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AK Parti’den suç duyurusu

“MiLLETiMiZE VE TARiHE
KARSI GÖREViMiZ”
AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker
Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Yusuf
Başer, “Suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve
tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer,
Yozgat Adliyesi’nde, Fikri Sağlar, Can Ataklı
ve İlker Başbuğ hakkında su duyurusunda
bulunduklarını söyledi. Adliye önünde basın
açıklaması yapan İl Başkanı Başer, “AK Parti
Ağrı İl Teşkilatını temsilen, Fikri Sağlar, Can
Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza
Kanununun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'
başlığını taşıyan 21'inci maddesine istinaden,
Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda
bulunduk” dedi.

TEMELİNDE MİLLİ İRADE VAR
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Türkiye’nin kalkınma ve demokrasi
yolculuğunda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Bu sayede
ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en
gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi
milletimiz biliyor. Kimi zaman milli iradenin tecelli ahı olan Meclisin
mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman
eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu
zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız.” dedi.

Başer, Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklal
mücadelesi sonunda kurulduğunu anımsatarak,
“Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti,
doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi
olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal
mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde
milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz,
çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını
siyasi alanda da tam manasıyla hayata
geçirmeye başlamıştır” şeklinde konuştu. 3'TE

Meclisten karar:

Maaşlara zam
Yozgat Belediye Meclisi yılın
ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse başkanlığında yapılan
toplantıda 14 madde görüşülerek
karara bağlandı. Toplantıda
sözleşmeli personel sözleşme
ücretlerinin yenilenmesi

görüşüldü. Yozgat Belediyesi’nde
18 sözleşmeli personelin
çalıştığı belirtildi. Başkan Köse,
maaşlarda asgari ücretin altına
düşülmediğini, ek ödemelerle
birlikte asgari ücrete ek olarak
geçen yıl 4 bin liranın üzerinde
maaş alındığını söyledi. > 3'TE

Deva Partisi’nden ziyaret turu

Sorunlara yerinde tespit
Deva Partisi Yozgat İl Başkanı
İsmail Yılmaz, Genel Başkan Ali
Babacan’ın ‘Yerelin sorunlarını
yerinden tespit edeceksiniz’ sözü ile
hareket ettiklerini söyledi. 4'TE

Aziz emanetler Yozgat’a geliyor

AL SANCAKLI

ESNAF ZiYARETLERiNE

DEVAM EDiYOR

HER YER ÇANAKKALE

Vatandaş Sofrasında

Bir Başkan...
YOSiAD'DAN HAYIRLI

Çanakkale Savaşları Mobil
Müzesi Yola Çıkıyor. Mobil müze
2 Şubat’ta Yozgat’ta olacak.
İçerisinde Çanakkale Savaşı ile
ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli
görsel materyallerin ve videoların
izletileceği ekranların, Çanakkale
Cephesinden günümüze

kalan çeşitli savaş objelerinin
sergileneceği bir bölümün ve
Çanakkale askerinin heykelinin de
bulunduğu Çanakkale Savaşları
Mobil Müzesi, Çanakkale
ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi
yaşayabilmelerini sağlamak
amacıyla projelendirildi. 4'TE

Yozgat’ın Şefaatli Belediye
Başkanı Av. Müjdat Karaca ilçe
esnafını ziyaret ederek istek ve
taleplerini dinledi. Şefaatli Belediye
Başkanı Av. Müjdat Karaca ilçede
yapmış olduğu çalışmaların
yanı sıra ilçe halkını ve esnafı
unutmayarak istek ve dileklerini
dinleyip çözüm yolları arıyor. 6'DA

OLSUN ZiYARETi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi
genç belediye başkanı Ömer
Açıkel, belediye çalışmalarını
yerinde takip ederken,
ilçe halkının davetini geri
çevirmiyor. Kimi zaman
bir esnafın kimi zaman da
vatandaşın sofrasına konuk
alan Açıkel’in, kurduğu samimi
diyaloglar dikkat çekiyor. 6'DA

Ahmet Başkan

Yozgat’ta ziyaretlerini sürdüren Yozgatlı
Sanayici ve İşadamları Derneği (YOSİAD)
Yozgat Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın atamasıyla Ak Parti Yozgat
İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Başer’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. >> 6'DA

işçinin yanında
Çiğdemli Belediyesi Personel Limited
Şirketinde işçiler yeni yıla mutlu başladı.
Çiğdemli Belediyesi ile Hizmet- İş Sendikası
arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. >> 6'DA

Çayıralan'da çalışmalar aralıksız sürüyor
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Yozgat’ta 471 dernek var

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü verilerine göre
Yozgat’ta 471 dernek, 5 sendika, 1 sendika konfederasyonu
ve 12 siyasi parti il teşkilatı faaliyet gösteriyor. >> 7'DE

E

Yozgat’ın Çayıralan
Belediye ekipleri
düzenli olarak
dezenfekte
çalışmalarına devam
ediyor. İlçede halkın
yoğun bulunduğu
yerlerde dezenfekte
çalışması yaptı.
>>> 6'DA

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Yüce Allah’ın bütün insanlığa hitap
eden bir kelâmı olan
Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Buna
Kur’an’da şu ayetle
işaret edilir. “İşte
böylece biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik…” (Taha suresi,
113. ayet.) Kur’an’da
olan mucizevî tatlılık,
güzellik, etkileyicilik

ve çok yüksek edebî
zevk ancak onu dikkatle okumakla anlaşılabilir.
Onu okuyan kimse
doğrudan doğruya Allah’ın sözünü dinlemiş
ve Allah ile muhatap
olmuş demektir. Bu
çok şerefli muhataplığı kazanabilmek
için Kur’an okumayı
öğrenmek gerekir.
Sevgili Peygamberimiz (sav), “Sizin en
hayırlınız Kur’an'ı öğrenen ve öğretendir”
(Buhari) buyurarak
Kur’an öğrenmenin
büyük faziletine işaret
etmiştir.
Kur’an’ın anlatış ve
üslublarındaki güzellik, söz sanatlarındaki
zenginlik, az sözle pek
çok şeyler anlatması,
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Kur’an Şifadır Şefaat Edicidir

kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi,
harf ve kelimelerinin
seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok
özellikleri ile mucize
derecesindedir.
Peygamberimizin
en büyük mucizesi
Kur’an’dır. Çok kimseler, sadece Kur’an’ı
dinlemekle “Bu güzel söz asla bir insan
sözü olamaz. Bu ancak Allah kelâmıdır.”
diyerek Müslüman
olmuşlardır. Bütün
insanlar toplansalar
Allah’ın sözü kadar
güzel ve mükemmel
bir söz söyleyemezler.
Kur’an buna şu ayetle
işaret eder: “…Andolsun insanlar ve cinler
bu Kuran'ın bir benzerini getirmek üzere

