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15 TEMMUZ

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü dolayısıyla
Cumhuriyet Meydanı’nda
yapılacak olan etkinlikler
Yozgat’ın dünyaya açılan
kapısı Çamlık TV’de de canlı
yayınlanacak. >>> 3'TE

TÜRKİYE
GEÇiLMEZ

Bundan tam 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemiz hain bir
darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin geleceğine kastedenler,
silah zoru ile yönetimi ele geçirmeye çalıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan binler buna fırsat vermedi.
DARBECİLERE BIRAKMADILAR

TANKLARA GEÇİT VERMEDİLER

O kanlı gecede 251 vatan evladı şehit, 2 bin 193 kişi
ise yaralandı, gazi oldu. Canı pahasına sokağa çıkanlar,
vatan topraklarını kendi emelleri uğruna işgal etmeye
çalışanlara geçmişte olduğu gibi izin vermedi. Ömer
Halisdemir’ler, Beytullah Yeşilay’lar, Celalettin İbiş’ler,
Ayşe Aykaç’lar, Cennet Yiğit’ler, Fatih Dalgıç’lar, Gülşah
Güler’ler. Sivil, polis, asker, ev hanımı, iş insanı. Genç,
yaşlı, kadın, erkek, çocuk. O gün hiçbir ünvanın, mesleğin,
cinsiyetin önemi yoktu. Önemli olan tek şey özgürlüktü,
demokrasiydi, gelecekti. Her biri sadece inançla yola
çıkan 251 insan, 251 anne, 251 baba, 251 evlat. Kurşunların,
bombaların, şarapnellerin hedefi oldular ancak durmadılar.
Geleceklerini darbecilerin eline bırakmadılar.

15 Temmuz darbe kalkışması gecesinde Ankara’da
tanklarla ezilen araçlar Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda
sergileniyor. Geçtiğimiz yılda Yozgat Cumhuriyet
Meydanı’na getirilen araçlar vatandaşlar tarafından
büyük ilgi ile karşılanmıştı. Bu yıl da Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından iki araç Cumhuriyet Meydanı’nda
sergilenmek üzere Ankara’dan getirildi. 15 Temmuz
2016 gecesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesinde
bulunan İstihbarat Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçları Şube
Müdürlüğü’ne ait olan iki araç tanklarla ezilmişti. Yozgatlı
vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan araçlar Cumhuriyet
Meydanı’nda 22 Temmuz 2021 tarihine kadar sergilenmeye
devam edecek. >>> 2 ve 3. SAYFADA

BİTMEYECEK BİR SAVAŞ
Hak ile batılın savaşının hiçbir zaman
bitmeyeceğini ve bu savaşta her zaman
hak tarafında olacaklarını anlatan
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
de “Geçmişte atalarımız, bugün
bizler, yarın da evlatlarımız
vatan toprakları için canını
seve seve vermeye hazır.
Bayrağımız inmeyecek, ezanımız
dinmeyecek" ifadelerine yer
verdi. >>> 2. SAYFADA

“MİLLETİN ŞAHLANIŞI”
Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’u ‘milletin
şahlanışı’ olarak niteleyen Vali Polat, “FETÖ/PDY terör örgütü
tarafından planlı olarak gerçekleştirilen ve tarihin kaydettiği en
büyük ihanet girişimlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi aziz
milletimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve çağrısıyla, dilde tekbir, kalplerde
sarsılmaz iman ile gök kubbeden bayrağımızı, minarelerden
ezanımızı dindirmeyerek darbe girişimini püskürtmüş ve bertaraf
etmiştir” dedi. >>> 3. SAYFADA

15 TEMMUZ

15 Temmuz
Yazgısı…
Tarık Yılmaz>>3’DE
15 Temmuzu Unutmadık
Unutmamalıyız!

Ahmet Sargın>>2’DE
Darbeye Darbe
15 Temmuz
Fazlı'dan

Akif Reçber >>7’DE

SEHiTLER
ANISINA FiDAN

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Haftası etkinlikleri
kapsamında Yozgat Bozok
Üniversitesi Bilal Şahin Batı
kampüsünde bulunan 15
Temmuz Şehitleri Hatıra
Ormanında 15 Temmuz’da
yaşanan darbe girişimi
sırasında şehit olan Yozgatlı
12 şehit anısına fidanlar
toprakla buluşturuldu.
>>> 2. SAYFADA

GÜNCEL

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

15 Temmuzu Unutmadık Unutmamalıyız!

AHMET
SARGIN
15 Temmuz 2016
gecesi ülkemiz bir
deprem yaşadı. Türk
Milleti kandırılmış asker kılıklı piyonlar tarafından sırtından hançerlendi. Hiç ummadığı
bir anda bu millet ihanete tanık oldu. Yeni
bir İstiklal Savaşının
yaşanmasına vesile
oldu.
15 Temmuzda adına “ Hizmet Hareketi”
denen ancak, hizmetten başka her türlü
kirli ve sinsi oyuna
başvuran bir örgütle
tanıştık. Sinsi yapılan-

manın gizli bir tezgâhıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi
ülke olarak direkten
döndük…
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış
vatan hainleri; kanlı
bir girişime başladıklarında aslında sadece
bir darbeyi değil, binlerce insanın öleceği
bir iç savaşı körükleyeceklerdi. Kandırılmış
ve beyni yıkanmış bu
zatlar ülkeyi felakete
taşıdıklarının farkına
varamamışlardı. Çünkü onlar piyon paşa
babaları haindi!..
Köprü ve meydanlarda kaçağın fitilini
ateşleyip, insanları
birbirine kırdırmak,
sonra da duruma tam
anlamıyla el koymaktı
amaçları.
O gecenin kırılma
noktası; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın te-

levizyonlardaki halkı
sokağa davet eden
konuşması oldu. Şayet
Millet sokağa çıkmamış
olsaydı sonuç çok farklı olacaktı.
Bu, resmen bir iç
savaş demekti. İç savaşın tarafı ülkenin
iki silahlı gücü olunca
savaşı durduracak bir
güç kalmayacak, NATO
ülkemize el koymaya
gelmiş olacaktı. Darbe girişiminin gerçek
niyeti; ülkeyi krize,
kargaşaya ve iç savaşa
sürüklemekti. Topraklarımız parçalanacak,
iç Savaş çıkarılacak ve
Türkiye çapulcuların
eline teslim edilecekti.
Evet gerçekten de
bu denli sapık bir zihniyet, sapık bir ihanet
ve sapık bir cemaat
anlayışı görülmemişti…
Şerefli bir din adamının yapamayacağı
ihanetti! Dış güçlerce
desteklenen ve kur-

gulanan : Altı ibadet,
ortası ticaret üstü ihanet dolu bir çete hareketiydi bu...
O gece, PYD'nin
silahlı kolu YPG'ye ait
ağır silahlar taşıyan
ve içlerinde zıhlı araçlar da olan çok sayıda
araç sınırımıza dönük
bir şekilde bekletilmişti.
Araçlar farları ve
kontakları kapalı şekilde bırakıldı. Darbe
başarılı olsaydı Türkiye’ye geçip Anadolu’nun içerisine doğru
ilerleyeceklerdi. Bu
ihaneti küçük görenler, tiyatro diyenler ya
ihanet içerisinde ya
da büyük bir gafletin
içerisinde olan zavallılardır.
Darbe girişimlerinin başlatılmasında ki
amaç;
Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesinin durdurulmadı, geri bırakıl-

ması ve Avrupalıların
elinde bir piyon olarak
kalmasıydı.
FETÖ, o gün sadece
Türkiye’de değil sınırda da darbeye kalkıştı.
15 Temmuz’da Türkiye’nin yönetimi FETÖ’ye geçseydi DAEŞ
ve PYD Suriye sınırında Hatay’a, Gaziantep’e, Kilis’e, Şanlıurfa’ya saldıracaktı. 15
Temmuz darbe girişimi
sadece ülke sınırlarını
kapsayan bir darbe
değildi. FETÖ 15 Temmuz’da Türkiye’nin
sınırlarını da değiştirecekti.
Türkiye’yi bağımlı
ve sömürge bir ülke
olarak görmek istiyorlardı. İsrail’in sınırları
genişletilsin, Ortadoğu
da Türkiye gibi güçlüAbi bir devlet var olmaya devam etmesin.
Türkler umut olmaktan
çıksın, ekonomisi bağımlı, fakir ve yoksul

bir ülke olarak kalsın.
Büyük projelere
imza atan, hızla gelişen ve devleşen Türkiye’nin önü kesilsin,
zengin kaynaklarına
el konulsun, iç savaşla, kaosla uğraşan bir
ülke olsun.
Türk ve İslam dünyası darmadağın kalsın, paralel bir devlet,
paralel bir din oluşsun
ve İslam yozlaştırılıp
“ Ilımlı İslam” adı altında tahrif edilmiş ve
bozulmuş bir din olarak kalsın. Yahudi ve
Hıristiyan dünyasının
karşısında “ Tek Hak
din İslam “ olmaktan
çıksın istiyorlardı.
Bu hareketi bunun
için desteklediler, bunun için büyüttüler;
Yoksa ihanet şebekesinin başını korumaya
devam ederler mi?
Bir olmaktan gayri
bir şansımız yok!. Ülkemizi korumak üzere

yeniden uyanmak ve
vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. Yeni
bir İstiklal Harbi yaşadığımızı unutmamalıyız. Biz bu mücadeleyi
canımız, kanımız pahasına kazandık.
Siyaset yaptığını
zanneden zavallılar
ülkenin sarsılmaz
güvenliğine zarar veriyorsunuz! Tüm bölücüleri kucaklayıp makam
ve koltuk uğruna birilerinin ihanetine çanak
tutuyorsunuz!..
Şunu iyi biliniz ki bu
şerefli millet kendine
ihanet edenleri asla
unutmaz! Allah milletimize zeval vermesin!
Allah bu milleti korusun ve yüceltsin!.
15 Temmuz Şehitlerini
rahmetle yâd ediyoruz.
Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
15 Temmuzu unutmadık…. Unutturmayacağız!....

