimiz hala var.
Aliya Şahovic başkanımız ve arkadaşları tarafından
Kur-an Kerim ve bayrağımız bu son derece değerli
armağan için Sırbistan Türk derneğimize teşekkür
ediyorum. Yüce Allah'a dua ediyorum ki onlara sağlık,
sıhhat, rahatlama ve çalışmalarında ilerleme versin.
Bu oğullarımız kızlarımız Kur'an-ı özgürlük ve barış
içinde okumalarını, incelemelerini, peygamberimizin
övdüğü kişiler arasında olmalarını diliyorum:
"İnsanların en iyisi(hayırlısı)Kur'an-ı inceleyen ve
başkalarına da Kur'a-n ı öğretenlerdir" dedi.
Türk Derneği Başkanı Aliya Şahovic ise “Bizlere
Rabbim ömür verdiği müddetçe bu kutsal
hizmetimize devam edeceğiz. Hasib hocamdan Allah
razı olsun Kur-an bülbüllerimizi yürekten kutluyor
her birinin gözlerinden öpüyorum. Yine Allah'tan
dua ediyorum birliğimiz dirliğimiz daim olsun. Allah
yolundan bizleri ayırmasın” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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Memleketi Yozgat merkeze bağlı
3 okulda 3 şehidimiz adına kurulacak
olan 3 kütüphane için; Akdağmadeni
nüfusuna kayıtlı olan ve Kocaeli'nden
'Bizim Gazete' adı altında gazete
çıkaran hemşerimiz Mustafa Eranıl'dan
16 bin kitap desteği geldi. Yozgat
merkezde kurulacak olan kütüphane
için görev yapmış olduğu Kocaeli'nde
'Kitap Toplama Kampanyası' başlatan
hemşehrimiz-gazeteci Mustafa
Eranıl; toplamış olduğu kitapları,
kendi imkanlarıyla Yozgat'a getirerek;
kitapların toplanma merkezi olan
Yozgat Kazım-Nuran Dokuyucu
Anaokulu'nda öğretmen olan ve aynı
zamanda Şehitler Kütüphanesi'nin
kurulması için çalışan Hatice Aydın'a
teslim etti.
'ŞEHITLERE VE YOZGAT'A
HIZMET'
'Her bir insanın Yozgat için
yapacağı bir şey vardır' diyen
hemşerimiz Gazeteci -Yazar Mustafa
Eranıl, " Kütüphane hizmetinin Yozgat'ta
açılacağını öğrenir öğrenmez; bende
kendi üzerime düşeni yapmalıyım
dedim. Bulunduğum yerde 'kitap
toplama kampanyası' başlattım.
Kitap toplama kampanyamız çok
büyük ilgi gördü. Bu kampanya
vesilesi ile toplanan kitapları; şehitler
adına kurulacak üç kütüphanemize
dağıtılmak üzere bu konuyla ilgili
görevlendirilen öğretmen Hatice
Aydın'a teslim ettik. Katkısı olan
herkese teşekkür ederim' dedi.
6 AY ÖNCE DE 7 BIN 500 KITAP
Bundan 6 ay önce
Akdağmadeni'nde Şehit Mehmet
Köklü adına kurulan kütüphane içinde
7 bin 500 kitap toplayarak kütüphane
görevlilerine teslim ettiğini belirten
Eranıl, " Gönül ister ki her bir şehidimiz

adına kütüphane kuralım. Ancak bu
çok zor oluyor. Herkesin 'Şehitler
Kütüphanesi' kapsamında açılacak
olan kütüphanelere destek olmasını
arzu ederim. Biz, şehitlerimiz için ne
yapsak azdır. Hele hele şehitlerimiz
adına Yozgat'ta bir kütüphanenin
kurulması; yapılan hizmeti daha anlamlı
kılmaktadır."dedi. Bu güne kadar
Yozgat için toplam 23 bin 500 kitap
toplayarak getiren Eranıl, bu durumdan
çok mutlu olduğunu söyledi.
ŞEHITLERIMIZIN ISMI
VERILECEK
Yozgat'ta açılacak olan
kütüphanelere; 24 Temmuz 1997
tarihinde Diyarbakır İli Dicle İlçesi
Hani Kırsalı'nda Şehit olan Şehit
Er Salih Ekinci'nin ismi; Yozgat
Atatürk İlkokulu’nda kurulacak
olan kütüphaneye; 5 Temmuz 2002
yılında Elazığ’da şehit düşen Cihan
Karadavut’un ismi ise Yozgat Fatih
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
açılacak olan kütüphaneye; Son olarak
13 Eylül 2001 yılında Edirne Keşan’da
şehit düşen Polis Memuru Nuri
Tanışman adına açılacak kütüphane
ise Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu’nda
yer alacak olan kütüphaneye isimleri
verilecek.
18 MART TARIHINDE AÇILACAK
Yozgat'ta kurulacak bu
kütüphanelerin açılışlarının 18
Mart tarihinde gerçekleştirileceği
belirtildi. Yozgat'ta kurulacak olan
kütüphanelerin organizasyonunu
yapan Öğretmen Hatice Aydın,
kütüphane kurma çalışmalarının
bundan sonra da devam edeceğini
söyledi. Kütüphane çalışmalarına
destek veren herkese teşekkür eden
Hatice Aydın, 'Kütüphane için durmak
yok. Şehitlerimizin ismini yaşatmak için
daha çok çalışmamız gerekiyor' dedi.
Tarık YILMAZ

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Basın
Temsilcisi Doğan Tufan, Balkan devletlerinden
Sırbistan'da Evladı Fatihan torunlarının bu
gün Türklük gururu ve İslam şuuruyla dimdik
ayakta olduklarını söyledi. Tufan, Varlıklarını ve
geleceklerini teminat altına almak için Ortodoks
Hristiyanlığının hakim olduğu Sırp devletinde bir
avuç soydaşımızın "milli kimlik" mücadelesine
devam ettiğini kaydetti. Soydaşlarımızın kurdukları
Türk Derneği' inin başkanı mücahit Aliya Şahovic ve
yönetim kurulu üyeleriyle her gün yeni bir şehirde
Camii ve Kur'an kursunu ziyaret ettiğini anlatan Tufan,
“Tutin şehri Fatih Sultan Mehmet Camiini ziyaret
etmişler 230 Kur'an-ı Kerim ve Ay Yıldızlı bayrağımızı
kur 'an bülbüllerine ve ailelerine dağıtmışlardı” dedi.
Tufan, “Türk Derneği Sancak bölgemizin şirin
Türk şehri Novi Pazar Stambol Camii imamı Hasib
Suljovic'i, Kur-an Kursu öğrencilerini ziyaret ettiler. Bu
ziyarete de Kur-an öğrencilerinin ezberlemelerini ve
uygulamalarını kolaylaştıracak 250 adet kotlu Kur'an-ı
Kerim ve Al bayrağımızı öğrenci ve velilerimize
hediye etmenin mutluluğunu yaşadılar” dedi.
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Almanca
“evet”
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Siyasetin bütün hali…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Hiçbir olaya önce
olumsuz tarafından
bakan Yozgatlı olmadım her şeyden önce.
Bir basın mensubu
olarak Yozgat menfaatlerine en küçük bir
leke düşecekse onun
sebebi olmaktan imtina ettim.
Yozgat’ın sorumluluğunu evladımın
sorumluluğu bildim,
o hissiyatla hareket
ettim.

