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YOZGATLI
YASIN ERDOĞAN
QUA GRANITE'DE

Yozgatlı
hemşehrimiz Yasin
Erdoğan Qua Granite
Satış Direktörü Oldu.
Seramik sektöründe
2022 yılının önemli
transferlerinden biri
gerçekleşti.
>>> 3'TE
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Sayı:3133

HZ. Peygamberi
anlattı
Sosyal belediyecilik
anlamında çalışmalarını
sürdüren Akdağmadeni
Belediyesi, kültür ve sanat
etkinlikleri doğrultusunda
Akdeniz Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tefsir
Anabilim Dalı Başkanı
Eğitimci-Yazar Doç. Dr.
Yasin Pişgin’i konuk etti.

FİYATI: 1.00 TL

ÜLKÜCÜ CAMİANIN ACI
6'DA

www.yozgatcamlik.com

KAYBI MEVLÜT ULUĞTEKİN

YILMAZ HAKK’A YÜRÜDÜ
Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu
kıymetli bir Türk aydını, tarihçi,
yazar, şair, gazeteci ve düşünce
insanı Mevlüt Uluğtekin Yılmaz
tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti. Ülkücü
Camianın sevilen saygın
isimlerinden Mevlüt
Uluğtekin Yılmaz’ın
vefatı Yozgat’ta da
büyük üzüntüyle
karşılandı.

4'TE

ÇOCUK HAKLARI

GÜNÜNDE SAHNEDE
KEVEN'DEN BAKAN

ERSOY'A DAVET
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bakan
Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’taki turizm
değerlerini anlatarak Ersoy’u Sarıkaya Roma
Hamamı’na davet etti. >>> 6'DA

BAŞARILAR
SELMA NUR

ÇOCUKLAR VARDI
Dünya Çocuk
Hakları günü
dolayısı ile Mustafa
Koç Sanat Merkezi
öğrencileri
tarafından
düzenlenen
müzikal konseri
katılımcıların büyük
beğenisini topladı.

BUGÜN ÖZEL BIR GÜN

Kadınlar 3. Liginde K grubunda
yer alan Yurdum Gençlik ve Spor
Kulübünün sporcusu Selma Nur Fidan,
Kadın Milli takım seçmelerine davet
edildi. >>>> 7. Sayfada

Yozgat’ta müzik ve sanat üzerine yaptığı
faaliyetlerle adından söz ettiren Mustafa
Koç, kurduğu Mustafa Koç Sanat Merkezi
öğrencilerinin Yozgat Belediyesi Büyük Sinema
Salonunda verdiği muhteşem konser ile davetlilere
doyumsuz bir gece yaşattı.20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları Günü’nde önemli bir program
gerçekleştirdiklerini dile getiren Koç, “Geldiğiniz
için şeref verdiniz. Yaptığımız bir çalışma ve hep
beraber verdiğimiz bir emek" dedi. 3'TE

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ
İYİ Parti Yozgat Kurucular
Kurul Üyesi, Yönetim Kurul
Üyesi Şakir Düzcan istifa
ederek AK Parti'ye geçti.
Şakir Düzcan ilk kuruluş
çizgisinden ayrılan İYİ Parti'
den artık yollarını ayırmak
istediğini iletti.
Bunun üzerine AK Parti
Yozgat İl Başkanlığına
gelerek üyeliğini
gerçekleştirdi.
İYİ partiden ayrılan Şakir
Düzcan'a AK Parti Yozgat İl
Başkanı Yusuf Başer rozetini
taktı.

YOZGAT’TA MODANIN KALBİ

MODA FİYAKA’DA ATIYOR
Moda Fiyaka sahibi Deniz Ahmet Şahin, sonbahar kış mevsimi
ürünlerinin uygun fiyatlarla satışlarına başladıklarını söyledi.
Müşterilerine kaliteli giyinmenin
yanında Şahin, trendleri yakalayan ürünleri
de sunduklarını dile getirdi. Şahin, bunun
yanında sağlığa zararlı ürünlerden de uzak
durulması gerektiğini ifade etti. Şahin, “Biz
müşterilerimize renk ve tasarım sunarken
müşterilerimize sonbahar kış mevsiminde yünlü
ve hafif ürünlerle ve aynı zamanda nasıl sıcak
tutabilecek tasarımlarını da yaptık. Biz bunlara
çok dikkat ediyoruz" dedi. >>> 2'DE

YOZGATSPOR'DA

“AMACIMIZ DOĞA
VE ÇEVREYi TANITMAK”

Ata Sportif Havacılık ve Doğa
Sporları Geliştirme Derneği
Başkanı Murat Balcı, tek
amaçlarının gelecek nesillere
doğa ve çevreyi tanıtmak olduğunu
söyledi.
Balcı, 9 yıldır Yozgat’ta doğayı
ve çevreyi hem korumaya hem de
tanıtmaya yönelik sportif faaliyetler
yaptıklarını anlattı. >> 8'DE

AYRILIK

DENİZ
AHMET
ŞAHİN

ŞENYIĞIT AILESININ ACI GÜNÜ
Merhum Ünal
Şenyiğit’in
hanımı, Orhan,
Emir, Salih ve
Ömer Şenyiğit’in
anneleri Kadriye
Şenyiğit vefat etti.
>>> 6'DA

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer
alan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da
Teknik Sorumlu Alper Yeşil ve ekibi ile
yollar ayrıldı. >>> 7. SAYFADA

ESNAFLARIN
BİRBİRİNE DESTEĞİ AZ

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 49 yaşındaki Şahin Reklam
Sahibi İsmail Şahin oldu. 29 yıldır
çıraklıkla birlikte esnaf olduğunu
belirten İsmail Şahin’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk. >> 3'TE

GÜNCEL
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Gurbet Kuşları ve Vatan Sevdalıları
Gurbet bizim kaderimiz olmamalı. Gurbet
çözüm değil ayrılık acısının iliklerde yaşatıldığı yerdir gurbet.
Gurbet gönül ateşinin duman duman
tüttüğü yerdir! Bu zalim gurbet Yozgatlı’nın
kaderi olmamalı!…”
Ama maalesef gurbet Yozgatlı ile Yozgatlı
gurbetle iç içe yaşıyor.
Her gittiğimiz yerde bir
Yozgatlı hemşehrimizle karşılaşıyor; içimiz
buruk onunla Yozgat’ı konuşuyoruz!..
Yozgat’ta özgürce yaşayan
ama ne hikmetse buradan bunaldım diyen bazı dostlarımız
diyorlar ki:
“Bu memleketten göçüp gitmek lazım, gidenler kurtuluyor!” Kurtuluyor mu, gurbete

tutsak mı oluyor
orasını bilmem.
Bildiğim bir şey
var memleket
ateşi ile yanıp
tutuşuyorlar.
Bir yanları
eksik sol yanları
yaralı içleri buruk
yaşamaya devam
ediyorlar. Sıla
özlemi onların
kaderi gibi gözüküyor.
Gittiğimiz etkinliklerde yanımıza yanaşıp:
“Ben de Yozgatlıyım hemşehrim” diyen içimize bir hüzün bırakıyor.
Neden hemşehrim, bu gurbet neden?
Dediğimizde hepsinin farklı
bir hikayesi var... Devamını
soramıyoruz zaten.

