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O BENiM
Şehit annesi yüreğini Yozgatlılar’a açtı…

HER ŞEYiMDi
O bir şehit annesi. En kıymetlisini,
evladını, canından bir parçayı toprağın
kara bağrına teslim eden şehit annesi
Yozgat’a ve tüm Türkiye’ye çok önemli
mesajlar verdi. Oğlu için ‘O benim her
şeyimdi’ diyen şehit annesi Nesrin
Demir, vakur duruşu ile de hainlere en
anlamlı mesajı verdi.

DÜNÜN MiSAFiR iŞÇiLERi BUGÜNÜN

BAŞARILI GiRiŞiMCiLERi YOZGATLILAR
Tekin Alp Arslan, 1973 yılında
ailesi ile birlikte Almanya’ya giden
Yozgatlı bir gurbetçi. Geçmiş zamanın
‘misafir işçileri’ şimdinin ise başarılı
girişimcileri arasında yer alan Arslan,
Arslan Metalbau Şirketi’nin Kurucusu
ve Sahibi. Başarı basamaklarını
teker teker çıkan Yozgatlı Arslan,
yaşadığı süreci anlattı. 1961 yılından
itibaren işgücü olarak Almanya’ya
giden Türkiye kökenli göçmenlerin
entegrasyon süreci, farklı hikayeler
ve başarı öykülerini de içinde
barındırıyor. Biraz para biriktirip
ülkesine geri dönme hayaliyle
Almanya’ya “misafir işçi” olarak giden
ilk nesil, Türkiye’de kalan ailelerini
yanlarına getirtip Almanya’da yerleşik
olmaya karar verince onlardan sonra
gelen nesiller de kendi hikayelerini ve
başarı öykülerini yazmaya başladılar.
Dünün misafir işçileri, onların
çocukları veya torunları bugün farklı
sektörlerdeki başarılarıyla dikkat
çekiyorlar. >>> 4. SAYFADA

Belediye engelleri kaldırıyor
Yozgat'ın Sorgun
İlçe Belediyesi engelli
öğrenciler için bir
çalışma başlattı.
Belediye, bedensel
engelli öğrenciler için
okullarda düzenleme
çalışması yapıyor.
Sorgun Belediye
Başkanı Erkut Ekinci,
çocukların eğitim
haklarında nmahrum
kalmaması için
çalışmalarının sürdüğünü
kaydetti.
Ekinci,
"Çocuklarımızın eğitim
haklarından mahrum
kalmaması için çalışmaya
devam ediyoruz. 3'TE

ÇAMLIK TV'YE KONUK OLDU
Şehit Uzman Çavuş Ömer Harun Demir’in annesi Nesrin
Demir, Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemine Konuk oldu. Demir, oğlunun hem babası,
hem oğlu, hem de yoldaşı olduğunu söyledi. Demir, “Acısıyla
tatlısıyla hayat devam ediyor yapacak bir şey yok. Şehit oğlum 11
yaşındayken babasını kaybetti. Hem babamızdı hem oğlumuzdu
hem yoldaşımdı. Askerliğini bitirip geldiğinde evlendi. 2,5 yıllık
evliydi bir kızı vardı, şehit olduğunda kızı 1,5 yaşındaydı. Şırnak
elmalıtepe üs bölgesinde operasyon sırasında 21 Haziran 2016
yılında şehit oldu. Elhamdülillah rabbim bizden çok sevdi yanına
aldı onu peygamber efendimize komşu eyledi" dedi. >>> 3'TE

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Adem Gemici

Kürt sorunu diye bir şey yok
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Adem Gemici, Türkiye de Kürt
sorunu diye bir şeyin olmadığını belirterek, “Ayrılık, gayrılık” yok dedi. >>> 3'TE

Yozgat’ın markası olacağız
Çamlık Ayran sahibi Hayati
Şahin, Yozgat’ın markası
olacaklarını söyledi. Şahin, 3 yıl
önce Ufuk Süt Ürünleri şirketlerini
kurduklarını belirtti. Üç yıldır

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da yeni
sezon hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-siyahlı
takım günde çift antrenmanla yeni
sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör
Nihat Tinel, eksik bölgelere takviye
yapacaklarını söyledi. SPORDA

Güzelyurt'a

Yozgatlı Kaymakam

Yozgatlı Kaymakam Nurulah Cemil Erciyas, Aksaray'ın
Güzelyurt ilçesine atandı. Erciyas, ilçeye giderek
görevine başladı. >>> 3'TE

BiR YIL

ARAŞTIRMA YAPTIK
‘Bizden
tatların’ bu
haftaki konuğu
Efdal Cafe ve
Restaurant sahibi
Talha Murat
oldu. >> 6'DA

Çamlık markası ile piyasa da
olduklarını dile getiren Hayati
Şahin, “2017 yılında üretime
başladık. Makinalarımızı aldık. Süt
teminine başladık" dedi. 2'DE

HiÇ KiMSENiN

YAPMADIĞINI YAPMAK İSTEDİK
Çamlık Ayran Satış Temsilcisi Oğuzhan Şahin,
Yozgat’ta hiç kimsenin yapmadığını yapmak
istediklerini söyledi. Şahin, “İşletmeyi
kuralı 3 yıl oldu. Sorgun İŞGEM’de
kurduk. Sorgun’da Yozgat’ta üretimi
hiç kimse yapmadığı için böyle bir şey
yapalım dedik. Yoğurt, tereyağı, ayran ve
kaymak üretimi yapıyoruz" diye konuştu. 2'DE

GÜNCEL
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Halka Hizmeti İbadet Kabul Etmek

AHMET
SARGIN
İnsan: “Eşrefi Mahluk!” yaratılanların en
şereflisi.
Bu tanım Cenab-ı
Hakkın kulunu yaratırken ifade ettiği ve
meleklerine secde
etmelerini istediği bir
tanımdır.
Secde insana değil
insanı yaratan Yüce

Allah’ın büyüklüğüne
şükür secdesidir. Malumunuz Şeytanın buna
itirazı olmuş ve huzurdan kavuşmuştur.
Onun için deriz
ki:”Kovulmuş Şeytanın şerrinden Allah’a
sığınırım!” Yaratılmışın
en şereflisi olan insana
da şereflice yaşamak
yaraşır!
Herkesin kabul
ettiği gibi: Hayat bir
sınavdır? İnsanoğlunun bu sınavı başarıyla
geçmesi gerekir. Yani
Ya sınavı kazanacak,
ya da kaybedecek?
Bunun şartları da belli. Nasıl diyeceksiniz?
Onu yaratan Yüce

Mevla sınavı kazanmanın şartlarını da kendisi kullarına gönderdiği
elçilerle tebliğ etmiştir.
Böyle bir girişten
sonra konuya dönmek
istiyorum. İnsanın
yaratılış gayesi insan
olmak ve insanca yaşamaktır. Bir başka
ifadeyle eşrefi mahluk
olan insana hizmette
yarışmak ve Allah’a kul
olabilmektir.(Bazılarımız bu görevini unutmuş olsalar bile...)
Hakk’ın rızası halkın mutluluğuna bağlı!
Yani halka hizmet ederek Hakka kul olmayı
murat edeceksiniz!
Bunu hayatın tüm

alanlarına indirgemeniz mümkün. Sözün
özeti: İnsana hizmet
ederek Allah’ın rızasını
kazanmaya çalışmak!
Bu sözümüzü doğrulamak için de şu tanımı
yapıyoruz: “ Halka hizmet Hakk’a hizmettir!”
Hayatınız boyunca
doğru ve dürüst olarak
yapacağınız her çalışma, tuttuğunuz her iş,
insanı mutlu etmeye
yönelik çalışmadır.
Kulunu memnun ederek Allah’ın rızasını
kazanmayı murat ediyorsunuz. Ne iş yaparsanız yapın, neyle
uğraşırsanız uğraşın,
adaletli, dürüst ve

