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Yozgat’ın ikinci oto pazarı
Altınsoy Plaza’da kuruluyor
Yozgat’ın en önemli otomobil
pazarlarından bir tanesi Altınsoy Plaza
tarafından kurulmaya başladı. Cumartesi
günleri kurulan Pazar kent merkezinde
sektöre farklı bir soluk kazandırdı.
Merhum iş insanı Şinasi Altınsoy
tarafından kurulan Altınsoy Otomobil,
ikinci el otomobilde oluşturduğu oto
pazarı ile otomobil sektörüne hareketlilik
kattı.
Altınsoy Plaza tarafından halk’a
ücretsiz olarak sunulan oto pazarında
aracını satmak isteyen vatandaşlar ve oto
alım satımcılar müşterilerine araçlarını
ferah ve güvenilir bir ortamda halka açık
olarak sunmaya başladı. >>> 3'DE

Mersin Hali'nin Acı Kaybı...
Mersin’in tanınan ve
sevilen hal tüccarlarından
İnan Sebze Meyve
Komisyonunun sahibi Lüfti
İnan vefat etti. İnan’ın ani
vefatı sevenlerini ve esnaf
arkadaşlarını derinden
üzerken, son yolculuğunda
Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer Özışık
da yalnız bırakmadı.
Siirt doğumlu olan ve uzun
süredir Mersin Hal’in de
Sebze Meyve Komisyonunu
işleten Lütfi İnan, ticari
ilişkilerinin yanı sıra
kurduğu dostluklarla da
sevilen bir tüccardı. 6'DA

103’ÜNCÜ AD GÜNÜNDE

103 FiDAN YEŞERECEK
Yozgatlı ülkücüler, MHP Genel Başkanı
merhum Alparslan Türkeş’in doğum
gününde toprağı çam fidanları ile
buluşturdu, 103’üncü ad gününde
103 isme özel fidan bozkırı yeşertti.
Yozgat Ülkü Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı, Türk Dünyasının Bilge
Lideri, MHP’nin merhum genel
başkanı ve Başbuğ’u Alparslan
Türkeş’in 103’üncü ad gününü
anlamlı bir etkinlikle kutladı.

“KiMSEYE ULUFE
Yerköy’ün tahta sandalyeli Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz

DAĞITMADIM”

İlk bölüm çekimleri
tamamlandı

Yerköy Belediyesi’ni 101 Trilyon borçla devraldığını dile getiren Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Her yıl 20 Trilyon civarında borç ödüyorum ve bunu bir
lira borçlanmadan yapıyorum. Bana bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Kimseye
ulufe dağıtmadan, tahta sandalyede oturarak yaptım” dedi.

HİZMETİ DESTEKLERİM
Yılmaz, makamların, mevkilerin, koltukların
geçici, önemli olanın ise hizmet olduğunu
kaydetti. Yerköy’e hizmet edenleri her zaman
destekleyeceğini dile getiren Başkan Yılmaz,
“Benim partimin zıttı olan birisi aday olarak
çıksın ve Yerköy’e hizmet etsin ben de onu
desteklerim. Makamlar mevkiler geçici.
Kimseye makamı, ünvanı, mevkisi kalmaz. Bana
da bu tahta sandalye kalmaz o yüzden gelin
hep beraber Yerköy’e hizmet edelim” şeklinde
konuştu.

Yozgat'ın yetiştirdi
tanınmış şair yazar
başarılı ve sanatçı ruhlu
oyunculardan hemşehrimiz
Murat İnce’nin de oynadığı
“İpsiz Adam” dizisinin ilk
bölümü tamamlanarak
çekimlere devam ediyor.
>>> 4'TE

YERKÖY’DEN NE İSTİYORSUNUZ?

Köyde çıkan yangın

6
saatte söndürebildi
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Şahmuratlı
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Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 45 yaşındaki
Sorgun Test Oto Sahibi Şevket Altan oldu. >> 6'DA

F

"Esnaf olan vatandaşı yıpratmaz"

S

Erkek Kuran Kursu ve Naciye
Afet Şahin Hafız Erkek Kuran
Kursu’nda eğitimlerine devam
eden öğretmen ve öğrencilere
çeşitli hediyeler göndererek
dağıtımı gerçekleştirildi. 4'TE

E

Hayırsever İş İnsanı Bilal
Şahin, Kuran Kursunda okuyan
çocuklara Yeni yıl hediyeleri
gönderdi.
İl Müftüsü Salih Sezik
tarafından Bilal Şahin Hafız

M

BiLAL DEDELERiNDEN
ÇOCUKLARA HEDiYE

Köyü’nde Osman Arslan’a ait evde sabaha karşı
04.00’da yangın meydana geldi. Yangını köy
muhtarı Turan Baştürk’e bildirmesinin ardından
olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve köylüler
yangın söndürme mücadelesi gerçekleştirdi. 4'TE

Belediyeyi borçlandırmadığını dile getiren
Yılmaz, “ Yerköy’den ne istiyorsunuz? 20
trilyon ödediğim para kasamda kalsaydı daha
iyi olmaz mıydı? Yani sevgili hemşerilerim
1 lira borçlandırmadım belediyemi. Nasıl
yaptın Ferhat hoca diye soruyorlar. İşte tahta
sandalyede oturarak yaptım, yolluk almayarak
yaptım. İşte tüm delikleri tıkayarak, kimseye
ulufe dağıtmayarak yaptım. Kimseye Yerköy’ün 1
lirasını peşkeş çekmeyerek yaptım" dedi. 3'TE

GÜNCEL
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Hayırlı İşlerin Yanında Olmak