Az sonra konuşacağımız konu da azıcık
ama azıcık olumsuz
düşünsem, ‘erken seçim mi geliyor’ kaygısı
üzerinden pek çok detayı ele almam, dünü
bu günle kıyaslayıp
şehrin siyasi temsilcileri adına bir samimiyet karnesi çıkarmam
gerekirdi.
Ve o karne üzerinden siyasetçileri çok
kolay tepe taklak edebilir miydik, ederdik.
Aslında bu bir basın
mensubu olarak yapabileceğim en kolay
yönetim olurdu.
İyi de puan getirirdi
mesleğim adına.
Her neyse, siz beni
anladınız. Israrla ve
zorla siyasi taraf olmamı(zı) bekleyen
siyasetçilere bir kere
daha Yozgat’tan taraf

olduğumuzu gösterelim.
CUMHUR
İTTİFAKI İLE
BAŞLAYALIM
Gündeme gelen ilk
toplantı Cumhur İttifakını oluşturan siyasi
partilerden geldi.
- Cumhur İttifakını
oluşturan AK Parti’nin
Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf
Başer ve AK Parti İl
Başkanı Yusuf Başer,
- MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef
ile İl Başkanı Tekin
Irtgatoğlu
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Yozgat
özelinde bir araya
geldi.
İttifak partisi olmalarına rağmen pek çok
işi kağıt üzerinde ha-

yata geçiren iki siyasi
partinin mensupları
bu kez üst düzey ve
arşivde önemli bir yeri
olacak görüntü sergilediler.
Sadece görüntü
mü, değil elbette.
Ciddi bir irade,
Yozgat adına pozitif
bir duruş, Yozgatlı’nın
gönlüne hitap eden bir
samimiyet pozu…
Daha bir gün önce
Çamlık Gazetesi
manşetinden ‘Partimiz Yozgat’ başlığını
attığımız günün sonrasında böylesine bir
görüntünün TBMM’den
Yozgat adına gerçekleşmesi inanın çok
önemli.
VE 8 PARTİ…
Aynı gün DEVA Partisi İl Başkanı İsmail
Yılmaz ev sahipliğinde
‘Yozgat İçin Demok-

rasi Çalıştayı’ düzenlendi.
Bu toplantıda
kimler vardı hemen
hatırlayalım: DEVA
Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz,
CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl
Başkanı Metin Özışık,
Büyük Birlik Partisi İl
Başkanı Kemal Korkmaz, Saadet Partisi İl
Başkanı Cemil Işıksoy,
Demokratik Sol Partisi İL Başkanı Nevzat
Uçar, Demokrat Parti
İl Başkanı Hüsamettin
Üzümveren ve Yeniden Refah Partisi İl
Başkanı Nihat Kayhan.
Toplantıya AK Partili ve MHP’li yöneticiler de davet edilmiş
ancak, aynı gün Ankara’da yapılan toplantı
buna engel olmuş.
Her ay düzenli ola-

rak yapılacak toplantının bir dahi adresi BBP
Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz olacak.
ORTAYA ÇIKAN
SONUÇ!
En başında da ifade
ettim, konuyu tersten,
daha doğrusu olumsuzluklar üzerinden
değerlendirmek için
pek çok neden varken,
biz resmi görünen yerinden konuşalım.
İki parça halinde
olsalar da Yozgat’ta ilk
defa böylesine anlamlı
birlikteliklerle siyasi
partilerin temsilcileri
bir araya geldi.
Her iki toplantıdan
kamuoyuna yansıyan
açıklamalar ‘Yozgat
için bir aradayız’ mesajı veriyor.
Aksi olur mu, olmasın mümkünse, biz
olmayacak gibi düşü-

nelim ve ortaya konulan iradeden ötürü
siyasi temsilcilerimize
teşekkür edelim.
Her biri bu şehrin
insanı, içimizden biri…
Samimiyetlerini sorgulamak asla ve kat’a
bize düşmez…
Yozgat derdi ile
dertlendiklerine kesinlikle şüphemiz yok.
Tüm mesele, sudan
sebeplerin bu birlikteliği baltalamamış. İşte
tam da burada bize
görev düşüyor.
Ortaya konulan iradeye sahip çıkacağız,
gözlemleyeceğiz, neler
yaşandığını kesinlikle
makyajlamadan sizlerle paylaşacağız.
Sadece şunu bilmenizi istiyorum, görüntü
pozitif, niyetler halis,
sonuç hayır olsun inşallah.

VAKT-i YOZGAT!
ERKEN SEÇİM Mİ GELİYOR, YOKSA YOZGAT İÇİN Mİ BİR ARAYA GELDİLER?

Yozgat’ı farklı siyasi partilerde temsil eden siyasetçiler Yozgat için bir araya
geldiler. Bir tarafta AK Parti ve MHP’den oluşan ‘Cumhur İttifakı’, diğer tarafta
CHP, İYİ Parti, BBP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah
Partisi ve Demokratik Sol Partiden oluşan 8 siyasi parti ‘Yozgat Demokrasi
Çalıştayı’nda bir araya geldi. Ortaya çıkan bu manzara Yozgat siyaseti,
Yozgatlı’nın hasretini duyduğu, yıllardır beklediği o birlikteliği Yozgat adına
sağlamaya mı başladı sorusunu akıllara getirdi.

Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti’nin Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Milletvekili
Yusuf Başer ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef ile İl Başkanı Tekin Irtgatoğlu Türkiye
Büyük Millet Meclisinde, Yozgat özelinde bir araya geldi. İttifak
mensuplarının ortaya koydukları görüntü Yozgatlı’nın yıllardır
özlemini çektiği birlikteliğin fotoğraf karesine yansıması olurken

diğer birlikteliğin adresi DEVA Partisi ev sahipliğinde 8 parti
temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti.
GÖRÜNTÜ YOZGAT’A NASIL YANSIR?
AK Parti’nin yanı sıra aynı zaman dilimi içerisinde DEVA
Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz’ın ev sahipliğinde CHP İl
Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Büyük
Birlik Partisi İl Başkanı Kemal Korkmaz, Saadet Partisi İl Başkanı

Cemil Işıksoy, Demokratik Sol Partisi İL Başkanı Nevzat Uçar,
Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren ve Yeniden
Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan’ın katılımı ile ‘Demokrasi
Çalıştay’ı düzenlendi.
Her iki toplantıyla ilgili yapılan açıklamalarda Yozgat özelinde
bir araya gelindiğine yer verilirken ‘Her şey Yozgat için’ vurgusu
yapıldı. Tarık YILMAZ

8 SiYASi PARTiDEN

DEMOKRASi ÇALIŞTAYI

HER ŞEY YOZGAT iÇiN

Cumhur İttifakı’nın Yozgat’ı temsil eden AK Partili
ve MHP’li yöneticileri ortaya koydukları görüntü
birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Cumhur İttifakını
oluşturan AK Parti’nin Anayasa Komisyonu Başkanı
ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Milletvekili
Yusuf Başer ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile İl Başkanı Tekin
Irtgatoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
Yozgat özelinde bir araya geldi. İttifak mensuplarının
ortaya koydukları görüntü Yozgatlı’nın yıllardır
özlemini çektiği birlikteliğin fotoğraf karesine
yansıması oldu.
BOZDAĞ: HER ŞEY YOZGAT İÇİN
Yozgat adına umut vaat eden buluşmanın
ardından kamuoyuna ‘Her şey Yozgat için’ başlığı
altında açıklamada bulunan AK Parti’nin Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ, Cumhur ittifakı Ak Parti ve MHP’nin Yozgat
temsilcileri olarak Yozgat’ı konuştuklarını söyledi.
YOZGAT İÇİN ÜST
DÜZER BİRLİKTELİK
Verimli bir istişare toplantısı
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bozdağ; “Yozgat
için işbirliği ve dayanışmamızın en üst düzeyde
ve en verimli bir şekilde sürdürme kararlılığımızı
teyit ettik. İstişare ve dayanışmanın Yozgat’ımıza
çok şey kazandırdığı ve bundan sonra da daha çok
kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Yozgat ve
Türkiye için birlik olmak ve birlikte çalışmak hem
Cumhur İttifakının ve hem de Yozgatlılar olarak
bizlerin ortak hedefidir” dedi.
ALLAH MAHCUP ETMESİN.
“İktidar sorun konuşma yeri değil, konuşulan
sorunları çözme yeridir” diyen Bozdağ, sürece
ilişkin temennisini ‘Allah mahcup etmesin’ sözleri ile
dile getirdi.