toplansalar ve birbirine de destek olsalar,
yine onun benzerini
getiremezler.” (İsra
suresi, 88. ayet.)
"Kur'ân şefaat edicidir, şefaati kabul
edilendir, şereflidir,
tasdik edicidir. Kim
O'nu önder edinirse,
Kur’an onu cennete
götürür, kim de O'nu
arkasına atacak olursa, Kur’an onu da
cehenneme gönderir"
"Kur'ân, bir ucu Allah'ın (diğer) ucu sizin
elinizde olan bir iptir.
Ona sımsıkı sarılırsanız ondan sonra ebedî
olarak sapmaz ve yok
olmazsınız"
"Ümmetimin yapacağı en faziletli
ibadetlerden biri de
Kur'an-ı Kerîmi yüzü-

ne bakarak okumasıdır? "Kul, Kur'an-ı
Kerîmi hatmettiği
zaman hatim duası
esnasın da 60 bin melek onun için Allah'tan
(c.c.) mağfiret talep
eder" "Şu ibâdet işinde gözlerinizin hazzını
verin... O da Mushaf'a
bakarak okumak ve
üstünde tefekkür etmek, ibret ve ders
almaktır.”
Kur’an okuyan kişilerin ona olan saygı
ve hürmetlerinin bir
göstergesi olarak abdestli olmaları gerekir.
Allah, bunu Kur’an’da
şöyle emretmiştir:
“Ona ancak tertemiz
olanlar dokunabilir”
(Vakıa suresi, 79.
ayet.)
Ayrıca Kur’an’ı ”

uygun bir şekilde,
yavaş yavaş ve mümkünse manalarını da
anlamaya çalışarak
okumak iyi bir davranış olur. Kur’an’ı
özenle okumaya işaret eden bir ayet-i
kerimede Allahü Teala
şöyle buyurmuştur:
“…Kur’an’ı ağır ağır,
tane tane oku.” (Müzzemmil suresi, 4.
ayet.)
(Ebu Hureyre) Hz.
Peygamber (sav);
"Kur'an kalbi ve bedenî hastalıklarla,
dünya ve ahiret hastalıkları için tam bir
şifadır" buyurdu. Hz.
Peygamber (sav);
"Sabah namazı müteakip Kuranı açıp 100
ayet okuyan kimseye
HakTeâlâ yeryüzün-

deki insanların sayısı
kadar sevap verilir?
buyurdu.
Rasûlullah (sav)
Ebu Zere:- Ey Ebu
Zer,"Kur'an'dan bir
âyet öğrenmen senin
için yüz rekat (nafile) namaz kılmandan
daha hayırlıdır." Buyurdu.
Hz. Peygamber
(sav)buyurdular
ki: "Allah katında
Kur'an'dan daha üstün
şefaatçi yoktur. Ne
peygamber, ne melek
ve ne de başkaları."
"Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur'an
okumaktır? "İlim-bilgi isterseniz Kur'ân'ı
Kerimi karıştırın. O'nu
inceleyin. Çünkü evvelin ve ahirin ilmi
ordadır? (İbn Mes ud)

Sorgun ve Sivas TSO

Başkanları bir araya geldi
Vatandaş Sofrasında

Bir Başkan...
Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi genç
belediye başkanı Ömer Açıkel,
belediye çalışmalarını yerinde takip
ederken, ilçe halkının davetini geri
çevirmiyor. Kimi zaman bir esnafın
kimi zaman da vatandaşın sofrasına
konuk alan Açıkel’in, kurduğu samimi
diyaloglar dikkat çekiyor.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer
Açıkel, belediye çalışmalarını bir
yandan yerinde takip ederken diğer

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Üzeyir Arslan , komşu illerin oda başkanları
ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya
devam ediyor.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki
heyet, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan’ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ziyarette iki
odanın faaliyetleri, son dönemde uygulamaya
konulan çalışmalar hakkında istişarelerde
bulunduklarını söyledi.
Başkan Arslan, komşu odalarla istişarelerde

bulunmaya devam edeceklerini belirterek,
“Sivas TSO Başkanımız Mustafa Eken ve tüm
konuklarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum.
Komşu illerimiz odaları ile bu tür
toplantılarımız, ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz
devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf
Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri
Finansmanı Anlaşması" imzalanmıştı. Biz
de sabah saatlerinde protokol imzalarımız
attık. Bu konu hakkında da başkanımızla fikir
alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

taraftan vatandaşın davetlerini de
geri çevirmiyor. Belediye çalışmaları
sırasında sürekli sahada olan genç
belediye başkanı, ilçe halkının evladı
gibi oldu. Kimi zaman bir sanayi
esnafının çay ikramını kimi zaman
pazarda tezgah açmış yaşlı bir kadının
sofrasını daveti ile renklendiren
Başkan Açıkel’in samimi yaklaşımı
insanların da gönlünü kazanmasını
sağlıyor. Tarık YILMAZ
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Üst Resimdeki
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Şaşma
anlatan söz
Sodyum
simgesi
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İl başkanından ne icraat bekliyorsunuz?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bir makama oturmaya görün, neler
neler gelir başınıza.
Özellikle de icraat ve
iktidar makamındaysanız.
Bir siyasi partinin
il başkanına dair gö-

rev ve sorumluluklarını hatırlatmak değil
niyetim, lakin yakın
zamanda koltuğa
oturan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf
Başer’e dair konuşmak istiyorum.
Sayın Başer, 13
Ocak’ta yapılacak
genel kurulun arından koltuğuna tam
anlamıyla oturmuş,
kongre sonrası il
başkanı hüviyetine
kavuşmuş olacak.
Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum!
Sayın Başer, koltuğa henüz oturmuş-

ken bazı çevrelerden
‘icraat söylemleri’
yükselmeye başladı.
Amaç ve gayeleri
ne olursa olsun bir
il başkanının üstelik
henüz koltuğa oturmuş bir il başkanının
ne gibi icraatı olabilir?
Ya da…
Görevi devralmasının ardından
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı
ziyaret eden bir il
başkanı ayağının
tozu ile Yozgat’a ne
isteyebilir?
Evet, iktidarın il başkanı olmak önemli

sorumluluklar yüklüyor.
Aynı şekilde tüm siyasi partilerin il başkanları sorumluluk
sahibi olmak zorunda, ki iktidar partisini temsil ediyorsanız
icraat adına beklentileri insanlar somut
olarak görmek ister.
Fakat AK Parti’de ne
hikmettir ki, bu kez
biraz erken harekete
geçti bazı çevreler.
Yusuf Başer’den dünden bu güne icraat
bekleyenler olduğu
gibi, Cumhurbaşkanlığı makamından
Yozgat adına yatırım

kotarmasını bekleyenler/bekliyor gibi
görünenler oldu.
AK Parti’de parti içi
siyasi algı oluşturmak isteyenler, bu
süreçte farklı söylemlerle şimdiden
farklı duruş sergilemeye, algı oluşturmaya başladı. Aslında süreç beklenildiği
gibi devam ediyor.
Bundan sonrası Sayın Başer’in ortaya
koyacağı duruşla
şekillenecek!
AK Parti’nin en
önemli rakibi ve muhalifi yine kendisi.
Bu süreçte, Sayın