AHMET
SARGIN
Bizler Müslüman
olarak Yüce Yaratanımızın lütfu ile her
şeye hikmet ve ibret
nazarıyla bakarız. Mümin şuuru ile düşünür,
mümin basireti ile hayırlı yolda yürümeye
çalışırız.
Ancak hayatta öyle
durumlar karşımıza çıkar ki hakkımızda hayır mı, şer mi olduğu-

nu kavrayamayız. Bir
şeyin hayırlı mı şerli
mi olduğunu ancak
Yüce Allah bilir, Yüce
Allah takdir eder.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabı ile birlikte namaz
vaktini bekliyorlardı.
Derken bir grup insan
çıkageldi. İhtiyaç sahibi oldukları her hallerinden belliydi. Onların
bu durumunu gören
Efendimiz, namazdan
sonra herkesin imkânı ölçüsünde bunlara
yardımda bulunmasını
istedi.
Kısa bir süre sonra
sahabeden biri elinde
bir yardım ile geldi.
Bunun üzerine diğerleri de harekete geçti
ve küçümsenmeyecek miktarda yardım

toplandı. Bu manzara
karşısında sevinçten
yüzü parlayan Rahmet
Peygamberi şöyle buyurdu:
“Her kim güzel bir
davranışa vesile olursa, hem kendisi sevap
kazanır, hem de onu
yapanların sevaplarından nasibini alır. Her
kim de kötü bir davranışa çığır açarsa, hem
kendi günahını hem de
kendisinden sonra onu
yapanların günahlarını
yüklenmiş olur.”(Müslim)
Efendimiz bu hadisiyle, hayra öncülük
eden sahabeyi övüyordu. O, aynı zamanda hayırlı işlerde
yarışmanın değerini
vurguluyor, kötülük
ve kötülüğe sebep

olma konusunda bizleri
uyarıyordu. Müslüman
olmak kardeş olmayı
ve kardeşçe paylaşmayı gerektirir. Hayırda
yarışmak şerden uzaklaşmak Mümin olmanın
vasfıdır! Şer Şeytanın
ve şeytanlaşmış insanların işidir...
Bu nedenledir ki,
Rabbimizden her şeyin
hayırlısını diler, hayırsız olandan yine O’na
sığınırız.
Çünkü Rasûlullah
Efendimiz, bizlere sürekli hayır işlemeyi ve
hayra vesile olmayı
emretmiştir. O, “Hayra
aracılık eden, o hayrı
işleyen gibi sevap kazanır” sözüyle de aynı
zamanda hayırlı işlere
öncülük etmeyi teşvik
etmiştir.(Tirmizi)

Hayra vesile olmak
denildiğinde sadece
maddiyat akla gelmesin. Bu, herkesin
gönlüne ve gücüne
göredir. Hayra vesile
olmak, bazen yolunu kaybetmiş birine
yol göstermek, bazen
de boynu bükük bir
mazlumun ümidi olabilmektir. Bazen insanlara zarar vermesin
diye yoldan bir taşı
kaldırmak, Bazen de
darda olan kardeşlerimize yardım etmek ve
duada bulunmaktır.
İnsanlara zarar vermek, haram da ısrar
etmek ve kul hakkına
girmekse Yüce Allah’ın
yasakladığı- men ettiği
nankörce bir davranıştır, Mümine- Müslümana da yakışmaz!

Bunları yapanların
cezası da ilahi adalette
Cehennemdir!
“İyilik ve Allah’a
karşı gelmekten sakınma hususunda yardımlaşın.
Günah ve düşmanlık hususunda yardımlaşmayın.”( Maide
Süresi-2) ayetinde
belirtildiği gibi, kendimizi ve kardeşimizi
Rabbimizin rızasına
ulaştıracak her türlü
düşünceye, söze ve işe
yönlendirmek müminin görevidir. Çağımız
insanı İslamın mesajına muhtaçtır. Bunalım
geçiren insanoğlunun
tek ilacı da İslam ahlakına sahip olmak ve
İslam ahlakı ile ahlaklanmaktır.
Öyleyse hayırlı hiz-

metleri sadece desteklemekle kalmayıp, bu
hizmetleri daha ileri
götürmek için gayret
etmeliyiz. Hayırlı işlerin yanında olalım ki,
hayırla hatırlanalım.
İyilik ve güzellikleri
çoğaltalım ki,!güzel
olana kavuşalım.
Peygamber Efendimizin şu duasına kulak
verelim: “ Allahım!
Senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim
olan bir kalp istiyorum.
Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor,
her hayırlı şeyi senden
istiyorum. Her günah
için beni bağışlamanı
diliyorum."(Tirmizi)Amin. İbadetleriniz
makbul, dualarınız
kabul, cumanız da mübarek olsun!

103’ÜNCÜ AD GÜNÜNDE
103 FiDAN YEŞERECEK

Yozgatlı ülkücüler, MHP
Genel Başkanı merhum
Alparslan Türkeş’in doğum
gününde toprağı çam
fidanları ile buluşturdu,
103’üncü ad gününde 103
isme özel fidan bozkırı
yeşertti.
Yozgat Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı,
Türk Dünyasının Bilge
Lideri, MHP’nin merhum
genel başkanı ve Başbuğ’u
Alparslan Türkeş’in 103’üncü
ad gününü anlamlı bir
etkinlikle kutladı.
Ülkü Ocakları Başkanı
İrfan Şahbaz, Türk EğitimSen Şube Başkanı Mahmut
Kabayel ve ülkücü gençler

Milli Park Çamlık’ta serin
havaya rağmen fidanları
toprakla buluşturdu.
Ülkü Ocakları tarafından
toprakla buluşturulan
103 fidanın üzerinde isim
levhaları da takıldı.
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, Ülkü
Ocakları Genel Başkanı
Ahmet Yiğit Yıldırım, ülkücü
şehitler, belediye başkanları
ve davaya ömrünü vermiş
ülkücülerin isimlerin
yer aldığı levhalar çam
fidanlarına takıldı.
SEDEF’TEN TEŞEKKÜR
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef, ülkü
ocaklarının anlamlı

etkinliğinden övgü ile
bahsetti.
Sedef’in sosyal medya
hesabından yayınladığı
mesaj şöyle: “Cennet Mekan
Başbuğumuz Alparslan
Türkeş Bey'in 103. Ad
gününde kıymetli hatırası
için Yozgat Ülkü Ocakları
İl Başkanlığımız tarafından
Çamlık Milli parkında
yapılan ağaçlandırma
faaliyetinde şahsım adına da
bir ağaç dikme inceliğinde
bulunan İl Ocak Başkanımız
İrfan Şahbaz, yönetimi
ve teşkilatlarına teşekkür
ediyorum.
Varolsun Ülkü Ocakları...”
Tarık YILMAZ

okullara sertifikaları verildi
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde 2019 yılında yürütülen
eTwinning projelerinde başarılı
olmuş öğretmen ve okullara Vali Ziya
Polat tarafından sertifikaları verildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
2019 yılında yürütülen eTwinning

projelerinde başarılı olmuş öğretmen
ve okullara Avrupa ve Ulusal Kalite
Etiketi Sertifikası, Özel Ödül Sertifikası
ve Teşekkür Levhası takdim edildi.
Vali Polat, "Umut çiçekleri, kıymetli
yavrularımız için fedakarca çalışan
tüm öğretmenlerimize şükranlarımı
sunuyorum" 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
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Neden memur olmak istiyoruz?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgat ve Ankara
siyasetinin konuşulduğu sohbetlerde neredeyse birbirine benzer
10 hikaye çıkar ortaya.
Bu hikayelerin daha
doğrusu kıssadan hisselerin ana fikri şudur:
-Yozgatlı, Ankara’dan
yani siyasi iktidarlardan kişisel iş, tayin,

