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Elif hocaya
anlamlı ziyaret

Yozgat’ın en önemli meslek
liselerinden bir tanesi olan ve
bünyesindeki uygulama oteli ile
dikkat çeken Fatih Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, yeni müdüresi Elif
Köroğlu Tumgan’la yeni döneme
başladı. İş insanı Zafer Özışık, Yozgat
eğitimine önemli katkıları bulunan
Tumgan’ı ziyaret ederek yeni
görevinde başarı diledi. Gimat Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık,
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, yeni müdüresi Elif Köroğlu
Tumgan’a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
>>> 2. SAYFADA

Yozgat’ta ‘babacan’

kongre

Yozgat Deva Partisi İl Başkanı
İsmail Yılmaz, İl Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Serkan Bilgin ve
Yozgat Merkez İlçe Başkanı Mustafa
Bulut ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.
Deva Partisi İl Kongresi’nin Pazar
günü saat 14:00’da Yimpaş AVM
Konferans Salonu’nda yapılacağını
dile getiren Yılmaz, kongreye Deva
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın
da katılacağını söyledi.
>>> 4'TE

DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, İl Başkanı
Yardımcısı Serkan Bilgin ve Merkez İlçe Başkanı
Mustafa Bulut, Yozgat Çamlık Gazetesini ziyaret etti.

YOZGAT’IN
Bu işi gönülden gelerek yapıyorlar

BELEDİYE FABRİKA KURUYOR

İstahdama büyük
katkı sağlayacak
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, göreve
geldiği ilk günden bu tarafa
ilçenin en büyük sorunlarından
olan işsizlik konusuna çözüm
üretmeye çalışıyor. Bir

YARDIM SEVENLERi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Yozgat Şube Başkanı Aynur Saygı, gönülden
gönüle köprü kurduklarını ve insanlara severek yardım ettiklerini söyledi.

yandan belediye şirketleri ile
üretime yönelik çalışmalar
yapan Yalçın, şimdi de ilçede
tekstil fabrikası kurulması için
gereken imzaları attıklarını
söyledi. >>> 6'DA

BABAANNEMİN

VASiYETi

Çoğu insanın Yozgatlı olduğunu
bilmediği Ünlü sanatçı, Hayko Cepkin,
Yozgat Sürmelisi’nin Yozgatlıların milli
marşı olduğunu söyledi. >> 2'DE

ÖĞRENCİLERE YÖNELDİK

Sezer Yozgat'a
Anlamlı Hediye

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür
Vakfı tarafından hazırlanan Ülkü
Ocakları Dergisinin 200’üncü sayısı,
Kutlu Sesleniş Dergisi Yayın Kurulu
Üyesi ve Kutlu Sesleniş Dergisi Yazarı
Sezer Yozgat’a hediye etti. >> 4'DE

“Son yıllarda bizim yardım etmede tercihlerimiz en çok öğrencilere
oldu” diyen Saygı; şunları kaydetti;
“Bilhassa kız öğrencilere yardımı daha fazla yapmaya gayret ettik.
Çocuklarımıza bu yardımları yaparken bize yardımcı olan eşimiz,
dostumuz ve hemşehrilerimiz var. Bizlerin Yozgat dışında yaşayan
hemşehrilerimiz sağ olsunlar bize güvenleri tam. Yardımlarını
esirgemiyorlar. Yozgat’ta da bizi tanıyıp güvenenler yardımlarını
veriyorlar. Biz de bu yardımları elimizden geldiğince öğrencilerimize ve
halktan da ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeye gayret ediyoruz. Bu iş
gönül işi. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bir taraftan alıp bir taraftan
dağıtıyoruz. Bizim yaptığımız bu.”

KORONA SEKTEYE UĞRATTI
Korona virüs nedeniyle birkaç aydır
yardımda bulunamadıklarını anlatan Saygı,
“Geçtiğimiz haftalarda yine öğrencilerimizi
tespit ederek yardımda bulunduk. Koronadan
dolayı birkaç aydır yardım yapamıyorduk. Onlar
şimdi okula gitmeseler dahi bu çocukların
mağdur olduklarını biliyoruz. Yozgat dışından
da bize destek olan hemşehrilerimiz var.
Onların gönderdikleri paraları tespit ettiğimiz
öğrencilere ve mağdur olanlara yardımda
bulunduk. Giysi yardımlarımız oldu" dedi. 3'TE
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GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Yozgat bizim vatan
toprağımız. Gidelim,
göçelim desek de vazgeçemiyoruz. Zorunlu
şartlar olmadığı sürece
Yozgat’ta ikamet etmeye devam edecek
gibi gözüküyor…
Yozgat küçük bir
şehir, nüfusun çoğunluğu gurbete göçmüş;
nüfusunun üç beş
katı Yozgat kışında
ikamet ediyor. Kimisi
zorunlu nedenle, kimisi iş bulmak ya da
işini geliştirmek için

göçüp gitmiş yurdundan yuvasından!.. Bu
şehrin sıkıntıları var,
çözümlenmesi gereken sorunları var.
Bizler de elimiz kalem
tuttuğu sürece, ya da
dilimiz döndüğü sürece bu sorunlarını dile
getirmeye çalışıyoruz,
terennüm ediyoruz,
yazıyoruz. (Kırmadan
dökmeden diyelim...)
Yozgat’ı güzel bir
mekandan seyretmek
ve o mekanda oturup
çay içmek kahvaltı
yapmak maksadıyla bir
seyir tepesi hayalimiz
vardı..Bunu yıllar önce
yazdım, şükür gerçek
oldu. Nohutlu Tepesi
ile Çamlık Tepeden bu
şehri seyredip hayaller
kuruyoruz. Bazen şaka
vari diyorum ki: Yozgat’ı burdan satmak
( Pazarlamak var!)
Neden diyeceksiniz?
Manzarası- görünümü
çok mükemmel!..
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Yozgat üstüne hayaller kurmak?

Nohutlu Tepesi
seyirlik alan olarak
çok güzel oldu; vesile
olanlardan Allah Razı
olsun. Nohutlu Tepesinin ön kısmına güzel
bir tarihi kale, yine şehir istikametinde oturma bankları ve kapalı
mekânlar ile Nohutlu
Babadan Çamlık Tepesine teleferik haylim
vardı. İnşallah bir gün
bunlar da gerçek olur
!…
Şimdiki haylim mi?
Şimdilerde EsentepeAnadolu Öğretmen
Lisesinin önünden Hızlı
Tren İstasyonu- Divanlı Köyüne kadar
uzanan bir Tramvay
hattı haylini kuruyorum. Gördüğüm kadarıyla üniversite öğrencileri geliş ve gidişte
çok sıkıntı çekiyorlardı.
İki otobüs değiştirenler
var. Yurt sıkıntısı hat
safhada, onları rahatlatacak bir tramvay