Başer’in ortaya koyacağı kararlı duruş,
parti içinde farklı algı
oluşturmak isteyenlerin amaçlarını bertaraf edecektir.
Elbette ki AK Parti il
başkanı sadece parti içi toparlanma ya
da üye/oy kaygısı ile
çalışan bir yönetici
olmayacak/olmamalı
da.
Lakin il başkanını ilk
günden koltuğuna sıkıştırma hareketi çok
da samimi gelmiyor!
AK Parti’de yeni dönemi konuşurken
parti içi dağınıklık,
yorgunluk, küskün-

lük gibi kavramlarını
her fırsatta dile getirdik.
Tüm bunların yanında parti içi siyasi algı
peşinde olanlar var
ki sanırım en tehlikelisi bunlar.
Bundan sonraki süreçte Sayın Başer’in
işi bundan sonra zor
ama imkansız değil.
Zor olanı daha önce
de konuştuğumuz
gibi toparlanma ve
yeni bir güzergah
belirleme adına insanları belirli bir vizyonda buluşturmak.
Yusuf Başer, bu şehirde belediye baş-

AK Parti’den suç duyurusu

“MiLLETiMiZE VE TARiHE
KARSI GÖREViMiZ”
AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker
Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Yusuf
Başer, “Suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve
tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer,
Türkiye’nin kalkınma ve demokrasi
yolculuğunda önemli mesafeler
kat ettiğini belirterek, “Bu sayede
ekonomiden hak ve özgürlüklere
kadar her alanda dünyanın en
gelişmiş ülkeleriyle mukayese
edilebilecek bir yere geldiğimizi en

iyi milletimiz biliyor. Kimi zaman milli
iradenin tecelli ahı olan Meclisin
mehabetini bozan, kimi zaman
medya mecralarını kirleten, kimi
zaman eskiden mensubu oldukları
kurumların saygınlığına zarar veren
bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde
hesaplaşmakta kararlıyız.” dedi.

HAZMEDEMEDİLER
“Elbette, en başından beri
her dönemde milli iradenin
üstünlüğünü hazmedemeyenler
olmuştur” diyen Başer, şunları
kaydetti; “Milli irade düşmanlığı,
kimi zaman darbeci, kimi zaman
vesayetçi, kimi zaman marjinal
akımların temsilcisi olarak
karşımıza çıkmıştır. Hepsi de
faşizmin en ilkel, en karanlık, en
nobran söylemleri ve eylemleriyle
millete, milletin değerlerine,
tarihine, kültürüne saldıran
köhne zihniyetin mensuplarıyla
mücadele etmek, kendine bu
ülkenin demokrat, yerli ve milli
bireyi olarak gören herkesin en
başta gelen sorumluluğudur.
Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15
Temmuz'a kadar uzanan nice acı
hatıraları hala hafızasında canlı
olan milletimiz, faşist zihniyete
karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü
duruş sayesinde, ülkemizin en
büyük kalkınma ve demokrasi
atılımının partimiz vasıtasıyla
gerçekleştirilebilmesini
sağlamıştır.
AK Parti olarak en büyük
gururumuz ve mutluluğumuz,
bu büyük atılımda milletimizin
temsilcisi olarak mücadele safının
en önünde yer alıyor olmaktır.”
MİLLETİMİZ BİLİYOR
Başer, Türkiye’nin kalkınma ve
demokrasi yolculuğunda önemli
mesafeler kat ettiğini belirterek,
“Bu sayede ekonomiden hak ve
özgürlüklere kadar her alanda
dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle
mukayese edilebilecek bir yere
geldiğimizi en iyi milletimiz

biliyor” diye konuştu.
HUKUK ÖNÜNDE
HESAPLAŞMAYA KARARLIYIZ
hukuki haklarını sonuna kadar
kullanacaklarını dile getiren Başer,
şöyle konuştu; “Kimi zaman milli
iradenin tecelli ahı olan Meclisin
mehabetini bozan, kimi zaman
medya mecralarını kirleten, kimi
zaman eskiden mensubu oldukları
kurumların saygınlığına zarar
veren bu zihniyet sahipleriyle
hukuk önünde hesaplaşmakta
kararlıyız.
Bu örneklerden biri, CHP’nin
resmi yayın organı olan bir
televizyon kanalında 'başörtülü bir
hakimin tarafsız olamayacağını ve
adil yargılama yapamayacağını'
söyleyen, eski milletvekili ve
bakan Fikri Sağlar'ın ortaya
koyduğu tavırdır.
Türkiye'nin artık geride
bırakmış olması gereken, büyük
acıların çekildiği ve bedellerin
ödendiği bir meseleyi yeniden
gündeme getiren bu kişi, CHP'nin
demokrat yaldızı altındaki faşist
yüzünü bir kez daha sergilemiştir.
Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir
sosyal medya paylaşımında ise
Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın
seçimle gitmeyeceğini, ordunun
darbe kabiliyetinin kalmadığını,
artık tek ümidin ülkenin halkta
öfkeye yol açacak büyük bir
felakete uğraması olduğunu
söyleyebilecek kadar derin bir
sefalete düşmüştür.
Darbe ve felaket çığırtkanlığı
yapan bu zihniyet, ülkemiz için
bizatihi bu tehditlerin kendisi
kadar tehlikelidir.

Aynı şekilde, Genelkurmay eski
Başkanlarından İlker Başbuğ'un, 27
Mayıs darbesinin, şayet rahmetli
Menderes erken seçim kararını
ilan etseydi olmayabileceği, böyle
bir durumda da iktidarın zaten
CHP'ye geçeceği yönündeki
açıklamaları, zihinlerin gerisindeki
darbe sevdasını açık etmiştir.
Sadece bu üç örnek dahi,
Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet
tarihinde elde ettiği milli iradenin
üstünlüğünü esas alan kazanımları
hala hazmedemeyenlerin, vesayet
ve darbe dönemlerinin özlemiyle
yanıp tutuştuğunu göstermeye
yeterlidir.”
DEMOKRASİ KORUMA
MÜCADELESİ
“Demokrasi tarihimiz de
siyaset darbelerle her dönem
inkıtaya uğratılmıştır” diyen
Başer, “Bugün seçilmişlerin
en kritik demokratik mücadele
süreci devam ederken, bu tür
söylemlerin ve yaklaşımların,
kesinlikle iyi niyetli olmadığı,
arkasında farklı ajandaların ve
gayelerin bulunduğu tartışmaya
mahal vermeyecek şekilde
açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle
ve her türlü vesayet odağı ile
mücadele demokrasiyi koruma
mücadelesidir.
Hak ve özgülük mücadelesinde
ülkemizin elde ettiği kazanımlara,
vesayetten darbeye, terör
örgütlerinin saldırılarından
uluslararası tuzaklara kadar nice
badireleri göğüsleyerek sahip
çıkan milletimizin, bu karanlık
zihniyete de hak ettiği dersi,
demokrasi ve hukuk sınırları
içinde vereceğinden şüphe
duymuyoruz.
Türkiye'nin 81 vilayetindeki
AK Parti teşkilatları olarak
biz de, yapılan bu saldırıları;
demokrasinin kalbi milli
iradeye, onun taşıyıcısı siyaset
kurumuna ve nihayetinde bizatihi
demokrasimize, partimize ve
seçilmiş Cumhurbaşkanımıza
yönelik bir saldırı olarak görüyor
ve hukukun bize verdiği hakları
kullanarak, suç duyurusunda
bulunmak suretiyle, milletimize
ve tarihe karşı görevimizi yerine
getirdiğimize inanıyoruz. Tüm
diğer siyasi partileri de demokrasi
karşıtı bu açıklamalara tepki
vermeye davet ediyoruz. Benzer
her türlü girişime karşı da aynı
kararlılıkla mücadele edeceğimizi
de özellikle belirtmek istiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Meclisten karar:

Maaşlara zam
Yozgat Belediye Meclisi yılın
ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse başkanlığında
yapılan toplantıda 14 madde
görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda sözleşmeli
personel sözleşme ücretlerinin
yenilenmesi görüşüldü. Yozgat
Belediyesi’nde 18 sözleşmeli
personelin çalıştığı belirtildi.
Başkan Köse, maaşlarda asgari
ücretin altına düşülmediğini,
ek ödemelerle birlikte asgari
ücrete ek olarak geçen yıl 4 bin
liranın üzerinde maaş alındığını
söyledi. Köse, sözleşmeli
personel maaşlarının artan
asgari ücret olarak belirlendiğini
kaydetti. Personelin, çocuk
sayısı, çalışan eş ve diğer
durumlara göre maaşlarının
değişkenlik gösterdiğini
dile getiren Köse, belirlenen
oranlarda değiştirilmesi meclis
kararına sundu.
Karara göre 2 bin 590 lira
olan 10 personelin maaşlarının
tabanı 2 bin 825 lira olarak
değiştirilirken, 3 bin 172 lira olan
3 personelin maaşı da normal
memur maaş zamlarının dikkate

alınarak yüzde 7. 36 oranında
artırılmasına, diğer 5 müdürlük
yapan personelin maaşlarının
da 3 bin 800 lira olmasına karar
verildi. Mecliste görüşülen diğer
kararlar ise şöyle; Defterdarlık
gayrimenkul satış komisyonuna
üye seçiminin görüşülmesi,
Denetim komisyonu üye
seçiminin görüşülmesi, Borç
taksitlerinin görüşülmesi, Tahsis
sürelerinin görüşülmesi
Tahsis iptallerinin görüşülmesi,
Covid 19 kapsamında kira
iptalinin görüşülmesi, Kat
karşılığı temlik verilmesinin
görüşülmesi, Covid 19
genelgesi gereği kiraların
düzenlenmesinin görüşülmesi,
Belediye Nohutlu Düğünlü
salonu 2021 yılı kiralama
ücretinin görüşülmesi,
Sözleşmeli personel sözleşme
ücretlerinin yenilenmesinin
görüşülmesi, İtfaiye ve zabıta
personeli fazla çalışma saat
ücretinin görüşülmesi, Kadro
ihdasının görüşülmesi, İş
makineleri için iller bankasından
kredi kullanımının görüşülmesi,
İmar tadilatlarının görüşülmesi.
Eda DEMİREL

Atasoy Optik Hizmete Girdi
Yozgat’ta optik sektörüne yeni
bir isim daha eklendi. Atasoy
Optik, Esentepe’de hizmete girdi.
Genç ve tecrübeli optisyen
İsmail Bayram, bundan böyle
Atasoy Optik ismiyle Yozgatlılar’a
hizmet verecek. Erdoğan Akdağ
Mahallesi, Dr. Kazım Arslan

Bulvarı, Numara 102/C’de Şehir
Hastanesi karşısında Umut
Medikal yanında hizmet vermeye
başladıklarını hatırlatan Optisyen
İsmail Bayram, Yozgatlılar’a en iyi
şekilde hizmet etmenin gayreti ile
çalışacaklarını söyledi.
Tarık YILMAZ
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Aziz emanetler Yozgat’a geliyor

AL SANCAKLI
HER YER ÇANAKKALE
Deva Partisi’nden ziyaret turu

Sorunlara yerinde tespit

Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail
Yılmaz, Genel Başkan Ali Babacan’ın ‘Yerelin
sorunlarını yerinden tespit edeceksiniz’ sözü
ile hareket ettiklerini söyledi. Bu anlamda
Yozgat ve tüm ilçelerinde çalışmalarını hız
kesmeden sürdürdüklerine değinen Yılmaz,
STK temsilcileri ile bir araya geldi. Yılmaz,
Yozgat merkezde STK temsilcileri ile bir
araya geldiklerini belirterek, “Yozgat Ticaret
Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Ziraat

Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat Esnaf
Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri
Başkanı Uğur Bektaş, Yozgat Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı,
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Latif Altın’ı ve Yozgat Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Sinan Çelik’i yönetimimiz ile
ziyaret ettik. Sıkıntılarını yerinde dinledik.
Misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Yola
Çıkıyor. Mobil müze 2 Şubat’ta Yozgat’ta
olacak. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile
ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel
materyallerin ve videoların izletileceği
ekranların, Çanakkale Cephesinden
günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin
sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale
askerinin heykelinin de bulunduğu
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi,
Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi
yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla
projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve
tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı
Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle
Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir
yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale
Savaşları Mobil Müzesi 2 Şubat 2021
tarihinde gün boyunca Yozgat’ta olacak.
“AL SANCAĞIN DALGALANDIĞI HER
YERDİR ÇANAKKALE”
Çanakkale… Bir milletin doğduğu
yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için
gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç
yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer.
Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi
etmediği yer. Bir milleti, millet yapan, adını
tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret
örneği ile yazdıran yer.
Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikâye
ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman
kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi.