ŞEHiTLER

ANISINA FiDAN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal
Şahin Batı kampüsünde bulunan 15
Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanında
15 Temmuz’da yaşanan darbe
girişimi sırasında şehit olan Yozgatlı
12 şehit anısına fidanlar toprakla
buluşturuldu. Fidan dikim törenine
15 Temmuz şehit aileleri başta olmak
üzere, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, Yozgat İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, Hayırsever iş
insanı Bilal Şahin, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör
Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel
Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur Kölemen,
fakülte dekanları ve öğretim üyeleri
katıldı.
KAHRAMANLIK ABİDESİ
Geleceğimizin teminat altına
alınabilmesi için geçmişin hafızasının
geleceğe aktarılması gerektiğini
belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, “15 Temmuz kalkışması
bu hafızanın sürekli zihinlerde
olması gereken bir gece. Bir tarafı
ile ihanet ve alçaklık diğer tarafı da
Cumhurbaşkanımızın meydanlara
daveti ile birlikte kahramanlık abidesi
olan bir geceden bahsediyoruz.
Allah bugünleri bir daha yaşatmasın.
Eğer biz geleceğimizi teminat
altına almak istiyorsak bugünleri
unutmamamız lazım. Geçmişimizin
hafızasını geleceğe ve yeni neslimize
aktarmamız lazım. Bu tören ve fidan
dikme etkinliği bunun esasıdır.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet
diliyorum. Mekanları cennet olsun.
Onların yaptıklarının milyonda birine
eş değer değil bu yaptıklarımız.
Bir nebze olsun onların ailelerinin
gönüllerine su serpebiliyorsak ne
mutlu bize. Şehitlerimiz gelecek
nesillere aktarılırsa onlar için de
sembol şahsiyetler olacaktır. Bu
vesile ile şehitlerimize Allah'tan
rahmet gazilerimize hayırlı uzun
ömürler diliyorum” dedi.
TEK DÜŞÜNDÜKLERİ VATANDI
15 Temmuz şehitlerimiz başta

olmak üzere bütün şehitlerimize ve
ailelerine sahip çıktıklarını belirten
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, “Devletimizin büyüklüğü
burada ortaya çıkıyor. Vatanı,
milleti, mukaddesatı, ezanı bayrağı
için biz her zaman şehit verdik ve
şehit vermeye de devam edeceğiz
. Bugün de burada 15 Temmuz
gecesi hiçbir şey düşünmeden
şehadete koşan Yozgatlı 15 Temmuz
şehitlerimizin adına oluşturulan
hatıra ormanında fidanları toprakla
buluşturduk. Hatıra ormanımızla
birlikte şehitlerimizin ismini
yaşatacağız" şeklinde konuştu.
GÖNLÜMÜZE YAZDIK
15 Temmuz’u hatırlamak
ve unutmamak adına bir araya
geldiklerini kaydeden Vali Ziya
Polat, şunları kaydetti; “Biz
şehitlerimizi gönlümüze yazdık.
İnşallah dikilen fidanlarla da bu
bölge ve coğrafyaya köklerini
salacaklar. Onların isminin
yaşatılması ve unutulmaması adına
hatıra ormanımızda fidanlarımızı
toprakla buluşturduk. Tüm
şehitlerimizi unutmayacağız ve
unutturmayacağız.”
ŞEHİT EŞİNDEN TEŞEKKÜR
Çekerekli Şehidimiz Özgür
Gençer’in eşi de dikilen ağaçlar
için teşekkür etti. Eşinin anısının
yaşatıldığını kaydeden Esra Gençer,
“Şehadetinin 5. Yılında Özgür’ümün
anısına fidan ve çam dikimi için
bizleri Yozgat’ta misafir eden başta
Yozgat Valimiz sayın Ziya Polat’a,
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve tüm
yetkililere teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Esra Gençer,
buruk ancak gururlu olduğunu
şu ifadelerle anlattı; “Günlerden
15 Temmuz yârimin şehadeti.
Şehadetin böyle bir gecenin
sabahında onu bulması belki de
Gurur ve onurumuzdu evlatlarımla,
yaşamın her alanında şehadeti
yaşatan bir ölüm. Özgür’üm şehitti.
Milyonlar şahitlik etmişti şehadetine!
Acı, gözyaşı, gurur hepsi bir arada
şimdi.!” Eda DEMİREL

“UNUTMAYACAĞIZ”
Vali Polat, şehit aileleri ve gazilerle birlikte 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 5’inci yılı etkinlikleri
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen “15
Temmuz’u Unutma” konulu fotoğraf sergisi açılışına katıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın açılışını yaptığı sergiye şehit ve
gazi yakınlarının yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa
Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sergide 84 fotoğraf yer aldı. Devletin ve milletin el birliği
ile hainlerle mücadele etmeye devam edeceğini anlatan
Vali Polat, ülkemiz üzerinden oyunlar oynandığını ancak
birlik olarak bu oyunların üstesinden geleceğimizi söyledi.
Polat, ülkemiz üzerinden oynanan oyunlarla ve hangi terör
örgütü olursa olsun hepsiyle mücadele etmeye, gerekirse de
canlarını vermeye hazır oldukları sözlerine ekledi.
BİTMEYECEK BİR SAVAŞ
Hak ile batılın savaşının hiçbir zaman bitmeyeceğini
ve bu savaşta her zaman hak tarafında olacaklarını anlatan
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de “Geçmişte
atalarımız, bugün bizler, yarın da evlatlarımız vatan toprakları
için canını seve seve vermeye hazır. Bayrağımız inmeyecek,
ezanımız dinmeyecek. Bu vesileyle; 15 Temmuz’da bu kutsal
vatan için canını veren aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası
için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve

şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

Hain darbe girişimine karşı toplumun
tüm kesimlerinin verdiği ortak
demokratik tepki ve mücadelenin
öneminin altını çizerken, darbe
girişimini gerçekleştirenleri ve destek
verenleri bir kez daha lanetliyoruz. Bu
duygu ve düşüncelerle
15 Temmuz şehitlerimizle
birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle
gazilerimizi şükranla anıyoruz.
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15 Temmuz Yazgısı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Aynı edebi kelimelerle lanet ve şükür
kavramları üzerinden
milliyetçi bir duruş
sergilemekle, ihanetin bitmediği farklı
cephe, cenah ve şekillerle hala toplum
ve devlet hayatının

içinde olduğunu söylemek arasında gidip
geliyorum.Bazen deli
gönül, yazsan ne
olacak yazmasan ne
olacak, diyor!
Sahi, susmak mı
lazım.
Söz gümüşse sükut altın mı, inanın
bilemiyorum.
Geleneksel mi olmalı takvimlerdeki
15 Temmuz günü,
yoksa…
Evet sır o yoksa
bölümünde saklı kıymetli Yozgatlılar!
Yiğit yürekli, şehrimin güzel insanları.
Bu vatana öyle çok

şehit verdik ki, hangi
kapıyı açsanız, hangi
ocağa varsanız bir
şehit yakını çıkar
karşınıza.
Anadolu adlı bahçeye varsan, Şehit
çıkar şehit toprağı yarsan, diyorya
merhum Ozan Arif.
Yozgat işte o vatan
topraklarından bir
bölümünü oluşturuyor. 15 Temmuz…
Nasıl gerçekleşti, amaç neydi, 15
Temmuz’u hazırlayan nedenler, görünür-görünmez aktörler kimlerdi, ve daha
pek çok soru!