hattına ihtiyaç var.
Büyüme yolunda
gelişmesini istediğimiz
şehrimizin bu tür çalışmalara ihtiyacının olduğunu herkes çok iyi
biliyor. Şehrin rahatlatılması, devlet dairelerinin çevreye taşınması, belediye Otobüs
Terminalinin çok daha
modern bir şekilde il
dışına taşınması, çevre yolunun çift yönlü
olarak yapılması gibi…
Modern bir şehirde yaşama hayalim var.
Şehir Hastanesi için
seçilen yeri yanlış bulduğumuzu birkaç defa
yazmıştık. Ama ne yapalım ki karar bu yönde çıkmış. Her şeye
rağmen şehir Sarıhacılı
istikametinde de genişlemeli ve Sarıhacılı
ile olan ara kapatılmalıdır. Derelerin ıslahı ve
düzenlenmesi çok zor
olacak ama bu güzergâhtan da yararlan-

malıyız. Örneğin bağlık
bahçelik alanlar olarak
düzenlenip vatandaşa
kiraya verilebilir diyorum. Ağaçlandırılacak
güzel bir alan burası.
Şehrin Divanlı YoluÜniversite istikametinde gelişimi de alternatif olarak karşınıza
çıkıyor. Esentepeyi
aşıp Sorgun istikametinde gelişmesini
beklemek gerçekten
zor iş. Bu yönde engebe ve dere- tepe daha
fazla uğraştırır bizi…
Çalatlı Köyünden itibaren bölgesin Organize
Sanayi alanı olarak
gelişmesini bekliyoruz.
Lise Caddesi, Ankara- Sivas Caddesi dışında şehrimize üçüncü, dördüncü alternatif
güzergahlar gerekiyor., bunu da unutmayalım. Şehrin gelişimi
ve modern bir yapıya
kavuşması konusunda
çaba ve gayretlerimiz

devam etmelidir. Bunlar hayal değil projeye
aktarılabilecek konulardır.
Tramvay hattı hayalimize gelince: Şehrimiz bir üniversite
şehri olarak gelişmeye devam etmeli; bu
manada hem ulaşım
hem de sağlık hizmetlerinin genişletilmesi
ve geliştirilmesi şart.
Araştırma Hastanesi
önemli bir boşluğu
dolduruyor, ulaşım
boşluğunu da Tramvay
hattı doldurursa şehrin
iki önemli ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Yozgat adına atılan
ciddi ve güzel adımlardan biri de: Spor Vadisi, bu projeyi destekliyoruz ve bir önceki
valimizin bu konudaki
çabasını da takdir ediyoruz. Şehrimize yakışacak geniş ve büyük
aile parkları, dinlenme
mekânları ve Spor

Vadisi geleceğimiz
adına ciddi çalışmalar
olup bu çalışmaların
arkasındayız. Hatta
Kent Park ve Kirazlı
Göleti ile bu projenin
birleştirilmesini umut
ediyoruz!..
Yozgat’ın ufkunu
açabilecek yeni projelere ihtiyacımız var.
Şehrimiz adına bunları
telaffuz etmek ve gündeme getirmek bize
düşüyor. Siz bunun
adına: “ Gazetecinin
Hayali” deyin. Böyle
hayaller kurmak ve
hayallerin gerçekleşmesini beklemek en
tabii hakkımız olsa
gerekir, öyle değil mi?
Zira hayal kurmadan
gerçeğine ulaşamazsınız!.. Rahmetli Yılmaz
Göksoy hocanın bir
Hızlı Tren hayali vardı:( o rahmetli oldugöremedi ama) Bakın
işte hayali gerçek oluyor?..

ELiF HOCAYA ANLAMLI ZiYARET
Yozgat’ın en önemli
meslek liselerinden
bir tanesi olan ve
bünyesindeki uygulama
oteli ile dikkat çeken Fatih
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, yeni müdüresi Elif
Köroğlu Tumgan’la yeni
döneme başladı. İş insanı
Zafer Özışık, Yozgat
eğitimine önemli katkıları
bulunan Tumgan’ı ziyaret
ederek yeni görevinde
başarı diledi.

Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer
Özışık, Fatih Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi,
yeni müdüresi Elif
Köroğlu Tumgan’a tebrik
ziyareti gerçekleştirdi.
Özışık, Tumgan’a başarı
temennisinde bulunarak,
işlerinin hayırla gitmesi
adına üzerinde besmele
yazılı bir tablo hediye
etti.
Samimi ortamda
gerçekleşen ziyarette
Özışık, Elif Hoca’yı
uzun süredir eğitimde
ortaya koyduğu başarılı
çalışmalarla takip ettiğini
belirterek;
“Sizin gibi idealist,
mesleğini severek ve
heyecanla yerine getiren
eğitimcilerimizin olması

yarınlarımız adına umut
veriyor. Yeni görevinizde
de Fatih Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne
ciddi kazanımlar ve
katkılar sağlayacağınıza
inanıyorum.
İşlerinizde kolaylıklar
ve başarı temenni
ediyorum” dedi.
Fatih Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi,
yeni müdüresi Elif
Köroğlu Tumgan da
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile
getirerek, teşekkür etti.
Özışık, okul müdür
yardımcısı Menderes
Kılıçarslan’ı da
makamında ziyaret
ederek görevinde
başarılar diledi.
Tarık YILMAZ

VASiYETi
Çoğu insanın Yozgatlı
olduğunu bilmediği Ünlü
sanatçı, Hayko Cepkin,
Yozgat Sürmelisi’nin
Yozgatlıların milli marşı
olduğunu söyledi.
Cepkin, babaannesinin
kendisine vasiyeti olduğunu
belirterek, “Babaannemin
bana mirasıdır Yozgatlılık.
Vefat ederken bile kütüğünü
İstanbul’a aldırmayacaksın
demişti.
Biz de Yozgatlılık budur.
O zamanlar anlamamıştım
ama şimdi iyi ki aldırmamışım
dediğim bir durumdur” dedi.
Eda DEMİREL
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SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yemek

ABD’nin
plaka işareti
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Bu işi gönülden gelerek yapıyorlar

YOZGAT’IN YARDIM

SEVENLERi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Yozgat Şube Başkanı Aynur Saygı,
gönülden gönüle köprü kurduklarını
ve insanlara severek yardım ettiklerini
söyledi. Yardımları ihtiyaç sahiplerine
ulaştırma noktasında
kendilerine
destek olanlara
teşekkür eden
Saygı, “Yozgat

