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YOZGAT OKTAY’IN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın gözü kulağı memleketinde

AK PARTi'DEN VEFA
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer Ak
Parti’nin kurulduğu günden bugüne kara görev
yapan geçmiş dönem İl Başkanları ve Merkez
ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. >>> 4'TE

TAKiBiNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın başlattığı ‘yerelden kalkınma’ hamlesi Yozgat’ta
emin adımlarla ilerliyor. Oktay’ın yakın takibindeki projelerin ihaleleri onaylanmaya devam ediyor.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

BAŞKAN KÖSE RAMAZAN

Oktay’ın yakın takibindeki projelerin
ihaleleri onaylanmaya devam ediyor.
Bu anlamda hayata geçirilen Bozok
Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik
ihalesi de onaylandı. Stratejik konumu
ile Yozgat ve özellikle Sorgun'un
ekonomisine önemli katkılar sağlayacak
olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde
adım adım sona yaklaşılıyor.
Oktay’ın Yozgat için hayata geçirdiği
Tedarik Zinciri Projesi’nin çok önemli
adımlarını oluşturan Organize Sanayi
Bölgelerinde peş peşe somut adımlar
atılmaya devam ediyor. >>> 3'TE

MESAJI YAYIMLADI
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse Ramazan ayı
nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Köse yayımladığı
mesajında; “Değerli
Hemşehrilerim;
Bizleri Ramazan-ı
Şerif’e ulaştıran
Rabbim’e
hamdolsun"
ifadelerine yer
verdi. >> 4'TE

Taşdemir Oktay’la görüştü

KONU YOZGAT GENÇLiĞi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, göreve hızlı başladı. Yaşar Taşdemir,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ı ziyaret etti. >>> 4. SAYFADA

AKDAĞMADENi BELEDiYE BAŞKANI
YALÇIN'DAN SARAYKENT BELEDiYE

Oktay Yıldırım’ın yeni projesi

KOMŞUN GELDi HU!

BAŞKANI ÖÇAL'A ZiYARET

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediye Başkanı
Uzm. Dr. Nezih Yalçın Saraykent İlçe
Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ı makamında
ziyaret etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın Saraykent Belediye Başkanı
Ahmet Öçal’ı ziyaret ederek iki ilçe arasında
fikir alış verişinde bulundular. >>> 6'DA

Pide fiyatı belli oldu
Ramazan ayının gelmesiyle
birlikte, Yerköy Belediye Ekmek
Fırını ramazan pidesi fiyatlarını
açıkladı. Belediye Başkanı
Ferhat Yılmaz, 400 gram
ramazan pidesinin
fiyatının 3 lira olduğunu
açıkladı. 7'DE

BILIŞIM ETKINLIKLERI BAŞLADI
Yozgat Bozok Üniversitesi
tarafından geleneksel hale gelen ve
bu yıl 13-16 Nisan tarihleri arasında
16’ncısı düzenlenen, Yozgat Bilişim
Etkinlikleri başladı. Her yıl yoğun ilgi
gören, verimli etkinliklerin yapıldığı
bilişim etkinlikleri, Covid 19 Salgını
dolayısıyla bu yıl da çevrimiçi olarak
düzenlenecek. >>> 2. SAYFADA

KORONAVİRÜS

BOZOKSPOR’UN GENÇ YETENEĞi

AVRUPA’YI HEDEFLiYOR

Yozgat 1.
Amatör Küme
takımlarından
Yozgat
Belediyesi
Bozokspor’un
genç yeteneği
Ömer Faruk
Erkoç’un hedefi
Avrupa’da futbol
oynamak. 8'DE

Fazlı'dan

Çamlık Gazetesi köşe yazarlarından fotoğraf
sanatçısı Oktay Yıldırım tarafından başlatılan
Dokunuş projesi, bu Ramazan’da yüreklere
dokunmaya devam ediyor.
Yıldırım, bu sene de hayırseverlerin desteği
ile ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde
bulunacak. 2014 yılında Halil İbrahim Sofrası ile
yola çıktıklarını anımsatan Yıldırım, “2014 yılında
Halil İbrahim sofrası ile çıktığımız yolda 2017
yılında Dokunuş ismini aldı. Her yıl Ramazan ayına
özel ve ramazan ayından sonra da ihtiyaç sahibi
olan insanlara birtakım paylaşımlar yapıyoruz. Bize
destek veren arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür
ediyorum" diye konuştu. >>> 3. SAYFADA
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Orucun Faydası ve Hikmetleri?

AHMET
SARGIN
Oruç ibadetini tamamlayıp iftar vaktine
yetişen kimse, bundan
büyük bir mutluluk ve
sevinç duyar.
O, tuttuğu orucun
mükâfatını almak üzere, kıyamet gününde
Allah'ın huzuruna vardığı zaman en büyük
sevinci tadacaktır.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Oruçlunun iki sevinci vardır:
Biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a
kavuştuğu zamandır."
İftar vakti yapılan dualar kabul edilir.

Peygamberimiz
(s.a.s.) bu konuda
şöyle buyurmuştur:
"Üç kimsenin duası
geri çevrilmez, kabul
edilir:
1- Oruçlunun iftar
vaktindeki duası, 2Adaletli hükümdarın
duası, 3- Mazlumun
duası." Orucun, ruh ve
beden üzerinde olumlu
etkileri ve vücut sağlığı bakımından faydalı
sonuçları tıbben de kanıtlanmış bir gerçektir.
Pek çok hikmetleri
olan oruç emrinin bu
yönüne de Peygamber
Efendimiz dikkatimizi
çekerek şöyle buyurmuştur:
"Oruç tutunuz ki
sağlıklı olasınız." Ramazan ayının güzelliklerinden ve hayatımıza
getirdiklerinden birisi
de mali yardımlaşma
ve dayanışma boyutudur.
Bu ayda asıl verilmesi gereken, aslı fıtır