15 Temmuz bir
milletin kaderinin
yeniden keskin çizgilerle tayin edildiği
bir zaman dilimi.
Sonrasında devletimizin verdiği imtihan öylesine büyük,
öylesine derin ve zor
ki!
Bir gecece verilen
mücadelenin faturasını belki de yıllarca
ödemek zorunda kalacağız.
Dün FETÖ denilen
alçak yapı gitti, ya
da biz gittiğini zannediyoruz, farklı yapılar ortaya çıktı.
Farklı çehreler,

farklı yapılanmalar,
farklı siyasi yüzler,
farklı ticari yapılanmalar, farklı sivil
toplum kuruluşları…
Ve dahaları!
15 Temmuz’lar
aslında yeni ihanet
şebekelerinin gün
yüzüne çıkarılacağı,
bertaraf edileceği,
nefesinin kesileceği
zaman dilimleri olmalı.
Bir arada olmak,
karanlık geceyi renkli aydınlatmak, güç
bulmak, hatırlamak,
hatırlatmak…
Her biri olması
gerekenler, hatta

zaruret! Kalp kaygı
duymalı her vakit!
Ruh hissetmei o
gece hangi yüzlerin
sırtımızdan hançerlediğini.
Devletin yorgun
ve yoksun bırakıldığını.
Yıllarca oluşturulan
güç dengesinin bir
anda sarsıntıya uğratıldığını.
15 Temmuz’u
milletimizin basireti
ile attık ancak o gecenin yan etkilerini
aradan geçen yıllara
rağmen derinden
hissediyoruz.
O iz kolay silinme-

yecek! Ama kalplerde yer bulan acılar
sadece şehit ve gazi
aileleri tarafından mı
yaşanmalı.
15 Temmuz üzerinden güç bulmaya,
şekil ortaya koymaya, laylaylom bir
çehre çizmeye çalışanlara da müsaade
edilmemeli.
15 Temmuz bir
yazgı olmaz, kul
şükrünü bilerek yaşarsa! Bir kez daha
gecenin kahramanlarına minnet ve şükranlarımı sunarken,
Hak’ka yürüyenlere
rahmet diliyorum.

Direniş ve şahlanışın adı:

15 TEMMUZ
Bundan tam 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemiz hain bir
darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin geleceğine kastedenler,
silah zoru ile yönetimi ele geçirmeye çalıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan binler buna fırsat vermedi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
İLE BİR ARAYA GELDİ
Vali Ziya Polat, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik günü
dolayısıyla şehit ve gazi aileleri
ile öğle yemeğinde bir araya

geldi. Tüm şehitlere Allah’tan
rahmet gezilere de sağlıklı ömür
dileğinde bulunan Vali Polat, birlik
ve beraberlik vurgusu yaptı.

TANKLARA GEÇiT

VERMEDiLER
15 Temmuz darbe kalkışması
gecesinde Ankara’da tanklarla
ezilen araçlar Yozgat’ta
Cumhuriyet Meydanı’nda
sergileniyor. Geçtiğimiz
yılda Yozgat Cumhuriyet
Meydanı’na getirilen araçlar
vatandaşlar tarafından büyük
ilgi ile karşılanmıştı. Bu yıl da
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından iki araç Cumhuriyet
Meydanı’nda sergilenmek

üzere Ankara’dan getirildi.
15 Temmuz 2016 gecesinde
Ankara Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde bulunan İstihbarat
Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçları
Şube Müdürlüğü’ne ait olan iki
araç tanklarla ezilmişti. Yozgatlı
vatandaşlar tarafından ilgi ile
karşılanan araçlar Cumhuriyet
Meydanı’nda 22 Temmuz 2021
tarihine kadar sergilenmeye
devam edecek.

O kanlı gecede 251 vatan evladı şehit, 2 bin 193 kişi
ise yaralandı, gazi oldu. Canı pahasına sokağa çıkanlar,
vatan topraklarını kendi emelleri uğruna işgal etmeye
çalışanlara geçmişte olduğu gibi izin vermedi. Ömer
Halisdemir’ler, Beytullah Yeşilay’lar, Celalettin İbiş’ler,
Ayşe Aykaç’lar, Cennet Yiğit’ler, Fatih Dalgıç’lar, Gülşah
Güler’ler. Sivil, polis, asker, ev hanımı, iş insanı. Genç,

yaşlı, kadın, erkek, çocuk. O gün hiçbir ünvanın, mesleğin,
cinsiyetin önemi yoktu. Önemli olan tek şey özgürlüktü,
demokrasiydi, gelecekti. Her biri sadece inançla yola
çıkan 251 insan, 251 anne, 251 baba, 251 evlat. Kurşunların,
bombaların, şarapnellerin hedefi oldular ancak durmadılar.
Geleceklerini darbecilerin eline bırakmadılar.
Eda DEMİREL

“MiLLETiN ŞAHLANIŞI”
Yozgat Valisi Ziya
Polat, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli
Birlik günü dolayısıyla
bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz’u ‘milletin
şahlanışı’ olarak
niteleyen Vali Polat,
“FETÖ/PDY terör
örgütü tarafından planlı
olarak gerçekleştirilen
ve tarihin kaydettiği
en büyük ihanet
girişimlerinden biri
olan 15 Temmuz
gecesi aziz milletimiz,
Başkomutanımız
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın dirayeti
ve çağrısıyla, dilde
tekbir, kalplerde
sarsılmaz iman ile gök
kubbeden bayrağımızı,
minarelerden ezanımızı
dindirmeyerek darbe
girişimini püskürtmüş ve
bertaraf etmiştir” dedi.
Direniş sayesinde
ülkemizin yeniden
felaha kavuştuğunu
anlatan Vali Polat,
açıklamasının
devamında şunları
kaydetti; “15 Temmuz
milli iradenin vesayete,
cesaretin ihanete,
milletin hainlere galebe
çaldığı, insanlık tarihine
altın harflerle yazılmış
büyük bir demokrasi
mücadelesinin adıdır.
Bu mücadelenin ve
zaferin sahibi sizler
gibi vatanına sahip
çıkanlardır. 15 Temmuz
tıpkı İstiklal Harbimiz
gibi Türk milletinin
topyekun kıyamıdır,
dirilişidir, şahlanışıdır.
Anadolu toprakları
o gece bir kez daha
bize vatan kılınmıştır.
Allah’ın inayeti, milletin

dirilişi, yüz milyonlarca
kardeşimizin duasıyla
Türkiye yeniden felaha
kavuşmuştur.
15 Temmuz bize şu
hakikati bir kez daha
göstermiştir ki, bu millet
asil bir millettir. Bu
millet cesur, kahraman
ve hürriyetine canı
pahasına sahip çıkan bir
millettir. Bu millet vatan
söz konusu olduğunda
aynı safta buluşma
erdemi gösteren
necip bir millettir. Bu
millete hizmet etmenin
bahtiyarlığını yaşıyorum.
Asil Milletimiz; "Sahipsiz
vatanın batması haktır.
Sen sahip çıkarsan bu
vatan batmayacaktır."
Mısralarından aldığı
güçle, Çanakkale
ruhunu yeniden yaşamış
ve tarihe altın harflerle
yazılan bir direniş ve
diriliş öyküsüne, "15
Temmuz Demokrasi
Zaferi”ni eklemiştir.
Bu zafer vesilesiyle,
şanlı geçmişimizden
devralınan 15 Temmuz
ruhu mukaddes bir
emanet olarak korumaya
ve geleceğimizin
inşasına ışık tutmaya
devam edecektir. Bu
duygu ve düşüncelerle,
“Vatan yürekte başlayıp
şehadetle biter”
diyerek, şanlı tarihimize
destan yazan, mukaddes
kanlarıyla bu toprakları
bizlere vatan kılan
kahraman şehitlerimizin
aziz hatıralarının
önünde saygıyla
eğiliyor, üstün cesaret
ve fedakârlıklarından
dolayı gazilerimize ve
milletimize şükranlarımı
sunuyorum.” Eda
DEMİREL
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Anılarla Mazideki Yozgat – 73
Rahmetlik Babamla Geçen Anılarım -2
İSMAİL
CENAN
Bir gün hamile
gençbir kadın Şuayb’a
“Şuayb ben hamileyim, oğlum mu kızım
mı olacak” diye sormuş, Şuayıp ta biraz
düşündükten sanra
“senin aslan gibi bir
oğlun olacak” demiş,
kadın sevinmiş kocasına da haber vermiş
oda sevinmiş, yine
de bir doğum doktoruna gidip birde ona
ultrason filmi çektirip
bakalıp demişler, o zamanki kadın doktoruna

gidip muayene olmuşlar. Doktor da onlara
“senin kızın olacak”
demiş bunun üzerine
biraz üzülmüşler, tekrar başka bir doktora
da gitmişler muayene
olmuşlar oda onlara
aynısını söylemiş senin kızın olacak demiş
bunun üzerine biraz
üzülerek evlerine gelmişler. Aradan epey
bir zaman geçtikten
sonra kadın Şuayb’ı
görmüş , Şuayip sen
benim oğlumun olacağını söyledin bilemedin ben doktora gittim
kızımın olacağını söyledi hem de iki tane
doktora gittim ikisi de
kızımın olacağını söyledi demiş. Şuayıp ta
sen üzülme senin oğlun olacak demiş. Ara-