CHP SORUN KONUŞACAK;
BİZ SORUN ÇÖZECEĞİZ.
Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu, ‘ömründe iktidar olamadığı için
sorun konuşmayı icraat zannediyor’ sözleri ile
eleştiren Bozdağ, şunları kaydetti; “Biz Yozgat’ın
ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve sorunlarını
çözmek için gece gündüz çalıştık, bundan sonra da
gece gündüz çalışacağız. CHP sorun konuşacak; biz
sorun çözeceğiz. CHP sorun konuşmakla övünecek,
biz icraatlarımızla ve eserlerimizle övüneceğiz
Sorun konuşmak CHP’nin,icraat yapmak bizim
işimizdir. Biz eser üretmeye ve icraata, CHP’de
konuşmaya devam edecek. İşimiz ve gücümüz
Yozgat. Her şey Yozgat için Her şey Türkiye için.”
BAŞER: KEM GÖZLERE İNAT
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de
toplantıyla ilgili açıklamasında Cumhur İttifakı
Yozgat bileşenleri olarak milletvekilleri ve İl
Başkanları ile bir araya geldiklerimi söyledi.
“Birlikteyiz; Kem gözlere, fitne fesat tacirlerine inat;
Büyük Türkiye sevdamız için birlikteyiz” diyen
Başer; “Gelişen, kalkınan Yozgat için birlikteyiz,
Yozgat’ımızın yarınları için birlikteyiz” dedi.
SEDEF: “ÜLKEMİZE VE
MİLLETİMİZE AŞIĞIZ”
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de
açıklamasında Cumhur İttifakı Yozgat bileşenleri
olarak milletvekillerimiz ve il başkanları ile bir araya
geldiklerini söyledi.
Sedef de Milletvekili Yusuf Başer’le ortak
mesajı vererek; “Birlikteyiz; kem gözlere, fitne
fesat tacirlerine inat; Büyük Türkiye sevdamız için
birlikteyiz. Gelişen, kalkınan Yozgat için birlikteyiz.
Yozgat’ımızın yarınları için birlikteyiz” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgat’ta 8 siyasi partinin temsilcisi
şehrin sorunlarını ‘Demokrasi Çalıştayı’
ismini verdiği toplandı ile masaya yatırdı.
DEVA Partisi İl Başkanlığı ev sahipliğinde
yapılan toplantının her ay düzenli olarak
gerçekleştirileceği bildirildi.
DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail
Yılmaz’ın ev sahipliğinde CHP İl Başkanı
Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin
Özışık, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kemal
Korkmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Cemil
Işıksoy, Demokratik Sol Partisi İL Başkanı
Nevzat Uçar, Demokrat Parti İl Başkanı
Hüsamettin Üzümveren ve Yeniden Refah
Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan’ın katılımı ile
‘Demokrasi Çalıştay’ı düzenlendi.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan
DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, Deva
Partisi olarak Yozgat’ta yaşayan esnafın,
çiftçilerin, sanayicilerin ve tüm şehrin
sıkıntılarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini

konuşmak için, şehrimizde bulunan
siyasi partiler il başkanlarımız ile toplantı
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yılmaz her ay düzenli olarak yapılacak
toplantıya AK Parti ve MHP’li yöneticileri de
davet etttiklerini fakat aynı gün toplantıları
olduğunu ifade eden Yılmaz; “Şehrimizin
içinde bulunduğu ekonomik sorunları
ve yapılabilecek çözüm önerilerini
konuştuğumuz çok verimli bir çalışma
gerçekleştirdik. Toplantı sonunda alınan
ortak karar ile bir komisyon oluşturuldu.
Her ay düzenli olarak basın açıklaması
ile duyuracağımız tespitlerimizi kamuoyu
ile paylaşacağız. Bir sonraki toplantımızı
Büyük Birlik Partisi Yozgat il Başkanı
Sayın Kemal Kormaz’ın ev sahipliğinde
gerçekleştireceğiz. Bu şehir hepimizin
anlayışıyla katılım gösteren tüm
başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Tarık YILMAZ

GÜNCEL
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“GÜT’ü (Genç Ülkücüler Teşkilatı) Yozgat’ta kuran Ruhi Bacanlı’dır.” (Ocak hatıralarım -13 -)

KENAN
EROĞLU
Yozgat’ta ocak hatıralarıma kaldığımız yerden
devam ediyoruz.
“Fuat Eyüboğlu aleyhine mektup yazmışlardır.
Fakat hiçbir kuvvet F.
Eyüboğlu’nun milletvekili
1. Adayı olmasına mani
olamamıştır.”
“Genç Ülkücüler faaliyet gösterirken klasik
sağcılar dediğimiz kişilerde
Milliyetçi “Öğretmenler
ve Milliyetçiler Birliği” adı
altında Ülkücülerin dışında
diğer bütün sağ guruplarla
aynı yerde faaliyet gösteriyorlardı. İşin garibi bu sağ
kuruluşların tamamı MHP
ve Ülkücülük aleyhinde idi.
Ve o zaman Genç Ülkücülerin mücadelesi, hem
Atatürkçüler Derneği adı
altında faaliyet gösteren
Komünistlerle, hem de bu
sağ kuruluşlarla idi.”
(Açıklamak zorundayım
ki; O yıllarda bu günkü
gibi her gurup ve fikir tam
olarak ayrışmış değillerdi.

Bir kimse “Ben Milliyetçiyim” derken dar manada
bir milliyetçilik yerine diğer
gurupların da savundukları şeyleri de içeriyordu.
İslami yönleri ağır basan
veya din adına mücadele
ettiklerini belirtenlerde dar
manada Dinimiz İslamiyeti değil genel manada
milli ve manevi değerleri
savunurlardı. Bu gurupların ayrışmaları sonradan
keskinleşmeye başlamış,
siyasi mülahazalarla en
küçük ayrılıklar ve ayrımlar dahi körüklenerek çok
farklı düşünce şekilleri
ortaya çıkmıştı.)
“Erbakan’ın MNP’si
kapatılınca bu kişilerin bir
kısmı (8-10 kişi öğretmen)
bize döndü ve F. Eyüboğlu’nun MHP’den aday
olması için çalıştılar. Kendi
ifadelerine göre Eyüboğlu’nu kendileri getirdiler.
Şimdi ise memnun değiller
o da başka mesele.
Bu arada, Yozgat’taki
mitingde Mücadele Birliği
adına hareket eden T. Akyol da askerliğini yapmış
Yozgat’a gelmiş MHP’ye
geçtiği söylenmekte.”
“GÜT’ü (Genç Ülkücüler
Teşkilatı) Yozgat’ta kuran
R. Bacanlı’dır.
Fakat yürütücüsü
Memduh Şenol ve Ali
Bozkurt olmuştur. Yürütücülerle diğerleri arasında
gizliden gizliye bir çekişme

vardı. Ali Bozkurt Viyana’ya tahsile, M. Şenol
Sorgun İlçesine memuriyete gidince (Küskün
olarak) dernek yönetimi
Adnan Serbes’e kaldı.”
“Seçimlerden önce
partiye bir yer tutuldu.
Hiçbir malzemesi yoktu.
Sonradan “Türk Ülkücüler”
olan “Genç Ülkücüler” kapatılmıştı. Eşyaları MHP’ye
taşındı gençler oraya gidip
gelmeye başladı. Seçimlerden birkaç gün öncesi
birkaç kere büyükler uğruyordu. Taha Akyol arada
bir Milliyetçilik-Ülkücülük
dışında, umumi konularda,
her tip insana hitabeden
seminerler veriyordu.
Fakat Taha Akyol’un iyi
niyetle bize geçtiğine inanmayanlar da vardı. Dolayısı ile onu sevmeyenler,
onun yıllarca İstanbul’da
Ülkücülerle mücadele
ettiğini bilenlerdi. O ise
gençlere diğerlerinden çok
ilgi gösteriyordu. Kendi
kendisine Yozgat’ın as
elemanları ile (kendine
göre) kadro çalışmaları
yapıyordu. Ve kendisi gibi
düşünen bir gurup oluşturuyordu. Zamanla bu
gurup dağıldı.
Çalışmalar haftalık bir
evde seminer şeklinde
oluyor ve Ülkücülük Milliyetçilik dışında kitaplarından da olduğu gibi umumi
konularda ve anlatıldıkça