Hakkın rızasına yönelik tüm çalışmaların
altında kulu memnun
ve mutlu etme amacı
yatmaktadır.
Dürüst olmak, ahlaklı davranmak, insanlara yardım etmek,
yalandan dolandan
uzak durmak, insanları mutlu etmek, helal
kazanıp helal yemek;
bu amaç için yapılan
işler değil midir? Bütün bunlardaki amaç
insanı mutlu etmek ve
kardeşçe yaşamaktır.
Ama maalesef insan
bu amacı şana, şöhrete, makama, mevkiye
ve paraya kurban vermiş ! Yaratılış gayesin-

den de uzaklaşmıştır!
Hayatımızın her
alanında, yaşamımızın her devresinde
temel düstur insana
hizmet etmek ve Hakkı memnun etmektir.
Bu güzellikler insana
sınavı kazandıracak,
hayatı güzelleştirecek
ve Hakkın rızasına
ulaştıracaktır. İnsana
hizmeti Allah’a olan
kullukla ve ibadetlerle
süslediğinizde hayatın
gayesini yakalamış
olacaksınız ve ilahi huzura sınavını kazanmış
olarak döneceksiniz.
Doğru mudur?
Son sözümüz şu:
Hayatın her alanında

insana hizmeti kutsal
kabul etmek. Bu şuurla yaşayıp, bu şuurla
hayatınızı tanzim ederek kardeşçe yaşamayı
öğrenmek !.. Yaşadığımız dünyayı cennet
gibi süsleyen Mevla
bizi kardeş olarak yaratmış, ki: Allah’ın
Rızasını kulunu memnun ve mutlu etmekte
arasınlar diye !.. Haram ve helalin amacı
da bu değil midir? İbadetler kendisini eşref-i
mahluk olarak yaratan
Rabbine karşı kulluk
görevini yerine getirmek içindir! İnsanı
olgunlaştırır ve Allah’a
yaklaştırır...

Genç Fikirler

Projeye Dönüştü

Yozgat’ın markası olacağız
Çamlık Ayran sahibi Hayati Şahin, Yozgat’ın
markası olacaklarını söyledi.
Şahin, 3 yıl önce Ufuk Süt Ürünleri şirketlerini
kurduklarını belirtti. Üç yıldır Çamlık markası ile
piyasa da olduklarını dile getiren Hayati Şahin,
“2017 yılında üretime başladık. Makinalarımızı
aldık. Süt teminine başladık. Ayran üretimi ve
daha sonra yoğurt üretimine başladık. Şuanda
kaymak, tereyağ üretimi yapıyoruz. Çamlık
ayranın diğerlerine göre özelliği yağlı olmasıdır.
Sütten yağını çok fazla çekmiyoruz ve kaliteli bir
ayran üretmeye çalışıyoruz. Şuanda üretimde
3 pazarlama da 2 kişi olmak üzere toplamda
5 kişi istihdam ediyoruz. Şuanda kapasitemizi
çok fazla değil., Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni
ve Sarıkaya’da piyasalardayız. Bölgede süt
üreticilerine de bir Pazar oluşturuyoruz.
Şuanda yeni bir projemiz de kabul oldu.
TKDK’dan süt toplama Merkezi kuruyoruz. O
projemiz de kabul oldu. Yakında faaliyete
geçireceğiz. Günlük yaklaşık 5 ton süt
işlemeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte
çiftçilerimizden baya süt alacağız. Şuanda
kapasiteyi artırdıktan sonra Yozgat genelinde
ve çevre illerde faaliyetimize devam
edeceğiz” dedi. Eda DEMİREL
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Çamlık Ayran Satış Temsilcisi Oğuzhan Şahin,
Yozgat’ta hiç kimsenin yapmadığını yapmak istediklerini
söyledi. Şahin, “İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu. Sorgun
İŞGEM’de kurduk. Sorgun’da Yozgat’ta üretimi hiç kimse
yapmadığı için böyle bir şey yapalım dedik. Yoğurt,
tereyağı, ayran ve kaymak üretimi yapıyoruz. Ayrıca
koyun yoğundu yapıyoruz.
Bu işi babam ve kardeşlerimizle kurduk. Bu ayranı
diğerlerinden ayıran özelliği yüzde 100 doğal olmasıdır.
İçerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Sütümüz buranın
ve köylerden kendimiz topluyoruz. Ürünlerimizin
hepsi doğal. Günlük 1,5 ton süt işliyoruz. 7 bin adet
ayran yapıyoruz.
Bunların dağıtımını Yozgat ve
ilçelerine yapıyoruz. Sarıkaya,
Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan,
Yerköy, Yozgat, Sorgun olmak üzere
tüm ilçelerimizde hizmetteyiz. Bir
aile şirketi olarak 3 yıl önce başladık.
Bundan sonra da geliştirerek devam
edeceğiz” dedi. Murat KARATEKİN
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0354 217 02 66

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çevre sorunları
üzerine 5 farklı proje tasarlandığını. Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında
yürüttüğümüz “Çevreni Değiştir, Hayatını
Değiştir” proje faaliyetleri çerçevesinde
"Gençlik ve Çevre Proje Yazma Eğitimi" 1213 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlendiğini
söyledi. Uğuz, “Bu eğitim programı ile
gençler çevre sorunlarını ele alarak,
çevrenin korunması üzerine fikirlerini
projeye dönüştürdüler. Eğitimde çevre
üzerine sosyal projeler için gerekli proje
hazırlık aşamaları ve proje hazırlama
teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının
projelerine başvuru yapma imkânı
sağlandı” dedi. Proje hakkında bilgi veren
Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Uğuz, “Günümüz koşullarında
“proje” kavramının hayatımıza girmediği
alan neredeyse kalmamıştır. Bu nedenledir
ki, proje yapmayı ve uygulama konularını
ele alan ve kaliteli bir içerikle hazırlanmış
bir Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, artık
almamız gereken temel eğitimlerden
bir tanesi haline gelmiştir. Proje yazma
eğitimi ile gençler sadece proje yazmayı
öğrenmedi. Eğitimin yanı sıra yaratıcılık,
takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel
düşünme, problem çözme ve sunum yapma
becerileri kazandılar. Proje döngüsü
yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş
analizi, hedef analizi, strateji analizi,
mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve
bütçe hazırlama, hibe programları başvuru
formları tanıma fırsatı buldular” diye
konuştu. Murat KARATEKİN
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O BENiM
Şehit annesi yüreğini Yozgatlılar’a açtı…

HER ŞEYiMDi
O bir şehit annesi. En kıymetlisini, evladını, canından bir parçayı toprağın
kara bağrına teslim eden şehit annesi Yozgat’a ve tüm Türkiye’ye çok
önemli mesajlar verdi. Oğlu için ‘O benim her şeyimdi’ diyen şehit annesi
Nesrin Demir, vakur duruşu ile de hainlere en anlamlı mesajı verdi.