özel talep, ya şikayet
gibi basit isteklerden
bulunur. Kayserili fabrika Yozgatlı oğluna/
kızına, iş ister.
Yozgat özelinden oluşturulan karanlık tablolardan bir tanesi de bu
maalesef!
Geçen zaman bu tür
karanlık ve basit söylemleri küllendirmiyor,
üzerlerini kapatmıyor.
Kapatmıyor, çünkü
söylemler, yani beklentiler, kafa yapısı
Yozgatlı’nın Ankara’dan istekleri bir
türlü değişmedi/değiştiremedik.
Basit ve kişisel talepler Yozgat üzerinde
karanlık bir tablo oluş-

tururken, yerel siyasetimizi ve siyasetçilerimizi çantada keklik
hale getiriyor.
Şehrin siyasi vasfını
düşürüyor.
Siyasetçiye dair beklentilerin çapını daraltıyor.
Son dönemde bu durumu tersine dönüştürecek adımlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’la atılmaya
başladı.
Bizler basit ve kişisel
taleplerde ısrar etmeye devam ederken,
Oktay; toplumun geneline sirayet edecek,
yaşadığımız toprakların yarınlarını bereketlendirecek adımlar

atmaya başladı.
Kurulacak fabrikaların,
kişilerin değil toplumların geneline sirayet
edeceği böylelikle
Ankara’dan iş isteyen
değil yerelden kalkınan
bir Yozgat modeli inşa
etmeye başladı.
Kimilerine göre, göle
maya çalmak gibi bir
şey.
Ancak, şu bir gerçek
ki Yozgat’ta yaşayan
gençlerin, yarınlarını
‘devlet memuru’ olma
hayali ile heba etmesi
başlı başına göle maya
çalmak.
Dönüp bakın çevrenize, memur olma hayali
ya da diplomasının
sunduğu işi yapmak

için bekleyen 30’lu
yaşların üzerinde kaç
genç var tanıdığınız.
Gençlerimizde bir iş
fikri ya da bekleme
vaktini üreterek, çalışıp bir şekilde kazanarak değerlendirmelerini sağlayacak güven
dolu adımlar atıyor,
yönlendirebiliyor muyuz?
Yoksa siyasetçi kapılarında umut törpüleyen
genç işsizler olarak
yaşlanmalarına şahitlik
ederek mi yaşamaya
devam edeceğiz.
Bir genç düşünün,
okumuş ya da bir şekilde üniversite eğitimini tamamlayamamış
ya da iş hayatına atı-

lacak diplomaya sahip
olamamış.
Bir genç eğitim sonrası
kamuda çalışma beklentisi ile kaç yıl yaşar?
Ya da bir gencin işsiz
bekleme süresi, limiti
nedir?
Biz de limitsiz gibi görünüyor!
Geçmişten gelen ‘memur olma hayali’, Ankara kapılarında ‘kişisel iş talepler’ devam
ettiği sürece gençlere
aydınlık bir ufuk ya da
çalışma heyecanı oluşturmayacak.
Ve bunun yegane sebebi bizleriz.
Bilerek ya da bilmeyerek bu toprağın yarınlarını kamuda memur

olma hayali ile avutuyor, kandırıyor, beyhude beklentilerle hayata
atılmasını engelliyoruz.
E… beklentiler masa
başı olunca bekleyen
de evden, dört duvar
arasından çıkmak istemiyor ve bir müddet
sonra o duvarların arasına mahkum oluyor.
Aslında bugün ki
sohbetimizin başlığı
‘neden memur olmak
istiyoruz’ değil de ‘dört
duvar arasına mahkum
ettiğimiz canlarımız’
olmalıydı değil mi?
Umutsuz olmayın,
umudumuzu dört duvar arasına mahkum
eden zihniyete bir ışık
yakın.

Yozgat’ın ikinci oto pazarı
Altınsoy Plaza’da kuruluyor

Yerköy’ün tahta sandalyeli Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz

“KİMSEYE ULUFE

DAĞITMADIM”
Yozgat’ın en önemli otomobil
pazarlarından bir tanesi Altınsoy
Plaza tarafından kurulmaya
başladı. Cumartesi günleri
kurulan Pazar kent merkezinde
sektöre farklı bir soluk
kazandırdı.
Merhum iş insanı Şinasi Altınsoy
tarafından kurulan Altınsoy
Otomobil, ikinci el otomobilde
oluşturduğu oto pazarı ile
otomobil sektörüne hareketlilik
kattı.
Altınsoy Plaza tarafından
halk’a ücretsiz olarak sunulan
oto pazarında aracını satmak
isteyen vatandaşlar ve oto
alım satımcılar müşterilerine

araçlarını ferah ve güvenilir
bir ortamda halka açık olarak
sunmaya başladı.
Cumartesi günü kurulan
pazarda Yozgat ve çevremizde
araçlarını güvenilir bir ortamda
pazarlamak isteyen vatandaşlar
yer alıyor. Ayrıca Altınsoy
Plaza’nın başta oto ekspertiz
hizmetleri olmak üzere, tamirbakım hizmetleri de veriliyor.
Otomobil pazarlıklarının olmazsa
olmazı oto ekspertiz hizmetinin
pazarın bulunduğu alanda işinin
ehli tennik personel tarafından
verilmesi alıcı ve satıcı
arasındaki güveni de artırıyor.
Tarık YILMAZ