sadakası olan fitredir.
Fitre, ramazan ayında
bayram namazı vaktine kadar, fakirlere
verilmesi gereken bir
sadaka türüdür.
Basit ve az olarak
görülse de fitre, fakirlerin ve yoksulların,
bayramı diğer insanlarla aynı coşku ve atmosferde olmasa bile,
önemli ölçüde onların
moral dünyalarını yükseltmekte ve bayram
coşkusu yaşamalarını
sağlamaktadır.
Zira verilen fitreler,
fakir, yoksul, öksüz ve
yetimlerin o küçücük
dünyalarında bir canlılık ve neşe meydana
getirmektedir.
Böylece onlar da
diğer insanlarla beraber bayramın getirdiği
güzelliğe ve coşku
atmosferine katılmaya
çalışmaktadırlar.
Öyleyse toplumsal
birlik, beraberlik ve
bütünlüğün sağlan-

masında bundan daha
etkili, daha güzel ve
daha anlamlı ne olabilir?
Ayrıca ramazan ayı,
zekâtların ve sadakaların verildiği bir aydır.
İnsanlar genelde bu
ayda daha fazla hayır
ve hasenat işlemeye, fakir ve fukarayı
düşünmeye çalışırlar.
Zaten insan açısından
duygu boyutu önemli
bir zihin halidir.
Gün boyu oruç tutan insan, komşularını,
akrabalarını, fakirleri
ve yoksulları en çok
böyle zamanlarda hatırlar.
O nedenle ramazan
ayı bir anlamda hayır
ayı olarak da düşünülebilir.
Bir başka ifadeyle
ramazan ayı, en çok
hayır ve yardımların
yapıldığı aydır.
Bu ayda, her gece,
Cehenneme girmesi gereken, binlerce

Müslüman affolur, azat
olur.
Bu ayda, Cennet
kapıları açılır.
Cehennem kapıları
kapanır.
Şeytanlar, zincirlere
bağlanır.
Rahmet kapıları
açılır.
Helâl lokma dindarlığın, takvânın temelidir.
Onun için lokmanın helâl olmasına çok
dikkat etmek lâzım.
iftarda da biraz hafif
yemeli ki, açlığın faydaları, aç durmanın,
oruç tutmanın manevî
faydaları, maddî faydaları, sıhhî faydaları
vücut üzerinde görülsün...
Teravih namazını,
sakin sakin, tâdil-i
erkân ile, rükûsuna,
secdesine hakkını vererek namaz kılınmalıdır. Hırsızlığın en kötüsü namazda rükûdan,
secdeden çalmaktır.

Yatsıdan sonra kılınan
bu teravih namazı
gece namazından sayılır. Gece namazının
sevabı da çok büyüktür.
Özellikle sahura,
uykuyu bölüp kalmak
lâzım. Sahura yemek
yiyeceğiz diye kalkıp,
bir ay sahur vaktinde,
seher vaktinde uyanmayı öğrenince, senenin öbür zamanlarında
da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir
alıştırmadır,
Sahura kalkıldığı
zaman, abdest alınmalı, iki rekât ya da
dört rekât, bir teheccüd namazı kılınmalı.
Sahurda kılınan namaz
çok sevaptır.Sahurdan
sonra camide namaz
kılmaya gitmeli. Evde
kılmak, cemaatle bile
olsa, çoluk çocuğu toplayarak cemaatle kılsa
bile, camide kılmaya
denk olamaz.
Çünkü camiye doğ-

ru giderken attığı her
adımda bir derecesi
yükselir. Her adımda
bir günahı silinir, her
adımda kendisine bir
sevap verilir.
Oraya gittiği zaman
da, camideki mübarek
insanların kazançlarından ona da ortaklık
gelir. İftar yemeğini
hafifçe geçirerek, fazla vakit kaybetmeden
camiye gidilip cemaatle akşam namazı kılınmalı.
Allahü Teâlâ, bu
mübarek ayda Onun
şanına yakışacak,
kulluk yapmayı ve
Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda
bulunmayı, hepimize
nasip eylesin! Ahlakınız güzel, ibadetleriniz
makbul, oruçların da
kabul olsun. Ramazanın ülkemiz, milletimiz
ve insanlık âlemi için
hayırlara vesile olmasını yüce Mevlâ’dan
niyaz ederiz.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar:

"SÖZ VERDiĞiMiZ GiBi"
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, Söz verdikleri projeleri hayata
geçirmeye devam edeceklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Yukarı Mahalle Toki Evleri’nin site yöneticileri ile bir
araya gelerek, güzel ve verimli bir sohbet
gerçekleştirdiklerini anımsatan Coşar,
“Söz verdiğimiz gibi; bölgenin çehresini
değiştirecek yoğun bir çalışmayı başlatmış

bulunuyoruz. Bu kapsamda; Site çevresinin
beton duvar ile çevrilmesi, Tır parkı
ihtiyacını karşılamak üzere otopark, Çevre
düzenlemesi, ağaçlandırma ve peyzaj
çalışmaları, Güvenilir ulaşım sağlaması
amacıyla yol yapım ve bakım onarım
çalışmalarımızı gayretle devam ettirerek,
tek tek hayata geçireceğiz” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL

BILIŞIM ETKINLIKLERI BAŞLADI

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından
geleneksel hale gelen ve bu yıl 13-16 Nisan
tarihleri arasında 16’ncısı düzenlenen,
Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.
Her yıl yoğun ilgi gören, verimli
etkinliklerin yapıldığı bilişim etkinlikleri,
Covid 19 Salgını dolayısıyla bu yıl da
çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’nın koordinatörlüğünde
gerçekleştirilecek olan etkinlikte,
konusunda uzman kişiler bilişim
teknolojisindeki son gelişmeleri
aktaracaklar.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ’ın açılış konuşmalarını
gerçekleştirdiği ve toplamda dört gün
sürecek olan etkinlikte “Teknoloji ve
Hayatımıza Getirdiği Değişikler”, “Dijital
Dönüşümde Kümelenmenin Önemi “,