eksikliğimiz, aksaklığımız
görülen, yukarı kademedekilerin yetersizliğini
kapsayan konuları içine
alıyordu.” (Taha ağabeyin
yaptığı bu seminerler her
hafta Cuma akşamları
evlerde yapılıyordu.
İçilen çaylar eşliğinde
yapılan bu sohbet tarzı
toplantılara ben de katılıyordum. 4 yıl süren bu
toplantılarda Taha ağabey
Komünizm, Fransız ihtilali
ve genel konuları üzerinde
duruyordu. Biz de görüyorduk ki Taha ağabey çok
okumuştu ve bize göre
çok bilgiliydi. Kendi adıma
bu sohbet toplantılarından
çok istifade ettim.)
“1973 Seçimlerinden
önce Servet Bora’da Yozgat’a gelmişti. Hareketin
içinden gelen ağabey durumundaki kişiler ilçelerde
dâhil, Fuat Eyüboğlu yerine Servet Bora’nın Milletvekili olmasını istiyorlardı.
Gençler de Servet
Bora’yı istiyorlardı. Fakat
bunun tersi olunca S. Bora
ile F. Eyüboğlu’nun arası
açıldı.
MHP Genel İdare Kurulu üyeliği seçiminde listede
adı olan Taha Akyol’un
silinmesi için çalışanlar bu
sefer daha sonraki kongrede (MHP 11. Kongre)
Eyüboğlu’na inat Taha
Akyol’un seçilmesi için
çalışıyorlardı. Seçimlerin

ertesi günü ise Eyüboğlu
ile T. Akyol’un arası açılıyordu. Sebebi basitti.
1977 Seçimlerinde Taha
Akyol aday olacaktı ve
önünde engel Eyüboğlu
vardı. Yozgat’taki yaygın
kanata göre ise Eyüboğlu’nun seçilmesinde en
büyük rolü çalışmaları ile
Akyol oynamıştı.”
(Çünkü 1973 Milletvekili genel seçimlerinde
Taha Akyol ağabey canla
başla çalışmış, ilçelerdeki
programlara katılmış, hitabeti ve bilgisi ile dikkatleri
üzerine çekmiş ve netice
alınmasına büyük katkı
sağlamıştı.
Fakat yine açıklamak
zorundayım ki; Taha Akyol
1977 seçimlerinde aday
olmadı ve adaylık yarışına vs. de girmedi. Onun
amacı gazeteci olmaktı.
Nitekim Ankara’ya taşınarak Hergün Gazetesinde
köşe yazarlığı bazen de
başyazarlık yaptı. Yani
Taha Akyol’un aday olacağı konusunda yanılmış
olduk.)
“Çekişme gizli gizli
sürüp gidiyordu. Ve gözle
görülür şekilde aralarının açık olduğu herkesçe
söyleniyor, barıştırılmaya
çalışılıyor, fakat gençler
arasında üzücü durumlara
sebep oluyordu.
Gençlerin böyle meselelere karışması elbette

düşünülemez. Ama vatandaşın sorularına en
çok muhatap olan onlardı.
Meselenin iç yüzünü bilmek istiyor, daha doğrusu; Hayatını, sevgisini,
ana babasını feda ederek
atıldığı bu mücadelede,
ikbal peşinde koşan ağabeylerinin durumu kendisini kırıyordu. Üzüyor,
yıldırıyordu. Komünist
kurşunu, okuldan atılma,
hapse girme tehlikesinin
yıldıramadığı Ülkücü Genç
bu meselede yoruluyor,
takatsiz kalıyor ve bu AP
zihniyetli politika çirkefi
onun istikbali düşünmesine sebep oluyordu. Şurası bir gerçek ki Ülkücü
Gençlerin omuzlarında
Milletvekili olan kişiÜlkücülerin dertlerini bilmiyordu.
Onları sadece omuzlarını
basıp geçilecek bir mahlûk olarak görüyordu.
Seçimden 3 sene geçmiş
olmasına rağmen Milletvekilimizin derneğe uğradığı
sadece 3 tür. Yozgat’a
gelir o malum eski klasik
sağcılarla, gece falan evde
toplanılır, konuşulur, tayinler kararlaştırılır. İnce
hesaplar yapılır ve kimseye görünmeden geçilir
gidilir. Gençliğin her hangi
bir meselesi var mıdır, yok
mudur sorulmaz bile.”
(Bu adam beğenmeme veya bir kişinin iki
adım öne geçmesi sonucu

onu kabullenememe gibi
durumlar demek ki her
dönemde, belki de her
toplulukta vardı. Bana
göre bu konular biraz da
milli şuura erememekten
dolayı meydana geliyordu.
İnsanlar fikri meselelerle
uğraşamayınca dedikodu
yolunu seçiyorlardı. Hâlbuki yayınlarımız yakından
takip edilse fikri bir takım
konular üzerinde görüş
alışverişleri yapma imkânı
doğardı. Şimdilik bu konuları yapamıyorduk. Biz
bize düşeni yerine getirmeye çalışıyor, gecemizi
gündüzümüze katarak
çalışıyor ve her ortamda
inandığımız davaların savunuculuğunu yapıyorduk.
Her durumu, her ortamı
değerlendirmeye çalışıyor
davamızı anlatma yolunu
mutlaka buluyorduk. Bizler
böylesine faaliyet gösterirken, ağabey olarak bildiğimiz ve kendilerine saygı
duyduğumuz ve sevdiğimiz insanların davranışları,
sözleri ve bizlere pey uygun gelmeyen hareketleri
bizleri üzüyordu.)
(Bu konu belki tüm
arkadaşlar tarafından
görülmüyor olabilir ama
sorumluluk mevkiinde bulunan bizler büyüklerimize
duyduğumuz saygı nedeniyle sadece üzülüyorduk.)
(Not: Konuya devam edeceğiz.)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Heyeti inceleme yaptı

YOZGAT’IN ÇEHRESi DEĞiŞECEK
Doğankent'li kadınlar inceledi..

Doğankent'te
üretilecek

Doğankent'li kadınlar
Afyon Bayat'ta kilim
atölyesinde incelemede
bulundu.
Yozgat’ın Sorgun
İlçesi Doğankent Belde
Belediye Başkanı Doğan
Sungur kasabada bulunan
Av Yusuf Başer Kültür
merkezinde kilim dokuması
yapacak bayanlarla Afyon
Bayat’ta kilim atölyesinde
incelemede bulundu.
Doğankent Belediye
Başkanı Sungur yaptığı
açıklamada; “Doğankent’li

hanım kardeşlerimizi Afyon
Bayat ilçesinde ki kilim
atölyelerinde inceleme
yaptırdık. İnşallah yakın
bir zamanda Bayat’taki
kilimlerin aynısı Doğankent
Av Yusuf Başer Kültür
merkezinde üretilecektir.
Hanım kardeşlerimiz
Üreterek ev ekonomilerine
katkı sağlayacaklardır.
Hayırlı uğurlu olsun. Sorgun
Kaymakamımız Bahadır
Güneş beye katkılarından
dolayı teşekkür ederim”
dedi. Tarık YILMAZ

Yozgat Belediyesi’nin önemli
çalışmalarından olan “Menekşe Evler
Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi”
projesinde büyük ilerlemeler kaydedildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad
Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı Umut
Naci Baykan, Daire Başkanı Turgay
Albayrak ve GEDAŞ Kentsel Dönüşüm
Müdürü Vedat Çiftçi’den oluşan heyet
Yozgat’ı ziyaret ederek proje alanını
yerinde inceledi.
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
YIKILACAK
Heyet, Belediye Başkanı Celal Köse ile
proje üzerine toplantı gerçekleştirdikten
sonra Toprak Mahsülleri Ofisi ve Menekşe
Evlerini yerinde ziyaret ederek hak
sahipleri ile bir araya geldi. Kentsel