Yerköy Belediyesi’ni 101 Trilyon borçla devraldığını dile getiren Yerköy Belediye
Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Her yıl 20 Trilyon civarında borç ödüyorum ve bunu bir
lira borçlanmadan yapıyorum. Bana bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Kimseye
ulufe dağıtmadan, tahta sandalyede oturarak yaptım” dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi programına konuk
oldu. Yerköy’ün sorunları, çözümleri, hayata geçirdikleri ve
planladıkları projeler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz,
‘gelecek seçim’ gibi bir derdi olmadığını söyledi.
HİZMETİ DESTEKLERİM
Yılmaz, makamların, mevkilerin, koltukların
geçici, önemli olanın ise hizmet olduğunu
kaydetti. Yerköy’e hizmet edenleri her zaman
destekleyeceğini dile getiren Başkan Yılmaz,
“Benim partimin zıttı olan birisi aday olarak
çıksın ve Yerköy’e hizmet etsin ben de onu
desteklerim. Makamlar mevkiler geçici.
Kimseye makamı, ünvanı, mevkisi kalmaz. Bana
da bu tahta sandalye kalmaz o yüzden gelin
hep beraber Yerköy’e hizmet edelim” şeklinde
konuştu.
İHALELER ELEKTRONİK
Parke taş işi ve Yerbel
Parke Taş Fabrikası
projesi hakkında bilgi
veren Yılmaz, taş
ihalelerinin tamamını
elektronik olarak
yaptıklarını söyledi.
“Uçuk rakamlara
taş almadım” diyen
Yılmaz, 147 bin
metrekarelik taş
ihalesini çok cüzi
bir rakama yaptığını
söyledi. 60 evler
ile 10. Yıl yolunu
biriktirdikleri para
ile yapacaklarını
dile getiren Yılmaz,
“Pandemi sürecinde
belediyeler
maaşlarını rahat
ödesin diye 3,5
trilyonluk bir kredi
söylenmişti. Yerköy

Belediyesi’ni 101 trilyonluk borçla devraldım. Bunun faizi de
işliyor 20 aydır. Bahsettiğimiz borç Euro borcu.
Euro arttıkça borcunuz da artıyor. 47 trilyonu kamu borcu,
46 trilyonu da iller bankasına olan borcu ve bu göreve
geldiğim ilk günden beri de fazi işleniyor. Bu ay
itibarı ile 19 trilyondan fazla borcu ödedim ama
faiz ve euronun artması ile borç da artıyor.
Bu 20 trilyon lirayı benden almasalardı.
O 47 trilyonluk kamu borcu sümen altına
atılmasaydı. 10 yıldır her ay kesilseydi, ben
böyle bir borçla karşılaşmayacaktım” diye
konuştu.
YERKÖY’DEN NE İSTİYORSUNUZ?
Belediyeyi borçlandırmadığını dile getiren
Yılmaz, “ Yerköy’den ne istiyorsunuz? 20
trilyon ödediğim para kasamda kalsaydı daha
iyi olmaz mıydı? Yani sevgili hemşerilerim 1 lira
borçlandırmadım belediyemi. Nasıl yaptın
Ferhat hoca diye soruyorlar. İşte
tahta sandalyede oturarak yaptım,
yolluk almayarak yaptım. İşte tüm
delikleri tıkayarak, kimseye ulufe
dağıtmayarak yaptım. Kimseye
Yerköy’ün 1 lirasını peşkeş
çekmeyerek yaptım. Bu
süreçte inanın en az 100
kişiye de iş verdim.
Bu güne kadar da
elhamdülillah
SSK borçları
dahil büyük
oranda
maaşlar
dahil
ödedim.
Ben Yerköy’e
hizmet için
geldim”
ifadelerine yer
verdi. Tarık
YILMAZ
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İlk bölüm çekimleri tamamlandı

Yozgat'ın yetiştirdi tanınmış şair yazar
başarılı ve sanatçı ruhlu oyunculardan
hemşehrimiz Murat İnce’nin de oynadığı
“İpsiz Adam” dizisinin ilk bölümü
tamamlanarak çekimlere devam ediyor.
Ankara’da çekimleri yapılmakta olan
“İpsiz Adam” adlı dizi projesinin ilk
bölümleri tamamlanmıştır.
Yapımını, yönetmenliğini ve
senaryosunu üstlenen MG Ajans’ın
sahibi Muhammed Genç, ortağı Habibe
Koç ile beraber Ankara’nın mahalle ve
sokaklarında geçen konusu kabadayılığa
dair bu diziyi tamamen gönüllü ekibiyle
zor şartlar altında çıkardılar. Hatta
Covid19 olan ekipten bazı kişiler, sete
ara verip evlerinde 10 günlük karantina
sürecine girdiler. Başrolde oynayan
Muhammed Genç’in yanı sıra, Altan

Alkan, Murat İnan, Murat İnce, Habibe
Koç, Kaan Kadir Bayram, Murat Sevinç,
İnan Güçlü, Ertan Yağız, Erdal Akay gibi
isimler eşlik ediyor.
İnter Medya’nın kanalları ile
çok yakında izleyicisiyle buluşacak
olan “İpsiz Adam” dizisinde Recep
(Muhammed Genç), ailesini kaybettikten
sonra şehri terk etmek istemiştir fakat
haksızlığı kabullenemeyip, cesareti

ve gözü pekliği yüzünden istediği gibi
olmayınca yeraltı mafyasının içine
bulaşmıştır. Mehmet (Altan Alkan), yeraltı
mafyasının başındaki süper güç sahibidir.
Recep’in geldiği günden sonra hayatı
kararmış ve Recep’ten intikam yollarını
arar. Kazım (Murat İnan) Mehmet’in baş
düşmanıdır, Recep’i bir maşa olarak
kullanmak isteyecektir. Hikmet (Murat
İnce), görevinden alınmış komiserdir
ve Recep’in başı belaya girdiğinde
yardımına ilk koşan kişidir. Gülşen
(Habibe Koç) solist olarak bir eğlence
mekanında çalışmaktadır. Kendisi gibi
haksızlığa karşı dik duran Recep ile
tanıştıktan sonra, Recep’in dikkatini
çekmeyi başarmıştır. Aralarında aşk mı
doğacak yoksa nefret mi?
Tarık YILMAZ