Şehit Uzman Çavuş Ömer Harun Demir’in
annesi Nesrin Demir, Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemine Konuk
oldu. Demir, oğlunun hem babası, hem oğlu, hem
de yoldaşı olduğunu söyledi. Demir, “Acısıyla
tatlısıyla hayat devam ediyor yapacak bir şey yok.
Şehit oğlum 11 yaşındayken babasını kaybetti.
Hem babamızdı hem oğlumuzdu hem yoldaşımdı.
Askerliğini bitirip geldiğinde evlendi. 2,5 yıllık
evliydi bir kızı vardı, şehit olduğunda kızı 1,5
yaşındaydı. Şırnak elmalıtepe üs bölgesinde
operasyon sırasında 21 Haziran 2016 yılında şehit
oldu. Elhamdülillah rabbim bizden çok sevdi yanına
aldı onu peygamber efendimize komşu eyledi.
İnşallah bizleri de onun yanına alır. Gaziantep de
derneğimiz var oraya gidiyoruz şehit ailesi olarak.
Pandemi öncesi belediye otobüsle Cuma günleri
bizleri alıyordu şehitliklere götürüyordu ziyaretler
yapıyorduk. Vatan sağolsun. Tüm şehitlerimizin
mekanı cennet olsun, peygamber efendimize yoldaş
eylesin , ailelerine de sabır versin” dedi.
Çamlık TV’ye konuk olan Şehit annesi Nesrin
Demir şöyle konuştu; “Nizip doğumluyum. 3
çocuğum var. Kocam 2014 yılında vefat etti. Şehit
olan oğlum babası vefat ettiğinde 11 yaşındaydı.
1 kız 2 oğlum var. Şehidimiz evli. Bir gelinim ve 1
torunum var. Acısıyla tatlısıyla hayat devam ediyor.
Yapacak bir şey yok. Şehidimiz 11 yaşında babadan
öksüz kaldı. Benim hem babamızdı, hem oğlumdu,
hem kocamdı. Hem iyi günümün acımın, tatlımın
yoldaşıydı. Beraber buraya kadar yuvamızı getirdik
ve sürdürdük. Askere gitti. Yeni Foça’da askerliğini
yaptı. Usta birliğini Muş Malazgirt’te yaptı. Orada
Uzman Çavuşluğa müracaat etti. Askerliğini bitirip
geldikten sonra görümcemin kızı ile evlendi. 2,5
yıllık evliydi. Şırnak Elmalı üst bölgesinde operasyon
sırasında şehadete erdi. 16 Haziran 2016 tarihinde
şehit oldu. Gaziantep Şahinbey’de oturuyoruz.
Gaziantep asli mezarlığı şehitliğine defnedildi.
Bizim derneğimiz var. Gaziantep’te şehit annelerinin
ve babalarının toplantılarımız oluyor. Yemeklerimizi
yapıp yiyoruz. Görüşüyoruz hep birlikte oturuyoruz.
Pandemiden önce Büyükşehir belediye Başkanımız
Fatma Şahin bize bir otobüs verdi. Cuma günleri
sabah alıp bize mezarlığa götürüyordu. Oradan
derneğimize gidiyorduk. Hepimiz bir kaderi
paylaşıyoruz. Hepimiz birbirimizden gördüğümüz
zaman mutlu oluyoruz. Vatan sağ olsun, sizler gibi
dostlar sağ olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet
olsun. Bütün şehit annelerimize, babalarımıza,
kardeşlerimize Allah sabır versin diyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

Sorgun Belediyesi engelleri kaldırıyor

Yozgat'ın Sorgun İlçe
Belediyesi engelli öğrenciler için
bir çalışma başlattı. Belediye,
bedensel engelli öğrenciler için
okullarda düzenleme çalışması
yapıyor. Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, çocukların eğitim
haklarında nmahrum kalmaması
için çalışmalarının sürdüğünü
kaydetti. Ekinci, "Çocuklarımızın
eğitim haklarından mahrum
kalmaması için çalışmaya devam
ediyoruz. Bedensel engelli
çocuklarımızın eğitimine, birkaç
basamak merdiven engel olmasın
diye okullarımızdan gelen talepler
doğrultusunda okul girişlerine
engelli rampalarını yaparak, okul
bahçelerinde ki eksikleri giderdik.
Çocuklarımızın okullarına,
başkalarına gereksinim duymadan
gidebilmeleri ve güçlü bireyler
olarak yetişebilmeleri için biz
üzerimize düşeni yapmaya devam
edeceğiz" dedi.
Murat KARATEKİN

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
Van Şube Başkanı Adem Gemici

‘Ayrılık yok’
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri
Vakfı Van Şube Başkanı Adem
Gemici, Çamlık TV’de Tarık
Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat
Gündemine Konuk oldu.
Gemici, Kürt sorunu diye bir
şeyin olmadığını belirterek, “Ayrılık,
gayrılık” yok dedi.
Gemici, “Yaklaşık bir yıl oldu
başkan olalı , aynı zamanda
da doğu Anadolu bölgesi 11 ili
kapsayan federasyonun başkan
yardımcısıyım. Çalışmalarımızı
en güzel şekilde sürdürmeye
çalışıyoruz. Van bölgemizde 545
şehidimiz , 409 gazimiz bulunmakta.
Federasyonumuzda da 2 bin 500
üyemiz bulunmakta. Çok sıkıntılar
yaşadık ama çok şükür safımız
belli. Bayrağımızın inmemesi adına
canımızı ortaya koyarak mücademizi
verdik. Böyle bir kutsal görevde
bulunuyorum. Şehitlerimize ,
gazilerimize çok şey borçluyuz.

Ne olursa olsun yolumuzdan da
dönmeyeceğiz. Kandırılıp dağa
götürülen çocuklarımız çok fazlaydı
ama çok şükür düştü bu durumlar.
Herkes neyin ne olduğunun
farkındalar. Bizler de gençlerimizle
fikir alışverişinde bulunuyoruz,
anlatıyoruz. Diyarbakır’da ki
annelerimizin yanında da bulunduk
zaman zaman ve onları dinledik
onlarla beraber oturduk. Ayrılık
gayrılık kesinlikle yok kürt sorunu
diye bir şey de yok. Gençlerimiz
kandırılmaya çok çabuk meyilli.
Ama kandırılan sayısı çok düştü.
Çalışmalarımız durmaksızın devam
edecek. Şehit çocuklarımıza gazi
çocuklarımıza desteğimiz devam
edecek. Terör sorunumuz bitene
kadar , devlet büyüklerimizin
gayretleriyle bitecek bu terör
sorunu. Ama bitene kadar da bizim
mücadelemiz devam edecek” dedi.
Murat KARATEKİN

Güzelyurt'a

Yozgatlı Kaymakam

Yozgatlı Kaymakam Nurulah
Cemil Erciyas, Aksaray'ın Güzelyurt
ilçesine atandı. 106. dönem
Kaymakamlık kursunu başarıyla
tamamlayan Nurullah Cemil Erciyas,
ilk görev yerine atındı. Güzelyurt
Kaymakamlığına atana Erciyas,
görevine başaldı. Biz de Çamlık
Gazetesi olarak genç Kaymakama
yeni görevinde başarılar diliyoruz.
NURULLAH CEMIL
ERCİYAS KIMDIR?
1994 yılında Yozgat’ın
Şefaatli ilçesinde doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Kayseri’de
tamamladıktan sonra 2017 yılında
Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünden mezun oldu. Aynı
yıl açılan Kaymakamlık sınavını

kazanarak Mülki İdare Amirliği
Mesleğine intisap etti. Çankırı
Valiliği’nde İl Merkez Stajını
tamamladı. Ardından Yozgat-Yerköy
ve Manisa-Demirci ilçelerinde
Kaymakam Refikliği, NiğdeUlukışla ve Kırşehir-Boztepe
ilçelerinde Kaymakam Vekilliği
görevlerinde bulundu. Mülkiye
Müfettişi refakatinde teftiş stajını
Kocaeli’de tamamladı. Yurt dışı stajı
kapsamında İngiltere’de, University
of Leicester’da, dil eğitimi
aldı. 106. Dönem Kaymakamlık
Kursunu başarıyla tamamladıktan
sonra 14.09.2020 tarihi itibariyle
ilçemizdeki görevine başlamıştır.
Sayın Kaymakamımız evli ve
ingilizce bilmektedir.
Murat KARATEKİN
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Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer (Yozgat Türk Ocakları Anılarım) 2