Yardımsevenler Derneği

olarak yıllardır öğrencilerin ve ihtiyaç
sahipleri insanların yanında olmaya
gayret ediyoruz” dedi.
ÖĞRENCİLERE YÖNELDİK
“Son yıllarda bizim yardım etmede
tercihlerimiz en çok öğrencilere oldu”
diyen Saygı; şunları kaydetti; “Bilhassa
kız öğrencilere yardımı daha fazla
yapmaya gayret ettik. Çocuklarımıza bu
yardımları yaparken bize yardımcı olan
eşimiz, dostumuz ve hemşehrilerimiz
var. Bizlerin Yozgat dışında yaşayan
hemşehrilerimiz sağ olsunlar
bize güvenleri tam. Yardımlarını
esirgemiyorlar. Yozgat’ta da bizi tanıyıp
güvenenler yardımlarını veriyorlar.
Biz de bu yardımları elimizden
geldiğince öğrencilerimize
ve halktan da ihtiyaç sahibi
olanlara yardım etmeye gayret
ediyoruz. Bu iş gönül işi.
Biz bunu Allah rızası için
yapıyoruz. Bir taraftan alıp bir
taraftan dağıtıyoruz. Bizim
yaptığımız bu.”
KORONA
EKTEYE UĞRATTI
Korona virüs nedeniyle
birkaç aydır yardımda
bulunamadıklarını
anlatan Saygı,
“Geçtiğimiz haftalarda yine
öğrencilerimizi tespit ederek
yardımda bulunduk. Koronadan
dolayı birkaç aydır yardım
yapamıyorduk. Onlar şimdi okula
gitmeseler dahi bu çocukların mağdur

olduklarını biliyoruz. Yozgat dışından
da bize destek olan hemşehrilerimiz
var. Onların gönderdikleri paraları
tespit ettiğimiz öğrencilere ve mağdur
olanlara yardımda bulunduk. Giysi
yardımlarımız oldu. Yiyecek yardımı
yapmıyoruz. Çünkü yiyecek işi
zor oluyor. Ondan dolayı Ramazan
ayında da gıda çeki dağıttık. Mümkün
olduğu kadar yardımcı olmaya gayret
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
İHMAL ETMEMEYE
ÇALIŞIYORUZ
Saygı, çocukları mümkün olduğu
kadar ihmal etmemeye çalıştıklarını
belirterek, “45 çocuğumuz var. Bu
sayı bazen 50’nin üzerine çıkıyor. Bu
son yardımımızda 25 çocuğumuzda
kaldık. Çok acil çocuklarımızı seçerek
yardımlarımızı yaptık.
3 tane Tıp öğrencimiz var. Onları
mümkün olduğu kadar ihmal etmemeye
çalışıyoruz. Onları durumlarını
bildiğimiz için onlara yardımcı
oluyoruz. Elimizden geldiğince
yardımlarında bizlere geldikçe bizlerde
bu yardımları ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu bir
gönül işi. Sizlerin nezdinde herkese
ben çok teşekkür ediyorum. Bize
güveniyorlar. Bizde bu güvenlerini
sarsmıyoruz. Yardımlarımızı yapıyoruz.
Onun verdiği bize mutluluk veriyor.
Yardım göndermek isteyenlere hesap
numarası veriyoruz. Bize ulaşmak
isteyenlerden yardımlarını alıyoruz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Bozdağ, taziye mesajı yayımladı
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli Valilerden merhum
A. Refik Öztürk’ün vefatı sonrası TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir
Bozdağ taziye mesajı yayımladı.
Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ yayımladığı
taziye mesajında;
“Yozgat’ımız, çok kıymetli bir evladını daha kaybetti.
Ömrünü milletimiz/devletimiz için çalışmakla geçirmiş
emekli vali merhum A. Refik Öztürk’e Allah’tan rahmet;
ailesine/yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,
merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı
cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

MHP Yozgat İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetimi

Ziyaretlerini sürdürüyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu
ve yönetimiyle birlikte Merkez İlçe
Başkanı Adem Kızılay ve yönetimi
ziyaretlerine devam ediyor.
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı
Adem Kızılay, İl yönetimi, ilçe yönetimi,
ve Belediye Meclis üyesiyle birlikte

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi
makamında ziyaret etti. Ardından İl
Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ü
ziyaret etti.
MHP Yozgat İl Başkanı Tekin
Irgatoğlu sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada;
“Yozgat Belediye Başkanımız Sayın
Celal Köse'ye Merkez İlçe Başkanımız,

İl Yöneticilerimiz, İlçe Yöneticilerimiz
ve Belediye Meclis Üyemizle Birlikte
Nezaket Ziyaretinde Bulunduk.
Yozgat İl Emniyet Müdürümüz
Sayın Murat Esertürk'ü Ziyaret Ettik.
Misafirperverliklerinden Dolayı Sayın
Müdürümüze Teşekkür Ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Vatana Hasret Gitti...