AHMET
SARGIN

O bizden sılanın kokusunu alırken biz de onun içinde
yanan gurbet ateşini harlıyoruz!..
Bence: Yozgatlı’nın sloganı:
Gurbet Kuşları ve Vatan
Sevdalıları “ olmalı. “Biz gurbetteyiz ama memleketimizin
delisiyiz!..” diyorlar.
Dünyanın her yerinde bir
Yozgatlı ile karşılaşmak mümkün.
Nedenini çok iyi biliyorsunuz, ekonomik kaygılar, işsizlik ve göç vs...
Tabii ki başka nedenleri de
var. Hem ekonomik, hem de
beyin göçü veriyor Yozgat!.
Kısacası:
“Bize her yer Yozgat!” Her
yerde bir Yozgatlı, her yerde
bir gönlü tatlı hemşehrimizle
buluşuyor memleket muhabbeti yapıyoruz...
Onlardan ayrılmak da zor

geliyor bazen.
“Yozgat bizim sevdamız”
Gurbet yolculuğu başladı mı
içimize bir sıkıntı, bir hüzün
çöker. Yozgat’a bir daha geri
dönemeyecekmişim gibi hüzünlenirim.
Bir çok dostumuz göçüp bir
yerlere yerleştiler: içlerinden
bazıları: “Keşke yıllar önce
göçüp gitseymişim!” diye bize
nazire edenler bile olur. Ama
bize vız gelir:
Gurbet onların olsun bize
Yozgatımız yeter!...
Bizim sevdalarımız memleket üstünedir.
Bizim sevdalarımız vatan ve
millet üstünedir. Önce Yozgat,
sonra Türkiye, sonra Dünya,
sonra tüm insanlık.
Sevdalarımız vatan üstüne,
insan üstüne, memleket üstüne olmalı.
Sevdamız neden Yozgat üs-

tüne olmalı? Yaşadığımız şehir
garip kalmış, mahrum bırakılmış, kaderine terk edilmiş bir
şehir!
Siyasetçisi de, bürokratı da,
yazarı da, şairi de, fakiri-zengini de çıkmış; hatta isim
yapmışlar.
Ama bu şehir fakir ve yoksul kalmaya devam etmiş
onun için yüreğimiz yangın
yeri gibidir!..
Bu şehire bu şehrin insanlarına sahip çıkmak hepimizin
görevidir. Amaç kesemizi kasamızı doldurmak değil amaç
ülkesini, insanların yaşam
kalitesini yükseltebilmektir.
Kesesini kasasını dolduran
yükselmez insanına ve memleketine hizmet eden yücelir!
Baş tacı edilir.
Halka ve Hakka hizmeti
gerçek anlamda yürütebilenlere selam olsun!...

YOZGAT’TA MODANIN KALBİ
MODA
FİYAKA’DA
ATIYOR
Moda Fiyaka sahibi Deniz Ahmet Şahin, sonbahar kış mevsimi
ürünlerinin uygun fiyatlarla satışlarına başladıklarını söyledi.
Müşterilerine kaliteli
giyinmenin yanında Şahin,
trendleri yakalayan ürünleri de
sunduklarını dile getirdi. Şahin,
bunun yanında sağlığa zararlı
ürünlerden de uzak durulması
gerektiğini ifade etti.
Şahin, “Biz müşterilerimize
renk ve tasarım sunarken
müşterilerimize sonbahar kış
mevsiminde yünlü ve hafif
ürünlerle ve aynı zamanda nasıl
sıcak tutabilecek tasarımlarını
da yaptık. Biz bunlara çok dikkat
ediyoruz. Müşterilerimiz bizim
için çok önemli çünkü. Bakıldığı
zaman polyester ürünler sağlık
açısından iyi bir ürün değil.
Biz yünlü ürünleri daha çok
kullanmaktan yanayız” dedi.
VATANDAŞ KALİTELİ VE
YENİLİKÇİ ÜRÜN İSTİYOR
Vatandaşların kaliteli ve
yenilikçi ürünleri tercih ettiğini
belirten Şahin, “Fiyatlara
bakıldığında hemen hemen
her hafta biz zam yiyoruz. Her
şey dolara endeksli olduğu
için bizde tabi etkileniyoruz.
Vatandaşın isteği burada
hem tasarım, kalite, yenilikçi
ürün istiyor. Bunların yanında
da uygun fiyat istiyor. Bizim
stratejimiz şu yönde. Mesela
bizim yünlü kabanımıza yüzde
70 civarında yün kullandık
tasarıma. Ortalama bu karışımda
kalitede bir kaban X firmada
5-6 bin civarında iken biz 2 bin
500 lira civarında müşterimize
verebiliyoruz. Bunun sebebi
markalaşma yoluna girdik.
Markalaşmayı önemsiyoruz.
Markalaşmaya da girdiğimiz
için biz üretip müşteri ile

SOSYAL
MEDYADA
AKTİFİZ
buluşturuyoruz. Böylelikle
müşterilerimiz yarı fiyatından
daha aşağı bir fiyata alabiliyor”
ifadelerine yer verdi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR
MAĞAZA ANLAYIŞIMIZ VAR
Moda Fiyaka sahibi Deniz
Ahmet Şahin, “Biz markalaşmayı,
istikrarlı bir şekilde
sürdürülebilirliği ön plana
koyduk. Müşteri memnuniyeti
ve sürdürülebilir mağaza
anlayışımız var.
Kış sezonunda yünlü ceketler,
kabanlar, Oduncu gömleği
yaptırdık. Müşteriyi kalite
ile buluşturduğunuz zaman
müşteri tekrardan sizi tercih
edip geliyor. Bu çok önemli.
Biz işimizi severek yapıyoruz.
Bizde kaliteli ürünleri uygun

fiyata müşteri gelip alabiliyor.
Fiyat pahalılığı var. Ama müşteri
parasını öderken ürüne bakıp

EVINI SOKAK HAYVANLARINA AÇTI
Yozgat’ta yaşayan Sonya Kuluman,
engelli, hasta ve yaralı sokak
hayvanlarına evinin bahçesini açtı.
Kuluman, hem hayvanları besliyor,
iyileştiriyor hem de can dostlarına
evlerinin kapılarını açarak yeni sahipler
arıyor. Sorgun ilçesinde yaşayan
Sonya Kuluman, sokak hayvanlarına
destek olmak, onların yemek, su, sağlık
ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 2005 yılından itibaren evinin
kapılarını onlarca sokak hayvanına açtı.
İlçede çeşitli nedenlerle yaralanan,
hastalanan hayvanları tedavi ettirip
iyileşmesini sağlayan Kuluman,
bahçesinde baktığı hayvanların dışında
her gün düzenli olarak diğer sokak
hayvanlarının da beslenmesini yapıyor.
Özellikle soğuk kış günlerinde
sokak hayvanlarının yemek ve
su ihtiyacını karşılayan Kuluman,
vatandaşlardan hem destek bekliyor

inceliyor. Kaliteyi görünce
parasının değdiğini görüyor”
dedi. Çelebi YIKILMAZ

Sosyal medyada da aktif
olduklarını ifade eden Şahin, “Kendi
internet sitemizi kurduk. Oradan
kurumsal bir site. Kredi kartlarına
12 ay taksitle istediği ürünleri
müşterilerimiz alabilir.
Biz sonbahar kış koleksiyonunda
mağazamıza yeni bir marka
kattı. KİP Ramsey grubunu kattık.
Müşterilerimiz şu anda çok
memnun.
Burası Yozgat ve Yozgatlıyız.
Yozgat’ı seviyoruz. Müşterilerimizde
hep şu var. Biz Ankara veya
Kayseri’ye gidiyoruz derlerdi.
Bizde bunları birleştirdik ve
onların ayağına getirdik. Biz bunu
yaptık. Kaliteyi buradan alıyorlar.
Memleketimizi seviyoruz. Paradan
da önce geliyor. Müşterilerimiz
bizi motive ve mutlu ediyor. Güzel
dönüşümler alıyoruz” diye konuştu.
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hem de hayvanların sahiplendirilmesini
istiyor. Sokak hayvanlarının gönüllü
olarak bakımını ve beslenmesini
yaptığını söyleyen Sonya Kuluman,
“Sokak hayvanlarına severek
bakıyorum, onlar aynı çocuklarımız gibi.
Herkesten sokak hayvanlarına destek
bekliyorum. Hayvanların sıcaklığını,

sevgisini hissetsinler istiyorum.
Hayvanların dış parazit bakımları
yapılıyor. Kendi imkanlarımızla,
belediyemizin destekleriyle başkalarının
yardımıyla hayvanların kısırlaştırmalarını
yaptırıyoruz. Ben bu hayvanlara 2005
yılından beri bakıyorum. Onlar için
şimdiye kadar çabalıyorum.” dedi.

