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YOZGAT iCiN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çamlık TV’ye konuk oldu

BAYRAK YARISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, Yozgat’ın son 18 yılda önemli
yatırımları aldığını belirterek, “Biz bundan sonra da elimizden geleni, üzerimize düşeni

yapacağız. Bu bir bayrak yarışı. Önemli olan insanlarımıza layık olabilmek” dedi.

YETERLİ DEĞİL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, Yozgat’ın dünyaya açılan
kapısı Çamlık TV’ye konuk oldu. Tarık
Yılmaz ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Ramazan Özel programına konuk
olan Oktay, hem ülke hem de Yozgat
gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Oktay, yapılan çalışmaların hiçbir
zaman yeterli olmadığını hizmetlerin
devam edeceğini söyledi. Hizmet
anlamında yapılanların her zaman az
olduğunu ve bu anlamda daha fazla hizmet
yapmak için çalıştıklarını ifade eden Oktay,
tüm siyasilerin, dönemin bakanlarının
milletvekillerinin hizmet süreleri içerisinde
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini
anlattı. >>> 3. SAYFADA
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KAMPANYA
BAŞLATILDI
Şefaatlili hemşerimiz Emre Avşar, SMA hastası
oğlu Yiğit Alp için destek bekliyor. >> 7'DE

TİCARET BORSASINDAN
BOZULMAYAN GELENEK
Yozgat Ticaret Borsası
Ramazan ayında yardımlarına
devam etti.
Yozgat Ticaret Borsası,
bu Ramazan ayında da
yardımlarına devam etti.
Hazırlanan 80 bin TL
değerindeki 800
adet gıda paketi
ihtiyaç sahiplerine
mübarek
Ramazan
ayında
ulaştırıldı.
>> 5'TE

BAŞER, DEVAM EDiYOR

"SAĞLIK ALT YAPISI SAĞLAM"
Türkiye'nin sağlık alt yapısı
korona virüsle mücadeleye elverişli.
Şehir hastaneleri bu mücadelede
önemli rol oynuyor.
Sağlık Bakanlığımız başta
olmak üzere aldığımız tedbirler
çerçevesinde tüm bakanlıklarımız,
güvenlik güçlerimizle birlikte
çok yoğun bir şekilde bu işle
ilgileniyoruz.
Aldığımız tedbirlerle birlikte
Türkiye'nin son 19 yılına
baktığımızda kurduğu güçlü sağlık
altyapısıyla birlikte, salgının iniş ve
çıkışlarında sağlık altyapısı olarak bir
sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanelerimiz
buna elverişli durumda. >> 3'TE

Yozgatlı Yiğit Alp yardım bekliyor

REKOR iZLENME
Çamlık TV yine yapılmayanı yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat
Oktay’ın konuk olduğu Ramazan Özel programını
iki ayrı platformda 100 bin kişi izledi. >> 3'TE

Kurban olduğumun

memleketi

TARIK
YILMAZ

Tarık Yılmaz'ın köşe yazısı
3'üncü sayfada

tryilmaz@gmail.com

“YOZGAT’I MiSAFiR

ETMEK iSTERiZ”
Yunanistan Rodop
İli Yassıköy Belediye
Başkanı Önder
Mümin, Çamlık TV’de
yayınlanan Ramazan
Özel programına konuk
oldu. Mümin, "Yozgat'ı
misafir etmek isteriz"
diye konuştu. > 4'TE

AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer,
Seçim İşleri Başkan
Yardımcılığı’na yeniden
atandı. Başer, önceden
olduğu gibi Türkiye’nin
en geniş seçmen kitlesi
sahip Marmara
Bölgesi’nden
sorumlu olacak.
>>> 5'TE
Şehit Polis Özel Harekat Memuru Ahmet Alp
Taşdemir'in Babası İbrahim Taşdemir ;

“BiZi TESELLi EDEN ŞEHADET”
Şehit Polis Özel
Harekat Memuru Ahmet
Alp Taşdemir'in Babası
İbrahim Taşdemir, Çamlık
TV’de Tarık Yılmaz ve Basri
Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu
Ramazan Özel programına
konuk oldu.
Şehit Özel Hareket
Polisi oğlu Ahmet
Alp Taşdemir’i
anlatan baba
Taşdemir,
oğlunun
2017 yılında
Diyarbakır’da
şehit
olduğunu
söyledi.
>> 2'DE
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Zekat Malı Temizler, Çoğaltır

AHMET
SARGIN
Zekât; lügat manası
olarak temizlik, bereket, çoğalma, güzel
övgü manalarını taşır.
Dini ıstılahta ise;
“Bir malın belli bir miktarını, belli bir zaman
sonra hak sahibi olan
bir kısım Müslümanlara Yüce Allah'ın rızası
için vermek tasadduk
etmektir.
Zekât, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine de delalet
eder. Bundan dolayıdır
ki, zekâta “sadaka”da
denmiştir.
İslâmın beş şar-

tından birisi de zekât
vermektir. Hicretin
ikinci yılında oruçtan
önce farz olmuştur.
Mal ile yapılan ibadettir. Zekât, dini ölçülere
göre zengin olan Müslümanların seneden
seneye malının ve
parasının kırkta birini
fakir olan Müslümanlara vermesidir. Zekât,
Kur'an-ı Kerim'de namaz ile birlikte otuz
yedi yerde zikredilmiştir.
Zekâtın üzerinde bu
kadar çok durulması
onun dinimizde büyük
önem taşıdığını göstermektedir.
Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı
fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde
şefkat ve merhamet
duygularını geliştiren
bir ibadettir. Zekât
sayesinde fakirlerin
kalbindeki haset ve
kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yar-

dım eden zenginlere
karşı sevgi ve saygı
meydana gelerek toplumda birlik, kardeşlik
kuvvetlenmiş olur.
İslâm Dini, toplumun dertlerini tedavi
eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar
getirmiştir.
Allah'ın emri olan
zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir.
Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini
sağlar.
Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan,
kötü insanların zararından Allah korur.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
"Mallarınızı zekât ile
koruyunuz." Zekât,
Müslümanlıkta samimi
olup olmadığımızın da
bir ölçüsüdür.
Zekâtını veren;
Allah'a kullukta samimi
olduğunu göstermiş,
kendisine bu zenginliği
veren Rabbine karşı

teşekkür vazifesini yerine getirmiş olur.
Zekâtını veren zengin, fakirlere yardım
eden, yoksulların yüzünü güldüren sevimli
ve faydalı insandır.
Zekât mali bir ibadettir.
Ayet-i kerimenin
işaret buyurduğu gibi
malı temizleyen bir
ibadettir. Kim bu konuda cimrilik yaparsa
kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.
Peygamber Efendimiz (sav) zekâtın farz
olduğunu şu hadis-i
şerifi ile bizlere bildirmiştir; “İslâm dini beş
esas üzerine kurulmuştur:
Allah'tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü
olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak,
zekât vermek, hacca
gitmek ve ramazan
orucunu tutmak”.
Efendimiz (sav) buyu-

ruyorlar ki; “Mallarınızı
zekâtla koruyunuz,
hastalarınızı sadaka
ile tedavi ediniz, bela
dalgalarını da dua ve
yalvarışla karşılayınız”
farz bir ibadet olan
zekât insana ahretteki faydasının yanında
dünya da faydalar sağladığı aşikârdır
Zekât Allah'ın nimetlerine karşı bir
şükran borcudur.
Zekâtını veren Müslüman şöyle düşünür:
“Elde ettiğim bu varlık,
bana Yüce Allah'ın ihsanıdır.” Nice insanlar
vardır ki, daha güçlü
ve daha bilgili oldukları
halde bu mal varlığından yoksun bulunuyorlar. Bunun için ikram
ve ihsanı sonsuz olan
Yüce Allah'ın nimetlerine karşı şükretmek
gerekir, işte bu şükür,
farz olan zekâtın ödenmesiyle yerine getirilmiş olur
Zekat Miktarı: ko-

yun ve keçide kırk,
sığır ve mandada otuz,
devede ise beşte birdir..
Altın için nisâbı 81
gram, gümüş için ise
nisâb 561 gramdır. Altın ve gümüş için nisâb
sabit ise de (kırkta bir)
hayvanlarla ilgili nisâb
ve verilecek zekât
miktarı sayı arttıkça
değişir.
Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma
ve kâfire zekât verilmez.
Fakir olmak şartıyla
geline, kardeş, hala,
amca, dayı, teyze gibi
akrabaya, damada,
kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere,
üvey çocuğa zekât
verilir.
Eğer salihseler,
yakın akrabaya zekât
vermek, daha çok sevap olur.
Hayır kurumlarına
zekât verilmez. Mücte-

hid imamların hiçbiri,
(Hayır kurumlarına
zekât verilir) dememiş
ve bu konuda icma
hâsıl olmuştur.
Durum böyleyken,
çeşitli kurumlar, zekât
fonu diye bankaya bir
hesap numarası açıyorlar yahut makbuzla
para topluyorlar. Bu
yolla verilen paralar
zekât yerine geçmez.
Zekât verilecek kimseyi araştırmak gerekir,
zan üzerine zekât verilmez.
Zengine, ana baba,
evlat gibi yakına veya
Müslüman olmayana
zekât vermek sahih
değildir. Zekât vermek için salih akraba
tercih edilmeli, çünkü
zekâtı, salih olan fakir akrabaya vermek
daha sevapdır. Hadis-i
şerifte, (Fakir akrabası
varken, başkalarına
verilen zekâtı, Allahü
Teâlâ kabul etmez)
buyruluyor.