Dönüşüm projesi kapsamında fiziki
olarak ilk adım bir hafta sonra atılacak.
TMO’nun tapu teslimi yapıldıktan sonra,
ofis binalarının yıkımı belediye tarafından
gerçekleştirilecek.
“HEMŞEHRİLERİMİZİN YENİ GÖZDESİ”
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan
Belediye Başkanı Celal Köse, “Bugün
Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet
Bahçesi projemizde büyük ilerlemeler
kaydettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü
Sayın Vedad Gürgen ve beraberindeki
heyetle belediyemizde bir araya gelerek
çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Genel
Müdürümüzün talimatları sonrası hak
sahiplerimize konut teslimine kadar
810 TL kira desteği, kiracılara 1620 TL
taşınma desteği vereceğiz. Ayrıca rezerv

alanların bulunduğu TMO’nun tapu teslimi
yapıldıktan bir hafta sonra yıkımlara
başlayacağız. 266 konut, 56 işyeri,
379 araçlık açık otoparkın bulunduğu
büyük projemiz şehrimizin çehresini
değiştirecek, hemen karşısında inşa
edeceğimiz Millet Bahçesi de devasa yeşil
alanlarıyla hemşehrilerimizin yeni gözdesi
olacaktır. Vizyon projemizde bizlere
destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Oktay’a, Çevre ve Şehircilik
Bakanımız Murat Kurum’a, Anayasa
Komisyonu Başkanımız Milletvekilimiz
Sayın Bekir Bozdağ’a, Seçim İşleri Başkan
Yardımcımız Milletvekilimiz Sayın Yusuf
Başer’e şahsım ve şehrim adına teşekkür
ediyorum. El ele yeni Yozgat’ı inşa edecek,
şehrimizi ileri taşıyacağız” dedi.
Eda DEMİREL
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Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği
(YOSİAD) Yozgat Temsilciliği, yönetime katılacak
yeni iş insanları ile tanışma toplantısı düzenledi.
Bir yılını geride bırakan, YOSİAD Yozgat
Temsilciliği yönetimine yeni isimler dahil ederek
Yozgat için yol haritasını da yeniden çizdi...
Çamlık Otelde 12 Şubat akşamı gerçekleşen
toplantıya YOSİAD Genel Başkanı Erdal Öztürk
Istanbul'dan video konferansla bağlanarak Yozgat
temsilciliğinde Yozgat için iş birliği ve güç birliği
yapmak amacı ile taşın altına elini koyacak iş
insanlarına teşekkür etti.
İş insanın önemine vurgu yapan Genel Başkan
Öztürk, "Bizler önce Türkiyeli sonra Yozgatlıyız.
Bu yüzden gücümüzün farkında olup, farkındalık
oluşturmak ve dedikoduya aldırış etmeden ancak
dedikoduya da mahal vermeyecek olan duruş
ve davranışlarla hareket edip, şehrin geleceği
ve gelişmesine tamamen odaklanıp, ticaretimizi
geliştirmek ve şehrin kalkınmasına destek
sunacak proje ve yatırımlar için çalışmamız, güç
birliği yapmamız gerekiyor" dedi.
Başkan Öztürk, Yozgat’ta faaliyet gösterip,
YOSİAD ailesine katılan ve dahası katılacak olan
iş insanlarına teşekkür etti.
YOSİAD Yozgat Temsilcisi Gülşen İtik
toplantıda, Yozgat genelinde faaliyet gösteren
iş insanlarımızla birlikte Yozgat için çaba
göstermek, şehrimizin her anlamda gelişip
kalkınması için birbirimize destek olmak ve bu
destekle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.
Biz siyaset yapmayacağız, biz siyasetçi ve
bürokratlarımızı yapacağımız çalışma ve
yatırım projelerimizde iş insanına gereken
desteği vermelerini sağlamak için elimizden
geleni yapacak, yine iş insanımızın sorunlarının
çözümüne öncülük edeceğiz. Bu da, birlik ve
beraberlikle güç birliğimiz halinde olacaktır"
dedi.
İtik, YOSİAD çatısı altında bu anlamda
mücadeleye katılan ve önümüzdeki süreçlerde
katılacak olan, Yozgatlı iş insanlarına teşekkür
etti.
İtik başkanlığında gerçekleşen toplantıya,
YOSİAD Genel merkez basın danışmanı Yasemin
Doğru, Yozgat Temsilciliği başkan yardımcısı iş
insanı Esra Göçümlü ve her biri farklı iş kolları
ve mesleklerde faliyet gösteren iş insanları;
Ramazan Yemenoğlu, Polat Özkan, Mustafa
Yemenoğlu, Fatih Taşkın, Mehmet Yaman, Emre
Kılıçaslan, Cemil Türk, Samet Arslan, Mustafa
Yılmaz, Ömer Solmaz, Fatih Bozkurt, Ahmet
Gökhan, Fatih Başer, Recep Yazan, İrem Koç,
Serdar Boztepe, İhsan Kaya ve Osman Parlak
katıldı.
YOSİAD Yozgat Temsilciliği önümüzdeki
günlerde yeniden toplanarak görev dağılımı
yapacak. Tarık YILMAZ
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Yozgat'ta mucize doğum

Yozgat’ta meydana
gelen trafik kazasına
karışan ambulansta bulunan
hamile kadın, olay yerinde
doğum yaptı. Yozgat Şehir
Hastanesi’ne doğum yapmak
üzere olan Suriye uyruklu
hamile bir kadını yetiştirmeye
çalışan ambulans ile
otomobilin çarpışması
sonucu 3 kişi yaralandı.
Ambulansta bulunan halime
kadın, kaza yapan ambulansta
doğum yaptı. Kaza Yozgat
E-88 karayolu Yozgat Adliye
kavşağında meydana geldi.
Yerköy ilçesinden Yozgat

Şehir Hastanesine Suriye
uyruklu hamile kadını taşıyan
M.P. yönetimindeki 66 KP
190 plakalı ambulans, F. S.
yönetimindeki 66 ABE 070
plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası şoka giren
Suriye uyruklu Emeni Kaddur
Gadir, sancısı tutunca
ambulansta görevli ebe Leyla
Hızarcı tarafından doğum
yaptırıldı. Durumlarının iyi
olduğu öğrenilen Suriye
uyruklu kadın ve dünyaya
gelen erkek bebeği, olay
yerine gelen ambulans ile

Yozgat Şehir Hastanesine
götürülürken otomobildeki 3
yaralı ise Bozok Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama
Hastanesine kaldırıldı. Yozgat
Şehir Hastanesi’ne kaldırılan
anne Emeni Kaddur Gadir
ile bebeğinin durumlarının
iyi olduğu bildirildi. Hastane
yetkililerinden edinilen
bilgiye göre cinsiyeti erkek
olan bebeğin sağlık durumu
iyi olmasına rağmen tedbir
amaçlı yoğun bakımda
tutulurken, annenin
durumunun da iyi olduğu
bildirildi.

ESNAFLIĞI SEVDİM
Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 23
yaşındaki Sorgun Saraçoğlu
Çadır Tente Sistemleri
Sahiplerinden Abdullah
Açıkgöz oldu. 3’ncü kuşak
olarak esnaflığı sürdüren
Abdullah Açıkgöz’e
mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
DEDE MESLEĞİ
Abdullah Açıkgöz,
“1995 yılında bu işe dedem
başladım. Daha sonra babam
devam ettirdi. Şimdi ise bu
işe ben devam ediyorum”
dedi.
MEMUR OLMAK
HAYALİMDİ
Hayalinin memur olmak
istediğini belirten Açıkgöz,

“memur olamadık. Bir
şekilde esnaf oldum. Dede
mesleğini elimize aldık.
3’ncü kuşak olarak esnaflığa
devam ediyoruz” dedi.
ESNAFLIĞI SEVDİM
Abdullah Açıkgöz,
“Dünden bugüne esnaflık
hayatına baktığımızda
esnaflığı sevdim. Diğer
mesleklerden biraz da
uzaklaştım. Hayatım biraz
daha kolaylaştı. Esnaf
oldukça insanları daha iyi
tanıdım” dedi.
BİRLİK BERABERLİK VAR
Esnaflar arasında
dayanışmanın olduğunu
belirten Açıkgöz, “kendine
yakın işleri olan insanlarda
dayanışma, yardımlaşma
ve yakınlaşma var. Birbirine

yakın mesleklerde
dayanışma oluyor. Ama farklı
mesleklerde bu kadar yok”
dedi.
ZAMAN
KAYBETMESİNLER
Açıkgöz, “yeni
işyeri kuracaklar zaman
kaybetmeden işyerlerini
kurmalarını isterim”dedi.
ZOR BİR MESLEK
Çadır dikmenin zor bir
meslek olduğunu ifade
eden Açıkgöz, “dışardan
görünenler için zor ama
biz alıştığımız için bize
kolay geliyor. Bu zamanda
birde çırak bulmak zor.
Herkes çalışmak istemiyor.
Dışarıdan görenler için
de ağır bir meslek” diye
konuştu.

