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Şefaatli’de hem üretiyor hem istihdam sağlıyorlar

ÇAMURUN SERAMiK YOLCULUĞU
Kütahya ve Bilecik’ten gelen çamur, Şefaatli’nin
maharetli ellerinde seramiğe dönüşüyor.
Şefaatli’de girişimci Musa Pehlivan ve oğlu
Batuhan Pehlivan’ın işletmesinde Türkiye’nin
çeşitli yerlerinden getirilen çamur,
hediyelik eşyalara dönüşüyor. Kendi
memleketlerinde üretim yapmak
istediklerini dile getiren işletme
sahibi Musa Pehlivan, “Bu işi bizim
köylülerimiz İstanbul’da yapıyorlar.
Biz de burada yapalım diye düşündük ve ufak
ufak da başladık” dedi. >>> 2'DE

Siyaset STK Yozgat Paydasında
‘2012 ruhu ile çalışıyoruz’ sloganı ile hareket eden AK Parti İl Başkanı Yusuf
Başer ve yönetim kurulu üyeleri, STK ziyaretlerine devam ediyor. Başer’in
ziyaretlerinde ‘Yozgat ortak paydası’ öne çıkıyor. >>> 5'TE

Polis adayının imdadına

polisler yetişti
Sarıkaya’da ikamet eden Oğuz Batur isimli vatandaş polislik sınavına girmek için yola
çıktı. Seyir halindeyken Fakıbeyli mevkiinde
buzlanma nedeniyle kaz yapan Batur’un
imdadına polis yetişti. >>> 6'DA

Özyozgatlıoğlu ailesinden

Her keseye hizmet
AK Parti İlçe Başkanı Kılıç’ı konuk eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan:

SORGUN’A CiFTE MUJDE

Şefaatli Center adı ile Özyozgatlıoğlu ailesi
tarafından hizmet veren mobilya mağazası,
bünyesine halı mağazasını da katarak ilçeye hizmet
vermeye başladı. >> 3'TE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, ‘Sorgun Millet Bahçesi’ ve Yozgat-Sorgun arasında
yapılan ve bölgeye ciddi kazanım sağlayacak ‘Bozok Organize Sanayi Bölgesi’ ile ilgili iki önemli müjde verdi.
OKTAY'DAN İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.
Yozgat’ın konuşulduğu ziyarette Kılıç, parti
teşkilatı ve çalışmaları hakkında Oktay’ı
bilgilendirdi. Oktay da, kısa bir süre önce AK
Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevine getirilen
Kılıç’ı tebrik ederek, başarı diledi.
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç,
ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay tarafından açıklanan ve Yozgat’ı
yakından ilgilendiren iki önemli müjdeyi
kamuoyu ile paylaştı. >>> 3. SAYFADA

5 YILLIK EMEK

Yozgat'ın aşı

HEBA OLDU

Firmaya yer teslimi yapıldı

8'DE

TEMELi ATILACAK

Yeni stadyumun ihalesini alan firmaların yetkilileri Yozgat’a gelerek önce
sözleşme imzaladı, ardında da yer teslimi yapıldı. >>> 8'DE

bilançosu açıklandı
65 yaş üzeri vatandaşlar 1’nci doz
ve sağlık çalışanlarının 2’nci doz aşıları
Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılmaya
devam ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve
60 yaşın üzerindeki eşlerinin aşılamaları
devam ediyor. Yozgat Valiliğinden yapılan
açıklamada; “65 yaş üstü vatandaşlarımız
ve 60 yaşın üzerindeki eşlerinin aşılamaları
devam ediyor. >>> 6'DA

GÜNCEL
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Reğaip Kandiliniz Mübarek Olsun

AHMET
SARGIN
Receb'in ilk cuma
gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye
Regaib gecesi ismini
melekler vermişlerdir.
Her Cuma gecesi kıymetlidir.
Bu iki kıymetli
gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah-ü Teâlâ, bu
gecede, müminlere,

ragibetler [ihsanlar,
ikramlar] yapar.
Bu geceye hürmet
edenleri affeder.
Bu gece yapılan
dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka
gibi ibadetlere, sayısız
sevaplar verilir.
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası
olan, hiç değilse bir
günlük kaza namazı
kılınmalı!
Kazası olmayan da
nafile namaz kılar,
Kur'an-ı kerim okur,
tesbih çeker, tövbe
istiğfar eder.
Perşembe günü
oruç tutup, gecesini de
ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç
tutmak faziletlidir.
Bu ayda sevablar

kulların defterlerinin
sevab hanelerine, bol
bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb
denmiştir. Yâni, sevabların bol bol, şarı
şarıl, gürül gürül döküldüğü ay demektir...
Sabbe, Arapçada dökmek demek...
Nehrin de böyle
dağlardan çağlayarak
şaldur şuldur akıp da
döküldüğü yere münsab derler; o da aynı
kökten...
Receb-ül esabb;
Allah'ın rahmetinin
cûşa gelip, ikram ü
ihsanâtının şarıl şarıl,
güldür güldür kullara
aktığı ay demektir.
Onun için, "Receb
ayı tövbe ayıdır." demişler. Yâni kul ne