A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin
Çokdeğerli Cad. Zafer İş Merkezi
Kat:5 No: 9 YOZGAT
İletişim: 0354 2170266/
0505 6105829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

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

Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.686
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.785

DOLAR

Alış: 16.09
18.70
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.75

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

9/-2
7/2
13/-2
6/1
13/1
3/-2
11/2
2/-4

PETEK ECZANESİ
ECZANESi
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

MEDRESE MAH. LISE CAD.
Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yoluIDARE
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
KolejiÖZEL
karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
ISHANI NO:2
TELEFON:
2121420
5020354
66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 19.29
13.82
18.17
Satış: 13.99
19.36
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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16/6
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:57
06:11 07:25
07:40 12:32
12:37 15:05
15:02 17:28
17:23 18:50
18:47

ÇOCUK HAKLARI

GÜNÜNDE SAHNEDE

ÇOCUKLAR VARDI

Dünya Çocuk Hakları
günü dolayısı ile
Mustafa Koç Sanat
Merkezi öğrencileri
tarafından
düzenlenen müzikal
konseri katılımcıların
büyük beğenisini
topladı.

İŞ DÜNYASININ
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YOZGATLI
YASIN ERDOĞAN
QUA GRANITE'DE
Yozgatlı hemşehrimiz
Yasin Erdoğan Qua Granite
Satış Direktörü Oldu. Seramik
sektöründe 2022 yılının önemli
transferlerinden biri gerçekleşti.
Uzun yıllar Eczacıbaşı Vitra'da
yöneticilik yapan Yasin Erdoğan,
Qua Granite markasına transfer
oldu. Erdoğan, firmada
satış direktörü olarak görev
yapmaya başladı. Uzun yıllardır
Eczacıbaşı Vitra'da üst düzey
yöneticilik yapan Yasin Erdoğan,
Unicera fuarından önce QUA'ya
geçti. Seramik sektörünün en genç
oyuncularından olan Ali Ercan
yönetimindeki QUA Granite son
yıllarda hızlı bir çıkış yakaladı.
Son birkaç yıl içerisinde büyük
yatırımlara imza atan marka, halka
arz olarak buradan elde ettiği geliri
yatırıma dönüştürdü.
Hem iç pazarda hem de dış
pazarda satışlarını artıran QUA,
son olarak seramik sektörünün
önemli isimlerinden Yozgatlı
hemşehrimiz Yasin Erdoğan'ı
da kadrosuna katarak satıştaki
başarısını daha da ileri taşımayı
hedefliyor.
YASİN ERDOĞAN KİMDİR?
Yasin Erdoğan, 21 Ekim 1986

tarihinde Yozgat’ta dünyaya geldi.
Süleyman Demirel
Üniversitesi’nde İşletme , Almanya
Schmalkalden University of
Applied Sciences’da Ekonomi
öğrenimi gören Erdoğan, son
olarak 2012 yılında Bahçeşehir
Üniversitesi’nde İşletme Yüksek
Lisans’ını (MBA) başarıyla
tamamladı. 15 yıllık kariyer hayatına
Turkcell’de Ticari pazarlama
uzmanı olarak başlayan Erdoğan;
GSM sektöründe yerelleşme, bayi
kampanyaları, dağıtım kanalları
yapılanması ve kampanya yönetimi
konularında uzmanlaştı.
Daha sonra Eczacıbaşı Yapı
Grubu şirketlerinden VitrA’da
sırasıyla kategori uzmanı, toplu
işler sorumlusu, Pazar geliştirme
Müdürü, Bölge Müdürü, Perakende
Pazarlama Müdürü ve Global Dış
Tedarik Müdürü görevlerinde rol
aldı. İnşaat ve yapı malzemeleri
sektöründe satış , pazarlama ve
tedarik zinciri alanında birçok
projeyi hayata geçirmiş olup,
üst düzey yöneticilik bilgi ve
deneyimine sahip olan Erdoğan
05 kasım 2022 tarihi itibariyle
QUA'da Satış Direktörü olarak
göreve başlamıştır.

Yozgat’ta müzik ve sanat üzerine
yaptığı faaliyetlerle adından söz
ettiren Mustafa Koç, kurduğu
Mustafa Koç Sanat Merkezi
öğrencilerinin Yozgat Belediyesi
Büyük Sinema Salonunda verdiği
muhteşem konser ile davetlilere
doyumsuz bir gece yaşattı.
BUGÜN ÖZEL BİR GÜN
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
Günü’nde önemli bir program
gerçekleştirdiklerini dile getiren
Koç, “Geldiğiniz için şeref verdiniz.
Yaptığımız bir çalışma ve hep
beraber verdiğimiz bir emek.
Verdiğiniz emekler içinde teşekkür
ederim. Bugün özel bir gün. Çünkü
çocuk hakları günü. Çocukların
hakları olan enstrümanları ellerine
verdik. İnşallah tüm dünya
çocuklarını ellerinde enstrüman
görürüz. Programımıza her zaman
destek çıkan Belediye başkanımıza,
kültür Müdiremiz Fadime Hanım’a,

Arzu Köylüoğlu ve hocalarıma
teşekkür ediyorum” dedi.
Konsere Gimat Grubu Yönetim

Kurulu Başkanı İş adamı Zafer
Özışık, veliler ve davetliler katıldı.
KADİR GÖRGÜLÜ

ESNAFLARIN
BİRBİRİNE DESTEĞİ AZ

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 49 yaşındaki Şahin
Reklam Sahibi İsmail Şahin oldu. 29 yıldır çıraklıkla birlikte esnaf
olduğunu belirten İsmail Şahin’e mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk.
Esnaflığa çıraklıktan başladığını belirten Şahin Reklam
Sahibi İsmail Şahin, “İlkokul üçüncü sınıftan itibaren başladım. 9
yaşındaydım. Babamın memur olması dolayısıyla çeşitli illerde
reklam ve tabelacılarda çırak ve kalfa olarak başladım. 1993 yılında
babamın emekli olmasından sonra Yozgat’a geldik. 29 yıldır ise
Başer reklamda hizmet ettikten sonra kendi işyerimizi açmaya karar
verdim” dedi.
REKLAM VE TABELA HİZMETLERİ VERİYORUZ
Şahin, “İşyerimizde reklam ve tabela hizmetleri veriyoruz. Yılların
verdiği tecrübe ile reklamın her alanında hizmet vereceğiz. Kutu
harf, afişler, dijital baskı, lazerle kaşe ve promosyon işlemleri de
yapıyoruz. Geniş bir çerçevede hizmet vermek istiyoruz” dedi.
Esnaflıkta gelişmekte olan bir süreç içerisinde olduklarını ifade

eden Şahin, “Kendi alanımızda ve sektörümüzde de eksikliklerimiz
var. Bir değişiklik olması biraz daha müşteriye hitap şeklinde,
zamanında ve güvenilir şekilde itimadı elden bırakmadan dürüst bir
şekilde hizmet edebilmenin eksiklikleri var. Bizlerde de var ama o
yönde çaba sarf etmeye gayret ediyoruz”
MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLIDIR
Şahin, “Müşteri her zaman haklıdır. Müşteriye yüzde 90 hak
vermek gerekir” dedi.
Ahilik kültürünün eksikliğini yaşadıklarını belirten Şahin Reklam
Sahibi İsmail Şahin, “Ahilik kültürünün eksikliğini yaşıyoruz. O kültürel
erozyonun içerisinde bizlerde nasiplenmişiz. Esnaf olarak birbirimize
desteğimizin zayıf olduğunu düşünüyorum”
TİCARETİ SEVDİĞİM İÇİN ESNAF OLDUM
Esnaf olmasaydım ne olurdunuz sorusuna ben yine esnaf olmak
isterdim derim. Okuma yönüyle esnaflığı sevdiğim için, ticareti
sevdiğim için okumayı bile elden bıraktık. Esnaflık daha hoşumuza
gittiği için de esnaf oldum” diye konuştu.
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Makalelerim 141
Hz. Eyyüb Aleyhisselamın Kıssası 3
Geçen haftaki
kaldığımız yerden HZ
EYYÜB ALEYHİSSELAM ‘ ın çileli hayatını anlatmaya devam
ediyorum.
HZ EYYÜB PEYGAMBER in karısı
yiyecek alıp getirmişti.
HZ EYYÜB PEYGAMBER de bunu nasıl
aldın parayı nerden
buldun bana bunları
anlatmazsan bende
getirdiğin bu yemekleri yemem
dedi.
Karısıda mecbur kaldı anlatmaya başını açtı. Karısının
saçlarının kesilmiş olduğunu
gördü..
HZ EYYÜB ALLAH’ a şöyle
yakarışta bulundu.
“RABBİM bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin.!”
İBN EBİ HATİM ABDULLAH
B UBEYD B ÜMEYR’ in şöyle
dediği rivayet olunur.
EYYÜB’ün iki kardeşi vardı.