Şehit Polis Özel Harekat Memuru Ahmet Alp Taşdemir'in Babası İbrahim Taşdemir ;

“BiZi TESELLi EDEN ŞEHADET”
Şehit Polis Özel Harekat Memuru Ahmet
Alp Taşdemir'in Babası İbrahim Taşdemir,
Çamlık TV’de Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın
hazırlayıp sunduğu Ramazan Özel programına
konuk oldu. Şehit Özel Hareket Polisi oğlu
Ahmet Alp Taşdemir’i anlatan baba Taşdemir,
oğlunun 2017 yılında Diyarbakır’da şehit
olduğunu söyledi. Taşdemir, evlat acısının çok
büyük olduğunu ancak evlatlarının Şehadet
mertebesi ile ödüllendirilmesinin kendilerini
teselli ettiğini söyledi.
PEYGAMBER EFENDİMİZ ANLATIYOR
İzmir Selçuk ilçesinde İsa Bey Camii’nde
imam hatip olarak görev yaptığını anlatan
Taşdemir, “4 çocuk sahibiyim. En büyük
oğlum Ahmet Alp Taşdemir, Özel harekât
polisiydi. 3 Kasım 2017’de Diyarbakır’da
bir hücre evi baskını sırasında şehit oldu.
Teröristin eşini ve çocuklarını evden tahliye
ederken yani bir çatışma sırasında teröristin
eşi ve çocukları zarar görmesin diye evden
çıkarırken şehit oldu. Ben bir ilahiyatçıyım,
konuya her insanın bakması gereken yerden
bakıyoruz. Şu var: Herkesin Allah tarafından
belirlenmiş bir ömrü var, bu ömür ne azalır ne
kısalır. Rabbimiz evladımıza 26 yıllık bir ömür
takdir eylemiş. Allah evladımıza şehadet gibi
bir mertebeyi lütfederek onu bu dünyadan
aldı. Elbette bir evladı şehit vermekte olsa
ona duyulan özlem, yaşanmışlıkları bunlar
kolay değil. Bizi teselli eden en güzel şey,
onun şehit olması, Resulullah’a komşu
olması. Düşünün şehitler can verirken sinek
ısırığı kadar acı hissederler Peygamber

Efendimiz bunu Hadis-i Şerif’lerinde anlatıyor.
Biliyorsunuz şehitler sorgusuz sualsiz cennete
girecekler. İnşallah Rabbimiz onlara şefaat
izni verdiğinde onlar kendi aile
fertlerine, müminlere, yakınlarına
şefaat edecekler. En önemlisi
onlar kendilerini kurtardılar Allah’a
hamdolsun. Bu manada evladımıza
şehitliğin nasip edilmesi bizim
için çok büyük bir şeref. Ben
evladımın şehadet haberini
aldığımda da söylemiştim, aynı
şeyleri söylemek benim için
gerçekten büyük bir görevdir.
Bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca
ezanı, hilali ve bayrağımızı yücelttiler.
Ezan, hilal ve bayrak inşallah kıyamete
kadar bu necip milletin omuzlarında
yükselmeye devam edecek”
ifadelerini kullandı.
CİHAT
EDERKEN
ŞEHİT
OLDU

Evladının terör mücadelesinde şehadete
erdiğini anlatan Taşdemir, “Benim oğlum,
yine o konuşmamda da söylemiştim,
haçlılarla, kafirlerle, Siyonistlerle
savaşırken, onlara karşı cihad
ederken şehit oldu. Düşünün
bugün PKK, YPG, JPG ne
isimde olursa olsun bütün
terör örgütleri batılıların,
haçlıların birer tasmalı
köpeğidir. Dolayısıyla
benim oğlum haçlılara karşı
mücadele ederken şehit
oldu ve Allah’a hamdolsun
ki şehadet makamına ulaştı.
Bugün gerçekten milli manevi
perspektiften bakarak bu
görevi yapan evlatlarımız can
verdiğinde Bedir Ashabı gibi,
Çanakkale savaşında
vatanımızı,

mukaddesatımızı savunan Mehmetçik
gibi veya Alparslan’ın ordusundaki bir
Mehmetçiğimiz gibi hepsi aynı ayarda, hepsi
şehit, hepsi Resulullah efendimizin ordusunun
askeridir. Dolayısıyla biz tabii ki üzülüyoruz,
tabii ki hasretini duyuyoruz, tabii ki büyük bir
imtihandan geçiyoruz elhamdülillah. Rabbim
duruşumuzu hep böyle düzgün bir şekilde
devam ettirmeyi nasip etsin. Ben şimdi 57
yaşında bir adamım bizi askere falan almazlar
ama 35 yıl minberlerde şehadeti anlattım.
Oğlum şehit olduktan sonra ben daha iyi
öğrendim şehitliğin manasını” şeklinde
konuştu.
ALLAH’IN BİR LÜTFU
“Son olarak şunu söylemek isterim: Bu
mukaddes vatan, bize rabbimizin çok büyük
bir lütfu” diyen Taşdemir, şunları kaydetti;
“Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri yok.
Bu bizim için en büyük değer. İki: Düşünün
ki yeryüzünde 8 milyarın üzerinde insan
var. Bu kadar insanın arasında yüce Rabbim
bize iman nasip etmiş. Bu necip millete.
Üçüncü bir değer de bu iman edenlerin
içinde İslam’ı omuzlamış, Mazluma kol kanat
germiş, yeryüzüne adaleti, ahlâkı, insanlığı
öğretmiş bir milletten olmayı Allah nasip
etmiş bize. Dolayısıyla bu nimetlerin içinde
daha nicesini saymak mümkün, biz Allah
tarafından en büyük lütuflarda bulunulan bir
milletin fertleriyiz. Bunun yanında sevgili
cumhurbaşkanımızın da hem yaşına hem
makamına hürmeten ellerinde öperiz, Allah
ondan gani gani razı olsun.” Eda DEMİREL
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çamlık TV’ye konuk oldu

BAYRAK YARISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, Yozgat’ın son 18 yılda önemli
yatırımları aldığını belirterek, “Biz bundan sonra da elimizden geleni, üzerimize düşeni

