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En fazla taşımacılık
Gönülden öğretmen
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde
Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıf
öğretmeni Ali Aydoğan gönül elçisi
olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl öğrencilerine esnafın da desteği
ile bisiklet ve tablet hediye eden
Aydoğan, şimdi de öğrencileri

"Kurallara uymamak

kul hakkıdır"

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, korona
virüs tedbirlerine uymayanların hem
kendi sağlıklarını tehlikeye attıklarını
hem de kul hakkına girdiklerini
söyledi. Hastalara şifa ve vefat
edenlere rahmet dileyen Müftü Sezik,
her bir Müslümanın kurallara uyması
gerektiğini dile getirdi. >>> 2'DE

Ethem
Kıskıs
Frankfurt' ta Toprağa Verildi

12 Eylül’ün karanlık döneminde
yurt dışında yeni bir hayat sürmek
zorunda kalan, sürgün ve çileli
hayat yaşayanlardan Ethem Kıskıs,
Frankfurt’ta toprağa verildi. 3'TE

sektörü etkilendi
Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, korona
virüs döneminde en fazla zarar gören sektörlerden
bir tanesinin taşımacılık sektörü olduğunu söyledi.
Covid19’un küresel bir salgın olduğuna dikkat çeken
Bakıcı, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin
en büyük sıkıntıyı yaşadığını kaydetti. Diğer
sektörlerin kısmen de olsa açıldığını dile
getiren Bakıcı, “ Yaşanan sıkıntıdan dolayı
esnafımız borçlarını ödeyemez hale geldi.
Bu noktada destek bekliyoruz” dedi. 2'DE

ile birlikte engelli bir vatandaşa
destek oldu. Aydoğan, öğrencileri
ve velilerin de desteği ile 4 ay gibi
çok kısa bir sürede 125 bin adet
mavi kapak toplayarak engelli
vatandaşa tekerlekli sandalye
almak için destek oldu. 3'TE

Küçük kardeşten ağabeye ziyaret

Yenifakılı’dan
Mersin cıkarması
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, CHP Yenifakılı İlçe Başkanı Mustafa Zararsız,

Yenifakılı Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Aslan ve Yenifakılı Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce’nin ilk durağı, Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Yapılandırma başladı

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet
Bulut, Hazine alacaklarının yeniden yapılan yasa
düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini belirterek, borcunu peşin
ödemek isteyenlere indirim sağlandığını ve ayrıca
18 taksit imkanı da sunulduğunu söyledi. > 6'DA

Ülkü Ocaklarından Genel
Başkan Yıldırım'a ziyaret

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın,
CHP Yenifakılı İlçe Başkanı Mustafa Zararsız,
Yenifakılı Belediye Meclisi Üyesi Ramazan
Aslan ve Yenifakılı Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce’nin ilk durağı,
Mersin Yenişehir Belediyesi oldu. Yalçın
ve beraberindeki heyet, Yenişehir Belediye
Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette
belediyeler arası işbirliği ve dayanışma
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,
nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına
teşekkür etti. Başkan Yalçın da “Mersin
Yenişehir Belediye başkanı Abdullah Özyiğit’i
ziyaret ettik. Verimli bir toplantıydı. Fakılımıza
selamları var” dedi. >>> 3. SAYFADA

Ticaret Bakanlığından Yozgatlı

kadınlara 150 bin lira destek
Ticaret Bakanlığı’nın
Kooperatiflerin Destek Programı
(KOOP-DES) kapsamında Yozgat’ın
Çekerek İlçesinde bulunan

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifine 150 bin lira destek
verilecek. Proje kapsamında
kooperatifle protokol imzalandı. 4'TE

4'DE
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AHMET
SARGIN
Dünyanın pek çok
yerinde masum insanlara yönelik zalimce
saldırılarda, yüzlerce
insan ölmekte, kalplerimizdeki yangın
dağlar gibi yükselmektedir. Yaşlı, kadın,
erkek, bebek ayrımı
gözetmeden Müslüman kardeşlerimize
yapılan zulümler yüreğimizi dağlamaktadır.
Yere düşen her damla

masumun kanı, mazlumun gözünden dökülen her damla yaş,
zihin ve gönül dünyamızı param parça etmektedir.
İslam dünyasının
pek çok yerinde Müslümanlar saldırıya uğruyor, suçsuz günahsız
insanlar zülüm görüyorlar. İslam dünyası
olarak her türlü bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın girdabında
boğuluyoruz. Bir yandan İslam düşmanlarının saldırı ve tehditlerine maruz kalırken
diğer yandan da kendi
içimizde bitmez tükenmez mücadelelerin
yol açtığı kan, gözyaşı, feryat ve iniltilerle
sarsılmaktayız. İslam
dünyası olarak param
parça olmuşuz.
Dünyalık sevdası,
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Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılın!...