KENAN
EROĞLU
“TÜRK
OCAKLARI”
Aradan seneler geçti. Bu ilk ateşi,
Tarihin bağrından
kopup gelen rüzgârlar
üfleye üfleye büyüttü ve yaydı. Bu kutlu
Ocak’tan, O zamanki
Türk aydınları;
Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura,
Ahmet Ağaoğlu, Ziya

Gökalp, Fuat Köprülü, Kazım Karabekir,
Ömer Seyfettin, Halide
Edip, Hamdullah Suphi
Tanrıöver. Gelip geçti. Bu Ocak’tan ilham
akanlar, Çanakkale
savaşına gönüllü katıldılar.
Milli Mücadele’yi
onlar yaptılar.
İşgal kuvvetlerin
onlar direndiler.
Türk Ocağı.
Osmanlı İmparatorluğunun geniş
sahnesine sıkılmış bir
yumruk gibi birdenbire uzanıverdi. Meğer
bu yumruk; Ne kadar
kol bükecek, ne kadar
mânia devirecek ve ne
zor bir yol açacakmış.
1911 Yılında;

İstanbul’da kurulan
Türk Ocağı’nın gayesi:
“Türk Milletinin varlığını tanıtmak, Türk
kültürünü geliştirerek
kültür sahasında Türk
Milli birliğini meydana
getirmek, Türk’üm fakirine, yoksuluna, hastasına yardım etmek,
fikren, iktisaden Türk
Milletinin gelişmesine
çalışmak.” Şeklinde
ifade edilmiştir. Bu
gün ise; Yozgat’ımızda
da faaliyetini sürdüren Ocak gayesi: “Milli
kültür, ahlak ve Milli
Ülkü’nün geliştirilmesi,
milli birlik ve ictimai
ahengin sağlamlaştırılması ve Türklüğün
yüceltilmesi gayesiyle
kurulmuş bir dernek-

tir.” Şeklindedir.
Türk Ocaklarının
kuruluşunda hâkim
olan ve yasalarımızda
ifade edile gelen Türk
Milliyetçiliğinden Ocak
herhangi bir sapma
göstermemektedir.
Türk Ocakları;
Kurulduğu günden
bu yana, hep devletten ve milletten yana
olmuş, devletin dayandığı mukaddesleri
savunmuştur.
Türk Ocakları;
Kızılay gibi, Türk
Hava Kurumu gibi Milli
müesseselerimizden
birisidir.
Kamu yararına çalışır dernek statüsündedir.
Herkes üye olabil-

mektedir.
Evet, sevgili misafirlerimiz.
Hakkımızda başkaları son sözlerini söylemeden önce biz milletçe kendi hakkımızda
son sözlerimizi, son
kararlarımızı söylemek
mecburiyetindeyiz.
Zaman geçmeden.
Dünyanın süper
devletleri kendi kararlarını bize uygulatmaya çalışacaklardır.
Bu hükümler bizim
verdiğimiz kararlara
uymayacaktır.
Ocak;
İlk kurulduğu günlerdeki menfi şartların
aşağı yukarı aynen
devam ettiğine inanmaktadır.

Ocak;
Milli Ülküler etrafında ve istikametinde
çalışmalarla, toplumumuzda mevcut ve
muhtemel fikri, ahlaki,
sosyal bozuklukların
yok edilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Milli bir kültür müessesesi, bir mektep
olarak Türk Ocağının
milletimizin bütün meseleleri ile alakadar
olması, tesbit, tahlil ve
tavsiyelerde bulunması
tabiidir.
Ancak; Bu ilginin
ilmi çerçeve içinde ve
günlük politikaların,
kısır siyasi çekişmelerin dışında olması kaçınılmazdır.
Ocak;

Bu gün artık, gelenekleşmiş olan Ocak
prensipleri dâhilinde,
Türk Milliyetçiliğinden
asla taviz vermeden,
şanlı geçmişimizden
hız ve ilham alarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu faaliyet;
Türk Milletine feragat ve fedakârlıkla
hizmet etmeyi şeref
kabul eden bir anlayışla yürütülecektir.
Sözü daha fazla
uzatmadan,
Sizleri Türk Ocaklarının faaliyetlerine
katılmaya ve yardımcı
olmaya davet ediyor,
Âşıklarımızla baş
başa bırakıyor, saygılar sunuyorum. “

DÜNÜN MiSAFiR iŞÇiLERi BUGÜNÜN

BAŞARILI GiRiŞiMCiLERi YOZGATLILAR
Tekin Alp Arslan, 1973 yılında ailesi ile birlikte
Almanya’ya giden Yozgatlı bir gurbetçi. Geçmiş zamanın
‘misafir işçileri’ şimdinin ise başarılı girişimcileri arasında
yer alan Arslan, Arslan Metalbau Şirketi’nin Kurucusu ve
Sahibi. Başarı basamaklarını teker teker çıkan Yozgatlı
Arslan, yaşadığı süreci anlattı.
1961 yılından itibaren işgücü olarak Almanya’ya giden
Türkiye kökenli göçmenlerin entegrasyon süreci, farklı
hikayeler ve başarı öykülerini de içinde barındırıyor. Biraz
para biriktirip ülkesine geri dönme hayaliyle Almanya’ya
“misafir işçi” olarak giden ilk nesil, Türkiye’de kalan
ailelerini yanlarına getirtip Almanya’da yerleşik olmaya
karar verince onlardan sonra gelen nesiller de kendi
hikayelerini ve başarı öykülerini yazmaya başladılar.
Dünün misafir işçileri, onların çocukları veya torunları
bugün farklı sektörlerdeki başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
100 binden fazla Türkiye kökenli iş insanı, yarım milyondan
fazla çalışanı ve 55 milyar avroluk cirosuyla Almanya’nın
ekonomik gelişimine ve refahına önemli katkılar sunuyor.
Öte yandan Türkiye kökenlilerin kimliğini ve kültürünü
devam ettirme düzeyleri ise kuşaklar arasında farklılıklar
gösteriyor. Çocuk yaşta işçi ailesi olarak Hamburg’a giden
Arslan Metalbau şirketi kurucusu ve sahibi Yozgat doğumlu
Tekin Alp Arslan’la yaşadığı zorluklar, tecrübeleri, kimliği
ve kültürünü devam ettirme çabaları ile ilgili söyleşi şöyle;
• Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tekin Alp Arslan: 1962 Yozgat doğumluyum. 1973 yılında,
11 yaşındayken işçi ailesi olarak Hamburg’a geldim. 8
çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuyum. Halen Hamburg
yakınlarındaki Reinbek kasabasında kendi işyerimi
işletiyorum.
Çocuklukla ergenlik arasındaki bir dönemde, 11 yaşında
Almanya’ya gelmişsiniz. Geldiğinizde en çok zorlandığınız
şeyler neler oldu, hatırlıyor musunuz?
Tekin Alp Arslan: En zoru, arkadaşlarımı arkamda
bırakmak oldu sanırım. İnsanın çocukluğunda edindiği
arkadaşlık en çıkarsız ve korkunun hiçbir durumda hakim
olmadığı arkadaşlık türü.
Bunun özlemini hala çekiyorum. Fakat henüz çocuk
olduğum için yeni ortamıma uyum sağlamakta çok da
zorlanmadım. Özümü yitirmeden buraya ait olmaya çalıştım.
Daha o yaşta bile insanın öz kimliğinin değerini, önemini
bilecek kapasitedeydim.
Her ne kadar buraya alışma sürecime pozitif baksam
da değişik kültürden gelen biri olarak farklı bir kültüre
alışmakta biraz zorlandım tabii. Hatta o dönemlerde sık sık
geri dönmeyi istediğimi ve bunun için ailemi ikna etmeye
çalıştığımı hatırlıyorum.
Hatta bir ara ikna da ettim ama araya 80 darbesi girince

