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İYİ Parti MDK Üyesi Uyar,
Yozgat’ta süreci değerlendirdi:

‘TEPEDEN TIRNAĞA
SAHADAYIZ’

İYİ Parti’nin Yozgat
çıkarması üst düzey
yöneticilerin ziyaretleri
ile bu haftada devam
etti. Partinin merkez
disiplin kurulu üyesi,
hemşerimiz Akın Uyar,
tepeden tırnağa, disiplin
ve belirli bir program
dahilinde sahada olan
genç kadroya sahip
olduklarını söyledi. 5'TE

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ

YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR!
Cumhuriyet Halk
Partisi Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun
Çayıralan
Belediyesi
için verdiği
yatırım sözleri
gerçekleşiyor.
İlk projenin
temeli yıl
içerisinde
atılacak. 5'TE

BEKTAS’A GUVEN OYU

Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi
Başkanı Uğur Bektaş, tek liste halinde girdiği
2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında
güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.
Bektaş, üyelerine teşekkür etti. >>> 6'DA

“HASRETLE
ARIYORUZ”

Saraykent Sultan Hanı Termal Otel açıldı

YOZGAT TERMALDE

Yozgat’ın Manevi Önderlerinden, Gönül Dünyamızın Büyük
Mimarı, İlim ve Ahlak Abidesi, Eşsiz İnsan Şeyhzâde Hacı
Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi doğumunun 115’inci yılında,
onun anısına yaptırılan mesire yerinde anıldı.

SÖZ SAHiBi OLACAK

ORMAN KURULACAK

Her bir köşesinde ayrı bir güzellik barındıran Yozgat’ta
önemli bir açılış gerçekleştirildi. Temelleri dönemin
valisi Abdulkadir Yazıcı tarafından atılan Saraykent
Sultan Hanı Termal Otel büyük katılımla açıldı.
ASIRLARDIR ŞİFA DAĞITIYOR
Selçuklu döneminden bu yana asırlardır
şifa dağıtan termal otelin açılışına Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili
Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekillerimiz
Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem
Sedef, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Eski
Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclisi
Başkanı İskender Nazlı, Belediye Başkanları,
il protokolü ve vatandaşlar katıldı. > 3'TE

GÖÇÜ KONUŞTULAR
Yozgat Bozok Üniversitesi,
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi ve TÜBİTAK
işbirliğinde “Kırsal Göçlerin
Tarım Sektörüne Etkileri ve
Genç Nüfusun Tarımda Kalma
Eğilimlerinin Belirlenmesi:
Politik Yaklaşımlar” konulu
bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. >>> 2'DE

KUR’AN-I HAYATA UYGULARDI
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’nin
Kur’an-ı Kerim’i hayatına yansıttığını ve öyle yaşadığını
dile getiren Ergin, “Ahmet Efendi de sizin bizim gibi
toplumda beşerî olarak yaşayan bir insan. Allah’ın ona
doğuştan vasi ettiği veli ve sevgili kul" dedi. 4'TE

MERVE VE ERDiNÇ'E

MUTLULUKLAR DiLiYORUZ
Yozgat’ın tanınmış
eczacılarından Mehmet
Ali Çakır ve Funda
Çakır’ın oğulları
Erdinç, Tahire ve
Kadir Karakaş’ın kızları
Merve ile muhteşem
bir düğünle hayatını
birleştirdi. >>> 6'DA

YOZGATLIYI YENi NESiL

TASARIMLARLA TANIŞTIRACAK
Şeyh Osman Mahallesi
Cemil Çiçek Bulvarı
Gökkaya Rezidans altında
hizmete vermeye başlayan
İç Mimar Semih Arüv ve
Makam Dekor, Yozgatlıyı
yeni nesil tasarımlarla
tanıştıracak. >> 2'DE

Anmaya TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
ve AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya
Polat, Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgat eski valilerinden
Abdulkadir Yazıcı, AK Parti İl
Başkanı Yusuf Başer, İl Müftüsü
Ali Güldal, Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir katıldı.
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’nin oğlu AŞK
Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin,
mesire alanının bin 500 ağaçlık
bir orman olacağını söyledi.
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’nin Allah dostu
olduğunu dile getiren Ergin,
kendisini rahmetle, dualarla ve
hasretle andıklarını söyledi. 4'TE

GÜNCEL
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Emeğe Alın Teri Dökene Saygımız Vardır!

AHMET
SARGIN
İnsanın yaptığı işinin bir sorumluluğu
ve ahlakı olmalı! Rızık
kazanıyoruz, iş yapıyoruz, hayatı çalışarak
devam ettiriyoruz.
Doğru olan da bu:
alın terinin ekmeğini
yemek! Toplumsal bir
ahlak çerçevesinde
hizmet üretiyoruz,
Üretmek istiyoruz, evimize çoluk çocuğumuza ekmek götürmeyi
amaç ediniyoruz. Çünkü Cenab’ı Allah bunu
emrediyor. Ekmeğini

çalışarak helal yoldan
kazanmak.
İşini insan gibi yapmak, hizmete emeğini,
ALIN terini bulaştırmak
ve “HELAL” damgasını
vurmak bizim elimizde
olmalı; öyle değil mi?
Ne iş yaparsak yapalım, dürüst ve hilesiz
yapmakla sorumluyuz,
vebal altındayız. Bunu
ben istiyor değilim Cenab’ı Allah emrediyor.
İnsanlarımızda iş
ve meslek ahlakı konusunda sıkıntılar var.
Yapılan işe emek ve
alın teri dökmekten
kazanmanın peşinde
olan çok insanımız var.
Ne hikmetse sağlam
ve kaliteli iş yapmaktan kaçınıyoruz. Yaptığımız işi önce kendimiz
beğenmeliyiz! O işe
emek ve alın terimiz
sinmeli. Ve hakkımız
olana talep etmeliyiz.

Yaptığımız işten insanlar razı olmalı: Allah
Razı olsun diye de bize
dua etmeli. Ne dersiniz?
Nerde ise şöyle bir
anlayış var. “ Bu adam
yaptığımı işten anlamaz, karşılığının ne
olduğunu da bilmez.
Ben rast gele yapayım
dolgun ücretimi alayım
o ne yaparsa yapsın!”
Bu anlayış bizim anlayışımız değildir. Bu
anlayış bir kısım insanımızda var. Hatta
çoğunluğunda var.
İşimi dürüst yapayım
kaliteli yapayım hem
müşteri beğensin hem
de Rabbim razı olsun
diyenimiz az. Diyorum
ki yaptığımız işten
hem halk hem de Hak
razı olmalı ne dersiniz?
Adam işi yanınızda
yapmıyor; sizi gönderiyor bildiği gibi ya-

pıyor. Kısa zamanda
yapıp çok büyük emek
vermiş gibi gösteriyor
ve yüklü bir ücret talep ediyor. İş içimize
sinmiyor, kerhen parasını ödüyorsunuz,
pahalı geliyor huzursuz
oluyorsunuz. Çünkü
yapılan işi emeği görmediniz.
Bunun gibi Örnekler
çoğaldı, çoğaltmak da
mümkün. Yapılan iş
hem içinize sinmiyor
hem de yüklü bir para
ödüyorsunuz. İnsanlara olan güven duygunuz da kalmıyor.
Ne yazık ki hizmette
Kalite yok, güler yüz
yok, samimiyet yok
ve müşteriyi memnun
etme diye bir anlayış
yok. Çoğu insanımızda İş - aş ve görev
baştan savma. Helal
ettirme diye, memnun bırakma diye bir

dertleri de yok. Satıcı
bazen diyor zaten:
“Alırsan al, beğenmezsen beğenme, çok da
umurumda değil!”..
Esnaflık ahlakı yok, iş
ahlakı zayıf, müşteriyi memnun bırakma
onun için amaç değil
araç, parasını alsın
yeter. umurlarında
olan o anı kurtarsınlar
tamam.
Şimdi sormak lazım, helal kazanç bunun neresinde? İnsana
hizmet ve görev ahlakı
bunun neresinde?
İşiniz istediğiniz gibi
yapılmıyor, yapılan işten memnun kalmıyorsunuz, üstüne üstelik
bir de katmerli para
ödüyorsunuz. Hatta
bazen bir işi defalarca
yaptırmak zorunda
kalıyorsunuz. Yarım
saatlik işe tam yevmiye alan zatlara parası-

nı ödeyip, helal olsun
diyemiyorsunuz.
İşimizi tam yapsak,
emeğimizi alın terimizi katsak, müşteriyi
memnun ve mutlu
etsek, görevimizi hizmet ahlakı ile yerine
getirip:"Hakkım helal olsun!, Alın terine
emeğine sağlık!" Dedirebilsek daha güzel
olmaz mı? Harika olur
değil mi? İşi yapamayacağımızı beyan
etsek, işi ehline havale
etsek, ALIN teri döküp
helal ettirsek kim kazançlı çıkar?
Herkes, hem alıcı
hem de satıcı. Hem de
Allah da memnun kalır, Sen de evine- çocuklarına helal ekmek
götürmüş olursun. Bir
de dost kazanırsın!
Hepsinden önemlisi
şu: Yaptığımız işi helal ettirmek , dürüst
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iş yapmak ve hizmet
Aşkın'ı yerine getirmek
adına çalışırsak, hem
para kazınırız, hem
dost kazanırız hem de
Ahiretimizi kazanırız,
sizce de öyle değil mi?
Biz ne yapıyoruz,
günü kurtarıyoruz.
Helalı- haramı düşünmüyoruz.
Kalite- güven ve
memnun etme duygusunu hiç hesaba
katmıyoruz. Yani satan
memnun ama alan
memnun değil! Kalite
Kontrolü yok, hizmet
esas değil, müşteri
memnuniyetinin önemi
yok...
Gününü kurtaran
kaptan?
O günü kurtarırsınız
ama, yarını ve yerin
altını kurtaracağınızı
sanmıyorum!....Sizce
de öyle değil mi dostlar?

ERDEN AiLESiNiN

ACI
GÜNÜ
TASARIMLARLA TANIŞTIRACAK
Yozgatlı İç Mimar Semih Arüv ve Makam Dekor Yozgat’ta açıldı. Şeyh Osman Mahallesi
Cemil Çiçek Bulvarı Gökkaya Rezidans altında hizmete vermeye başlayan İç Mimar Semih
Arüv ve Makam Dekor, Yozgatlıyı yeni nesil tasarımlarla tanıştıracak.

