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FİKİRLERİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

BUYUK ANKET BASLIYOR
Yozgat Çamlık Gazetesi bu günden itibaren
www.yozgatcamlik.com haber portalından
düzenleyeceği anketlerle gündemin nabzını
tutmaya devam edecek. Ankete yapacağınız her
katılım Yozgat’ın geleceği adına ortaya konulacak
iradede söz sahibi olmanızı sağlayacak. Yozgat

Çamlık Medya’nın amiral gemisi Yozgat Çamlık
Gazetesi, tarafsız ve ilkeli yayıncılığın gereklerini
yerine getirmeye, her geçen gün yeni çalışmalarla
sektörde farklılıklar ortaya koymaya devam
ediyor. O çalışmalardan bir tanesi düzenli olarak
yayınlayacağımız anket çalışmaları olacak. 2'DE
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Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı iş insanlarından Bekir Sağlamyürek:

iSi SEVEREK YAPINCA

PiLAV ŞENLiĞi

BASARI KENDiLiGiNDEN GELiR

Çekerek İlçesi’ne bağlı Karahacılı Köyü’nde
7. Bulgur Pilavı Şenliği yapıldı. Şenlik coşkulu
bir kalabalıkla kutlandı. Türkiye'nin dört bir
yerinde yaşayan Karahacılı Köylüleri sıla
özlemiyle sabahın erken saatlerinde şenlik
alanını doldurdu. Almanya Yozgatlılar Derneği
Baden Würtember Bölge Başkanı Selahattin
Köse, Kars’ın güçlü aşığı Mahmut Karataş, Aşık
Veysel diyarı Sivas'ın usta aşığı Erdem Can
katılım sağladı. >>> 5. SAYFADA

Gökçekışla Köyü’nde başlayan Ankara’ya uzanan bir hikaye. Bekir Seğlamyürek’in hikayesi. Yozgat merkeze bağlı Gökçekışla
Köyü’nde doğan Sağlamyürek’in, dünyanın sayılı firmaları ile iş yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanlığına uzanan hikayesi.

HAYATI TANIMAK İSTİYORDUK
Sağlamyürek, babasının yanında
tamirci çırağı iken, bugün Türkiye’nin çok
ciddi firmaları ile iş yapan, yine pandemi
döneminde solunum cihazları üreten Dora
Makine’nin sahibi.
Çamlık TV ekranlarında bizden hikayeleri
anlatan ‘Bizim Hikayemiz’ programının bu
haftaki konuğu Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli
iş insanlarından Dora Makine sahibi Bekir
Sağlamyürek oldu. Sağlamyürek’in başarı
hikayesinden satır başları şöyle; Burası
Gökçekışla. Benim doğduğum ve ilk okul
ikinci sınıfa kadar yaşadığım köyüm. Tabi
o zaman köyden kente göç vardı. Annemle
babam evlendiğinde Ankara’ya gidip
çalışmak durumunda kalıyorlar. Dedem
beni çok sevdiğinden bırakmayıp yanında
büyütmek istiyor. Ben 7 yaşına kadar
dedemin yanında büyüyüp ilk okul 2. Sınıfa
kadar burada yaşadım. >>> 3'TE

KENDi GEMiSiNi YAPTI

YUZDUREMiYOR

Yozgat’ta 100. Yıl Sanayi sitesinde esnaflık
yapan Dursun Pusmaz, oğlu ile birlikte yaptığı
5,5 metre uzunluğundaki gemiyi Yozgat’ta
yüzdürmek istiyor. Pusmaz, 3 ayda tamamladığı
tur teknesi ile hem yerli hem de yabancı
turistlere hitap etme amacında. >>> 4'TE

ASELSAN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Liseden sonra 17,5 yaşında. Aselsan 80’li yıllarda
okullarında başarılı olan öğrencileri işe alıyordu. Bizim de
öyle bir şansımız oldu. Aselsan da benim için bir dönüm
noktası. Hayata atıldığım ya da yarınlar için ben de
farkında olmayarak bir atılımın içine girmişim o dönemde.
O zaman mektupla yapılıyordu bildirimler filan. Benim de

velim amcamdı. O zaman köye bizi ziyarete gelmişti. Tam
giderken ‘oğlum sana bir mektup geldi’ dedi. İşte insanın
hayatı bu şekilde pamuk ipliğine bağlı. Nereden geldi
deyince, ‘Aselsan diye bir yer varmış’ dedi. Apar topar
Ankara’ya gittik. Gittikten 2 gün sonra imtihan varmış. 3
gün üst üste imtihana girdik. >>> 3. SAYFADA

BOZDAĞ’IN YOZGAT ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

MUTLULUKLAR AKDAĞMADENi’NE GELiYOR
iRFAN BAŞKAN
Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan
Şahbaz, Kahramanmaraş’ta düzenlenen
muhteşem düğünle hayatını Gülizar
hanımla birleştirdi. >>> 6. SAYFADA

TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, bugün
Akdağmadeni İlçesi’ne geliyor.
Bozdağ’ın Yozgat ziyaretleri
yoğun bir şekilde devam ediyor.
Merkez ve ilçelerde çeşitli
ziyaretlerde bulunan, istişare
toplantıları düzenleyen Bozdağ’ın
bu seferki adresi Akdağmadeni
olacak. AK Parti Akdağmadeni
İlçe Başkanı Adem Darımla,
Bozdağ’ın gelişini sosyal medya
hesabından duyurdu.
>>> 5. SAYFADA
KURAKLIK

CODAR’DAN

SiTEM
Bozdağ, geçtiğimiz hafta Yozgat’ı
ziyaret etmiş, Çayıralan ilçesinde
bir dizi temasta bulunmuştu.
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar da Bozdağ’ın
Çayıralan Belediyesi’ni
ziyaret etmediğini belirterek,
sitemde bulundu. Codar,
Seçimlerin ardından
siyasi kimliğini bir kenara
bıraktığını her fırsatta dile
getirdi. >>> 5'TE

ESNAF DEDiĞiN NAMUSLU,

ŞEREFLi OLACAK
Fazlı'dan

Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 41 yaşındaki
Çilingir Nuh sahibi Ahmet
Güner oldu. Kendini bildi
bileli esnaf olduğunu belirten
Çilingir Nuh sahibi Ahmet
Güner’e mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri
sorduk. >>> 2. SAYFADA

YOZGATLI GÜREŞÇiLERiN

HEDEFi iKiNCi LiG
Türkiye Güreş Federasyonu ikinci ligi yükselme
müsabakaları bugün Ankara’da yapılacak. 8'DE

GÜNCEL
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Millet Sitem Ediyor Bu Zulmü Durdurun !

AHMET
SARGIN
Bayram öncesi
piyasalar bir hayli hareketliydi. Alış verişler
yapıldı, bayram hazırlığı canlandırdı piyasaları.
Fiyatlar diyeceksiniz? Yine astronomik
rakamlarda seyretti.
Herkes tuttuğuna, ne
kontrol vardı, ne denetim. Kıran kırana....
Bir hemşehrim beni
karşıladı.
Aldığım bir ürünün

fiyatını sordu, söyledim. Cevabı aynen
şöyleydi: “Bunlar milletten utanmıyor ama
Allah’dan da korkmuyorlar”.
Ne diyebilirim, eğdim başımı haklısın
hemşehrim dedim.
Gerçekten de öyle
Allah’dan korkmak
lazım durmadan zam
yapıp milleti çileden
çıkarmak şanlarına yakışıyor mu acaba!..
Milletin cebine giren artmadı, maaşlar
artmadı, ama marketlerde, tanzimlerde
fiyatlar iki katı, üç katı
arttı.
Allah’dan korkun
demekte vatandaş
haklı değil mi? Zam
zulme dönüştü; ben
bunu ısrarla söylüyo-

rum. Milletin alım gücü
kalmadı. Ürün kasada
çürüyor ama millete,
garip gurabaya yedirmiyorlar! Bu zulüm
değil de nedir Allah
aşkına?..
Derdiniz nedir arkadaş ? Bu ürünü kaça
alıyorsun kaça satıyorsun?
Arayan soran var
mı? Serbest piyasa demek soygun piyasası
demek değil heralde!Yapmayın deriz, aldırmazlar, Allah’dan korkun deriz tınmazlar.
Neyi bekliyorsunuz
o zaman başınıza gelecek bir felaketimi bekliyorsunuz?.
Bunun sonucu bu
inanın ki...
Bayram nedeniyle
otobüs ücretleri de

tavan yaptı. Bilet satan arkadaşa diyorum
ki; arkadaş bu kadar
ücret farkı çok değil
mi? Bana otobüsün
kaç milyar olduğunu
hatırlatıyor. Sanki otobüsünü satın alacağım.
Yolcu olmayınca da
feryat ediyordunuz.
Yolcu çıkınca niye burnundan getiriyorsunuz.
Onun dediği fiyata ben
arabamla gitsem o
kadar yakmaz. Ve otobüs dolu zama aynen
devam...
Diyorum ki bu millete yapılmaz.
Paranız servetiniz
malınız beş para etmez! Çünkü siz ticaret yapmıyor millete
zamla zulüm yapıyorsunuz, bunun hayrını
göremezsiniz. Hem