BiLAL DEDELERiNDEN
ÇOCUKLARA HEDiYE

Köyde çıkan yangın

6 saatte söndürebildi
Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyü’nde
sabaha karşı köy evinde başlayan yangın, ahır
ve deponun alevler içerisinde kalmasına neden
oldu. İtfaiye ekipleri ve köylüler 6 saat boyunca
yangına müdahale etti.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Şahmuratlı
Köyü’nde Osman Arslan’a ait evde sabaha
karşı 04.00’da yangın meydana geldi. Sabah
namazına kalkan vatandaşın yangını köy muhtarı
Turan Baştürk’e bildirmesinin ardından olay
yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve köylüler
yangın söndürme mücadelesi gerçekleştirdi.
Arslan ailesine ait evde başlayan yangın daha
sonra ahır ve depoya sıçradı. Ev sahibinin o
gece ilçede olmasından dolayı maddi hasarla

atlatılan yangında ev, ahır ve depo kullanılmaz
hale geldi.
Köy muhtarı Turan Baştürk, Çamlık
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, tek katkı evde
meydana gelen yangının kısa sürede diğer
bölümlere de sıçradığını belirterek; “Yangın
sabaha karşı 4 buçuk sıralarında meydana
geldi. Allah’a şükür ki, aile Sorgun’da kalıyordu
o gece. Yangını haber alır almaz köy halkına
ve itfaiye ekiplerine haber ettim. Hane sahibini
bilgilendirdim. Yangın büyüktü, yaklaşık 6
saat içerisinde kontrol altına alınabildi. İtfaiye
ekipleri yangının elektrik kontağından çıkmış
olabileceğini söyledi. Bununla geçmiş olsun.”
Tarık YILMAZ

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Kuran
Kursunda okuyan çocuklara Yeni yıl
hediyeleri gönderdi.
İl Müftüsü Salih Sezik tarafından Bilal
Şahin Hafız Erkek Kuran Kursu ve Naciye
Afet Şahin Hafız Erkek Kuran Kursu’nda
eğitimlerine devam eden öğretmen ve
öğrencilere çeşitli hediyeler göndererek
dağıtımı gerçekleştirildi.
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin,
öğrencilere yeni yıl hediyesi göndererek
onların mutluluklarına ortak olmak istediğini
söyledi.
Şahin, “Bilal Şahin Külliyesi içerisinde
bulunan Bilal Şahin Hafız Erkek Kuran
Kursu’nda eğitimlerini gören 39 talebe ve 4
öğretmene ve Naciye Afet Şahin Hafız Erkek
Kuran Kursu’nda 48 öğrenci ve 4 öğretmene
yeni yıl hediyesi göndererek dağıtımları
yapıldı. Öğrencilerimize Ajanda, kalem,
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çorap, dezenfektan, maske, Kolonya, zikir
matik, tırnak makası’ndan oluşan hediye
paketlerini teslim ettim. Öğrencilerimizden
istediğim çalışsınlar, okusunlar ve ahlaklı
birer evlat olsunlar” diye konuştu.
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’in
gönderdiği hediyeleri teslim alan ve
öğrencilere dağıtan İl Müftüsü Salih Sezik
ise, “Ben Bilal Ağabeye huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Bize bu camiyi, külliyeyi,
Kuran Kursunu ve birçok dini hayır hizmeti
yapıyor. Bundan dolayı sizden tek bir
şey istiyoruz. Çok çalışmanızı ve başarılı
olmanızı istiyorum” dedi.
Müftü Sezik, ““Bilal dedeniz ve
Hayırsever İş Adamımız hediyeleri size
gönderdi. Allah ondan razı olsun. Sizden tek
istediği çok çalışmanız, başarılı ve ahlaklı
birer evlat olmanızı istiyor. Bilal dedenize de
dua edin” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ
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Hayatın
gerçekleri

HÜSEYİN
KOÇ
Eğer yürüdüğünüz yolda
zorluk ve engel
yoksa; bilin ki o
yol sizi bir yere
ulaştırmaz.
Yaşlanmadan
akıllanmayı çok
isterdim.
Yanlışlık fare
deliğinden geçer,
doğruluk kapılardan sığmaz.
Gece ne kadar
karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır derdin ne
kadar büyükse
Yaradan’a o kadar yakınsın.
Dürüst insan
her zaman gerçeği söyler, akıllı
insan ise yalnız
zamanında acı
çekmek büyük
bir zekaya ve
duyarlı bir yüreğe sahip kişiler
için her zaman
kaçınılmazdır.
Bir çok insanın
korkak olmayan
cesareti yoktur
ya hatalarınla
yüzleşir ya da
hatalarımla yüzsüzleşirsin.
Cahil olmak
ayrı pislik olmak
ayrıdır.
Derin duygulara sahip insanların acıları büyük olur zekanın
sakıncası insanı
devamlı surette
bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır, erkeğin de
kadının da terbiyesi birbirleriyle
tartıştıkları zaman belli olur.
Akıllı adam
aklını kullanır
daha akıllı adam
başkalarının da
akıllarını kullanır.
Bin şaka yaparken gerçekleri söylerim çünkü
gerçekler dünyanın en gülünç
şakalarıdır.