İç Mimar Semih Arüv ve Makam Dekor’un
açılışına MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı
Emre Karataş, MÜSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Mazhar Otan, Yozgat Belediyesi İtfaiye
Müdürü Ebubekir Karatepe, Doğal Çamlık
Ürünleri Mağaza sahibi Yunus Gülbahçe, EM
Mimarlık Yapı Sahibi Emre Harmancı ve çok
sayıda davetli katıldı.
Mağazanın açılışını MÜSİAD Yozgat
Şube Başkanı Emre Karataş yaptı. Karataş
mağazada yer alan ürünler hakkında İç
Mimar Semih Arüv’den bilgi aldı.

Karataş, yeni nesil tasarımların Yozgat’a
ayrı bir hava katacağını belirterek, hayırlı
uğurlu olması temennisinde bulundu.
İç Mimar Semih Arüv ise Yozgatlıyı yeni
nesil tasarımlarla tanıştıracaklarına dikkat
çekti.
Arüv, zamansız ve çağdaş tasarımlarla
insanların hayatlarına değer katan projeler
ürettiklerini söyledi.
Arüv, “Ben Yozgatlıyım. Burada okudum,
büyüdüm. Üniversite eğitimi için gittiğim
Konya’da iş hayatına atıldım. Orada uzun

yıllardır Makam Dekor’da çalıştım. Yozgatlı
olmam nedeniyle kendi memleketime
de yatırım yapma kararı aldım. Onun için
Yozgat’a geldim. Yozgatlının hayatına değer
katan projeler üreteceğiz” dedi.
Mağazayı gezen İlknur Ersöz’de, İç Mimar
Semih Arüv’ün tasarımlarını Yozgatlıların
beğeneceğini dile getirdi. Ersöz, “Mağazayı
gezdik. Çok şık ve zarif tasarımlar var.
Çok beğendim. Her kadın bu tasarımları
mutfağında görmek isteyecektir diye
düşünüyorum” dedi. Murat KARATEKİN

Yozgat’ın tanınan ve sevilen
eşraflarından, Merhum Tahir
Erden’in eşi, Sütaş Yozgat Bölge
Bayi Distribütörü Kamuran Erden
ve Yaşar Erden’in 82 yaşındaki
anneleri Selvi Erden, hayatını
kaybetti.
Yaşlılığa bağlı hastalıklar
sebebiyle yaşamını yitiren Selvi
Erden’in vefat haberi Erden
ailesi ve yakınlarının yanı sıra
sevenlerini de yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi
Çapanoğlu Büyük Camide ikindi
namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Sarıtopraklık
Mezarlığında toprağa verildi.
Yozgat Çamlık gazetesi olarak
merhumeye Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına baş sağlığı
dileriz. Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

BOZOK’TA GÖÇÜ KONUŞTULAR

Yozgat Bozok Üniversitesi, Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve
TÜBİTAK işbirliğinde “Kırsal Göçlerin
Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç
Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin
Belirlenmesi: Politik Yaklaşımlar” konulu
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantı öncesi bir sunun yaparak
katılımcılarını bilgilendiren proje
yürütücüsü Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Gülistan Erdal, Türkiye’de kırsal
göçlerin nedenlerini tartışmak, tarım
sektörü üzerindeki etkisini ortaya
çıkartmak, kırsalda yaşayan gençlerin
tarımla olan ilişkilerini belirleyebilmek
için mevcut durum değerlendirmesi
yapmak, gençlerin tarımda kalma

eğilimlerini sorgulamak, sorunları tespit
etmek, kırsal göçlerin azaltılmasını
ve kırsal genç refahı bağlamında
yapılabilecekleri belirlemek ve
sürdürülebilir bir tarım politikası
önerilerini geliştirmek amacıyla
bu toplantının yapıldığını söyledi.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Yozgat’ın en çok göç
veren illerden bir tanesi olduğunu ve
bunun birçok sebebinin olduğunu
belirtti. Kırsaldan şehre göçün hızla
arttığına dikkat çeken Karadağ,
“Yozgat’ta yüzde 21’lik bir göç oranı var
ve Türkiye’de en çok göç veren ilk üç il
arasında Yozgat yer alıyor. Şehrimizde
göçün ana unsurunun neler olduğunu
doğru tespit etmemiz gerekiyor. Göçte

iller üzerinde potansiyellerimizi yeniden
ortaya koymamız ve öne çıkan ürünleri
yeniden tespit ederek bölgemizi bir
cazibe haline getirmemiz gerekiyor.
Şehrimizin elverişli ve geniş arazilerini
ekonomiye daha fazla kazandırmanın,
çiftçilerimizi köylerinde tutmanın farklı
alternatiflerini, illerin kendi özelinde
yeniden düşünmemiz gerekiyor.” dedi.
Göçün ana nedeninin belli olduğuna
dikkat çeken Karadağ, “İnsanlarımız
köylerine dönerek bağ, bahçe ve
tarlalarını işlemeli, katma değeri yüksek
olan ürünleri toprakla buluşturmalıdırlar.
Bu noktada Üniversitemiz yol
gösterici bir misyon üstlenecektir. Zira
Üniversitemiz, tarıma dayalı katma
değeri ve geleceği olan, endüstriyel

kenevir alanında çalışmalarını sürdüren
tek ihtisas üniversitesidir. Biz ihtisas
alanımızı iş istihdamına dönüştürecek
bir alt yapı ile üniversite sanayi
işbirliğine bağlı olarak endüstriyel
kenevirin bütün biokütlesini ekonomiye
kazandırabilirsek bu noktada ilimizde
yaşanan göçü tersine çevirebiliriz.
İhtisas alanımızla ilgili çalışmalarımız
aralıksız devam ediyor. İş insanları ve
sanayicilerle görüşmelerimiz sürüyor.
Yerel dinamiklerimiz başta olmak üzere,
siyasilerimiz, sanayicilerimiz topyekûn
ihtisaslaşma alanımızla ilgili destek
olurlarsa Yozgat’ın makûs talihini ve göç
krizini bu yolla gidermiş oluruz diye
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
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www.yozgatcamlik.com
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BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 677,25
Satış: 716,00
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Alış: 7,40
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Erdoğan Akdağ Mah.
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Yozgat’ın hafta sonu!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Negatif sonuçlar
pandemi sürecinde
pozitif gündemlerin
yaşanmasına vesile
oluyor Yozgat’ta.
Ciddi bir rahatlama yaşıyoruz ancak
içinde bulunduğumuz
durum hiç de hayra
alamet değil.
Tokalaşmalar,
sarılmalar derken
mesafesiz yaşama
bir anda balıklama
atladık.
İtiraf edeyim
bazı durumlarda el

uzatanlara kayıtsız
kalmadığım durumlar oluyor. Hastalığı
yaşamış, psikolojisini
çok iyi bilen biri olarak çok çabuk unuttu(m)k.
Sadece dikkat diyorum, Allah sonumuzu hayretsin yeni
bir dalgadan korusun.
BİR ŞEYH’İ
ANLAMAK!
Tarikatlar, cemaatler konusunda çok
fazla derininde ya da
içinde olmadım.
Ya fırsatım olmadı
ya da insan nefsinin
neden olduğu ayrışmaların bu kıymetli
kavramlara bulaşmış
olmasından dolayı
uzak durdum.
Lakin Allah diyen,
O’nun emir ve yasaklarını uygulama
noktasında bir duruş
ortaya koyun vatan

sevdalısı yapılanmalara her daim bir insan ve gazeteci olarak saygı duydum.
Şeyhzade Ahmet
Şevki Ergin Hoca
Efendi, tarikat, cemaat, teşkilat, yapılanma, topluluk
kavramlarının çok
ötesinde insan hayatına Yüce Allah’ın
kazandırdığı, Yozgat
topraklarının bereket
timsali, sevgi, saygı,
hürmet, yol gösterme, hayatın şifrelerini çözme, Yozgat’a
özellik kazandırma
adına önemli bir değer oldu.
Doğumunun 115.
Yılında Dişli Köyü’nde
adına yaptırılan mesire alanında dualarla
ve O’na dair özel konuşmalarla anıldı.
Gönüllere dokunan
fevkalade özel bir
program oldu.

AŞK Vakfı’nın
Başkanı, Kıymetli Evlatları Ali Şakir
Ergin Hoca’m, hem
babasını hem de
Yozgatlı’nın Ahmet
Efendisi’ni anlattı.
Bugüne kadar belki
de hiç bahsetmediği
kerametlerinden bahsetti. (Önümüzdeki
günlerde konuşmanın
detaylarını sizlerle
Yozgat Çamlık Medya
yayın organlarında
paylaşacağız inşallah) Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Sadece kendi adıma şunu söyleyebilirim, yaşarken tanıma
fırsatı bulamadığım
Şeyhzade Ahmet
Efendi’yi, yokluğunda
daha çok hissediyor,
tanıyamaya çalışıyorum.
İPEK YOLU’NUN
ŞİFALI SUYU
Tarihi İpekyolu üze-

rinde bulunan Sultan
Hanı…
Cumartesi günü
itibari ile Sultan Hanı
Termal Otel oldu.
Yozgat Valiliği İl
Özel İdaresi ve Saraykent Belediyesi
başta olmak üzere
burayı turizme kazandıranlara teşekkür ediyorum.
Zorlu bir süreç
oldu, çok yordu,
uzun sürdü ama sonuç güzel oldu.
Her şeye rağmen bir
zamanların termal
şehri Saraykent’i o
eski havasına ulaştıracak bir sosyal alan
oldu. Hayırlı olsun
Termal Şehri Saraykent’imize.
ESNAF
HAREKETİ
VE UĞUR BEKTAŞ
Yozgat Esnaf ve
Sanatkarları Kredi ve
Kefalet Kooperatifi

Birliği Başkanı Uğur
Bektaş, hafta sonu
yapılan seçimli mali
genel kurul ile güven
tazeledi.
Yozgat’ta esnaf
temsilcisi olmak
ateşten gömlek giymek gibidir.
Şehrin ekonomik
yapısı güncellenmeyince, esnafa can
suyu olacak hareketlilik yeterli oranda
sağlanmayınca ortaya ağır aksak işleyen
bir çark çıkıyor.
Ki, Yozgat’ta esnaf olmak demek
bulmakla kaybetmek
arasında gidip gelmek gibidir. Bir gün
kazandığınızla 5 gün
idare etme sanatı.
Pandemi ile birlikte zorun zorunu
yaşayan bir esnaf
yapılanması.
Sayın Bektaş belki
de hayatının en me-

şakkatli dönemine
kapı araladı. Allah
tüm esnafımızın yardımcısı olsun temsil
makamındaki Uğur
Bektaş ve tüm makam sahiplerine güç
versin.
TSO YİĞİDİ’Nİ
UNUTMADI
Bir teşekkür de Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası’na. Yiğit Alp’e
destek olmak için
konser düzenledi.
Aldığım bilgiye göre 250 biletin
tamamı tanesi bin
liradan satıldı. 250
bin lira az bir rakam
değil.
TSO haklı bir teşekkürü hak etti…
Yiğit Alp için maalesef daha çok desteğe ihtiyaç var.
Haydi Yozgat, bir
gayret…
Zaman bitti bitecek!