yapacağız. Bu bir bayrak yarışı. Önemli olan insanlarımıza layık olabilmek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, Yozgat’ın dünyaya açılan
kapısı Çamlık TV’ye konuk oldu. Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu
Ramazan Özel programına konuk olan Oktay, hem ülke hem de Yozgat gündemine
ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
YETERLİ DEĞİL
Oktay, yapılan çalışmaların hiçbir zaman yeterli olmadığını hizmetlerin devam
edeceğini söyledi. Hizmet anlamında yapılanların her zaman az olduğunu ve
bu anlamda daha fazla hizmet yapmak için çalıştıklarını ifade eden Oktay, tüm
siyasilerin, dönemin bakanlarının milletvekillerinin hizmet süreleri içerisinde
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.
BİRLİKTE KALKINACAĞIZ
Kalkınmanın birlikte topyekûn olacağını dile getiren Oktay, Ankara’dan veya
Yozgat’ın dışından birisinin sadece yerele bir şey getirmesiyle kalkınma modelinin
olmayacağını söyledi. Şehirlerin, insanların ve ülkelerin kendi kaderlerini
çizmesi gerektiğine vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti; “Kendi kaderimizi
kendi ellerimizin içerisine almayla alakalı bir şey bu. “Kader gayrete aşıktır” diye
güzel bir söz var. Yani biz gerçekten gayret edeceğiz ki o kaderimiz dediğimiz
şey aslında gayrete aşıktır dediği orada önümüz açılacak. Bu nasıl olacakla
alakalı biz çalışıyoruz aslında. Belki ilçeler bazında da salgın dolayısıyla da çok
sık arzu ettiğimiz kadar memlekete gelemiyor olabiliriz ama buradaki sürekli
gündemlerimizden birisi budur. Yaklaşık burada fili olarak küçük projeleri ben
kastetmiyorum belirli bir seviyenin üzerindeki 89 projeyi filen adım adım takip
ediyoruz. Her bir ilçesiyle alakalı ve merkezimizle alakalı projeler bunlar.”
VATANDAŞIN MESAJI
Programda ilçelerden vatandaşların düşünceleri ve Oktay’a iletmek istedikleri
mesajlar da paylaşıldı. Çamlık TV ekibi 13 ilçe ve merkezde vatandaşa mikrofon
uzattı, Oktay’a iletmek istedikleri mesajları sordu. Hemşerilerinin düşüncelerini
dikkatle dinleyen Oktay’ın konuşmasından satır başları şöyle;
GERÇEKLEŞECEK ŞEYLER
Hemşerilerimizin güzel ifadeleri vardı. OOSB olarak ifade ediyor. Yani yatırımın
nereye geleceği ile alakalı çözümü de veriyor. İstihdamın nereye geleceğiyle
alakalı veya önünü açmaya çalıştığımız projelerde nereye gideceğiyle alakalı.
Aydıncık’taki hemşerimiz ikinci Adana olacak inşallah diyor. Bunlar hayal değil.
Bunlar gerçekleşecek ve gerçekleşebilecek şeyler aslında. Proje derken
kastettiğimiz şeyler vardı. Bir vizyonumuzun bir Yozgat bakışımızın bütüncül
olarak Yozgat’ın kalkınması dediğimiz şeyler bunlar. Yereldeki gerek belediye
başkanlarımız olsun ilçe başkanları aynı şekilde mülki idare ve ilgili gerek il veya
ilçe kamu görevlileri sivil toplum örgütleri sürekli çalışmalarda. Projeleri takip
çalışmaları ve buradaki bakanlıktaki, kamu kurumlarıyla olan istişareler bizi aslında

bir yere doğru yönlendiriyor.
BİRLİK MESAJI
Projeleri bu şekilde takip ediyoruz, bu çerçevede götürüyoruz. Yerelden
kalkınma yani Yozgat, ilçeleri, beldeleri, köyleri ile birlikte kalkınma. Bu da anca
birlik olma ile sağlanabilir. Yani vatandaşlarımızın takipleri, ilçelerine, köylerine,
beldelerine sahip çıkıyor olmaları önemli. Sahip çıktığı anda o birlik beraberlikte
dayanışmanın bizi göremeyeceği hiçbir yer yok. Bunu Yozgat özelinde söylüyorum.
Biz Yozgat’ta bunu başardığımızda aslında bu diğer özellikle gelişmekte olan
ekonomik boyutta biraz daha az şanslı olan illerimiz açısında da bir rol modele
dönüşecektir. Türkiye’nin yerelden kalkınmasına da bir örnek teşkil edecektir.
Bunun içinde önemli. Biz Yozgat veya ilçeleri derken sadece bir ilçeyi veya bir ili
kastetmiyoruz. Burada bütün ülkenin kalkınmasının hayali de var biz de.
BİRLİKTE KALKINACAĞIZ
Neyi hayal ediyoruz bir bütün olarak kalkınmayı hayal ediyoruz. Ben hep
şunu söyledim, Yozgat’ta bir ilçemizin gelişmesi bir başka ilçemizin gelişmesine
katkı sağlayacaktır. Bir ilçemizin geriye gitmesi hemen yanı başında olan ilçe
olmak üzere diğer bütün ilçelerin geriye gitmesine sebep olacaktır. İlçelerin
gelişmesi veya geriye gitmesi de Yozgat’ın bir bütün olarak merkez ve bütün
olarak gelişmesi ileriye gitmesi veya geriye gitmesi demektir. Yani bizim Yozgat’ta
hiçbir ilçemizi geride bırakma şansımız yok. Bu dersi bana ilk veren belki benim
kendi çocuklarım oldu. Yani Yozgat’la ilgili genelde ‘şu eksik, bu eksik dediğimiz
şeylerde’ Ankara’dan memleketime giderken arabanın altı küt küt şikayet babında
söyleyince çocuklar senin şikayet etmeye hakkın yok - o zaman kamuda falan
da değilim - yani biz şikayet etsek olur ama senin şikayet etmeye hakkın yok.
Sen ne yaptın? Aslında bu çok önemli bir sor. Yozgat merkezdeki, ilçelerdeki ve
köylerdeki her bir hemşerimin bu soruyu kendisine sorması gerekiyor. Şikayet
ettiğimiz veya ettiğin konularla ilgili sen ne yaptın? Her bir vatandaşın aynaya
bakıp bu soruyu sorması gerekiyor. Yeşili olmayan bir yerde çıkıp kapının önüne
ağaç diktin mi? Temiz değil dediğin yerde kapının önündeki sokağı temizledin
mi? Veya herhangi bir şey yok dediğin yerde o konuyla iliği her neyse sen bunu
düzeltmeyle alakalı ne yaptın? Ben bunu düzeltmeyle alakalı ne yaptım? Ben
biraz bu soruyu sürekli kendisine soran birisiyim. Bunu Yozgat özelinde de ilçeler
bazında da bütün Türkiye genelinde de bu soruyu sürekli soran birisiyim. Bu
verdiğin cevaplara da ne yaparsan yap yeterli olmadığına inandım. Dolayısıyla
yaptığım hiçbir şey mükemmel değildir, sürekli daha iyisi vardır. Yani yetinmemek
gerekiyor. Daha ötesine gitmek lazım. Ne var dediğimizde ben şunu görüyorum.
GÖÇ VERMEK İSTEMİYORUZ
Yatırım dedik, istihdam dedik, arzu ettiğim şey şu benim Yozgat’la alakalı ve
Yozgat gibi olan diğer tüm illerimizle ilgili. Benim hiçbir gencim, hiçbir hemşerim
zorunlu olduğu için ilçesini veya ilini terk etmemeli. Zorunluluk ne demek, iş
bulmak için, aş bulmak için, karnını doyurmak için kendi memleketini istemeye
istemeye terk etmemeli. Dışa göç vermekten bahsediyorum. Ama onun ötesinde
yerelde işinizi bulursunuz istihdam vardır ama siz gitmek istersiniz dünyayı
dolaşmak istersiniz farklı yerlerde çalışmak istersiniz bu güzel bir şey kötü bir şey
değil olması gereken de bir şey zaten.
Gitmelisiniz bütün dünyaya açılmalısınız. Ama zorunlu olduğunuz için değil.
Gitmek istediğiniz için kendinizi geliştirmek için olmalı bu. Yöntemi sürekli
geliştiren yapımız var bizim geldiğim noktada ben şunu gördüm bu çerçevede
de odaklanıyoruz yoğunlaşıyoruz. Ben hemşehrilerimde de bunu duyduğum
için çok mutlu oldum. Yozgat’ın devlet olarak kamu olarak zaten belirli alanlar
var ki devlet bunu yapmak zorunda. Güvenlik hizmetlerini sağlamak zorunda,
eğitim hizmetlerini vermek zorunda, sağlık hizmetlerini vermek zorunda adalet
hizmetlerini vermek zorunda, er veya geç bunu mutlak getirmek zorunda, altyapıyı
getirmek zorunda, yollarından bahsediyorum. Ama sonrasına geldiğinizde yatırımı
devletin gelip de artık fabrika kurma diye bir şey yok bunları yaptıktan sonra
artık yerelin kendi kaderini diye ifade ettiğimiz şey, kendi sorunluluğunu aldığı
yer dediğimiz şey bu birlik beraberlik, dayanışma burada gerekiyor zaten. Ben
ne yaptım demeli, kamusuyla, STK’sıyla yatırıma odaklanmalı. Kendisi yatırıma
odaklanmalı esnafı iş insanını, iş insanı yatırımı yeterli olmayan yerde dışarıdan,
yeterliyse de dışarıdan yatırım, sermaye çekiyor olabilmeli. Eda DEMİREL