Hiç eksilmedi, “Çanakkale” denildiğinde
yüreklerimizi sızlatan o his. Hiç eksilmedi,
“Çanakkale” denilince bizler için kendisini
sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz
saygı. İlk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi
taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese
de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden
en büyüğüne kadar bilir Çanakkale’nin
anlamını.
PROJENİN AMACI
Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye
henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve
mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız
için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek,
ülkemizin tamamını gezerek hizmet
verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları
Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya
gelmemiş ve gelemeyecek olan
dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış
olacak.
HEDEF KİTLE
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin
81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek,
tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi
planlanıyor. Şehir meydanları ve belirlenen
noktalarda faaliyet gösterecek olan
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile
sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve
1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının
yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm
ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi
kurulması amaçlanıyor. Eda DEMİREL
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Mutlu
Olmak
AKiF
REÇBER
Yaşamımda
başarıyı değil de
mutlu olmayı hedefledim. Mutlu
olabilmek için
başkalarını mutlu
etmek gerekir. Ne
kadar çok mutlu
edersen o kadar
çok mutlu olursun. Birine yardım ettiğinizde
onun güldüğünü
görmenin verdiği hazza diyecek
yoktur. Bu dünyada önemli olan tek
şey faydalı insan
olmaktır. Hayatta
başarısız ol, yenil,
ne olacak? Bırak,
karşındaki mutlu
olsun.
İnsanoğlu bazen
mutluluğu madde
de arayabiliyor.
Hâlbuki madde sadece bu dünyanın
meşgalesidir ve bu
dünyada kalacağı
bilincini kendine şiar edinerek
yaşamalı ve ona
göre gereğini yapmalıdır. Mutluluk
bazen bir öksüzün
saçını okşamak,
bazen de bir yetimin gözyaşını silecek yüzünü güldürecek bir ihtiyacını
gidermektedir.
Varlığında yokluğunda imtihan

olduğu bu dünyada güzelliklere
vesile olmak için
elimizden geldiğince çaba göstermemiz gerekiyor.
Tebessümü bile
sadaka sayan yüce
dinimizin emrettiği
hayır ve iyiliklere
vesile olmak muhtaçları gözetmek
her Müslümanın
görevidir diye düşünüyorum. Maddi
gücü olan maddi,
maddi gücü olmayanlar ise manevi
desteklerini esirgememelidir.
Muhtaç olmak
büyük bir acı ve
aczi yettir…
Mutluluk bir çocuğun gülüşünde
bir yaşlının duasında ihtiyaç sahibi bir kardeşimizin
alan elindedir.
Veren el alan elden üstündür düstürü ile hep birlikte iyiliğe güzelliğe
vesile olmalıyız.
Olmak zorundayız.
Bir Müslümanın en
büyük handikabı
bana neciliktir.
Gerçek iman etmiş
bir Müslüman da
bana ne diyemez
duyarsız kalmamalıdır.
Güzelliklere
vesile olmak dileğiyle.
Ayrıca; Yeni
yılınızı en kalbi
duygular ile kutlar
sevgi ve saygılarımı sunarım.
Sağlıcakla kalın.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Yozgat’tan
Nizip
eğitimine
218 parça
tarihi eser seminer desteği
ele geçirildi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince düzenlenen tarihi eser
operasyonunda farklı dönemlere ait olduğu
belirlenen 218 parça eser ele geçirilirken 3
kişi gözaltına alındı.
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde tarihi eser
satışı yapılacağı ihbarını alan Yozgat İl
Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri,
durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada eski dönemlere ait olduğu
belirlenen 185 adet sikke, 1 mühür, 7 yüzük,
2 ok ucu, 1 haç, 9 adet elbise takısı ve 13
adet obje olmak üzere 218 parça tarihi eseri
ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının
talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler
muhafaza altına alınırken Z.G., H.K. ve Y.Z.
isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturmanın devam
ettiği öğrenildi. İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
uzaktan eğitim yoluyla Gaziantep’in Nizip
ilçesinde görev yapan öğretmenlere
seminer verdi.
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cengiz Gündeş’in daveti üzerine;
Müdürlük’ten Burcu Babaoğlu Özdemir’in
moderatörlüğünde, 6 Ocak 2021 Çarşamba
akşamı gerçekleştirilen toplantıda, Prof.
Dr. Mustafa Böyükata “TÜBİTAK Bilim
ve Toplum Programlarına Yönelik Proje
Hazırlama Stratejileri” konulu sunum yaptı.
Toplantıya farklı şehirlerden katılımlar
oldu. Proje konularına ilgi duyan 160
civarında öğretmenin yer aldığı seminerde
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü
yönetimine ilişkin genel bilgiler verdi ve
TÜBİTAK programlarına yönelik ilk kez
proje yazmayı düşünenler içinde taktikler
paylaştı.
Bilim okuryazarlığının erken

yaşlarda kazandırılmasına ve toplumda
yaygınlaşmasına dönük çalışmaların
önemine vurgu yaparak, güncel
konulardan örnekler paylaştı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
katılımcıların sorularına da cevap vererek,
detaylara indi ve pandemi sürecinde de
eğitim faaliyetleri için mevcut şartlarda
yapılabilecek pek çok işin olduğuna dikkat
çekti. Pandemi sürecinin yapılabilecekken
yapılmayan işlerin de gerekçesiymiş gibi
düşünülemeyeceğini vurguladı.
Toplantıya ilişkin yapılan
değerlendirmelerde katılımcı
öğretmenlerden bazıları, proje
konusunda bilinen ve merak edilen
ancak cevaplanamayan sorulara cevap
verildiğini, çok verimli, umut verici bir
eğitim semineri olduğunu, öğretmenler
için moral ve motivasyon sağlayan bir
buluşma olduğunu, bilgilerin çok akıcı bir
anlatımla aktarıldığını, yorumlar kısmında
da çok güzel konulara değinildiğini
belirttiler.
Yine bir öğretmen, proje denince
sadece senede bir yapılan TÜBİTAK bilim
fuarı akla geldiğini oysa sınıfta herhangi
bir olayda dahi öğrencinin bir projeye
yönlendirilebileceğini bu toplantıda
anladığını belirterek, öğrencide araştırma
güdüsünü uyandırmak gerektiğini
vurguladı.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın seminer
esnasında rastgele katılımcıları dahil

ederek iletişim kurmasının, katılımcıları
diri tuttuğu ve slaytlarda beyin fırtınası
yaptırıp, slaytlarda var olan bilgileri
olduğu gibi kabul etmek yerine; tartışma
açarak, eleştirel düşünceye sevk edip
kavramayı artırdığı da belirtildi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın önce
öğretmenlerin görüşünü alması ve
sonra kendisinin açıklama yapmasını
dikkat çekici bulan bir öğretmen,
projelerde amaç belirleme ve bu amaca
ulaşmak için neler yapılabileceğinin
detaylı açıklanmasının güzel olduğunu
hatırlatarak, SWOT analizinin önemini
ve nasıl yapılması gerektiğinin
açıklanmasının da faydalı olduğunu ifade
etti.
Ufuk açıcı güzel bir program olduğunu
vurgulayan Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cengiz Gündeş, davetlerine olumlu dönüş
yaparak katkı veren Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi
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Sayın Merkel verdiğiniz vaatler askıda mı kalacak?