“Mühendislik Bağlamında Endüstri 4,0 ve
Eğitime Entegrasyonu”, “Sağlıklı Teknoloji
Kullanımı: Bağlı Olmak mı Bağımlı Olmak
mı?”, “Covid-19 Ortamında ve Sonrasında
Tüketici Bilgi Sistemi”, “Dijital Diplomasi
Bağlamında Zeytin Dalı Operasyonu”, “
Dijital Paranın Doğuşu ve Gelecekte Neler
Öngörülüyor?” konuları ele alınacak.
Rektör Karadağ, öğretim üyesi Prof. Dr.
Mustafa Böyükata’nın koordinatörlüğünde
Yozgat’ın ve üniversite tanıtımına da katkı
veren, gelenekselleşmiş bir etkinliğe ev
sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek üniversite dışından da kamu
kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla
bilgi transferi konusunda iyi bir platform
oluşturulduğunu söyledi. Karadağ, köklü
ve geçmişi olan bir etkinliğin vücut
bulmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata
başta olmak üzere emeği geçenlere
teşekkür etti. Eda DEMİREL

Ramazan Etkinlikleri
Dijitale taşındı
Ramazan Akşamları" programını sosyal medya üzerinden yapılan
canlı yayınlarla evlere kadar ulaştıran Mamak Belediyesi, ilahi ve
ezgi sanatçılarından şair ve yazarlar ile siyasetçilere varıncaya
kadar birbirinden tanınmış isimleri vatandaşlarla buluşturuyor.
Ramazan Akşamları programının ilk konuğu Mamak Müftüsü
Necmettin Saydan oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep
Yıldız ile Çankırılı Dernekler Genel Başkanı Adem Can’ın bu
akşam konuk olacağı Ramazan Akşamları’nın yarınki konukları
ise AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Yozgatlı
Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç olacak. İHA
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Yozgat’ta kurumları doğru anlamak

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Valilik, Belediye,
Üniversite, Muhtarlar,
STK’lar…
Diye sıralanıp giden kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil
yapılanmalar.
Hangi birini doğru
anlıyor, doğru görüyor, doğru yaklaşıyor,
tam koordinasyon
sağlıyoruz.

Yeri geldiğinde
itiraf etmekten çekinmediğim bir vali gerçeği vardır gazeteci
kimliğimde.
Mesleğe başladığım
yıllarda şehre bir vali
gelecek, tüm dertler
bitecek minvalinden
bakıyor, siyaset üstü
bir misyon yüklüyordum. O misyon
siyaset üstü bir yetki
de yüklüyordu şehrin
valisine.
Zamanla gördüm
ki, ben gibi siyaset de
şehrin valilik makamını doğru görmüyor,
tam anlamıyor.
Ve belediyeler.
Hizmetten ziyade
iş, aş makamı olarak
görür, devletin en

yakın birimi olarak
başkanlara evvela iş
umudu ile gideriz.
O belediye iş de
bulacak, aş da bulacak, yol da yapacak,
ağaç da dikecektir.
Üniversite, öğrencisi bol, ihalesi gani,
binaları gösterişli olacak, olmasına da bir
de fabrika kuracak
kurumdur.
Muhtar, işte o makamı da tanımıyoruz.
Çok fazla misyon
yüklemeyiz, ağırlama,
uğurlama makamı
olarak görür, yağlısı
yağsızı sofrası gösterişli olmalıdır.
STK’lar, başta esnaf yapılanmaları
olmak üzere yenilsin

içilsin tarzından, eşler
dostlar kredi avantajları ile gönüllensin
babından bilinir, görünür.
Hülasa bizler Yozgat’ta kurumları,
şehrin ana arterlerini,
atar damarlarını, aksiyon mekanizmalarını doğru tanımıyor,
doğru yaklaşamıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dün kenevir
üzerine yürütülen
çalışmalarla ilgili bir
basın açıklaması düzenlendi.
Karadağ, ihtisaslaşan bir üniversitenin
temelindeki etken

olan kenevire dair son
gelişmeleri kamuoyu
ile paylaştı. Bu gün
baktığımızda artan
öğrencisinin yanı sıra
özgül ağırlığı; gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, ilme, bilme,
sanayie ve ekonomiye
ışık tutacak projelerle
oluşacak bir kurum
yapılanmasıdır.
Yani siz özgül ağırlığı
kurumsal, akademik
ve bilimsel projelerle
ortaya koyduğunuzda
öğrenci sayısı da kendiliğinden artar.
Ticarete de benzetiyorum bu durumu.
Para kazanmak bir
hedeftir lakin, paraya
giden yolda pazar,
kaliteli üretim, müş-

teri memnuniyeti,
yenilikçi fikirler, farkındalık temelinden
bir ticari vizyondur
asıl olan. Bunlar önceliğiniz olur ise para
da peşinden koşar
adım gelecektir.
Belediyelerimiz de
keza öylesine.
Bizler belediyeyi
kar eden, vatandaştan aldığı vergiyi, su,
otopark gibi ücretleri
artırmak, hizmet yerine kasayı doldurmakla meşgul olursa.
Veya tersten düşünelim, vatandaşa verdiği hizmetin
karşılığını, kar-zarar
denkleminde düşünürse ortaya hizmet
yerine hezimet çıkar

vatandaş adına.
Kurumları tanımadan hareket etmek,
kurumları tanımadan
misyon yüklemek,
eleştirmek, yorum
yapmak, ortaya bir
bakış açısını sunmak
maalesef günümüz
Yozgat’ın da koordinasyon eksikliği doğuruyor.
Vatandaş kurumları
bir şekilde doğru anlamıyor olabilir, ama
siyaset ve onunla
birlikte çalışması gereken kurumlar yanlış
anlıyor ise işte problem orada başlıyor.
Ki, Yozgat da bu
yanlış anlaşılmanın
yaşandığı şehirlerden
bir tanesi.