Bu dünyada
başarıya ulaşan
insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır.
Eğer onları
bulamazlarsa
kendileri yaparlar parayı
kazanmadan
harcamaya nasıl
hakkımız yoksa
mutluluğu da
üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Değişmez
kural değişmez
kuralın olmayacağıdır. Zamana
güven her şey
unutulur.
Şu anda aklı
başında davranmak sonradan
aklının başına
gelmesinden iyidir yapabilenler
yapar.
apamayanlar
yapmayı öğretir benim en iyi
dostum terzimdir
çünkü ne zaman
beni görse derhal o andaki ölçülerimi alır oysa
bütün öteki tanıdıklarım benim
hala eskisi gibi
olduğumu düşünürler.
Yalancının cezası kimsenin
kendine inanmayışı değil asıl
kendisinin kimseye inanmayışıdır, sevmektir
güzel birinden
aşkı aramak
değil. O kişi de
bilmediğin bir
zamanın beklenmedik bir anında
kendini bulmaktır. İnsana en
çok acı veren şey
söyledikleriyle
söylemek istedikleri arasındaki
uçurumdur.
Bazı insanların
düşmanlığı dostluklarından daha
faydalıdır, varlığı
bir şey kazandırmayan insanların
yokluğu bir şey
kaybettirmez.
İnsanlar seni
çözemedikleri
zaman ön yargılarını kullanırlar.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Mersin’in tanınan ve sevilen hal tüccarlarından
İnan Sebze Meyve Komisyonunun sahibi Lüfti İnan'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Mersin Hali'nin Acı Kaybı...
Mersin’in tanınan ve
sevilen hal tüccarlarından
İnan Sebze Meyve
Komisyonunun
sahibi Lüfti İnan
vefat etti. İnan’ın ani
vefatı sevenlerini ve
esnaf arkadaşlarını
derinden üzerken, son
yolculuğunda Gimat
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Zafer Özışık da
yalnız bırakmadı.
Siirt doğumlu olan ve
uzun süredir Mersin
Hal’in de Sebze Meyve
Komisyonunu işleten Lütfi
İnan, ticari ilişkilerinin
yanı sıra kurduğu
dostluklarla da sevilen
bir tüccardı. 59 yaşında
vefat eden İnan, toptancı
halinde birleştirici, yapıcı

ve çözüm odaklı bir
yapıya sahipti.
Merhum Lütfi İnan, bu
gün (Perşembe) kılınan
cenaze namazının
ardından Tarsus Eshab-ı
Kehf Mezarlığı’na
defnedildi. İnan’ı son
yolculuğunda ailesinin
yanı sıra esnaf arkadaşları
da yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine katılan
Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer
Özışık; “İyi bir tüccar, iyi
bir insandı. Hal içerisinde
her zaman birleştirici,
yapıcı ve çözüm odaklı
bir yapıya sahipti. Allah
mekanını cennet eylesin.
Ailesinin ve hal esnafının
başı sağolsun” dedi.
Tarık YILMAZ

Şehit kardeşinden teşekkür
15 Temmuz hain darbe
girişiminde şehit olan Yasin
Yılmaz’ın kardeşi Mustafa Yılmaz,
verilen cezalardan memnun
olduklarını dile getirdi.
15 Temmuz hain darbe
girişiminde şehit olan Yasin
Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz,
verilen cezalardan memnun
olduklarını dile getirdi.
FETÖ'nün hain darbe
girişiminde Ankara'da şehit olan
Yasin Yılmaz'ın ailesi Akıncılar
üssü davasında verilen cezalardan
duydukları memnuniyeti dile
getirdi. Yılmaz'ın kardeşi Mustafa
Yılmaz haberi alır almak ağabeyinin
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde
bulunan mezarına gitti.

Yılmaz burada yaptığı
açıklamada, kararın kendilerini
mutlu ettiğini belirterek, “Bugün
Akıncı üssünde hainlik edenler 79'ar
yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası aldılar. Verilen cezadan
memnunuz ancak acımız hala
dinmemiştir.
Bu ülkede hainlik edenlerin
olmadığı, vatanı milleti bölmeyecek
insanların olduğu bir ülkede
yaşamak istiyoruz.
Bunun için de elimizden gelen
mücadeleyi bundan sonra da
vereceğiz. Bu bayrak hiçbir zaman
inmeyecek, bu ezan hiçbir zaman
susmayacak bizde elimizden gelen
her şeyi yapacağız. Teşekkür
ederim” şeklinde konuştu. İHA

HAYAT KURTARAN

UYGULAMA!
"Esnaf olan vatandaşı yıpratmaz"
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 45 yaşındaki Sorgun Test
Oto Sahibi Şevket Altan oldu. 37
yıldır esnaflık yapan Şevket Altan’a
mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
ABİMİN YANINDA BAŞLADI
Test Oto Sahibi Şevket Altan,
“1983 yılında abimin yanına gelerek
başladım. Belli bir zaman sonra usta
olunca abim bu işi bize bıraktı. O
gün bugün devam ediyorum” dedi.
HAYALİM YOKTU
Hayalinin zamanında fazla
olmadığını belirten Altan, “İlkokulu
okuduktan sonra dışarıdan okuyup
ortaokul diploması aldım. O
zamanki imkanlar böyle olunca
sanayi işini sevdik. Abimde öncülük
yapınca bu işe başladım” dedi.
ESNAFLIKTA KİMSEYE
KÖTÜLÜĞÜMÜZ OLMADI
Test Oto Sahibi Şevket Altan,
“Eskiden esnaflık daha iyiydi. Şimdi

mesela yaş gidiyor. Yaş gittikçe
bazı şeylerde zorlanıyoruz.
Yanımızda yetişenleri usta olarak
göndermek bizleri mutlu ediyor.
En büyük nimet odur. Esnaflık
hayatında da değişmelerimiz
olmadı. Kimseye kötülüğümüz
olmadı” dedi.
BİRLİK BERABERLİK
KALMADI
Ahilik birlik beraber olduğunu
ifade eden Altan, “Esnaflar
arasında soğumalar var ama fazla
uygulanmıyor” dedi.
DÜRÜST VE TERBİYELİ
OLSUNLAR
Test Oto Sahibi Şevket Altan,
“Yeni işyeri kuracaklar dürüst ve
terbiyeli olsunlar.
Yanımızda çalışıp esnaf olanlar
da bizlerden gördüğünü yapsınlar.
Dürüst, terbiyeli vatandaşı
yıpratmadan işlerini yapmalarını
istiyorum” diye konuştu.