bu dünyada hem öbür
dünyada bunun hesabını vermezsiniz. Ne
yapacağız diyorsunuz
anladım. Ticareti adam
gibi yapacaksınız alırken de satarkende
insaflı merhametli
yapacak ve Allah dan
korkacaksınız, işte o
zaman kazancınız helal
yediğiniz helal çocuklarınıza yedirdiğiniz de
helal olur.
Karaborsacı, toptancı, stokçulardan
şikayet çoğaldı; tanzimlerden marketlerden, AVM fiyatlarından
şikayetler ayyuka çıktı.
Herkes birbirini suçluyor.
Üretici zarar ediyorum diyor. Alınteri
döken, emek veren
kar etmiyorum, zarar
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ediyorum diyor.
Peki kim kar ediyor? Nedir bu kadar
fiyatla oynama işi?Zamdan zevk mi alıyorsunuz? Vatandaşın
sitemi boşamı? Allah
dan korkun derken
size duyduğu nefret,
kin beyhude mi?..
Devlet Babaya deriz
ki: Zam zulmüne artık
dur denilmeli.
Bu keyfiliğe yeter
denmeli. Vatandaşı
canından bezdiren,
isyan ettiren zam zulmüne dur denilmezse,
sonu hiç de iyi olmaz!
Allah korusun garip
gurabanın ahı herkesi
vurur perişan eder.
Yapılacak olan belli
sıkı denetim, devlet
kontrolü. Hatta kooperatifler, belediyeler,

sivil toplum örgütleri
devreye girip vatandaş
için açılacak alış veriş
merkezlerini devreye
sokup bu zulme son
verilmesi lazım.
Çünkü vatandaşın
geliri sabit, maaş zammı düşük ama ürün
fiyatları astronomik bu
çarpıklığa devlet dur
demek zorunda. Biz
uyarıyoruz ve Milleti
Allaha Emanet ediyoruz, gerisini siz bilirsiniz.
Çünkü Allah’ın adaleti kılıçtan keskindir.
Bildiğiniz gibi Kefenin
de cebi yoktur...
Ben de vatandaşın
dediğini söylüyorum:
Allah dan korkun adil,
dürüst tacir gibi helal
kazancın peşinden koşun ; sözün özü bu...
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BUYUK ANKET BASLIYOR
Yozgat Çamlık Gazetesi bu günden itibaren
www.yozgatcamlik.com haber portalından
düzenleyeceği anketlerle gündemin nabzını
tutmaya devam edecek. Ankete yapacağınız
her katılım Yozgat’ın geleceği adına ortaya
konulacak iradede söz sahibi olmanızı
sağlayacak.
Yozgat Çamlık Medya’nın amiral gemisi
Yozgat Çamlık Gazetesi, tarafsız ve ilkeli
yayıncılığın gereklerini yerine getirmeye, her
geçen gün yeni çalışmalarla sektörde farklılıklar
ortaya koymaya devam ediyor. O çalışmalardan
bir tanesi düzenli olarak yayınlayacağımız anket
çalışmaları olacak.
HER İKİ HAFTADA BİR
YENİ ANKET SORUSU
www.yozgatcamlik.com adresinden her iki

haftada bir yeni anket sorusu ile Yozgat’ın ve
Yozgatlı’nın gündemini birlikte tutacağı.
Her yeni soru yaşadığımız şehrin, ilçe, belde,
köyler ve gurbette yaşayan Yozgatlılar’ın
sorunlarını, beklentilerini, talep ve temennilerini
yansıtma adına çok önemli bir adım olacak.
Sizlerin anketlere katılımı bizim için de
Yozgat’ımızın yarınları için de önemli olacak.
Yozgatlı’nın nabzını hem şehrimizi yöneten
siyasi ve bürokrat kanadına ulaştıracak hem
de yaşadığımız şehrin yarınları adına fikir
paylaşımda bulunma, katkı sağlama adına
önemli taraşız bir duruşun yansıması olacak.
HER KATILIM BİR FİKİR
Ankete yapacağınız her katılım, tarafsızlık
ilkeleri çerçevesinde, müdahale edilmeden
saniye saniye www.yozgatcamlik.com haber

portalımızdan sizlere sunulacak.
Anket sonuçlarını da aynı şekilde sizlerle
hem Yozgat Çamlık Gazetesi hem de internet
sitesinden ilan edeceğiz. Ortaya çıkan
sonuçların şehrin yöneticilerine aktarılması
adına da sorumluluğumuzu yerine eksiksiz
olarak yerine getireceğiz.
BU HAFTAKİ SORUMUZ
Yozgat Çamlık Gazetesi’nin ilk anket sorusu:
“Sizce Yozgat’ın En Önemli Sorunu Nedir”,
olacak!
İşsizlik, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Göç ve
Diğerleri başlıklarından oluşan soruların dışında
duygu ve düşüncelerinizi camlikgazetesi@
gmail.com ve 0 505 610 58 29 numaralı
whatsahap iletişim hattı aracılığı ile de
tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

ESNAF DEDiĞiN NAMUSLU,

ŞEREFLi OLACAK
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 41 yaşındaki Çilingir Nuh sahibi
Ahmet Güner oldu. Kendini bildi bileli esnaf olduğunu belirten Çilingir
Nuh sahibi Ahmet Güner’e mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
Güner, Çilingir Nuh’un büyük oğlu
olduğunu ve baba mesleğini devam ettirdiğini
söyledi.
BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUM
Çilingir Nuh sahibi Ahmet Güner,
“Bu meslek benim baba mesleğim.
Çocukluğumdan bu tarafa devam ettiriyorum.
En küçük halimi düşünün.
O zamandan bu tarafa bu işe başladık
devam ettiriyorum. Ben bu işte çiğitten
yetmeyim” dedi.
Hayalinin olmadığını belirten Güner, “baba

mesleği olduğu için bu işe babamız bizi teşvik
etti. Hayalimiz olarak bir hayal kuramadık ki.
Hayalimizi babamız çilingircilik ile taçlandırdı.
Başka bir şey yok” dedi.
ESKİDEN ESNAFLIK DAHA İYİYDİ
Çilingir Nuh sahibi Ahmet Güner, “Eskiden
bu iş hanında bir tane bile boş iş yeri yoktu.
Ama ne yazık ki artık esnaf kalmadı.
Esnaflık bitti.
Ufak esnaf zaten çok zordu. Eskiden çok
güzeldi. Eskiden çok güzel kazanç vardı. Yine
de bin şükür Allah’a” dedi.

Esnaflar arasında birlik ve beraberliğin
kesinlikle olmadığını belirten Güner, “Herkes
kendi işinde. İnsanlar değişti. Birlik beraberlik
diye bir şey kalmadı” dedi.
TEMİZ BİR ESNAF OLMAK LAZIM
Çilingir Nuh sahibi Ahmet Güner,
“Yeni iş yeri kurmak isteyenler her şeyden
önce namuslu ve şerefli olacak. Özellikle
çilingircilik mesleğinde temiz bir esnaf
olman lazım. Çok tehlikeli bir iş. Biz her yere
girebiliyoruz. Bizlerin açamadığımız bir kapı
yok” diye konuştu.

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Büyük Anket!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bir fikri, bir düşüncesi, yaşadığı şehrin
yarınları adına söyleyecekleri olmalı insanımızın.
Siyasette marka
olmuş, bırakın Yozgat’ı
ülkesinin sesini dünyaya duyurmuş siyasi
kimliklere bakıyorum
bir de Yozgat’ımın Yozgatlı’mın Yozgat’taki

sessizliğine.
Bizler sessiz kalacak
insanlar mıyız?
Yaşadığımız toprakların yarınlarına temas
edecek duygu, düşünce, temenni, eleştiri
adına her neyse bir
kelamımız yok mu?
Abbas Sayar gibi fikir
adamları çıkarmış,
Nida Tüfekçi gibi duydu dünyasına nağmeler katmış,
Çapanzade (Çapanoğlu) Agah Efendi
ile 1860 yılında İstanbul’da ilk özel gazete olan Tercüman-ı
Ahval’ı yayınlamış bir
Yozgat!
Dünden bugüne
devletin yönetiminde
ülkesinin geleceğinde
ciddi anlamda söz sa-

hibi olmuş Yozgatlılar
çıkıyor karşımıza.
Bugün ki duruşumuz dünkü gerçekleri
örtmesin, örtmemeli
de.
Bugün potansiyelinin
farkında olmayan,
kendi içinde kabuğuna çekilmiş bir Yozgat
duruşunun çok ötesinde bir şehir var aslında
elimizde.
Mühim olan o potansiyeli ortaya çıkarabilmek.
Hiç olmazsa çıkacakların umudu ile
toprağı eşeleyebilmek.
Bunun için de evvela
konuşmak, konuşurken etkileşimde bulunmak zorundayız.
Yozgat Çamlık Gazetesi bu düsturla doğ-

du, bu düsturla yoluna
gelişerek ve sizlerle
büyüyerek daha gür
sesle devam ediyor.
“Köprüler kurma duvarları yıkma” ideolojimiz tamamen
Yozgatlı’nın Yozgatlı ile
iletişime geçmesi adına basın-yayın sektöründe ortaya koyduğumuz duruşun kendisi.
Bu anlamda yenilenmek ve daha etkin
bir yayıncılık anlayışı
ile özümüzü oluşturan
Yozgat kimliğini asla
ve kat’a unutmadan
yolumuzu devam etmek gibi bir kırmızı
çizgimiz var.
Bugünden itibaren
“Yozgat Çamlık Gazetesi” yeni bir çalışma,
yeni bir projeyi, daha

doğrusu fikirlerinizi
daha fazla ön plana çıkaracak önemli
adımlardan bir tanesini
daha atıyor.
O çalışmanın adı
özünde ve muhteviyatında Yozgat olan Anket çalışması.
Her iki haftada bir
yeni soruları olan ve
yine her iki haftada bir sonuçları hem
www.yozg atcamlik.
com haber portalından
hem de Yozgat Çamlık
Gazetesi’nden sizlere
duyuracağımız anket
çalışması
Ortaya çıkan sonuçları sadece açıklamakla
kalmayıp detayları ile
irdeleyip, kamuoyunun
dikkatini çekme adına
bir sorumluluğu yerine

getirmeye gayret edeceğiz.
www.yozgatcamlik.
com, kısa sürede Yozgat’ın en fazla takip
edilen haber portalı
oldu.
Sadece Yozgat
Çamlık Gazetesi’ndeki
haberleri değil aynı
zamanda gün içinde
yaşanan gelişmeleri
sizlere yansıtan, son
dakika haberlerini saniye saniye takip ettiğiniz bir haber sitesi
hüviyetine büründü.
Anket çalışması ile
birlikte Yozgat’ın nabzını tutan, Yozgat’a
özel sorularla yaşadığımız şehrin geleceği
adına fikir beyan etmenize fırsat tanıyan
bir alt yapı oluşmuş

olacak.
Çalışmanın adına
Büyük Anket dedik.
Neden Büyük Anket; çünkü Yozgatlı
düşünürse büyük düşünür, fikirleri büyük,
fikirleri değerli, fikirleri
özel ve gelecek vaat
eden içerikte olur.
Lütfen siz de yaşadığımız şehrin geleceğine nokta ucu kadar
olsa tesir edecek olsa
bu çalışmanın bizatihi
içinde olun.
Bu anket bizim Yozgat’ın anketi, bizim
Yozgatlı’nın ta kendisini yansıtan sonuçları
ile yine yaşadığımız
topraklara fayda saplayacak bir anket olacak.
Hadi hayırlısı…

iSi SEVEREK YAPINCA
Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı iş insanlarından Bekir Sağlamyürek:

BASARI KENDiLiGiNDEN GELiR
Gökçekışla Köyü’nde başlayan Ankara’ya uzanan bir hikaye. Bekir Seğlamyürek’in hikayesi. Yozgat merkeze bağlı Gökçekışla
Köyü’nde doğan Sağlamyürek’in, dünyanın sayılı firmaları ile iş yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanlığına uzanan hikayesi.
Sağlamyürek, babasının yanında tamirci
çırağı iken, bugün Türkiye’nin çok ciddi
firmaları ile iş yapan, yine pandemi döneminde
solunum cihazları üreten Dora Makine’nin
sahibi.
Çamlık TV ekranlarında bizden hikayeleri
anlatan ‘Bizim Hikayemiz’ programının bu
haftaki konuğu Yozgat’ın yetiştirdiği kıymetli
iş insanlarından Dora Makine sahibi Bekir
Sağlamyürek oldu. Sağlamyürek’in başarı
hikayesinden satır başları şöyle;
HAYATI TANIMAK İSTİYORDUK
Burası Gökçekışla. Benim doğduğum ve
ilk okul ikinci sınıfa kadar yaşadığım köyüm.
Tabi o zaman köyden kente göç vardı.
Annemle babam evlendiğinde Ankara’ya
gidip çalışmak durumunda kalıyorlar. Dedem
beni çok sevdiğinden bırakmayıp yanında
büyütmek istiyor. Ben 7 yaşına kadar dedemin
yanında büyüyüp ilk okul 2. Sınıfa kadar burada
yaşadım. Sonrasında Ankara’ya babamların
yanına gidip orada ilk okul hayatına devam
ettim. Köyden şehre gittiğimizde tabi
bocaladık. Burada herkes birbirini tanıyor.
Orada ise farklı insanlarla tanıştık. İlk okulu
bitirdiğimde çıraklık dönemi oldu. Tabi hayatı
tanımak istiyorduk. Sonrasında da babam
kaynak dükkanı açmıştı. Kaynakçı dükkanında
da biz kaynak yapmayı öğrendik. Ortaokul
dönemi bu şekilde geçti. Kışları okul, yazları
çıraklık şeklinde. İşin özü yaptığınız işleri
severek yaparsanız başarı kendiliğinden
geliyor. Lisede meslek lisesine başladım. Bir
şeylerle uğraşmayı, icat etmeyi seviyordum.
Ben meslek lisesinde okurken babam yine
Gökçekışla Köyü’ne gelip hayvancılıkla
uğraşmak istedi. O burada o işi yaparken ben
son sınıfı da Ankara’da tek başıma okudum.
ASELSAN DÖNÜM NOKTASI OLDU
Liseden sonra 17,5 yaşında. Aselsan 80’li
yıllarda okullarında başarılı olan öğrencileri
işe alıyordu. Bizim de öyle bir şansımız oldu.
Aselsan da benim için bir dönüm noktası.
Hayata atıldığım ya da yarınlar için ben de
farkında olmayarak bir atılımın içine girmişim
o dönemde. O zaman mektupla yapılıyordu
bildirimler filan. Benim de velim amcamdı.
O zaman köye bizi ziyarete gelmişti. Tam
giderken ‘oğlum sana bir mektup geldi’ dedi.
İşte insanın hayatı bu şekilde pamuk ipliğine
bağlı. Nereden geldi deyince, ‘Aselsan diye
bir yer varmış’ dedi. Apar topar Ankara’ya
gittik. Gittikten 2 gün sonra imtihan varmış. 3
gün üst üste imtihana girdik. Aselsan o zaman
aldığı insanları iyi seçiyordu ve bugünlere
gelmesinin temelleri o dönemde atılmıştı.
İmtihan sürecinden 2 hafta sonra işe çağırdılar.
Başarılı bir şekilde geçmiştim. Askere gidene
kadar 2,5 yıl Aselsan’da çalıştım. Askere
gidip geldikten sonra da Aselsan tekrar beni
hemen işe aldı. Çünkü işimizi severek, bilerek
yapıyorduk. 90’lı yıllara kadar Aselsan’da
kalıp tasarımı, imalatı, ona benzer mekanik
parçaların preslenmesi, enjeksiyona basılması
ile ilgili kalıpçılık yaptım. 90’lı yıllarda da

Roketsan kuruldu. Teknik bilgiye sahip
insanlara ihtiyaç vardı. Ben bu sefer oraya
geçtim. Orada yine mekanik tasarımları, cnc
tezgahların kurulumu ile ilgili işleri yaptık. Yerli
ve milli birçok projede çalıştık. Ta ki 2004 yılı
2005’e kadar. Ben 15 yıl Roketsan’da devam
ettim. Orada işimi severek yapıyorum, güzel
işler yaparken de kafam hep farklı bir
arayış içerisindeydi. Çünkü oradaki
bazı şeyler yetmemeye başladı.
Çünkü ben kafamda kendime
şirket kurma hayalini yaşıyordum.
2005 YILINDA
FAALİYETE BAŞLADI
Bir iki arkadaşla birlikte bir
şirket kurma konusunda bir yol
belirledim. Ve o yol için aldığımız
mesafede 2004 yılında Dora
Makine’yi kurduk. 2005 yılında
faaliyete geçti. Faaliyete
geçtiğimiz ilk yıllarda
300 metrekare
bir
dükkanda
ikinci el
bir tane
torna

olarak

başladık. Ve ben emekli olamamıştım. 22 yıllık
bir emeğim vardı 3 yıl vardı emekliliğime. İstifa
ettim. O dönemde o firmaların maaşları çok
kötü değildi. Kendimizi aslında bir bilinmeze
soktuk ama ben ne yapacağımı bildiğim için
rahattım. O şekilde bir iş hayatına başladım.
Başladık. Bugünkü geldiğimiz noktada Dora
Makine 150 kişilik kadrosu, 50’ye yakın
cnc makinesi olan, 3 bin metrekare
kapalı alanda – önümüzdeki
yılın Ağustos ayında 10 bin
metrekare kapalı alan yerimizi
hazırlıyoruz oraya geçeceğizağırlığı biraz daha AR- Ge’ye
kaydırarak yine dünyanın çeşitli
ülkelerine ve ülkemizin seçkin
kuruluşlarına, savunma şirketlerine
medikal firmalarına kendi ar ge
markalarımızla birlikte yolumuza
devam etmek istiyoruz.
MİLLİ VE YERLİ ÜRÜNLER
Aslında ben
Amerika’ya teşekkür
ediyorum. Onlar
ambargo
koydukça bir
yerli ve milli
ürünlerimizi
üretmeye
devam
ediyoruz.
Bizim teknik
ekibimiz,