Saraykent Sultan Hanı Termal Otel açıldı

YOZGAT TERMALDE SÖZ SAHiBi OLACAK

Her bir köşesinde ayrı bir güzellik barındıran
Yozgat’ta önemli bir açılış gerçekleştirildi. Temelleri
dönemin valisi Abdulkadir Yazıcı tarafından atılan
Saraykent Sultan Hanı Termal Otel büyük katılımla
açıldı.
Selçuklu döneminden bu yana asırlardır şifa
dağıtan termal otelin açılışına Anayasa Komisyonu
Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Yozgat Milletvekillerimiz Yusuf Başer, MHP Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat Eski Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı
İskender Nazlı, Belediye Başkanları, il protokolü ve
vatandaşlar katıldı.
HAYIRLI OLSUN
Açılışta konuşan Saraykent Kaymakamı Ömer
Tuğrul Kundakçı: “Saraykent Kaymakamlığı Sultan
Hanı Termal Otel bugün itibariyle çok şükür
halkımızın yoğun katılım sağladığı ve ismine yakışır
bir törenle halkımızın hizmetine girmiştir. Otelimiz
ilçemize, ilimize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.
EN İYİSİNE LAYIK
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal,
Saraykent halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu
söyledi. İlçede önemli yatırımların hayat geçtiğini
dile getiren Başkan Öçal, “Saray kentimize ve tüm
halkımıza Saraykent termal tesisimiz hayırlı olsun
Saraykent’imiz ve halkımız hizmetin en iyisine layıktır
durmak yok hizmetlere devam İnşallah” şeklinde
konuştu. Öçal, termal tesisin hayata geçmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti;
“İlçemize termal tesisimiz hayırlı olsun. Termal
tesisimizin açılışında bizleri onurlandıran Anayasa
Komisyon Başkanımız sayın Bekir Bozdağ Beye,
Seçim İşleri Başkan Yardımcımız sayın Yusuf Başer
Beye, MHP Yozgat Millet Vekilimiz sayın İbrahim
Ethem Sedef Beye, Yozgat Valimiz sayın Ziya Polat
Beye, İlçe Kaymakamımız sayın Ömer Tuğrul
Kundakçı Beye, İlçe Başkanımız sayın Necmettin
Kaya Beye il ilçe ve belde belediye başkanlarımıza
il genel meclis başkanı üyelerine ve ak parti ailesine
ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
İlçemize termal tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun.”
ARTARAK DEVAM EDİYOR
Cumhur ittifakının kazanımlarının artarak devam
ettiğini kaydeden MHP Milletvekili Ethem Sedef,
“Saraykent İlçemizde İl Özel İdaremiz himayesinde
yapımı gerçekleştirilen Sultan Hanı Termal tesisi
açılışına katıldık. Cumhur İttifakı’nın şehrimize
kazanımları artarak devam ediyor. Dere ıslahı ile
birlikte yaklaşık yirmi milyona mal olan tesisin
ilçemize ve Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.
CAZİBE MERKEZİ OLACAK
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, termal
tesis ile ilçenin bir cazibe merkezi haline geleceğini
belirterek, “Saraykent’imizin hasretle beklediği
Sultan Hanı Termal Tesisimizin açılışını coşkulu
bir kalabalık ve muhteşem bir açılışla yapıyoruz.
Saraykent’imizi termal turizmde cazibe merkezi

BEKİR BOZDAĞ

YUSUF BAŞER

ETHEM SEDEF

haline getirecek termal tesisinizin hayırlı olmasını
diliyorum” şeklinde konuştu.
ŞÜKREDİYORUM
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Böylesi hayırlı ve
yararlı bir eseri Saraykent’imizin hizmetine sunma
vesilesi ile sizlerle olmaktan dolayı Rabbime sonsuz
hamd ediyorum. Saraykent Sultan Hanı Termal
Tesisi adı gibi Sultan Hanı olan bir termal tesistir.
Buradaki hanın ve kervansarayın 1239 Miladi Yılında
Valide Sultan Melike Mahperi Hatun adına inşa
edildiğini görüyoruz. İstanbul-Tebriz arasındaki
anayol güzergahındaki bir tesistir. 1239 yıl sonra
Mahperi Hatun Melike Sultan’ın torunları olarak ihya
ediyoruz” dedi.
SULTAN HAN AYAĞA KALKACAK
Yeni hedeflerinin sultan hanının da ayağa
kaldırmak olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu;
“Bölge insanımızın ve bölge illerimizden gelen
insanların buradan istifadesine vesile olacaktır.
Termal tesisi ayağa kaldırdık. Şimdi de Sultan Hanı
da ayağa kaldırmamız lazım. Sultan Hanı da ayağa
kaldırmak tarihimize ve geleceğimize emanet etmek
boynumuzun borcudur. Yeni hedefimiz bu hanı
hanlara yakışır şekilde bu bölgeye kazandırmaktır.
İnşallah burayı orijinal mimarisine uygun şekilde
yeniden kazandıracağız.”
NE DEDİYSEK YAPTIK
Verdikleri sözleri her zaman yerine getirdiklerini
anlatan Bozdağ, “Saraykent için bugüne kadar
ne dediysek yaptık, söz verip de yapmadığımız
bir şey olmadı. Saraykent bugün eser siyasetinin
merkezlerinden biri oldu. Okulları ile hastanesi ile
belediyesi ile emniyeti ile sıcak asfaltı ile Saraykent
yeniden inşa edildi. Doğalgaz yok, devlet hastaneniz
yok, sıcak asfaltınız yok, imam hatip liseniz yok,
mesleki teknik Anadolu liseniz yok, spor tesisleriniz
yok, termal tesisleriniz yok, bunları çekip çıkarsanız
Saraykent’te geriye ne kalıyor. Biz bunların hepsinin
lafını etmeden Saraykent’imize kazandırmanın

ZİYA POLAT

Ö. TUĞRUL KUNDAKÇI

AHMET ÖÇAL

onurunu gururunu yaşıyoruz” dedi.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bozdağ, tesisin kazandırılmasında emeği
geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti; “Bu
termal tesisin, Saraykent’in kadim rüyalarından
birisi olan tesisin hayata geçirilmesinde katkısı olan
hem milletvekillerimize hem de bürokrasimize, bu
projenin temelini atan Abdülkadir Yazıcı Valimize,
devlette devamlılık esastır diyen Kemal Yurtnaç
ve Kadir çakır Valimize ve gece gündüz çalışıp
bu hale getiren Ziya Polat valimize teşekkür
ediyorum. İl Genel Meclisi karar alarak tahsisat
yaptı ,İl Genel Meclisimizin şimdiki ve geçmişteki
başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Saraykent
kaymakamlarımıza da teşekkür ediyorum. Saraykent
Belediye Başkanı Ahmet Öçal çok çalışkan bir
başkan, Saraykent için şans olarak görüyorum.
Gecesini gündüzüne katan, haramı helali bilen
belediye başkanı Saraykent’i saray haline getirdi.
Biz bundan sonra da Saraykent için gece gündüz
demeden çalışmaya devam edeceğiz.”
BORCUMUZU ÇALIŞARAK ÖDÜYORUZ
Vatandaşlarına minnet borçlarını çalışarak
ödediklerini anlatan Bozdağ, “Su akar Türk bakar
atasözüne uygun olarak Yozgat’ta su akıyor biz
Türkler de bakıyorduk. Sorgun’da, Sarıkaya’da,
Yerköy’de Akdağmadeni’nde ve Saraykent’te
termal sular bulunuyor ancak istifade edemiyorduk.
Bölgelerimizi termal turizm merkezi haline getirdik.
Sarıkaya’da orijinal Roma Hamamını ortaya çıkardık.
Sorgun termal tesisler ile turizm merkezi haline
geldi. Saraykent’te bu tesisin faydasını bundan
sonra görecektir. Yaparsak biz yaparız, bunları
yapmakta Saraykentlilere şeref borcumuzdur. Biz
borç ödüyoruz. Size minnet borcumuzu çalışarak,
ter dökerek ödemeye devam ediyoruz. Her şey
Saraykent’e layıktır, Saraykent ve Saraykentliler her
şeyin en iyisine layıktır.
Türkiye son 20 yıldır büyük bir değişim yaşadı.
Bundan sonra da yaşayacak. Türkiye’yi durdurmak