YERLi AŞIDA UMUT VERiCi GELiŞME

Yerli aşıda çalışmalarımız
devam ediyor. Bu anlamda
18 tane aşı çalışmamız var, 7
tanesi ise umut verici. Dünyada
aşılar var ve o aşılarda sıkıntılar
olduğunu biliyoruz. Özellikle
dar gelirli ülkelerdeki insanların
ve ülkelerin aşılara erişimle ilgili
sıkıntılar olduğunu biliyoruz.
Aşıyı geliştiren ülkelerin de,
bunu gelişmiş ülkeler nezdinde
kullanmaya çalıştıkları, orada
da hemen bir gelir dağılımı
ayrımını görüyorsunuz. Ne yazık
ki bazı aşılarda da 'Artık bu aşıyı
kullanmıyoruz, pıhtı vs. sıkıntıları
var. Dolayısıyla dar gelirli veya
düşük gelirli ülkelere gönderelim'

gibi bir planın olmasına kadar
giden bir fikir, bir bakış açısı
bulunuyor. Baktığımızda Türkiye
burada kendisini ayrıştırıyor.
Cumhurbaşkanımızın bu
konuyla yakından ilgilenmesinin
sebeplerinden birincisi tabi ki
kendi milletimiz ve bizim virüsle
mücadelemiz. Aynı zamanda
da aşının bir siyasi güç olarak,
bir ekonomik baskı aracı
olarak bir sosyal baskı aracı
olarak kullanılmasının önüne
de geçmeyle alakalı. Kendi
gönül coğrafyamızda da bunu
geliştirdiğimiz zaman, ulaştırma
açısından da yoğun gayretlerimiz
var. Son zamanlarda üzerine
yoğunlaşmış durumdayız. 18
tane aşı çalışmamız devam
ediyor. Bunu 7’si çok daha
umut verici. Bir tanesi Erciyes
Üniversitemizin geliştirdiği bir
aşı. Hamdolsun o son aşamaya
gelmiş durumda. Kısmet olursa
sona yaklaşıyoruz. Çok sıkı

takip ediyoruz. Türkiye Tıbbi
İlaç ve Cihaz Kurumumuz var.
Oradan onayların alınması, etik
kurullarından onayların alınması
süreci. 7 aşı bu aşamada.
Bunlardan 4'ü klinik aşamasını
tamamladı. İnsan uygulamalarına
başlıyor. Bugün de güzel bir
haberimiz var. Hamdolsun,
Selçuk Üniversitesinden
Osman Erganiş hocamızın da
bir aşamayı daha geçtiği klinik
aşamasının tamamlandığı Faz1'e başlayacağı müjdesini biraz
önce aldık. Kısmet olursa, insan
uygulamaları çarşamba günü
fiilen başlamış olacak.

24 SAATTE 100 BİN KİŞİ İZLEDİ

REKOR iZLENME

Yozgat Çamlık TV ekranlarında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
hemşerimiz Fuat Oktay’ın konuk olduğu program 24 saat içinde
100 bin izlenme aldı. Yozgat Çamlık TV, basın-yayın sektöründe
yine bir ilke imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay’ın konuk olduğu Ramazan Özel programını iki ayrı
platformda yaklaşık 100 kişi izledi. Ankara’da Cumhurbaşkanı
Yardımcısı konutunda gerçekleşen program öncesinde
Yozgat Çamlık TV, yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Tüm
ilçelerden özel röportajlar, programa özel “Fuat Oktay” filmi
ve Yozgatlı Sanatçılardan Mustafa Tatlıtürk, Murat Balaban ve
Gökhan Ay’ın anlamlı mesaj ve şarkılarından oluşan görüntüler
programa damgasını vurdu. Yozgat Çamlık Medya’ya ait: www.
yozgatcamlik.com, www.facebook.com/yozgatcamlikcom.
www.youtube.com/yozgatcamliktv sosyal medya adreslerinden
yayınlanan programı 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık
100 bin kişi izledi. Rekor düzeydeki izlenme basın-yayın
sektöründe Yozgat’ta bir ilk olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ın Yozgatlılarla buluşması adına anlamlı içerikleri ile
de dikkat çekti.

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Kurban olduğumun

memleketi

Annemden belki de duymaya en çok alışık olduğum ve
yaşım ilerledikçe duygu dünyamın farkında olmadan aşina
olduğu söz “Kurban olduğum”.
Annelerin evlatlarına, evlatların da vatanına ve devletine
kurban olduğu bir diyar Yozgat!
Kurban olmak, gönülden gelen
duyguların Yozgat özelinde en
samimi şekliyle sevgiyi, hasreti, bağlılığı, hasreti anlatmasıdır aslında.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
Hemşerimiz, Devlet adamı Sayın Fuat Oktay ile yaptığımız
çok özel programın pek çok
önemli başlıkları vardı ve belki
de olayı özetleyen en önemlisi
bu söz oldu.
Öncelikle şu gerçeği ifade etmek istiyorum, “Yozgat
Çamlık Gazetesi”, “Yozgat
Çamlık TV” ve www.yozgatcamlik.com’u bünyesinde barındıran Yozgat Çamlık Medya
ve mesleğim adına heyecan
ve onur duyduğumuz bir program icra ettik.
Arkadaşlarımla birlikte mesleğimiz ve Yozgat’ımız adına
heyecan duyarak hazırlandığımız bir program oldu.
YOZGATLI BİR
CUMHURBAŞKANI
YARDIMCISI
Yozgatlı, bizden, içimizden bir
isim Sayın Fuat Oktay.
İlk programda “ağabey” ifadesini kullanmıştım, açık yüreklilikle bir kez daha söylemek
istiyorum her Yozgatlı’nın bir
hemşeri, ağabey olarak kapısını, gönlünü açabileceği bir
memleketli, devlet adamı.
Yaklaşık 2 saat süren programda Yozgat’ı ve memleketinin yarınları, o yarınların emanetçisi çocukları için dertlenen
bir devlet adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı
konuştuk.
Yozgat adına verimli, verimli olduğu kadar da Sayın
Oktay’ın imzası ile hayat bulan
“Yerelden Kalkınma Modeli’nin daha anlaşılır bir şekilde
ifade bulduğu bir zaman dilimi
oluştu.
Samimiyetin Yozgat adına ziyadesiyle hakim olduğu
programda Yozgat’ı ilçeleri,
belde ve köyleri ile bir bütün
kabul edip, kalkınma hamlesini de Yozgat’ı pazıl misali
bir parçasını dahi eksik kabul
etmeyen bir anlayışın neler
yapabileceğini konuştuk.
Yaşadığımız toprakların yarınları adına oldukça umut
dolu ifadelere yer veren Sayın
Oktay’ın heyecanını fazlasıyla
hissettik.
Aslında derinlemesine konuştuğumuzda sayfalar dolusu bir
yazı kaleme almam gerekirdi.
Merakınızı gidermesi, orada,
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı
makamında Yozgat adına neler oluyor noktasında resmin
netleşmesi adına şunu söyleyebilirim.
Bir annenin evladına, evladın
da vatanına kurban olduğu gibi yaşadığı topraklara,
insanına, insanının yarınlarına
kurban olan, kurban olmaya
hazır bizden bir devlet adamı orada Yozgat adına mesai
harcıyor.
Ve bizlerden tek bir şey
istiyor; bizim için ortaya konulan iradeye sahip çıkmak,
mümkünse Yozgat adına pazılın bir parçasının dahi eksilmesine mani olmak.
Çok mu zor, bence değil!
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Orucu ne bozar!!

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Hani her ramazan ayında hep
aynı sorular vardır

ya.
Krem sürersem
orucum bozulur
mu?
Onu yaparsam
bunu yaparsam
orucum bozulur
mu? diye.
Anlamsız gereksiz saçma sapan
sorular beyin yakar ve Gülse Birsel’in şahane yazısı
çıkar her ramazan

karşımıza.
Yalan söylemek,
iftira atmak, hırsızlık yapmak kadına şiddet orucu
bozmaz ama her
şeyi bozar diye
maddeleri ardı arkasına sıralar.
Başka ne bozar
bizi.
Mesela iyilik yapıp onu fotoğraflamak çarşaf çarşaf

yayınlamak her
şeyi bozar.
Karşındaki insanın gururunu onurunu hiçe saymak
her şeyi bozar.
Taşın altına elini
koymamak komşun
açken tok yatmak
her şeyi bozar.
İnsanlara yardıma koşarken
sokakta ki masum
hayvanları ezip

geçmek doyurmamak görmezden
gelmek her şeyi
bozar.
Oruç tutana
saygılı olduğumuz
kadar tutmayana
da saygı göstermemek yargılamak
bozar.
Kulaktan dolma
bilgiler dedikodular
bozar.
İnsanları aptal

yerine koymak
kendine yapılmasını istemediğin bir
hareketi başkasına
yapmak bozar.
İnsanların inancına giyimine kuşamına gezdiğine
tozduğuna karışmak bozar.
Empati yoksunu
olmak bozar.
Kadına şiddet
çocuğa dokunmak

hayvana işkence
etmek kanun çıkartmamak her
şeyi bozar orucun
amacını bilmemek
sırf ramazan ayında sevap işlemek
yardımlaşmak her
şeyi bozar güzel
kardeşim.
İnsanlığımızı
ahlakımızı terbiyemizi vicdanımızı
bozar. Yok eder.