dönemedim. Buraya alıştım, kabullendim ama Türkiye’de
yaşayamadığım için içimde hep bir şeyler eksik kaldı.
Eminim benim gibi hisseden binlerce insan vardır.
• Buraya ait olma sürecinde Türkiye ile bağlarınızı ne
ölçüde ve hangi imkanlarla koruyup güçlendirebildiniz?
Tekin Alp Arslan: Ailem yemek, içmek, barınmak ve
okula göndermek gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılıyordu.
Sevgi ve şefkatlerini de bizden hiç eksik etmediler ama
bunlar Türkiye ile bağlarımızın korunması yönünde çok da
yardımcı olmadı.
O yönüm başta zayıf kaldı. Fakat 80 darbesinin ardından
darbeden kaçarak Almanya’ya sığınanların buraya
getirdikleri kültür, edebiyat ve sanat akımı hayatımızda yeni
bir sayfa açtı. Gelenlerin çoğu, işgücü olarak gelenlerin
aksine akademisyen, sanatçı, yazar ve düşünürdü. Bundan
ötürü buradaki Türkiye kültürü de zenginleşmeye başladı.
İçinde büyüdüğünüz kültürden farklı bir kültüre girmek
zorunda kaldığınızda yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi
bizimle paylaşır mısınız?
Tekin Alp Arslan: Daha 14-15 yaşlarındayken her
kültürde farklı farklı karakterlerde insanlar olduğunu
tecrübelerimle öğrendim.
Mesela babam bahçıvandı ve onun patronu benim de
babamın yanında çalışmamı istiyordu. Bize köle muamelesi
yaptığı için ben babamın patronunun yanında çalışmayı
reddettim ve onun verdiği maaşın iki katını veren başka bir
işyeri buldum. Üstelik bana insanca davranıyorlardı, hatta
yemeklerimi onlar getiriyordu.
Şu an yaptığım Metalbau mesleğini öğrendiğim yeri
bile onlar buldu. Yani bir kültürde farklı insan karakterleri
olduğunu gördüm. Her şeyi temelinden öğrendim ve yoktan
var oldum diyebilirim. Yoktan var olan insanlar daha uzun
ayakta kalıyor.
• Bugün alanınızda başarılı bir iş insanısınız. Bugünlere
nasıl geldiniz?
Tekin Alp Arslan: Meslek eğitimimi tamamladıktan
sonra 3 yıl kalfa olarak çalışıp tecrübe biriktirdim. Kendimi
yeterince olgun hissettikten sonra ise kendi işimi kurdum.
1984 yılında kendi işimi kurduğumda girişimci göçmen
kökenli sayısı fazla değildi. 90’lı yılların sonuna doğru
işlerimi daha da büyüttüm ve Kuzey Almanya’nın hatırı
sayılır 5 şirketinden biri oldum. Uzun vadede ayakta
kalabilmenin yolunun dürüstlük ve çalışkanlıktan geçtiğinin
bilinciyle hareket ettim hep. Genç ve tecrübesiz olduğum
için mutlaka hatalarım da oldu. “Dediğim dedik”, “Her
şeyin en iyisini ben bilirim” şeklinde düşünüp kaybettiğim
zamanlarım oldu ama o hatalarımdan tecrübe kazanarak
ticari tecrübelerimi sağlamlaştırdım. Yani o dönemleri asla
bir kayıp olarak görmüyorum.

• Çocuk yaşta geldiğin Almanya’da Alman toplumunun
Türkiye kökenlilere yönelik bakış açılarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Tekin Alp Arslan: Misafir işçi olarak geldiğimiz
Almanya’da bugün en çok gurur duyduğum şey, özellikle
gençlerimizin hayatın her alanında gösterdikleri başarılar.
Bu, eskiden bizim için hayaldi ama bugün akademisyen
gençlerimiz, başarılı iş insanlarımız Almanya’ya çok önemli
katkılar sunuyorlar. Fakat maalesef Alman basınında hemen
her gün, özellikle Türkleri kötülemeye yönelik kasıtlı
karalama haberleri yayınlanıyor, önyargılar körüklenmeye
çalışılıyor. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Onlar ne kadar
görmezden gelseler de bu başarıların üstünü kapatamazlar.
Gençlerimizin başarıları onlara verilen en güzel cevaptır.
• Gelecek için planlarınızdan biraz bahseder misiniz?
Tekin Alp Arslan: Evliyim ve iki çocuğum var.
Çocuklarım eğitimini tamamlayıp kendi hayatlarını
kurdular ve ben de artık rahata ermekten başka bir plan
yapmıyorum. Artık ‘Şu kadar kazanayım’ duygum yok.
Bunun yerine ‘Bana ne kadar boş zaman kalıyor’ sorusunun
cevabı benim için daha önemli. Bu nedenle bir partner
şirketle çalışıyorum ve ben de kendime daha fazla zaman
ayırabiliyorum. Hayatımda yapamadıklarımın pişmanlığını
yaşamak istemiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum ve 20
yıldır işimin yanı sıra Bäderland Hamburg’da cankurtaran
olarak çalışıyorum. Bu beni adeta dinlendiriyor. Ayıca
boş zamanlarımda yamaç paraşütü yapıyorum. Hayalim
ise, dünyadaki Türk devletlerini gezerek 2-3’er hafta
kalıp onların kültürünü, diyaloglarını keşfetmek, onları
daha yakından tanımak. Kaynak: https://almanyalilar.
com/2020/09/11/duenuen-misafir-iscileri-buguenuenbasarili-girisimcileri/

CHP YOZGAT MiLLETVEKiLi ALi KEVEN SORDU:

Ertelemek için neyi bekliyor sunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali
Keven, Ahilik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada
esnafın salgın boyunca zor durumda olduğunu ve
kalıcı çözüm beklediğini söyledi.
Keven, “33. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nda
esnafımızın bayram yapacak dermanı kalmadı. Esnaf
Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla bazı
esnafların kullandığı 25 bin liralık kredinin ödeme
günü geldi. Prim ve vergi ödemelerinin günü geldi.
Esnaf borçlandırma desteği değil kira, prim, vergi
gibi kalemlerde hibe destek bekliyor” dedi.
Servis şoförleri, kahvehane sahipleri ve
çalışanları zor günler geçirdiğini belirten
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,
“Gelirleri sıfırlandı. Bu insanlar ne
yapacak şimdi? Lütfen siyasi iktidardan
artık bu sorunlara kayıtsız kalmamasını
rica ediyorum. Küçük esnaf zor
durumda. Artık seslerini duyun.
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de
bir Ziraat Bankası şubesinde
bir çiftçi kendini yaktı. Çünkü
defalarca söyledik ‘çiftçi

ve esnafa derhal borç yapılandırması ve erteleme
çıkarılmazsa bu insanlar iflas edecek’ diye. Saray
bu ertelemeyi yapmak için neyi bekliyor? Ne zaman
borçlarını yapılandırıp sicil affı getireceksiniz? Ziraat
Bankası ve Halk Bankası’nda kaç kişinin kendini
yakması gerekiyor?” diye konuştu.
PANCAR FİYATI YİNE UNUTULDU!
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, iktidara
şekerpancarını hatırlatarak ‘üreticinin bin bir emekle
ürettiği şekerpancarının hasat zamanı geldi ancak
fiyatı yine unutuldu’ diye konuştu.
Keven, “Şekerpancarı ülkemiz için stratejik bir
ürün ancak geldiğimiz noktada iktidarın izlediği
tarım politikası sonucu şekerpancarı üretimi sorun
yumağına dönüşmüştür. Şuan Eylül ayı içindeyiz ve
ülke genelinde şekerpancarı hasadı yakında başlamış
olacak ama 2020 yılı şekerpancarı fiyatı belli değil!
Üretimde ikinci olan Yozgatımın emektar çiftçileri
adına soruyorum bu sene ne kadar fiyat vereceksiniz
diye maalesef Türk Şeker A.Ş.’ den ve bakanlıktan
bir cevap yok. Siz bilmeyeceksiniz de hangi kurum
bilecek? Bugüne kadar ne yazık ki miting alanlarına
hapsedilmiş, siyasete malzeme yapılmış bir ürün fiyatı

açıklama anlayışı var” dedi. Şekerpancarı fiyatının
her sene hasat ortasında açıklandığını hatırlatan
Keven, minimum 400-450 TL arasında bir fiyatın
umutla beklediğini söyledi. “Şekerpancarı çiftçisi
salgın koşullarında bir umut yetiştirdiği ürünün fiyatını
bekliyor. COVID19 salgını ülkemizi ekonomik olarak
zor durumda bıraktığı bu dönemde tatmin edici bir
fiyat acil açıklanmalıdır. Mazotu gübresi işçiliği bütün
girdi maliyetleri artarken sattığı şekerpancarının
fiyatı önce ki yıllar TL olarak bir miktar artıyor gibi
görünürken hem enflasyon artışına hem de doların
artışına yenik düştü. Ortalama hasat dönemi olan 15
Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton
başına fiyatı 210 TL fiyatla 61 dolar iken 2018 yılında
235 TL fiyatla 38 dolara gerilemişti. 2019 yılı fiyatı
ise 300 TL ile 53 dolara denk gelmektedir. Bu sene
çiftçi örgütleri minimum 400 TL istiyor. Bu da şuan
ki kurla 53 dolar demektir. Eğer çiftçinin giderlerini
karşılamak istiyorsanız minimum 400-450 TL arasında
bir fiyat açıklanmalıdır. Şekerpancarı üreticisinin
yüzünün gülmesi demek esnafın gülmesi, işçinin
gülmesi, nakliyecinin gülmesi demektir" diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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Güzel ahlâk,
eziyetleri
sineye
çekmektir

HÜSEYİN
KOÇ
Başkasının kötü ahlâkından şikâyet eden
kimsenin kendisi kötü
ahlâklıdır. Başkalarının
kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin
kötü olduğunun alâmetidir...
Güzel ahlâk, ilim ve
edep öğrenmekle, iyi
insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü
ahlâk da bunun tersidir. Yâni cahil kalmak,
edepsiz olmak, kötü
insanlarla arkadaşlık
etmekten hâsıl olur.
Cenâb-ı Hak, Peygamber aleyhisselâmı
överken (Gerçekte sen
büyük bir ahlâk üzeresin) buyurmaktadır. İyi
insan, iyi ahlâklı insan
demektir. Dinimiz iyi
huylar edinmemizi,
kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir.
Ahlâk hakkında
İslâm âlimleri buyuruyor ki:
“Her binanın bir
temeli vardır. İslâmın
temeli de güzel ahlâktır.”
“Kötü ahlâklı kimse,
parçalanmış testiye
benzer. Ne yamanır,
ne de eskisi gibi çamur
olur.”
“Kötü ahlâk, öyle
bir fenalıktır ki, onunla
yapılan birçok iyilikler
fayda vermez. Güzel
ahlâk, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan
günâhlar affa uğrar.”
“Güzel ahlâk,
harâmlardan kaçıp
helâli aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile
efradıyla da iyi geçinip
onların maişetlerini
temin etmektir.”
“Güzel ahlâk, Yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek,
onların eziyetlerine

sabretmektir.”
Bir Müslümana
çatık kaşla bakmak
harâmdır. Güleryüzlü
olmayan kimse mümin
sıfatlı değildir. Herkese
karşı güleryüzlü olmalıdır.
Başkasının kötü ahlâkından şikâyet eden
kimsenin kendisi kötü
ahlâklıdır. Başkalarının
kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun
alâmetidir. Güzel ahlâk,
eziyetleri sineye çekmektir...
Güzel ahlâklı olmanın alâmeti şunlardır:
İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatâsını görmemek, hüsn-i zan etmek, su-i zandan (kötü
zandan) kaçınmak,
arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek,
onlardan şikâyetçi olmamak, hep kendi ayıp
ve kusurlarıyla meşgûl
olmak, kendi nefsini
kınamak, güler yüzlü
olup, herkesle yumuşak
konuşmaktır.
Güzel ahlâklı kimse,
edeplidir az konuşur,
hatâsı azdır, gıybet
etmez, Allah için sever,
Allah için buğzeder,
emanete riâyet eder,
komşu ve arkadaşını
korur. Bütün hasletlerin
başı ise hayâdır...
Hadîs-i şerîflerde
buyuruldu ki:
(Sizin îmânca en
güzeliniz, ahlâkça en
güzel olanınızdır.)
(Din, güzel ahlâktır.)
Güzel ahlâklı bir
kimsenin kötü huylu
bir hanımı vardı. Gayet
iyi geçiniyorlardı. Kötü
huylu hanımla nasıl iyi
geçindiği sorulunca,
iyi ahlâklı kimse şöyle
cevap verdi:
“İyilerle herkes
geçinir. Marifet, kötü ile
geçinebilmektir. Onun
kötü huyuna sabredemezsem benim iyi
huylu olduğum nereden
belli olacaktır?”

ZAYİ
66 DR 883 plakalı Traktörüme ait ruhsatını
Kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir KARADAVUT

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
'Goji Berry' yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığına
bağlı Tarımsal Araştırmalar
Politikalar Genel Müdürlüğü
tarafından desteklenen ve 5
il ile 3 üniversite tarafından
yürütülmekte olan “Goji Berry”
projesi kapsamında 3 çeşit “Goji
Berry” bitkisi toprakla buluşturuldu.
Projeyle ilgili bilgi veren MŞÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar

Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak
ilklere imza atmaya devam ettiklerini
ve çalışmanın bir TAGEM projesi
olduğunu söyledi. Proje içerisinde
en önemli olan noktanın 5 ilin ortak
çalışma düzenlemekte olduğunu
anlatan Prof. Dr. Karadağ, “Bu 5
il; Muş, Malatya, Tokat, Yozgat ve
Sivas illeri. Burada; Muş Alparslan

Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi ve Yozgat Bozok
Üniversitesiyle ortak çalışıyoruz.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar Politikalar
Genel Müdürlüğüne bağlı olan
Tokat’ta Orta Karadeniz Geçit İklim
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü de bu projeye ortak
durumda" dedi. İHA
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Restoranı açmak için
bir yıl araştırma yaptık

Çamlık TV’nin
yeni programı
‘bizden tatlar’
sürüyor. Her hafta
Yozgat’ın farklı
lezzetlerini izleyici
ile buluşturmaya
devam ediyor.
‘Bizden tatların’ bu
haftaki konuğu Efdal
Cafe ve Restaurant
sahibi Talha
Murat oldu. Murat,
Sarıkaya’da bulunan
cafe ve Restoran’ını
anlattı.