YOZGAT OKTAY’IN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın gözü kulağı memleketinde

TAKiBiNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın başlattığı ‘yerelden kalkınma’ hamlesi Yozgat’ta
emin adımlarla ilerliyor. Oktay’ın yakın takibindeki projelerin ihaleleri onaylanmaya devam ediyor.
Bu anlamda hayata geçirilen Bozok
Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik ihalesi
de onaylandı. Stratejik konumu ile Yozgat
ve özellikle Sorgun'un ekonomisine önemli
katkılar sağlayacak olan Bozok Organize
Sanayi Bölgesi’nde adım adım sona
yaklaşılıyor.
Oktay’ın Yozgat için hayata geçirdiği
Tedarik Zinciri Projesi’nin çok önemli
adımlarını oluşturan Organize Sanayi
Bölgelerinde peş peşe somut adımlar
atılmaya devam ediyor.
Yerel üretimi canlandırmak ve
fabrikaların tedarik ağında karşılaştıkları
sorunları gidermek, böylelikle de
bölgesel kalkınmayı şahlandırma hedefi
bulunan Oktay’ın teşvik ve destekleri ile

başlanılan Bozok OSB bu hedefin önemli
lokomotiflerinden olacak.
İHALE ONAYLANDI
Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirilen
altyapı ihalesinin ardından Bozok Organize
Sanayi Bölgesi’nin elektrik ihalesi 9 Nisan
2021 Cuma günü onaylandı. YozgatAlaca-Sorgun Yol Kavşağı Mevkii'nde yer
alan proje, yapımı devam eden Yozgat
Havalimanı'na 2,5, hızlı tren hattına 7,
il merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta
kurulacak. OSB'nin kurulacağı nokta aynı
zamanda Çorum-Kayseri ve AnkaraYozgat-Sivas E-88 kara yollarının kesişim
noktasında yer alıyor. Stratejik konumuyla
Yozgat Merkez ile Sorgun’un ticaret
hacmini kat be kat artıracak olan Bozok

OSB bölge ekonomisine önemli katkılar
sağlayacak.
YATIRIM ÇEKECEK
Bozok OSB inşaatının 2022 yılında iş
bitiminin gerçekleşmesi hedefleniyor.
Projenin yaklaşık 16 milyon üzerinde
kesif bedeli var. 47 parselin yer
aldığı bölgede 39 parsel ise sanayi
parseli. Bölgeye bilindiği gibi Çorum
ve Sivas yolu kavşağında. Buranın
da ilerleyen yıllarda alt yapısını ve
OSB’nin kurulum aşaması bittikten
sonra yatırım çekmesi düşünülüyor.
Söz konusu projenin tamamlanması
ile Yozgat’a artı değer katması
hedefleniyor.
Eda DEMİREL

Oktay Yıldırım’ın yeni projesi

KOMŞUN GELDi HU!
Çamlık Gazetesi köşe yazarlarından
fotoğraf sanatçısı Oktay Yıldırım
tarafından başlatılan Dokunuş projesi,
bu Ramazan’da yüreklere dokunmaya
devam ediyor. Yıldırım, bu sene de
hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç
sahiplerine gıda paketi desteğinde
bulunacak. 2014 yılında Halil İbrahim
Sofrası ile yola çıktıklarını anımsatan
Yıldırım, “2014 yılında Halil İbrahim
sofrası ile çıktığımız yolda 2017 yılında
Dokunuş ismini aldı. Her yıl Ramazan
ayına özel ve ramazan ayından sonra
da ihtiyaç sahibi olan insanlara birtakım
paylaşımlar yapıyoruz. Bize destek
veren arkadaşlarımıza şimdiden

teşekkür ediyorum. Burada önemli olan
şey Ramazan’ın paylaşmak olduğunu
göstermek” şeklinde konuştu.
KOMŞULUK ÖLDÜ MÜ?
“Geçen yıl komşuluk öldü mü
demiştik. Aslında Halil İbrahim Sofrasında
biz insanları ağırlıyorduk” diyen Oktay,
şunları kaydetti; “Yaklaşık ramazan
boyunca 11, 12 bin kişiyi ağırlıyorduk.
Covid nedeniyle insanlar bize
gelemez oldular. Bizde dedik ki
komşuluk ölmedi biz size geliyoruz.
Bu sene de komşuluğun ölmediğini
geçen sene gösterdik bu sene de yine
onlara gidebilmek için komşun geldi
hu dedik. Başladık bakalım gidiyoruz.
Bu yardımlarımız yıl boyu devam ediyor.
Ramazan ayından sonra da devam
ediyor. 250-300 civarında bir ailemiz var.
Sürekli onlarla temastayız. Bu sayı 300
olur 400 olur. İnşallah 500’e kadar çıkar.
Pandemiden dolayı ekibimizi de daralttık.
Birde burada önemli olan insanların
gönüllü olmasıdır. Ekibimiz yine var. Yine
desteklerini alacağız.”
Eda DEMİREL
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Akademisyenin derdi ne olmalı?

TANER
YILMAZ

Akademik Bakış

Yine bir Yunus Emre’nin sözüyle satırlarıma başlamak istiyorum.
Ne güzel demiş
Yunus: “Derdi dünya
olanın dünya kadar
derdi olur”..
Dünya, içindekilerle

beraber insanın belli
bir süre kalacağı ve
sonrasında da ebedi
aleme gideceği geçici
istiraatgahtır.
Ama yine de insan
bu dünyadan nasibini
almalı, çalışmalı ve
emek harcamalıdır.
Çünkü hem insan olarak hem de bir kul
olarak asıl vazifemiz
budur.
Peki dünyadan nasibimizi alalım çalışalım emek harcayalım
derken tabiri caizse at
gözlükleri takıp hiçbirşeyi umursamayalım
görmezden mi gelelim

diyorum? Elbetteki
hayır!
Çünkü bizim, millet
olarak ve ahlak olarak
genlerimizde böyle bir
anlayış ne geçmişte
vardı ne de gelecekte
olacak!
Gayemiz çalışırken
üretmek, düşünürken
tefekkür etmek, kazanırken de tevekkül
etmektir.
Herkes dünyadan
bir şeyler almak için
mücadele ediyor. Kimileri az kimileri ise
çok kazanıyor.
Yaptıklarımızın değeri maddi kazançla