“YOZGAT’I MiSAFiR

ETMEK iSTERiZ”

PAZAR YERi
TAŞINACAK
Her hafta Salı günleri Toprak Mahsulleri
Ofisi binasının bahçesinde kurulan Salı pazarı
taşınacak. Salı pazarı geçici olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün arkasında
kurulacak. Pazar daha sonra Menekşe evlerinin
yapıldığı bölgeye yapılacak olan kapalı pazara
yerinde hizmet verecek.
Pazar esnafı ise bölgede pazarın
kurulmasının önemli olduğunu düşünüyor.
Pazar Esnaflarından Osman Yıldırım,
“Biz eski Salı pazarı olarak bilinen Yimpaş’ın
arkasındaki yere taşınacağız.
Millet bahçesinin köşesine kapalı Pazar yeri
yapacaklar. Biz de oraya geçeceğiz. Kapalı
Pazar yeri bizim için daha iyi olacak. Güneş’ten,
Yağmur’dan, Çamur’dan koruyacak. Açık Pazar
ister istemez, vatandaşa da eziyet, esnafa da
eziyet” dedi.

/GimatMarketlerZinciri

Pazarcı esnafı İsmail Kamış, “SGK’nin
arkasına geçeceğiz. Orası da geçici olacak.
Millet bahçesi projemizin içerisinde kapalı
Pazar yeri projemiz de var.
Her halde bir, iki yıla da oraya geçeriz.
Kapalı Pazar yeri bizim için çok iyi olur. Şu anda
görüyorsunuz. Şemsiye kullanıyoruz. Ortalığın
halini kendiniz görüyorsunuz. Yaşta, yağmurda
en azından bizi bir nebze de olsa korur” diye
konuştu.
Pazarcı esnafı Eray Çay, “Tam olarak bir yer
gösterilmedi. Bu bölgeden uzakta bir yer sıkıntı
olur. Bu bölgede Pazar’a ihtiyaç var. Kapalı
Pazar yeri bizim için iyi olur. Açık Pazar yeri
istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan Yozgat Belediyesi TOKİ işbirliği
ile Pazar yerinin bulunduğu bölgeye konut
yapacak. Murat KARATEKİN

gimatmarketlerzincirii

Yunanistan Rodop İli Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin,
Çamlık TV’de yayınlanan Ramazan Özel
programına konuk oldu. Mümin, her sene
Mayıs’ın ilk haftasında kiraz festivali
yaptıklarını ve yapacakları ilk festivalde
de Yozgat’tan bir belediyeyi misafir
etmek istediklerini söyledi.
Mesleğinin avukatlık olduğunu anlatan
Mümin, “1985 Gümülcine doğumluyum.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunuyum. 10 yıl bilfiil
özellikle ceza avukatlığı yaptım.
11 yıldır da yerel yönetimlerin çeşitli
kademelerinde görev almaktayım. 2010
yılında Yassıköy Belediye Meclis Üyesi
seçildim.
2012 yılında Yassıköy Belediye Meclisi
Başkanlığına seçildim meclis üyesi
arkadaşlarımızın takdiriyle.
2014 yılında Doğu Makedonya Eyalet

444 41 66

Meclisine soydaşlarımızın desteği ile 1.
olarak seçildik. 2016-2018 yılları arasında
idare ve ekonomiden sorumlu eyalet
başkan yardımcısı olarak görev yaptım.
2019 yılında yapılan Yunanistan yerel
seçimlerinde Yassıköylülerin teveccühü
ile Yassıköy Belediye Başkanı olarak
seçildik” dedi.
22 YERLEŞİM BİRİMİ VAR
Yassıköy Belediyesi’nin 22 yerleşim
biriminden oluşan bir belediye olduğunu
anlatan Mümin, “Nüfusumuz 2011
sayımına göre 13 bin 800 civarında.
Yüzde 70 soydaşlarımız, yüzde 30 civarı
da Hıristiyan vatandaşlarımız var.
Biz Yassıköy tarihinde rekor kırarak
yüzde 66 oy alarak belediye seçimlerini
kazandık ve o günden beri hiçbir şekilde
din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet
vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
AZINLIK MENSUBUYUZ
Azınlık olmanın getirdği zorlukların
bulunduğunu kaydeden Mümin, şöyle
konuştu; “Tabii burada bizim azınlık
mensubu olduğumuz unutulmamalı.
Azınlık olmanın getirdiği zorluklar
mutlaka var. Burada 2 devlet arasında
oluşabilecek sorunlar bizi de
etkiliyor. Biz yerel yönetim anlamında
iyilikten, barıştan, kardeşlikten,
dostluktan yanayız; bu konuda da
elimizden geleni yapıyoruz.”
MİSAFİR EDELİM
Mümin, Yozgat’ı tanıdıklarını
belirterek, “Yozgat’ı biliyoruz tabii ki
bütün illerimizi biliyoruz.
Bizi buradan dinleyen bütün
belediyelerimize de oluşabilecek
bütün platformlara, oluşumlara açık
olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Bizim buranın kirazı meşhur her
sene Mayıs’ın ilk iki haftasında kiraz
festivalimiz oluyor. Bunun 21.’sini
2021’de olmasa da 2022’de yapacağız.
Orada da Yozgat’tan bir belediyeyi
misafir etmekten mutluluk ve onur
duyarız. Bunu da sizin programınız
aracılığıyla aktarmak isterim” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

5

GÜNCEL

21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Eğitimden ne anlamalıyız?

EMRAH
TERZİ
İnsan, canlılar âlemi
içerisinde eğitilmeye
en fazla ihtiyaç duyan
varlıktır. Doğduğu
andan itibaren bakıma, güvende olmaya,
yardıma muhtaçtır ve
bu yönüyle diğer canlılardan ayrılır. Şüphesiz sınırsız bir şekilde
öğrenmeye de açıktır.
Hayatının her anı eğitim ve öğrenmeyle
geçer.
Ailede başlayan

eğitim, her insan için
beşikten mezara kadar
devam eden bir ihtiyaçtır. Eğitim ilk olarak ailede başlıyorsa
diploması olsun ya da
olmasın her anne baba
da birer eğitimcidir.
Çocuk dünyaya geldiği
andan itibaren anne
babasının ona verdiği
eğitimle şekillenir.
Anne babasını kendisine model olarak
seçer, onların tutum
ve davranışları çocuğun tutum ve davranışlarına yansır. Ailede
başlayan eğitim okulda
devam eder.
Çocuk öğretmenlerini rol model almaya
başlar, onun davranışlarını kendisine rehber
edinir. Ancak eğitim
sadece okul kültürü

değildir, alınan bilgilerin gerçek hayatla
bütünleşmesidir ve
gerçek hayattan izler
taşımayan bir eğitimin başarıya ulaşması
mümkün değildir.
Bizim toplum olarak ilk önce öğretimle
eğitimin farkını ortaya
koymamız gerekir. Öğretim belli bir zaman
ve mekân dâhilinde
gerçekleşen bilgi aktarma sürecidir. Öğretimin hedef noktası
bireyin zihnidir.
Eğitim ise herhangi
bir zaman ve mekân
sınırlaması olmayan,
bireyin zihninden çok
ruhunu hedef alan ve
henüz dövülme tavında olan o ruha şekil
verme sürecidir. Yeri
geldiğinde eğitim güzel

ahlaktır. Yeri geldiğinde insanlara saygılı
olmak, bir ortamda
söz almadan konuşmamak, doğaya ve
hayvanlara karşı duyarlı olmaktır.
Ruhlara şekil verip
onları olgunlaştırmak
sadece okulda devam
eden bir faaliyet değildir. Hepimizin severek
izlediği Hababam Sınıfı
filminde Mahmut Hoca’nın da ifade ettiği
gibi “Okul her yerdir.
Sırasında bir orman,
sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var
olduğu her yer okuldur.” Yeter ki bireye
katkı sağlasın ve onun
şahsiyetini zenginleştirsin.
Ruhlara şekil veren eğitimciler de her

şeyden önce iyi bir rol
model olmalıdır. "Dediğimi yap, yaptığımı
yapma." diye eski bir
tabir vardır. Bu tutum
toplumdaki birçok
aksaklığın temelidir.
Çünkü çocuk işitme
duyusundan çok görme duyusuyla algılar
ve çevreyi tanır. Bu
yüzden iyi bir eğitimcinin söz ve davranışları
tutarlı olmalı ve sergilediği davranışlarla örnek alınmalıdır. Sigara
kullanan bir babanın
çocuğuna sigaranın
zararlarından bahsedip
ondan uzak durmasını
öğütlemesi ne kadar
işe yaramazsa söylemlerini davranışa dökmeyen bir eğitimcinin
de birey üzerinde etkili
olması o kadar zordur.