mühendislik alt yapımız var ülkemizde.
Ankara’da normal şartlarda Yozgat’tan çok
Yozgatlı var. Şirketimin de yüzde 15’i 20’si
Yozgatlıdır. Anadolu’da insanımız yetişmiş
bir şekilde, teknik donanımını sağlamış.
Hiç ummadığımız yerde hiç ummadığımız
şekilde karşımıza çıkıyorlar. Çok örnek
insanlarımız var. İşini severek yaparsan
başarılı olmamak gibi bir surum söz konusu
değil. Ya sevdiğiniz işi yapacaksınız ya da
o işi yapmayacaksınız. Başarı da tesadüf
değil. 22 yıllık iş hayatımda yıllık iznim 36 iş
gününe çıkmıştı. Ben iznimi kullanabiliyordum.
Tabi ben kendi işimi kurduktan sonra tatil
yapamıyorum. Hafta sonları imkan bulursak
buraya geliyoruz. Memleketimize geliyoruz.
Sıla hasretini gidermek istiyoruz. Sağlam bir
mesleki eğitimden sonra üzerine üniversiteyi
tamamlarlarsa çok daha başarılı olacaklarını
düşünüyorum gençlerimizin.
BİRİNCİ ÖNCELİK FİYAT DEĞİL
Çalıştığımız birçok işte birinci kriter
fiyat değildir. Kaliteniz, teslimatınız, müşteri
ilişkileriniz ve sürekliliğiniz önemlidir. Düzeni
yakaladığınız zaman başarılı olursunuz.
İnsanlarda bir arayış var. Bakış açısının biraz
daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İş planlaması bu noktada çok önemli. Hedef
müşteriyi memnun etmek. Bunun için de
müşterinin istediği şeyleri yerine getirmek
lazım. Tabi yanlış olan şeyleri düzelterek,
uygun bir şekilde anlatmak lazım. Yapılan
iş sahiplenildiği zaman o iş daha düzenli ve
sürekli olur.
SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİ
Solunum cihazının üretilmesi için bize bir
telefon geldi. Makinenin içinde bir cihaz var.
Hastaya ne kadar oksijen verilmesi gerektiğini
gösteren bir valf var. Bunu da dünyada seri
şekilde üreten birkaç firma var. O dönem
de biz valf için çalışıyoruz. Biz ASELSAN’la
strateji ortağız. Ve biz Aselsan’a 15 dakika
uzaklıktaki bir mesafedeyiz. Ben yarım saat
içerisinde oraya ulaştım. Hemen inceleyin
buna başlayacağız denildi. Hiç fiyat, miktar,
süre konuşmadık. Hemen inceledik ve üretime
başladık. Ve sonuçta üç dört tip valften 3-4 gün
içerisinde üretimlerimizi yaptık, testlerimizi
yaptık. Binlerce adet cihaz üretilecek, bunu
yurtdışından almak istesek belki 2 yılda ancak
elimize geçebilirdi. Yerli üretimle dışarıdan
almaktan daha ucuza mal oldu. Tabi o
zamanlar sokağa çıkma yasağı vardı. Gece
3'lere kadar çalıştık, sabah 7'de gene işimizin
başındaydık. Günlük 650 set yapıyoruz. Bu
projede olmak bize büyük gurur verdi, tüm
ekip motive şekilde çalıştı. Şükürler olsun ki
ürün ortaya çıktı. Türkiyenin kullanımı bittikten
sonra dünyanın da ihtiyacı vardı. Biz 8- 9
aylık süre içerisinde 120 bin adet valf ürettik.
Tasarım olarak daha başarılı bir hale getirdik.
Şu anda patentini de aldık. Türk insanı zor
zamanların insanı. Ben inanıyorum ki bizim
yarın başka bir şeye ihtiyacımız olsa onu da
yapabileceğimize inanıyorum. Eda DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat – 74
Rahmetlik Babamla geçen anılarım

İSMAİL
CENAN
Önceki makalemde
Yozgat’ın saf garibanlarından kısaca bahsetmiştim, bugünkü
makalemde de Yozgat’ta ki mültecilerden
kısaca bahsetmeye
çalışacağım.
Eski yıkılan hapishanenin olduğu yerde
mültecilerin kaldığı bir
ev vardı. Mülteciler
burada yaşar burada barınırlardı. Arada
bunlara çarşı izni verilir. Belirli bir saate
kadar çarşıyı gezer
gelirlerdi.
Bunlardan bir tanesi
vardı. İri yarı, babayiğit, gözlüklü 65-70
yaşlarında, başında siyah kalpağı vardı. Sırtında yaz kış giydiği
uzun bir paltosu vardı.
Ayaklarına beyaz yün
çorap giyerdi. Ayaklarında ayrıyeten tahtadan yapılmış takunyası

vardı. Yolda giderken
hep tak tuk diye yüksek ses çıkarırdı. Bu
takunyanın sesinden
bunun gelip gittiği belli
olurdu. Kendisine ALBAY derlerdi.
Devamlı Köseoğlu
mahallesinden gelip
geçerdi. Takunyasının
sesinden ALBAY geliyor, ALBAY gidiyor
derlerdi.
Vaktiyle Yunanistan’da askerde albay
imiş, herhangi bir
olayda Yunanistan
uçağına biniyor, pilota
silah çekiyor, uçağı
doğru Türkiye’ye sür
diye tehdit ediyor.
Uçağı Türkiye’ye indiriyor. Türk Hükümetine teslim oluyor. Onlar
da gerekli incelemeleri
yapıyor
İsmini bilmediğimiz
bu ALBAY ı YOZGAT
MÜLTECİ KAMPI’na
gönderiyorlar. ALBAY
burada mültecilerin
kaldığı yerde ölene
kadar yaşıyor. Yaklaşık olarak bu olaylar
1960’lı yıllarda cereyan etmektedir.
Bu anlattığım ALBAY çarşı izni çıktığında ayağında tahtadan

yapılmış takunyasıyla
tak, tuk ses çıkararar
çarşıya gelir esnafları
gezer, onlarla sohbet
eder, onların çaylarını
içer. İzin saati bitince
de eski hapishanenin
yanındaki mültecilerin
kaldığı eve giderdi.
Bir gün rahmetlik ciğerlerim babam
SIDDIK CENAN ARAP
FERUDUN amcayla
onun 1946 Model DODGE otobüsünü tamir
ediyorlar.
Bu sırada çarşı iznine çıkan mülteci
ALBAY da yanlarına
geliyor. Selam veriyor
babam gil de bunun
selamını alıyor hal
hatır soruyorlar, sohbet ediyorlar. Ben de
onların yanında onların
sohbetlerini izliyordum.
Rahmetlik babam
DODGE otobüsün
benzin karbüratörünün
avans ayarını yapıyordu. Mülteci ALBAY
babama ustacığım
karbüratörün ayarını biraz daha düşür
diyordu. Rahmetlik
babamda bu bilgili iyi
biliyor sanıyordu. O ne
derse onu yapıyordu.

Araba çalışır vaziyette, babam bunun sözü
üzerine habire, habire
avansını düşürüyordu.
Sonunda baktı olacak
gibi değil arabada
hararet başladı. Araba
su kaynatmaya başladı. Babam arkadaşı
ARAP FERUDUN amcaya ben bunun dediğini yaparsam arabayı
çayır, çayır yakarız
dedi. Sonra ALBAY’a
ALBAY’ım ben karbüratörün avansını kendi
kafama göre ayarlayacağım kusura bakma
dedi. ALBAY’da tabii
ustacığım nasıl istersen öyle yap, araba
sizin dedi. Müsaade
izteyip yanımızdan
ayrıldı. Rahmetlik
babam da arabanın
avansını tekrar ayarladı.
Ayarını yükseltti.
Vantilatörün dönüşü
hızlandı. Araba sakin
olarak çalışmaya başladı. Rahmetlik FERUDUN usta da çok sağol
SIDDIK ustam eline
sağlık dedi. Biz ALBAY’ın sözüne gitseydin arabayı yakmıştık
dedi.
Bu mülteci ALBAY

ara sıra Tol çarşıdaki
KARA NURİ‘nin küçük
çay ocağına gelir oradakilerle sohbet ederlerdi. O zamanki çay
ocağına gelenler, şoför
ARAP FERUDUN amca,
SEDİYENİN MEHMET
amca , emekli bir
KÖY İMAMI, ismini
bilmediğim birkaç kişi
daha bulunurdu. Çay
ocağının sahibi KARA
NURİ amca bunlara
çay demler, bunlarla
sohbet ederdi. KARA
NURİ amca çok bilgiliydi. Tarihi olayları
YOZGAT ın başından
geçen olayların hepsini bilirdi. Bizlere çok
ayrıntılı bir şekilde
anlatırdı. Bunlardan
en enterasanı posta
arabasının soyulması
olayı idi. Eşkıyalar
çok iyi bir plan hazırlamışlar posta arabasını
YOZGAT ın saray köyünü geçince argaşan
köyü yol ayrımında
çeviriyorlar . bütün ne
kadar personeli varsa
hepsini öldürüyorlar.
Bunları o zamanki
devletin izcisi iz sürerek bunların hepsini de
ayrı ayrı yakalatıyor.
Bu eşkıyalar buradan

Büyük Nefes köyüne
gitmiş ordan şu , şu
köylerede uğramış en
son çarşı hamamına
gelmiş şu kurnada
yıkanmış, hamamdan
çıkmış şuralara gitmiş
buralara gitmiş diye
bizlere çok ayrıntılı bir
şekilde anlatırdı. Bizlerde soluk almadan
KARA NURİ amcayı
dinlerdik. Çok da güzel
demli çaylar yapardı.
Keşke bu anlattığı posta arabası soygununu
unutmasaydım da sizlere onun anlattığı gibi
anlatabilseydim.
KARA NURİ AMCA
YOZGAT’ın tarihiydi.
Çok kuvvetli bir hafızası vardı. Eskiye dönük
olayları tarihçilerden,
tarih öğretmenlerinden
daha iyi bilirdi. Onun
bu bilgileri hep boşa
gitti. Hiç kimse gelipde KARA NURİ amcamdan bilgi almadı.
O bu başından geçen
olayları güzelce bir
kitap haline getirseydi.
Yozgat’ımız için bulunmaz bir kaynak eser
olurdu. Yozgat halkımızın böyle enterasan
olaylara fazla merakları olmadığından bu gibi

bilgili amcalarımızın,
büyüklerimizin kıymetlerini, önemlerini
anlayamadık. Eğer
anlamış olsaydık. YOZGATIMIZA çok büyük
eserler bırakırdık.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya başka bir
makalede buluşmak
üzere yazımı Tevfik
Fikret’in Balıkçılar
isimli şiiriyle bitiriyorum. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler
TEVFİK FİKRET
BALIKÇILAR
Yarın yavrucak nasıl
gidecek
Şafak sökerken o,
yalnız, bir eski tekneciğin
Düğümlü ekli, çürük
ipleriyle uğraşarak
İlerliyordu; deniz
aynı şiddetiyle şırak
Şırak döğüp eziyor
köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını…
Ah açlık, ah ümit
Kenarda bir taşın
üstünde bir hayal- i
sefid
Eliyle engini güya
işaret eyleyerek
Diyordu “haydi
nasibin o dalgalarda,
yürü”

KENDi GEMiSiNi YAPTI

YUZDUREMiYOR
Yozgat’ta 100. Yıl Sanayi sitesinde
esnaflık yapan Dursun Pusmaz, oğlu ile
birlikte yaptığı 5,5 metre uzunluğundaki
gemiyi Yozgat’ta yüzdürmek istiyor.
Pusmaz, 3 ayda tamamladığı tur
teknesi ile hem yerli hem de yabancı
turistlere hitap etme amacında.