Birgün yanına geldiklerinde fazla derecede
koktuğundan ötürü
yanına yaklaşamamış
biraz uzağında durmuşlardı.
Biri ötekine şöyle
demişti.
“CENABI ALLAH
EYYÜB ‘ ün bir hayır
yaptığını bilseydi onu
böyle belaya uğratmazdı. “
HZ EYYÜB A.S bu
sözden çok rahatsızlanmış ve
şöyle demişti. “ ALLAH ım bir
yerde aç bir kimse bulunduğunu bildiğim halde bir gece bile
olsa tok yatmadığımı biliyorsan beni doğrula “ EYYÜB ün
doğru konuştuğunu söyleyen
bir sensin gökten geldiğini o iki
kardeşi işittiler.
Sonra EYYÜB e şöyle dedi.
“Allah’ım bir yerde çıplak bir
kimse bulunduğunu bildiğim
halde benim iki gömleğim
olmadığnı ve mutlaka birini o
çıplağa giydirdiğimi biliyorsan

İSMAİL
CENAN

beni doğrula.
“HZ EYYÜB ün doğru konuştuğunu söyleyen bir sesin
gökten geldiğini o iki kardeş
işittiler.
Sonra HZ EYYÜB secdeye
kapanarak şöyle dedi.
ALLAH ım senin onuruna yemin ediyorum ki, sen bu belayı
üzerimden defetmedikçe ben,
başımı secdeden kaldırmayacağım. “evet hastalığı vücudunu
terketmeye kadar başını secdeden kaldırmadı.
İBN EBİ HATİM ile İBN CERİR TABERİ dediler ki ; YUNUS. B A’ LA ENES B MALİK
ten rivayet ederek PEYGAMBER imiz S.A.V'in şöyle buyurduğnuu söyledi.
“ALLAH ın PEYGAMBERİ
EYYÜB ün hastalığı on sekiz yıl
sürdü. Yakın uzak herkes onu
terketti.
Sadece en yakınlarından iki
arkadaşı onu terketmediler. Sabah akşam ona uğrarlardı.
(Günün birinde biri ötekine
dedi ki;

“Biliyormusun ? vallahi EYYÜB dünyalarda hiç kimsenin
işlemediği bir günah işlemiştir.
“dinleyen arkadaş sordu. İşlediği günah nedir.?
“öteki dedi ki; “öyle bir
günah işledi ki on sekiz seneden beri RABBİ ona merhamet
etmedi.
Ve sıkıntısını gidermedi. “
Yanına vardıklarında, arkadaş
dayanamayıp bunu EYYÜB e
anlattı.
EYYÜB da şu karşılığı verdi. “ne dediğini anlamıyorum
Yalnız CENAB I ALLAH biliyor
ki ben, birbirleriyle tartaşan iki
adama uğrayacağım.
Onlar ALLAH'ı zikrederler.
Bende evime donüp ALLAH
hakkında doğru olmayan şeyler söylenmesin diye onların
günahlarının affı için gerekeni
yapacağım. “
Bugünkü anlatacaklarım
bundan ibaret olup, haftaya kaldığımız yerden devam
etmek üzere yazımı Karacaoğlan’ın SABAHTAN UĞRADIM

BEN BİR GÜZELE adlı şiriyle
bitiriyorum.
Hepinize selamlar, saygılar,
sevgiler.
SABAHTAN UĞRADIM
BEN BİR GÜZELE
Sabahtan uğradım ben bir
güzele
Ağlatmadı güzel güldürdü
beni
Ben güzelden böyle vefa
ummazdım.
Ak göğsün üstünde kondurdu beni
Bir hoş durur eda naz gibi
Arkasında saçı tel tel saz gibi
Has bahçe içinde top nergis
gibi
Karalar mı giydin al ın üstüne
Alma alma yanakları al gibi
Boyu uzar gider selvi dal
gibi
Seherde açılan gonca gül
gibi
Sandım kan damlamış karın
üstüne KARACAOĞLAN

ÜLKÜCÜ CAMİANIN ACI
KAYBI MEVLÜT ULUĞTEKİN

YILMAZ HAKK’A YÜRÜDÜ
Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu kıymetli bir
Türk aydını, tarihçi, yazar, şair, gazeteci ve
düşünce insanı Mevlüt Uluğtekin Yılmaz
tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ülkücü Camianın sevilen saygın isimlerinden
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz’ın vefatı Yozgat’ta da
büyük üzüntüyle karşılandı. Ülkücü Memurlar
Derneği'nin genel başkanlığını da yapan
Yılmaz, kendisini Türk Milliyetçiliği ülküsüne
adamıştı.
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın cenazesi bugün
öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka
Mezarlığı Camii'nden kaldırılıp, Karşıyaka
mezarlığında toprağa verilecek.
MEVLÜT ULLUĞTEKİN YILMAZ KİMDİR?
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz (1946 - 20 Kasım
2022 )
1946’da Sorgun-Yozgat’da doğdu. İlk
ve Orta öğrenimini Sorgun, Kırıkkale ve
İstanbul’da tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans
eğitimi aldı. Bir süre Tarım Bakanlığı’nda, daha
sonra TRT’de çalıştı. TRT’de, Denetçilik görevi

yanında, kültür ve tarih programları hazırladı.
Bu kurumda; “İstiklâl Savaşı’nda Milletimiz”
Adlı program dizisiyle, halkın Kurtuluş
Savaşı’na olan katkılarını anlattı.
Dede Korkut Hikâyeleri’ni ülkemizde ilk kez
bir bütün olarak radyo için dramatize etti.
Bu çalışmasından ötürü 1987 yılında Millî
Kültür Vakfı, Yılmaz’a “Millî Kültüre Hizmet
Ödülü”nü verdi.
Tarihte Büyük Türk Devletleri konulu
belgesel drama dizisini hazırladı. Televizyonda
kültür sohbetlerinde bulundu. Bilimsel
toplantılara bildirileriyle katıldı.
1992’de TRT’den Program Denetçisi iken
ayrıldı. Gazeteciliğini, basında yazar ve
yönetmen olarak sürdürdü. Çeşitli gazete ve
dergilerde çalıştı. Fırat Havzası Gazeteciler
Cemiyeti tarafından “2000 Yılının Başarılı
Gazetecisi” seçildi.
Şiir, öykü, oyun, senaryo ve araştırma
dallarında eserler verdi. Mehmetçik
üzerine yazılmış şiirleri ülkemizde ilk kez
bir antolojide topladı. Şiirleri şarkı ve ilâhi
formunda bestelendi. 1966’dan beri şiir, ö

ykü ve araştırmalarını günümüze kadar çeşitli
süreli yayınlarla topluma ulaştıran Yılmaz’ın,
yayımlanmış kitapları şunlar: Cenk Hasreti
(Şiir, 1977), Deli Dumrul (Oyun, 1987), Ertuğrul
Gâzi (Çizgi Roman, Kültür Bakanlığı Yayını,
1992), Şiirimizde Mehmetçik (Antoloji,
Türkiye Gaziler Vakfı Yayını,
1994), Türk Halklarının
Ortak Ata-Babaları
(Biyografik roman,
Azerbaycan’da
Göktürk Matbaası
yayını, 1997, Türkiye
Manas Yayıncılık,
2006)), Ayakların
Dili (Öykü, 2000)
Damdaki Pabuç
(Oyun, Türk
Standartları Enstitüsü
yayını, 2002)
Osmanlı’nın Arka
Bahçesi (Araştırma,
Emre Yayınları, 2007)
Tarık YILMAZ