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

saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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Yaşanabilir Çevre Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Fidan, Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
programına katıldı. Yaşanabilir Çevre
Derneği’ni 2019 yılında kurduklarını ve o
tarihten bu tarafa çevre adına çalışmalar
yaptıklarını anlatan Fidan, “Çevre aslında
canlı cansız bütün varlıkların bir arada
yaşadığı sistemin adı. Biz sevsek de
sevmesek de, korusak da korumasak da
bu çevrenin içerisindeyiz. Mecburen bu
çevrede canlı ve cansız varlıklarla yaşama
mecburiyetimiz var” dedi.
Avrupa’da çevre bilincinin gelişmiş
olduğunu ve bunun sebeplerini anlatan
Fidan, “Muhakkak ki Avrupa’daki çevre
bilinci bizden çok daha önce başlamıştır.
Avrupa’daki bilincin bizden daha önce
başlamasının sebebi de Avrupa’nın bizden
daha önce kirlenmesidir. Sanayileşmenin
orada bizden daha önce başlaması veyahut
Avrupa’daki tüketim alışkanlıklarının bizden
daha farklı olması çevreye verilen önemle
alakalı aslında. Artık bu çevre kirliliği bize
döndüğü için biz de çevreyi korumaya
başladık” ifadelerini kullandı.
KÖSE, DESTEKLEDİ
“Tabii amacımız derneğimizi kurarken
çevreyi korumak, vatandaşlarımızın
bilinçlendirilmesini sağlamaktı” diyen Fidan,
şöyle konuştu; “Çevre kirliliği; hava kirliliği,
su kirliliği, toprak kirliliği, atık kirliliği
gibi unsurları barındıran bir kirlilik çeşidi.
Amacımız bunlarla alakalı vatandaşlarımızı
bilinçlendirmek, eğitimler vermek, projeler
üretmekti ve 2019 yılında bunlara başladık.
Buradan Sayın Belediye Başkanımız Celal
Köse’ye de teşekkür ediyorum. Gerçekten
çevre konusunda yaptığımız bütün projeleri
destekleyen ve çevre konusunda duyarlı
olan bir belediye başkanımız. İlimizde de
çevre konusunda halkımızın da gerçekten
bilinçli olduğunu ve çevre konusunda bize
her açıdan destek sunduklarını söylemek
istiyorum. Nerede bir etkinlik yapsak
katılım sağlıyorlar. Açıkçası ben sokakta
yürüdüğüm zaman da çok kirli bir çevremiz
olduğunu düşünmüyorum. Buradan da
tabii bu duyarlılığından dolayı halkımıza
teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar da
Avrupa ile kıyaslanır olsak da Avrupa’daki bu
duyarlılığın bizden fazla olmasının sebebini
açıkladım ne kadar kirliyse o kadar önce
başlıyor çevre duyarlılığı. Şükürler olsun ki
biz de çok çok fazla kirlenmeden bu bilinci
edindik. Ve şu anda ben çevre duyarlılığının
ilimizde iyi olduğunu düşünüyorum, ilimiz
için daha iyi olacak diyorum.”
TEMİZLİK İMANDANDIR
Türk Milleti’nin geçmişten günümüze
çevreye önem verdiğini anımsatan Fidan,
“Bizim temizlik konusunda hadisimiz var
Temizlik imandandır diye.
Gerek Selçuklu olsun, gerek Osmanlı
olsun bizde çevreye verilen önem
gerçekten büyüktür. Tarihe baktığımız
zaman sokakların ne kadar temiz olduğunu
görürüz, Avrupa’nın tarihine vs. baktığımızda
da aslında bu çevre bilincinin nasıl
geliştiğinin görürüz. Londra’ya özellikle
bakarsak sanayileşmenin ilk başladığında
Londra’nın üzerinden simsiyah bir bulutun
gitmediği söylenir. Ve İngiltere bu hava
kirliliğini ortadan kaldırmak için çok ciddi
bir mücadele vermiştir. Avrupa sokakları
sanayileşmenin ilk başladığı yıllarda
gerçekten pislikten geçilmez haldedir.
Dediğim gibi onlarda çevre duyarlılığının
daha önce başlamasının sebebi de
tüketim alışkanlıklarının farklı olması ve
sanayileşmenin daha önce başlamasıdır”
şeklinde konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
Fidan, sürdürülebilir bir çevre için
çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu;
“Ne zamanki bu kirlilik bize dokunmaya
başlıyor o zaman tedbirlerimizi almaya
başlıyoruz. Hava kirliliği ne zaman ki arttı
o zaman hava kirliliğinin önüne geçecek
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tedbirler almaya başlıyoruz. Lakin bu
noktada önemli olan sadece korumak
değil biz buna sürdürülebilir çevre diyoruz
çevreyi koruyacağız diye teknolojiden
de uzak kalacak değiliz yani. Bir taraftan
sanayiyi kullanırken diğer taraftan da
çevreyi koruyacağız, gelecek nesillerimize
daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. Biz
gelecek nesillere güzel bir çevre bırakma
olayına sürdürülebilir çevre diyoruz. Bunları
yaparken de sadece çevreyi korumayacağız
çevreyi de kullanacağız. Hem çevreyi
kullanmak hem de gelecek nesillere
güzel bir şekilde aktarmadır yani bizim
çabamız. Kısa kısa etkinliklerimizden de
anlatmaya çalışayım: Öncelikle bizim yaşam
kaynağımız olan, canlıların da yaşam ortamı
olan ormanların artırılması için gerçekten
devletimiz de büyük işler yapıyor, biz de
naçizane devletimize milletimize katkı olarak
fidan dikme çalışmaları başlattık. Buradan
Orman Müdürlüğü’ne de teşekkür ediyorum,
onlar fidanları yetiştiriyorlar. Onlardan
aldığımız fidanları belirli periyotlarla- tabii
onların belirli dikim zamanları var ilkbahar
ve sonbahar olmak üzere- şu vakitlere
kadar binlerce fidan diktik. Buradaki en
büyük amacımız da gelecek nesillerimize,
çocuklarımıza orman sevgisini, ağaç
sevgisini aşılamak.”
ÇOCUKLAR DUYARLI
Çevre bilincinin çocuklara aşılanması
gerektiğine işaret eden Fidan, “Çocuklar
daha duyarlı çevre konusunda. Bunun
mutlaka ki teknolojimizle de ilgisi
var. Devletimizin de bu konuda büyük
çalışmaları var. Okullarda şu da öğretiliyor:
Artık çevremizi korumazsak gelecekte
yaşayabileceğimiz bir doğamız olmayacak.
Biz çocuklarımıza bu çevreyi bıraktık
ama onlar korumazlarsa belki gelecek
nesillere aktaramayacaklar, belki nefes
alamayacaklar, belki içecek suları
olmayacak. En büyük amacımız aslında
bunu gelecek nesillerimize aktarmak,
bunun için uğraşıyoruz aslında. Onun
dışında gerek çocuklarımıza gerek yetişkin
vatandaşlarımıza çevre bilincinin aktarılması,
çevre duyarlılığının geliştirilmesi için
eğitimler yapıyoruz.
Geri dönüşüm bizim etkinliklerimizin
büyük kısmını oluşturuyor çünkü doğal
kaynaklarımız çok hızlı bir şekilde tükeniyor,
tüketim alışkanlıklarımız da bununla paralel
olarak gelişiyor. İnsanlık olarak sürekli
tüketiyoruz ve bu kaynaklar maalesef sonsuz
değil. Bu yüzden tükettiklerimizin yerine
bir şeyler koymamız lazım. Bu yüzden de
atıklarımızdan yeni malzemeler yapmak
için geri dönüşüme dikkat çekiyoruz.
Çevre kirliliği nasıl gideriliyor bunu da
vatandaşlarımıza çocuklarımıza göstermek
için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” dedi.
KİRLİLİĞİN SONUCU KÜRESEL ISINMA
“Küresel ısınma ve iklim değişikliği
bütün bu anlattığımız kirliliklerin bir sonucu
aslında” diyen Fidan, “Kısaca bundan da
bahsetmek istiyorum. Birçok kirliliğin bir
sonucu olarak bu küresel ısınma ve iklim
değişikliği meydana geliyor bunlar nasıl
oluyor bundan bahsetmek istiyorum. Hava