Güven Mobilya Sahibi Dursun Pusmaz, oğlu
Umut Pusmaz ile birlikte ahşaba şekil veriyor.
Yozgat’ta 30 yıldan fazla bir süredir esnaflık
yaptığını dile getiren Pusmaz, “Ahşap işine
yöneldim. Ahşabı severek yapıyorum. Ahşap
ve dekorasyon olarak sevdiğim bir iş. Ahşap
ev, park bahçe işleri, masa sandalye gibi ahşap
olarak mutfakta yaptığımız her şey var. Yozgat
halkına hizmet etmek için elimize geldiğince
yapıyoruz” dedi.
ÖZEL SİPARİŞLER ALIYOR
Pusmaz, özel siparişler de aldıklarını
belirterek, “Müşteri bizden ne isterse biz onu
yapıyoruz. İstek üzerine kendi imalatımızı
yapıyoruz. Müşterinin isteğine göre yaptığımız
işler daha çok. Ahşap üzerine ne varsa aklınıza
ne gelirse yapıyoruz” şeklinde konuştu.
ÖNCE EĞİTİM SONRA PROJE
Tekne yapımı ile ilgili eğitim aldığını dile
getiren Pusmaz, “Tekne için ilk önce eğitimini
aldım. Daha sonra projesini çizdirdim. Daha
sonra birtakım kişilerle görüşerek bunu
gerçekleştirmek için olur aldım. Olur aldıktan
sonra burada imalatına başladım. 3 aya yakın
sürede bitirdim. Bir yerlere müracaat ettim
ama virüsten dolayı kaldı. İnşallah Belediye
başkanımız buna okey diyecek ve çağıracak”
dedi.
GÖLETTE OLABİLİR
Tekneyi Çamlık’ta vatandaşların hizmetine
sunmak istediğini anlatan Pusmaz, “Tekneyi
Çamlık’ta Cevdet Dündar Göletine indirip
orada vatandaşa, Yozgat halkına tur amaçlı

etkinliklerde kullanmak için ve Yozgat’ta bir ilk
olsun diye yaptım. İnşallah Belediye Başkanımız
bizi görecek ve duyacak. Bu da Yozgat’ta bir
ilk olacak inşallah. En lüksü, güzeli ve sağlamı.
Hiçbir şeyden esirgemeden. İşçiliğinden ve
malzemesinden esirgemedim.
Tekneyi Rus kontrası ve malen tutkalından
kullandık. Üzerinde 60 kilo polyester var.
Kurşun geçmez o kadar sağlam oldu. Çok
mükemmel bir sağlamlıkta. Kendisi zaten

gölet ve barajlar için imal edilmiş. Bu 20
metreyi geçmediği sürece barajlarda izin
almaya da gerek yok aslında. Bu teknemiz 5,5
metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğinde
bir tur teknesi. Bunu aslında şuanda denize
götürsen neden indiriyorsun demezler. Çünkü
küçük bir tekne. Vatandaşa hizmet etmek için
eğlence amaçlı bir tekne. Belediye Başkanımız,
Orman Dairesi başkanı çağırırsa bunu Yozgat
halkına hizmet olarak sunacağız. Buda bizim

bir ilkimiz ve Yozgat’ımızın da bir ilki olsun
diye bekliyorum. 3 yıl olacak neredeyse. Ama
yatıyor” ifadelerini kullandı.
BABADAN OĞULA
Umut Pusmaz da babası ile birlikte ahşaba
şekil verdiklerini söyledi. Özel siparişler
aldıklarını ve ahşaba dair her türlü imalatı
gerçekleştirdiklerini anlatan Pusmaz, “Babadan
oğula mesleğimizi geliştiriyoruz ve devam
ettiriyoruz.
Onunla beraber sanat ve imalat üretmeye
devam ediyoruz. Çocuklara ahşaba dair
dekorasyonların hepsini yapıyoruz. Ahşaptan
yana hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki, müşterimiz
bizlere resim getirsin, model getirsin biz
yapıyoruz. Şimdi yaptığım oyma ahşap atımız 10
gün sürdü. İmalat ve sipariş üzerine Türkiye’nin
her yerine gönderiyoruz. Bizleri sosyal medya
üzerinden ulaştıklarında yapıyoruz” şeklinde
konuştu.
YOZGAT’TA NEDEN OLMASIN?
“Tekne ile ilgili ben İstanbul’da tekne imalatı ile
ilgili çalıştım” diyen Pusmaz, şunları kaydetti;
“2,5 ay orada eğitim aldım. Eğitim aldıktan
sonra tersanede mimarisini, çizimini, nasıl
yapıldığını çizdirdim ve Yozgat’a getirdim.
Yozgat’ta babama burada neden olmasın bizde
yaparız dedim. Yozgat’ımızda bir ilk olsun
dediğimde babamda neden olmasın yaparız
dedi. Baba oğul olarak yaklaşık 3 ay sürede
yaptık. Sağlam ve kaliteli bir şey oldu. Cevdet
Dündar göletinde tur amaçlı Yozgat halkı için
kullandırmak istiyoruz.” Eda DEMİREL
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OHRİ’DE BİR TİKA AÇILIŞI VE UNUTULAMAZ BİR AKŞAM!
“Çıkayım Gideyim Urumeli’ne, Arz-ı Hâl Edeyim Beylerbeyine” -2
BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Buna karşılık ulema
ise bir fetva ile karşı
durmuş; “Burası Dârü’l-İslâm’dır. Her kim
göç ederse, İslam’a
ve Müslümanlara zarar vereceği için kâfir olur!” deyip göçü
durdurmaya çalışmış.
Üsküplü Müderris Hacı
Fettah Efendi’nin göçü
durdurmak için gösterdiği çaba hâlâ anlatılmaktadır.
Ohri’de Müslümanlarla Hristiyanların
asırları devirmiş birlikteliği, toplulukların
karşılıklı etkileşimine
sahnedir. Sweti Navm
yani Aziz Naum Manastırı’nda kabri bulu-

nan Aziz Naum’u, her
iki dinin mensupları
ziyaret etmektedirler. Hristiyanlar bir
Ortodoks azizi ziyaret
ettiklerini söylerken,
Müslümanlar da Aziz
Naum zannedilen kişinin aslında Sarı Saltuk
Sultan olduğunu söyleyip ziyaret ediyorlar.
Hristiyanlar gelip mum
yakıp dua ediyorlar,
Müslümanlar ise Fatiha
ve Yasin okuyup gidiyorlar. Ruhî sıkıntısı
olan ve çocuğu olmayıp çocuğunun olması
için kabre/türbeye
gelen her iki dinin
mensupları niyazlarının
tahakkuk ettiğine inanıyorlar.
Ohri Kalesinde
Mânâ Nöbeti: Sinan
Çelebi Türbesi
Ohrîzâde Yûsuf
Sinânüddîn Çelebi,
Fatih Sultan Mehmed
Han zamanının ehlidil

devlet ricalindendir.
Hatırası hâlâ tazedir.
Türbesi ise kalenin
tam ortasına çakılmış
sökülmez bir çivi adeta.
Sinan Çelebi Türbesi’nin restorasyonu
için çok uğraşıldı. Çalışmalar bitirildi nihayet. “Mezar taşına ne
yazılacak?” diye Makedonlar’la uzun müzakereler sürdürüldü. Bu
sırada, Osmanlı döneminden kalma eserlerin olduğu deponun
varlığından haberdar
olundu ve hep birlikte
depoya gidildi.
Yüzlerce mermer
mezar taşı ve onlarca
eser kitabesi bize bakıyordu. Sadece merak
saikiyle mermer işçiliğinin en nadide örnekleri olan mezar taşları
tek tek incelendi. Kitabeleri okundu, şiirler
not edildi. Hüzün bastı

ve herkesin içine aktı
gözyaşı. Taşlar tek tek
kaldırıldı yerden, hayli
zor oldu ama taşların
tamamına bakıldı.
En son bir taş kalmıştı. O da üzerine
basan büyük bir baş
taşının altında olduğu
için güç belâ çıkarıldı.
Yarısı kırılmıştı alttan.
Su getirilerek yazıyı
kaplayan taşlaşmış
toprak yıkandı, temizlendi ve okundu. Aman
Yâ Rabbî! Sinan Çelebi
Hazretlerinin mezar
taşıydı bu kitabe. Ağladı orada bulunanlar.
Muhataplara vaziyet
haber verildi. Onlar
da; “Orijinal taşı ise
doğrusunun tabiî ki
yerine konulması olduğunu” söylediler.
Her şey kurala, kaideye ve bilime uygundu. Ruhaniyeti güçlü
bir zat olan Hazreti
Sinan’ın mezar taşına

ne yazılsın diye telâşla
müzakere edilirken,
asıl mezar kitabesi çıktı ortaya! Mermer kitabe mezara konuldu.
Sinan Çelebi Hazretlerin ruh-ı revanı şad u
handan ola…
Hayatî Tekkesi’ndeki Sohbet
Zuhuratlı zamanlar devrederken sıra
Ohri’de Sinan Çelebi
Türbesi’nin resmî açılış
merasimine geldi. Türkiye’nin tüm dünyaya
uzattığı dostluk eli
TİKA’nın Balkanlar’da
yürüttüğü projelerin
ağırlık noktalarından
olan Kuzey Makedonya’ya gelen Başbakan
Yardımcısı Sayın Bekir
Bozdağ açılışa riyaset
ediyordu. Büyük bir
kalabalığın iştirakiyle
türbenin açılışı yapıldı.
Makedon dostlarımızın
da katılımı ile açılış
görkemli geçti. Karşı-