BAŞER, DEVAM EDiYOR
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Seçim İşleri
Başkan Yardımcılığı’na yeniden atandı. Başer, önceden
olduğu gibi Türkiye’nin en geniş seçmen kitlesi sahip
Marmara Bölgesi’nden sorumlu olacak.
“Türkiye için Güven ve İstikrar” sloganıyla 7. Olağan
Kongresi’ni yapan AK Parti’de parti içi görevlendirme
çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden
Genel Başkan seçildiği 7.Olağan Büyük Kongre
sonrasında partici değişim ve dönüşüm çalışmaları hızla
devam ediyor. AK Parti’de yönetim kadrosu yeniden
şekilleniyor.
Seçim İşleri Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı
Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un yeniden
atanmasından sonra Seçim İşleri Başkan Yardımcılıklarına
da atama gerçekleştirildi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf BAŞER, AK Parti
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Olur”uyla Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı
görevine yeniden getirildi.
Başer, Önceki, dönemde sorumlu bulunduğu
Türkiye’nin en geniş seçmen kitlesine sahip Marmara
Bölgesi’nden sorumlu oldu.
Başer’e İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale,
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova
illeri bağlandı.
Görevlendirme sonrası açıklamada bulunan
Milletvekili BAŞER “AK Parti’nin bir neferi olarak Yozgat
İl başkanlığından bugüne dava şuuru, hizmet aşkı ve
mücadele azmiyle ve ilk günkü aşkla çalışmalarına
devam ettiğini ifade ederek “ Türkiye’nin kritik eşikten
geçtiği, her alanda yedi düvele karşı mücadele verdiği
bir dönemde beni bu göreve layık gören başta
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan
Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız
Sayın Ali İhsan Yavuz’a ve partimin
yetkili organlarına teşekkür ediyorum”
dedi.
AK Parti kurulurken “Türkiye’de hiçbir
şey artık eskisi gibi olmayacak”
diyerek yola çıktıklarını vurgulayarak

açıklamasına devam eden Başer “18 yıllık iktidarları
döneminde Büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmek için
mücadele verdiklerini belirterek yıllarca millete tepeden
bakan, hükmeden vesayet odaklarını yerle yeksan
ettiklerini, Devlet- Millet kucaklaşmasını sağladıklarını”
ifade etti.
Partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kendisine tevdi ettiği görevin mesuliyetinin farkında
olduğunu sözlerine ekleyen Başer, AK Parti’nin
Büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmek ve 2023,
2053 2071 hedeflerine Türkiye’yi taşımak için gece,
gündüz demeden çalışacaklarını, her zaman olduğu
milletin
gönlüne girerek Büyük
Türkiye sevdasını
gerçekleştireceklerini
söyledi.
Başer, Genel
Merkez Seçim İşleri
Başkan Yardımcılığı
görevinin yanında
Türkiye-Kanada
Dostluk Grubu
Başkanlığı, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Parlamenter
Asamblesi Türk Grubu
üyeliği ile AK Parti
Disiplin Kurulu ikinci
Başkanlığı görevlerini de
sürdürüyor.Eda
DEMİREL

Bir eğitimci zihinlerden önce gönüllere girebilmelidir. Gönüllere
girebilmenin yolları da
etkili bir iletişim kurmak, öğrencilere sevgi
ve şefkatle yaklaşmak,
hiçbir ayrım yapmadan
tüm öğrencilere eşit
davranmaktır. Eğitimci
en zor şartlarda bile
güler yüzlü ve alçakgönüllü olmayı başarabilmelidir. Eleştirilere
de her zaman açık olmalıdır. Hatalı durumlarda hatasını kabul
edebilmelidir. Öğrencilerini eleştirirken de
onların kendilerini değil olumsuz davranışlarını eleştirmelidir. Yapıcı olmalı, öğrencilere
olumlu ve ümit verici
şeyler aşılamalıdır.
Affedici olmalı, hataları

affederse kıymetinin
artacağını bilmelidir.
Öğrencilerin başarılarını ölçmede hassas
ve adil olmalı, ceza ve
ödül konusunu yapıcı
ve teşvik edici şekilde
kullanmalıdır. Hitap
ettiği kitleyi motive
ederek canlı tutmayı
bilmeli, bilgisinin etkili
olabilmesi için güzel
bir hitabete sahip olmalıdır. Alanıyla ilgili
yeterli bilgi birikimine
sahip olmalı, mesleği
ile ilgili tüm gelişmelerden ve yeniliklerden
haberdar olmalıdır. Ve
her şeyden önemlisi iyi
bir eğitimci mesleğini
canı gönülden sevebilmelidir. İşte o zaman
bu söylediklerimin
hepsi yerine getirilmiş
olur.

TİCARET BORSASINDAN
BOZULMAYAN GELENEK
Yozgat Ticaret Borsası Ramazan ayında
yardımlarına devam etti.
Yozgat Ticaret Borsası, bu Ramazan ayında
da yardımlarına devam etti. Hazırlanan 80
bin TL değerindeki 800 adet gıda paketi
ihtiyaç sahiplerine mübarek Ramazan ayında
ulaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Erkekli; “Mübarek Ramazan ayında bir nebze
olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak
için elimizden geleni yaptık. Bunu
yaparken de mümkün olduğu
ölçüde hassasiyet gösterdik
ve insanları rencide etmeden
hareket ettik.
Daha önce belirlemiş
olduğumuz listeler
doğrultusunda
amacına uygun bir
şekilde ihtiyaç
sahiplerine tek
tek paketleri
ulaştırdık.” 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

6

GÜNCEL

21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Sevgi Ve İslâmiyet Üzerine Gönül Sohbetleri

YAHYA
AKSOY
"...Şu toprağa sevgiden başka bir tohum
ekmeyiz;
Madem ki sen bensin,
ben de senim
Niceye şu senlik benlik..."diyor Hz. Mevlanâ
Ayların ve günlerin en
hayırlısı, uğurlusu ve bereketlisi Ramazan geldi,
hoş geldi.
Bu ay içersinde ,Ramazan'ın sosyal, kültürel
ve dini boyutları ile ele
alınması ve toplumun
aydınlatılması önem ve
öncelik kazanmakta.
SEVGİ GÖNÜLDE GÜLDÜR/KİN YÜREKTE YÜKTÜR...
SEVGİ PINAR OLSUN
GÖNÜLLERE DOLSUN,
TÜM İNSANLAR,

İYİLİKTE, HOŞGÖRÜDE, SEVGİDE BİRLEŞEREK DOSTOLSUN.
TÜRK KÜLTÜRÜ BİLGESİ ,İÇLİ VE ÖZLÜ
SEVGİ ŞAİR YUNUS EMRE'NİN DEDİĞİ GİBİ:
"SEVELİM SEVİLELİM
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ."
Yunus Emre'nin öğütleri insanlara neler yapacaklarını söylemekte:
"Çiçeklerle hoş geçin,
balı incitme gönül, /Bir
küçük meyve için dalı
incitme gönül,
Mevlâ verince azma,geri alınca kızma./Tüten
ocağı bozma, /Külü incitme gönül.
Dokunma gayretine,karışma hikmetine,/
Sahibi hürmetine,/Kulu
incitme gönül.
Sevmekten geri kalma, /Yapan ol yıkan
olma.
Sevene diken olma,/
Gülü incitme gönül. "
Semavî dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan sevgi dini
İslam dini, "Müslümanlar
ancak kardeştir" prensi-

biyle, insanlar arasındaki
ayrılıkları,haksızlıkları,adaletsizlikleri ve uçurumları kaldırdı.Fakir,zengin,
Arap-Acem,köylü-şehirli
hepsini camide saflar halinde bir araya getirdi.
İslamiyet, diğer dinler
gibi bir kavme veya topluluğa gelmemiştir.Bütün
insanlığa son din olarak
gönderilmiştir.İnsanların
geçmişleri, nesilleri,kökenleri, renkleri göz
önünde tutulmadan tüm
insanlara açık bir çağrı
ile "Ey İnananlar!" ifadesi
yer almıştır.
İnsanların geçmişleri,
gelmiş oldukları toplumlar göz önünde tutulmadan İslâm'ın sembolüne
(Kelime-i Tevhid) inanan
hür,köle,siyah, beyaz,Hıristiyan ve Musevi tek
kelime ile, bütün insanlık
birliğe ve birleştiriciliğe
çağrılıyor ve fertler kardeşleştiriliyor. İslâm'da
köle-efendi münasebeti
de yoktur. Her fert eşittir.
Hayatı doğru anlamak,
güzel yaşamak, üretken
ve verimli olmak,bilim
ve teknolojiyi insanlık