kıyaslanıyorsa işte
orada kazanç değil
kayıp var demektir.
Eğer ki fikir insanıysak, bilimle uğraşıyorsak insanlık için
kolaylaştırıcı olamıyorsak, koca koca binalar
değil gönüller inşaa
edemiyorsak maalesef
yaptıklarımız kuru bir
hevesin ötesine geçemez.
Biri bin eden şükürdür, şükrü var eden
samimi ve tevazu bir
hissiyatla gayret etmektir.
Herşeyden önce
bilim insanıysak Yara-

dan’ın bize verdiği akıl
nimetini yine yaradılanın faydası için kullanamıyorsak gayretlerin
boşa çıkması kaçınılmaz olur.
Rahmet yağmurlarının sağanak halinde
yağdığı, dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, fesatın ve hasetin
zincirlere vurulduğu,
kardeşliğin ve paylaşmanın dolu dolu yaşanacağı bin aydan daha
hayırlı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan
ayına kavuşturan Allah’a hamdolsun.
Bu mübarek ayda

her kalem tutan el,
insanlığın huzuruna ve
refahına hizmet edecek her harf, işini hakkıyla yapan ilim ehline
ibadettir.
Rahmet Peygamberi
(s.a.v)’den rivayet olunan hadisi şerifte de
buyurulduğu üzere:
“Alimler, peygamberlerin varisleridir.
Peygamberler ne dinar
ne de dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim
miras bıraktılar.
Şu halde o ilmi alan
büyük bir pay almış
demektir." (Buhari,
İlm, 10; Ebû Davut,

İlm, 1; Tirmizi, İlm,19;
İbn Mace, Mukaddime,17). Sözün özü,
derdimiz dünya değil
dünyadan göçerken
ahirete götüreceğimiz
geçer akçe olan yararlı
ilimler bırakarak, dua
alarak ve hayırla yad
edileceğimiz eserler
bırakmak olmalıdır. Ne
mutlu gecesini gündüzüne katarak Hakk’ın
istediği şekilde ilimle
uğraşanlara.
Mübarek Ramazan
ayımız tüm insanlığa,
vatanımıza ve milletimize hayırlar getirsin
temennisiyle…

Taşdemir Oktay’la görüştü

KONU YOZGAT GENÇLiĞi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar
Taşdemir, göreve hızlı başladı. Taşdemir,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay’ı ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan
Taşdemir, “Durmadan gece

gündüz çalışacağımızı söylemiştik.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız,
Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay
Beyefendi ile görüşme sağladık. Yozgat
Gençliği ile ilgili bu görüşmede bizlere,
yanımızda olduğunu ve Yozgat Gençliği

için elinden ne gelirse esirgemeden
destekleyeceklerini ve Gençlere
selamlarını ileten Cumhurbaşkanı
Yardımcımız, Hemşehrimiz Sayın Fuat
Oktay Beyefendiye Teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

BAŞKAN KÖSE RAMAZAN

MESAJI YAYIMLADI
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Ramazan
ayı nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Köse yayımladığı mesajında;
“Değerli Hemşehrilerim; Bizleri Ramazan-ı
Şerif’e ulaştıran Rabbim’e hamdolsun. Rahmet,
mağfiret ve bereket ayı olan onbir ayın sultanı
Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. Cenab-ı
Hak cümlemizi bu aydan en iyi şekilde eda
ve istifade edenlerden eylesin. Ramazan
Bayramı’na sağlık ve afiyetle ulaşmayı Yüce
Rabbim’den niyaz ediyorum.” diye ifade etti.

AK PARTi'DEN VEFA
Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer
Ak Parti’nin kurulduğu günden bugüne kara
görev yapan geçmiş dönem İl Başkanları ve
Merkez ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
İl Başkanı Başer yaptığı açıklamada; AK
Parti demek, birlik beraberlik demektir.
Hizmet demektir. Kurulduğumuz günden
bu tarafa partimize, memleketimize

büyük hizmetleri bulunan geçmiş
dönem İl Başkanlarımız ve Merkez İlçe
Başkanlarımızla bir araya geldik. Katılım
sağlayan tüm Başkanlarıma teşekkür ediyor,
birlik ve beraberlik içinde bu kutlu davayı
daha yukarılara taşımak için var gücümüzle
çalışacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

MEMUR-SEN iL BAŞKANI

KENAN ŞEREFLi'NiN ACI GÜNÜ BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen
Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli'nin annesi
Aniş Şerefli vefat etti. Anne Şerefli dün öğle
namazına müteakip Çallı Köyü mezarlığından
son yolculuğuna uğurlandı. Burada kılınan
cenaze namazının ardından Aniş Şerefli köy

mezarlığında toprağa verildi. Bu acı gününde
sevenleri Kenan Şerefli'yi yalnız bırakmadı.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi olarak Aniş
Şerefli'ye Allah'tan rahmet, kederliği ailesi ve
Kenan Şerefli'ye başsağlığı dileriz.
Murat KARATEKİN

Bekir Tuncal

vefat etti
Yozgat İl Özel İdaresinden emekli Bekir
Tuncal vefat etti. Yozgat İl Özel İdaresinden
emekli Bekir Tuncal vefat etti.
Tuncal'ın vefatı yakınlarını ve sevenlerini
üzdü. Bekir Tuncal için sevenleri sosyal
medya hesapları üzürinden taziye mesajları
paylaştı. Bizde Çamlık Gazetesi olarak Bekir
Tuncal'a Allah'a rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Murat KARATEKİN

Yozgat Valisi Ziya Polat,
6. Uluslararası Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa Kupası
Şampiyonası’nda 55 kilo
genç kadınlarda Avrupa
Şampiyonu olan Betül
Zararsız ve 65 kilo büyük

kadınlarda Avrupa 3’üncüsü
olan Buse Deniz’i misafir
ederek, ödüllendirdi. Vali
Polat sporculara başarılarının
devamını diledi. Ziyarette
Gençlik ve Spor İl Müdürü
Rasim Parlak, İl Milli Eğitim

Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü Şube
Müdürü Özgür Akgün, Kick
Boks İl Temsilcisi Yunus
Avcı ile Kick Boks Antrenörü
Mustafa Zararsız'da bulundu.
Murat KARATEKİN
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Tekrar başa döndük

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Geçen yıl Ramazan ayına az kala
pandemi tüm dün-

yada olduğu gibi
Yozgat'ta da etkisini
göstermeye başlamıştı. Bizlerde
seneye covid bitsin
diyerek temennide
bulunmuştuk.
Ama maalesef ki
ikiye katladı.
Hiç böyle ramazan geçirmemiştik.
İftar sofraları
iftar çadırları iftar-

dan sonra caddenin
kalabalıklığı eline
dondurmasını alan
çekirdeğini alan ramazan şenlikleri..
Ah ne güzelmiş o
günler.
Ramazan yavaş
yavaş kışa doğru
gelirken belki de
gördüğümüz yazın
son ramazanları
olacak.