12 Eylül’ün karanlık döneminde yurt dışında yeni bir hayat sürmek zorunda
kalan, sürgün ve çileli hayat yaşayanlardan Ethem Kıskıs (Hıdır) kalp krizi
sonucu vefat etti. Hıdır’ın arkasından duygusunu dile getiren DUYKON Avrupa
Medya Sorunlusu Doğan Tufan, vatana hasret giden bir ömrün yaşanmış
hikayesini dile getirdi. 12 Eylül’ün karanlık döneminde yurt dışında yeni bir
hayat sürmek zorunda kalan sürgün ve çileli hayat yaşayanlardan Ethem Kıskıs
(Hıdır) kalp krizi sonucu vefat etti. Hıdır’ın arkasından duygusunu dile getiren
DUYKON Avrupa Medya Sorunlusu Doğan Tufan, vatana hasret giden bir
ömrün yaşanmış hikayesini dile getirdi. Tufan, Türk Federasyon camiasında
hizmetleri bulunan merhum Ethem Kıskıs’ın ardından Dr. Ali Batman, Mustafa
Karahan ve Cevat Saraç’ın da kaleme aldığı duygu dolu yazıyı paylaştı. Doğan
Tufan’ın kaleminden namı diğer Hıdır… Vatana hasret gitti. Doğan Tufan
Bizim 40 yıl önce Almanya'da vatana hasret dergimiz vardı. İsmi hep bana
benim vatana hasretliğimi vurgulardı her ay içime sızı, yüreğine korku düşerdi.
Daha sonra şartlar gereği Vatana hasret dergisi kapandı yerine Anayurt dergisi
çıkmaya başlamıştı. Genel yayın yönetmeni Mustafa Karahan redaksiyonda
Hıdır Bey vardı. Bende kaldığım şehirde dergimizin temsilciliğini yapıyordum.
Çok da abonemiz olmuştu. Haber yazar gönderirdim. rahmetli Hıdır beni arar
teşekkür ve motive ederdi. Yüzü hep gülerdi. Neşe doluydu. Seneler önce son
gördüğüm Frankfurt Citipazar Burak videoda olmuştu. Sessizce vatana hasret
olarak Frankfurt'ta hakka yürüdüğünü duyunca çok üzüldüm. Sevdiklerimiz
bir bir gidiyor Allah rahmet eylesin. Hıdır kardeşim biz seni iyi bilirdik senden
razıydık, Rabbim de senden razı olsun. Haklarımız helal olsun.
Dr. Ali Batman, Mustafa Karahan ve Cevat Saraç ülküdaşlarımın kaleminden
Ethem (Hıdır)
Ethem; Yetimdi... Babasını hiç tanımadı! 41 yıl önce kader onu vatansız
bıraktı! Sürgünde, kağıttan kimliği olmadan ama kişilikli bir hayat yaşadı!
Aynı evi paylaştık. 1 oda bir salon. Ramiz Ağabey geldikten sonra bir odayı
ona ve eşine verip diğer odayı yatak odamız yaptık. Üçlü bir açılır kapanır
kanepemizde aynı yastığa baş koyduk. Vatan, anam diye sayıkladı gecelerce!
Benim için kardeşten öteydi!. Sabır ve tevekkül sahibiydi. Dilinde hep şükür
vardı. Bir gün bile şikayetini duymadım. Hem okurduk, hem yazardık. Teşkilât
adına çıkardığımız Vatana Hasret ve Anayurt dergilerinin ben genel yayın
yönetmeniydim ama birlikte hazırlardık. Her okuduğumuz kitabı saatlerce
tartışırdık. Muhakeme gücü sağlam, inançlı, enerjik, yılmaz, yorulmaz, usanmaz,
gönlü geniş, merhametli, adaletli, vicdanlı, disiplinli bir ülküdaşımızdı. Musalla
taşında imamın nasıl bilirdiniz sorusuna şek ve şüphesiz bir inançla "iyi" biliriz,
imanına şahadet ederiz diyeceğimiz bir kardeşimizdi. Şartlar aramıza fiziki
mesafe koydu ama gönlümüz hep birdi. Allah rahmet eylesin kardeşim!
Mekânın cennet olsun!.. Mustafa Karahan Muhterem Ülküdaşım,
Kardeşim gibi sevdiğim arkadaşım Ethem Kıskıs (aramızdaki adıyla Hıdır
bey) bugün geçirdiği kalp krizi sonucu Almanya'nın Frankfurt şehrine yakın
Dietzenbach kasabasında vefat etmiştir.
Kastamonu doğumlu, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyken, 12
Eylül öncesi âdeta iç savaş ortamında olan Türkiye'de, ismi bir olaya karıştığı
iddiasından dolayı 1979’da yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştı. Ben de tam o
sıralarda Ülkücü Davanın yurtdışı teşkilatlanmalarına yardımcı olmak üzere
Almanya'ya gönderilmiştim. Ethem kardeşimle o yıl yaza rast gelen Ramazan
ayında, kısa bir süre aynı evde kaldık ve birlikte iftarlar yapmıştık. Daha sonra
şartlar gereği biraz Almanya'da biraz Fransa'da kalmış ve sonra da tekrar
Almanya'ya gelmişti. Teşkilat olarak çıkardığımız tüm yayınlarımızda isimsiz
yazılar yazardı. Dergilerimizin teknik ve içerik kontrolünü ülküdaşımız Mustafa
Karahan beyle birlikte yaparlardı. Çok güzel bir kritikçi, eleştirmendi. Ben de
bu yönünü fark ettiğim için isimli isimsiz tüm yazılarımı, kitlelere yapacağım
konuşma metinlerimi önce O'na verir incelemesini rica ederdim. O, Türkçe ve
içerik yönünden düzeltmeler yapar benim de onayımı aldıktan sonra yayınlardı.
Ben de kalitesine güvendiğim için en ağır eleştirilerini bile anlayışla, sabır ve
soğukkanlılıkla karşılardım.
O, hem fikri bakımdan sağlam kafa yapısına sahip, şuurlu ve hem de
çalışmalarımızda esirgemediği enerjisiyle, ülkücü hareketin 12 Eylül sonrası
dönemde Avrupa'daki merkez yöneticileri olarak çalışmalarımıza -biz ve
Allah'tan başka kimsenin bilmediği- çok değerli katkılarda bulunmuştur. O,
10-15 kişilik çekirdek ekibimizin bir üyesiydi. Varlığı ve çalışmalarıyla 12 Eylül
'e karşı mücadelemizde çok önemli bir moral kaynağımızdı. Direncimizi
artıran bir destekçimizdi. 1992 yılında Musa Serdar Çelebi, İhsan Öner, Cevat
Saraç, Mustafa Karahan, Nazım Alemdar ve Ali Batman olarak eşlerimizle
birlikte O'nun ailesi olduk ve eşi, tıp dr'u Hatice hanımla evlenmelerine katkıda
bulunduk. 1995' den beri de Frankfurt'ta aynı caddede seyahat acentası
çalıştırarak iş komşusu olduk. Sık sık görüşüp birlikte kahve içtik ve her
konuda çok güzel sohbetler yaptık. Sohbetlerimizin kalitesi ve seviyesi O'nun
katkılarıyla çok daha yükseliyordu. İkimiz de iyi okuyan ve fikir geliştiren kişiler
olduğumuz için gerçekten çok değerli görüşler ortaya çıkıyordu. En son 10.11
2020 Salı günü sohbet ettik, 13.11 Cuma günü de işyerinin önünden geçerken
el sallayarak selam vermiştim. Şuan çok duyguluyum. 41 yıl film şeridi gibi
gözümün önünden geçti. Tüm hatıralar hafızamda canlandı. Her ülküdaşım,
hele hele Vatan Hasreti çekerek yaşamak zorunda kalan tüm ülküdaşlarımın
benim yanımda ayrı ve özel bir değeri vardır. Ama Ethem kardeşim benim günü
birlik fikirlerimi paylaştığım, iş hayatımdaki sıkıntılarından sağlığımıza kadar
özelimizi paylaştığımız; bilim, din, siyaset gibi her konuda devamlı günübirlik
fikir alışverişi yaptığımız bir sohbet arkadaşımdı. O olmayınca kesinlikle
hayatımda bir boşluk hissedeceğim. Ethem kardeşim 41 yıl, bazıları 15-20 yıl şu
gurbet ellerde acı, üzüntü ve çileye gark olmuş bir şekilde yaşamak zorunda
kalan tüm ülküdaşlarımın çektiklerini en iyi anlayacak arkadaşlarından birisi
de benim. Çünkü aynı hayatı 13 yıl da ben yaşadım. Vatan hasretini hepimiz
iyi biliriz. Ülkücü Dâvâ yolunda neler yaşandı, nelere katlanıldı bilen bilir.
Ama insanoğlunun unutkanlık ve vefasızlığı herkeste az çok hissedilir. Ben
bu yüzden böyle durumlarda “İyi ki Allah var. Çünkü o her şeyi kaydettiriyor.
İnsanlar unutsa bile Allah'ın bilmesi zaten yeter” derim.
Ethemcigim, canım kardeşim; Allah sana gâni gâni rahmet eylesin. Biz
senin 41 yılını biliyoruz. Allah, senin acılarını, üzüntülerini, çektiğin vatan
hasretinin bedelini sana sevap saysın. Mekanın Cennet Olsun. Biz senden
razıyız, Allah da senden razı olsun inşaallah.
Ali Batman. Ethem Kıskıs! 40 yıl ‘hasret’ nedir, bilir misiniz?
Ana hasreti, Kardeş hasreti, illaki Vatan hasreti! 80 Darbesi’nden bu
günlere, çileli sürgün yılları, sabır, tefekkür ve mücadele ile geçti!
“Ol” deyince olduran Kudret, bugün Ethem’e “Gel” dedi... Biz senden
razı idik, sen de inşallah bizden razı mışsındır. Biz haklarımızı helal ettik,
Ethemciğim, sende inşallah haklarını bizlere helal etmişsindir veya edersin...
Allah’ın rahmeti seninle ve bütün ülkücü şehitlerimizle olsun, Yiğit
Ülküdaşım!.. Mekânın cennet olsun... Cevat Saraç Tarık YILMAZ