yararına kullanmak, toprakla, doğayla, insanlarla
barışık olmak,iyimser ve
hoş görülü olmak temel
kavramlar olarak uygulamaya geçirildi.
Uluslararası Hoşgörü
Kongresi (12 Haziran
1995)-Antalya Sonuç
Bildirgesi'nin ilk maddesi
şöyle demekte: "Aslında
dinler, siyasi rejimler,
ideolojiler,insanlığın mutluluğunu,evrensel barış
içinde yaşamasını öngörür..."
İslâmiyet,tüm insanların dünya ve ahiret saadetini sağlamak ve kardeşçe yaşamalarını temin
etmek için prensipler
getirdi. İslam Dini birleştirici, yapıcı ve eşitlik ile
gönüllerde sevgi ve saygı
ile yüce yerini aldı.
İslam'ın insanlara ilk
emri "OKU" ve ilk daveti
de Kelime-i Tevhid vaya
Kelime-i Şahadettir ki
işte islâm bu kelimelerle
sembolize edilir. "Allahtan başka ilah yoktur.
Hz.Muhammed Allah'ın
resulüdür."
Yunus Emre'nin dediği

gibi :" Çeşmelerden bardağın/Doldurmadan kor
isen/Bin yıl orda durursa/
Kendi dolası değil."
“Sevilmek istiyorsan
sevimli olmalısın;/Güzel
güzel huylarla kalplere
dolmalısın./ Herkesin sevilecek özellikleri vardır;/
Sevilmenin yolunu sevmekte bulmalısın." şair
Fazıl Bayraktar, yapılması
gerekeni bir dörtlükte
özetlemiş.
"Hekimlik bedenin kötülüklerini,bilgelik ruhun
kötülüklerini iyileştirir."
diyen bilge kişi demokritos'un ifade ettiği gibi
bedenin ve ruhun kötülüklerden uzak kalması
esastır. Tüm insanların
sağlam kafa, sağlam beden ve sağlam ruha erişmesi sağlanmalı insanlık
huzura ve başarıya ulaşmalıdır.
Sevginin bilge şairi
Fikret Sezgin, zamanı, insanı, neyi ve sevgiyi bir
dörtlükte harmanlamış:
"Zaman yaşamıyorsa
saat isterse dursun,/Yaşam gönül harmanı, seni
seven savursun./Sevgi

ÖNCE DiNLEDi

kamıştan değil,seven
nefesten gelir./Sevdiğinin
elinde severek ney olursun."
Sevgi çok yönlü ve
çeşitlidir: Allah, Vatan
,bayrak, toprak, insan,su, hava, doğa , çocuk,çiçek, musiki, resim,
mimari, güzel sanatlar,
tarih, kültür, deniz, yemek ve giyim gibi pek
çok alanda ele alındığı
zaman insanların bunlarla
kaynaştıkları görülür.Her
çeşit sevgiyi, özlü ve anlamlı dizelere aktaranlar
da şairlerdir.Şair şiirdir,
şiir sevgidir. Hz.Mevlâna,
Yunus emre, Hacı Bektaş-ı Veli,Karacaoğlan,
Veysel ve Cahit Külebi
gibi nice bilge, düşünür,
ozan-âşık , şair ve yazar,
değişik açılardan sevgi ve
hoş görüyü işlemişlerdir.
Hayatın ana tema'sını
oluşturan felsefe sevgidir. Manevi günlerin
amacı da bu duygu ve
düşünceyi evrenselleştirerek insanlığı huzura
kavuşturmaktır.
Üflemeli- nefesli çalgılar arasında yer

alan ve gönül seslerini
musikinin nağmelerine
dönüştürerek arşa yükselten NEY, sevgiliden
ayrı düşen yalnız adamın
feryadıdır. Ney, yalnız
adamın arkadaşı, gönül
dostu, gönül sesi, aşk
nefesi ve can yoldaşıdır.
Umutla, sevgiyle, heyecanla ve hevesle yalnız
adama eşlik eder. Ney'
de bir nefes, bir ses olur
yalnız adamın duygu ve
düşüncelerini sevgiliye
taşır ve mesajını arşa
ulaştırır. Ney'in sesinde ve nefesinde âşık ile
maşuk sevgi salıncağında
buluşurlar.
"Kim gördü ney gibi
hem bir ağı hem ilaç
Ney ki hem bir hemdem hem bir yoldaş
Ney kan dolu bir yoldan söz etmekte
Mecnûn' un aşk kıssalarını söylemekte..."
Ramazan ayının sosyal, kültürel ve inanç
boyutları ile aydınlatılması ,insana huzur, topluma
barış ve dayanışma getirmesini en iyi dileklerle
temenni ediyorum.

SONRA UYARDI Koronavirüs salgını
Yozgat Valisi Ziya Polat köy
ziyaretlerine devam ediyor.
Vali Polat Tayıp Köyünü ziyaret
ederek köy halkını dinleyip
taleplerini aldı.
Her fırsatta köy ziyaretlerini
sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat
ziyaret esnasında vatandaşlarla
sohbet ederek Koronavirüs
tedbirlerine uyulması konusunda
uyarılarda bulunuyor.
Yozgat Valiliğinden yapılan
açıklamada; “Köy ziyaretleri
kapsamında merkez Tayıp
Köyü'nü ziyaret eden Valimiz
Ziya Polat, köy halkı ile bir
süre sohbet edip sorunlarını
dinleyerek taleplerini aldı.
Vatandaşlarımıza hayırlı
Ramazanlar dileyen Valimiz
Polat, Koronavirüs tedbirlerine
uyulması konusunda uyarılarda
bulundu” ifadelerine yer verildi.
Eda DEMİREL

Pazar Esnafını da vurdu
Bir yıldır Dünya’yı etkisi altına
alan koronavirüs salgını hala
sürüyor. Birçok sektörü etkileyen
koronavirüs salgını Pazar esnafını
da etkiledi.
Pazarcılar Odası Başkanı Salih
Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle
Pazar yerinde her türlü tedbiri
aldıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, “Yozgatlı
hemşerilerimizi pazarımıza
bekliyoruz. Cumartesi, Pazar
Türkiye genelinde sokağa
çıkma yasağı olduğundan dolayı
sadece Pazar yerinde bugün
domatesin üzerinde bir fiyat
yükselişi var. Bu da Türkiye
genelin de olan bir şey . Patlıcan
3 lira, biberler 8-10 lira arasında,
kabaklar 3 lira civarında. Elma,
mandalina, Portakal 3 kilo 10 lira
civarında. Yeni mahsül olarak
çilek, kayısı çağlası çıktı. Yozgatlı
hemşerilerimize hizmet etmeye
çalışıyoruz. Ama ne yazık ki
küçük esnaf hafta sonu sokağa
çıkma yasağı olmasının sıkıntısını
yaşıyor. Haftanın iki günü
Pazarımız var haftanın 5 günü

yatıyoruz. Rabbim hakkımızda
hayırlı olanı versin inşallah” dedi.
Pazar Esnaflarında Uğur
Yücel, pazarın sakin olduğunu
dile getirdi.
Yücel, “Ramazan ayından
dolayı gündüzleri sakin oluyor.
Akşam iş çıkışı hareketli oluyor.
Satışlarda normal çok şükür”
dedi.
Pazar esnaflarından Eray Çay
ise, yeni mahsullerin çıktığı için
biraz pahalı oluyor. Kışlık ürünler
bitiyor, yazlık ürünler çıkıyor
bundan dolayı” dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgat renkli simalarındandı

Hayatını kaybetti
Yozgat’ın renkli simalarından
ve Boyacı İhsan olarak tanının
İhsan Görmez hayatını kaybetti.
Görmez, Yozgat Belediyesinin
ayakkabı boyacıları için yaptığı
kapalı alanda ayakkabı boyacılığı
yapıyordu.
Taşköprü Mahallesinde
merhum Cahit Görmez’in oğlu
olan İhsan Görmez, vefat etti.
Görmez bugün sarı topraklık

mezarlığında son yolculuğuna
uğurlandı. İhsan Görmez öğle
namazına müteakip burada
kılınan cenaze namazının
ardından sarı topraklık
mezarlığında toprağa verildi.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesini
olarak İhsan Görmez’e Allah’tan
rahmet kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Murat KARATEKİN