İftar sofralarında
buluşamıyoruz kalabalıklaşamıyoruz
ne acı.
Ama bu ramazan
her ramazan olduğu
gibi ihtiyaç sahibi
ailelere elimizi uzatalım erzaklarını eksik etmeyelim Tarık
abimin dediği gibi
tokları ağırlamayalım ramazan kolile-

rini zekatları maaşı
evi olanlara değil
ihtiyaç sahiplerine
verelim ramazanı beklemeyelim
ramazandan önce
dağıtalım erzaklarımızı.
Hepimizin sofrası
aynı olsun ramazanda hepimizin
sofrası eşit olsun
zengin-fakir olma-

sın aç-tok olmasın
boğazımızdan lokma huzurla geçsin
çünkü aç kimse kalmasın.
Bizim soframızda
ne varsa herkesin
sofrasında o olsun
fazlası olsun.
Bereket çok olsun sağlık olsun. Bu
ramazan bir araya
gelememekte gö-

nüllerimiz, taşın
altına koyduğumuz
eller bir olsun tek
olsun pandemi de iş
yerini kapatan işsiz
kalan o kadar çok
insan var ki onlardan birine elimizi
uzatsak birine yetsek ne şahane olur.
Ben herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.

Codar hız kesmiyor
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar, haftalık rutin ziyaretlerine devam
ediyor.
Salı pazarında esnaf ziyareti
gerçekleştiren Codar, daha sonra
ÇEKAŞ’ta hazırlanan iftar yemeklerini
kontrol etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Codar,

“Haftalık salı pazarı esnaflarımızı ziyaret
ettik. ÇEKAŞ’ta hazırlanan iftar yemeklerini
kontrol ettik.
Çayıralan Belediyesi olarak Çayıralan
merkez ve Çokradan mahallemizde ihtiyacı
olan herkese ve her kesime iftar yemeği
görevlilerimiz tarafından ulaştırılacaktır”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

BELEDİYE BAŞKANI NEZİH YALÇIN DUYURDU..

YEREL ESNAF KORUNACAK

Yerli Tohumlar

Yozgat’ta ekime hazır
Tarım ve Orman Yozgat İl
Müdürlüğü, Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlı Niğde
Patates Araştırma Enstitüsü
tarafından ıslah edilen yerli
patates tohumlukları alındığını
belirtti. Yozgat’ta yerli patates
çeşitlerini çiftçilere tanıtmak
ve yaygınlaştırmak amacıyla
uygulanacak olan Patates
çeşit Demostrasyonunda
kullanılacak olan 7 çeşit
Patates tohumlukları
enstitüden alındı. Söz
konusu patateslerin
önümüzdeki günlerde
Boğazlıyan’da dikimlerinin
gerçekleştirileceği
kaydedildi. Eda DEMİREL

Akdağmadeni Belediyesi tarafından
Ramazan ayı dolayısı ile ihtiyaç sahiplerine
dağıtılan Sosyal Destek Kartları zincir
marketler dışındaki tüm bakkal ve
marketlerde kullanılabilecek.
Akdağmadeni Belediyesi Sosyal
Destek Kartı hakkında bilgilendirme yapan
Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın
"Ramazan Bereketini yerel esnafımızla
paylaşıyoruz.
Akdağmadeni Belediyesi Sosyal
Destek Kartı ile Ramazan ayında ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızın yanında
olmaya devam ediyoruz. Ramazan-ı
Şerif’in manevi iklimine yaraşır şekilde,
yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana
çıkaracak uygulamamız sayesinde ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza destek olurken,

alışverişte sadece yerel esnaflarımızda
kullanılabilecek olan 'Sosyal Destek Kartı'
ile zor bir süreçten geçen esnaflarımıza
da destek olacağız. İlgili araştırmalar
sonucunda sosyal destek kartı
verdiğimiz vatandaşlarımız ilçemizde
faaliyet gösteren zincir marketler
dışında tüm yerel bakkal, market
ve süpermarketten kolaylıkla
alışveriş yapılabileceklerdir.
Birlik ve beraberliğimizi
doyasıya yaşadığımız
nice Ramazan aylarında
buluşmak dileğiyle tüm
vatandaşlarımıza
Hayırlı
Ramazanlar
dileriz.’’ dedi.

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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AKDAĞMADENi BELEDiYE BAŞKANI
YALÇIN'DAN SARAYKENT BELEDiYE

BAŞKANI ÖÇAL'A ZiYARET

Yozgat’ın Akdağmadeni
Belediye Başkanı Uzm. Dr.
Nezih Yalçın Saraykent İlçe
Belediye Başkanı Ahmet
Öçal’ı makamında ziyaret
etti. Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın
Saraykent Belediye Başkanı
Ahmet Öçal’ı ziyaret ederek
iki ilçe arasında fikir alış
verişinde bulundular.

Başkan Yalçın yaptığı
açıklamada; “Saraykent
Belediye Başkanı Sayın
Ahmet ÖÇAL'ı ziyaret
ederek Akdağmadeni ve
Saraykent hakkında güzel
bir sohbet gerçekleştirdik.
Misafirperverlikleri ve hoş
sohbetleri için kendilerine
teşekkür ederim” dedi.
Tarık YILMAZ

Yurdumun Polisleri
Gece gündüz demeden durmadan
nöbet bekler,
Onların sayesinde rahat olur yürekler,
Hırsızlığa, teröre meydan vermez
yiğitler,
Çelikten kale gibi göğüs gerer polisler.