ESMA
ARSLAN

camlikgazetesi@gmail.com

Bilenler bilmeyenlere anlatsın misali
birileri beni bu konuda
aydınlatabilirse inanın
çok sevineceğim:
Nasıl oluyor aşıyı
Almanya buluyor, ABD
nüfusunun iki katı aşıyı alıyor, İsrail vatandaşlarının neredeyse
hemen hepsini aşıladı
bitti, Avrupa’nın birçok ülkesine aşının
dağıtılması konusunda

sanıldığından da cömert davranıldı. Ama
bizde aşı ile ilgili bol
bol vaat dışında doğru
düzgün bir ilerleme
yok.
O biçim havalı
medyatik gösteriler
arasında Hamburg’da
balon patladı. Günde
yedi bin kişiyi aşılayacaklardı. Haftalardır
beş yüz kişiye aşı ancak yapıldı.
Stokta aşı kalmamışmış, yeteri kadar
aşı yokmuşmuş. Öncelik yaşlılarda, riziko grubunda, bizim
gibi sağlık kurum ve
kuruluşlarında çalışanlardaymışmış. Bir
yandan salgının hız
kesmek yerine rakamları arttıkça artıyor.
Diğer yandan vefat

haberleri Almanya’nın
dört bir yanından
azalmayıp artarak geliyor. Politikacılar ağız
dalaşında. Görende
ülkeyi kendileri değil
sıradan vatandaş yönetiyor zanneder.
Aşı oraya aşı buraya, milletin ağzına
pelesenk oldu. Çin
vatandaşlarını aşıladı
aşılıyor.
Rusya yine öyle.
Ama Almanya’da aşı
yok. Beğenmedikleri Türkiye bile ta
Çin’den aşı getirtti.
Biz ise güya insanlığı
bu illetten kurtaracak
mucizenin keşfedildiği memleketteyiz aşı
yok.
Niye? Poltikacılarımızın işgüzarlığı.
Şimdi bu aynı insanlar

kalkmış yaza kadar
herkesin aşılanacağı
vaadinde bulunuyorlar.
Siz bu laflara inanıyor musunuz? Ben
şahsen zerre kadar
inanmıyorum. Bizim
aşıyı resmen başkaları
oluyor ama biz olamıyoruz.
Kalkmış devlet büyüklerimiz Fransa’ya,
İtalya’ya, Hollanda’ya
mektup yazıyorlar.
Niye olacak Avrupa
Birliği’nin aşı politikasını eleştiriyorlarmış.
Pes yani, bir saf ve
naif olan Almanya mı,
diğer hepsi uyanık,
biz mi garibanız. O
kadar aşı varken neden tek bir firmaya
bağlı kalındı.
Bu anlaşmaların

arkasında dönen kirli
ilişkileri kimler açığa
çıkartacak?
Komplo teorileri
halkın sağlığına ciddi
tehdit oluyor da bu
sorumsuz davranışlarda bulunan yöneticiler
ne oluyor? Bunlardan
kim hesap soracak?
Neymiş ülkeler birbirlerine jest yapmalıymışlar.
Acaba bu insanlar
bir yakınlarını kaybetselerdi böyle mi davranırlardı? Bu ne biçim bir zihniyet. Senin
halkın salgından kırılıyor, insan hayatlarıyla
oynamanın jesti mi
olur? Kim veriyor size
bu hakkı, neden hasta
ve yaşlıların hayatta
kalıp kalmama konularında haksız yere

ona buna jest yapma
hakkını kendilerinde
görüyor bu insanlar,
kendilerini ne zannediyorlar?
Onu da bıraktık
kalkmış Sağlık Bakanı Başbakanını, AB
Başkanı’nı bu konuda
suçluyor.
Kendisi çok masum ve ateşli bir aşı
taraftarıymış gibi. Biz
sıradan insanlar bu
politikacılara hiç mi
güvenmeyeceğiz?
Oysa salgının gelişim seyrine baktığımızda Almanya
sürecin başından beri
salgını kontrol altında
tutmayı başaran becerikli ülkeler arasında ilk sıradaydı.
Ekim ayından itibaren hızla yükselişe

geçen ikinci dalganın
sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Dün
binden fazla insan hayatını kaybetti. Şimdiye kadar ki en yüksek rakam. Belki bu
insanlar geçen hafta
aşı olsalardı hayatta
kalacaklardı. İngiltere
en başarısız yönetilen
ülke idi güya. Halkına
üç farklı firmanın aşısını yapıyorlar.
Biz ise hala tek bir
firmadan gelecek siparişlerin gelmesini
bekliyoruz.
Bu işte bir gariplik,
bir terslik var. Neler
dönüyor kapalı kapılar
ardında? Kimler neyin
kirli ve karanlık hesaplarını yapıyorlar?
Bunları bilmek hepimizin hakkı.

ESNAF ZiYARETLERiNE DEVAM EDiYOR
Yozgat’ın Şefaatli Belediye
Başkanı Av. Müjdat Karaca ilçe
esnafını ziyaret ederek istek
ve taleplerini dinledi. Şefaatli
Belediye Başkanı Av. Müjdat
Karaca ilçede yapmış olduğu
çalışmaların yanı sıra ilçe
halkını ve esnafı unutmayarak
istek ve dileklerini dinleyip
çözüm yolları arıyor. Başkan
Karaca yaptığı açıklamada;
“her fırsatta esnafla bir araya
geldiğini söyleyerek yapılması

YOSiAD'DAN HAYIRLI

gereken çalışmaları birlikte
çözmek için istişarede
bulunuyoruz. Bizim görevimiz
sadece cadde ve sokaklar
değil, aynı zamanda ilçe
halkının tek tek sorunlarını
çözüme kavuşturmak
bunun içinde birebir
vatandaşlarımızla esnafımızla
oturup sohbet ederek
sorunlarını dinleyip çözüm
üretmek” dedi.
Tarık YILMAZ

OLSUN ZiYARETi
Yozgat’ta ziyaretlerini
sürdüren Yozgatlı Sanayici
ve İşadamları Derneği
(YOSİAD) Yozgat Şubesi,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
atamasıyla Ak Parti Yozgat İl
Başkanlığı görevine atanan
Yusuf Başer’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Pandemi nedeniyle İl
binasındaki makamında
ziyaretleri kısa süreli kabule
devam eden Başer'e, Yozgatlı
Sanayici ve İşadamları
Derneği (YOSİAD) Yozgat
Şube Başkanı Gülşen İtik de
yönetiminden Şube Başkan
Yardımcılarından Esra
Göçümlü ve Şube Genel
Sekreteri Mehmet Yaman ile
birlikte ziyarette bulundu.
Dernek Ankara Temsilcisi