yapacak?.. "Yâ Rabbi!
Ben anlayamamışım,
hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum,
kusurluyum; beni affet..." diyerek hatâsını
itiraf edip, hatâsından dönerek, Cenâb-ı
Hakk'ın yoluna dönüş
için dua edecek.
Hz. Aişe ( r.a ) validemiz, "Resûlullah,
pazartesi ve perşembe
günleri oruç tutmaya
çok önem verirdi."
buyuruyor. Çünkü
Hadis-i Şerifte, "Ameller Allah-ü Teâlâya
pazartesi ve perşembe
günleri arz edilir.
Ben de amelimin
oruçlu iken arz edilmesini istiyorum."
buyururdu.
Mübarek Kandil

gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz?...
Kur'an-ı Kerim okuyarak, Aile bireyleriyle
birlikte günün mana
ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
Allah rızası için namaz kılarak, Hayatımızın geçmiş günleri
ve yılları hakkında
muhasebe yaparak,
Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan
af dileyerek, Sevgili
Peygamberimize bol
bol salât ve selâm
okuyarak, dünya ve
ahirete ait dileklerimiz
için dua ederek, hastaları, yaşlıları ziyaret
ederek; yoksulları,
öksüz ve yetimleri
sevindirerek, eş, dost
ve yakınlarımızın kan-

dillerini kutlayarak,
dargın ve küskünleri
barıştırarak, değerlendirebiliriz.
"Şüphesiz Allah'ın
gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında,
Allah katında ayların
sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram
aylardır. İşte bu,
Allah'ın dosdoğru
kanunudur. Öyleyse
o aylarda kendinize
zulmetmeyin. Fakat
Allah'a ortak koşanlar
sizinle nasıl topyekûn
savaşıyorlarsa, siz de
onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah,
kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir." (A’râf Sûresi:
55)
"Allah, bir kimseyi

ancak gücünün yettiği
şeyle yükümlü kılar.
Onun kazandığı iyilik
kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
(Şöyle diyerek dua
ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da
yanılırsak bizi sorumlu
tutma! Ey Rabbimiz!
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır
yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
yükleme! Bizi affet,
bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım
et." Regaib Kandilinizi
Tebrik Eder, Hayırlara
Vesile olmasını Cenâbı
Hakk'tan niyaz ederiz.

Şefaatli’de hem üretiyor hem istihdam sağlıyorlar

ÇAMURUN SERAMiK YOLCULUĞU
Kütahya ve Bilecik’ten gelen çamur, Şefaatli’nin maharetli
ellerinde seramiğe dönüşüyor. Şefaatli’de girişimci Musa Pehlivan
ve oğlu Batuhan Pehlivan’ın işletmesinde Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden getirilen çamur, hediyelik eşyalara dönüşüyor.
Kendi memleketlerinde üretim yapmak istediklerini dile
getiren işletme sahibi Musa Pehlivan, “Bu işi bizim köylülerimiz
İstanbul’da yapıyorlar. Biz de burada yapalım diye düşündük ve
ufak ufak da başladık” dedi. Pehlivan şu anda işletmelerinde
yaklaşık 20 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, “Üretimi tam
kapasiteye getirdiğimizde de istihdam sayımızı daha da artırmak
istiyoruz. Seramikten aklınıza ne gelirse üretiyoruz, gösterdik

size de. Kalıpları artırdığımız takdirde de aklınıza gelen her şeyi
üretebiliriz burada. Bizim pazarımız İstanbul. Bu yüzden de burada
üretilenler genelde İstanbul’a gidiyor. Bu işin burada yapılması
daha uygun, daha mantıklı. İstanbul’da bu işi yapmaya kalkışsan
maliyet çok daha yüksek olacaktır. Burada iş gücü de çok uygun.
Biz şimdi güneş enerjisinden elektrik üretmeyi planlıyoruz. Arazi
çok fazla çünkü. Zaman zaman işçi sıkıntısı yaşıyoruz ama onu da
aşacağımızı düşünüyorum zamanla” şeklinde konuştu.
BÜYÜMEK İSTİYORUZ
Batuhan Pehlivan ise, işlerini büyütmek istediklerini söyledi.
Seramikten süs eşyaları, biblolar, hediyelik eşya üretimi
yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti; “Belediyelere özel fincan
takımları vs. üretebiliriz. Bizim işi büyütmek gibi bir amacımız
var, bu amaç doğrultusunda da devletimiz bizim yanımızda
olsun istiyoruz. Çok ciddi yer problemimiz var. Buradaki üretim
kapasitemiz, şu anki yerimize göre iyi 2 tane fırın çalıştırıyoruz.
Aylık üretimimiz biblolar için şu anda 40 bin 45 bin bandında.
Bu üretim adetleri de ürün değiştikçe artabilir veya azalabilir.
Biz burada daha büyük fırınlar kurmak istiyoruz, 100 bin-150
bin bandına çıkmak istiyoruz, daha profesyonel bir şekilde
fabrikasyon şekilde çalışmak istiyoruz. Bunun için de devlet
büyüklerinden yardım bekliyoruz.”
ÇAMURUN SERÜVENİNİ ANLATTI
Seramik ustası Kaya Taşdemir de Kütahya ve Bilecik’ten
gelen çamurları işleyerek kalıba döktüklerini kaydetti. Yaptıkları

İl Sivil Toplum ve İlişkiler İl Müdürü
Hakkı Yurtlu, derneklere farkındalık
eğitimi verdi. Yurtlu, Sorgun Engelliler
Umut Derneğini ziyaret ederek, burada
sosyal mesafe ve hijyen kurullarına riayet
ederek, ‘farkındalık’ eğitimi verdi.
Sorgun Engelliler Umut Derneğini
Başkanı Süleyman Özdemir ile Sorgun
Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği
Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu,
eğitimden dolayı İl Sivil Toplum ve
İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu’ya
teşekkür ettiler. Sorgun Engelliler Umut
Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeynep

Ertal Altunkuyu, “Sorgun Engelliler Umut
Derneği ve Sorgun Engelliler Umut Spor
kulübü derneği başkanları olarak Yozgat
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sayın
Hakkı Yurtlu beyefendinin, sosyal mesafe
kurallarına uyarak verdiği Farkındalık
Eğitimi seminerine katıldık. Seminer
bitiminde de her iki derneğimize ziyarette
bulunup çalışmalarımızda başarılar
dileyen Sayın Hakkı Yurtlu Müdürümüze
ve Sorgun Dernekler Şefimiz Remzi
Zeytun beyefendiye derneklerimiz ve
şahsımız adına teşekkür ederiz” dedi.
Murat KARATEKİN
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Derneklere ‘Farkındalık’ eğitimi

işlemlerle ilgili bilgi veren Taşdemir, “Kil hâlinde bize gelen
çamuru biz kazanlarda sıvı hâle getiriyoruz. Daha sonra kalıplara
döküyoruz ve bir müddet bekledikten sonra süzme işlemine
geçiyoruz. Sonrasında rötuş, silim ve fırınlama işlemimiz var. 1020,
1030 veya 1050 santigrat dereceye kadar fırınlama oluyor. Fırında
sertleştikten sonra boya aşamasına giriyor. Boyandıktan sonra
tekrar fırına giriyor, aynı derecelerde fırınlanıyor. Daha sonra
paketlemeye gidiyor. Bu civarda bu işi en kapsamlı, en yüksek
kapasiteyle yapan biziz. Biz istedik ki kendi memleketimizde bu
işi yapalım, kendi memleketimizin insanı bu işten ekmek yesin”
ifadelerini kullandı. Hanifi usta ise, iş yerinde kapasitenin fazla
olması ile daha güzel işlerin ortaya çıkacağına değindi. Sektörün
bir çok ürünü bünyesinde barındırdığına vurgu yapan Hanifi usta,
uzun zamandır bu işle uğraştığını kaydetti. Eda DEMİREL
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Belediyelerin karla imtihanı

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Ne diyordu Yozgat Valisi Sayın Ziya
Polat, “Kar yağsın
yeter ki biz temizleriz…”
Pazar günü sohbetimizde ifade etti
Sayın Vali, Salı günü
Mevla bereketini
Yozgat’a biraz da
eski kışları anımsatarak hissettirdi.
Bereketli olsun.
Olmayınca, hasretini çekince, eksik-

liği hayatımızı yerle
yeksan etmeye başladığında var olanın
kıymetini biliyoruz.
Gök semadan tane
tane süzülürken yıllarca çok da varlığını
idrak etmediğimiz
kar taneleri bu kış
gelmeyecek diye ne
korktuk değil mi?
Koronanın çaresi var
da Allah muhafaza
kuraklığın çaresi
yok!
Devletimiz özellikle
köy ve karayollarında karla mücadele
konusunda ciddi anlamda sınıf atladı.
Köy hizmetlerinin
bölgesel anlamda
konuşlanması, ekip
ve ekipman olarak
yeterli seviyeye
ulaşması,
Karayollarında da

karla mücadelede
özelleştiği günden
bu tarafa daha etkin
bir çalışma yürütülüyor.
Eskiden kar düşmeye görsün, bilmem
kaç köy yolu trafiğe
kapandı haberlerinden geçilmezdi gazeteler.
Ne yollar kapansın,
insanlar mahsur kalsın ne de bize haber
olsun.
Bu gün belediyeler
üzerinden konuşalım karla mücadeleyi
isterseniz.
Kar taneleri yere
düşmeye başladığı an iki konu gelir
insanımızın aklına
“Okullar tatil olacak
mı”, “Belediye nerede”…
Bu iki unsur üzerin-

de yaşarız daha çok
kışı.
Belediyeler için karla
mücadele hem maliyetli hem de riskli
bir durumdur.
Belediyeler çok çalıştığını, vatandaş
ise ısrarla belediyelerin yeterli şekilde
çalışmadığını, hatta
hiç çalışmadığını
iddia eder.
Hülasa her iki taraf
için karla mücadele
etmek zordur.
Gelelim Yozgat’a…
Yozgat’ta karla mücadele etmek zor
oğlu zordur. Fiziki
şartlar bakımından
Yozgat’ta karla mücadele etmeyi bırakın otomobil kullanmak, yürümek dahi
zordur.
O yüzdendir ki Yoz-

gat’ta karla mücadele her daim yetersiz
görülür.
Aynı kaderi paylaştığımız bazı ilçelerde
de aynı durum söz
konusu.
Aynı anda kaldırımlar temiz, yollar
açık, ara caddeler
karsız olsa ama olmuyor.
Bu durumda belediye de vatandaş da
haklı.
Peki kim haksız!
Hemen söyleyelim,
Lise Caddesi’nde yürüyorum, yan ceplerde araçlar park
edilmiş, hali ile belediye karla mücadele
ekipleri bu araçlar
yüzünden yeterli kar
temizliği yapamıyor.
Esentepe’ye doğru
yol alıyorsunuz, kal-