dan epey bir zaman
geçmiş, kadın doğum
yapmış kadının aslan
gibi bir oğlu olmuş, iki
tane doktorun bilemediğini Allah’ın veli
kulu Şuayip bilmiş bu
olay Yozgat ta gerçek
oldu. Bu olay Yozgat
ta defalarca anlatıldı.
Bu olayı bilmeyen kalmadı.
Şuayip Tekke Mahallesinde otururdu.
Sonradan Yerköy’e
taşındı. 1-12-2020 tarihinde rahmetli oldu.
Birde Şahinde vardı. Buna Yozgat halkı
çok takılır eğlenirdi.
Bazı insanlar Şahinde’ye para verir. Git
şu insana şöyle bir
hareket yap, böyle
bir hareket yap diye
tenbih ederlerdi. O da

ne bilsin gider aynısını
yapardı. Ona da kendini bilmezler kahkaha
ile gülerlerdi. Şeyh
Zâde Ahmet Efendi
Amca Şahinde’ye çok
iyi bakın o Allah’ın
sevdiği veli kullarından
çok iyi bir insan derdi.
Onu kesinlikle üzmeyin
derdi.
Bir de deli Mehmet
vardı. Ona da Şahinde
’ye yaptırdıkları hareketleri yaptırırlardı.
Para verirlerdi git şu
giden insana şöyle bir
hareket et böyle bir
hareket et derlerdi.
Kendileri de saklanıp
geriden izlerler gülerlerdi.
Bir de nane şekeri
satan garip Mehmet
vardı. Bu mahalle aralarında nane şekeri

Arif Taşdelen: 15
Temmuz vatan içindeki
hainleri hatırlatıyor.
Başka bir şey demek
istemiyorum.

yapardı.
Naneci Mehmet’in
öldüğünde Yozgat’ta
ne kadar halk varsa
hemen hemen çok büyük bir kısmı cenazesine katıldı. Cenazenin
bir ucu Sarıtopraklık’ta
bir ucu saat kulesinin
olduğu yerde idi. Hiç
kimsede görülmeyen
bir cenaze töreni oldu.
Allah gani gani rahmet
eylesin mekanı cennet
olsun.
Bugün ki anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya başka bir
makalede buluşmak
üzere yazımı Tevfik
Fikret’in Balıkçılar adlı
bir şiiri ile bitiriyorum.
Hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler.
TEVFİK FİKRET
BALIKÇILAR

Deniz dışarda uzun
sayhalarla bir hırçın
Kadın gürültüsü
neşreyliyordu ortalığa
Yarın küçük gidecek
yalnız öylemi balığı
O gitmek istedi; “
sen evde kal” diyor…
Ya sakın
O gelmeden ben
ölüsem
Kadın bu son sözle
Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle
Soluk dudaklarının
ihtizaz l haşirine
Bakıp süküt ediyorlardı, başlarında uçan
Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine
Dışarda fırtına gittikçe pür- gazab, cuşan
Bir ihtilaç ile etrafa
ra şeler vererek
Uğulduyordu….

iHANETi
HATIRLATIYOR!

Fethullahçı Terör Örgütünün
hain darbe girişiminin üzerinden
5 yıl geçti. Çamlık Gazetesi olarak
vatandaşlara ‘15 Temmuz size ne

Uğur Sağlamer: 15
Temmuz’da kadim
düşmanlarımız bir
antrenman yaptılar.
Acaba Türk Milleti hala
bir arada duruyor mu?.
Türk Milleti direncini
koruyor mu?. Kavga
olursa biz onları onlar
bizi döver mi dediler.
Uçağa tencere atıp hadi
in aşağı diyen millet ile
uğraşılır mı? Onun için
herkes ayağını Türk
Milletine karşı denk
almalı.

satar, bunun yanı sıra
yorgan iğnesi dikiş iğnesi yorgan ipliği, dikiş
ipliği filkete iğnesi çamaşır mandalı daha bir
çok şeyi yanında götürür mani söyleyerek
satardı.
Çok zeki iyi bir insandı. Manilerinden
aklımda kalanlar. Ben
millet vekili olursam
düz yolları viraj kel
başları tıraş edeceğim
derdi. Otobüsler içinde
Mercedes sanatkarlar
içinde Hamiyet Yüceses derdi. Vekiller
içinde Adnan Menderes, hamamcılar içinde
İlyas Gürses derdi.
Keçi b.kundan üzüm
hoşafı, eşek b.kundan
tulumba tatlısı diye
mani söyler mahalle
aralarında gezer satış

Seyfullah Karataş:
Ahlaksızların büyük bir
ceza almasını isterim. 15
Temmuz’da şehitlerimiz
oldu. Çok adi bir şekilde
geldiler. Söyleyecek
bir şey bulamıyorum.
Türkiye’ye en büyük
ihanet. Onları yapanların
kollarından kesmek
lazım.

hatırlatıyor?’ hatırlatıyor sorusunu
sorduk. Yozgatlıların 15 Temmuz’un
kendilerine ihaneti hatırlattığını
vurguladı. Şehitlere rahmet, Gazilere

Hasan Esmer: 15 Temmuz
büyük bir faciaydı. Ülkenin
birliğine, bütünlüğüne,
düzenine el koymak üzere
hani bir darbe girişimiydi.
Bazıları komplo diye
söylemler var. Onlarla
kesinlikle hiç alakası yok.
Hatta bu ihtilal bile değil.
Böyle bir ihtilal olmaz.
Biz ihtilallerde gördük.
Geçmişteki ihtilaller böyle
değildi. Halkın topu,
tüfeği, uçağı ile gelip halkı
bombalamak bulunmuş
değildi. Tamamen vatan
hainliğiydi. 250 tane şehit
verdik. Allah onların
mekanlarını cennet eylesin.

sağlık dileyen Yozgatlılar, ihanetin yıl
dönümünde dosta güven, düşmana
korku verdi.
Kadir GÖRGÜLÜ

Hakan Sönmez: 15
Temmuz benim için
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulduğu gündür.
Allah esirgedi. Ülkemizi
koruduk ve düşmanlara
vermedik. Çok şükür.
Şehitlerimize Allah
rahmet kalanlara sabır
versin. Allah bir daha
göstermesin.

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.

Bünyamin Arslan:
15 Temmuz bize
her şeyi hatırlatıyor.
Kalleşliği, şerefsizliği,
namussuzluğu, hainliği
hatırlatıyor.
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BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Bir taraftan da mahallî âyânlarla uğraşarak, onları birer birer
ortadan kaldırmanın
her türlü çaresine başvurur. Esbak Sadrazam Bozoklu Mustafa
Paşa’nın (d. 1640 v.
1698) oğlu Hüseyin
Bey’den Mamalu Aşireti’nin mukâtaasını bir
sene müddetle iltizam
suretiyle kiralar. Kiralamayı İstanbul’un
tensibi üzerine, gönderilen bir fermanla
Bozok’un işleri Ahmed
Ağa’ya havale edilir.
(Bkz. Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
a.g.m., s. 216.)
Ferman, Ahmed
Ağa’ya istediği gücü
getirir. Bu sayede,
diğer beylere karşı
gözle görülür bir şekilde üstünlük sağlamaya
başlar. Ancak, Mamalu
Aşireti mukataasının
asıl sahibi Bozoklu

Mustafa Paşa’nın oğlu
Hüseyin Bey, kiralamadan vaz geçip
bir sene dolmadan
mukâtaasını geri isteyince, “tabiî ki” mülkünü geri alamaz ve ailesinin başına gelmedik
kalmaz!
Yozgat ve civarında
çok iyi bilinen meşhur
“aygırı kısrakla avlarlar” hikâyeleri, bu tarihî hakikatin sırları ile
doludur! (Aygırın kısrakla avlanma meselesine dair geniş bilgi
için bkz. S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Böyle
Dedi Yozgat-Külliyât-ı
Letâif, İstanbul 2016,
s. 55-66.)
Ahmed Ağa, işleri
iyice eline almaya başlar. Bölgedeki nüfuzunu büsbütün arttırır.
İstanbul ile iyi geçinmesi, âsâyişi sağlayıp
huzuru temin etmesi,
ihtiyaç anında İstanbul’a et, cepheye de
asker ve zahire temin
etmek gibi vazifeleri
itina ile yerine getirmesi, civardaki âyânlar üzerinde üstünlük
kurmasını kolaylaştırır.
Bozok Sancağı Mütesellimleri, Sadrazam
Bozoklu Kara Mustafa