Restoranı açmak
için bir yıl araştırma
yaptıklarını kaydeden
Talha Murat,
“Geçen yıl 5 Ekim
tarihinde açılışımızı
gerçekleştirdik.
İpard destekli bir
projesiydi. Toplam
6 bin metre kare
alanımız var.
Bunun bin 200
metre karesini
kapalı alan olarak
kullanmaktayız.
Diğer 5 bin kare

alanda kamelyalar,
otopark, dışarıda
2 adet pergolamız
bulunmakta, açık
çocuk parkımız
bulunmakta. Sarıkaya
ve çevre ilçelere
hizmet etmeye
çalışıyoruz. Bir
yıl bir hazırlanma
dönemimiz oldu.
İdeal restaurant
nasıl olur dedik.
Sırf sadece içeriği
ile değil mimari
açıdan ciddi bir

çalışmamız oldu.
Sağ olsun yüksek
inşaat mühendisi
arkadaşımız sonuçta
burayı yaparken
de ilçemizdeki
değerlerle çalıştık.
Muhammet Varışlı
arkadaşımızla
beraber çalıştık.
İdeal restorantı
mimari olarak nasıl
yaparız diye yaklaşık
1 yıl araştırma
yaptık. Bu bilgileri
toplayarak bu eser
ortaya çıktı” dedi.
GELECEK VAAT
EDİYOR
Sarıkaya’nın
turizm açısından
gelecek vaat ettiğini
dile getiren Talha
Murat, “Menümüzü
de aslında araştırarak
başlamıştık. Tabi
ki Gastroenteroloji
ülkemizde meşhur.
Kebap türlerimiz
var. Fırınımız var.
Bunun yanında
Sarıkaya Roma

hamamını yakından
biliyorsunuz. Turizm
açısından gelecek
vaat etmekte.
Bunun yanına biz
dünya mutfağını da
ekledik. Tabi cafe
menümüzde var.
Böyle düşününce 4
ana başlıkta menü
çeşitliliğimiz var.
Tesisimizi açtıktan
sonra bugüne kadar
müşterilerimizin neyi
beğendiklerini neyi
beğenmediklerini
tespit etmeye
çalışıyoruz. Beyti’de
Efdal Parkın
müşteri tarafından
öne çıkardığı
lezzetlerden bir
tanesiydi. O yüzden
müşterilerimizin
tercihi olan bunu
tanıtmak istedik.
Bunun yanında
bonfile ve diğer
ürünlerimiz de
mevcut. Biz
Adana ve Urfa’da,
köftede kuzu but

kullanıyoruz. Etimizi
şuanda Sarıkaya’da
kesim olmadığı için
Kayseri’den tedarik
ediyoruz. Onu tedarik
ederken de şuna
dikkat ediyoruz. En
ideal ağırlık 22 kilo.
Buraya aldığımız,
işleyeceğimiz
kuzuları 18-22
kilo arasında
denk getirmeye
çalışıyoruz.
Burada tartarak
alıp içeride
soğuk odamıza
yerleştiriyoruz.
Ürünleri de
hazırlarken birinci
sınıf olarak taze
hazırlıyoruz.
Bu ürünleri günlük
hazırlamak lazım.
Etin içerisindeki
suyun muhafaza
edilmesidir. Ustamız
bunu zırh ile emek

emek, ilmek ilmek
hazırlıyor. Her gün
taze olarak yapılıyor.
Ustamızdan
memnunuz. Burayı
bir dönemdir bizimle
beraber bu tesisi
idare etti. Daha
önce Adana’da,
İstanbul’da, değişik
yerlerde çalışmış.
Oradaki ustalıkları,
ince püf noktaları
öğrenmiş. Onu da
bize ve Sarıkaya’ya
kazandırdığı için
hem eline, hem
emeğine hem de
yüreğine sağlık
diyorum.
Hiçbir emeğini
esirgemez. Yaptığı
ürünleri severek
yapan bir ustamız
var. Sanırım
müşterimizde
yemekleri yerken
bunu hissediyor.

Bu binayı bu kadar
büyük yapmamızın
sebebi insanların
ferah bir şekilde
ve farklı grupların
aynı mekanda
ağırlanmasıdır.
Aile olarak,
gruplar halinde
gelebiliyorlar.
Birçok ihtiyacını yani
müşteri profiline
cevap veren bir
işletmemiz var.
Açarken de bu
işletmeye adım
atarken hedef olarak
Çandır, Çayıralan,
Boğazlıyan oraları
hedeflemiştim.
Tesis bittikten
sonra gördük ki,
kendilerine de
teşekkür ediyorum.
Bizleri tercih
ediyorlar” diye
konuştu. Murat
KARATEKİN

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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Anılarla Mazideki Yozgat-30

İSMAİL
CENAN
1965'li yıllarda
babam, Kölemenin
Mehmet (Mehmet Günaydın)'in 1952 model
Austin otobüsünü sürüyordu. Topaç-Musabeyli-Sağlık Köylerine
yolcu taşıyorlardı.
Ara sıra da pazarcıları kasaba pazarlarına
taşıyorlardı. Gece 3'te
kalkıyor, çarşının içindeki pazarcı kahvesinin önünde sıra sıra

durup pazarcı yolcusu
alıyorlardı. Pazarcı
kahvesi Hacı Ozan'ın
yayla lokantasına inilecek yerin tam üstündeki kahve idi.
Burayı da rahmetli Salih Tekgül Amca
ortağı ile işletiyordu.
Şoförler yolcular tamamlanıncaya kadar
burda masada oturuyorlar, yolculara bilet
kesiyorlar, çaylarını
içiyorlardı. Arabası
dolan şoförler çekip
pazara gidiyorlardı.
O zamanki şoförlerden Çalatlılı Sami
Ünal'ın Ford otobüsü
vardı. Fevzi Çetin'in
ve Fahri Çıtak'ın Borgward otobüsleri vardı.
Oflunun İhsan Am-

Yozgat merkezde 66 yaşındaki Bilal
Şahin, terzilik mesleğini yarım asrı
aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla
sürdürüyor.
Yozgat’ta yarım asrı aşkın süredir
terzilik mesleğiyle uğraşan 66 yaşındaki
Bilal Şahin, ailesinin geçimini sağladığı
işini severek yapmaya devam ediyor. İlk
günkü heyecanla ve büyük bir ustalıkla
müşterilerine elbise dikmeye devam
eden Şahin, ömrü yettiği sürece bu işi
sürdürmeyi düşünüyor.
İlkokul yıllarında bir hevesle
başladığı terzilik mesleğini ilerleyen
yaşına rağmen sürdüren Şahin, çırak
bulamamaktan yakınıyor. Kendilerinin
terzilik mesleğinin son temsilcileri
olduğunu belirten Şahin, gençlerin bu
mesleğe heves etmediğini ve terziliğin
unutulmaya yüz tutan meslekler arasına
gireceğini söyledi.
ÖMRÜMÜN SONUNA
KADAR ÇALIŞACAĞIM
Terzilik mesleğine 14 yaşında çırak
olarak başladığını söyleyen Şahin, “Bu
işe 1968 yılında 14 yaşında başladım. Şu
an 66 yaşındayım, bu işi sevdiğim için ilk
günkü heyecanla yapıyorum. 3 çocuğum

ca'nın da 1945 model
Vabis otobüsü vardı.
Arap Feridun Amca'nın
da 1945 model Dodge
otobüsü vardı. Ara sıra
bunu babam Sıddık
Cenan kullanırdı. Sarıhacılı Mehmet Arslan'ın
da 1952 model Austin
otobüsü vardı. Kardeşi
Yusuf Arslan kullanırdı.
Yolcusu tamamlanan
otobüs şoförleri ilçe
pazarlarına doğru yol
alırlardı. Pazartesi
günü Peyik pazarıydı
yeni adı Doğankent
oldu. Salı günü Yozgat'ın pazarı, Çarşamba günü Yerköy ve
Boğazlıyan'ın pazarı,
Perşembe günü Sorgun'un pazarı, Cuma
günü Alaca'nın pazarı,