dırımlarda yürümenin imkanı yok,
Aynı şekilde ara
caddelerde de yürümek zor!
Esnaf, hemen önündeki alanı temizlemiş, yarım metre
sağa-sola fazladan
kürek sallamamış.
Herkes evinin önünü
temizlese sözü vardır ya, işte burada
çıkıyor karşımıza.
Kaldırımlar, karayolları E-88 Karayolu
üzerindeki kaldırımları temizleyemez
mi?
O temizlemiyorsa
belediye bu işe sahip çıkmak zorunda.
Araçların tehlikeli
ve yoğun seyrettiği
bu yolda kaldırımda
yürüyemeyen vatandaşın neyle karşı

karşıya olduğunu siz
hesap edin.
Yozgat gibi şehirlerde herkes kendince
haklıdır lakin karla
mücadeleyi kar-zarar üzerinden hesap
etmek vatandaşa en
büyük saygısızlıktır.
İşte böyle kıymetli Yozgatlılar, karla
imtihanımız bitmez
bitmeyecek…
Karla mücadelede
kış ülkelerinin teknik ve taktik bakımından imkanlarını
taklit edebilir miyiz,
pekala ederiz.
Dünyanın küçük
bir köye dönüştüğü
günümüzde gerçeklerden habersiz
kalmak, karla mücadelede de yetersiz
kalmak anlamına
gelir.

SORGUN’A CiFTE MUJDE
AK Parti İlçe Başkanı Kılıç’ı konuk eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, ‘Sorgun Millet Bahçesi’ ve Yozgat-Sorgun arasında
yapılan ve bölgeye ciddi kazanım sağlayacak ‘Bozok Organize Sanayi Bölgesi’ ile ilgili iki önemli müjde verdi.
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.
Yozgat’ın konuşulduğu ziyarette Kılıç, parti
teşkilatı ve çalışmaları hakkında Oktay’ı
bilgilendirdi. Oktay da, kısa bir süre önce AK
Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevine getirilen
Kılıç’ı tebrik ederek, başarı diledi.
OKTAY’DAN İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç,
ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay tarafından açıklanan ve Yozgat’ı
yakından ilgilendiren iki önemli müjdeyi
kamuoyu ile paylaştı.
SORGUN’UN MİLLET BAHÇESİ’NDE
İHALE TARİHİ AÇIKLANDI
Müjde niteliğindeki açıklamalardan bir tanesi,
Sorgun’a yapılması planlanan ‘Millet Bahçesi’
oldu.
AK Parti İlçe Başkanı Kılıç, Sorgun “Her
geçen gün gelişen, büyüyen Sorgun’umuzda

yapılması planlanan “Millet Bahçesi”nin ihalesi
ile ilgili tarihi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız
Fuat Oktay, Mayıs ayı olarak açıkladı. İnşallah
ihalesi yapılarak yaz dönemi içerisinde de
mevsim normalleri çerçevesinde Millet Bahçesi
ihalesine başlanılmış olacak” dedi.
BOZOK OSB’DE ALT YAPI
İNŞAATI BAŞLIYOR
Kılıç, Yozgat-Sorgun arasında planlanan ve
bölgeye ciddi katma değer sağlayacak olan
Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de
müjde verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın, Sorgun ekonomisine ciddi katkılar
sağlayacak Bozok OSB’de alt yapı inşaatının
kısa sürede bitirileceği müjdesini de verdiği
ifade eden Kılıç; “Sorgun’umuza ve Yozgat’ımıza
hayırlı olsun. Memleketimize hizmeti ibadet
sayıyor, o düsturla çalışıyoruz. İlgisinden ve
desteğinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanı
Yardımcımız Fuat Oktay’a teşekkür ediyoruz”
ifadelerine yer verdi. Tarık YILMAZ

Özyozgatlıoğlu ailesinden

Her keseye hizmet
Şefaatli Center adı ile Özyozgatlıoğlu ailesi tarafından
hizmet veren mobilya mağazası, bünyesine halı mağazasını da
katarak ilçeye hizmet vermeye başladı. Mağazanın açılışında
konuşan Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, ilçede yeni
bir işletmenin açılmasının mutluluğunu duyduklarını söyledi.
Hayırlı ve bereketli bir günde açılış yaptıklarını anlatan
Karaca, “İlçemizde yeni bir işletme açılmasının mutluluğu var.
İnşallah böyle hayırlı bereketli bir günde kar yağışıyla beraber
işletmemizi açtık.
Biz Şefaatli’mize böyle yerlerin, böyle işletmelerin
açılmasından mutlu oluruz. Bunlar Şefaatli’nin her anlamda
katma değerini artırır. İnsanlarımızın birçok yerde
bulamadıklarını burada bulmaları bizi mutlu eder” dedi.