21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

7

GÜNCEL

BiYOLOJiK ATIK SU ARITMA
TESiSi PROJESiNE BAŞLADI
Sorgun Belediyesi Biyolojik Atık
Su Arıtma Tesisi Projesinde 2 adet
havalandırma tankının yapımına
başladı. 24 bin 100 metrekarelik alana
inşa edilecek Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi iki yıl içinde tamamlandığında
çöpünü dönüştüren, suyunu arıtan bir
belediye olacak.
Yozgat’ın Sorgun Belediye başkanı
Erkut Ekinci, “24 bin 100 metrekarelik

alana inşa edilecek Biyolojik Atık
Su Arıtma Tesisi iki yıl içinde
tamamlandığında çöpünü dönüştüren,
suyunu arıtan bir belediye olacağız.”
dedi. Başkan Ekinci yaptığı açıklamada;
“Sorgun'umuzun temiz, planlı ve kimlikli
bir kent olması için çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesisi Projemizde 2
adet havalandırma tankının yapımına

başladık.
24 bin 100 metrekarelik alana inşa
edilecek Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
iki yıl içinde tamamlandığında çöpünü
dönüştüren, suyunu arıtan bir belediye
olacağız. Gelecek nesillere daha temiz
ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var
gücümüzle milletimize hizmet etmeye
devam edeceğiz” dedi.
Tarık YILMAZ

Yozgatlı Yiğit Alp yardım bekliyor

KAMPANYA
BAŞLATILDI
TCDD açıklama

Vatandaşları uyardı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demir Yolları (TCDD) Yozgat
Yerköy, Kayseri ve Kayseri
Gömeç’te yaşayan vatandaşları
uyardı. Demiryollarından yapılan
açıklamada 5-30 Nisan tarihleri
arasında Yozgat Yerköy, Kayseri ve
Kayseri Gömeç arasında ilaçlama
çalışması yapılacağına dikkat çekti.
İlaçlama nedeniyle
vatandaşlardan dikkatli olması
ve hayvanlarını otlatmamasının
önerildiği açıklamada şu
ifadelere yer verildi, “5-30
Nisan 2021 tarihleri arasında;
Yerköy-Kayseri, Kayseri-Gömeç
istasyonları arasında otla

mücadele kapsamında ilaçlama
yapılacaktır. Mücadele de
kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan
sağlığını etkileyici özellik taşıması
sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.
Belirtilen demiryolu hat kesimleri
ile istasyonların çevresinde
vatandaşların dikkatli olmaları
gerekmektedir. Demiryolu
güzergahı ve yakınındaki
arazilerde ilaçlama tarihlerinden
itibaren on gün boyunca ;
vatandaşların ilaçlama yapılan
sahaya yaklaşmamaları, belirtilen
yerlerde hayvanlarını otlatmamaları
ve ot hasada yapmamaları önlemle
duyurulur” Murat KARATEKİN

SATILIK İŞ YERİ

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

Şefaatlili hemşerimiz Emre
Avşar, SMA hastası oğlu Yiğit
Alp için destek bekliyor.
Minik Yiğit Alp izin İzmir
Valiliği’nden izin alınarak
yardım kampanyası başlatıldı.
Aile gerekli izinleri aldıklarını,
evlatları için başlattıkları
yardım kampanyasında tüm
hemşelerilerinden destek
beklediklerini belirtiyorlar.
ÇARESİZ DURUMDAYIZ
Yaşadıkları çaresizliği anlatan
anne Şeyma Avşar, “Bizleri
yaşadığımız çaresizlikle
baş başa bırakmayın lütfen.
Anneler babalar. Ben her gün
evladımı kaybetme korkusu
ile yaşıyorum. Nolur sesimizi
duyun. Benim evladım 4 gün
yoğun bakımda kaldı. 4 gün
delirdim ben evde burnumdan
kokusu gitmedi. Bebek
olmanın ne demek olduğunu
bilmeyen çocuğumu kendi

ellerimle mezar koymak
istemiyorum” ifadelerini
kullandı.
Avşar, gerekli izinleri
aldıklarını ve destek
beklediklerini belirterek,
“Ölümcül kas hastalığı
SMA TİP-1 ile mücadelede
tedaviye ulaşabilmesi için
sizlerin desteğine ihtiyacı var.
Açıklamada: 5 TL , 10 TL ,
100 TL ayrımı olmadan gelen
her kuruş bizim oğlumuza bir
umut. Kiminin cep harçlığı,
kiminin kahvesi, kiminin kıyafet
alışverişi yerine hesabımıza
gönderdiği her kuruş Yiğit
Alp'e yaşayabileceği bir hayat
umudu verecek. Oğlumuza
nefes olur musunuz?
Kampanyamız Valilik İzinlidir.
Ziraat Bankası - TR69 0001
0001 4650 8443 3050 04. ALICI :
Şeyma Avşar” denildi.
Eda DEMİREL

21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA
21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

Pilates’in faydaları

BANU KEVSER

GEZERGÜN

banugezergun@gmail.com

Değerli okuyucularımız ilk yazımda ülkemizde
ve ilimizde Pilatesi anlatmaya
çalışmıştım.
Bu yazımda

pilatesin faydaları nelerdir sorusunu cevabını
vermeye çalışacağım.
Pilatesin vücuda faydası nelerdir ?
Öncelik olarak
pilates sadece
bayanların yaptığı bir branş
olmadığını ülkemizin çeşitli şehirlerinde bay ve
bayanların yaptığı bir branş oldu-

ğundan bahsetmiştik şimdi ise
pilatesin faydalarından bahsetmek istiyorum.
Pilates vücut
esnekliğini kaybetmiş bölgeleri
çalıştırarak sağlığımızın korunmasına ve genç
görünmemize
katkı sağlar .
Pilates vücudumuzdaki kemiklerin yoğunluğunu artırır.

Pilates sırt ve
karın kaslarının
güçlenmesini
sağlayıp özellikle
postur bozukluklarını giderir
Pilates vücudumuzun esnekliğini artırır daha
rahat bir hayat
sürmemizi sağlar.
Pilates vücudumuzun Kardiyovasküler
Kondisyonu İyileştirir.

BU BiR REKLAMDIR

Vücudunuzun
yağ yakımına
(kilo vermenize )
destek olur
Pilates vücudumuza faydalı olabilmesi
için profosyonel
eğitmenler tarafından verilen
eğitimlere haftanın dört günü
düzenli olarak
katılmalı ve gösterilen hareketleri düzgün kuralına uygun ve

kontrollü şekilde
yapılması gerekiyor aksi halde
ileriye yönelik
vücudumuzda
telafisi mümkün
olmayan kalıtsal
rahatsızlıklara
sebep oluna bilir.
Bir sonraki
yazımızın konusu
günlük hayatımızda pilatesin
yeri nedir olacak
bizleri takip etmeye devam ediniz..

ÜÇ İLÇE’YE ILK KEZ

SPOR SALONU YAPILACAK

FOTOĞRAF ÖRNEKTİR

Yozgat’ta bulunan
üç farklı ilçeye ilk kez
kapalı spor salonu
yapılacak. Gençlik
ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nun Yozgat’a
verdiği müjdeler
arasında yer alan kapalı
spor salonu projesinin
detaylar belli oldu.
Aydıncık, Kadışehri
ve Yenifakılı İlçelerine
yapılacak olan mahalle
tipi spor salonları ile bu
üç ilçeye ilk kez spor
salonuna kavuşmuş
olacak.
YEREL
YÖNETİMLER
BELİRLEYECEK
Aydıncık, Kadışehri
ve Yenifakılı ilçelerine
yapılacak olan mahalle
tipi spor salonlarının
nereye yapılacağını

SPOR SALONLARI

KAPATILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 İl’de
ve İlçelerde bulunan spor salonlarının
faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.
Buna göre Yozgat’ta bulunan ve Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı üç kapalı
spor salonları da faaliyetlerine ara verdi.
Yozgat’ta bulunan Rıza Kayaalp, Celal
Atik ve Çok Amaçlı Kapalı Spor salonunda
yapılan antrenmanlara ara verildiği
duyuruldu. Basketbol, Voleybol, Hentbol,
Judo, Tekvando, Badminton, Pilates gibi
spor branşlarında yapılan antrenmanlar 16

Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendi.
Kapalı Spor Salonlarında ki
antrenmanlar bu tarihten sonra da
koronavirüs salgının seyrine göre ileri bir
tarihe ertelenebilecek.
BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor
kursları bir yıldır evde olan çocuklar ve
gençler tarafından büyük ilgi görmüştü.
Yüzlerce çocuk ve yetişkin bir yıl
sonra açılan spor kurslarına büyük ilgi
göstermişti. Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

ise ilçelerde ki
yerel yönetimler
belirleyecek. Gençlik
ve Spor Bakanlığın
yerel yönetimlerin
göstereceği yerlere
spor salonlarını inşa
edecek.
NE OLMUŞTU
AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer,
Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nu
ziyaret etmişti.
Yozgat’ta yapılacak
olan spor yatırımlarının
değerlendirildiği
görüşmede Bakan
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Yozgat’a
müjde üstüne müjde
vermişti. Murat
KARATEKİN

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.

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.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