GÜNCEL

BASRi
AKDAĞ
İnsanoğlu en güzel varlık olarak yaratılmış olsa da yaratılış
gayesinden uzaklaşmış insanların bazen

insanlıktan çıktığını
görmekteyiz.
Eskiye nazaran
günümüz insanında
birbirine karşı merhamet, saygı, dürüstlük gibi kavramların
değerlerinin daha da
azaldığını görüyoruz.
Ahlaken normal bir
davranışın bugün ki
değerlendirmesi toplumda böyle duyarlı
insanlar da var denilmesi çok acı, dürüstlük istisna oldu sanki.
Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ ta iki
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Yozgat İki Çınarını Kaybetti

güzel insanı dar-ı
bekaya yolcu ettik.
Bu iki güzel insanın kıymeti insan olmaları, insan kalmaları ahiret bilinci ve
kaygısı taşımaları idi.
İman cevheri onları güzelleştirmiş öncü
yapmıştı.
Nafiz YAZITAŞ Halde Güven kasabı olarak yıllarca esnaflık
yapmış ahlakı, adamlığı, dürüstlüğü ile
örnek bir insandı.
Nafiz abi işyerine
gelen insanı karşılar,

çayını ısmarlar, hal
hatırını sorar, fakire
ve ihtiyaç sahibine
elinden geldiği kadar yardımcı olurdu.
Nafiz abi yaklaşık 40
yıldır Türkiye Diyanet
Vakfında mütevelli
heyetinde görev almış çalışkan bir insandı.
Kendisiyle beraber
uzun yıllar mütevelli
heyetinde beraber
çalıştık.
En son evinde il
müftümüz ile beraber
ziyaret edip plaket

takdim etmiştik.
Ömer BÜYÜKSOY
Saygıdeğer hocam
Yozgat’ın en kıymetli
hafızlarından biriydi.
Yozgatlı onu Topçu’lu
Ömer hafız olarak da
bilirdi.
Ömer hocam çok
iyi bir hafız olmasının
yanında Yozgat’ta
yüzlerce gence Kuranı Kerim öğretmiş,
hafız yetişirmiş örnek
insanlardan biriydi.
Ömer hafız Yozgat
için bir değerdi.
Temennimiz şudur

ki arkadan gelen nesilde de böyle ihlas
ve samimi kurra hafızları görelim.
Cenazesine yetiştirdiği okuttuğu hocalar sevenleri birçok
insan katıldı.
Ömer hocam iyilik
ve ilim ekti.
Dareyn saadeti için
bundan güzel eser
bundan güzel anılma
olur mu bilemem.
İnsanoğlu bu dünyada ne yaparsa
onunla anılır.
İyilik yapanın iyi-

liği kötülük yapanın
kötülüğü konuşulur.
Cenabı hak bizleri iyilik yolundan ayırmasın. Bu iki güzel insanın Yozgat’ta geriye
bıraktığı sadece edep
ve ahlak oldu. Ölenle
ölünmüyor ama onların güzellikleri unutulmayacaktır. Nafiz
abiye ve Ömer hocama Allah’tan rahmet
diliyorum. Mekânları
cennet olsun. Yazıtaş
ve Büyüksoy ailelerine başsağlığı diliyorum.

Sezer Yozgat'a
Anlamlı Hediye

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
tarafından hazırlanan Ülkü Ocakları
Dergisinin 200’üncü sayısı, Kutlu
Sesleniş Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
ve Kutlu Sesleniş Dergisi Yazarı Sezer
Yozgat’a hediye etti.
Yozgat’ın yetiştirdiği genç
değerlerden Kutlu Sesleniş Dergisi Yayın
Kurulu Üyesi ve Kutlu Sesleniş Dergisi
Yazarı Sezer Yozgat’a, Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Yozgatlı Genel
Başkan Yardımcısı Zekai Pınarbaşı’ndan
anlamlı plaket ve hediye.
Ülkü Ocakları Dergisinde, Ülkü
Ocakları Genel Merkezi Resmi sitesinde

ve Ortadoğu Gazetesi’nde uzun yıllar
makaleler kaleme alan ve aynı zamanda
Mamak bölgesinin eski semt ocak
başkanlarından olan Sezer Yozgat’ı
makamında konuk eden Pınarbaşı,
büyük bir vefa örneği göstererek, bu
güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı
teşekkür etti ve güne özel plaket takdim
etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen
buluşmada Pınarbaşı, Yozgat’a, bu
güne kadar davaya göstermiş olduğu
mensubiyet şuuru, adanmışlık ve verdiği
mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Tarık YILMAZ

Yozgat’ta ‘babacan’ kongre
Yozgat Deva Partisi
İl Başkanı İsmail
Yılmaz, İl Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı Serkan
Bilgin ve Yozgat
Merkez İlçe Başkanı
Mustafa Bulut ile
birlikte gazetemizi
ziyaret etti. Deva
Partisi İl Kongresi’nin
Pazar günü saat
14:00’da Yimpaş AVM
Konferans Salonu’nda
yapılacağını dile
getiren Yılmaz,
kongreye Deva
Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan’ın da
katılacağını söyledi.
Yılmaz, 11 ilçede
örgütlendiklerini
Şefaatli ve Çandır’a ise
önümüzdeki günlerde
atamalar yapılarak
kongre hazırlıklarının
yapılacağını söyledi.
6 ilçede kongre
çalışmalarının
tamamlandığını anlatan
Yılmaz, diğer ilçelerde
de kongre süreçlerinin
il kongresinden
önce tamamlamayı
planladıklarını aktardı.
Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266
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Ticarette,
alışverişte
ihsan sahibi
olmak

HÜSEYİN
KOÇ
Allahü teâlâ,
adâlet yapmayı,
herkese âdil davranmayı emrettiği
gibi, ihsân etmeyi de emrediyor.
Adâlet ile hareket
eden, bunları öğrenen, zulüm yapmaktan kurtulur.
Her zaman adâlet ile hükmetmek
zordur. Uçurumun
kenarında dolaşan
her an uçuruma
yuvarlanabilir.
Bunun için biraz
ihtiyat payı bırakmalıdır. İşte bu
ihtiyat payı da ihsandır. A’râf sûresi,
ellibeşinci âyetinde
meâlen buyuruldu
ki: “İhsân edenlere, elbette rahmetim çok yakındır.”
Yalnız adâlet yapanlar, dinde sermâyelerini kurtarmış olur. Fakat kâr,
ihsân edenleredir.
Aklı olan, âhiret kârını hiç kaçırır mı?
İhsân, emredilmeyen iyiliği yapmaktır. İhtiyaç fazlası malı, karşılıksız
vermek demektir.
Meselâ, müşteri
bakkaldan parasını
verip, bir kilogram
şeker istediğinde,
bakkalın bir kilogram şeker vermesi
adâlettir.
Bir kilodan fazla
vermesi ihsandır.
Bir kilogramdan az
vermesi ise zulüm
olur. İslam büyükleri, tehlikeden
uzak kalmak için
alışverişlerinde hep
fazla fazla vermişlerdir.
İhsandan başka
bir de “îsâr” vardır.
Îsâr, muhtaç olduğu bir şeyi almayıp,
muhtaç olan din
kardeşine bırakmaktır.
İnsana lâzım
olan şeylerde îsâr
yapılır. Fakat, ibâdetlerde îsâr yapılmaz.
Meselâ, namazda, birinci saftaki
yerini başkasına
vermez. Namaz