ŞEFAATLİ’NİN İHTİYACINI KARŞILIYORLAR
Mağazanın Sahibi Mehmet Özyozgatlıoğlu, ilk mağazalarını
geçtiğimiz yıl açtıklarını söyledi. Bu günün aynı zamanda
babaları Adil Özyozgatlıoğlu’nun da doğum günü olduğunu
belirten Mehmet Özyozgatlıoğlu, “Geçen yıl ilk mağazamızı
geçen yıl bugün açmıştık, aynı zamanda babamın doğum
günü. Babamın doğum gününü de kutlamak istiyorum sizler
aracılığıyla. Kanepe, koltuk ağırlıklı üretimimiz ama modüler
mobilya ve yatak odası da üretiyoruz. İkinci Şubemizi de
Şefaatli’ye açtık. Hem biraz daha büyüdüğümüzü gösterelim
hem de Şefaatlilinin ihtiyacı olan halıyı farklı bir dükkanda
sergileyelim istedik. Burası halıyla dolup taşacak, şu an yeterli
bir görünümümüz de yok, yeterli bir ürün de yok. Açılışımızı

açılış yıldönümümüze getirmek için biraz acele ettik. Bu
dükkan halıyla dolup taşacak, diğer mağazamız da yatak
odası, modüler takım, oturma grubu üzerine devam edecek.
Üretimimiz Kayseri’de devam edecek, burası satış mağazamız
olacak. Orada fabrika satış mağazamız da var fabrikada.
Yurtdışına fason olarak çalıştığımız yerler de var. Şehir dışına
da Doğu’ya özellikle Van’da çalıştığımız yerler var” ifadelerine
yer verdi. Adil Özyozgatlıoğlu da böyle bir hizmeti Şefaatli’ye
kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kendi
memleketlerine hizmet vermeye önem verdiklerini anlatan
Özyozgatlıoğlu, bu gibi hizmetlere devam edeceklerini ve tüm
hemşerilerini mağazalarına beklediklerini söyledi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL

Türk İslam Alemi’nin,
hemşerilerimizin, kalbi vatan millet
sevgisi ile çarpan ülküdaşlarımızın
Regaip Kandilini en içten
dileklerimle kutlar, hayırlara
vesile olmasını dilerim.

ETHEM SADEF

MHP YOZGAT MİLLETVEKİLİ
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Regaip Kandilinizi sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve
huzurlu nice kandiller geçirmek
dileğiyle...

İsmail YILMAZ

DEVA Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı

18 ŞUBAT 2021
18 ŞUBAT 2021
PERŞEMBE
PERŞEMBE

Siyaset STK Yozgat

Paydasında
‘2012 ruhu ile çalışıyoruz’
sloganı ile hareket eden
AK Parti İl Başkanı Yusuf
Başer ve yönetim kurulu
üyeleri, STK ziyaretlerine
devam ediyor. Başer’in
ziyaretlerinde ‘Yozgat
ortak paydası’ öne
çıkıyor.
Başer, ve yönetim
kurulu üyeleri Yozgat
Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Erkekli’yi ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Yozgat Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erkekli, “Bizler
siyasi partilerle iç içeyiz.
İktidar partisi olmanız
sebebiyle ilimizin
sorunlarını, sıkıntılarını
biliyoruz. Sahada
olan tüccarımızın,
esnafımızın temsilcileri
olarak odamızın
yaptığı faaliyetlerle
hepsinin farkında ve
bilincindeyiz. İnşallah
bu virüs belasından
ülkemiz kurtulur ve
görevimize en iyi şekilde
yapmaya gayret ederiz.
Biz ticaret Borsası
olarak daha önceki
bulunduğumuz binamızın
yeterli olmadığını
biliyorduk. Yönetimdeki
arkadaşlarımızın verdiği
destek sonucu bu hizmet
binamızı camiamıza
kazandırdık. Üyelerimize
ve Yozgat’ımıza hayırlı
olmasını diliyorum.
Yozgat bizim. Her
alanda mümkün olduğu

kadar gayretlerimizi
göstereceğiz. Sizlere de
geldiğiniz için teşekkür
ediyorum” şeklinde
konuştu.
AMACIMIZ YOZGAT
AMACIMIZ HİZMET
Ak Parti İl Başkanı
Yusuf Başer de görevi
devraldığı günden
bu tarafa Yozgat için
çalıştıklarını söyledi.
STK ziyaretleri ve
çalışmalarını devam
ettirdiklerini dile
getiren Başer, “STK
ziyaretlerimizi ve
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bizim
ortak amacımız STK’lar
ile müştereken ile
hizmet etmektir. Bizde
yaptığımız çalışmalarla
talepleri alarak hem
Cumhurbaşkanımıza
hem yardımcılarına
talepleri ileterek hizmet
yolunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Pandemi
dönemi var. Bu dönem
hizmet sektöründeki
arkadaşlarımızı sıkıntıya
soktu. Hükümetimiz bu
konu ile ilgili çalışmaları
sürdürüyorlar.
Hükümetimizde belli
şartlarda insanlarımıza
yardım etmeye
çalışıyoruz. Esnafına
en iyi şekilde yardım
etmeye çalışıyoruz.
Yozgat olsun diğer
esnaflarımız olsun
hükümetimiz çalışmaları
sürdürüyor. Bu felaketin
biran önce bitmesidir”
ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta
bulunan
höyük

Anadolu
Ajansı (Ksc)

İşe yaramadan
yok olma
boşa gitme

Ayakkabı
çekeceği

Türkiye Atom
Enerji Kurumu
(Ksc)