güç ve iktidar tutkusu,
kardeşi kardeşe düşürmektedir. Bu tuzak
zalimlerin tuzağıdır.
Güç ve kuvvet zalimlerin elindedir! Oysa, bir
insanın katlini bütün
insanlığın katli sayan
bir dinin mensuplarının
şiddet, çatışma, öldürme ve katliam hadiseleriyle anılması ne
kadar da üzüntü vericidir. Bizi bize düşüren
zalimlerin tuzağında
debelenip duruyoruz.
Kardeşi kardeşe kırdıranlar mazlumların
ekonomilerini de sömürerek onları aç ve
susuz- çaresiz bırakmaktadırlar.
Yüce Allah Kuran’ı
Kerimin de şöyle buyuruyor: “Hep birlikte
Allah’ın ipine sımsıkı
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size

olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz
de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun
bu nimeti sayesinde
kardeşler olmuştunuz...”(Ali İmran Süresi- 103)
Müslüman ümitsizlik
çukurunda boğulmaz,
boğulmamalıdır. Bütün
bu olumsuz ve üzücü
durumlar Allah’ın izni
ile geçecektir. Yeter ki
biz; aramızdaki birlik
ruhunu ayakta tutalım,
mazluma, masuma ve
mahruma el uzatmaya
devam edelim. Unutmayalım ki: zulme rıza
göstermek zulümdür;
Müslüman ahlakıyla
bağdaşmaz.
Peygamberimiz
(s.a.s) Efendimiz, böyle hareket edenleri şu
hadis-i şerifinde uyarı-

yor: “Zulme yardımcı
olan kimse, kuşkusuz
Allah’ın gazabına uğrar!.” “İnsanlar bir zalimi görürler de onun
zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın onları
genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.”
Hepimize düşen
görev zalimin yanında
değil daima mazlumun
ve mağdurun yanında
olmaktır. Peygamber
Efendimiz (s.a.s),
“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir.
Ona zulmetmez, onu
yardımsız bırakmaz ve
onu hor görmez.” buyurmaktadır.
Bir başka hadis-i
şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)
şöyle buyuruyor:
“Nasıl bir uzvun rahatsızlandığında bedenin
diğer uzuvları uyku-

suzluk ve ateş ile onun
için çırpınırsa, müminleri de birbirine karşı
merhamet, muhabbet
ve şefkat gösterme
hususunda böyle bir
beden bütünlüğü içerisinde görürsün.”
Dünyanın neresinde olursak olalım
zulme sessiz kalmak,
mazluma, masuma el
uzatmamak, insani ve
İslami duygulardan
uzak kalmak demektir;
bu da Mümine ve Müslümana yakışmaz. Bize
düşen görev, yaşanan
bu olaylar karşısında
mazlumun duası ile
Allah arasında perde olmadığını bilerek
elimizden geldiğince
maddi ve manevi destek olmaktır.
Mazlum ve mağdurların, yetimlerin ve
öksüzlerin, yurtsuz ve

yuvasız masumların
hürmetine Rabbimize
el açıp dua ediyoruz:
Rabbimiz! Bizleri insanlığını unutanlardan
değil, insanca yaşayanlardan ve insanlığı
yaşatanlardan eyle!
Rabbimiz: Âlem-i İslam’ı gözü dönmüşlerden, terör örgütlerinden, insanımızın içine
düştüğü fitnelerden,
mezhebi tefrikalardan,
cehaletten, kan ve
gözyaşından kurtar!
Bizlere birbirimize
emanet olduğumuzu
unutturma, yeniden
aziz bir ümmet olarak
mazlumun göz yaşını silmeyi nasip eyle!
Kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu daim
eyle!(Amin)... İbadetleriniz makbul dualarınız kabul Cumanız da
mübarek olsun...