Cumartesi günü Sarıkaya'nın pazarıydı.
Rahmetlik babam
Kölemenin Mehmet
Amca'nın Austin otobüsüyle Alaca pazarına
pazarcıları götürdü.
Öğleden sonra da pazarcıları alıp Yozgat'a
doğru yol aldı. Deremum Köyü'ne yaklaşınca tarladan karşıya
geçmeye çalışan bir
çocuk atın üstünde
yanında da boş bir at
o da karşıya geçmeye
çalışıyor. Rahmetlik
babam arabayı yavaşlattı. Atlı çocuk tarladan yola çıktı ordan
karşı tarlaya geçti. Diğer at geçmedi durdu.
Babam tekrar hareket
etti. Tam bu sırada

üzeri boş at yola sıçradı. Babam ata hızla
çarptı. Atı altına aldı.
Otobüsün dengesi bozuldu. Otobüs yoldan
şarampole tekerlerinin
üstüne düştü ve durdu.
Pazarcılar aşağı inip
ölen ata bakıyorlardı.
Arabada bulunan Nalbant Şemi Günaydın
Amca babamı uyardı:
"Sıddık yavrum! Ne
duruyon? Köylüler
seni öldürmeye geliyorlar ellerinde kazma kürek çapalarla.
Çabuk arabayı çalıştır
uzaklaş." dedi. Neyse
araba çalıştı. Babamın
başarısıyla yola çıktı.
Arabadan inen pazarcıları orada bıraktık.

Yozgat'ın yolunu tuttuk. Eğer orda kalsaydık babamı kesin
öldürürlerdi. Nalbant
Şemi Amca: "Sıddık
yavrum arabayı doğru
karakolun önüne çek.
Durumu anlat. Kaçmasaydım kesin beni
öldüreceklerdi de."
diyerek babamı uyardı.
Babam da aynen öyle
yaptı. Arabayı emniyet
karakolunun önüne
çekti. Polislere durumu
anlattı. Babam polislerle birlikte olay yerine gitti. Polisler burda
tutanak tuttu. Babamı
mahkemeye sevk ettiler.
Rahmetlik ciğerlerim babam sabah kalktı mahkemeye Alaca'ya

gidecek. Deremum
Köyü'nün önünden
geçecek. Köylüler arabanın önünü çevirirler
de babama zarar verirler diye endişe içinde
evden çıktı.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya kaldığımız
yerden devam etmek
üzere yazımı Yozgat
Sürmelisi'nin mısralarıyla bitiriyorum.
Hepinize selamlar sevgiler...
Takmış helkeleri
gider koyuna
Kurban olam senin
suna boyuna
Seni yâr etmedi
Ermeni baban
Lanet olsun sülâlene soyuna

var, onların rızkını bu meslekle kazandım.
İlkokulda öğretmenimiz sormuştu, terzi
olacağımı söylemiştim ve bir hevesle
başladım hala bu yaşıma rağmen terziliği
severek yapıyorum. Ömrümün yettiği
kadar bu işte çalışacağım” dedi.
“ÇIRAK BULMAKTA
ZORLANIYORUZ”
Terzilerin en büyük sıkıntısının
yetiştirilecek eleman bulunmaması
olduğunu da belirten Şahin, “Terzilik
son noktasına geldi, terziliğe heves
eden yok, son temsilcileri bizleriz. Çırak
bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu işe heves
eden olmadığı için çırak yetişmiyor. Ben
bu işi yapacağım diye gelen kimse yok”
şeklinde konuştu.
“İŞLERIMIZDE DÜŞÜŞ VAR”
Pandemi nedeniyle işlerde düşüş
olduğunu da vurgulayan Şahin,
“Pandemiden önce saat sabah 08.00’da
iş yerimizi açıyorduk. Ama pandemi
nedeniyle biraz geç açıyoruz. İşlerimiz
de bu nedenle azalma var. Biz de
sağlığımızı düşündüğümüz için dikkat
etmeye çalışıyoruz. Maskeli ve mesafeli
çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine
yer verdi. IHA

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

Güneydoğu’nun Yıldızı..
Ayrıcalık Anlatılmaz yaşanır

444 21 21
www.stardiyarbakir.com.tr

Her gün saat 12:00’de seferlerimiz başlamıştır

ÇAĞRI MERKEZİ
0462 325 22 83

YOZGAT TELEFON
0354 212 00 71

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17

15 EYLÜL 2020 SALI
15 EYLÜL 2020 SALI

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Teknik
Direktör
Nihat
Tinel

TFF 3. Lig 2. Grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da yeni
sezon hazırlıkları sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım günde
çift antrenmanla yeni
sezona hazırlanıyor.
Teknik Direktör Nihat
Tinel, eksik bölgelere
takviye yapacaklarını
söyledi.
Tinel, “Bolu’ya
gittiğimizde en büyük
nedenlerden biri de

hazırlık maçlarını yapıp
eksik yerlerimize ve
bölgelerimize transfer
etmekti. Ettiğimiz
transferleri ve bakacağımız
arkadaşlarımızı orada
göremedik. Çünkü bazı
arkadaşlarımız hastaydı
ve odalarında istirahat
etme durumunda kaldı.
Transfer devam ediyor.
Tabi ki eksik bölgelerimiz
var. Onun için uğraşıyoruz.
Yozgatspor’umuza en

hayırlı futbolcu kimse onu
getirmek için uğraşıyoruz.
Biliyorsunuz ben yıllardır
Yozgatspor camiasında
analiz hocalığı yaptım. O
yüzden acele etmiyorum.
Görüştüğüm arkadaşlarım
var. İnşallah Tepecik
maçına veya maçtan sonra
Yozgatspor’umuza en
yakışan futbolcuyu transfer
etmek için uğraşıyoruz”
dedi.
Murat KARATEKİN

EFE PEYZAJ

Hayal ettiğinizden daha fazlası

Efe Peyzaj
+Çevre Düzenlemesi +Sertifikalı Fidan Temini
+Meyve Bahçesi Kurulumu +Otomatik Sulama Sistemleri
+Damla Sulama Sistemleri +Budama İlaçlama Çalışmaları
+Bahçe Bakım İşlemleri
+Yazlık ve Kışlık Mezar Bakım Hizmetleri
+Site - Villa Peyzaj Düzenlemeleri
+Fabrika Sahaları Peyzaj Düzenlemeleri
+PROFESYONEL EKİPLE YAPILIR

Mustafa ATEŞ
0542 526 15 19
efe_peyzaj@hotmail.com
efepeyzaj66