isteyenler durduramadıklarını gördüler. Türkiye’yi
durdurmanın yolunun Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmekten geçtiğini
görüyorlar. Ekonomik saldırılar, terör saldırıları
ve darbe teşebbüsünü gibi hadiseleri hep birlikte
göğüsledik. Türkiye’yi durduramayacaklar. 2023’te
sizlerin duaları ve destekleri ile Cumhur İttifakı,
Cumhurun liderini tekrar 2023’te yeniden başkan
seçecektir. Aziz milletimizin duası ve desteği
bu gücü arkamıza koyacaktır. Saraykentlilere
soruyorum. Toplam 15 seçim oldu. Adam utanır.
15 seçimi kaybedeni mi millet istemiyor yoksa 15
seçimi kazanını mı millet istemiyor? CHP yüzde
25’de patinaj yapıyor. 34 ile başladı şimdi 52. Bu
millet Recep Tayyip Erdoğan’ı neden seçiyor
diyenler Saraykent’e baksınlar, Sultan Hanı Termal
Tesise baksınlar, Bozok Üniversitesi’ne baksınlar,
bölünmüş yollara baksınlar, Diyanet Eğitim
Merkezi’ne baksınlar, Adalet Eğitim Merkezine
baksınlar, hızlı trene baksınlar, havaalanına
baksınlar. Milletin Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ı neden sevdiğini orada
görecekler” ifadelerini kullandı.
BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ
Son olarak konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat
ise, devlette devamlılığın esas olduğunu söyledi.
Yozgat için canla başla çalıştıklarını anlatan Polat,
“Devlette devamlılık esastır. Bu tesisin temelini
meslek büyüğüm, ağabeyimiz Abdulkadir Yazıcı
valimiz attı, Kemal Yurtnaç Valimiz, Kadir Çakır
valimiz devam ettirdi. İl Genel Meclisimizin
destekleri var tabi. Devletin her kurumu topyekûn
buradaydı. Demek ki hep beraber birlik içerisinde,
beraberlik içerisinde olursa her türlü yatırım oluyor.
Biz kamu yatırımlarında çok iyi seviyelerdeyiz.
Tesisimizi açıyoruz. Kaymakamımıza ve
belediyemize devredip işleteceğiz. Buradan tüm
hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Tesis sizin
tesisiniz. Tesisimize sahip çıkalım. Çocuklarımızı
buraya getirelim, gurbetten gelen hemşerilerimizi
burada ağırlayalım. Çocuklarımıza yüzme kursu
açarız, kadınlarımızı burada ağırlarız. Yeter ki bu
tesisi iyi işletelim. Para da kazanmak lazım. Kamu
hizmeti yapıyoruz ancak zarar da ettirmemek
lazım. Saraykent’imizde kamu yatırımları hızlı bir
şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da
Saraykent Halk eğitim binasının alt katını yaşayan bir
kütüphaneye çevireceğiz. Biz Yozgat’ta birlik içinde
uyum içinde kamu hizmetlerini vatandaşımıza en iyi
şekilde nasıl verebiliriz onun kaygısı içerisindeyiz.
Bu konuda tüm arkadaşlarımızla milletimize hizmet
etme yolunda gayretle çalışıyoruz. Yine Abdulkadir
Yazıcı ağabeyimizin temellerini attığı Aquaparkımızı
da belediyemize devrettik. Yine spor vadimizi
inşallah belediyemizle birlikte sırt sırta verip
bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız. Biz
Yozgat’ta omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz.
Sizler de Ankara’dan bizi destekliyorsunuz. Yozgat
adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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“HASRETLE ARIYORUZ”
Yozgat’ın Manevi Önderlerinden, Gönül Dünyamızın Büyük Mimarı, İlim ve Ahlak Abidesi, Eşsiz İnsan Şeyhzâde
Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi doğumunun 115’inci yılında, onun anısına yaptırılan mesire yerinde anıldı.
Anmaya TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve AK Parti
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya
Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat eski
valilerinden Abdulkadir Yazıcı, AK Parti İl Başkanı
Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Güldal, Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir katıldı.
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca
Efendi’nin oğlu AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin,
mesire alanının bin 500 ağaçlık bir orman olacağını
söyledi. Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca
Efendi’nin Allah dostu olduğunu dile getiren Ergin,
kendisini rahmetle, dualarla ve hasretle andıklarını
söyledi.
KUR’AN-I KERİM’İN HAYATA UYGULARDI
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca
Efendi’nin Kur’an-ı Kerim’i hayatına yansıttığını ve
öyle yaşadığını dile getiren Ergin, “Ahmet Efendi
de sizin bizim gibi toplumda beşerî olarak yaşayan
bir insan. Allah’ın ona doğuştan vasi ettiği veli ve
sevgili kul. Önce Allah’ın sonra peygamberimizin
kulu. Kur’an-ı Kerim’in hayata uygulanması
yaşayan bir insan. Yüce peygamber buyurdu ki.
Allah’ın kendisine ilim nasip ettiği alimler nebilerin
peygamberlerin varisleridir. Demek ki peygamber
varisi olan insanlar var. Biz bunlara veli diyoruz. Ey
yüce peygamber de ki sizden hiçbiriniz evlatları
anne, babalarınız eş ve evlatlarımızı ticareti,
mallarınızı bunların hepsinden Allah resulünü
sevmezseniz başınıza gelecekleri bekleyin. Bu
bize dediği hiçbiriniz eşinizi, malınızı, çocukları
servetinizi Allah ve peygamber sevgisinden daha
fazla sevmeyeceksiniz. Allahu Teâlâ’nın emrine
itaat eden onu seven veli kullardır. Ahmet Efendi
bunlardan bir tanesidir. Allah sevgisini dünyadaki
bütün mevcudatın üzerine koydu ve sevdi. Hiç
bir işinde sözünde hareketinde ve davranışında
kuranın sünneti seviyesinin aleyhinde bir tavrı
olmayan bir insan oldu. Ahmet Efendi hayatında
iken bu kadar meşhur değildi. Şuanda herkes
Ahmet efendiye dua ediyor ve himmet bekliyor.
Çünkü Ahmet Efendi rabbini peygamberini kitabını
sevdi ve onu uyguladı. İyilik güzellik temizlik
sembolü oldu. Ahmet Efendi ruhuyla ibadet
halinde dolaşıyordu. Ahmet Efendi kendisinin veli
olduğunu biliyordu ama çevresindekiler olarak
bilemedik” şeklinde konuştu.
GÜZELLİKLERİN SEMBOLÜ
Ahmet Efendi’nin büyük bir kayıp olduğunu
anlatan Ergin, “Ahmet Efendi kitap yazmadı. Binalar
apartmanlar kurmadı. Ama kitaplara yazıldı, adına
mahalleler kuruldu. Maneviyatı karşısındakinin
ruhunu gönlünü fethederdi. Güzelliklerin
timsali ve sembolü. Kendilerini açığa koymadı.
Cenazesine kadar toplulukların içinde konuşmadı.
Cenazesinde eyvah kaybettik dediler. Sağlığında
herkesi sevmeyi bildi. Herkesin gönlüne sevgi
muhabbet tohumları aşıladı” dedi.
BAHÇEYİ İŞARET ETTİ
“Bu bahçeye nasıl işaret etti. Böyle bir bahçe
nasıl oluştu onu söyleyeceğim” diyen Ergin,
şunları kaydetti; “50 sene önce dostunun daveti
üzerine dervişler piknik yapmış. Dere kuru ve şu
yok. Sadece derenin içerisinde bir su var oradan
abdest almışlar. Deredeki suyu yükseğe alınsın.
Cenabı Allah’ın takdiriyle böyle bir bahçenin
temelini kurdular. Bu bahçesin kurulmasında
bize destek veren dostlarına gönülden teşekkür
ediyorum. Çamlığın zirvesinde radar var. Orada
hoca efendilerin çam dibinde sohbet ediyorlar.
Ahmet Efendi cama sırtını vermiş karşısındakiler
kıbleye dönük oturmuş. Yağmur yağmaya başlıyor.
Yağmur damlaları aşağı damlıyor. Yağmur
hızlanıyor. Sığınakla bir yere inelim diyor. Elini
kaldırıyor. Sevgilisine naz ediyor. Bulutların semada
gidecek yeri mı yok bu tarafa gitsin diyor. Bir

tufan geliyor bulutlar gidiyor.
hamdolsun ki rabbim
Her ihtiyacınıza Allah’ın veli
onu da bizlere nasip
kullarına gider dua ederiz.
eyledi. İnşallah rabbim
Allah’ın sevgili kullarına
yolundan gidenlerden etsin.
rablerine nazları vardır. Ahmet
Şefaatleriyle nail eylesin. Biz
Efendi 47 sene memuriyet
onun görüşleriyle, sözleriyle
yaptı. 25 sene aynı dairede
inşallah hayıtımıza yön
çalıştığı bir arkadaşı ben
veriyoruz. Rabbim mekanını
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendinin
nasıl bitiymişim. 25 sene aynı
cennet eylesin. Bizlerden
anma programında Zafer Türk Mutfağı'nın klasik
otobüsü de vatandaşları ücretsiz taşıdı.
daire çalıştığımda bilemedim.
de ruhaniyetinden istifade
Veli kulu olduğunu biliyordu
etmeyi nasip eylesin”
ama kimseye ben veliyim demedi. Toplum içinde
şeklinde konuştu.
Ahmet Efendi sade bir hayat yaşadı. Evi son
SEVİNÇ İÇERİSİNDEYİZ
zamanlarda harap olmuştu. Hasta yatakta yatıyordu.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Yozgat’ımızın
Bu çatıyı yaptırıp tamir ettiririm dedim. Yok, evladım mimarı Şehzade Ahmet Efendi’nin doğum gününü
ben ölene kadar ellemeyin dedi. O evde vefat etti.
burada kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Kuran
O evde yatağına şu damlamasın diye naylon çektik. ile dua ile güzel bir program olduğunu biliyoruz.
Ahlaki yaşayışı aynen Ayşe validenizin söylediği
Manevi mimarlarımızın sayesinde bizler ayaktayız.
gibi kuran ahlaki. Alla hu Teâlâ ne emrediyorsa
Mevla onun duası ve geçmişi ile hepimizi selamete
onu yapıyor. Peygamber efendimiz ne yapıyorsa
eriştirsin. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
onu yapıyor. Onların yolunda ömrümü feda ediyor.
Bu vakfı yaşatan hatırasına hürmeten bu tesisi
Gönlü onlarla beraber. Vücudu dünyada ama
yapan işleten herkese teşekkür ediyorum. Her
ruhaniyeti hep onlarla beraber. Ahmet Efendi
yıl düzenlenen bir program. Önemli bir etkinlik.
peygamber varisi mirasçısı olarak sünnet timsali
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
kuran örneği bir Müslüman. Bizim halkımızda
GÜZELLİK TATTIK
sevgiyi beğenmekle beğenmemek arasında
Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca
duruyor. Beğendiğiniz şeyi alabilirsiniz. Alıp
Efendi’yi rahmetle andıkları belirten İl Müftüsü
kullanırsınız. Ama sevgi bu değil. Beğeninin sonu
Ali Güldal, “Bugün tabi şehrimizin manevi
kısadır ve hemen tükenir. Ama sevgi öyle değil.
değerlerinden bir büyüğümüzü anma vesilesi
İnsan sevgiyi ile beraber bir olmak ister. Ahmet
ile buraya geldik. Güzel bir ortam oldu. Burada
efendinin ruhaniyeti sevdiğiyle beraberdi. Sevgi
geçmiş 50 yıl öncesi küçük bir hatıranın burada
beraber oldukça artar, hızlanır. Ahmet Efendi
yeşerttiği bir güzelliği burada tattık. Bundan sonra
büyük bir veli Allah dostu halk içinde de kuran
da güzel bir ortama dönüşeceğini düşünüyoruz.
ahlaki güzel ahlakın sembolü olan bir insan. Bu
Bir vesile önümüzdeki süreçte yeşillenen ortam
Allah sevgisinden kaynaklanan ruhi bir velayet.
insan kalplerinin yeşillenmesine huzur bulmasına
Şakır efendi vefat edince Ahmet Efendi
insanların kaynaşmasına bir ortamda yiyip içip
İstanbul’a gider. Orada Mustafa Efendi ile konuşur.
hamt ve şükürlerin ifasına vesile olacak. Ben bu
Mustafa Efendi eğer cennetlik birini görmek
anlamda ahvadının cedlerinin bu güzel hatıralarını
istiyorsanız Ahmet efendiye gidip görün demiş.
canlandırmış olmaları sebebiyle kendilerine
Allah’ın böyle lütufları herkese nasip olmaz. Ahmet
teşekkür ediyoruz. İnşallah babalarına layık bu
Efendi hakkında kitaplar yazılıyor. Ahmet Efendi
hizmeti devam ettirirler diye temenni ediyorum”
ticaret değildir. Bizde hattımız kitapları parayla
şeklinde konuştu.
satmıyoruz.”
SEVGİ VAR
ŞAHSIM VE YOZGAT ADINA
AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, geçen yıl
TEŞEKKÜR EDERİM
buruk bir anma geçirdiklerini belirterek, “Yozgat’ın
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mesire
manevi mimarlarından Ahmet Şevki Ergin
alanının kazandırılmasında emeği geçenlere
hocamızın anısına her yıl burada düzenlenen
teşekkür ederek, “Şehzade Ahmet Efendi’nin
etkinlikte bir aradayız. Burada sevgi muhabbet var.
doğum gününü anma programı. Bu vesile ile
Burada gül kokulu Muhammed (sav)’in kokusu
programı düzenleyen AŞK Vakfı başkanımız
var. Burada kul olmanın gereğini bir fiil ifa eden
Ali Şakir Ergin hoca efendiye teşekkür etmek
gönül eri muhabbet eri olan Ahmet Şevki Ergin
istiyorum. Son 4-5 yıldır burada anma programı
hocamızın manevi ruhunun olduğu bir atmosferde
düzenliyor. Burada güzel bir mesire alanı
bir aradayız. Bu etkinliğin oluşmasına vesile olan
oluşturdular. Şahsım ve şehrimiz adına özellikle
tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geçen
teşekkür ediyorum. Ahmet Efendi hazretlerimiz
yıl pandemi dolayısıyla bir araya gelememiştik.
malum tüm Yozgat’ın sevdiği saydığı alim bir
Hüzünlü bir yıl olmuştu. İnşallah hüzünlü yıllar
şahsiyet. Bizde sağlığında fazla istifade edemedik
sona erer. Allah’ın emrettiği çerçevede Resullallah
ama vefatından sonra komşusu olduk. Allah’a
(sav)’in yolunda nice hizmetler yapmayı ve dünden