Belediye ekmek fırınında, ramazan pidesi 3 lira

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte,
Yerköy Belediye Ekmek Fırını ramazan pidesi
fiyatlarını açıkladı.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 400 gram
ramazan pidesinin fiyatının 3 TL olduğunu ve
bu sene Yerköy’de ilk olarak tam buğdaylı
ramazan pidesini üretmeye başladıklarını
söyledi.
Belediye Ekmek Fırınında, ekmeklerin
hijyenik koşullarda ürettiğini ifade eden
Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:
“İnsanlık âlemine rahmet ve mağfiret

ÖĞRENCiLERE
PANDEMi
SURECiNDE
SAĞLIK
ANLATILDI

yönünden müjdeler veren; infakın, ikramın
lezzetini anlatan 11 ayın sultanı Ramazan
ayının gelmesiyle birlikte Yerköy Belediye
Ekmek Fırınımızda 400 gram sade ramazan
pidesi 3 TL, Susamlı Pide 3,5 TL ve Yerköy’de
ilk belediyemiz tarafından üretilen yine 400
gram olan tam Buğdaylı Ramazan Pidesi ise
4 TL’dir. Bu zorlu dönemde vatandaşımızın
bütçesine katkıda
bulunmak için
böyle bir

edeceğini, hayırsever vatandaşların
belediye ekmek fırını yetkilileri ile iletişim
kurabileceklerinin altını çizdi.

BAŞSAĞLIĞI
Memur-Sen İl Temsilcisi,
Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı
Kenan Şerefli'nin annesi

Sevgide, merhamette üzerlerine
yoktur,
Görevleri zor ama öz verileri çoktur,
Yufka yüreklidir, kuvvetlidir hisleri,
Çelikten kale gibidir yurdumun polisleri.
Dostuna güven verir, düşmana korku
saçar,
Hırsız, arsız, terörist her zaman ondan
kaçar,
Şan ve şeref doludur zor olsa da işleri,
Çelikten kale gibidir yurdumun polisleri.
İlim, irfan, ahlak, fazilet timsalidir,
Yorulmak bilmez onlar, gaye ve hedefleri bir,
Yükselmeyi, ileri hep ileri gitmeyi,
Gaye edinmiş kendine yurdumun
polisleri.

karar
aldık.
Yerköy’de
sağlıklı ve bütçe dostu ekmeği sunmaya
devam edeceğiz.”
Başkan Yılmaz, mübarek ramazan ayı
boyunca askıda ekmek projesinin devam

Yozgat'ın Sarıkaya İlçe Devlet
Hastanesinde görevli Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmanı Dr. Özcan Özbek,
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Zehra
Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerine 'pandemi sürecinde sağlık'
konulu konferans verdi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Zehra
Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Dünya Sağlık Haftası kapsamında bir etkinlik
düzenleyerek pandemi sürecinde sağlıkta
farkındalık oluşturdular.
Sağlık bilinci oluşturulabilmesi
amacıyla Zehra Ulusay Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve
öğrencilerinin birlikteliğiyle bir dizi

EMRAH
TERZİ

Örnek almış kendine Atatürk’ü, Fatihleri,
Korurlar her zaman masum ve
güçsüzleri,
Bitmek, tükenmek bilmez gayret ve
hizmetleri,
Azimlidir her zaman yurdumun polisleri.

etkinlik gerçekleştirildi. Yozgat Sarıkaya
Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzmanı Dr. Özcan Özbek
ile Zoom üzerinden "Pandemi Sürecinde
Sağlığımız" konulu söyleşi yapıldı. Pandemi
sürecinde uluslararası karikatürlerden de
faydalanılarak 9/B sınıfı öğrencilerinden
Hesna İlayda K. kısa bir klip hazırladı.
Bozüyük Devlet Hastanesinde stajyer olarak
görev yapan öğrencilerde farkındalık
oluşturmak amacıyla pandemi tedbirlerini
anlatan bir klip hazırladılar.
Okul yönetimi öğretmen ve öğrencileri
tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını
sunarken farkındalık oluşturabilmek ümidiyle
Dünya Sağlık gününü kutladılar. İHA

BAŞSAĞLIĞI
Yozgat İl Özel İdaresi'nden emekli

Bekir TUNCAL'IN

Aniş ŞEREFLİ'NİN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

Zafer ÖZIŞIK

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.
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BOZOKSPOR’UN GENÇ YETENEĞi

AVRUPA’YI HEDEFLiYOR

Yozgat 1. Amatör Küme takımlarından Yozgat Belediyesi Bozokspor’un
genç yeteneği Ömer Faruk Erkoç’un hedefi Avrupa’da futbol oynamak.
Futbolu çok seven Erkoç,
bu hedefine ulaşmak için hem
Bozokspor’un antrenmanlarında
hem de bireysel antrenmanlarında
çok çalışıyor. Erkoç’un en büyük
hayali ise Milli Takımın formasını
giymek. Yozgat Belediyesi
Bozokspor Ömer Faruk Erkoç, 4
yıldır Bozokspor’un alt yapısında
oynadığını söyledi.
Erkoç, “Benim hayalim milli
takımda oynamak. Futbola her
zaman ilgim vardı. Bozokspor’un
yaptığı seçmelere katıldım ve
takıma dahil oldum. 4 yıldır burada
futbol oynuyorum. Öncelikli
hedefim Süper Lig takımlarında
forma giymek. Daha sonra ise Milli
Takımın formasını giymek” dedi.
AVRUPA’YA GİTMEK
İSTİYORUM
Avrupa’da futbol oynamak

istediğini kaydeden Ömer Faruk
Erkoç, “Önce Türkiye’de oynamak
daha sonrada da Avrupa’ya gitmek
istiyorum. Neden Avrupa’ya gitmek
istiyorum. Çünkü orada futbolumu
daha iyi geliştirebileceğimi
düşünüyorum. Bunun için de
Avrupa’ya gitmek istiyorum” diye
konuştu.
ÖZGÜVENİMİ GELİŞTİRİYOR
Futbolun özgüvenini
geliştirdiğini dile getiren Ömer
Faruk Erkoç, “Futbol bana çok
büyük bir özgüven veriyor.
Takım oyununu geliştiriyor.
Arkadaşlığımızı pekiştiriyor”
şeklinde konuştu.
Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan
Ömer Faruk Erkoç, “Çok çalışsınlar.
Asla pes etmesinler ve her daim
hedefleri büyük olsun” dedi.
Murat KARATEKİN