YAYLAYA ÖZEL YOL

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaz aylarında
Özükavak yaylasına ulaşımın rahatlıkla
sağlanılması için yapılan yeni yol hizmete
sunuldu.
Özellikle yaz aylarında orman ve
hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yoğun
olarak kullandığı Özükavak yaylasına
ulaşımın sağlanması için Çekerek İl Özel
İdaresi desteğiyle 5 kilometrelik yeni yol
yapıldı.
Yayla yolunun beldeye yapılan önemli
yatırımlardan biri olduğunu söyleyen
Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal,
“Bu yol kasabamızın olmazsa olmazı bir
yol. Yaylamız bu bölgede en büyük alana
sahip. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız

var ve yaz ayları burada 60 çadırımız
kuruluyor. 4 ay kadar yaylacılarımız
burada kalıyor ve yaşamlarını sürdürüyor.
Bununla beraber orman kesim alanlarımız
da var. Orman bölge şefliğimize bağlı
ama kullanımı bize ait. Eski yol nedeniyle
bu ormandan odunların taşınmasında ve
vatandaşa ulaştırılmasında büyük zorluklar
çekiliyordu. Bu yolda devletimizin, Çekerek
İl Özel İdaremizin iş makineleri desteğiyle
çalışmalara başladık. 3-4aylık bir çalışma
sonunda bu yolu faaliyete geçirdik. Yıllarca
buraya bakım yapılmamıştı, burada ulaşım
çok zordu. Kasabaya ulaşımı hem kısalttık
hem de daha rahat bir ulaşım sağladık.”
dedi.

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat
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ALTINSOY OTOMOTİV

* Hizmet yeterlilik belgeli “TSE Garantili” otomobil tamir-bakımı
* 30 Yıllık Tecrübe ile uzman teknik ekip
* Dynobil Oto Expertiz Hizmetleri
* Güler yüz-Güven-Memnuniyet
* Her marka ikinci el araba alınır satılır
* İkinci elde garanti
*KAPORTA BOYA VE MEKANİK İŞLEMLER RANDEVUSUZ VE HIZLI SERVİS HİZMETİ

Zeybek

Toprak
su kabı

Mitolojik
bir çalgı

ADRESİMİZ: Yozgat Ankara Karayolu Üzeri 4.Km, 66000 Merkez
İRTİBAT TEL: 0 354 212 03 03
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Tiktok Ve Benzeri Uygulamalar Kapatılsın
Televizyondaki
gündüz kuşağında
çıkan ve orta yere
dökülen tüm aile içi
facialarının %90'nın
arkasında sosyal
medya ve en çok da
Tiktok uygulaması
çıkıyor.
Kadınlar ve erkekler kendilerine
sevgiliyi tiktok'ta
buluyorlar kadınlar
canlı yayın açarak açık açık
kendilerini Tiktok üzerinden
pazarlıyorlar.

Aile mahremi diye bir
şey kalmadı ve evlerinin
dip uçlarına kadar milletin gözüne sokuyorlar.
Bu tür ahlaksız uygulamaların derhal kapatılması gerekmektedir.
İstanbul sözleşmesi ile
kadının beyanı esastır
ile 6284 sayılı kanun ile
dinamitlenen aile bütünlüğümüz bu uygulamalar
ile tamamen bitirilmek
isteniyor.
Dinen, ahlaken öyle yozlaştık ki genç kızlarımız çoluk

AKiF
REÇBER

çocuklu annelerimiz sokaklarda
çıplak gezmeye başladılar.
Manevi değerlerimiz ayaklar
altına alınıyor.
Alın teri dökmeden haram
para kazanacağız diye kendilerini teşhir edenlere pazarlayanlara acilen dur denilmelidir.
Televizyonlar da kadın
programları da derhal kaldırılmalıdır. Reyting uğruna tüm
mahremler ortaya saçılıp tüm
ahlaksızlıklar ulu orta konuşulmaktadır.
Bu konuda Aile Bakanlığı,
Diyanet ve Rtük gibi kurumlar

neden sessizler akıl alır gibi
değil.
Millet olarak çöküyoruz
görün artık. Gençlerimizi koruyacaksak ailemizi koruyacaksak
derhal bu uygulamalara programlara yasak gelmelidir.
Erkekler Tiktok üzerinden
eşlerine canlı yayın açtırıp hediye isteterek para kazanıyorlar. Kötü yanı da bu tür erkek
müsveddeleri kendisini aile
babası ve koca olarak görmeye
devam ediyorlar. Utanmadan…
Tüm dolandırıcılar tiktok'ta,
milletin evinin içi çoluğu ço-

cuğu tiktok'ta, çocuk pornosu
tiktok'ta, hatta ve hatta öyle
bir duruma geldi ki karı koca
birlikte video çekip tiktok'a atıyorlar çocuklarını rezil ediyorlar. Şimdi beni gericilikle suçlayabilirsiniz ama tayt ile gezmek
sutyen ile orta yerde gezmek
özgürlük değil çıplaklığın ahlaksızlığın dik alasıdır.
Tiktok ve benzeri uygulamalar çok acil kapatılmalıdır. ÇOK
ACİL. Zaten çok geç kalındı
zararın neresinden dönülürse
kârdır diyorum.
Saygılarımla.

HZ. Peygamberi
anlattı
ŞENYIĞIT AILESININ ACI GÜNÜ
Merhum Ünal
Şenyiğit’in hanımı,
Orhan, Emir, Salih
ve Ömer Şenyiğit’in
anneleri Kadriye
Şenyiğit vefat etti.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını
sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, kültür ve sanat
etkinlikleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin’i konuk etti.
Akdağmadeni Belediyesi konferans salonunda
düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih
Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu
sohbetiyle gönüllere dokunan Eğitimci-Yazar
Doç. Dr. Yasin Pişgin, peygamber efendimizin
hayatından kesitler sunarak günümüzde insanlara
nasıl yol gösterdiğini tüm detaylarıyla anlattı.
Konferans bitiminde bir konuşma
gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın,
“Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatından
kesitler anlatarak bugünü yorumlayan ve bizlere
farklı bir bakış açısı sunan Yasin Pişgin hocamızı,
Akdağmadeni’nde ağırlamaktan mutluluk duyduk.
Bugün burada olup bu güzel ortamı oluşturan
kıymetli vatandaşlarımıza da çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Pişgin’e hediye
takdim etti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle
program son buldu.

KEVEN'DEN BAKAN
Yozgat’ın tanınmış
ailelerinden Şenyiğit
ailesinin büyüğü, eski
esnaflardan merhum Ünal
Şenyiğit’in hanımı Kadriye
Şenyiğit; rahatsızlığı
nedeniyle bir süredir
evde ve Yozgat Şehir
Hastanesi’nde tedavi
görüyordu.
Şenyiğit, ikindi namazını

müteakip Çapanoğlu
Camiinde kılınan cenaze
namazının ardından Çatak
mezarlığında bulunan aile
kabristanına defnedildi.
Çamlık Medya olarak
merhumeye Allah’tan
rahmet, Şenyiğit ailesine,
yakınlarına ve tüm
sevenlerine başsağlığı
diliyoruz.