vakti gelince abdestsiz kimsenin
abdest suyunu
başkasına îsâr etmesi yâni vermesi
câiz değildir...
Ticarette, alışverişte ihsan sahibi olmak lazımdır.
Müşterî, fazla ihtiyâcı olduğu için,
çok para vermeye
râzı olsa bile, çok
kâr istememelidir.
***
İslâm büyüklerinden Muhammed
bin Münkedir hazretlerinin bir mağazası vardı. Çeşitli
kumaş satıyordu.
Kimisinin metresi beş altın, kimisinin, on altın idi...
Bir gün, kendisi
yok iken, işçisi, beş
altınlık kumaşı on
altına sattı. Muhammed bin Münkedir hazretleri, bir
gün akşama kadar
köylüyü, arattı.
Sonunda onu buldurttu ve;
-Benden aldığın
bu kumaş beş altından fazla etmez,
dedi.
- Olsun ben
bunu, seve seve
aldım.
- Hayır olmaz.
Ben kendime uygun görmediğimi
din kardeşime de
uygun görmem. Ya
satıştan vazgeç,
yâhut beş altını
geri al, yâhut da
gel, on altınlık kumaştan vereyim.
Ondan bu sözleri
duyan köylü, oradaki birine;
- Bu zat kimdir?
diye sordu. O da;
- Muhammed
bin Münkedir, dedi.
Adamcağız bu
ismi duyunca;
- Sübhânallah!
Bu zat, öyle kimsedir ki, çölde susuz
kalınca yağmur
duâsına çıkıp, bu
zatın adını söylediğimiz zaman
rahmet yağıyor,
dedi...
İşte din büyüklerimiz az kârla,
çok iş yapar, bunu
daha bereketli bulurlardı.
Ve böyle bereketler sebebiyle de
duâları kabul olurdu...
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Yozgat’ta hububat çeşitleniyor
Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü ile birlikte Ketencik adaptasyon ve
Buğday – Arpa çeşitlerinin deneme ekimleri
yapıldı. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü ile birlikte Ketencik adaptasyon
ve Buğday – Arpa çeşitlerinin deneme
ekimleri yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü
Tanju Özkaya, Ankara Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan 19
değişik Buğday, 14 değişik Arpa çeşidinin
ekiminin yapıldığını kaydetti. Özkaya, ekimlerin
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
uzmanları Oğuzhan Aydın, Selami Yazar ve
İsmail Sayım ile İl ve İlçe Müdürlükleri teknik

personelleri kontrolünde yapıldığını söyledi.
“Ketencik çeşit adaptasyon deneme ekimi
Yerköy İlçemize bağlı Kumluca köyünde önder
çiftçimiz Hüseyin Arslan ile birlikte yapıldı”
diyen Özkaya, “Buğday ve Arpa çeşitlerinin
deneme ekimleri ise Merkez Bayatören
köyünden önder çiftçimiz Ali Şahiner'in Battal
köyündeki arazisine yapıldı. Bu ekimde
Enstitü tarafından geliştirilerek tescil edilmiş
olan 33 değişik buğday ve arpa çeşidi ekildi.
Bakanlığımız Araştırma kuruluşlarınca son
yıllarda tohumculuk konusunda daha dayanıklı
ve verimli tohum geliştirme çalışmaları
yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun

sonucunda çok güzel çeşitler geliştirilmektedir.
Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan 19
değişik Buğday, 14 değişik Arpa çeşidi ekildi.
Amacımız bu çeşitlerden İlimize en uygun ve en
fazla verim veren çeşitleri yerinde çiftçilerimize
ve kamuoyuna göstermektir. Ayrıca yağlık bir
bitki olan ve biodizel yapımında kullanılan
Ketencik bitkisinin adaptasyon ekimleri de yine
enstitü ile birlikte yapıldı. Bu çeşitlerimiz üretim
sezonu boyunca teknik personelimizce takip
edilecek gelişim ve verimleri analiz edilerek
sonuçlar duyurulacaktır” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Adı güzel Muhtar

Yozgat’ta muhtarlar yaptıkları örnek
çalışmalarla dikkat çekiyorlar. O
muhtarlardan bir tanesi Köçekkömü
Köyü Muhtarı Adıgüzel Başal.
“O, bir muhtar, adı da; Adıgüzel,
adına yakışır şekilde hizmet ediyor,
köy halkına her konuda rehberlik
ediyor. Önder oluyor. Köyün
güzelleşmesi için adeta canhıraş
çalışıyor.”
Yozgat merkez ilçeye bağlı
meşhur muslubelen mevki iler
sınır Köçekkömü Köyü Muhtarı
Adıgüzel Başal, köy içi ve köy
arazisine yaptığı çeşmelerle gelip
geçenlerin, dinlenip su içenlerin
dahası bitkilerden tutun ki tüm
canlıların duasını alıyor yetmedi
doğal güzelliklere vesile oluyor.
Köy mezarlığının iç ve dış kısmını
kendi nam ve hesabına sarf ederek,
ayrıca da hayırseverlerin katkısıyla
yeniden düzenleyerek, örnek bir
mezarlık oluşturdu.
Görevde yetkinliği, etkinliği
ve yaptığı hizmetlerle köyü
güzelleştirmeye gayret üstüne
gayret sarf eden muhtar,
çeşmelerle köyün güzelliğine
bir başka güzellik katıyor. Köyün

BELEDİYE FABRİKA KURUYOR

İstahdama büyük
katkı sağlayacak
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
göreve geldiği ilk günden bu tarafa ilçenin en büyük
sorunlarından olan işsizlik konusuna çözüm üretmeye
çalışıyor. Bir yandan belediye şirketleri ile üretime
yönelik çalışmalar yapan Yalçın, şimdi de ilçede tekstil
fabrikası kurulması için gereken imzaları attıklarını
söyledi.
İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK İMZA
Göreve geldiği ilk günden bu tarafa ilçede işsizliğin
giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Göreve geldiğimiz
günden beri ilçemizin ve bölgemizin en büyük
problemlerinden biri olan işsizliğin azaltılması,
istihdamın artırılması için gayret sarf ediyoruz. Bir
taraftan belediye şirketimizin faaliyet alanlarında
üretime yönelik alt yapı çalışmalarımız devam ederken
diğer taraftan da istihdam sağlayacak yatırım ve
yatırımcıları ilçemize getirmek için uğraşıyoruz" dedi.
BURSA VE AĞRI’DA FABRİKALARI VAR
"Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı, Covid-19
Pandemi süreci nedeniyle büyük işletmelerin
dahi sıkıntı yaşadığı bu zor dönemde biz hiç bir
hedefimizden kopmadan emin adımlarla ilerliyoruz"
diyen Yalçın, "Yakın zamanda Pekmez Deresi
mevkisinde bulunan açık semt pazarını büyük bir
revizyonla fabrikaya dönüştürmek için çalışmalara
başlamıştık. 2400 metrekare alt kat, 1000 metrekare
asma kat olmak üzere 3400 metrekarelik kapalı
alandan oluşan fabrika binamızı kısa sürede
faaliyete başlayacak ve yüzlerce insanımıza istihdam
sağlayacak tekstil firmasına kiraya veriyoruz. Bursa ve
Ağrı’da tekstil üzerine fabrikaları olan deneyimli bir
firmanın ilçemizde de üretime başlayacak olması bizi
son derece memnun etmiştir. İdari kadronun deneyimli
olması, yıllardır tekstil piyasasında faaliyet göstermesi,
bizde firmanın pazar konusunda sıkıntı yaşamayacağı
inancını oluşturmuştur. Yatırımcı arkadaşlarımızın
ilçemizde başarılı olmasını ve uzun yıllar faaliyetlerine