Paşa’nın câmi, medrese ve kütüphâne
(Divanlı’daki Sadrazam
Kara Mustafa Paşa’nın
eseri olan kütüphane, bilahire Sadrazam
Paşa’nın oğlu Hüseyin
Bey tarafından yeniden
yaptırılır, İstanbul’dan
yeni kitaplar getirtilelerek zenginleştirilir ve
kütüphane için vakıf
tesis edilir. İstanbul’da
bulunan bazı mülklerinin gelirinden bu kütüphaneye pay ayırtır.
Hüseyin Bey’in kardeşi
Süleyman Bey de,
tıpkı ağabeyi gibi, babalarının hayır eserinin
varlığını sürdürebilmesi için hizmetini sürdürür.) yaptırarak civarda bulunan mezraaları
külliyesinin etrafında
yerleştirmesiyle kurulmuş olan Divanlı
Köyü’nde otururlarken,
Ahmed Ağa ile birlikte,
idare, Yozgat’a taşınır ve Yozgat’ın şehir
olarak temelleri atılır.
(Ahmed Paşa, daha
paşa olmadan ağa diye
hüküm sürdüğü sıralarda Saray Köyü’nde bir cami yaptırır.
1753’te de şehir olma
yolu açılan Yozgat Köyü’nde Demirli Medre-

se’yi inşâ ettirip eserin
ayakta kalması için
vakıf tesis etmiştir.)
Ahmed Ağa, Bozok
Sancağı Mütesellimi
olup Bozok Sancağı
Voyvodalığı malikâne
suretiyle kendisine
tevcih edildikten sonra
bölgenin tartışmasız
hâkimi olur. Bundan
sonra, halka zulmeder,
can yakar ve çok kan
döker. Bozok’a ilâve
olarak, Tokat, Çorum,
Niğde ve Yeni İl’de
hâkimiyet tesis eder.
1761’de Sivas Valisi
olur. Ahmed Paşa diye
nam salmaya başlar.
Hırsı, arkası gelmez
hataları, yapılan şikâyetler ve hasımlarının
faaliyetleri üzerine
ertesi sene azledilir.
Bir zaman sonra affedilir ve tekrar ikbâle
kavuşur.
Güç, onu fevkalâde
şımartır. Bölgesindeki
ahalîye yeniden ezâ
cefâ etmeye başlar ve
çok ileri gider. Defalarca ihtar alır. Yapılan nasihatlara kulak
asmayıp bildiğinden
şaşmaz. Tabiî zulmün
sonu iyilik getirmez,
hemen ardından güneş
gurûb eder ve dün-

ya kararır. Saray, bu
işe artık bir son verir ve Ahmed Paşa’yı
1765’de idam ettirir.
Boynu vurulan Ahmed
Paşa’nın kellesi İstanbul’a götürülür. Gövdesi ise Câmi-i Kebir’in
yanındaki türbededir.
(Câmi-i Kebir’in Ahmed Paşa’nın oğlu
Mustafa Bey tarafından
yaptırılması 1779 tarihidir. Türbe ise hemen
ardından camiye ilâve
edilir. Dolayısıyla Ahmed Ağa’nın doğrudan
türbeye defni olamaz.
Ya, Câmi-i Kebir’in
yerinde kuzey istikamete doğru daha önce
bir cami vardı, yanında bulanan mezarlığa
1704’de Çapar Koca
Ömer Ağa, 1765’de de
Ahmed Paşa defnedildi. Sonraları da üzerlerine şimdiki türbe
yaptırıldı. Ya da, caminin ve türbenin yaptırılmasından sonra,
başka yerde bulunan
mezarlar şimdiki yerlerine nakledildi. Burası
da belli değildir. Çapanoğlu tarihinin karanlık
noktalarından birisi
de budur. Çözebilene
aşk olsun…) Ahmed
Paşa’nın boynunun

vurulmasından sonra,
muhallefatı zaptedilir
ve “Bozok Sancağı ile
Mamalu Türkmeni malikâneleri” geri alınır.
Diğer malları ve emlâki çocuklarına bırakılır.
Böylece, Çapanoğulları’nın Bozok ve çevresindeki idarî nüfuzu
sona erdirilir, ancak
malî ve iktisadî güçlerine dokunulmaz.
Babasının başına
gelenlerin ardından
hapis hayatına düçar
olan büyük oğlu Mustafa Bey, hapis olarak
tutulduğu yerden kaçar ve Mamalulara sığınır. Topladığı adamlarla eşkıya takibine
çıkar. Âsâyişi temin
için gayret eder. Hasımlarına karşı yavaş
yavaş harekete geçer.
Huzur, sulh ve sükûn
için gösterdiği gayretler İstanbul’un dikkatini çeker. Bu sayede,
Bozok Sancağı ve çevresinde kaybettikleri
idarî nüfuzları 1768’e
gelindiğinde yeniden
ortaya çıkar ve ailenin
gücünün kaynağını
meydana getiren Mamalu malikânesi tevcih
edilir. Kapısız leventlerle, huzuru bozan,

yağma ve talan peşine
düşen oymaklara göz
açtırmaması İstanbul’dan taltif görür.
Ancak Mustafa Bey,
tıpkı babası Ahmed
Paşa gibi ceberuttur,
çok kan döker. Babası
gibi, mahallî âyânları,
yani diğer bey ailelerini türlü tertiplerle
ortadan kaldırma yoluna gider. Bey aileleri
üzerindeki baskısını
sürdürür. Son direnişçi
ise Paşaköy Beyi Tokmak Hasan Paşazâde
İsmail Bey olur. Her ne
kadar İstanbul’a sık sık
keyfiyeti gönderdiği
şikâyet mektuplarıyla
arz etse de, (Ord. Prof.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.m., s. 221’de,
“Mustafa Bey o havalide nüfuzunu iyice
tesis ederek H. 1191,
M. 1774’de Bozok Mutasarrıfı olmuş ve bundan istifade ile epey
mezalim yapmıştır.”
dedikten sonra, Çapanoğlu Mustafa Bey’in
mezaliminden bahisle
hükûmete müracaat
eden Tokmak Hasan
Paşazâde İsmail Bey’in
bir şikâyet dilekçesinden bahseder.
DEVAMI YARIN

İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet
Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı.
Tek liste halinde seçime giren Bozok Esnaf
ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı
Şenol Ayaroğlu tekrar güven kazandı.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi
salonunda yapılan Genel Kurula Belediye
Başkanı Celal Köse, Ak Parti İl Başkanı Yusuf
Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı
Latif Altın, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik,
Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan ve esnaflar
katıldı.
Genel kurulun açılışında konuşan Bozok
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi
Başkanı Şenol Ayaroğlu, “Bir fidan toprağa
düşer sonra çınar yetişir” sözüyle 2016 yılında
kuruluşunu yapılan kooperatifin, bugün siz
değerli esnaflarımızla beraber büyük bir aile
olduğunu söyledi.
Ayaroğlu, “Sizden aldığımız bu destek ve
güvenle büyümeye devam ediyoruz. Kıymetli
esnaf kardeşlerim, 2016 yılında kurucusu
olduğumuz kooperatifin yaptığı çalışmalardan
kısaca bahsetmek istiyorum. 2016 yılında 2
milyon kredi kullanıldı. 2020 yılında 70 milyon
destek verildi. Esnafımıza yardımcı olduysak
ne mutlu bize. Tabi ki burada desteklerin en
büyük katkısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
ait. Ayrıca esnafın abisi Sayın Abdulkadir Akgül
desteklerini hiç esirgemedi” dedi.
SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ
2020 yılında hepimizin hayatına giren
salgın hastalıkla beraber bir takım sıkıntıların
doğduğunu belirten Ayaroğlu, “Bu sıkıntıların
atlatılması için bizlerde kooperatifimiz olarak
üzerimize düşeni banka şube müdürümüzle,
banka personelimizle yerine getirdik. Burada
yapılan desteklerden en önemlisi 25 bin TL
tutarında 6 ay ödemesiz kredi imkânı sunmamız.
Burada, ilimizde üyelerimize düzenli bir şekilde
hizmet ettik. 2016 yılında almış olduğumuz
emanetin farkındayız ve bu sorumluğun

bu üzerimizdeki soysal baskıyı, ekonomik
baskıyı, kişisel baskıyı ve rahatlama noktasında,
destek neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde
hamdolsun belediye meclis üyesi kardeşlerimle
birlikte oy birliğiyle alınan kararlarla bu
pandemi döneminde iş yeri katılan, kapanma
noktasına gelen esnaflarımızdan biz belediye
olarak kiracılarımızdan kira almadık. Hala da
almamaya devam ediyoruz. Bu süreçte tüm
oda başkanlarımızla birlikte hareket ettik.
Biz belediye olarak hiç kimseyi ayırmadık.
Burası ayırma makamı değil sonuçta. Burası
hizmet makamı. 2016 yılında kurulan genç
bir kooperatif. Ayakta kalmaz denilen bir
kooperatifti. 5 yılda 15 milyon TL kredi verirse
çok büyük iş yapmış olurlar denilen bir
kooperatifti. Allah’a hamdolsun ki şu geçtiğimiz
süre içerisinde 70 milyon TL kredi kullandırarak
bir rekora koştular. Kadir GÖRGÜLÜ