"Kurallara uymamak

kul hakkıdır"
En fazla taşımacılık

sektörü etkilendi
ödeyemedikleri için geçiminde bile sıkıntı
içerisindeler. Biz bunları çeşitli yerlere
bildirdik. Milletvekillerine bu konuyu
bildirdiğimizde biz bilmiyorduk bu konuyu.
Sosyal yardımlaşma fonundan bu arkadaşlara
yardım yapılsın denildi. Listeleri alıp verdik.
Yardım gelmeyince gidip sorduğumuzda
müdürü üzerine kayıtlı araba veya ev olana
biz yardım yapamıyoruz diyor. Üzerine kayıtlı
araba var ama çalışmıyor. Bunlardan da hiçbir
şekilde yardım alamadık.”
EVİNİ GEÇİNDİREMİYOR
“Şimdi ise yapılandırma geliyor. Bu
yapılandırmayı nereden ve hangi parayla
ödeyecek esnaf arkadaşlarımız” diyen
Bakıcı, “Adam evini geçindiremiyor ki
nereden ödeyecek. 25 bin lira Esnaf kefalet
kooperatifleri destek kredisi adı altında
kredi verildi. Bunun ödeme günü geldi. 8
aydır çalışmıyor arkadaşlarımız nereden
ödeyecek. Devletimizin bunlara af getirmesi
lazım. Bu salgın sürecinde iş yeri kapanan
arkadaşlarımızın maliyesi, bağ kuru
kapatılması lazım. Birde bunlara evlerini
geçindirecek nakdi yardım sağlanması lazım.
Sosyal devletin amacı mantığı budur. Koşulları
sağlayarak kapanmaların sağlanması lazım.
Koşullar sağlanmadan kapanması bir şey
ifade etmez.
Örneğin şoförler odası olarak bizim 5
tane kiracımız var. Düğün salonu ve kahve
esnafı çalışmadığından dolayı 11 aydır
kirasını ödemiyor. Dolayısıyla burada
sıkıntılı bir durum var. Acil olarak esnafımıza
destek verilmesi lazım. Öncelikle esnaf
kredi kefaletinin verdiği 25 bin lira kredinin
tamamen af edilmesi lazım. Aksi takdirde
bu iş böyle gitmez. Artık bıçak kemiğe
dayandı. Özellikle bizim esnaflarımız çok
mağdur durumdalar. Bunlara hiçbir destek
sağlanmıyor. Bunlar evlerini geçindiremez
durumdalar” ifadelerine yer verdi.
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Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı,
korona virüs döneminde en fazla zarar gören
sektörlerden bir tanesinin taşımacılık sektörü
olduğunu söyledi. Covid19’un küresel bir
salgın olduğuna dikkat çeken Bakıcı, öğrenci
taşımacılığı yapan servislerin en büyük
sıkıntıyı yaşadığını kaydetti. Diğer sektörlerin
kısmen de olsa açıldığını dile getiren Bakıcı, “
Yaşanan sıkıntıdan dolayı esnafımız borçlarını
ödeyemez hale geldi. Bu noktada destek
bekliyoruz” dedi.
KÜRESEL BİR SALGIN
Bakıcı, covid19’un küresel bir salgın
olduğunu hatırlatarak, “Virüs belası öncelikle
tatbikî küresel bir salgın. Buna kimsenin
yapacağı bir şey yok. Tabi ki biz kurallara
uyarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Bu
sürecin içerisinde en fazla zarar gören sektör
bizim sektörümüz oldu. En fazla bize zarar
verdi. Diğer sektörler nispeten yarı açık
yarı kapalı gibi olaylar oldu. Kahvehaneler,
lokantalar açıldı. Paket servisi oldu. Fakat
bizim öğrenci servislerimiz çok mağdur
durumdalar. Mart ayından bu tarafa bende
içerisinde olmak üzere 11 aydır araçlarımızın
kontağı kapalı yatıyor. Bu araçların işi öğrenci
taşımaktır. Bizim 100 tane öğrenci taşıyan
servisimiz var. Bunlar haddinden fazla mağdur
oldular. Çünkü bunların tek geçimi öğrenci
servisi” dedi.
8 AYDIR ÖĞRENCİ YOK
Bakıcı, Yozgat’ın öğrenci şehri olduğunu
belirterek, “Bunun yanı sıra belediye halk
otobüslerimiz çok kötü etkilendi. Şehrimiz
öğrenci şehri olduğu gibi yüzde 50-60
nispeti üniversite öğrencilerini taşıyordu.
Öğrencilerde 8 aydır olmadıklarından dolayı
belediye otobüslerimiz boş gelip gidiyorlar.
Şuanda her bir otobüsün benzinliklere 20 bin
liraya yakın borçları var. Şuanda yürüyemez
durumdalar. Bu durumu bizler anlatamıyoruz.
Birde belediye otobüslerinin taşımakta
olduğu ücretsiz insanlar var. Emekliler, 65
yaş üstü, polis, jandarma, zabıta, maliyeci,
ormancı, postacı, bekçi bunların hepsi
bedava gidip geliyorlar. Yüzde 65’i ücretsiz
taşınıyor. Sesimizi duyan yok. Ne yapmamız
lazım. Grev yapsak nereye grev yapacaksın.
Servis minibüsçüleri ile grev yaptığında
ne yapacaksın. Zaten öğrenci yok. Okullar
kapalı” diye konuştu.
ESNAF BORCUNU ÖDEYEMİYOR
Yaşanan tüm bu sıkıntılardan dolayı
esnafın borcunu ödeyemez hale geldiğine
değinen Bakışı, şunları kaydetti; “Bunlardan
dolayı esnaflarımız vergilerini, bağ kurlarını