BASSAGLIGI

Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu kıymetli bir Türk
aydını, tarihçi, yazar, şair, gazeteci ve düşünce
insanı MEVLÜT ULUĞTEKİN'İN

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

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM
KURULU BAŞKANI

ERSOY'A DAVET
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bakan
Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’taki turizm
değerlerini anlatarak Ersoy’u Sarıkaya Roma
Hamamı’na davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat
Milletvekili Ali Keven, Plan Bütçe
Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve Turizm
Bakanlığı 2023 yılı bütçesi hakkında Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Üyesi olarak konuşma yaptı.
Konuşmasına Yozgat’ın tarihi ve turistik
değerlerini anlatarak başlayan Milletvekili
Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’dan Yozgat için turizm eylem
planı hazırlanması ve somut adımlar atılması
için destek talep etti. Milletvekili Keven,
komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti:
Yozgat’ta Hem Tarih Turizmi Hem Doğa
Turizmi Yapılabilir
“Zengin kültürel değerlere ve zengin
turizm kaynaklarına sahip bir ilin kaynaklarını
size hatırlatarak başlamak istiyorum.
Yozgat ilimiz Hitit uygarlığının yerleşim
yerlerinden Hattuşaş'ın yanı başında yer
alan ve Alişar Höyüğü, Tavium Antik Kenti,
Galatlar'a ait Kerkenes Harabeleri, Selçuklu
mirası Behramşah Kalesi ve adını sık sık
duyurmaya çalıştığımız Bazilika Therma yani
Sarıkaya Roma Hamamı gibi birçok tarihî
mirasa sahiptir. Yozgat Çamlık Millî Parkı,
Cehirlik Yaylası, Akdağ-Çayıralan Ormanları,
Aydıncık Kazankaya Kanyonu gibi doğa
turizmine hizmet sunacak zenginliklere
sahiptir. Özellikle Yozgat Millî Parkı'nda
1970'li yıllarda ulusal kayak yarışmalarının
yapıldığını özellikle bilmenizi isterim. Yozgat
ayrıca birçok ilçesinde bulunan şifalı sıcak
su kaynaklarıyla termal turizm potansiyeline
sahiptir. Özellikle Sarıkaya, Sorgun, Yerköy,
Boğazlıyan, Saraykent ilçelerimizde
zengin termal kaynaklar vardır. İlimizin
termal kaynakları ciddi teşvikler sunularak
yatırımcıyla buluşturulmalıdır.
Yine, aynı şekilde Selçuklu ve
Osmanlılardan kalma medreselerle,
türbelerle, camilerle inanç
turizmine de açık bir ildir.”
“Yozgat'ta göçü önleyecek
bir turizm eylem planı için acil
harekete geçilmelidir.
Yozgat'ta turizme
yönelik değerlerimizi
içine alacak bir
tur güzergâhı
hazırlanmalıdır.
Kapadokya'ya

ve Hattuşaş'a gelen turistlerin örneğin
Sarıkaya Roma Hamamı'nı görmeleri
kesinlikle sağlanmalıdır. Sayın Bakan’dan
bu konuda duyarlılık beklediğimi tekrar
ifade ediyorum. İlimiz ve bölgemiz için ilgi
odağı olabilecek Sarıkaya Roma Hamamı'nın
artık tam anlamıyla arkeolojik bir değere,
bir turizm merkezine dönüştüğünü görmek
istiyoruz. Sayın Bakanım geçen yıl bütçe
görüşmelerinde yine sizi davet etmiştim,
gelmediniz. Tekrar Sarıkaya Roma
Hamamı'na davet ediyorum, lütfen gelin
ve orada yarım kalan, kamuoyunun çeşitli
tepkilerine neden olan durumu yaşayarak
görün. Geçen yıl etrafında paslı tel örgüler
vardı, bunu defalarca dile getirdim, şimdi,
oraya bir taş duvar örüldü ancak bu defa da
duvar Roma Hamamı'na uygun bir taşla değil,
farklı renkteki Kayseri taşlarıyla örüldü. Yine,
arkeolojik kazılar yarım kaldı. Yozgat İl Özel
İdaresine ait olan ve yıkılması gereken bir
hamam ve pansiyon yapısı öylece yerinde
duruyor. Kazılar bundan dolayı durdu Sayın
Bakanım çünkü hamam ve pansiyonu yıllardır
AKP İlçe Başkanı işletiyor. Özel mülklerin
tamamen yıkıldığı bir yerde bu hamam ve
pansiyon neden yıkılmıyor, anlamıyorum.
15 bin metrekarelik sit alanının neden
tamamında bir çalışma yapılmadı ve alan
duvar örülerek sınırlandırıldı, anlayamıyorum.
Sarıkaya halkı sizi ilçelerine davet ediyor,
lütfen durumu yerinde görün ve öncesinisonrasını araştırın. Sarıkaya'yı çok rahat
kalkındırabilecek bir turizm değeri hak ettiği
ilgiyi görmüyor.”
“Yozgat'a yapmak istediğimiz ve projeye
aldığınız çok yönlü kültür binası için
Yozgatlılar adına teşekkür ediyorum. Bu
kültür binamızın proje ihalesi sanırım bitti
ama yapım ihalesi yapılmadı. Yozgat halkı bu
projenin, 2023 yılında, ihalesinin yapılarak
inşaatının başlamasını özellikle bekliyor.
Müze binasının da çok yönlü bir şekilde
hizmete girmesini biran önce bekliyoruz.
Yozgat acilen bir kültür-turizm kenti ilan
edilmelidir. Göçün durdurulması için bu
elzemdir. Yozgat, 2002 yılından bugüne
kadar 280 bin göç vermiş bir ildir. Göçün
durdurulması için bu planın mutlaka
yapılması gerekir ve acilen tüm turizm
ve kültür kaynakları bir planlamaya
alınmalıdır. Bu işe Sarıkaya'daki
Roma Hamamı ile başlanmalıdır.
Son olarak bütçenizin ülkemize
ve bakanlığınıza hayırlı
olmasını diliyorum.”
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KOMŞUDAN

BiR HABER
YOZGATSPOR’DA AYRILIK
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da Teknik
Sorumlu Alper Yeşil ve ekibi ile yollar
ayrıldı.
Genç Teknik adam Yeşil ile Yardımcı
Antrenörü Temin Süngürlü ve Kaleci
Antrenörü Serkan Koşar ile Eskil
Belediyespor mağlubiyeti sonrasında
yönetim ile oturup karşılıklı anlaşarak
yollarını ayırma kararı aldı.
Sezon başında anlaşılan Teknik

Sorumlu Alper Yeşil, kırmızı-siyahlı
takımın başında 8 maça çıktı. Yeşil bu
maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2’de
mağlubiyet almıştı. Öte yandan Yozgatspor
1959 FK’da yeni hoca bulunana kadar
takımı Sportif Direktör Feridun Dündar
çalıştıracak. Kırmızı-siyahlı takım ligin
9’uncu haftasında oynayacağı Hacılar
Erciyesspor maçı hazırlıklarını Feridun
Dündar yönetiminde gerçekleştirecek.
Murat KARATEKİN

BAŞARILAR
SELMA NUR
Kadınlar 3. Liginde K grubunda yer
alan Yurdum Gençlik ve Spor Kulübünün
sporcusu Selma Nur Fidan, Kadın Milli takım
seçmelerine davet edildi. Fidan, bugün
Kayseri’de yapılacak olan Kadın Milli Takım
Seçmelerinde yer alacak.
Milli takım seçmelerine Yozgat’tan davet
edilen tek sporcu olan Selma Nur Fidan’ın
hedefi, Kadın Milli Takımında yer almak.
Geçtiğimiz sezon Kadınlar 3. Ligi K
grubunda yer alan Yurdum Gençlik ve Spor
Kulübünün formasını giyen Selma Nur Fidan,
gösterdiği performansı ile tüm dikkatleri
üzerine çekmişti. Fidan bu başarısı ile Kadın
Milli Takım seçmelerine kadar yükseldi.
Murat KARATEKİN

Amasya’da tiyatro
oyuncularını taşıyan
minibüs tıra çarptı:
Amasya’da tiyatro
oyuncularını taşıyan
minibüsün tıra çarptığı feci
kazada minibüste bulunan
3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralıların arasında
oyuncu Ceyhun Fersoy
ve arkadaşlarının olduğu
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre,
“Baş Belası” adlı tiyatro
oyununu Çorum’da
sahnelemelerinin ardından
Samsun’a doğru hareket
eden tiyatro ekibini taşıyan
Aykut Bektaş yönetimindeki
52 ADK 527 plakalı minibüs,
Amasya - Çorum kara
yolu üzerinde, Merzifon
ilçesine bağlı Çaybaşı
Köyü civarında önünde
seyreden Hacı Ahmet Kılıç
yönetimindeki 42 FES 27
plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda acil sağlık, polis,
jandarma ve itfaiye ekibi
sevk edildi.
Kazada minibüste
sıkışan Tolga Güleryüz,
Burak Topçu ve Özgür
Karataş olay yerinde hayatını
kaybetti. Yaralanan sürücü
ve minibüsteki Özgür
Ayaz, Burak Gülçebi, Melis
İşiten, Sergen Deveci,

Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun
Fersoy ve Filiz Özbek,
ambulanslarla Merzifon ve
Suluova'daki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Yapılan incelemenin
ardından minibüsten
çıkartılan cenazeler cenaze
aracıyla hastane morguna
götürüldü. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

YOLCUNUN DIKKATI FACIAYI ÖNLEDI
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir
halindeki halk otobüsü alev alev yandı. Motor
kısmından çıkan dumanı fark eden yolcuların
şoförü uyarmasıyla faciadan dönülürken, yanan
otobüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir
Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde Merkez’den
Mimsin Mahallesi’ne sefer yapan 38 AB 273
plakalı halk otobüsünün motor kısmından
dumanlar çıkmaya başladı. Arka tarafta oturan
bir yolcu, dumanı fark edince şoförü uyardı.
Şoför otobüsü güvenli bölgeye alarak yolcuları
tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede

alevler otobüsün tamamını sararken, polis
ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi
aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren
çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken,
otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüste çıkan
yangının tamamen söndürülmesinin ardından
yol trafiğe tekrar açıldı.
Yanan otobüste bulunan yolculardan Tolga
Arslan, “Biz orta taraftaydık. Arka tarafta oturan
bir vatandaş dumanı fark etti, şoföre seslendi.
Şoför aracı sağa çekerek tahliye etti. Ondan
sonra otobüs alev aldı” dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme
başlatıldı.

FiKO LASTiK
LASTİK DEĞİŞİMİ İTİNA İLE YAPILIR

* LASTİK YOL YARDIMI
* BALANS AYARI SON SİSTEM
* 2. EL LASTİKLER
* 24 SAAT AÇIK

Adres: Yenicamii Mahallesi Söğütlü Dere
Caddesi Merkez/YOZGAT
İletişim: 0544 339 33 80

ERCIYES MANZARALI

YÜRÜYÜŞ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, yürüyüş sporunu Erciyes
dağının muhteşem manzarasında gerçekleştirdi.
Büyükkılıç, şehrin değerlerini ön plana çıkardı.
Sağlığı, sporu ve bunlarla birlikte şehrin
turizmini hiçbir zaman gündeminden düşürmeyen
Başkan Büyükkılıç, sağlıklı bir bedene sahip
olmak için gerçekleştirdiği sabah yürüyüşünü
Kayseri’nin en önemli turizm değeri olan Erciyes
dağının manzarasında gerçekleştirirken, bunu
da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, her platformda şehri ve şehrin
değerlerini öne çıkarmaya özen gösterirken,
sabah yürüyüşünü yaptığı Erciyes dağı manzaralı
Ali dağında çekindiği fotoğrafı sosyal medya
hesabından takipçileri ile paylaştı. Büyükkılıç
paylaşımında, ‘Beyaz gelinliğine bürünmeye
başlayan Erciyes’imizin ihtişamlı görünüşü
Ali Dağı’mızdan bir başka güzel’ ifadelerinde
bulundu.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE
yıldırım hızında müfettiş
Tokat’ta özel bir hastanede yoğun bakım
servisinde yatan hastaya şiddet uygulandığını
gösteren görüntülerin yayınlanmasının
ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
talimatı ile görevlendirilen müfettişler
hastanede incelemelerine başladı.
Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark
Hastanesinde yoğun bakım servisinde
yatmakta olan bir hastaya hemşireler
tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri
izleyenlerin tüylerini diken diken
etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin
yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, sosyal paylaşım hesabından
yaptığı açıklamada hastaneyle ilgi derhal
soruşturma başlatıldığını duyurarak, "Sağlık
Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları
Tokat’ta incelemelerine devam ediyor" dedi.
Görüntüler basına düşer düşmez
görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde
hastaneye gelerek incelemelerine başladı.

“AMACIMIZ DOĞA
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VE ÇEVREYi TANITMAK”
Ata
Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Geliştirme
Derneği Başkanı Murat Balcı, tek amaçlarının
gelecek nesillere doğa ve çevreyi tanıtmak
olduğunu söyledi.
Balcı, 9 yıldır Yozgat’ta doğayı ve çevreyi
hem korumaya hem de tanıtmaya yönelik sportif
faaliyetler yaptıklarını anlattı.
Yozgat’ın Dünya’ya açılan kapısı Çamlık
TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp sunduğu
Spor 66 programı sürüyor. Her hafta sporun
farklı isimlerini ağırlayan Karatekin’in bu haftaki
konuğu Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları
Geliştirme Derneği Başkanı Murat Balcı ile Ata
Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Geliştirme
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Tuygun
oldu. Her iki isimde Yozgat’ta yapılacak olan
doğa sporları ve çevre faaliyetleri hakkında bilgi
aktardı.
Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları
Geliştirme Derneği Başkanı Murat Balcı’nın
açıklamalarının satır başları ise şöyle:
BİRÇOK FAALİYET YAPIYORUZ
2012 yılında THK Yozgat başkan yardımcılığı
zamanında faaliyetleri artırabilmek amacıyla
dernek kuralım istedik. THK etkinlikleri
yanı sıra gençlere farklı alanlarda yeni farklı
alanlarda yeni bakış açıları kazandıralım.
Doğa, havacılık, kampçılık tanıştıralım diye
arkadaşlarla oturup konuştuk. 2013 yılında da
bu derneği kurduk. Kuruluş aşamasından sonra
bir dönem sessiz kaldık. Son 6-7 yılda tekrar
ivme kazandırarak derneğimizin faaliyetlerinde
çeşitli çalışmalar yaptık. Okullarda çocuklarda
çevre bilinci, Çamlık milli Parkında Milli
Parklar Müdürlüğü’nden destek alarak doğa
bilinci gezisi düzenledik. AFAD ile üniversite
öğrencilerine geziler düzenledik. Okullarda
çadır kurma eğitimleri, TUBİTAK’ta göre alarak,
atölyeler kurarak havacılık faaliyetleri yaptık.
İlkokullarda Uçan Türk dergileri de dağıttık ki,
havacılığa biraz daha aşina olsunlar istedik.
Amacımıza yavaş yavaş ulaşmaya başladık.
Yozgat’ta bu potansiyel var. Fakat birilerinin
öncülük yapmaları lazım. İnsanlar bireysel
yapıyor ama bir araya gelemiyorlar. Bizler
medyada paylaştıkça bizlerde gelelim diyorlar.
Her hafta sonu bir etkinliğimiz var. Ne zaman
bizleri arasanız yardımcı oluruz diyoruz.
Gittiğimiz yerler belirli yerler. Daha çok Yozgat
ve çevresindeki tanınmamış yerleri tanıtalım.
Esenli, spor vadisi, çeşka kalesini gösterelim.
Dağcılık tırmanışları var. Ama yapan maalesef
yok. Biz bu bağlamda gerek liselerden gerekse
Bozok Üniversitesinde 2 dönem dağcılık
kursları verdik. Spor vadisindeki dağcılık için
yerin amacına uygun yapılmadığından dolayı
sporcular oraya kendi başlarına gitmeye
cesaret edemiyorlar. Oradaki bütün tutanaklar
sağlamlığı kontrol edilmeli ve sürekli oraya
malzeme temin edilmeli.
Yozgat’ta dağcılık malzemeleri bir bizim
derneğimizde birde AFAD’ın elinde var.
AFAD’da bunu spor amaçlı kullanmadığı için
bir tek bizde var. Gönül ister ki gençlik spor
bu olaya biraz daha sıcak baksın ve dağcılık
faaliyetleri artsın.
DOĞASI GÜZEL, HAVASI TEMİZ
Kirazlı göleti, kent park mevkiine yakın yer
olmakla beraber 800 metre ilerlediğinizde
doğa içerisindeyiz. Özellikle kışın dernekler
ile yürüyüş yapıyoruz. Talepler doğrultusunda
diğer kulüplere de rehberlik yapıyoruz. Daha
önce neden buraya gelmemişiz diyorlar. Güzel
doğası, temiz havası var. Ama bilmiyoruz. Bir
yerden başlamak lazım. Yorulmadan da bu iş
olmuyor.
60 PİLOT VAR
Ben yamaç paraşütü yapıyorum. Model uçak
rehber öğretmeniyim. Aynı zamanda radyo
frekans uçak kullanıcısıyım. Kayak, basketbol,
voleybol, badminton, satranç antrenörlüğümüz