Bir nota

Belirli geçmiş
zaman eki

Fotoğraf
şeridi

Santimetre
kısaltması

Aslan yada
at saçı

Acı sızı duyulduğunda
söylenir

Sönmemiş
kireç

Aktinyum
simgesi

Sevinçli

Güreşte
bir oyun

Yasalara
uygun olma

Çizgi

Bir sayı
Bir araba
markası

Yozgat'ta
bir gölet

Trabzon
ilçesi

Dilsiz
Söz laf

Vilayet

Av
kuşlarından
biri

Gaye

Bir meyve

Yankı

Tayin
Bir işi
yapma
yerine
getirme

Türkiye Saati
İle (Ksc)
Yozgat'ta
bir cadde

Romanya
plaka işareti
Ara yerde

Arap
alfabesinin
ilk harfi

Uzaklık
belirtir

İlave

İklimleme
aracı

Takım
kısaltması

Ateş tutmaya
yarayan araç

Aids testi

Köpek
balığının
bir türü

Batarya

Kastamonu
ilçesi

Korucuyu
çelik giysi
veya siper

Kirli
olmayan

Öğütülmüş
tahıl

Halk dilinde
evet

Öğütücü diş

Yardımcı

Uçamayan
bir kuş

Her vakit

ILN01314000

İLAN
YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2020/232
Esas
KARAR NO :
2020/249
Davacı ŞABAN
KARACA aleyhine
mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve
Soyadı Düzeltilmesi
İstemli) davasının
yapılan açık
yargılaması sonunda;
HÜKÜM
1-Davanın
KABULÜNE,
25145471706
T.C. Kimlik nolu
Samsun ili Bafra
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

ilçesi, Akalan köyü
Cilt no:15, Aile sıra
no: 7, BSN : 79 da
nüfusa kayıtlı, Cemal
ve Nimetten olma,
bafra11/06/1982 D.lu
Şaban Karaca'nın
nüfus kayıtlarında
şaban olarak görülen
isim hanesinin İptali
ile KUTAY olarak
düzeltilip bu haliyle
nüfus kaydına
tesciline, karar
verilmiş olup Tebliğ
yerine geçmek üzere
ilanen tebliğ olunur.
15/02/2021
ILN01314009

At ayaklığı

Güney Afrika
Cumhuriyeti
para birimi

Altın
simgesi

Yükseklik

Bir sanatın
kurucusu

Savaş
Amerikan
istihbarat
teşkilatı

Niyobyum
simgesi

Tok karşıtı

Şair
bahşişi

Beddua

Ukala bir
biçimde

Yere dikilen
çubuk

Yozgat'a
özgü yemek

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr

Bulmacada
açar

Yozgat'ta
bulunan
milli park

Rahatlama
ve sevinme
sözü

Ay (eski dil)
Rütbesiz
asker

Tırnak boyası
Seçkin

Doğuştan
aptal

BSN90 Nüfusuna
kayıtlı, 18/08/2000
doğumlu, Efrail ve
Fatma'dan olma
46678893292 T.C.
Kimlik numaralı,
Muhammed
Baki Erdoğan'ın
nüfus kayıtlarında
Muhammed Baki
olarak, olarak
görünen isimin
iptaliyle, Özgür Yağız
olarak değiştirilerek
bu şekilde nüfus
kayıtlarına tesciline,
karar verildiği, tebliğ
yerine geçmek üzere
ilanen tebliğ olunur.
15/02/2021

Utanma
duygusu

Ayak (eski dil)

Ayrı
tutulmuş

ESAS NO :
2020/326 Esas
KARAR NO :
2021/56
Davacı MUHAMMED
BAKİ ERDOGAN
aleyhine
mahkememizde
açılan Nüfus
(Ad Ve Soyadı
Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan
açık yargılaması
sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın
KABULÜNE, Yozgat
İli, Sarıkaya İlçesi,
Baraklı Köyü Cilt
No 13 Hane No 45

Başörtüsü

Koruyucu
başlık

Lütesyum
simgesi

Manyetik
Rezonans

İLAN
YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ'NDEN

Bir İlimiz

İyiye yakın

Layık

Resimdeki
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı

Gerçek

Gümüş
simgesi
Aksama
aksaklık

Pay

Fizikte
bir iş birimi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Sağır
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Polis adayının imdadına

polisler yetişti

S

arıkaya’da ikamet eden Oğuz Batur isimli vatandaş polislik sınavına girmek için yola çıktı. Seyir
halindeyken Fakıbeyli mevkiinde buzlanma nedeniyle
kaz yapan Batur’un imdadına polis yetişti. Yozgat İl
Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza mahalline intikal etti. Kaza yapan
sürücünün sınava yetişmeye çalıştığını öğrenen ekipler
Batur’u emniyetli bir şekilde sınava yetiştirdi. Batur’un
aracı da kendi talebi doğrultusunda sanayiye gönderildi. Batur, kendisini sınava yetiştiren emniyet personeline teşekkür etti. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamada; “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
olarak vatandaşlarımızın, devletimizin güvencesi altında olan haklarını kullanabilmesi için her an yanlarında
olmanın gururuyla, halkımıza hizmet için, daha güvenli
ve huzurlu bir Yozgat için çalışmalarımız kararlılıkla
devam edecektir” denildi. Eda DEMİREL

BUZLANMA KAZA GETiRDi

Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma
kazaları da beraberinde getirdi. Yozgat’ta
yoğun kar yağışı ve buzlanma kazaları da
beraberinde getirdi. Yassıhal Kuşçu köyü
arasında kaza meydana geldi. Sürücüsünün
buzlu yol nedeni ile direksiyon hakimiyetini
kaybeden otomobil takla attı. Yetkililerden
buzlanma ve don nedeniyle meydana

gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli,
tedbirli olunması istendi.
Öte yandan Yozgat Bozok Üniversitesi
TOKİ konutları mevkiinde yine buzlanma
nedeniyle bir araç takla attı. Vatandaşlar,
yoğun kar yağışı ve buzlanmanın meydana
geldiği bölgede Karayollarının yetersiz
olduğunu dile getirdi. Eda DEMİREL