Haydar Demirer'in de hazır
bulunduğu ziyarette, Yozgat
Şube Başkanı İtik, Ak Parti İl
Başkanı Başer’e hayırlı olsun
diyerek günün anısına Saat
Kulesi figürlü bir tablo hediye
etti ve görevinde başarılar
diledi.
Ak Parti İl Başkanı Yusuf
Başer de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirirken,
iş insanlarının birlik ve
beraberliğini sağlamak ve
şehrin gelişimine daha çok
katkı sunmak adına özellikle
bir kadın girişimcinin iş
insanlarını temsil eden bir
dernekte yönetici olduğunu
görmenin de ayrıca
memnuniyet verici olduğunu
belirterek, Gülşen İtik'i tebrik
etti ve başarılar diledi.
Tarık YILMAZ

Çayıralan'da çalışmalar aralıksız sürüyor
Yozgat’ın Çayıralan
Belediye ekipleri düzenli olarak
dezenfekte çalışmalarına devam
ediyor. İlçede halkın yoğun
bulunduğu yerlerde dezenfekte
çalışması yaptı. Çayıralan
Belediye Başkanı Ömer Codar
yaptığı açıklamada; Pandemi
sürecinde çalışmalarımıza
ilk günkü ciddiyet ve titizlikle
devam ediyoruz. Zaman zaman
düzenli olarak sürdürdüğümüz
dezenfekte çalışmalarımız
devam ediyor. Bugünde
halkımızın yoğun olduğu
yerlerde, marketlerde, apartman
girişlerinde dezenfekte
çalışmalarımızı yaptık
çalışmalarımız aralıksız devam
edecek.” dedi. Tarık YILMAZ

Ahmet Başkan işçinin yanında
Çiğdemli Belediyesi Personel Limited Şirketinde işçiler
yeni yıla mutlu başladı. Çiğdemli Belediyesi ile Hizmet- İş
Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı.
3 yıl süreli imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar
hariç, birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 12, üçüncü yıl yüzde
12 zam yapıldı. Sosyal Haklara da yüzde 30 oranında zam
yapıldı.
Çiğdemli Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza
törenine, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Hizmetİş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri
Sendika Temsilcisi Murat Açıkgöz ve sendika üyesi işçiler
katıldı.
ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, belediye
imkanları doğrultusunda çalışanlarına en yüzsek ücret
zammını yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Daha fazla zam yapmak istediklerini ancak belediyenin
imkanları doğrultusunda hareket etmek durumunda

olduklarını kaydeden Sungur, “Göreve geldiğimiz günden bu
güne kadar çalışanlarımızın ücretlerini zamanında ödedik.
Gönül isterdi ki daha fazlasını verelim ama belediyemizin
imkânları doğrultusunda hareket etmek zorundayız.
Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece
çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin
karşılığını zamanında ödeyeceğiz. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde
konuştu.
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur’a teşekkür eden
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da
“Çiğdemli belediye başkanımıza şahsım, yönetim kurulumuz
ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim. Belediyenin
imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizin ücretlerine
gereken zammı yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi
sendikamıza, Çiğdemli Belediyesi’ne ve tüm çalışanlara
hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Manisa’dan Sarıkaya’ya destek
Sarıkaya Belediye Başkanı
Ömer Açıkel, Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nden iş makinası desteği
geldiğini söyledi. Kendilerine
destek olan herkese teşekkür eden
Başkan Açıkel, “Manisa Büyükşehir
Belediyesinden Belediyemize verilen
kepçemiz geldi. MHP Genel Başkan
Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz
Sayın Sadir Durmaz Bey’e ve Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanımıza
ilçem adına teşekkür ediyorum. Var
olsunlar” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Sorgun'un
Ak
Gençleri
Vali Ziya Polat'ı
yönetim kurulunu topladı
Türk Sağlık Sen Yozgat İl Temsilcisi Hayati Tuncel

makamında ziyaret etti
Türk Sağlık Sen Yozgat İl
Temsilcisi Hayati Tuncel Yozgat
Valisi Ziya Polat’ı makamında
ziyaret ederek Türk Sağlık Sen
tarafından yaptırılan Türkiye
Azerbaycan vurgusu yapıldığı
yeni bardaklardan takdim
ederek yeni yılını kutladı. Türk
Sağlık Sen Yozgat İl Temsilcisi
Hayati Tuncel ziyaret sonrası
yaptığı açıklamada; “2021 yılının

Ülkemize ve Şehrimize hayırlar
getirmesi temennisi ile Yozgat İl
Valimiz Sayın Ziya Polat Bey'in
yeni yıllarını kutlayarak, Türkiye
Azerbaycan vurgusu yaptığımız
yeni bardaklarımızı takdim ettik.
Sayın Valimize Konuk
severliği nedeniyle Türk Sağlık
Sen Yozgat ailesi olarak çok
teşekkür ederiz.” dedi.
Tarık YILMAZ

Ak Parti Yozgat’ın
Sorgun İlçe Gençlik
Kolları Başkanı
Muhammed Enes
Telli yönetim
kurulu toplantısı
gerçekleştirdi.

Ak Parti Sorgun İlçe
Gençlik Kollarından
yapılan açıklamada;
“Sorgun İlçe Gençlik
Kolları Başkanımız
Muhammed Enes
Telli riyasetinde İlçe
Başkanlığımızda yönetim
kurulu toplantımızı
gerçekleştirdik. Alınan
kararlar hayırlı uğurlu
olsun.”Tarık YILMAZ

Yozgat’ta 471 dernek var
Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğü verilerine göre
Yozgat’ta 471 dernek,
5 sendika, 1 sendika
konfederasyonu ve 12 siyasi
parti il teşkilatı faaliyet
gösteriyor.
İl Sivil Toplumla
ilişkiler Müdürü Hakkı
Yurtlu, Dernekler mevzuatı
kapsamında 1 adedi
federasyon olmak üzere 470
derneğin faaliyet gösterdiği
Yozgat il genelinde, 16 bin
439 kişinin bu derneklere
üyeliğinin bulunduğunu
söyledi.
“Üye sayılarında
bayanların sayısı ise bin 494
olarak gerçekleşti” diyen
Yurtlu, şunları kaydetti;
“2020 yılında 25 derneğin
feshedilerek kütük kaydı
silinirken, 29 dernek ise
tüzel kişilik kazanarak,
kuruluşu yapıldı. Kamu-STK

işbirliğinin güçlendirmesi
kapsamında 25 derneğe
ziyaret gerçekleştirildi.
Kamu yararına çalışma
niteliği bulunan 1 dernek ve
15 dernek şubesinin rutin
denetimleri yapıldı. 2020
yılı içerisinde 1 derneğe
adli işlem başlatılırken, 51
derneğin denetimi yapılarak,
8 derneğe idari işlem
uygulandı. Merkezi diğer
illerde kurulu 54 derneğin
de temsilciliği bulunuyor.
İl genelinde derneklere
bağlı olarak 8 lokal
işletmesi bulunuyor. Diğer
yandan, Yozgat’ta 12 siyasi
partinin il teşkilatı faaliyet
yürütürken, 5 partinin de
bazı ilçede teşkilatları
faaliyet gösteriyor. Sendikal
faaliyetler kapsamında ise,
1 konfederasyon, 5 sendika
ve 12 sendika şubesi faaliyet
gösteriyor.” Tarık YILMAZ

Dernek Nasıl Kurulur ?