Hüseyin Çiftçi, yeni görevine başladı
Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü
iken Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü
olarak atanan Hüseyin Çiftçi, özel kalem
müdürlüğü görevinden ayrıldığını
duyurdu.
Çiftçi, bu güne kadar kendisine
destek olan herkese teşekkür ederek,
“16 Ağustos 2016 tarihinden bu yana
yürütmüş olduğum Yozgat Valiliği Özel
Kalem Müdürlüğünden, Yozgat İl Kültür
ve Turizm Müdürü olarak atanmam
sebebiyle bugün itibariyle ayrılmış
bulunuyorum.
Görevim süresince hep iyi niyetli
ve gayretli olmaya çabaladım herkese
hakkım helaldir. Yeni atanmış olduğum
görevimde Yozgat kültürüne, sanatına,
edebiyatına, tanıtımına katkıda
bulunacak (fikir verecek) herkese
kapım sonuna kadar açık olacaktır.
Bugüne kadar bana destek olan
aileme, öğretmenlerime, sevdiklerime
birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma
teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Yozgat’ta jandarma ekipleri,
kadına yönelik şiddete dikkat
çekmek için kadın sürücüleri ve
yolcuları bilgilendirerek KADES
broşürü dağıttı.
Yozgat'ta jandarma ekipleri,
kadına yönelik şiddete dikkat
çekmek için kadın sürücüleri ve
yolcuları bilgilendirerek KADES
broşürü dağıttı.
25 Kasım Uluslararası Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında Yozgat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler,

Yozgat-Sivas karayolu üzerindeki
bir dinlenme tesisinde kadın
sürücü ve yolculara yönelik, Kadın
Acil Destek Uygulaması (KADES)
hakkında bilgilendirmelerde
bulundu.Şiddete karşı
farkındalık oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilen uygulamada
kadınlara, (KADES) hakkında bilgi
veren jandarma ekipleri, broşür ve
magnet dağıttı. Jandarma ekipleri,
48 kadının telefonlarına KADES
uygulamasının kurulumunu yaptı.
İHA
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ELEKTRiK SANTRALi KURDU
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı
Devecipınar köyünde ikamet eden Derviş
Üner, evine kurduğu yenilenebilir enerji
kaynaklarından güneş enerji sistemi (GES)
sayesinde evinin hem elektrik hem ısınma hem
de sıcak su ihtiyacını karşıladı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı
Devecipınar köyünde ikamet eden Derviş
Üner, evine kurduğu yenilenebilir enerji
kaynaklarından güneş enerji sistemi (GES)
sayesinde evinin hem elektrik hem ısınma hem
de sıcak su ihtiyacını karşıladı.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar
köyünde yaşayan Derviş Üner, evinin elektrik
ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı
güneş enerji sisteminden karşılıyor. 100
metrekarelik evinin bahçesine kurduğu güneş
enerji sistemi sayesinde 8 adet mono kristal
panelden günlük 5 kilowatt elektrik elde eden
Üner, hem elektrik faturası ödeme hem de odun
ve kömür derdinden kurtuldu.
310 haneli 700 kişinin yaşamını sürdürdüğü
Devecipınar köyünde sadece Derviş Üner'in
evinde güneş enerji sistemi bulunuyor. Köy
halkına örnek olmak isteyen Üner, köyde
elektrik kesintisi yaşansa dahi herhangi bir

aksaklık yaşamıyor.
Güneş enerji sistemi olmadığı zamanlarda
aylık 300 ila 400 TL elektrik faturası ödediğini
hatırlatan Derviş Üner, 15 bin liraya mal ettiği
güneş enerji sisteminin maliyetini 3 yılda amorti
etmeyi planlıyor.
Evinin birçok ihtiyacını güneş enerji
sistemiyle karşıladıklarını anlatan Derviş Ünal,
“Evimize ortalama 500 lira elektrik faturası

geliyordu, 2 ayda bir. Bu da bana fazla geldi.
Güneş enerji sistemini araştırdım solar sistemi.
Mono blok kristalli paneller verimi yüksek
paneller, 4 tanesi bize yetiyor. Dolayısıyla
5 kilowatt enerji üretiyor. Evimin ihtiyacını
karşılıyor. Evin ısınma ihtiyacını palet sistem
suyu ısıtıyor, buradan aldığım elektrikle de
dolaşımı sağlıyor. Devir daim pompasıyla eve
kalorifer sistemi döşedim. Evde de zaman

zaman fazla sıcaklık ihtiyacı meydana geliyor,
camları açmak zorunda kalıyoruz. Aydınlatmada
hiçbir sorun yok bütün lambaları sabaha kadar
yaksanız da bitmiyor. Öğlen de çamaşır ve
bulaşık makinasını 11.00 ve 15.00 saatleri
arasında kullanıyoruz. Direk sistemin ürettiği
elektriği kullanıyoruz gayet memnum” dedi.
Güneş enerji sisteminin 2-3 seneye kendisini
amorti edeceğini de söyleyen Üner, “Bu
sistemin bir kısmını kendim yaptım, bana 15 bin
liraya mal oldu. Her halde 2-3 sene de kendini
amorti edecektir. Köyde şu anda tek kullanan
benim. İnşallah artar. Elektrik kesintisinden de
etkilenmiyorum. Köyde elektrik kesiliyor benim
lambalar yanıyor. O yüzden bu sistemden
memnum. Güneşten aldığımız enerjiyi yine
doğal ortamda kullanıyoruz. Isınma ile de ilgili
bir problemimiz yok” şeklinde konuştu.
Hatice üner ise güneş enerji sistemi
sayesinde köyde konforlu bir hayat yaşadıklarını
anlatarak “Evimizin hem elektrik hem de
ısınmasını güneş enerjisiyle karşılıyoruz, çok
memnunuz. Çok konforlu ve rahat. Bütün
ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Köy yerinde odun
ve kömürle uğraşmıyoruz. Çok rahat bir yaşam
sürüyoruz” ifadelerine yer verdi. İHA

ORAN'dan ödüllü yarışma
Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı (ORAN)
ve Erciyes Teknopark
koordinasyonunda, Bozok
Teknopark ve Cumhuriyet
Teknokent işbirliğinde
yürütülen “Benim İşim Girişim
İş Fikri Yarışması"nın IV.
Dönem başvuruları başladı.
Bölgemizde teknoloji
geliştirme içerikli, ticari değer

taşıyan, yenilikçi iş fikirleri
olan girişimci adaylarının,
ekipleri ile birlikte iş fikirlerini
hayata geçirmelerinin teşvik

edilmesi amacıyla bu yıl 4.’sü
düzenlenecek ve toplam
ödül değeri 200 Bin TL olan
yarışmanın son başvuru tarihi

14 Aralık 2020.
Pandemi dönemi
dolayısıyla bu yıl da
online gerçekleştirilecek
“Benim İşim Girişim İş
Fikri Yarışması"nın başvuru
koşullarına ilişkin tüm
detaylara http://www.
benimisimgirisim.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
Eda DEMİREL