BAŞSAĞLIĞI

Yozgat’ın tanınan ve sevilen eşraflarından,
Merhum Tahir Erden’in eşi,
Sütaş Yozgat Bölge Bayi Distribütörü Kamuran Erden
ve Yaşar Erden’in 82 yaşındaki anneleri

Selvi Erden'in

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

daha çok Yozgat’ın manevi anlamda yükselişine
ve yücelişine vesile olmasını niyaz ediyorum” diye
konuştu.
DUYGULANDIK
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar
Taşdemir, Ahmet Efendi’nin 115’inci anma
yıldönümünde bulunmanın heyecanı içinde
olduklarını belirterek, “Gençler için bizler için
Yozgat’ımız için önemli bir manevi değeri olan
büyük bir insandı. Allah rahmet eylesin. Gençliğin
bu davada bu yolda dinimübin bir şekilde yaşaması
hususunda Ahmet Efendi gibi Şakir Efendi gibi
kişilerle bu tanışıp buralara gelip sohbet etmeleri,
bulunduğu vakıfları ziyaret ederek akıllarında
olacak herhangi bir soruyu iyi bir şekilde
cevaplayıp inşallah dini bütün şekilde gençlik
yetiştirerek bu şekilde rabbim yaşamayı bizlere
nasip etsin inşallah” dedi.
YOZGAT’IMIZIN GÜNEŞİ
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Bugün
Yozgat’ımızın yetiştirdiği manevi mimarlardan
en kıymetli rehberlerinden Şeyhzade Ahmet
Efendi’nin anma toplantısındayız. Yozgat’ımızın
güneşidir o. Karanlığı aydınlığa çeviren bizim pek
çok gence, öğrenciye, yaşlıya, farklı insanlara
doğru yolu gösteren doğru yoldan yürümeyi
gitmeyi öğreten Yozgat’ın manevi rehberidir.
Ben ona ait pek çok hikayeyi dinledim. Yozgatlı
olarak onun adıyla Yozgat dışında itibar gördüm.
Çünkü İstanbul’dan Ankara’sına, Bursa’dan başka
hangi vilayete giderse gidin Yozgatlı olduğumuzu
öğrendiklerinde ilk sordukları isim Ahmet Efendi’yi
tanır mısınız? Sohbetlerine gittiniz mi? Hayatta ise
hali ve sıhhatini sorarlardı. Biz Yozgatlılar olarak
Yozgat dışında Ahmet Efendi’nin adıyla itibar, saygı
gördük. Değer bulduk. Sadece burada değil her
yerde Yozgatlıları koruyan âdete böyle bir şemsiye
ve onlara yardımcı olan bir eldi. Bunu bizzat
yaşamış birisiyim” dedi.
SOHBETİNDEN İSTİFADE EDERLERDİ
Gençlerin Ahmet Efendi’nin sohbetinden
istifade ettiklerini belirten Bozdağ, şunları kaydetti;
“12 Eylül öncesinde sağ sol tartışmaları yaşanır.
Değişik değişik gruplar var. Bazı gençler merhum
Ahmet Efendinin yanına gidelim ona soralım
diye yanına giderlerdi. Onun sohbetine istifade
ederlerdi. O da der ki, Ankara’ya kaç yol gider.
Çok yol var derler. O zaman hedefiniz Ankara
ise gittiğiniz yolun kıymeti o kadar değildir.
Yolun kimisi rahattır kimisi zordur. Rahat olanı
o yoldan gidene, zor olanın yolluğu o yoldan
gidene dönebilir. Ama önemli olan sizin Ankara’ya
gitmeniz. Hedefiniz bir olmasıdır. Eğer sizin
hedefiniz Türkiye iyi olsun insanlar mutlu olsun
hangi yoldan gittiğinizin o kadar önemi yok. Eğer
sizin amacınız Allah’ın rızası ise Allah’ın rızasını
elde etmenin sonsuz yolu vardır. Yeter ki amacınız
Allah’ın rızasını kazanmak olsun. Amaç hedef
birliğine farklı da olsa gaye birliğine vurgu yapıyor.
Türkiye’nin böyle bir birlik anlayışına çok ciddi
ihtiyacı var. Baht’a sormuşlar. Sen bir kuş olsan
nereye konarsın diye? O da demiş ki ben birliğin
ve dirliğin olduğu yere konardım. Çünkü birlik
dirliği doğurur. Birliğin dirliğin olduğu yerde de
her zaman mutluluk, huzur olur. İnsanları daha
ileriye güzele taşıyan güzel işler yapılır. Ahmet
Efendi Yozgat’ın ve Türkiye’nin birliğine, dirliğine,
kardeşliğine Allah rızasında birleşerek insanların
yol yürümesi gerektiğine inanmış ve ömrünü bu
uğurda harcamış Yozgat’ın manevi bir büyüğüdür,
mimarıdır. Ben öyle diyorum. Yozgat’ın karanlık
içindeki sabahı bize gösteren güneşidir. Allah gani
gani rahmet eylesin. Mekanı cennet makamını
ali eylesin. Biz torunlarına da onların işaret ettiği
dosdoğru yoldan dosdoğru yürüyenlerden nasip
eylesin.” Eda DEMİREL

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.
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Ocak Hatıralarım (26)

KENAN
EROĞLU
-27 Ocak 1990
Tarihi itibariyle birinci
faaliyet yılı tamamlanmıştır.
1. Faaliyet yılının
tamamlanması sonucu
yapılan faaliyetleri içeren bir liste hazırladım.
Yapılan Faaliyetler.
Konu: 1. Faaliyet
dönemi faaliyetleri
Hazırlayan: Kenan
Eroğlu
Tarih: 3 Şubat 1990
Yer: Türk Ocakları.
“1989 Tarihinde
idealist ve Milliyetçi
bir gurup tarafından
kurulan Türk Ocakları
Yozgat Şubesi kuruluşundan kısa bir süre
sonra çok yoğun bir
kültürel faaliyetlere
imza atmıştı.”
“Türk Ocağı Yozgat
Şubesi 1. Hizmet yılını Kültür faaliyetleri
ve seri konferanslarla
başarıyla tamamladı.

28.12.1988 Tarihinde yetki belgesi alınan
Yozgat Türk Ocağı,
resmen 3 Haziran
1989 tarihinde Sosyal
Etkinlikler Salonunda
yaptığı açılışla faaliyetlerine başlamıştır.
1-07 Ekim 1989
Tarihinde Sn. Sadi
Somuncuoğlu “Türk
Milliyetçiliği” konulu
konferans vermiştir.
2-14 Ekim 1989
Tarihinde, Yozgat
İmam-Hatip lisesi Meslek dersleri öğretmeni
Sn. Mustafa Fidan “İnsan ve İslam” konulu
konferans vermiştir.
3-1 Kasım 1989
Tarihinde, İskenderun
“Yeni Doğuş Sahnesi”
tarafından hazırlanan
“AKREP” isimli tiyatro
eseri iki matine halinde, Sosyal Etkinlikler
Salonunda Öğrencilere
ve Halkımıza sunulmuştur.
4-11 Kasım 1989
Tarihinde, Sn. Doç. Dr.
Orhan Kavuncu, “Türk
Dünyası ve Türkiye”
konusunda konferans
vermiştir.
5-25 Kasım 1989
Tarihinde Sn. Prof. Dr.
İskender Öksüz “21.