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum.
Personel seçiminde hakkaniyetli olmak, ehliyet ve
liyakata önem vermek kaydıyla ihtiyaç sahibi, mağdur
vatandaşlarımıza öncelik vereceklerinin sözünü aldık.
Bu konuda daha önce talep toplayarak çalışmak
isteyen gönüllülerin listesini tutan belediyemizin
insan kaynakları birimi kendilerine yardımcı olacaktır.
Çalışma arkadaşlarımızdan uzun yıllar Yimpaş ve
daha sonra başka özel firmaların tekstil bölümlerinde
çalışmış, yöneticilik yapmış Mehmet Ünal kardeşimiz
belediyemiz ile yatırımcı arkadaşlarımız arasında
koordinasyonu sağlayacak, insan kaynakları
konusunda destek verecektir" şeklinde konuştu.
İLÇEMİZİN EN BÜYÜK YARASI
Başkan Yalçın, ilçede açılacak olan fabrikanın
istihdama yönelik adımların ilki olacağını belirterek,
" Allah’ın izniyle bundan sonra da ilçemizin en büyük
yarası işsizliğe merhem olmak için büyük özveri ve
gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir kez daha
söylüyoruz, engelleyen değil, yol açan, zorlaştıran
değil kolaylaştıran olacağız. İlçemizde istihdam
sağlayacak her iş verene kapımız sonuna kadar
açıktır. Belediyemizin imkanları ölçüsünde yatırımcı
arkadaşlara destek olacağımızı da bir kez daha
vurguluyorum. Bismillah deyip yola çıktık, devamı da
gelecek, inşallah baharla birlikte yeni müjdelerimiz de
olacaktır" diye konuştu.
BELEDİYECİLİK SADECE YOL,
KALDIRIM YAPMAK DEĞİLDİR
Belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan
ibaret olmadığına işaret eden Yalçın, "Belediyecilik
gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir.
Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği
inşaa etmektir anlayışıyla durmadan, yılmadan
çalışacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan,
takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni
halkındandır" ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

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

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

girişine yol kenarına yaptığı çeşme
ile köyün güzelleşmesine büyük
özen gösteren muhtar şimdi de
köy arazisine özellikle piknik
alanına yaptığı çeşme ile doğal
güzelliklerin oluşmasına da katkı
sağlıyor.
İki dönem üst üste muhtar seçilen
Adıgüzel Başal, “Benim için su
ve çeşme vazgeçilmezlerimdir.
Muhtarlık sadece köy halkının istek
ve arzularını, köyün sorunlarını
çözmek, destek olmakla kalmamalı,
köy sınırları bütün köy sayılarak
hizmetler köy topraklarına da
yansımalı diyerek, çalışmalarında
doğal güzelliklere de yer
veriyoruz” dedi.
Kendi evinin bahçesini de
değişik bir güzellikle oluşturan
muhtar Başal “Görev süresi
içerisinde, ağaçlandırma, yol
çalışmaları, mezarlık içi ve dışının
düzenlenmesi, çeşmelerin bakımonarımı, şebeke içme suyuna ilave
kaynaklarla arttırma çalışmaları”
gibi faaliyetlerle köyün imarı ve
güzelleşmesi için adına yakışır
şekilde güzel işler yapmaya
çalışıyor. Tarık YILMAZ
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"KiMSE ANLAMADIĞI

BiR iŞE GiRMESiN"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 45 yaşındaki Yücelsoy Petrol Sahibi
İbrahim Yücelsoy oldu. 25 Akaryakıt sektörü üzerine esnaflık yapan İbrahim
Yücelsoy’a mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.

25 YILDIR BU
SEKTÖRDEYİM
Yücelsoy Petrol
Sahibi İbrahim
Yücelsoy, 25 yıldır
akaryakıt üzerine
Sarıkaya ilçesinde,
1 yıldır da Yozgat’ta
hizmet verdiğini
söyledi.
YURT
DIŞINDAN
GELDİK
ESNAF OLDUK
Yücelsoy,
“Esnaflığa okul
bittikten sonra
babam ile birlikte
başladık. Daha
öncesinde yurt
dışındaydık. 1995
yılında bu ise
başladık ve hala
devam etmekteyiz.
1 yıldır da Yozgat’ta
mücadelemize

Bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın her
fırsatta dile getirdiği ‘yerelden kalkınma’ hamlesi
Yozgat’ta da meyvelerini vermeye başladı. Yozgat’a
yatırım yapmaya karar veren Azeri bir firma ile
sözleşmeler imzalandı. 100 milyon TL’lik yatırım
yapacak olan firma fabrikasını 2021 yılının sonlarına
doğru kuracak ve 900 kişiye istihdam sağlayacak.
Toplamda 850 milyon TL’lik yatırım yapacak olan
firmanın birinci etabı 100 milyon TL’yi kapsıyor.
Mart ayında 150 kişilik ekiple fabrika kurulum
çalışmaları başlayacak. Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sinan Çelik, basın mensupları ile
bir araya geldiği toplantıda, Yozgat’ın 10 yılda
almadığı yatırımları son 2 yılda aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’ın Yozgat’a ve yatırımcıya her zaman destek
olduğunu dile getiren Çelik, yine Yozgat Valisi
Ziya Polat’ın da kendilerine destek olduğunu
kaydetti. Çelik, “Sayın valimiz devlet büyüğü olarak
Yozgat'ta her türlü olanağı ve devletin gücünü
bizlere hissettiriyor. Sanayicinin her zaman yanında
olduğunu biliyoruz” dedi. Murat KARATEKİN

devam ediyoruz”
dedi.
HAYAL BAŞKA
İŞ BAŞKA
Yücelsoy
Petrol Sahibi
İbrahim Yücelsoy,
“Hayalimde başka
meslekler vardı
ama baba mesleği
olduğu için bunu
tercih ettik. Yıllardır
da bıkmadan,
usanmadan bu işi
yapıyoruz” dedi.
TEKNOLOJİ
DEĞİŞTİ
Yücelsoy
Petrol Sahibi
İbrahim Yücelsoy,
“Dünden bugüne
esnaflık hayatında
değişimler
olduğunu belirten
Yücelsoy,
“Bizlere göre ilk