gereğini her zaman yapmaya da hazırız. Bu
zamana kadar beraber yürüdüğümüz yönetim
kadromuz ve siz değerli üyelerimizle yürümeye
ve büyümeye devam edeceğiz inşallah.
Bununla beraber her yıl yaptığımız yönetim
kuruluyla beraber 1’inci ay ve 2’inci ay arası
bütün esnaflarımızı tek tek gezip ziyaret etmeye
devam ediyoruz” diye konuştu.
Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Celal
Köse,
Yapılmakta olan Bozok Esnaf ve Sanatkârları
Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin olağan
kongresinin hayırlara vesile olmasını Cenabı
Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle de
kuruluşundan bu güne kadar görev yapmış
başta Şenol Ayaroğlu Başkanımız olmak
üzere yönetim kurulu üyelerimize şahsım ve
şehrimiz adına da teşekkür ediyorum. Değerli
Kardeşlerim Yozgat’ta esnaflık zor. Bizde bir
esnaf çocuğuyuz sonuçta. Belki de aranızda
sıkıntıya düşmemiş, uykusu bölünmemiş esnaf
arkadaşımız çok azdır. Bizim gibi nüfusu

az olan illerde esnaflık yapmak çok zordur.
Allah’a hamdolsun ki esnafımız ayakta kalmayı
başardı. Özellikle bu pandemi döneminde
çok zorlu bir süreçten geçtik. Pek çok
arkadaşımızın iş yerlerini kapatma noktasına
geldi. Sıkıntıya düştü, çileli bir hayat başladı.
Şükür ki Cumhurbaşkanımız, kıymetli, değerli
büyüğümüz Recep Tayip Erdoğan Beyefendi
ve Başkanımız Abdulkadir Akgül Beyefendinin
Yozgat’a verdiği önemden dolayı da Yozgat’taki
esnaf kardeşlerimize önce nefes kredisiyle
birlikte ve arkasından da Başkanımızla da
biraz önce görüştüm sadece bu Bozoktan 39
milyon TL. Yozgat Merkezde ki esnafımıza
destek olarak verilmiş. Önceki hafta bir
diğer kongredeydik. Orada da 100 milyon
TL’ye yakın bir kredi kullandırarak bu zorlu
süreci destekleriyle biraz rahatlatmış oldular.
Sıkıntıda mıyız? Sıkıntıdayız. Özellikle hizmet
sektörümüzde, kahvehane, lokanta, kafe, spor
işletmeleri, kuaförler gibi meslek grupları
sıkıntıya düştü. Biz bu sıkıntıyı ne kadar azaltırız,
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BAYRAMDA TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT!

66 NOKTADA

UYGULANACAK
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
9 günlük bayram tatilinin 16 Temmuz Cuma
akşamından itibaren başlayacağını belirterek,
seyahat edecek sürücüleri bayram öncesi
uyardı.
Yozgat il genelinde Kurban Bayramı
için 400 personel ile asayiş ve güvenlik
tedbiri aldıklarını vurgulayan İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, gazetecilere yaptığı
açıklamada; vatandaşların huzur ve güven
içerisinde Kurban
Bayramı tatilini geçirmesi için bir dizi
tedbir aldıklarını ifade etti.
Yozgat’ın konumu itibariyle Türkiye’nin
ortasında doğu ve batı illerinin kesiştiği
orta noktada bulunduğunu hatırlatan
Esertürk, doğu yada batı illerinden
seyahat eden sürücülerin Yozgat’tan
geçişi noktasında yorgunluk
belirtilerinin artacağını ve bu nedenle
sürücülerin mutlak suretle mola
vererek dinlenmeleri gerektiğine dikkat
çekti.
Bayram öncesi yollarda trafik
yoğunluğunun artmaya
başladığının altını çizen
İl Emniyet Müdürü
Esertürk, hareket halinde
iken cep telefonu
kullanılmasından mutlak
suretle kaçınılması
gerektiğini vurguladı.
Esertürk,"Sürücülerin
kazasız belasız
karayolunda
seyretmeleri
için gerekli
önlemleri aldık.
Geçmiş
yıllara baktığımızda
özellikle tatillerde
gidiş ve dönüşlerde
trafik kazaları meydana geliyor.

Bu nedenle 66 noktada trafik uygulaması
yapacağız.
Sürücüleri hız yapmaması, araç kullanırken
telefon kullanmamaları, emniyet kemerini
takmaları ve yorgun araç kullanmamaları
konusunda uyaracağız." dedi.
Amaçlarının cezai işlem uygulamak
olmadığını belirten Esertürk, "Amacımız
sürücülerimize cezai işlem uygulamak
değil. Vatandaşımızı sıkça uyararak güvenli,
sağlıklı ve mutlu bir şekilde Kurban Bayramı
geçirmelerini sağlamak ve herhangi
bir trafik kazasına karışmamaları için
çaba gösteriyoruz. Kazanın olmaması
için kurallara uymamız gerekiyor.
Sürücülerimiz, alkollü ve yorgun bir
şekilde araç kullanmaması, hız ve
hatalı sollamalardan kaçınmalarını
istiyoruz.
Özellikle uzun yoldan gelen
sürücülerimizi yolda durdurarak,
çay ikramında bulunacağız,
dinlendireceğiz ve içinde çeşitli
bilgi bulunan broşür
vereceğiz. Bayram
süresince 400
personel ile tedbir
alırken, 66 noktada
da 200 personel
görev yapacak."
diye konuştu.
Esertürk,
kurbanlık satış
noktalarında
da tedbir
aldıklarını,
vatandaşı
sahte para ve
dolandırıcılık
olaylarına
karşı sürekli
bilgilendirdiklerini ifade
etti.
IHA

SEVGi DOLU SERGi
Sevgi Evlerinde kalan çocukların
yapmış oldukları el ürünleri sergisi beğeni
topladı.
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve
Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri ile
birlikte sevgi Evlerinde kalan çocukların
yaptıkları el ürünleri sergisi açıldı.
Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Abdullah Neşeli, Halk Eğitim
Müdürü Abdullah Aydın, İl Sivil Toplumla
İlişkiler müdürü Hakkı Yurtlu, Ticaret İl
Müdürü İbrahim Aktaş, Yozgat Valiliği
Hukuk İşleri Müdürü Meryem Yazıtaş, Aile
ve sosyal Politikalar İl müdür Yardımcıları,
Sevgi Evleri Müdürü Serpil Ceylan ile
usta öğreticiler Safiye Karaaslan, Hatice
Doğruer ve Serap Kızılay katıldı.
Halk oyunu ekibinin gösterisi ile
başlayan program daha sonra sergi açılışı
ile devam etti. Halk Eğitim Merkezi usta
öğreticileri Safiye Karaaslan ve Hatice
Doğruer’in bir yıl boyunca sevgi evlerinde
kalan çocuklarla yaptıkları ürünlerin açılış
kurdelesi kesildi.
Açılışı yapılan sergiyi gezen Aile ve
sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah
Neşeli yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğü
olarak çocuk evleri sitemizde kalan

çocuklarla beraber 15 Temmuz Milli Birlik
ve demokrasi yılında çeşitli etkinlikler
düzenlediklerini söyledi.
Neşeli, “İlk olarak kahramanlarımızdan
Niğdeli Ömer Halis Demir’in kabrini
ziyaret ettik. Daha sonrasında salon
programları ve sergilerle bu günü
kutlamaya çalışıyoruz. Bugün burada 15
Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan
vahşeti resmeden fotoğraflar var. Hain
darbe girişiminin unutulmadığını ifade
etmeye çalışıyoruz” dedi.
Aynı zamanda çocuklarımızın Halk
Eğitim merkezi usta öğreticileriyle sene
içerisinde yapmış oldukları el ürünleri
sergisini açtıklarını belirten Neşeli,
“Bu sergiyle kendi yeteneklerini ortaya
koyup güzel eserler çıkardılar. Buradaki
yapmış oldukları eserler beğenilir ve
yapmış oldukları çalışmalar takdir toplar.
Bu serginin açılmasında emeği geçen
halk Eğitim Merkezi Müdürü ve usta
öğreticilerine teşekkür ederim” diye
konuştu. Sergi açılışı sonrasında salon
programında usta öğretici Serap Kızılay
yönetimindeki öğrencilerin şehitler için
hazırladığı gölge gösterisi ile program
sona erdi. Kadir GÖRGÜLÜ