kirliliği sonucu meydana gelen kirli hava
tarafından bu güneş ışınları tutuluyor bu
tutulan ışınlar sonucu da iklim değişikliği
ve küresel ısınma meydana geliyor. Küresel
ısınmanın en büyük sebebi hava kirliliğidir
bu hava kirliliğine sebep olan nedir bunlara
değinmek lazım. Bunları da biz 3 başlık
altında topluyoruz: Isınmadan dolayı hava
kirliliği, sanayiden dolayı hava kirliliği ve
ulaşımdan dolayı hava kirliliği. Isınmadan
dolayı hava kirliliği evlerimizde kötü
yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan
hava kirliliğidir. Sanayiden dolayı hava
kirliliği yine, sanayilerde kullanılan yakıtlar
sonucu çıkan kirli havanın filtre edilmeden
atmosfere verilmesi sonucu oluşan hava
kirliliğidir.
Ulaşımdan kaynaklı hava kirliliği de
ulaşımda kullandığımız motorlu taşıtlar
sonucu oluşan hava kirliliğidir. Bu kirlilikler
nedeniyle de dünyamıza gelen güneş
ışınlarının kirli hava tarafından tutulması
sonucu bir ısınmanın meydana gelmesi. Bu
ısınma da maalesef iklim değişikliğine yol
açıyor, buzulların erimesine yol açıyor. İklim
değişikliği sonucunda birçok yerin sular
altında kalacağı öngörülüyor. Yağışların
azalması yine bu iklim değişikliğinin
bir etkisi. Asit yağmurları da bu küresel
ısınmanın bir sonucudur. Asit yağmurları
da tarıma çok ciddi bir zarar vermektedir”
şeklinde konuştu.
TOPRAK KİRLENİYOR
Tarım alanlarının terk edilmesinin
tarımın gelişmesini engelleyen faktörlerden
olduğunu ancak bunun bir de çevre boyutu
olduğunu dile getiren Fidan, şunları kaydetti;
“Tarım alanlarında yetişen ürünlerin
azalmasının, ürünlerin zehirlenmesinin
sebeplerinden birisi de toprağın
kirlenmesidir. Toprak kirliliğin sebepleri
de haddinden fazla ilaç kullanılması, o ilaç
kutularının tarlalarda bırakılması veya su
kenarlarına bırakılmasıdır. Bunlar da tabii ki
tarıma toprağa verilen çok ciddi zararlardır.
İnşallah kısmet olursa bununla alakalı
da bir proje başlatacağız, toprağa verilen
zararların azaltılması için. Buradan
çiftçilerimize de seslenmek istiyorum: Lütfen
bu tarım ilaçlarını dikkatli kullanalım. Siz de
görmüşsünüzdür mutlaka çeşme başlarında
vs. tarım ilacı kutularını. Bunlar çevreye
verilen çok ciddi zararlardır, lütfen dikkatli
olalım. Doğaya verdiğimiz her zarar bize
misliyle geri dönüyor zaten. İnsanın çevreye
verdiği zarar kendine verdiği zarardır.”
YANLIŞ KULLANIYORUZ
“Obrukların oluşmasının en büyük sebebi
aslında suyun yanlış kullanılması, yeraltı
kaynaklarımızın yanlış şekilde kullanılması”
diyen Fidan, “Bu da aslında israfın bir
örneğidir. Biz aslında geri dönüşümle aslında
en büyük amaç da israfın önüne geçilmesi.
Konya’da oluşan bu obrukların aslında en
büyük sebebi yeraltı sularının bilinçsiz bir
şekilde kullanılmasıdır. Son zamanlarda da
gerek devletimiz, gerek medyamız bunu
çok fazla dillendirmeye başladı. Su sıkıntısı
çeken bir ülkeyiz, su fakiri bir ülkeyiz.
Doğal kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde
kullanmamız lazım. Çukurca’ya ben de daha

Bozkır'ın soğuğunda domates

Sorgun Belediyesi ve özel bir şirket
ortaklığında kurulan serada 110 bin salkım
domates fidesinin dikimi yapıldı. Jeotermal
enerji ile ısıtılan serada yıllık yaklaşık 2 bin ton
domates üretilmesi bekleniyor.
Jeotermal enerji potansiyeli bakımından
oldukça zengin olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde
belediye ile özel bir şirket ortaklığında kurulan
serada 110 bin domates fidesinin dikimi yapıldı.
30 dönüm alanda oluşturulan ve jeotermal
enerjiyle ısıtılacak olan serada incelemelerde
bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa
Erkut Ekinci, ilçede yeni sıcak su kaynağı
arayışında olduklarını ve seracılığın önünü
açacaklarını söyledi. Jeotermal serada 50
kişinin çalıştığını hatırlatan Başkan Ekinci,
ilçede üretime ve istihdama yönelik yatırımları
kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Sorgun’a
kurulan domates serasında yıllık yaklaşık 2 bin
ton üretim yapmayı hedeflediklerini söyleyen
Ekinci, “Burası 30 dönüm alan üzerine kurulan