YILMAZ SAKA

ERCÜMENT KONUKMAN

Asır Eşiğinde Türk Milliyetçiliği” konulu konferans vermiştir.
6- 2 Aralık 1989
Tarihinde, Ankara’dan
iştirak eden; Âşık
Yaşar Reyhanî, Âşık
Sitemkâr, İbrahim
Saltan, Hayati Vasfi
Taşyürek’in katılmalarıyla “Âşıklar Şöleni”
tertiplenmiş ve iki matine halinde öğrencilere ve halkımıza Sosyal
Etkinlikler Salonunda
sunulmuştur.
7-16 Aralık 1989
Tarihinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Sn. Hamdi Mert “Fikir
ve İnanç Hürriyeti”
konusunda konferans
vermiştir.
8- 23 Aralık 1989
Tarihinde, Sn. Prof.
Dr. Celal Tarakçı
“Mehmet Akif Hayatı
ve Fikir Dünyası” konusunda konferans

vermiştir.
9- 27 Ocak 1990
Tarihinde sn. Gazeteci Yazar Ergun Göze
“Dünyanın Bu Günkü
Hali ve Türkiye” konusunda kalabalık bir
topluluğa konferans
vermişlerdir.””
***
İkinci faaliyet yılının
ilk toplantısı. Yılmaz
Saka ile başlamıştır.
Yılmaz Saka
10 Şubat 1990 Tarihinde, Sn. Yılmaz Saka’nın iştiraki ile Ocak
konferans salonunda
“Adalet ve İnsanlık”
konusunda konferans
verilmiştir.
***
Prof. Dr. Ercüment
Konukman
10 Mart 1990 Tarihinde Prof. Dr. Sn.
Ercüment Kuran’ın iştiraki ile Ocak konferans
salonunda “Türkiye’nin

YILMA DURAK
Bu Günkü Meseleleri”
konulu konferans verilmiştir.
Not: Konferans
sonrası Sn. Ercüment
Kuran hocamız bırakılmayarak Ocak yönetim kurulu üyemiz
Necati Şahin’in ev
sahipliğinde kalabalık
bir toplulukla sohbet
toplantısı yapılmış karşılıklı görüş alışverişleri
olmuştur.
***
Konferans
Konu: “Gelişen
Anarşi Karşısında Türk
Milliyetçilerine Düşen
Görev”
Konuşmacı: Yılma
Durak
Tarih: 17 Mart 1990
Yer: Türk Ocakları
konferans salonu.
Yılma Durak
17 Mart 1990 Tarihinde, Sn. Yılma Durak’ın iştiraki ile Ocak

İYİ Parti MDK Üyesi Uyar, Yozgat’ta süreci değerlendirdi:

‘TEPEDEN TIRNAĞA SAHADAYIZ’
İYİ Parti’nin Yozgat çıkarması üst
düzey yöneticilerin ziyaretleri ile bu
haftada devam etti. Partinin merkez
disiplin kurulu üyesi, hemşerimiz Akın
Uyar, tepeden tırnağa, disiplin ve belirli
bir program dahilinde sahada olan
genç kadroya sahip olduklarını söyledi.
İYİ Parti MDK Üyesi Akın Uyar, İYİ
Parti İl Başkanı Metin Özışık, Kadın
Kolları Başkanı Ayşe Arslan ve Merkez
İlçe Başkan Yardımcısı Rıza Yılmaz
Uçar, Yozgat Çamlık Medya’yı ziyaret
etti. Yozgat Çamlık Gazetesi Yazıişleri
Müdürü Tarık Yılmaz’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette partinin Türkiye
ve Yozgat’taki durumu konuşuldu.
İYİ PARTİLİ YÖNETİCİ’DEN
ANKET AÇIKLAMASI!
Memleketi Yozgat’a neredeyse her
hafta geldiğini söyleyen İYİ Parti’nin
hukukçu kurmaylarından Akın Uyar,
tepeden tırnağa sahada olan bir siyasi
parti olduklarını söyledi.
Yapılan anketlerde en çalışkan, en
disiplinli parti olarak haklın Türkiye
çapında İyi Parti’yi gördüğünü ifade
eden Uyar; “Bu nedenle aynı disiplin,
samimiyet ve heyecanla sahadayız.
Genç bir partiyiz. Genç bir parti
olduğumuz için kadrolarımızda da
heyecan var. Ben Yozgat’a hemen
hemen her hafta geliyorum. Yozgat’ta
siyaset yapıyorum. Geçen dönemde
milletvekili adayıydım. Yozgat’a
geldiğimizde biz daha çok esnaf ve
teşkilat ağırlıklı çalışmalar yaptık.
İlçelerde teşkilatlarımızla olduk.
Acı gününde acısını mutlu gününde
mutluluğunu paylaştık. Yerel seçimlerde
dahil olmak üzere ne yapabiliriz
onlara fayda sağlayabilme adına
elimizi taşın altına koyduk. Aday olup
olmamak önemli değil. Bu parti daha
kurulmadan önce hikayesine iyi parti

hikayesinin başlangıcının yazılmasına
ortak olduğumuz katkı verdiğimiz bir
yer. Yükselmesinden de her geçen gün
kalabalıklaşmasından mutluluk ve onur
duyuyorum” dedi.
YOZGAT’TA GÖÇ
DALGASINI DURDURMALIYIZ
Uyar, Yozgat’ta kalıp memleketlerini
yurt edinenlere teşekkür ederken,
bir an evvel göç dalgasının
durdurulması gerektiğini vurguladı.
“Memleket özlemi hepimizde vardır.
Memleketimizden çıkıp gidip başka bir
memlekette ilk önce ayakta kalmaya
çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamaya
çalışıyoruz. Ondan sonra çeşitli
aktivitelere karışıyoruz” diyen Uyar,
şunları kaydetti; “Halbuki biz Yozgat’ta
bütün hemşerilerimiz kalmış olsa
zaten burada bir yurtları var. Direk
sosyal hayata katılmaya başlayacaklar.
Bunu yapacak ekonomik güçleri
yok. Yozgat’ın biran evvel ekonomik
yatırımlara ama ciddi, günü kurtaran,
bugün yatırım yapayım 5 yıl sonra
taşıyım mantığı ile değil kalıcı ekonomik
reformlara ihtiyacı var. Yozgat özelinde
olduğu gibi tüm Türkiye’de buna hazırız
biz.”
ÖZIŞIK: “GENEL BAŞKANIMIZIN
HIZINA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”
İyi Parti İl Başkanı Metin Özışık da
yoğun parti trafiğini ‘Biz aslında genel
başkanın hızına yetişmeye çalışıyoruz’
sözleri ile özetledi.
“Genel başkanımız 36 il gezdi.
Genel başkanın çalışabildiği kadar
çalışmaya çalışıyoruz. Öyle mücadele
edince de genel başkanla gibi
çalışmaya çalışınca da ortaya çok ciddi
bir performans oluyor” diyen Özışık,
şu açıklamalarda bulundu: “Akın bey
Yozgat’ta bugün. Genel merkezin
yaptığı bütün programlara katılıyor. Bir

de genel merkez bu işlere programlarla
yapıyor. Yozgat büyük bir yer. 14 ilçe
22 belde var. Sadece il teşkilatına da
bırakmıyor. Yarın Yozgat’a da gelecek.
Bütün genel başkan yardımcıları ile
Yozgat programı yapacak. Belki aynı
anda 14 kişiyle 22 beldeye de gireceğiz.
Öyle çalışmalarda yapılıyor. Biz bu
süreçte sanki yarın seçim olacak gibi
hazırlanıyoruz.”
ARTAGAN PROJESİNDEN
BAHSETTİ
Özışık, genel başkanlarının
açıkladığı Artagan Projesi’nden
bahsetti. Projenin hayata geçmesi
ile yıllık 300 milyar TL’lik kayıt dışı
ekonominin önüne geçileceğini ileri
süren Metin Özışık, projenin detaylarına
ilişkin şunları paylaştı:
“Türk ekonomisin en büyük yarası
kayıt dışı ekonomidir. Genel merkezde
bu çalışmayı yapan ayrı bir ekonomik ve
finansçı grup var. Kayıt dışı ekonomiden
devletimizin kaybı yıllık 300 milyar
lira. Çok büyük bir rakam. Şuanda
mevcut hükümet EYT’lyilere para
bulamadığı için aslında haklı görüyor
onları ama hakkını vermiyor. EYT’lilere
hakkını verse devlete yıllık maliyeti 14
milyar lira. Genel başkanımız dedi ki
sadece üniversite öğrencilerine değil
25 yaşına kadar bütün gençlere aylık
750 lira karşılıksız para vereceğiz
dedi. Onun toplamı yıllık 7 milyar lira.
Kayıt dışı bitecek. Şuanda 2865 lira
açlık sınırı. Asgari ücret artağanla
beraber insanımızın biz gelirini de
ayrı bir çatı yapılacak. Türkiye’de
asgari ücretin altında maaş alan bir
buçuk milyar emekli var. Artağanla
beiraber tamamının maaşı asgari ücrete
getirilecek. En alt gelirlinin de refah
seviyesini yükseltmek için mükemmel
bir proje olacak.” Tarık YILMAZ

AYVAZ GÖKDEMİR
salonunda “Gelişen
Anarşi Karşısında Türk
Milliyetçilerine Düşen
Görev” konulu konferans verilmiştir.
Konferansa başlamadan önce Yılma
Durak ağabeyi takdim
etmiş ve;
“Saygıdeğer Misafirlerimiz.
Türk Ocağı adına
hepinize hoş geldiniz
diyor, saygılar sunuyoruz. Biliyorsunuz,
öğrenci olayları adı
altında bölücülük ve
anarşi tırmanmaktadır.
Aklıselim sahibi hiçbir
Müslüman-Türk’ün
kabul edemeyeceği
meçhul bir ortama
doğru toplumumuz
itilmektedir. Türk Ocağı olarak bize düşen
görev, milletimizi aydınlatmak, ikaz etmek
ve meseleleri kendi
şartları içinde değer-

lendirmektedir.
Kendimizi heyecana
kaptırmadan, 12 Eylül öncesinden sayısız
dersler çıkartarak,
Türk Milliyetçiliği doğrultusunda bir kültür
ortamı meydana getirmek ana gayemizdir.
Bu maksatla;
Tırmanan anarşi konusunu, hassasiyetine
binaen ortaya koymak
istedik. Ve Sayın Yılma
Durak’ı Yozgat’ımıza davet ettik. Bizi
kırmayarak geldiler
kendilerine teşekkür
ediyoruz. Şimdi sizleri
Sayın, Yılma Durak’la
baş başa bırakıyor ve
tekrar saygılar sunuyorum.”
Ayvaz Gökdemir
25 Mart 1990 Tarihinde Eğitimci Yazar
Sn. Ayvaz Gökdemir’in
iştiraki ile Ocak salonunda “Türk Kimliği”
konulu konferans verilmiştir. Not: Ayvaz
Gökdemir ağabey konferans sonrası bırakılmayarak Ocak yönetim
kurulu üyemiz Alparslan Serbes’in ev sahipliğinde geç saatlere
kadar sohbet toplantısı
yapılmıştır.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ

YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR!
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Çayıralan
Belediyesi için verdiği yatırım
sözleri gerçekleşiyor. İlk
projenin temeli yıl içerisinde
atılacak.
Yozgat’ın Çayıralan İlçe
Belediye Başkanı Ömer
Codar’ın CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı
görüşmeler neticesinde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile kardeş şehir olunmuştu.
Bu kapsamda Çayıralan’a
yapımı planlanan Kültür
Merkezi başta olmak üzere
çeşitli yatırımlarla ilgili
protokol imzalandı, temel atma
aşamasına gelindi.
Başkan Codar’ın girişimlerine
kayıtsız kalmayan
Kılıçdaroğlu’nun desteği ile
gerçekleşen kardeş şehir
hüviyeti, 2020 yılında ilçeye bir
kepçe kazandırmıştı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir

yıl önce ekibini Çayıralan’a
göndererek yapılacak
yatırımlarla ilgili çalışma
başlattı.
Bu görüşmelerin neticesinde
geçtiğimiz hafta içerisinde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İştirakler Genel Müdürü eski
milletvekili ve Genel Başkan
Yardımcısı, Parti Meclis Üyesi
Gökhan Günaydın, Mahalli
İdareler Koordinatörü Bülent
Akköse, Osman Cayak ve Şişli
Belediyesi İşletme Müdürü
Hacı Kuru ile projelere ilişkin
görüşmelerde bulundu.
Çayıralan halkının da merakla
beklediği yatırımlara ilişkin
görüşmelerin olumlu bir
atmosferde geçmesi ve
sözleşmelerin imzalanması
gözleri temel atma törenine
çevirdi. Yozgat kamuoyu,
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Çayıralan’a
verdiği sözlerin icraata
dönüşmesinden memnuniyet
duyuyor. Tarık YILMAZ
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BEKTAS’A GUVEN OYU
Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur
Bektaş, tek liste halinde girdiği 2021 yılı Olağan Genel Kurulu
Toplantısında güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.
Belediye Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde
yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına; TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milletvekili İbrahim
Ethem Sedef, Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP İl Başkanı
Tekin Irgatoğlu, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, CHP
İl Başkanı Abdullah Yaşar, Alperen Ocakları Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Çıtak, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail
Açıkgöz, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Hacı Selvi ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, katıldı.
Olağan Genel Kurulda gündem maddelerinin okunması,
divan başkan ve üyelerinin seçilmesi delegelerin oyuna
sunuldu. Yapılan seçimde tek liste halinde yapılan seçimde
mevcut başkan Uğur Bektaş, güven tazeleyerek yeniden
başkan seçildi. Başkan Bektaş, yaptığı konuşmada; kendisini
yeniden başkanlık görevine layık gören bütün üyelerine
teşekkür etti.
100 MİLYON KREDİ KULLANDIRDIK
Başkan Bektaş, “Bilindiği üzere 2020 yılı mart ayı itibariyle
ülkemizde başlayan covid-19 salgını süreciyle birlikte
hepimiz için zor bir dönem başlamıştır. Geride bıraktığımız
yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde tüm kesimler salgından
oldukça olumsuz etkilenmiş ancak bu olumsuz durumdan
en büyük pay esnaf ve sanatkarımıza düşmüştür. Yozgat
esnaf kefalet kooperatifi olarak bu zor süreçte esnaf ve
sanatkarlarımıza destek olabilmek için büyük çaba sarf
ettik. İş yerleri uzun süre kapalı olan esnaf ve sanatkarımızı
ayakta tutabilmek için özveriyle çalışarak 100 Milyon TL (100
trilyon) kredi kullandırdık. Bizleri her zaman olduğu gibi ve
özellikle bu süreçte yalnız bırakmayan sayın genel başkanım

Abdulkadir Akgül bey’e teşekkürlerimi ve şükranlarımı
sunarım.”dedi.
İKİ KEZ YAPILANDIRMA İMKANI SAĞLANDI
“Sayın genel başkanımın çabalarıyla kredi borçları tahsil
yoluna gidilmediği gibi 2020 ve 2021’de olmak üzere iki
kez yeniden yapılandırma imkanı sağlandı.” diyen Bektaş,
“Bu şekilde esnaf ve sanatkarımız büyük bir gecikme faiz
yükünden kurtulmuş oldu. Bu süreçte hiçbir ortağımız
aleyhine herhangi bir yasal takip gerçekleştirmedik. Ayrıca
vadesi gelmemiş borçlar için sayın genel başkanımın
çabaları ve sayın cumhurbaşkanımızın müsaadeleriyle
üç kez erteleme sağlanmıştır. Zaman içerisinde piyasa
şartları nedeniyle artan faizlere rağmen daha önce
yüzde 4,5 faiz oranıyla kullandırılan krediler faiz oranı
artışından etkilenmeyerek aradaki faiz farkı hazine
tarafından karşılanmıştır. Bu zorlu dönemde siz kıymetli
ortaklarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket
ederek kooperatifimize yakışır bir başarıya imza attık.
Hiçbir ortağımızı mağdur etmeden kredi taleplerini en hızlı
şekilde sonuçlandırmak için var gücümüzle çalıştık. Talep
eden her ortağımıza risk gruplarına göre belirlenen kredi
kullandırım üst sınırı olan ve en yüksek limit olan 225 bin
TL kredi kullandırdık. Bu süreçte bizimle birlikte uyum
içinde çalışan ve taleplerimize en hızlı şekilde cevap veren
özveriyle çalışan başta Halk Bankası şube müdürümüz sayın
İdris Dişli’ye tüm Halk Bankası personellerine şükranlarımı
sunarım. Genel kurulumuzun ilimize, esnaf ve sanatkarımıza
hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”şeklinde konuştu.
YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Yozgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi yeni yönetimi ise
şu isimlerden oluştu: Başkan Uğur Bektaş, Yönetim kurulu:
Nuri Tinel, Atilla Saygı, Murat Nefesli, Sadık Öcal, Denetim
Kurulu: Osman İçme ve Bünyamin Doğan. Kadir GÖRGÜLÜ

"BiZ BÜYÜK BiR AiLEYiZ"
Yeniden Başkan Seçilen Uğur Bektaş,
kendisine güven oyu veren herkese
teşekkür etti.
Bektaş, ""Biz Büyük Bir Aileyiz "
Kavramıyla Yola Çıktığımız 2021 Olağan
Genel Kurulumuzu Gerçekleştirmenin
Onuru ve Mutluluğunu Yaşıyoruz . Dün
Olduğu Gibi Bugünde Birlikte Nice
Güzel Günlere Erişmek Ümidiyle Sizleri
En Kalbi Duygularımla Selamlıyorum ...
Bizleri Yalnız Bırakmayan Siz Kıymetli
Esnaf ve Sanatkarlarıma , Anayasa

Mahkemesi Komisyon Başkanımız
Bekir Bozdağ , Milliyetçi Hareket
Partisi Millet Vekilimiz Ethem Sedef 'e
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Vekilimiz
Ali Keven'e , Belediye Başkanımız Celal
Köse'ye , Siyasi Partilerimizin İl ve İlçe
Başkanlarına , Kıymetli STK Baskanlarima
Katılımlarından Dolayı Teşekkür Ediyor
, Kongremizin Memleketimize Ve
Esnaflarımıza Hayırlar Getirmesini Yüce
Allah'tan Niyaz Ediyorum" dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

SATILIK İŞ YERİ

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

Çakır ve Karakaş
Ailelerinin Mutlu Günü...

MERVE VE ERDiNÇ'E

MUTLULUKLAR DiLiYORUZ
Yozgat’ın tanınmış
eczacılarından Mehmet Ali
Çakır ve Funda Çakır’ın
oğulları Erdinç, Tahire ve
Kadir Karakaş’ın kızları
Merve ile muhteşem bir
düğünle hayatını birleştirdi.
Çakır ve Karakaş ailelerini
bir ömür boyu mutlu kılan
düğün töreni Spor Vadisi
Kır Bahçesi’nin doyumsuz
atmosferinde gerçekleşti.
Çok sayıda davetlinin
katıldığı düğün töreni canlı
müzik ve genç çiftin özel
dans gösterisi ile renk buldu.
10 Temmuz Cumartesi
günü saat 18.00’deki düğün,
Merve Erdinç çiftinin düğün

alanına gelmesi ile başladı.
Düğüne özel danslarını
davetlilere sergileyen genç
çift, mutluluklarını tüm
katılımcılarla paylaştı.
Yozgat’ın altın sesli
sanatçısı Gülay Korkmaz’ın
türküleri ile yer bulduğu
düğün töreni gecenin
ilerleyen saatlerinde halay ve
oyunlarla doyumsuz anlara
sahne oldu.
Yozgat Çamlık Medya
olarak, Çakır ve Karakaş
ailelerini tebrik ediyor,
Merve ve Erdinç çiftine
bir ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.
Tarık YILMAZ

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

GÜNCEL

UYGULAMALI UYARI!

Yozgat’ta polis ekipleri, Kurban Bayramı
öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte
paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini
uygulamalı anlattı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Canlı Hayvan Pazarı’nda satıcılara, broşür
dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına
karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte
paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği
konusunda kurban satıcılarını bilgilendirdi.
Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın
özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara
dağıttı.
Polis ekiplerinin yaptığı uygulamanın yararlı
olduğunu söyleyen kurban satıcısı Sıddık

Güneş, “Polis ekiplerimiz burada bir çalışma
yaptı gerçek para ile sahte para arasındaki
farkları anlattı. Böyle bir durum olursa
emniyet ekiplerine haber vereceğiz. Polis
arkadaşlarımız bize uyarıcı broşür dağıttı ve
bizi bilgilendirdiler, onlara teşekkür ediyorum”
dedi. Kurban satıcısı Mustafa Akça ise, “Kurban
Bayramı öncesi emniyet ekipleri bizi sahte
paraya karşı uyardı. Biz de elimizden geldiği
kadar dikkat edeceğiz sıkıntı yaşamamak
için. Bizi uyardıkları için teşekkür ediyoruz.
Sahtekarlıklara karşı dikkat edeceğiz, uygulama
çok güzel bir uygulamaydı. Çeşitli kitapçıklar
vererek bizi bilgilendirdiler” şeklinde konuştu.
İHA

TIR iLE OTOMOBiL

ÇARPIŞTI: 4 YARALI
Yozgat’ta tır ile otomobilin çarpışması
sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çekerek
ilçesi D-805 karayolunda meydana geldi. Y.K.
idaresindeki 66 AAC 264 plakalı tır, ilçe merkezi
girişinde bulunan kavşakta M.A. idaresindeki

60 AAE 051 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada
otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.M., A.A.,
M.A. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine
kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince
önce Çekerek Devlet Hastanesine oradan da
Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