var.
Elimizde bir sürü de öğrencimiz var. Burada
havacılık dediğimiz zaman daha önceki yıllarda
EML’de görev yaptım. EML öğrencileri bir çok
şeye açtı. Faaliyet yapmak daha kolay oluyordu.
Güzel sanatlara geçtiğimizde öğrenciler sosyal
faaliyete daha az zaman ayırıp daha çok TYT;
AYT’ye hazırlık yaptılar. Yapalım diyorlar ama
katılamıyorlar. Bizde bu açığı milli eğitim
bakanlığı ve TUBİTAK projelerinde öğrencilere
modal uçak uygulaması, similatör ve dron
eğitimi vererek aradaki açığı kapatmaya
çalışıyoruz. Bazı öğrencilerimizi THK aracılığı
ile yamaç paraşütü planör ve serbest paraşüt
kurslarına göndermiştik. Bu gençlerimizden
üniversiteyi bitirenler geldikleri zaman tekrar
Yozgat’ta uçuş yapabilir miyiz dediklerinde
Çeşka’da güzel bir alan bize hazırlanmıştı.
Oraya gidiyoruz. Yer çalışması yaptıktan sonra
kontrollü bir şekilde uçmalarını sağlıyoruz.
Gönül ister ki daha çok katılım olsun.
Yozgat’ta yamaç paraşüt sahibi 3 kişiyiz.
Yamaç paraşütü ve eğitimi almış kişi ve pilot
sayısına baktığımızda 20 kişiyiz. Yaklaşık 60 kişi
uçuş eğitimi aldı. Üniversite öğrencileri gittiler.
Ama merkezde şuanda 20 kadar pilotumuz
sadece sertifika aldı ve tekrar devam ettirmedi.
Çeşka7da daha önce yamaç paraşütü hedef
şampiyonası düzenlendi. Bu tepe birçok ilde
olmayacak bir özelliğe sahip. Tepenin her
yerinden havalanabiliyorsunuz. Güzel bir tepe,
engebe yok. Aşağılar düzlük. Daha önce Özel
idare ve Yozgat belediyesi tepede düzenlemeler
yaptılar. Yol konusunda yardımcı oldular. Ama
eğer burada bir şey yapılacaksa kalıcı çözümler
olmalı.
Geçen haftalarda Tarsus’da yamaç paraşütü
etkinliği vardı. Dernek olarak oraya katıldık.
Yeni insanlarla tanıştık. Onların tepelerine
baktık. Çok güzel tepeleri var. İniş alanına
baktığımızda yan tarafında şantiye, karış tarafta
otoban gişeleri ve diğer yan tarafta mezarlık
var. Bizim buraya baktığımızda uçsuz bucaksız
doğal. Yol yok, yapılaşma yok. İniş alanına
inemeseniz bile her hangi bir araziye, meraya
inebiliyorsunuz. Havacılık faaliyetine biraz daha
önem verirsin. Daha güzellerini yapalım.
KAYAK YAPIYORUZ
Bununla birlikte kış turizmi. Yozgat’ta 200
kadar kişiye kayak öğrettik. Yozgat’tan Erciyes’e
götürdük. Çamlık’ta kar uzun süre kalıyor. Ama
tesis yok ya da her hangi bir güvenlik yok.
Biz okullarda sadece dernek olarak
anlatmaktansa milli parklarla ve çevre derneği
ile birlikte okullarda seminer düzenliyoruz.
Milli parklarda geziyoruz. Doğada neler var
keşfetmeye çalışıyoruz. Gençlere bu konuda
önder olmaya çalışıyoruz. Yaşanabilir Çevre
Derneği ile de çevreyi nasıl korumalıyız, neler
yapmalıyız, ayak izi bırakma konusunda nelere
dikkat etmeliyiz konusunda eğitimler veriyoruz.
Biz beden eğitimi öğretmeniyiz. Bazı konularda
bilgimiz var ama o konuda uzman kadar
bilgimiz yok.
GÜZELLİKLERİNİ TANITIYORUZ
Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları
Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sedat
Tuygun ise, Yozgat’ın güzelliklerini tanıttıklarına
dikkat çekti.
Tuygun, “Yozgat doğası ile spor yapmaya
uygun bir şehir. Ama birilerinin öncülük etmesi
gerekiyor. Yeşil alanımız da var. Ama biz bunları
değerlendiremiyoruz. Bugün çamlığımız,
Kirazlı Göletimiz atıl durumda. Hiçbir etkinlik
yapmazsanız bunlar atıl durumda kalır. Bizler
bu kulübümüzü kurduk. Hem Yozgat7ın doğal
güzelliklerini tanıtmak, farklı bir alan ve görüş
yapıyoruz. Çocuklarımıza, öğrencilerimize doğa
sevgisini, bilincini aşılamaya da çalışıyoruz”
dedi.
Tuygun’un açıklamalarının satır başları ise
şöyle;
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ÇOK KIYMETLİ BİR YER
Bu zamana kadar çeşitli spor
branşlarında bulundum. Ama farklı bir
şeyler de yapmak gerekiyor. Aslında
Yozgat bu konuda daha tutucu. Farklı
alanlarda sporda biraz zorlanıyoruz. Birileri
bir şeyler yapmak istiyor. Ama alt yapı yok.
bizim doğa sporlarımızda da bir alt yapı
sorunumuz var.
Kışın kar üzerinde yürüyüş olarak
Çeşka’ya gidiyoruz. Güzel ve tarihi
yerlerimiz var. Biz oralara giderek hem
doğa sporları yaparak hem de sosyal
medyalarımızda paylaşarak Yozgat’ta
da böyle güzel alanlarımız olduğunu
gösteriyoruz. Sosyal medyalarda bizlerinde
çevremiz oluyor. Orada tanıtmaya
çalışıyoruz.
TURİST KAZANMALIYIZ
Benim hep söylediğim Yozgat neden bir
kamp alanı olmasın? Amasya’ya gidip çadır
kuruyorlar farklı bir etkinlik yapıyorlar.
Kayseri’de, Nevşehir, Ankara’da alanlar var.
Bunu belediyeler ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mesela Çamlık çok güzel doğa sporu
yapılacak bir yer. Çeşka, Esenli, Topçu
tarafında güzel alanlar var. Bizim buraları
tanıtıp turisti nasıl kazanmaktır. Çevre
illerden doğuya, Karadeniz’e gidecek.
Nerede kamp kurarım yerinde Yozgat ismi
geçmiyor. Hem kış hem yaz aylarında çok
iyi kamp alanlarımız olmasına rağmen biz
bunları değerlendiremiyoruz. Yozgat’ın
doğası gerçekten güzel. Akdağmadeni’nde
orman doğa yürüyüşü yaptırılmış.
Çayıralan’da bir heyet gelmiş doğa
yürüyüşü olmuş. Bunlarda hem yürüyüş
hem kamp alanları oluşturulabilir. O zaman
hem Yozgat kazanır. Hem de gençlerimizin
ufku açılır. Biz ikimizde öğretmeniz. Esas
amaç gençlerimize doğa ve çevre bilincini
aşılamak. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam
ediyor.for
Çeşka yer altı şehri bilindiği gibi.
Orası tarihi bir yer. Yozgat’ta faaliyet
yapılabilecek geniş ve güzel bir arazi.
Orada faaliyet yapmak güzel.
Murat KARATEKİN