BAŞKAN EKINCI MECLIS MESAISINDE
Yozgat’ın Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkan
Yardımcısı Sadir Durmaz ve
Yozgat Milletvekili İbrahim
Ethem Sedef ile bir araya geldi.
Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Genel Başkan
Yardımcısı Sadir Durmaz ve
Yozgat Milletvekili İbrahim
Ethem Sedef ile bir araya
gelerek Sorgun’a yapılan
yatırımlar ve belediyenin
çalışmaları hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.
Tarık YILMAZ

YOZGAT'TA EKIPLER 7/24

Yozgat'ın aşı

GÖREVININ BAŞINDA

bilançosu açıklandı
65 yaş üzeri vatandaşlar 1’nci
doz ve sağlık çalışanlarının
2’nci doz aşıları Yozgat Şehir
Hastanesi’nde yapılmaya devam
ediliyor.
65 yaş üstü vatandaşlar ve
60 yaşın üzerindeki eşlerinin
aşılamaları devam ediyor. Yozgat
Valiliğinden yapılan açıklamada;
“65 yaş üstü vatandaşlarımız ve

60 yaşın üzerindeki eşlerinin
aşılamaları devam ediyor.
MHRS, e-nabız uygulamaları
veya Alo 182’den aşı randevusu
alarak, aşılarınızı Aile Hekimlerinde
veya Hastanelerde yaptırabilirsiniz.
İlimizde an itibariyle 25 bin
vatandaşımız aşılanmıştır.”
İfadelerine yer verildi.
Tarık YILMAZ

Yozgat İl Özel İdare Ekipleri ve Karayolları ekipleri kar
yağışıyla birlikte teyakkuza geçti. Karla mücadele çalışmaları
aralıksız sürüyor. Karayolları ve Yozgat İl Özel İdare ekipleri
Yozgat’ta kar yağışının başlamasıyla birlikte yeter ki kar
yağsın diyerek 7/24 görevinin başında. Dün gece etkisini
göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte teyakkuz halinde
olan Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarık YILMAZ
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Boğazlıyan Belediyesi tekstil atölyesi kurdu

DÜNYACA ÜNLÜ

MARKALAR ÜRETiLECEK
Boğazlıyan Belediyesi istihdama
katkı sağlamak ve üretimi artırmak
için girişimlerini ve yatırımlarını
sürdürüyor.
Boğazlıyan Belediyesi eski
binasında faaliyete geçen atölyede
dünyaca ünlü markaların ürünleri
üretilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giyim
eşyası imalatı konularında hizmet
veren bir tekstil firması yetkililerini
Boğazlıyan'a davet eden Belediye
Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye
yatırım yapmaları noktasında her
türlü kolaylığı ve yardımı sağlayarak
istihdamın sağlanmasında öncülük
etti.
Boğazlıyan'da tüm hazırlıklarını
tamamlayan firma yöneticisi
Yusuf Kukulu, istihdam edilecek
vatandaşlarla Boğazlıyan Kongre ve
Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Pandemi kuralları çerçevesinde
HES kontrolleri sonrasında ateşleri
ölçülerek içeriye alınan yaklaşık 300
kişiye firmanın tanıtımı yapılarak,
Boğazlıyan'da nelerin üretileceği,
nelerin yapılacağı konusunda bilgiler
verildi.

Firma Yöneticisi Yusuf Kukulu,
Boğazlıyan'a yatırım yapmaları
noktasında Belediye Başkanı Gökhan
Coşar'ın etkin rol oynadığını dile
getirerek, vermiş olduğu katkı ve
desteklerden dolayı teşekkür etti.
Boğazlıyan'da kurulacak tekstil
firmasında ilk etapta 200 çalışan
olacak ve atölyede kumaşın kesimi,
tasarımı, planlanması, dikimi,
ütülenmesi ve kolilenmesi yapılacak.
Boğazlıyan'da açılacak tekstil
fabrikasında ünlü firmaların ürünleri
yapılacak.
Tekstil fabrikasına istihdam
edilecek 200 kişinin tanışma
toplantısına katılan Boğazlıyan
Belediye Başkanı Gökhan Coşar,
“Boğazlıyan'da yapmış olduğumuz
çalışmalar yavaş yavaş meyvesini
vermeye başladı. Bundan dolayı
şahsım ve arkadaşlarım adına gurur
duyuyorum.
Boğazlıyan'da seçildiğimiz
günden itibaren arkadaşlarımızla
beraber Boğazlıyan'a istihdam
odaklı geliştirmeye çalışacağımızı
ifade etmiştik. Tekstil fabrikamıza
ilçemizi tercih ettiği için teşekkür

ediyorum. Burada yaklaşık 200-220
hemşehrimiz çalışacak. Yaklaşık 1,5
aydır Belediye eski hizmet binamızı
kendi bünyemizde tekrar restore
ettik. Tekstil firmamıza uygun bir
ortama getirdik. Tesisimiz bitti çok
ufak tefek eksikliklerimiz kaldı.
Onları da inşallah bu hafta içerisinde
tamamlanacak. Tamamlandıktan
sonra Yusuf Bey de bu tesiste
Boğazlıyan Belediyesi'ne ait olan
binada hizmet verecekler” dedi.
Düzenlenen toplantı da istihdam
edilecek vatandaşlara da seslenen
Başan Coşar, “Program İŞKUR'dan
başlayacak. Çünkü birçoğunuz
bu makinaları belki de ilk defa
göreceksiniz. Arkadaşlarımız sizlere
eğitimlerini verecekler. İlçe
ekonomisi açısından da yaklaşık
220 kişi bu tesiste çalışacak.
İlçemize ekonomik anlamda katkı
sağlayacağını, insanların ufkunu ve
geleceğini açacağını düşünüyorum.
İlçemize gelecek bütün yatırımcılara
kapımızın ve gönlümüzün açık
olduğunu ve vatandaşımız için en iyi
olanı yapmaya çalıştığımızı bilmenizi
istiyorum” şeklinde konuştu. İHA

YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE

ZOR ANLAR YAŞATTI

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde
başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz
etkilerken sürücülerde zor anlar yaşadı.
Yozgat'ta dün akşam saatlerinde
başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz
etkilerken sürücülerde zor anlar yaşadı.
Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük
çeken sürücülerin imdadına vatandaşlar
yetişti.
Yozgat'ta dün akşam saatlerinde
başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede
kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının
sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte,
tipinin de etkisiyle kar kalınlığı yüksek
kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek
üzere evlerinden çıkan vatandaşlar
zor anlar yaşarken bazı araçlarda
kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük
çekti. Yolda kalan sürücülerin imdadına
vatandaşlar yetişti. Belediye ve Karayolları
ekipleri cadde, sokak ve ana yollarda kar
temizleme çalışması ve tuzlama çalışması
yaptı.
Yozgat il genelinde de yoğun kar
yağışı nedeniyle çok sayıda köy yollarının
da ulaşıma kapandığı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il
genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara
verildi. İHA

Regaip Kandilimiz
mübarek olsun

Osman TAŞÇI

Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı
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5 YILLIK EMEK

HEBA OLDU
Misli.com 3. Lig ikinci grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin
21’inci haftasında deplasmanda
Ceyhanspor ile karşı karşıya
geldi. Kırmızı-siyahlı takım
1-0 öne geçtiği karşılaşmada
Adana ekibine 2-1 mağlup
oldu. Yozgatspor 1959 FK aldığı
bu mağlubiyetle ligde kalma
umutların biraz daha azalttı.
Kırmızı-siyahlı takım 12 puanla
ligin dibine demir atarken,
rakipleri ile arasındaki puan
farkı 9’da kaldı.
EMEKLER HEBA OLDU
5 yıl önce Yozgat
Belediyesinin imkanları ile
kurulan ve 2018-2019 yılında
şampiyon olarak üçüncü lige
yükselen Yozgatspor 1959 FK’nın
ligden düşmesine kesin gözüyle
bakılıyor. Kırmızı-siyahlı takım
Bölgesel Amatör Lig de üç yıl
boyunca bir üst lige çıkmak için
mücadele vermişti. Geçtiğimiz

yıl koronavirüs salgını nedeniyle
ligler ertelenmiş ve Yozgatspor
ligde kalabilmişti. Bu sezon
ise ligin ilk yarısında sadece
12 puan toplayabilen kırmızısiyahlılar düşmenin en büyük
adayı oldu.
PUAN BİLE ALAMADI
Devre arasında takımın
başına getirilen Teknik Sorumlu
Memduh Fidan, Yozgatspor 1959
FK ile çıktığı 4 karşılaşmada
puan bile alamadı. Fidan, devre
arasında 9 oyuncuyu takımdan
göndermiş, 11 oyuncuyu transfer
etmişti.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan Yozgatspor 1959
FK’nın başarılı oyuncusu Semih
Oğuz, Ceyhanspor maçında
gördüğü sarı kartla cezalı
duruma düştü. Çıktığı her maçta
takıma büyük katkılar sağlayan
Oğuz, Kahta 02 Spor maçında
forma giyemeyecek. Murat
KARATEKİN

Firmaya yer teslimi yapıldı

TEMELi ATILACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan
yeni Şehir Stadyumunun temeli bu yıl içerisinde atılacak.
Yeni stadyumun ihalesini alan firmaların yetkilileri
Yozgat’a gelerek önce sözleşme imzaladı, ardında da yer
teslimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak
beraberindeki yetkililerle birlikte ihaleyi alan firma
temsilcileri ile stadyumda bir araya gelerek, yer teslimini
yaptı.
Yeni stadyumun yapım ihalesini alan Özsoy Akar

İnşaat ile Kural Yapı firma yetkilileri yer teslimini alarak,
inşaat çalışmalarına başlayacaklar.
Özsoy Akar İnşaat yetkilisi Adil Aydoğan, ihalenin
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Aydoğan, “İhalemizin sözleşmesini imzalamıştık.
Şimdi de yer teslimini yaptık. Havaların düzelmesi
ile birlikte hemen temel atıp, inşaat çalışmalarına
başlayacağız. 500 gün süremiz var. Ama biz inşallah
bu süreden daha erken bir zamanda tamamlamayı
planlıyoruz” dedi. Murat KARATEKİN

Büyük İslam aleminin ve müşterilerimizin Regaip Kandilini tebrik eder, bu mübarek
gecede yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını
Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederiz.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ - Aziz KIZILTAŞ
Gözüpekoğulları İnşaat
İslam Alemi'nin ve değerli müşterilerimizin Mübarek Regaip Kandilini tebirk eder,
vatanımıza, milletimize, dinimize ve devletimize hayırlar getirmesini
Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.