önce teknoloji
değişti. Biraz
daha araç gereç
hızlandı bizim
sektörümüzde.
İster istemez araç
trafiği yoğunlaştı.
Prosedür çoğaldı.
Devletin çıkardığı
birçok kanun
çıkardı. Bu da iyi
oldu. İşlerimiz biraz
daha hızlandı”
dedi.
AHİLİK
KISMEN
UYGULANIYOR
Ahilik
geleneğinin
kısmen de olsa
uygulandığını
ifade eden
Yücelsoy, “Ahilik
bilindiği gibi birlik
beraberliktir. Bu da
kısmen uygulanıyor.
Uygulandığı
yerlerde var.
Uygulanmıyor
desek yalan olur
ama tamamen
de uygulandığını
söyleyemeyiz”
HER İŞİ BEN
YAPAYIM
SIKINTISI VAR
Yücelsoy Petrol
Sahibi İbrahim
Yücelsoy, “Yeni
işyeri kuracaklara

tavsiyelerim
olarak hiç kimse
anlamadığı bir işe
girmesin. Temelden
bir işin çıraklığını
yapmazsan o
işin ustalığını da
patronluğunu
da yapamazsın.
Bilmediğin bir
işe girmek aynı
bulanık suda
yürümek gibidir.
Bu da aynı öyle bir
şey. Bilmediğin
işe girmeyeceksin.
Para da, sermaye
de olabilir ama her
işi yaparım diye
kural yok. Her işe
girmeyeceksin.
Anladığın bir işe
gireceksin” dedi.
HER İŞİ BEN
YAPAYIM
SIKINTISI VAR
Memlekette
sıkıntıların
olduğunu belirten
Yücelsoy,
“memleketimizin
şöyle bir sıkıntılar
var. Her işi ben
yapayım. Bir
işi biliyorsun
ve yapıyorsun.
Kazandıkça
sonradan ben bu
işin yanında şu
işi de yapayım

diyorsun. Bu
olmaz. Her işi
yapamazsın. Bazı
işlerde anlayana
bırakacaksın.
Herkes bildiği
işi yapsın.
Memleketimiz daha
iyi yerlere gelir”
dedi.
BÜYÜK
SERMAYE
İSTEYEN
BİR İŞ
Yücelsoy,
“Akaryakıt
sektöründe fazla bir
kolaylığı yok. Büyük
bir sermaye isteyen
ve büyük kazancı
olmayan bir ticaret.
Zorluğu malum
rekabet ortamı çok.
Denetimleri çok.
Memleketimizin
en büyük yükü
akaryakıt sektörü
üzerine.
Vergisi,
denetimi her şeyi
otomasyonlu
olduğu için
zorlukları çok fazla.
Büyük sermayeli bir
iş. 25 yıldır bu işi
yapıyoruz. Başka
da yapacağımız bir
iş yok. Mecburen
devam ediyoruz”
diye konuştu.
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Yozgatspor’a destek
Yimpaş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Dursun Uyar’dan Yozgatspor
1959 FK’ya destek oldu.
Uyar, kırmızı-siyahlı takıma 280 koli
su desteğinden bulundu.
Dursun Uyar’ın talimatı ile
Çayıralan ilçesinde bulunan Aytaç
Su fabrikasından temin edilen sular
Yozgatspor 1959 FK’ya teslim edildi.
Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yimpaş
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun
Uyar’a desteğinden dolayı teşekkür etti
Murat KARATEKİN

Sorgun’da

Yozgatspor prova yaptı Fenerbahçe heyecanı

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da ligin
10’uncu haftasında konuk edeceği Tokatspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım dün Bozok Şehir
Stadyumunda Tokat ekibi ile yapacağı maçın
provasını yaptı.
Yozgatspor 1959 FK’da, Tokatspor maçı
öncesinde sakatlığı süren Metin İlhan dışında
eksik bulunmuyor.
Kırmızı-siyahlı takım Tokatspor maçının
hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla
tamamlayarak maç saatini beklemeye
başlayacak.
Murat KARATEKİN

Yozgatspor 1959 FK’da
Metin İlhan şoku yaşanıyor.
Kırmızı-siyahlı takımın başarılı
oyuncusu Metin İlhan Belediye
Kütahyaspor maçının 20’inci

Axa Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz
Sorgun Belediyespor, ligin 16’ıncı haftasında lider
Fenerbahçe HDI Sigortayı konuk edecek.

Metin
ilhan
şoku

dakikasında sakatlanarak
oyundan çıkmıştı. İlhan
geçtiğimiz hafta Halide Edip
Adıvar Spor Kulübü maçında
da forma giymemişti. Metin

İlhan’ın durumu yapılacak
kontroller sonrasında belli
olacak. İlhan’ın çapraz
bağlarının kopmasında şüphe
ediliyor. Murat KARATEKİN

Yozgatspor'da iki ayrılık
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da iki
futbolcu ayrıldı. Kırmızı-siyahlı
takımın sezon başında kadrosuna
kattığı iki oyuncu ile yollarını
ayırdı. Stoper Kasım Ulus ile sol
bek Doğukan Kaya’nın takımdan
ayrıldığı öğrenildi. Kasım Ulus bu
sezon Yozgatspor 1959 FK forması
ile 7 maçta süre alırken, Doğukan
Kaya ise sadece bir maçta süre
aldı. Murat KARATEKİN

KASIM ULUS

DOĞUKAN KAYA

Sarı-siyahlı takımda Fenerbahçe’yi konuk
etmenin heyecanı yaşanıyor.
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI
Sigorta maçı 21 Kasım Cumartesi günü
oynanacak.
Sarı-siyahlı takım bu maçın hazırlıklarını
Sorgun Kapalı Spor Salonunda yaptığı çift
antrenmanla sürdürüyor.
ÇOK KIYMETLİ BİR
GALİBİYET ALDIK
Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı
Ergin Gül, çok kıymetli bir galibiyet
aldıklarını dile getirdi.
Gül, “Güçlü Altekma karşısında çok
kıymetli bir galibiyet aldık. Ligde zaman
zaman şansızlıklar yaşıyoruz. Çok iyi
oynadığımız maçlarda sonuca gidemiyoruz.
Altekma karşısında aldığımız galibiyet biz
hem moral hem de bir serinin başlangıcı
olur. Ben oyucularımıza güveniyorum.
İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.
BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORUZ
Hafta sonu lider Fenerbahçe’yi konuk
edeceklerini aktaran Ergin Gül, “Tabi bu tür
büyük maçlar bizlere çok heyecanlandırıyor.
Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle
maçlara taraftar alınmayacak. Biz isterdik ki

bu büyük heyecanı hep birlikte yaşayalım
ama bu sene böyle oldu. Biz daha önce
lider Halkbank’ı evimizde yendik. İnşallah
Fenerbahçe’yi de yenip buradan eli boş
göndermek istiyoruz” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