ASIRLIK CESME
KURUMAYA YUZ TUTTU
Son yıllarda, yeterli ve mevsiminde
yağmayan yağışlar sonunda kendini gösteren
kuraklık her alanda hissediliyor. Dere ve öz gibi
çağıl çağıl akan sulara hasret kalan doğanın
yanı sıra, insanoğlu da hasret kaldığı yüzey
sularını, kuyu ve derin kaynaklardan temin
etme yoluna gidiyor. Özellikle karakış olarak
bilinen Aralık ayından itibaren yeterli kar yağışı
olmayınca, ilkbaharda çağlayan su kaynaklarına
da rastlanılamıyor.
Hele hele asırlardır lülelere sığmayıp çift
lülede akan çeşmeler de oldukça azalmaya
yüz tuttu. "Rahmetli babamın seferberlikte
yaptırdığı ve oluklara sığmayan bu çeşme,
en kötü günlerini yaşıyor" diyen seksen üç
yaşındaki Mehmet Yurtlu, su kaynaklarının
azaldığını içini dökerek anlattı. Adeta köy ile
özdeşleşen, şairlerin mısralarında yer edinen
ve meşhur bol ve soğuk suyuyla nam salan
” Kör Ahmet’in Pınar”, (namı diğer Yukarı

Ülkemiz tam 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi
demokrasimize karşı yapılan hain bir saldırı ile
karşı karşıya kalmıştır. Halkımızın demokrasimize
sahip çıkması ile engellenen bu darbe girişimini
bir kez daha şiddetle kınıyor ve demokrasi
şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Akdağmadeni
ilçesinin Körük
Köyü’nde
bulunan asırlık
çeşme kuruma
tehlikesi ile
karşı karşıya

Pınar) köy halkının olmazsa olmazı özelliğini
taşıyor. Akdağmadeni ilçesinin Körük Köyü’nde
yaşayan Mehmet Yurtlu “ Bu pınar, rahmetli
babam, nam-ı meşhur Kör Ahmet’in, seferberlik
yıllarında 1900’lü yıllarda yaptırdığı ve köyün
içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamaktadır.
Ne var ki şimdilerde özellikle bu yıl beşte bir
oranında azaldı. Köylü bahçesini bostanını
bu pınardan karşılıyor. Bu çeşmenin suyunun
azaldığını görünce, rahmetli babamı hatırlıyor
onun hayratını yaşatamamayı içime dert
ediyorum ama elden de bir şey gelmiyor. ”
diyerek, köy halkının da susuzluktan çektiği
sıkıntıyı dile getirdi. Köy Muhtarı Sezer Kanak
da,” artık yüzey sularına hasret kaldık, ne
derelerde su var ne de özlerde” diyerek,
köydeki su kaynaklarının azaldığına dikkat
çekerek, toprağın derinlerinden gelen çeşme ve
kuyu suyu kaynaklarının da azaldığını vurguladı.
Haber Merkezi
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Darbeye Darbe 15 Temmuz

AKiF
REÇBER
Tarih 15 Temmuz 2016
akşam evimde haberleri
izlerken bir televizyon
kanalında askerin İstanbul Boğaziçi köprüsünü
kapattığı son dakika olarak geçtiğini gördüm. Bir
mühlet sonra televizyona
düşen görüntülerde ordunun yönetime el koyduğu bir asker tarafından
açıkça söyleniyordu bu
korkunç söylem karşında
irkilmekle birlikte hemen
sosyal medya hesabımdan
İstanbul’da asker sokağa
inmiş Ülkemin geleceği
adına korkuyorum diyerek
bir mesaj attım. Bunun
üzerine birkaç arkadaşım
yorum getirerek “korkma
bir şey olmaz” söylemleriyle yazışırken hemen
ardından yine televizyonda
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçelinin her türlü başkaldırıya karşıyız ve seçil-

miş iktidarın yanındayız
mesajı geçiyordu. Bunu
görür görmez yine sosyal
medya hesabımdan bunun
bir darbe girişimi olduğunu
yayınlayarak Ülkücü ve
vatansever kardeşlerimi
Kızılay’a demokrasi ve milli
iradeye sahip çıkma adına
çağrı yaparak hemen yola
çıktım.
Yanımda bir arkadaşım ve oğlu vardı hızlı bir
şekilde ulaşalım diye bir
yandan kornaya basıyor
bir yandan taksicileri uyarıyor bir yandan dolmuş
ve otobüs şoförlerine
darbe oluyor herkese
ve tüm arkadaşlarınıza duyurun diyerek yol
alırken Tuzlu çayır dört
yola geldiğimizde darbeci
sever vatan hainleri ateş
yakmış Cumhurbaşkanına
ağza alınmayacak küfürler savuruyor arabasında
Türk Bayağı olan herkese
kurşun sıkıyorlardı arkadaşımın oğlunun “vurulduk
abi vurulduk” diye bağırmasıyla oradan hızlı bir
şekilde uzaklaştık Allaha
şükürler olsun ki hiç birimize bir şey olmamıştı.
Kızılay’a vardığımızda
meydan vatan sevdalısı
Ülkücü kardeşlerimizin
tekbir sesleri ile inliyor

sayımız her ne kadar azda
olsa tank ve askeri araçları
göndermemek için her
türlü mücadele veriliyordu.
İki tane tank ve iki üç
askeri araçla mücadele
ederken üzerimizden F16
jetlerinin alçak uçuşları
milletin kulaklarını patlatacak dereceye getiriyordu. Halk otobüsleri ve
taksiciler ve halk arabaları
ile yolları tıkıyor tankların
amacına ulaşmaması için
gideceği istikamet engellenmeye çalışılıyordu. Saat
12;30 gibi Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırması ile Şanlı Bayrağını
kapan geliyor meydandaki
sayımız yüz binlere ulaşıyordu.
Askeri araçla gelen ve
hiçbir şeyden haberi olmayan erler teslim oluyor ve
emniyet güçlerine teslim
ediliyordu. Bunu gören
tankın üzerinde ki vatan
haini aklını fikrini satmış
subay hırçınlaşıyor ve tankı milletin üzerine sürüyor
onlarca insanı eziyordu.
Ezilmekten kurtulmak için
insanlar ölümü pahasına
kendilerini köprüden atıyorlardı.
Her türlü ihanete
rağmen demokrasi kahramanları bir adım geri

atmıyor darbecileri durdurmak için canından
oluyor yaralanıyor ama
kimse geri gitmeyi korkmayı aklına getirmiyordu.
Ankara emniyetini bombalayan hainler halkı da
taramaktan geri durmuyor
onlarca insanın ölümüne
sebep oluyorlardı.
Sabah olduğunda arabama iki kurşunun isabet
ettiğini gördüm. Bir Şehit
kardeşli olarak Şehit olmak isterdim ama Allah
bizlere ne Şehitliği neden
Gaziliği layık gördü
NE OLURSA OLSUN
VATAN SAĞOLSUN
HER TÜRK ASKER
DOĞAR, ŞEHİDİM CENNET
KOKAR,
Türk Askeri olmak bir
şereftir, Türk askerine
komuta etmek ise daha
büyük bir şereftir. Bu
Şerefi bilmeyen ve üstünde Malazgirt'ten Domaniç'e, Çanakkale’den
Sakarya’ya, İstanbul dan
dan Viyana’ya, Yozgat’tan
Urfa’ya, Tunus, Yemen,
Bağdat, Mekke, Medine
ye kadar destan yazarak,
Bayrağına Kanının rengini
katarak, Türk askeri olma
ve üniformasını taşıma Şerefini anlamamış, birisinin
tasmasını takmayı tercih

YOZGAT’TA VAKA

SAYISI DÜŞÜYOR!
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
haftalık vaka sayısını açıkladı. Yozgat’ta 6
Temmuz’da 100 bin nüfusa karşılık gelen
bir haftalık toplam vaka sayısı 45,34 iken, 14
Temmuz’da 100 bin nüfusa karşılık gelen bir
haftalık vaka sayısı 24,58’e düştü.
Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Sağlık