Tekvando
antrenmanları sürüyor
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Tekvando Spor
Kulübü antrenmanlarını
sürdürüyor. Çok amaçlı
kapalı spor salonunda süren
antrenmanlarda geleceğin
şampiyonları yetiştiriliyor.
Tekvando Antrenörü Yunus
Aytaş, iki farklı renk grubuna
antrenmanları sürdürdüklerini
söyledi.
Aytaş, “Salı, Çarşamba,
Perşembe ve Cuma günleri
müsabaka (Yarışmacı)
grubu antrenmanlarımız

var. Bu antrenmanlarımızı
17:00 ila 19:00 saatleri
arasında gerçekleştiriyoruz.
Çarşamba ve Cuma günleri
saat 15:30 ile 17:00 arasında
renkli kuşak grubumuzun
antrenmanlarımız var. Yine
Salı ve Perşembe günü 15:30
ile 17:00 arasında beyaz kuşak
grubumuzun antrenmanları
var. Her iki kuşak grubumuzun
antrenmanlarında
sporcularımızı şampiyonaya
hazır hala getiriyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

“GURUR DUYDUK”
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Avrupa Şampiyonu olan
Betül Zararsız ile Avrupa üçüncüsü
olan Buse Deniz’i makamında
kabul etti. Köse, başarılarından
dolayı her iki sporcuyu da tebrik
etti.Yozgatlı sporcuların elde ettiği
başarılarla gurur duyduklarını dile
getiren Belediye Başkanı Celal
Köse, “6.Uluslararası Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kulübümüzün sporcuları, 55 kilo

genç bayanlarda Avrupa Kupa
Şampiyonu olan Betül Zararsız
ve 65 kilo büyük bayanlarda
Avrupa Kupa 3'ncüsü olan Buse
Deniz bizleri ziyaret etti. Başarılı
sporcularımıza, tüm Yozgatlı
hemşehrilerimizin kendileri
ile gurur duyduklarını ileterek
tebrik ettik. Sporcularımızın
hedefi büyük. Ulaşacakları tüm
hedeflerde yanlarında olmaya
devam edeceğiz” dedi.
Murat KARATEKİN

Milli güreşçi Rıza

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

Kayaalp’e yeni sponsor
Avrupa ve Dünya Şampiyonu
Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa
Şampiyonası öncesinde yeni
sponsoruyla anlaşma imzaladı.
Vitargo firmasının takviye
gıdalarıyla şampiyonaya
hazırlanacağını söyleyen Kayaalp,
“Amacım önce Avrupa ardından da
Olimpiyat Şampiyonu olmak” dedi.
Polonya’nın Başkenti Varşova’da
19-25 Nisan tarihlerinde
düzenlenecek olan Avrupa Güreş
Şampiyonası’na hazırlanan Avrupa
ve Dünya Şampiyonu Güreşçi
Rıza Kayaalp, yeni sponsoruyla
anlaşma imzaladı. Takviye edici
gıda üreticisi Vitargo firmasıyla 3
yıllık anlaşmaya imza atan Kayaalp,
düzenlenen basın toplantısında
soruları yanıtladı. Uzun ve
başarılarla dolu bir sporculuk
kariyeri olduğunu ifade ederek
sözlerine başlayan milli güreşçi,
“Bir sporcu her zaman iyi bir
kulübe ve güzel bir sponsora sahip
olmak ister. Benim için anlamlı ve
özel bir gün. Geçmişte de sürekli
kullandığım ve memnun kaldığım
bir marka. Dünyada sporcu gıdaları
arasında ayrı bir konumu var. Hayat
bizi 2021'de buluşturdu. Olimpiyat
Oyunları öncesi bana destek
olmak istediler. Uzun vadeli bir
çalışmamız olacak. Güzel işere
imza atacağımızı düşünüyorum.

Bu iş birliği için çok mutluyum”
ifadelerini kullandı.
“YENI BIR REKOR KIRMAK
ISTIYORUM”
Avrupa Şampiyonası’na
hazırlandığını sözlerine ekleyen
Rıza Kayaalp, “Hedefim 10. kez
Avrupa şampiyonu olmak. Çok
iyi durumdayım. Kendimi güçlü
hissediyorum. Bu şampiyonada
yeni bir rekor kırmak ve
Olimpiyatlar’a moralli bir şekilde
katılmak istiyorum. Şu ana kadar
sadece Olimpiyat Oyunları’nda
altın madalya kazanamadım. İyi
rakiplerim olacak ancak geçen
seneye göre daha iyi durumdayım.
Eksik olan bu madalyayı da
kazanarak gönül rahatlığıyla sporu
bırakabilirim” diye konuştu.
Firmanın Türkiye Direktörü
Engin Yılmaz da Rıza Kayaalp’e
destek olmaktan dolayı mutluluk
duyduklarını ifade ederek,
"Oldukça anlamlı ve özel bir gün.
Rıza gibi ülkemizi başarıyla temsil
eden değerli bir sporcu ile iş birliği
yaptığımız için gururluyuz. İki
taraf için de hayırlı olsun. Rıza’nın
günlük kalori ihtiyacı oldukça fazla
ama ne kadar ihtiyaç duyarsa,
o kadar karşılamaya hazırız”
açıklamasında bulundu.
Sponsorluk anlaşmasının ardından
taraflar fotoğraf çektirdi.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.
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