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, korona virüs
tedbirlerine uymayanların hem kendi sağlıklarını
tehlikeye attıklarını hem de kul hakkına girdiklerini
söyledi. Hastalara şifa ve vefat edenlere rahmet
dileyen Müftü Sezik, her bir Müslümanın kurallara
uyması gerektiğini, önce kendini sonra da diğer
vatandaşların sağlığını düşünmesi gerektiğini
söyledi. Sezik, açıklamasının devamında;
“Şüphesiz ki virüs salgın bir hastalık. Dünyayı
etkilediği gibi ülkemizi de etkilemekte. Bu
noktada da bize düşen başta temizlik kurallarına
uymak, ellerimizi yıkamak ve maskeleri mutlaka
kullanmamız gerekiyor. Mesafe kurallarına
uymamız gerekiyor. Biz uymadığımız takdirde
bu çok büyük bir sorumluluğu gerektiriyor.
Dinimiz açısından baktığımızda da büyük
bir kul hakkına girmiş oluyoruz. Bu noktada
ben kardeşlerimizden istediğim maske,
mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka
riayet edelim. Kalabalık ortamlardan
uzak duralım. Unutmayalım ki virüs
gözle görülmüyor ve çok hızlı
yayılıyor. Kurallara uyduğumuzda
da daha kolay bir şekilde virüsten
kurtulacağız inşallah. Bu noktada
her birimizin en üst düzeyde
sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.
Camilerimizde biz bu noktada
ciddi manada uyuyoruz.
Cemaatimize de çok teşekkür
ediyorum. Maske, mesafe
ve şahsi seccade kurallarına
da uyuyorlar. Kurallara
uyan kardeşlerimize sizlerin
huzurunda teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Yerinde bir karar
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında
yaşlı vatandaşların virüsten korunması

Dursun Berkel: Bu böyle
olmaz. Manavı, kahveyi
aç. Şuraya buraya girme
diyorlar. Millet gıdasız
kalıyor. Bir manava dahi
giremiyorsun. Öyle olmaz.
Millet çok perişan. Çıkıp
çıkmama değil. Ben bir
kova almaya çıktım. Adamın
kimsesi yok. O yüzden
çıkıyor.

Ahmet Uyar: Çok
güzel bir karar oldu.
Uygulama doğru.
Sokağa çıkma yasağı
güzel oldu. Bu sayede
virüs azalır.

Osman Altuntaş;
Benim için iyi oldu.
Gerçekten şu
zamanda çıkmamaları
gerekiyor. Aslında
güzel bir uygulama.

CUMARTESİ

amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Bu konu hakkında görüşlerini sorduğumuz

Sebahattin Erciyas:
Hükümet ne dediyse
doğru söylüyor. Bu
kısıtlama yerinde bir
karar oldu.

Osman Savaş:
Çıkmamaları
lazım. Bende
her zaman
çıkmıyorum.
İşlerimden
dolayı
çıkıyorum. Onu halledip eve
geçeceğim. Ben herkese
de çıkmamaları konusunda
konuşuyorum. Herkes
gözünün önüne baksın.
Ortalık çok kötü. Virüs bende
olur sana sende olur bana
gelir. Çok yaklaşmayacaksın.