Dernek; gerçek veya tüzel en az 7 kişinin
kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli
olarak birleştirmek gayesiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe
sahip kişi topluluğu olmakla birlikte, ahlaka ve kanuna
aykırı bir amaçla dernek kurulması yasaklanmıştır.
Bu anlamda sayısal olarak en az yedi kişinin bir araya
gelmesi gereken derneklerde, kişilerin fiil ehliyetine sahip
olmaları gerekmektedir.Müşterek bir amaç çevresinde
birleşen katılan bu kişilere üye denilir. Kanunda gerçek
kişiler dernek üyesi olabilmenin yanında tüzel kişilerde
üye olabilir. Bir kişi birliği olan derneklerin temel unsuru
üyeleridir. Müşterek bir amaç çevresinde bir araya
gelen ve bir dernek kuran gerçek ve tüzel kişiler, bu
şekilde tek başlarına altından kalkamayacakları ortak
gayeye bir dernek çatısı altında hep beraber ulaşmayı
hedeflemişlerdir. İlk başta kurucuları ile sınırlı bir etki
alanına sahip olan bu dernek, kendisine katılmalar arttıkça
sosyal hayatta etkisini artırır ve böylece amacına ulaşmanın
kapılarını aralar. Birbirlerini çoğu kez tanımayan çeşitli
kişilerin bir araya gelmesini sağlayan bu müşterek amaç
çok çeşitli türden olabilir.
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MEHDUH HOCA'DAN
“İKİ BÜYÜK HEDEFİM VAR” KURTARICI OLMAZ!
Yozgatlı Milli Yüzücü Rahmi Ersoy;

Çamlık TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp
sunduğu Spor 66 programının bu haftaki
konuğu Yozgatlı Mili Yüzücü Rahmi Ersoy oldu.
Ersoy, yüzme ile ilgili gelecek planlarını Spor
66’da anlattı.
İki büyük hedefi olduğunu dile getiren
Rahmi Ersoy, “Bu seneki olimpiyat olmasa
bile hedefim 2024 Paris. Bu sene Temmuz
ayında İstanbul’da kıtılar arası yüzme yarışı
vardı. Ben bunun elemelerine katıldım. O
sırada ben Ağustos ayında covid geçirdim.
O da İstanbul’da yarışların olacağı zamana
denk geldi. O yüzden gidemedim. İki hedefim
var. Birisi kıtalar arası yüzme yarışlarına
katılmak. Diğeri de Olimpiyat madalyası almak”
dedi. Rahmi Ersoy’un programda yaptığı
açıklamaların satır başları şöyle;
ÇOK GURUR VERİCİ
Belarus’ta düzenlenen Avrupa
Şampiyonasına katıldık. 18 arkadaşımızla
birlikte ülkemizi temsil ettik. Burada ilk defa
milli takımın formasını giydim. Milli takımın
formasını giymek, milli forma ile madalya
kazanmak çok gurur verici bir olay.
PANDEMİ ETKİLEDİ
Tüm Dünya’da olduğu gibi Yozgat’ta
da pandemi etkili oldu. Bu süreçten biz de
etkilendik. Yaklaşık 5 ay boyunca antrenman
yapamadım. Tamamen evde bireysel

antrenmanlar yaptım. Kondisyonu falan
kaybetmemeye çalıştık. Antrenmanlara yeni
yeni başladım. Yaklaşık bir aydır çalışmalarımız
hızlı bir şekilde gidiyor.
TECRÜBELERİMİ AKTARMAK İSTİYORUM
Edindiğim bütün tecrübelerimi engelli
sporcu kardeşlerime aktarmak istiyorum.
Engelli yüzücü sayısını arttırmak için çalışmalar
yürütüyorum. Şuanda yeterli sayıya ulaşamadık.
TEKLİF VAR
Bu işin içindeki büyük kulüplerden birisi
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onların
kapısı her zaman açık. Onlar da orada ikamet
etme şartı sunuyor. Ama ben şuanda Yozgat’ta
memnunum. Ama her zaman teklifler var.
İMKALAR ARTTIRILMALI
Yozgat’ta futbol ve güreş. Bazı şeylerin
artık dışına çıkmak gerekiyor. Yozgat’ta
yüzme sporunu bir adım ileriye götürmek
İçin imkanları arttırmalıyız. Bizim buradaki
havuz yarı olimpik. 25 metre. Bizlerin yarışlara
katıldığı havuzlar olimpik. Yani 50 metre.
Bir buraya niye havuzu geç yapıyorsunuz,
iki niye yarı olimpik yapıyorsunuz. Biz yarı
olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyoruz.
Yarışa gittiğimiz havuz olimpik havuz. Bizim
orada ısınmaya bile zamanımız olmadan yarışa
giriyoruz. Bu başarıların gelmesi bile mucize.
Murat KARATEKİN

Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK’da teknik direktör
Nihat Tinel ve ekibi ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-siyahlı takım, üç sezon
önce de göreve getirdiği ve kısa
süre sonra yollarını ayırmak zorunda
kaldığı Memduh Fidan ile büyük
ölçüde anlaştığı
öğrenildi.
Yozgatspor’un
Memduh
Fidan’ı yakın
zamanda
açıklaması
bekleniyor.
Ligin ilk
yarısında 12
puan toplayan
ve ilk yarıyı
son sırada
tamamlayan
kırmızı-siyahlı
takım da
kurtarıcı gözü
ile bakılan
Memduh Fidan
daha önce de büyük umutlarla göreve
getirildiğinde 27 gün sonra tekrardan
gönderilmişti. İkinci kez aynı hocayı
yeniden göreve getirmek ise kamu
oyu tarafından tepki ile karşılandı.
EN SON ZAFERSPOR’U
ÇALIŞTIRDI

1966 Eskişehir Doğumlu olan
Memduh Fidan en son Bölgesel
Amatör Lig takımlarından Zaferspor’u
çalıştırdı. Fidan bugüne kadar
akademi ligi, amatör lig, Bölgesel
Amatör Lig ve Profesyonel liglerde
13 farklı takımda görev yaptı. Fidan,
Maltepespor, Bursa Merinosspor,
Eyüpspor,
İnegölspor,
Galata,
Damlaspor,
Medipol
Başakşehir
FK, Orduspor,
Sultangazispor,
Yozgatspor
1959 FK,
Bursa Güven,
Bursaspor gibi
takılarda görev
aldı.
27 GÜN
ÇALIŞTI
Memduh
Fidan 20172018 sezonunda
Yozgatspor 1959 FK’nın başına
getirildi. Fidan, o sezonda takımla
birlikte bir maçı çıkmış ve daha
sonra oyuncularla arasında yaşadığı
sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak
zorunda kalmıştı.
Haber Merkezi