BOZDAĞ’IN YOZGAT ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

AKDAĞMADENi’NE GELiYOR
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, bugün Akdağmadeni İlçesi’ne
geliyor. Bozdağ’ın Yozgat ziyaretleri yoğun bir şekilde devam
ediyor. Merkez ve ilçelerde çeşitli ziyaretlerde bulunan,
istişare toplantıları düzenleyen Bozdağ’ın bu seferki adresi
Akdağmadeni olacak. AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı
Adem Darımla, Bozdağ’ın gelişini şu ifadelerle duyurdu;
“Mazlumların umudu Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız
sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı
Yozgat'ımızın gururu Akdağmadeni'mizin medar-ı
iftiharı Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ beyefendi, 27
Temmuz Salı günü ilçemizi ziyaret edecektir. Sayın
Bakanımız Salı günü Tekkegüneyi sanayi kavşağında
saat 10.00’da karşılanacak, saat 10:30 de
Kültür Merkezinde siz Akdağmadenili
hemşerilerimize hitap edecektir. Tüm
hemşerilerimizin katılımını bekleriz.”
CODAR’DAN SİTEM
Bozdağ, geçtiğimiz hafta Yozgat’ı
ziyaret etmiş, Çayıralan ilçesinde bir
dizi temasta bulunmuştu. Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar da
Bozdağ’ın Çayıralan Belediyesi’ni
ziyaret etmediğini belirterek, sitemde
bulundu.
Seçimlerin ardından siyasi kimliğini
bir kenara bıraktığını her fırsatta
dile getiren Codar, “Ben belediye
başkanlığı koltuğuna oturduktan

sonra siyasi kimliğimi bir kenara bıraktım ve Çayıralan’da her
bir hemşerimizin belediye başkanı olarak hizmet vermeye
başladım. Seçildikten sonra bütün milletvekillerimizden
randevu aldım. Sadece Yusuf Başer bey bana randevu
vermedi. Bütün vekillerimizi ziyaret etti. Bekir Bozdağ beyi
de ziyaret ettim. Orada kendisine de bahsettim. Daha önce
Çayıralan’a gelmişti ve yine bizleri ziyaret etmemişti. ‘Sayın
bakanım gücendim, siz nazarımda devlet adamısınız. Bize
haber verselerdi sizleri karşılasaydık, belediyemizde
sizi ağırlasaydık fena mı olurdu? Bir dahaki sefere
misafir etmek isterim’ dedim. Kendisinin de hoşuna gitti.
Son gelişinde yine bekledim ancak sayın Bozdağ yine
gelmedi. Belediyenin önünden geçti, orada vatandaşlarla
sohbet etti. Bizlere yine uğramadı. Bu durum bizi
üzdü” şeklinde konuştu.
ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET
MİLLİYETÇİLİĞİ
Codar, bu duruma sebep olarak ise
‘memleket milliyetçiliğinin ötelenmesini’
gösterdi. AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu
anımsatan Codar, “Ancak ben kimseden bir
karşılık görmedim.
Karşılıktan kastım maddi değil. Manevi
bir karşılık bekledim ama onu göremedim.
Sayın bakanımız gelseydi, bizlerle
istişare etseydi, kendisini ağırlasaydık
fena mı olurdu? Biz her zaman kendilerini
ağırlamak isteriz” dedi. Eda DEMİREL

lıklı dostluk mesajları
verildi.
Aynı günün akşamı, XVIII. asırdan beri
Ohri’yi ve Rumeli’yi
irşad eden büyük velî
Halvetiyye-yi Ramazaniyye’ye mensup
yol büyüklerinden Pîr
Muhammed Hayatî
Efendi Hazretlerinin
defîn-i hâk-i ıtırnâk
oldukları türbe-i şerifin
merkezinde yer aldığı
Hayatî Tekkesi’nde de
sebilin restorasyonu
dolayısıyla bir tören
düzenlendi ve Sayın
Bekir Bozdağ bey açılış
duasından sonra kordelayı kesti.
Yatsı namazından
sonra sebilde bir dost
meclisi kuruldu. Muhabbetin ateşi yakıldı.
Sohbette, Ohri Müslümanları problemlerini
aktardılar. Yaşadıklarını anlattılar. Vaktiyle
Yugoslavya Diyanet

İşleri Başkanlığı da
yapan Makedonya İslam Birliği Reisül-ulema Yardımcısı Yakup
Efendi Selimoski, kaledeki İmaret Camii’nin
yıktırılması sırasında
yaşananları aktardı
Bekir beye! Bakanımız,
zaman zaman notlar
aldı. Türkiye’den gelen
arkeologların raporu
ile caminin yıktırıldığını gözyaşları arasında
naklederek tarihe kayıt
düştü, silinmemesine!
Sayın Bozdağ, Yakup Efendi’nin anlatımı
sayesinde arkeologların marifetinden haberdar oldu!
Hayatî Tekkesi’nde
o akşam öyle âteşîn
çilelerden ve dehşetengiz dertlerden bahsedildi ki, dinleyenler
dert küpü oldu adeta.
Başta Bekir Bey olmak
üzere pek çok kişi ağladı. DEVAMI YARIN

KARAHACILI’DA

PiLAV ŞENLiĞi
Çekerek İlçesi’ne bağlı
Karahacılı Köyü’nde 7. Bulgur
Pilavı Şenliği yapıldı. Şenlik
coşkulu bir kalabalıkla kutlandı.
Türkiye'nin dört bir yerinde
yaşayan Karahacılı Köylüleri
sıla özlemiyle sabahın erken
saatlerinde şenlik alanını
doldurdu. Almanya
Yozgatlılar
Derneği Baden
Würtember
Bölge Başkanı
Selahattin
Köse, Kars’ın
güçlü aşığı
Mahmut
Karataş,
Aşık Veysel
diyarı Sivas'ın
usta aşığı Erdem
Can katılım sağladı.
Şenlikte çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Yumurta, çuval ve
yoğurt yeme yarışması gibi

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.

çeşitli etkinlikler yapıldı. Sonra
yine bir güzel gelenek olan ve
şenliğe katkı için Ağa'nın keçisi
açık artırmayla satışa çıkartıldı.
Keçi, 2 bin 500 TL ile satıldı
ve geliri derneğe bağışlandı.
Sonra heyecanla beklenen
‘Şenlik ağası’ seçimine geçildi.
Büyük bir çekişmeye
sahne olan şenlik
ağalığını 21 bin
TL son fiyatla
İsmail Çetin
kazandı. Eski
ağa Mustafa
Canlı’nın veda
konuşması
herkesi
duygulandırdı.
Yeni ağa
İsmail Çetin
konuşmasında şenliğe
emeği geçen katılan
herkese teşekkür etti. Eda
DEMİREL
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MUTLULUKLAR
iRFAN BAŞKAN

BIR ÇOK RAHATSIZLIĞA IYI GELIYOR
HASADI GELENEKSEL YÖNTEMLE YAPILDI
Yozgat’ta adına türküler yazılan ve sağlık
açısından faydalı olmasının yanı sıra ilaç
sanayinde de kullanılan burçak bitkisinin hasadı
geleneksel yöntemlerle yapıldı.
Yozgat’ta yıllar öncesine kadar ekilen ve
hasadı yapılan ancak zamanla unutulup ekilmez
olan burçak bitkisinin ekimi ve hasadı yarım asır
sonra yapıldı. Merkeze bağlı İnceçayır köyünde
yaşayan çiftçi Osman Karaca, 4 dönümlük
tarlasına burçak bitkisi ekti ve hasadına başladı.
Geleneksel yöntemlerle tırpan yardımı ile
burçak bitkisinin hasadını yapan Karaca, burçak
tanelerini önce patos yardımıyla ayıracak daha
sonra da un haline getirerek kullanıma hazır
edecek.
Baklagiller familyasına ait bir tahıl olan
ve 50 santimetre uzunluğundaki burçak
bitkisinin sağlığa birçok faydasının olduğu da

biliniyor. A ve C vitaminleri açısından zengin
olan burçak bitkisinin tohumu kurutulup
toz haline getirildikten sonra endüstriyel
ürünlerde de kullanılıyor. Vücuda kuvvet ve
enerji veren burçak bitkisi bunun yanı sıra
idrar söktürmeye, anne sütünü artırmaya, cilt
lekelerini gidermeye, kırılan kemiklerin daha
güçlü şekilde iyileşmesine ve gelişmesine, sırt
ve boyun ağrılarına katkı sağladığı biliniyor.
Burçak bitkisi ayrıca hayvan yemi olarak da
kullanılıyor.
İzmir’in bir köyünde burçak tohumlarına
ulaştığını ve Yozgat’ta 4 dönüm alana ekimini
yaptığını söyleyen çiftçi Osman Karaca, “Burçak
baklagillerden bir bitki. Tıpkı mercimek ve
nohut gibi yetişme özelliğine sahip ve boyu
yaklaşık 50 santimetreye kadar uzuyor. Faydası
saymakla bitmiyor. En başta kemik gelişiminde

ve kas hastalıklarında çok etkili. Bunun
yanında bel fıtığının bir numaralı ilacı. Kendim
denedim rahatsızlığım vardı şükürler olsun
kurtuldum. Bunun yanı sıra çocuk mamalarında
kullanılıyor, çocukların gelişimi için. A ve C
vitamini yönünden zengin olduğu biliniyor.
Anne sütünü artırıyor, ciltteki lekeleri gideriyor
ve vücuda zindelik veriyor. Burçak aslında
Yozgat’ın anavatanı ancak yaklaşık 70 yıldır bu
topraklarda ekilmiyor. Ben de uzun yıllar aradım
İzmir’de bir köyde buldum tohumları. Önce
ekimini yapıp tohumunu çoğalttım sonra da 4
dönüm yere ektim ve hasadını yapıyorum. Bu
tohumları daha da çoğaltarak memleketimize,
Türkiye’mize birçok yere ulaştırmak istiyorum.
Ekimi ilkbaharda oluyor hasadı da haziran sonu
temmuz ortalarında yapıyoruz. Hasadını da
tırpan yardımıyla yapıyoruz” dedi. IHA