05:40 07:05 12:29 15:18

17:44 19:03

Yozgatlı vatandaş da kısıtlamanın yerinde bir
karar olduğunu düşünüyor.

Cumhur Koçak: Bence
iyi oldu. Bundan daha
iyisi olmaz. Vatandaş da
kendisine dikkat etmesi
lazım. Ben 70 yaşındayım.
İşim olmadığı sürece dışarı
çıkmıyorum. Vatandaş
kendine dikkat edecek.

Yusuf bilgiç: İyi oldu.
Güzel olacak. Herkes
kendini muhafaza
altına alsın. Kanunlara,
nizamlara hükümetin
dediklerine uysunlar.

Küçük kardeşten ağabeye ziyaret

Yenifakılı’dan
Mersin cıkarması
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, CHP Yenifakılı İlçe Başkanı Mustafa Zararsız,

Yenifakılı Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Aslan ve Yenifakılı Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce’nin ilk durağı, Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

Ethem
Kıskıs
Frankfurt' ta Toprağa Verildi
12 Eylül’ün karanlık
döneminde yurt dışında yeni
bir hayat sürmek zorunda
kalan, sürgün ve çileli hayat
yaşayanlardan Ethem Kıskıs,
Frankfurt’ta toprağa verildi.
DUYKON Avrupa Medya
Sorunlusu Doğan Tufan,
“Gazeteci, yazar iş insanı
Namıdeğer Hıdır abi Ethem
Kıskıs dualarla Frankfurt
ilcesi Ditsenbach müslüman
mezarlığında toprağa
verildi. Pandemi tedbirleri
çerçevesinde mezarlığa
yüz kişiden fazlasının
gelmemesi istenmişti
mezarlık yöneticilerinden.
Ethem Kıskıs'ın sevenleri
Almanya'nın şehirlerinden
cenazeye akın ettiler.
Cenazede Türk Federasyon
genel başkanlarından Dr.
Ali Batman, yöneticilerinden
Cevat Saraç, İsa Eligür,
ATIB kurucu genel başkanı
ve Türk Federasyon
başkanlarından Musa Serdar
Çelebi, İhsan Öner, Yazar
Hidayet Kayaalp, Metin Polat
,Ömer Oluç, Ali Çillioğlu,
Nizamı Alem Federasyonu
eski genel başkanı Recep
Yıldırım Türk Federasyon
yöneticileriyle birlikte üc
yüze yakın ülküdaşı Ethem
kardeşlerine son görevlerini
hüzün içerisinde yerine
getirdiler. Cenaze namazı
100'er kişiyle gruplar halinde
mezarlıkta kılındı. Ruhuna
dualar gönderildi. Taziyeleri
ülküdaşımız Ethem beyin eşi
Dr. Hatice Erdoğan hanim
Oğulları Burak ve Hakan'

a metanet ve baş sağlığı
dilediler” ifadelerini kullandı.
GIYABİ NAMAZ KILINDI
Öte yandan Kıskıs’ın 41
yıldır gidemediği memleketi
Kastamonu Taşköprü Taş
Camii’de gıyabi cenaze
namazı kılındı. Cenaze
namazına Kastamonu ve
Taşköprü MHP Belediye
Başkanları MHP ilçe
başkanları ve Ülküdaşları,
akrabaları, hemşehrileri,
Ankara Çankaya Ocak
yıllarından Ercan Alaftar,
MHP milletvekili Ali
Uzunırmakla birlikte yüzlerce
sevenleri katılarak ruhuna
dualar gönderdiler.
Türk Federasyon eski
yöneticilerinden olan Cevat
Saraç’ ta “Frankfurt’ta,
Ethem Kıskıs Kardeşimizi,
ülküdaşımızı, Hakk’ın
rahmetine teslim ettik.
Frankfurt’taki cenaze
namazından ayrı olarak, aynı
saatte, aynı anda, Ankara’da
Tacettin Dergâhı’ında ve
Hacettepe ÜniversitesiBeytepe Kampüsü’nde,
Kastamonu merkezde
ve Taşköprü’de ve de
Konya’da ülküdaşlarımız,
kıldıkları gıyabi cenaze
namazlarıyla ve dualarla,
Ethem Kardeşimize karşı son
görevlerini yerine getirdiler.
Allah hepsini kabul etsin.
Bizler, eğer varsa, hakkımızı
helal ettik. İnşallah Ethem’de
haklarını bize helal etmiştir.
Allah rahmetiyle muamele
etsin. Mekânı Cennet olsun”
dedi. Eda DEMİREL