KADIN MERKEZLERi iŞBiRLiĞi YAPACAK
Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen
“Kadın Çalışmaları Merkezleri İş Birliği
Çalıştayı”nda, 16 üniversiteden katılımcılar
tecrübe paylaşımı yaparak olası iş birliktelikleri
konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama
ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen
iş birliği çalıştayında Akdeniz Üniversitesi,
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Uludağ
Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden
katılımcılar yer aldı. Bartın Üniversitesi Kadın
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, çalıştayın öncelikli
hedefinin sosyal bir ilişki ağı oluşturarak
merkezler arasında olası iş birliği yollarını
oluşturmak olduğunu söyledi.
Yazıcı, “Bu çalıştaydaki temel sorumuz,

kadın araştırmaları merkezlerimizi daha
aktif ve üretken kılmanın yollarını araştırmak
olacaktır. Kadın çalışmaları merkezlerinin bölge
üniversiteleri düzeyinde daha etkin iş birliği
yapabilecekleri düşüncesini de değerlendirerek
kurumsal iş birliklerinin yollarını arayacağız. Bu
çalıştayı düzenlemekteki amacımız, her şeyden
önce sosyal bir ilişki ağı oluşturmak, merkezler
arasında olası iş birliği yollarını araştırmak,
sorunlarımızı ve fırsatlarımızı tartışmak ve bilgi,
deneyim ile düşüncelerimizi paylaşmaktır” dedi.
Açılış oturumunda Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin,
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhsin Kar, Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bursa Uludağ
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan
Kırıştıoğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay da
söz aldı. Kadın çalışmaları ve aile konularında
sürdürülebilir iyileşme, etkin işleyen kurumsal
mekanizmalar tesis etme, strateji ve politikalar
geliştirip uygulama noktasında görüş
alışverişinde bulunulduğu oturumda, ortak
yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. İHA
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YOZGAT ADSM STERİLİZASYON ÜNT BAKIM VE
ONARIM, AYDINCIK İLÇE D H BAKIM ONARIM VE
ÇEVRE DÜZENLEMESİ, YENİFAKILI İLÇE DH ACİL
SERVİS GİRİŞİNİN AMBULANS VE HASTA SEVKİNE
UYGUN HALE GETİRİLMESİ, ÇAYIRALAN İLÇE D H
DİYALİZ ÜNTSU ARITMA SİST YAPIM İŞİ
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Yozgat ADSM Sterilizasyon Ünt Bakım ve
onarım, Aydıncık İlçe D H Bakım Onarım ve
Çevre Düzenlemesi, Yenifakılı İlçe DH Acil
Servis Girişinin Ambulans ve Hasta Sevkine
Uygun Hale Getirilmesi, Çayıralan İlçe D H
Diyaliz ÜntSu Arıtma Sist Yapım İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2021/393910
1-İdarenin
a) Adresi: Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.
No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT
MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 35421750702176633 - 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi: yozgat.ihale@
saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Yozgat ADSM
Sterilizasyon Ünit. Bakım ve onrm. Aydıncık
İlçe D.H.Bakım Onarım ve Çevre Düzen.
Yenifakılı İlçe D.H.Acil Servis Giriş. Ambulans
veHasta Sevkine Uygun Hale Getirilmesi
Çayıralan İlçe D.H.Diyaliz Ünt.Su Arıtma Sist.
Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi ,
Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi. ve Çayıralan
İlçe Devlet Hastanesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90
(Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Tekke Mah. Kınalı Hasan
Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 26.07.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin
olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu
olan belge;
Çayıralan İlçe D. H. Diyaliz Ünitesi Su Arıtma
Sistemi için;
-Cihazın çalışmasını ve kullanımını anlatan,
sarf malzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında
bilgi veren, üretici tarafından hazırlanmış
Türkçe orijinal kullanma kılavuzu verilecektir.
-Yüklenici firmanın ÜTS/TİTUBB kaydı olmalı
ve teklif ettiği cihazın ürünün sağlık bakanlığı
ÜTS kaydı olmalıdır.
-Üreticive yüklenici firmanın diyaliz su
sistemleri üzerine almış olduğu TSİ 2426
Hizmet Yeterlilik Belgesiolmalıdır.
- Üreticive yüklenici firmanın ISO 13485:2016,
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, İSO 450012018 belgeleri olmalıdır.
-Üretici firmanın Yerli Malı Belgesi ve Serbest
Satış Sertifikası olmalıdır.
-Yüklenici firma sağlık bakanlığı il sağlık
müdürlüklerinin yetkilendirdiği Tıbbi Cihaz
Satış Merkezi Yetki Belgesi'ne sahip olmalıdır.
-Yüklenici firma Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış
"Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik” belgesine
sahip olmalıdır.
-İhaleye katılacak firmaların yukarıda yazılan
belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır,
sunmayan firmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
-Firmalar yukarıda yazılı şartnamenin
maddelerine uyduğuna dair şartnameye cevap
verecektir. Şartnameye cevap vermeyen
firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren
İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari
Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde
Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere
İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen teklif mektubu.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede
belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt
yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul
edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul
edilecek işler:
Yozgat ADSM Sterilizasyon Ünitesi Bakım ve
onarım İşi, Aydıncık İlçe D. H. Bakım Onarım
ve Çevre Düzenlemesi İşi, Yenifakılı İlçe
D.H. Acil Servis Girişinin Ambulans ve Hasta
Sevkine Uygun Hale Getirilmesi işi,
Benzer İş Grupları Listesi'nin (B) ÜST YAPI III.
GRUP BİNA İŞLERİ kabul edilecektir.
Çayıralan İlçe D. H. Diyaliz Ünitesi Su Arıtma
Sistemi Yapım İşi (C) SIHHİ TESİSAT VE
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ I. GRUP SIHHİ
TESİSAT İŞLERİ işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik
veya mimarlık bölümleri:
Çayıralan İlçe D. H. Diyaliz Ünitesi Su Arıtma
Sistemi Yapım İşi MAKİNA MÜHENDİSİ
veya ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
bölümlerinden mezun olmak. Yozgat ADSM
Sterilizasyon Ünitesi Bakım ve onarım İşi
VE Aydıncık İlçe D. H. Bakım Onarım ve
Çevre Düzenlemesi İşi, İNŞAAT MÜHENDİSİ
veya MAKİNA MÜHENDİSİ bölümlerinden
mezun olmak. Yenifakılı İlçe D.H. Acil Servis
Girişinin Ambulans ve Hasta Sevkine Uygun
Hale Getirilmesi işi, İNŞAAT MÜHENDİSİ
bölümlerinden mezun olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde
görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat
İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan
Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın
Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü
bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi
götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme
yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı
(N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
ILN01406368
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AÇIK HAVA ŞAMPiYONASINA

YOZGAT DAMGASI
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık
Hava Türkiye Şampiyonası Samsun bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi.
Şampiyona da Yozgat’ı Üçok
Çapanoğlu Okçuluk Kulübü
ile Bozok Geleneksel Okçuluk
Kulübü temsil etti. Açık Hava
Türkiye Şampiyonası Samsun
bölgesi sıralama atışlarına Üçok
Çapanoğlu Okçuluk Kulübün
5 sporcu ile Bozok Geleneksel
Okçuluk Kulübü ise 10 sporcu ile
katıldı.

Açık Hava Türkiye Şampiyonası
Samsun bölgesi sıralama atışlarına
Yozgatlı sporcuları damga vurdu.
Sıralama atışlarında Üçok
Çapanoğlu Okçuluk Kulübünün
sporcusu Mehmet Göktuğ Ayhan
Karadeniz Bölge ikincisi olurken,
Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübü
sporcuları Ahmet Berk Yalman
ikinci, Müge Naz Ertaş dördüncü,

Kader Tarhan dördüncü oldu.
173 SPORCU KATILDI
Batıpark'ta bulunan spor
tesisinde düzenlenen sıralama
atışlarına Samsun, Tokat, Ordu,
Sivas, Çorum, Trabzon, Yozgat,
Artvin, Sinop, Giresun, Amasya ve
Rize'den 173 sporcu katıldı.
Toplam 19 spor kulübünden
sporcuların katıldığı atışlar,

gençler, büyük erkekler ve büyük
kadınlar kategorilerinde yapıldı.
Atışlar sırasında geleneksel
elbiseler giyen sporcular,
dereceye girebilmek için
mücadele etti.
Yarışma sonunda dereceye
giren sporcular, Türkiye
Şampiyonası'na katılmaya hak
kazanacak. Murat KARATEKİN

ÇAMLIKTA FUTBOL ŞÖLENi
Yozgat’ta ‘Çamlık’ta futbol şöleni’
düzenlendi. Galata Çamlık Otel’in sahasında
düzenlenen şölene Yozgatspor Futbol Okulu,
İlhan Özbay Spor Kulübü, Konyaspor Futbol
Okulu ile Nevşehir Futbol Okulu takımları
katıldı. 2007/2008 2009/2010 2011/2012
2013/2014 doğumlu sporcuların mücadele
ettiği futbol şöleni büyük bir heyecana sahne
oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun
bir zamandır antrenman ve maç yapamayan
sporcular hem antrenman yaptı hem de maç
yapmanın mutluluğunu yaşadı.

‘Çamlıkta futbol şöleni’ni düzenleyen
Yozgatspor Futbol Okulu Başkanı İlhami Ünal,
tesislerinin kapılarına çocuklara açan iş insanı
Mehmet Yemenoğlu’na teşekkür etti. Ünal,
“Yozgat’ımızın en güzel mekanı olan Galata
Çamlık otel tesisi sahasında Şenlik havasında
çocuklarımızın mutluluklarına vesile olduk bu
güzel ortamı çocuklarımıza sunumundan dolayı
öncelikle tesisinin kapısını sonuna kadar bizlere
açan Yozgatın değerli iş adamlarında Mehmet
Yemenoğlu beyfendiye, herzaman gücünü
yanımızda hissettiğimiz Yapıtur Emlak-inşaat

sahipleri Bekir Şengül ve Kadir Kozan beye,
Turyap emlak sahibi a Arif Kozan ve Samet
Yılmaz dernek başkanımız Feridun Karakoç’a
ekinimin emekçileri Nadir Gencel, Süleyman
Kozan, Abdullah Ceylan, Fatih Parlak, Mehmet
Avşar, Mustafa Mustafa Uyar, Şükrü Köksal,
İsmail Ekici’ye tüm velilerimize ve misafir takım
Nevşehir Konya Futbol okuluna, Yozgat’ın
yetiştirdiği büyük değer İlhan Özbay ve eşine
başta Abdurrahman Doğan ve Murat Karatekin
olmak üzere yerel basımımıza çok teşekkür
ediyorum” dedi. Murat KARATEKİN
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