Bakanı Dr. Fahrettin Koca , “İllerimizde
100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık
toplam vaka sayısını gösteren insidans
haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz.
Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz
olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.”
İfadelerine yer verdi. Murat KARATEKİN

edenler "Hain Köpekler"
(Bu arada Köpeklerden
de özür diliyorum, çünkü
köpek bile yediği kaba
ihanet etmez). Ben size
acımıyorum, zaten cezanızı layığınızı bulacaksınız bu
dünya ve ahrette de inşallah, ama sizin ailelerinize
üzülüyorum, onlar nasıl
çıkacak toplum içine, düne
kadar babam, eşim, oğlum, dayım, amcam asker
derken göğüsleri kabaran
bu aileler şimdi ne diyecekler.
Onlara nasıl bir miras
bıraktığınızın farkında
mısınız acaba? ...
Bir iki kelamda evinde
oturup ve tatil bölgesinde şezlongundan asker
dövülüyor kesiliyor diyen
hain evlatlarına söylemek
istiyorum. 250 Demokrasi
ve Milli İrade Şehitlerini
görmeyip aslı olmayan haberler ile Demokrasi kahramanlarının yaptığını ve o
kahramanlığı küçümseme
yoluna gittiğini ibretle öğrendim kimse şunu unutmamalıdır ki ben sizleri ve
sizin gibi düşünen insan
müsvedderini her zaman
bir darbeci sever olarak
lanse edeceğim hayatım
boyunca aklımda da öyle
kalacaksınız ben ve bu asil

millet sizin de bu kahpeliğinizi unutmayacak.
Tiyatro, senaryo, orta
oyunu, kumpanya diyen
gezi zekâlı entel dantel,
selfi klavye jonjonlarına,
sözde çevreci artistlere,
Eğer bu darbe kalkışması sizin istediğiniz gibi
gerçekleşseydi Bugün o
Kızılay da, İstanbul da siz
kutlama yapıyor olacaktınız, ama Şükürler olsun ki
olmadı, olmayınca şimdi
tiyatro senaryo oldu dimi.
Bugüne kadar Din, Bayrak, Vatan, İnançları uğruna Şehit olmuş, sofrasında
bulduğu bir dilim somuna
sonsuz şükür eden, garip,
yoksul evinizi, çöpünüzü,
bahçenizi temizlettiğiniz,
onun oyuyla benim oyum
bir mi diyerek aşağıladığınız, tahsil görme şansı
bulamamış, ama gerektiğinde de canını bu vatana
vermekten kaçınmamış,
bu topraklara canıyla can
katan aziz Şehitlerimizin kazandığı bu Cennet
Vatan da sefa sürdünüz,
yediniz, içtiniz yedikçe
kudurdunuz, daha çok
istediniz bir türlü doymadınız, ama ağlamaktan
şikâyet etmekten de, geri
durmadınız, varın siz sürün sefasını sayılı gün gelir

geçer, hidayet de, mülk de
Allah'tan hiç gocunmadık
fakir garip gureba olmaktan, mükâfatı da, hesabı
da ahirete saklamaktan.
Ama içinizde biraz vicdanınız, merhametiniz edebiniz
ahlakınız maneviyatınız
olsun.
Size de yazıklar olsun.
İşte 15 Temmuz akşamı böyle bir akşamdı
ihaneti ve kahramanlığı
millet aynı anda yaşamış
ülkenin geleceği ve bekası
için canını malını ortaya
koymuştu işte asil Türk
Milleti buydu birleşince
neler yapacağını tüm Dünyaya göstermişti.
Demokrasi ve Milli
İrade adına 15 Temmuz
akşamı Ankara ve İstanbul
da her türlü mücadeleyi
veren canını veren Şehitlerimizi minnetle anıyor yaralı kardeşlerime Allah’tan
acil şifalar diliyorum.
Tüm demokrasi ve milli
irade kahramanlarını selamlıyorum.
İMAN FERASETLE
ANLIK REFLEKSTİR!
Akif REÇBER
23/072016 Ankara.
Yazıma Desteğini esirgemeyen İshak Sarı kardeşime sonsuz teşekkür
ediyorum.

YOZGAT'TA
ÜRETILEN
KEKLIKLER
KIRIKKALE'DE
DOĞAYA
BIRAKILDI
Kırıkkale'de yaban hayatının korunması ve
canlandırılması maksadıyla ilçelerde uygun
şartlara sahip 10 köyde doğaya 250 kınalı
keklik salındı. Sahip olduğu coğrafi konumu
ve Kızılırmak havzası üzerinde bulunmasının
yanı sıra orman arazilerinin sağladığı uygun
ortamlar nedeniyle Kırıkkale, yaban hayatı
açısından önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda
kentte yaban hayatının korunması amacıyla
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma
Komutanlığınca çeşitli projeler yürütülüyor.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre,
Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kırıkkale
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ortaklığında bölgede nadir bulunan kuş
türlerinden kınalı keklik popülasyonun

artırılması amacıyla program düzenlendi.
Yozgat'ta bulunan üretim tesisinden getirilen
250 kınalı keklik, Balışeyh, Keskin, Sulakyurt ve
Delice ilçelerinde uygun şartlara sahip 10 köyde
doğal ortamına bırakıldı.
Doğaya salınan kınalı kekliklerin ortamlarına
adaptasyonu takip edilerek koruma altında
tutulacak. Denetim ve kontrol faaliyetleri de
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa
ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve
Milli Parklar Ekipleri tarafından yapılacak.
Öte yandan, kınalı kekliklerin yasa dışı bir
şekilde avlanmasının önüne geçilmesi için
bölgedeki tüm avcılara ve vatandaşlara da
gerekli eğitimler verilerek ikazlarda bulunuldu.
İHA

Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz
olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihindeki karanlık
gecede başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanımız, Başbakanımız,
Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve necip milletimiz, darbecilere
karşı onurlu ve güçlü duruş sergileyerek, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük
Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmışlardır. Tehditler ve
bombalama şeklinde sergilenen şiddet, Türk Milletinin çelikten iradesini kıramamış ve
darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için cani
pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes
değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm
gazilerimize şükranlarımı sunuyorum
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iLK KEZ SAHA iLE TANIŞTILAR

Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla Yozgat Belediyesince
“15 mahalleye 15 halı saha projesi” kapsamında 10 halı saha tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Şampiyona

tebrik

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim
Parlak, Şırnak’ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kickboks Şampiyonasında 55 Kilo Genç Bayanlar’da
Şampiyon olarak Milli Takıma seçilen Yozgat
Belediyesi Bozokspor Kulübü sporcusu Betül
Zararsız’ı kabul etti. Parlak, Şampiyon sporcuyu
tebrik ederek Milli Takımda başarılar diledi.
İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kulübü sporcusu Betül Zararsız’a
çeşitli hediyeler takdim etti. Murat KARATEKİN

Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından
10 mahalleye 10 halı saha projesine Yozgat
Belediyesi de 5 mahalleye 5 halı saha
ekleyerek destek verdi.
Çalışmalara biran önce başlayan Yozgat
Belediyesi, 10 halı sahayı tamamlayarak
vatandaşların hizmetine açtı.
En kısa sürede tamamlanacak 5 halı
saha ile 27 mahallesi bulunan kentte halı
saha olmayan mahalle kalmayacak.
Halı saha hayalleri gerçeğe dönüşen
çocuklar ise tamamlanan modern halı
sahalarda futbol oynamanın heyecanını
yaşıyor.
HALI SAHA YAPILAN MAHALLELER
Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan
halı sahalar ile halı sahası olmayan mahalle
kalmadı. Bazı mahaller ise ilk kez halı saha
ile tanıştı. Halı Saha yapılan mahalleler ise
şöyle; “Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi,
Agah Efendi Mahallesi, Mutafoğlu
Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yukarı Çatak
Mahallesi, Yenicami Mahallesi, Bahçeşehir
Mahallesi, 2 Nolu TOKİ, Eskipazar
Mahallesi, Tuzkaya Mahallesi, Divanlı
Mahallesi”
HENÜZ BELİRLENMEDİ
Yozgat Belediyesi toplam da 15 halı
saha yapacak. 11 halı sahanın yerini
belirleyen Yozgat Belediyesinin diğer 4 halı
sahayı yapacağı yer belirleme çalışmaları
ise sürüyor. Belediye, 4 halı sahanın da
yerini belirledikten sonra o yerlere de halı
sahaya buluşturacak. Murat KARATEKİN

Demokratik düzenimizi hedef alarak ülkemizin bekâsını,
Devletimizin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliğimizi
parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade
tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf
edilişinin 5’inci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz.
FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlı olarak gerçekleştirilen
bu hain darbe girişimine, aziz milletimiz tek yürek olup tıpkı
Çanakkale’de, İstiklal harbinde olduğu gibi topyekûn vatan ve
bayrak aşkıyla dolu sineleriyle cansiperane karşı koymuş bu
hain şer odaklarına karşı iman dolu sineleriyle adeta çelikten bir
set oluşturarak ülkemizin birlik ve beraberliğine ve milletimizin
istiklaline kast edenlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi
aziz milletimizin kahraman evlatları Sayın Cumhurbaşkanımızın
çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer
almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri
geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır
olduğunu göstermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nde Demokrasi Destanı’nı yazan bütün kahramanlarımızı
gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan aziz
şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilik
şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi
sunuyorum.

O gece yeniden canlanan 'Çanakkale Ruhu’yla bir direniş
ve diriliş öyküsü yazan bu milletimin bir ferdi olmaktan
büyük bir gurur duyuyorum. Evlatlarımıza bırakacağımız
onurlu ismimizin yanına o geceki mücadeleyi de bir
şeref madalyası olarak bırakacağımızın gururuyla, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz
Destanını yazan bütün kahramanları gönülden yâd
ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya da söz
veriyorum. Milleti, Vatanı, Bayrağı uğruna canını veren
tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi
bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize
şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.
Vatan size minnettardır.

Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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