SATILIK İŞ YERİ

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

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan
Şahbaz, Kahramanmaraş’ta düzenlenen
muhteşem düğünle hayatını Gülizar
hanımla birleştirdi. Düğün törenine MHP
Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İL
Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kahramanmaraş
Milletvekili Sefer Aycan, Geçmiş dönem
İl Başkanı Ergin Çınarer, Kahramanmaraş
Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, İl ve
ilçe yöneticileri ve ilçe Ocak Başkanları
katılım sağladı. Biz de Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak İrfan – Gülizar Şahbaz
çiftine bir ömür mutluluk diliyoruz.
Eda DEMİREL
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KAYMAKAM YILDIZ

Finalistleri Ödüllendirdi
Yozgat’ın Çayıralan İlçe Kaymakamı
Mahmut Fazıl Yıldız, ‘Okuyoz’ ve ‘Yatağa
Mahkum Olan Hayatlar’ adlı projelerde
dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Yozgat Valiliğinin himayesinde İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
“Okuyoz” projesi ve TÜBİTAK'ın düzenlemiş
olduğu 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasında dereceye
girerek birinci olan öğrencilerimizi İlçe
Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız
ödüllendirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “OKUYOZ” projesi kapsamında
İl düzeyinde dereceye girerek birinci olan
Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda eğitim
gören Kerim Talha Ünal ile ortaokul
düzeyinde birinci olan Şehit Yarbay Yusuf
Turgut Ortaokulunda eğitim gören Ecrin
Nisa Ünal'a ve TÜBİTAK'ın düzenlemiş
olduğu 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasında “Yatağa Mahkum
Olan Hayatlar” adlı projesi ile Kayseri
Bölge Finallerinde 1. Olan (Finalist)
Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu ve
aynı zamanda Boğazlıyan BİLSEM'de
eğitim gören Muhammed Kaygısız İlçe
Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız tarafından
ödüllendirildi.
Kaymakam Yıldız, dereceye giren
öğrencilere başarılar dilerken ,
öğrencilerimizin başarısına katkı sunan
yönetici, öğretmen ve velilerimize de
teşekkür etti. Haber Merkezi

HAVALANDIRMA
BOŞLUĞUNA SIKIŞIP
HAYATINI KAYBETMİŞTİ

SON YOLCULUĞUNA

UĞURLANDI

Kayseri'de, ziyaretine geldiği arkadaşı
M.M. banyoda olduğu için zil sesini
duymayınca, evi havalandırma boşluğundan
girmek isterken sıkışıp ölen Mehmet
Demirezen (27), toprağa verildi.
Yozgat'ta kasaplık yapan Mehmet
Demirezen, arkadaşı M.M.'yi zayert etmek
için Kayseri'ye geldi. Dün, M.M.'nin yaşadığı
Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki
3 katlı binaya gelen Demirezen, zili
çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine
Demirezen, binanın çatısına çıkıp, son
kattaki eve havalandırma boşluğundan
girmek istedi. Ancak Mehmet Demirezen,
havalandırmada boşluğunda sıkıştı.
BANYODAN ÇIKTI,
SARKAN AYAKLARI GÖRDÜ
Alkollü olduğu iddia edilen Demirezen
zili çaldığı sırada duş aldığı belirtilen
M.M., banyodan çıktığında havalandırma
boşluğundan sarkan ayakları görüp, polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi.Adrese
gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde
Demirezen'in yaşamını yitirdiği belirledi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan
Demirezen, otopsi yapılmak üzere Devlet
Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan
otopsinin ardından da Mehmet Demirezen'in
cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.
Mehmet Demirezen, götürüldüğü Talas
ilçesinin Kepez Mahallesi'nde kılınan
cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Merkezi

"ŞEKER FiYATININ
ARTMASINI iSTiYORLAR"

Kayseri Şeker tarafından Bünyan’a 10 milyon 150 bin TL’ye
yaptırılacak olan tarım market, pancar bölge müdürlüğü, konut ve
ticaret alanları temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde
konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, “Şeker Fabrikaları şeker fiyatlarında artış bekliyor”
dedi.
Temel atma törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bünyan Belediye
Başkanı Özkan Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, protokol
üyeleri ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, 2015 yılından beri Bünyan’da lisanslı depo yatırımını
gerçekleştiremediklerini söyleyerek, "Kayseri Şeker sektörün önemli
bir kuruluşu, özellikle Kayserimizin ve Orta Anadolu’nun önemli
bir değeri ve Kayseri Şeker, bizim görev yapmakta olduğumuz
10 yıllık süre içerisinde çeşitli problemlerini çözmenin yanında,
çeşitli yatırımlar yapma konusunda önemli gayretler içerisinde
oldu. Fakat yatırım yapmanın da bu süreçte ne kadar zor olduğunu
anladık. Ben Kayseri Pancar Kooperatifi’nin içerisinde bulunduğum
bu 10 buçuk yıllık süre içerisinde kendi memleketime bir yatırım
yapmak için çok gayret gösterdim ama işin doğrusu bu ancak bugün
gerçekleşebiliyor. İşte bu nedenle bugün bizim için çok değerli
bir gün. Tabi bu yatırımı gerçekleştirme konusunda gerek Bünyan
Belediye Başkanımızın gerekse de önceki ve şimdiki Bünyan Ziraat
Odası Başkanlarımızın önemli destekleri oldu, onları da buradan
minnetle yad ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum, bize en azından
bu yatırım yapma fırsatını verdikleri için. Biz 2015 yılında çeşitli
bölgelerimizde Lisanslı Depo yapmak için bir karar aldık, bu kararın
içerisinde tabi Bünyan’da vardı. Boğazlıyan, Şarkışla, Develi ve
Bünyan’da Lisanslı Depo yapmak için Yönetim Kurulumuz bir karar
almıştı, bunlardan Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’yi gerçekleştirmiştik
ama Bünyan’da bu yatırımı bir türlü gerçekleştiremedik” dedi.
Akay, temel atma töreni gerçekleşen yatırımın 10 milyon 150
bin TL maliyeti olduğunu ve 24 ay içerisinde tamamlanmasını
planladıklarını ifade ederek, “2015 yılında aldığımız bu kararın
bugüne dek halen geçerli olmasına rağmen Lisanslı Depo
yapabilmek için maalesef uygun bir saha bulamadık. Bunu yatırım
yapmanın ne kadar zor olduğunu ifade etmek adına söylüyorum.
İnşallah buradaki yatırımın bir başlangıç olmasını temenni
ediyorum. Bünyan her türlü yatırımı hak eden bir ilçemiz, inşallah
bu yatırımla birlikte diğer yatırımların da devamı gelir ümidindeyim.
Bu yatırımımız ile 2 blok halinde bir yatırım gerçekleşecek burada,
1. Blokta 10 adet dükkân ve 24 adet konut olacak şekilde bir
proje gerçekleştiriliyor. 2. Blokta ise b izim bölge müdürlüğümüz
ve Tarım Market inşaatı gerçekleşecek. Tabi Bölge Müdürlüğü
denilince şunu da ifade etmem de fayda var. Kayseri Şeker’in
Kayseri, Yozgat ve Sivas Bölgesi’nde 12 tane Bölge Müdürlüğü var.
Bunların içerisinde kendisine ait binası olmayan tek yer Bünyan’dı.
İşte bu yatırımla Bünyan’da bu eksikliği gidermiş olacağız. Şimdiye
kadar kiralık bir binada bu ihtiyaçlar karşılanıyordu. Onun için bu
manada Bölge Müdürlüğü’nün ve Tarım Marketin yapılıyor olması
çok önemli. Burası yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik bir alan ve bu
alan içerisinde yapılacak Tarım Market ve Bölge Müdürlüğümüz
inşallah önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde tamamlanacak, dükkân
ve konutların da 24 aylık bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit
ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon 150 bin TL gibi bir yatırım bedeli var.
Ekonomideki sıkıntıların olduğu ve herkesin yatırımdan kaçtığı bir
dönemde böyle bir yatırımı, inşallah Kayseri Şeker’in gücüyle hayata
geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
"ŞEKER FABRIKALARI ŞEKER
FIYATLARINDA ARTIŞ BEKLIYOR”
Şeker fiyatlarında artış beklentisi olduğunu ve bu artışın çiftçiyi
rahatlatacağını söyleyen Akay, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bünyan deyince Kayseri Şeker’in ve Kayseri Pancar
Kooperatifi’nin buradaki tarımsal faaliyetlerinden bahsetmem
gerekiyor. Biz Bünyan Merkez ve 17 köyde 42 gurup halinde
sözleşmeli pancar tarımı gerçekleştiriyor ve bunu 20 bin 300 dekar
alanda yapıyoruz. Toplamda ise 127 bin ton pancar taahhüdü
alınmış durumda. Ekilen bu 20 bin 300 dekar alanın sulu alan olması
gerekiyor, bu alanın 20 bin dekarı Bahçecik Barajı’ndan karşılanıyor,
1000 dekarı ise Koyun Abdal Göleti’nden karşılanıyor. Kalan kısmı
ise dere ve kuyulardan karşılanabiliyor, yani su ihtiyacının yarıdan
fazlası dere ve kuyulardan karşılanmak zorunda kalıyor. Ülkemizde