Köyünün su ihtiyacını karşılamak
için servet harcadı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyü
Muhtarı Ahmet Ünalar, köylerinde yaşanan su problemini
çözmek için seferber oldu.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar
köyü Muhtarı Ahmet Ünalar, köylerinde yaşanan su
problemini çözmek için seferber oldu. Tamamen kendi
imkanlarıyla 5 kez sondaj vurduran Muhtar Ünalar, son
denemesinde başarılı oldu ve köyünün su problemini
çözüme kavuşturdu. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı
Devecipınar köyünde özellikle yaz aylarında yıllardır
yaşanan su sorununa çözüm arayan köy Muhtarı Ahmet
Ünalar (71), köyüne bu zamana kadar 5 kez su kuyusu
sondajı vurdurdu. 4 sondaj çalışmasında da başarısız olan
Muhtar Ünalar pes etmeyerek, köylerine 2.5 kilometre bir
alanda yerin 350 metre derinliğinde gerçekleştirilen 5.
sondaj çalışmasında köylerinin ihtiyacı olan suyu buldu.
Yerin 350 metre altından çıkan su borular yardımıyla köy
şebekesine taşınacak ve 310 haneden oluşan Devecipınar
köynün de su ihtiyacı giderilmiş olacak. Tüm masrafları
kendi imkanlarıyla karşılayan muhtar Ünalar, artık köyünde
su sorunu yaşanmayacağını söyledi. Muhtar Ünalar,
“Köyümüzün su sorunu vardı. Bunu ben kendi imkanlarımla
çözmeye çalışıyorum. Daha önceden 4 kez sondaj
vurdurdum, su çıkmadı. Onun için 5. sini vurduruyorum.

2.5 kilometrelik köye boru döşettirdim. Çıkan suyu
şebekeye bağlayacağız. Son vurdurduğumuz kuyu 650
bin lira. Köyümü çok seviyorum, benim için maddiyat
önemli değil. Köyde su sorunu artık olmayacak” dedi.
Muhtarlarının özveriyle çalıştığını söyleyen Derviş Üner,
“Fedakarca bir davranış bana göre. Köyümüz daha önce
belediye iken bu işi düşünmeyen belediye başkanlarından
muhtarımızın daha fazla düşündüğü kanaatindeyim.
Muhtarın çalışmalarını takdir ediyorum. Özveriyle su
ihtiyacımızı giderecek şekilde yapması bizi mutlu ediyor.
Yazın köyümüzde su ihtiyacımız karşılanırsa memnun
olacağız. Muhtarımızı takdir ediyorum” şeklinde konuştu.
Köylerinde su sıkıntısı olduğunu aktaran Mübahat Duru
da “Köyümüzde zaman zaman su kesiliyor, muhtarımızın
işlerinden memnunuz, şimdi bir kuyu daha eştiriyor. Hem
içme suyumuzu hem de ihtiyaçlarımızı karşılayacağız.
Su sıkıntısı yaşıyorduk suyumuz gelirse çok iyi olur”
ifadelerine yer verdi.
Mithat Duru ise “Köyümüzde özellikle yaz aylarında su
sıkıntısı olduğu için muhtarımız su sorunumuzu çözmek
istedi. 4 tane sondaj kuyusu vurdurduk ama su çıkmadı.
Son vurduğumuzda kuyuda su var. Köyümüzün ihtiyaçlarını
karşılayacağız. Hem içme hem de ihtiyaçlarımızı bu su ile
karşılayacağız” dedi. İHA
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Yemenoğlu’ndan

destek sözü
THF Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde
mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlikspor takımına iş adamı
Mehmet Yemenoğlu destek sözü verdi.
Çamlık Otel ve Yemenoğlu İnşaat Şirketi
sahiplerinden Mehmet Yemenoğlu, önceki gün
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
Kulüp Başkanı Musa Saydam, Antrenör Enis
Atmaca ve takım kaptanları Hilal Doğan ve
Semanur Buse Barın’ı Çamlık Otel’de konuk
eden Mehmet Yemenoğlu, kulüp başkanı
Musa Saydam’dan takım hakkında bilgi aldı.
Kendisinin sporu seven bir insan olduğunu
ve sporun her branşının güzel olduğunu
dile getiren Yemenoğlu, geçmişte özellikle
futbolda başta Yozgatspor olmak üzere bazı
takımlara desteklerinin olduğunu söyledi.
Yemenoğlu Bozokspor ile de bir çok başarılı
çalışmanın altına imza attıklarını dile getiren
Mehmet Yemenoğlu, ‘’Ben spor ile uğraşmayı
çok seviyorum. Geçmiş yıllarda dediğim gibi
başta Yozgatspor olmak üzere bazı takımlara
imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz oldu.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
takımımızda kendi öz çocukları ile çok büyük
başarıların altına imza atmışlardır. Tamamı
Yozgatlı kızlarımızdan oluşan bu takıma Birinci
Lig’de de başarılar diliyorum. Çamlık Otel
ve Yemenoğlu İnşaat olarak kız takımımıza
imkanlar ölçüsünde destek olacağım. Gerekeni
yapacağım’’ dedi.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor
takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam ise Çamlık
Otel ve Yemenoğlu İnşaat sahiplerinden
Mehmet Yemenoğlu’na kendilerine göstermiş
olduğu ilgi alaka ve destekten dolayı teşekkür
ederek Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor
Salon’unda Artvin 7 Martspor ile oynayacakları
müsabakaya davet etti. Haber Merkezi

Nihat Hoca'ya
futbolculardan sürpriz
Yozgatspor 1959 FK'lı oyuncular
Teknik Direktörü Nihat Tinel'in 40'ıncı yaş
gününü unutmadı. Ağrıspor hazırlıklarına
sürdüren kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları
antrenman öncesinde Teknik Direktör
Nihat Tinel'e doğum günü sürprizi yaptı.
Pasta alan oyuncular, antrenman öncesinde
genç teknik adamın doğum günün kutladı.
Biz de Yozgat Çamlık Gazetesi olarak
Teknik Direktör Nihat Tinel'in doğum
gününü kutluyoruz. Murat KARATEKİN
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