önce gitmedim lakin o bölgedeki şehirlerin
çoğunu biliyorum. Çukurca o bölgede iklimi
en farklı yerlerden birisidir. Akdeniz iklimine
yakın bir iklimin olduğu bir yer. Doğunun
çoğu ilinde kar var lakin çukurca biraz daha
çukurda kaldığı için iklim olarak da farklı bir
iklimi var” dedi.
SIFIR ATIK PROJESİ ÖNEMLİ
Sıfır Atık Projesi’nin 2017 yılında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını
anlatan Fidan, sıfır atık projesine yönelik
şu açıklamaları yaptı; “Projenin amacı,
sanayileşmenin olduğu, doğal kaynakların
hızla tüketildiği dünyamızda atıkların
değerlendirilmesi, atık miktarının
azaltılması, mecburen çıkan atıklarımızın
da ekonomiye kazandırılması için
başlatılmış bir projedir. Gerçekten çevre
için başlatılan çok iyi bir projedir. Biz de
bu projeyle alakalı kamu kurumlarımıza,
okullarımıza, stklarımıza eğitimler verdik.
0 atık projesinin ne olduğunu, amacının
ne olduğunu, 0 atık projesini biz evimizde
nasıl gerçekleştirebiliriz bunları anlatmaya
çalıştık. Buradan 0 atık projesini bireysel
olarak da evinizde nasıl uygulayabileceğiniz
hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.
Bilirsiniz bu konuda ev hanımlarımıza
büyük iş düşüyor. Atık en çok mutfakta
kullanılan malzemeler sonucu çıkıyor. Bu
malzemelerin ayrıştırılması ve bertarafı
düzgün yapılmazsa sağlığımızı etkileyecek
çok ciddi sonuçları ortaya çıkıyor. Göllerde
su yüzeyini kaplayarak balıkların nefes
almasını engelliyor ve göllerde balık
ölümleri yaşanıyor. Onun haricinde sıfır
atık projesinin israfı önlemek gibi bir amacı
var yani daha az atık çıkarmak. Sadece
yediklerimizde değil giydiklerimizde de israf
etmemek. Çünkü giydiklerimiz de bir çevre
kirliliğine yol açıyor. Elbisemiz sağlamken
aldığımız 2. bir elbise diğer elbisemizin
belki çöpe gitmesine sebep oluyor. Atıkların
doğada kalma süreleri çok uzun bu süre
boyunca da bize zarar veriyor. Bu yüzden
de ihtiyaçtan fazlasının alınmasına karşı
çıkıyoruz.
Bir projeye başlayacağız inşallah.
Amacımız başta çevre kirliliğinin önlenmesi,
daha sonra öncelikle insan olarak bizim,
daha sonra bütün canlılara olan zararların
önüne geçilmesi. Başta tıbbi atıklar
belediyemiz tarafından bir firma vasıtasıyla
buharla bertaraf ediliyor. Şu anda özellikle
diyabet hastalarımızın evlerinde kullandıkları
iğneler bir çözüm olmadığından dolayı
çöplerimize karışmaktadır. Bu da hem
çöpleri toplayan insanlara hem de çöpleri
karıştıran insanlara büyük zararlar vermekte.
Diyabet derneğimizle başlattığımız bir
proje Aze çevre firmasının da katkıları var.
Belirlenen diyabetli hastalara iğnelerini
vermeleri için kutular verilecek ve
hastalarımız da atık iğnelerini bu kutularda
biriktirecekler ve daha sonra Aze çevre
firması tarafından bertaraf edilecek.
Maskelerle ilgili bakanlığımızın da bir
genelgesi yayınlandı. Bu maskeleri hasta
kişilerin de kullanma durumu olduğu için
hastalığın yayılmasında da önemli bir
faktör. Bu yüzden aslında bu maskeleri de
evlerimizde belirli bir süre beklettikten sonra
çöpe atmalıyız.
Evet aslında cam da metal kağıt plastik
gibi geri dönüşümü mümkün olan atıklardan
birisi. Eğer biz bunları ayrı ayrı şekilde
biriktirebilirsek hem doğal kaynaklarımızın
daha az kullanılmasını sağlayacağız hem
de maliyetleri düşüreceğiz. Bu pandemi
süreci bize şunu da gösterdi biz eğer
doğaya müdahale etmezsek doğa kendini
yenileyebiliyor. Araçlarımızı kullanmadığımız
için hava kendini temizliyor, denizlerimiz
sularımız eskisi kadar kirli değil. Evde
kaldığımız süre boyunca doğanın kendini
yenileyebildiğini görebilirsek bu da sorunun
bizden kaynaklı olduğunu anlamamıza yol
açar belki.”Eda DEMİREL

Yarım asırlık evliliğe

Jandarma sürprizi

tamamen jeotermal enerji ile ısınan domates
seramız. Seramıza 110 bin salkım domates
fidesi dikimi yapıldı. Bu fidelerden ilk ürünleri
mayıs ayında almayı planlıyoruz. İlk ürünleri
de yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz.
Yılda yaklaşık bin 500 ila 2 bin ton arası üretim
hedefimiz var” dedi.

Yozgat İl Jandarma
Komutanlığında
görevli kadın
astsubaylar, 50 yıllık
evli Sağancı çiftine, 14
Şubat Sevgililer Günü
sürprizi yaptı.
Yozgat’ın Yerköy
ilçesi Hacıosmanlı
köyünde yaşayan 50
yıllık evli çift Ömer

Sağancı (68) ve
Selver Sağancı’yı
(66) evlerinde ziyaret
eden eden Jandarma
Astsubay Üstçavuş
Saadet Öz ve Astsubay
Kıdemli Çavuş Güliz
Şahin, yaşlı çiftin 14
Şubat’a denk gelen 50.
evlilik yıl dönümlerini
kutladı.

Çalınan kapıyı açan Sağancı çifti,
karşılarında ellerinde pasta ve çiçekle
jandarmayı görünce mutluluklarını gizleyemedi.
Jandarma tarafından yapılan sürprize çok
sevindiklerini söyleyen Ömer Sağancı, yarım
asır asırlık evlilik sürecinde acı ve tatlı günleri
birlikte yaşadıklarını anlattı. Gençlere evlilik
yolunda sabırlı olmalarını tavsiye eden Sağancı,
“Sevgi ve saygı olacak. Sevginin saygının
olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz” dedi.
İlk defa çiçek aldığı için mutlu olduğunu
söyleyen Selver Sağancı ise “Eskiden acı
tatlı her şey birlikte olurdu. Şimdikilerde o
yok, birbirleriyle bir tartışmada ayrılıyorlar.
Sabırlı olmak gerekiyor. Tek bildiğim eşin ve
işine sahip olacaksın. Gençlerimiz işine ve
eşine sahip olsunlar sabırlı olsunlar” şeklinde
konuştu.

15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ
15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

Milletvekili Yusuf Başer duyurdu..

BUGÜN BASLIYOR
Yozgat Şehit stadyumunda üst yapı
yapım işlemleri başlıyor. İhalesi yapıldı
şimdi de müteahhit firmaya Pazartesi
günü yer tahsisi yapılacak.
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf
Başer yaptığı açıklamada; “Yozgat
Şehir Stadyumu üst yapı yapım işlerine
başlıyoruz. İhalesini yaptık. Müteahhit
firmaya pazartesi yer teslimi yapıyoruz.
Yozgat’ımıza ve Spor camiamıza hayırlı
olsun.” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

SÖZLEŞME iMZALANDI
Yozgat Şehit
stadyumunda üst yapı
yapım işlemleri başlıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü
Rasim Parlak ile ihaleyi
alan firma yetkililer
sözleşme imzaladı.
İhaleyi alan Özsoy Akar
İnşaat Limited Şirketi ile

Kural Yapı A.Ş.'ye bu hafta
içerisinde yer teslimi
yapılarak, stadyumun
yapımına başlanılacak.
Yozgat'a yeni yapılacak
olan şehir stadyumu için
35 milyon lirası nakit
olmak üzere 42 milyon lira
bütçe ayrılmıştı.

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Veteranlar sahaya indi
Yeni sezonun açılmasını merakla
bekleyen Yozgat’ın Sorgun ilçesinin ilk
veteran takımı, Hasan Mol ve Mustafa Akar
gözetiminde pandemi dolayısıyla ertelenen
lige her ihtimale karşılık ara vermeden
hazırlıklarını sürdürüyor.
Sorgun Belediye sporun eski
futbolcularından birçoğunu içerisinde
barındıran bununla birlikte esnaf, memur
ve işçi statüsünde futbola gönül verenlerle
birlikte hareket eden 40 yaş üstü futbol
takımında amaç futbolun ikinci baharını
yaşamak.
Sorgun Gençlik Veteranlar takımı Gerek
diğer veteran takımlarıyla gerekse Sorgun’da
bulunan amatör kulüplerle yaptığı hazırlık
maçlarıyla çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Hasan Mol yaptığı
açıklamada; “Amacımız Sorgun da daha

önceden futbol oynamış, futbola emek vermiş
ve yaşı geçmesine rağmen futbolun içinde
olmak ve futbol sevgisini devam ettirmek
için, arkadaşlarımızla birlikte, gençlerimize
örnek olmak ve sporu sevdirmektir.
Covid döneminde de hazırlık maçımızı
Çiğdemli spor ile yaptık. Bu doğrultuda bize
desteklerini esirgemeyen Oğuzhan Arslan
beye Gençlik ve Spor Müdürümüz Levent
Tuncer beye ve sponsorluğumuzda bulunan
tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkürü borç
biliriz” dedi.
Takımın kaptanlığı yapan, aynı zamanda
hem öğretmen hem de antrenör olarak birçok
sporcu yetiştiren Salih Öksüz ise ilerleyen
yaşına rağmen spor ve futbol aşkının devam
ettiğini, spora ve sporcuya sahip çıkmaya
devam edeceklerini söyledi.
Tarık YILMAZ