bu yıl kuraklık, kendisini fazlaca hissettirmeye başladı. Bu kuraklıktan
Bünyan’da nasibini aldı. Hatta bayram öncesinde önemli sorunlar
yaşandı. İşte bu nedenle affınıza sığınarak şöyle bir kanaatimi
paylaşmak istiyorum, elbette Hükümetimiz her zaman, yollar
köprüler gibi çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor ama bu konuda
kanaatimi ifade etmek istiyorum, artık bu sulama sorunlarından
dolayı karayolundan çok suyoluna ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim.
Çünkü çiftçilerimiz sulu tarımı tercih ediyorlar ve ülkemizin ürün
ve gıda ihtiyacını karşılayabilmek için de buna ayrıca ihtiyaç var.
Sayın Bakanım sizler Hükümetimizde yetkili bir konumdasınız ve
bu kanaatimizi size arz ediyoruz, inşallah sizler de ilgili mercilere
ulaştırırsınız. Allah Devletimize zeval vermesin, barajlarımız yapıldı
ve bu barajlardaki suların bir sıkıntıya uğramadan ekili alanlara
ulaşması lazım. Bir diğer sorunumuz da, kuraklıktan kaynaklanan
sebeplerden dolayı ürünlerde ciddi bir verim düşüklüğü var. Yine
bu verim düşüklüğünden dolayı, Hükümetimiz Arpa buğday gibi
ürünlerde ihtiyacı karşılayacak fiyatlar ortaya koydu ve bunları ilan
etti. Pancar çiftçisi de bu çerçevede bir fiyat beklentisi içerisinde,
ama pancar çiftçisinin bu fiyat beklentisinin karşılanabilmesi için
Şeker Fabrikalarının da sorunlarının bu çerçevede çözülmesi
gerekiyor. İşte bu noktada şeker fiyatlarında bir artış beklentisi var.
Şeker fiyatlarının artmasıyla, Şeker Fabrikaları biraz daha rahat
hareket etme imkânı bulursa, inanıyorum ki çiftçimizin ihtiyacını
karşılayacak bir pancar fiyatı da açıklanabilecek.”
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Bugün burada Bünyan
markasına yakışacak, istihdam sağlayacak, ticari hayatına büyük
katkı verecek Türkiye’nin en değerli kuruluşları arasında olan,
şehrimizin gururu Kayseri Şeker Fabrikası’nın ilçemize yapmış
olduğu yatırımların temelini atıyoruz. Burada hemşerimiz sayın
Hüseyin Akay başkanıma ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu
projenin ortağı olan Bünyan Ziraat Odası çiftçilerimize, başkanımıza
ve de bizleri kırmayarak hiçbir bedel talep etmeden buradaki
yerini çiftçilerimize bırakan Yaşar ve Ahmet Uğur ağabeylerimize
şükranlarımı sunuyorum. Biz şehrimiz ve ülkemiz için heyecan ve
motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
"TÜRKIYE’DE YAŞANANLARI
AVRUPA ÜLKELERI KALDIRAMAZ"
Türkiye’de yaşananları büyük Avrupa ülkelerinin dahi
kaldıramayacağını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bu seçimlerde yine
siz iradenizi ortaya koydunuz. Çalışmadan, haktan ve emekten yana
oldunuz ve bu gayretlerin karşılığını verme noktasında sonuna kadar
mücadelede Hüseyin Akay’dan yana tavır koydunuz. Allah onu da
başarılı etsin. Güzel işler yapmayı da nasip etsin inşallah. Burası bir
noktada Hüseyin Akay’ında memleketi, şu anda adeta memleketine
vefa borcunu ödüyor. Burada Cumhuriyetimizi kurmuşuz, bayrağımızı
dalgalandırmışız, ezanlarımız okunuyor ve gittikçe de güçleniyoruz
ama kolay bir coğrafyada da yaşamıyoruz. Bunun da farkındayız.
Yani Avrupa’nın ortasında Lüksemburg gibi Hollanda gibi Belçika
gibi keyif yapan ülkelerin yanında biz rahat bir ülkede değiliz.
Etrafımız adeta ateş çemberi. Birçok ülkede bombalar patlıyor,
her gün insanlar ölüyor ve herkes evlerine gidip, çorbasını dahi
içemiyor. Kapısını açıp evinde ailesi ile huzurlu bir ortam içerisinde
bulunamıyor.
Çok şükür biz ülkemizde gittikçe büyüyoruz ve bize yan
bakanlardan da hesap soruyoruz. Bu ülke de huzur içerisinde önüne
bakıyor. Birkaç yıl içerisinde başımıza gelenleri düşünün. Eğer ki
Avrupa’da başka büyük bir ülkenin başına gelseydi herhalde hiç
birisi ayakta kalmazdı. Birisi PKK terör örgütü hepimiz biliyoruz.
Lanet olsun bunlara. 50 yıldır güya bir hak arama mücadelesi
gibi başlattılar. Sonra Türkiye’yi bölmek için adım adım her şeyi
uyguladılar. Devlet olarak, gerek AK Parti gerekse öncesinde yer
alan birçok parti bunlarla mücadele etti. Kimi zaman gelin düz
ovada siyaset yapılsın denildi kimi zaman sertçe müdahale edildi
kimi zamanda başka şekilde müdahaleler edildi. Ancak 2015 senesi
geldiğinde bunlar ‘biz artık devlet kuracağız. Öz yönetim ilan
ediyoruz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti giremez’ diye köpekliğe
başladılar. Artık işin üzerine sertçe gitmenin zamanı gelmişti ve
biz çok şükür bu mücadelede başarılı olduk. Askerimiz, polisimiz
bunları şehirlerden temizledi. Köylerden, dağlardan temizledi. Artık
bu memlekette terörden bahsedilmiyor. ‘İnsan odur ki bıraka bir
eser, eser olmayanın yerinde yeller eser’ inşallah biz eser bırakarak
ayrılırız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra protokol
tarafından temel atma butonuna basıldı. İHA
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ozgat’ta, Avcılar ve Atıcılar Kulübü, av sezonu öncesi avcıları bir araya
getirerek kaynaşmalarını sağlamak amacıyla atış yarışmaları düzenledi.

Yozgat Belediyesinin katkılarıyla
düzenlenen etkinlikte, Yozgat Avcılar ve
Atıcılar Kulübü Derneği üyeleri bu yıl
da hedefleri vurmak için yarıştı. Piknik
ortamında geçen yarışmalarda, duran
hedeflere ve hareketli hedeflere atışlar
yapıldı. Atçayırı mevkiinde düzenlenen
yarışmalara yaklaşık 200 avcı katıldı.
Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Denetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Ergül, ağustos ayında
açılacak av sezonu öncesinde, üyeleri bir

araya getirmek, onları kaynaştırmak amacıyla
etkinlik düzenlediklerini söyledi. Ergül,
"Bu tür etkinliklerle avcılar birbirleriyle
daha güzel iletişim kuruyorı, arkadaşlığı,
dostluğu, kardeşliği ve paylaşmayı
daha da pekiştiriyorlar. Üyelerimiz
bu tür etkinliklerde, avlanma kuralları
doğrultusunda bilgilendiriliyor, av kurallarına
uyulması anlatılıyor. Mutlaka avcılar
arasında yanlış yapanlar olacaktır. Burada
arkadaşlarımıza av kurallarına uymalarını

tavsiye ve teşvik edeceğiz. Kurallara uyan
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye
konuştu. Yarışmalarda dereceye girenlere
ödül verileceğini aktaran Ergül, "Buraya
katılan arkadaşlarımızın için güzel bir anı
olsun istiyoruz. Katılım güzel oldu, tüm
avcılarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi
dolayısıyla 2 yıldır avcılık vasat geçti, 65
yaş üstü arkadaşlarımız ava gidemedi ve
devletimizin koyduğu kurallara uydular" diye
konuştu. Haber Merkezi
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Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü
Kick Boks takımı Sporcusu Betül Zararsız,
Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti.
Zararsız, desteklerinden dolayı Belediye
Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti.
Yozgat Belediyesinde ziyaret ile
ilgili yapılan açıklama da, “Türkiye
Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks
Şampiyonası ve Milli Takımlar seçmesinde
55 Kilo Genç Bayanlar’da Şampiyon olarak
Milli Takıma seçilen Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kulübümüzün Sporcusu Betül
Zararsız ve antrenörü Mustafa Zararsız
belediyemizi ziyaret etti” ifadelerine yer
verdi. Murat KARATEKİN

YOZGATLI GÜREŞÇiLERiN

HEDEFi iKiNCi LiG
Türkiye Güreş Federasyonu ikinci ligi
yükselme müsabakaları bugün Ankara’da
yapılacak. Müsabakalarda Yozgat’ı
Kadışehri Yangı Spor Kulübü temsil
edecek.
Bir gün sürecek olan yükselme
müsabakalarında Yangı Spor Kulübü 11
sporcu ile mücadele edecek. 32 güreş
takımının yer alacağı müsabaka sonunda
ilk iki takım ikinci lige yükselirken, son iki
takım da bir alt lige düşecek.

Kadışehri Yangı Spor Kulübü Başkanı
Selim Özhan, hedeflerinin ikinci lig
olduğunu dile getirdi.
Özhan, “İkinci lige yükselme
müsabakaları Ankara Yaşar Doğu spor
salonunda yapılacak. 32 takımın yer
alacağı yükselme müsabakalarına biz de
11 sporcumuzla takım halinde katılacağız.
Çok iyi hazırlandık. İnşallah, ilk iki de
bitirip, bir üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN
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