Yenifakılı Belediye Başkanı
Soner Yalçın, bir dizi ziyaret ve
temasta bulunmak üzere Mersin’
gitti. Beraberinde CHP Yenifakılı İlçe
Başkanı Mustafa Zararsız, Yenifakılı
Belediye Meclisi Üyesi Ramazan
Aslan ve Yenifakılı Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Bülent Yüce ile
birlikte Mersin’in Yenişehir ve Mezitli
İlçe Belediyelerini ziyaret eden Yalçın,
yapılacak iş birlikleri ile ilgili bilgi
alışverişinde bulundu.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner
Yalçın, CHP Yenifakılı İlçe Başkanı
Mustafa Zararsız, Yenifakılı Belediye
Meclisi Üyesi Ramazan Aslan ve
Yenifakılı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Bülent Yüce’nin ilk durağı,
Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.
Yalçın ve beraberindeki heyet,
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah

Özyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette
belediyeler arası işbirliği ve dayanışma
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit, nazik ziyaretlerinden
dolayı konuklarına teşekkür etti. Başkan
Yalçın da “Mersin Yenişehir Belediye
başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret
ettik. Verimli bir toplantıydı. Fakılımıza
selamları var” dedi.
KARDEŞ ZİYARETİ
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner
Yalçın, “Kardeş belediye ilişkisi
içerisinde bulunduğumuz Yozgat
Yenifakılı CHP ilçe Başkanı Mustafa
Zararsız, Meclis Üyesi Ramazan
Aslan, Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği
Başkanı Bülent Yüce, Başkanımız
Neşet Tarhan'a nezaket ziyaretinde
bulunduk” dedi. Yalçın, Yenifakılı
ve Mezitli Belediyelerinin yürüttüğü

projeler hakkında fikir alışverişinde
bulunduklarını kaydetti.
ZİYARETLERİMİZ SÜRECEK
Geçtiğimiz aylarda Mersin’in Mezitli
Belediyesi ile kardeş olduklarını dile
getiren Yenifakılı Belediye Başkanı
Soner Yalçın, “Küçük kardeş olarak
Mezitli Belediyesi’ne nezaket ve
tanışma ziyaretinde bulunduk. Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la bilgi
alışverişinde bulunduk. Park, bank
makine destekleri olacak.
Projelerimizi destekleyeceklerini
kaydettiler. İlerleyen tarihlerde
kendilerini tekrar ziyaret edeceğiz.
Bize destek olacaklarını söylediler. Bu
anlamda hem Mezitli Belediye Başkanı
Neşet Tarhan’a hem de Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL

Gönülden öğretmen

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde Ertuğrul Gazi
İlkokulu 4/B sınıf öğretmeni Ali Aydoğan gönül
elçisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl
öğrencilerine esnafın da desteği ile bisiklet
ve tablet hediye eden Aydoğan, şimdi de
öğrencileri ile birlikte engelli bir vatandaşa
destek oldu. Aydoğan, öğrencileri ve velilerin
de desteği ile 4 ay gibi çok kısa bir sürede
125 bin adet mavi kapak toplayarak engelli
vatandaşa tekerlekli sandalye almak için
destek oldu. Toplanan kapakları Omurilik
Felçlileri Derneği Genel Merkezine
gönderecek olan Ali Aydoğan bu kapaklarla
öğrencilerinden Sudenaz Şahin’in dayısı olan
ve yatağa bağımlı yaşayan Halil Durmaz’a
tekerlekli sandalye temin edecek. Ağustos

ayında başlanan çalışma sonucunda kızlardan
en çok kapak toplayan Melek Sena Yıldırım’a
Murat İletişim sahibi Murat Canalp de akıllı
saat hediye etti. Erkek öğrencilerden en çok
kapak toplayan Muhammed Buğra Kaplan’a
da Şahbazlar Otomotivden Fatih Şahbaz
teleskop hediye etti. Sınıf öğretmeni Ali
Aydoğan bu süreçte kendilerine destek olan
tüm öğrenci ve velilerine teşekkür etti.
Aydoğan, uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerin canlı derslere katılım konusunda
sıkıntı yaşamamaları için seferber olmuştu.
Ali öğretmen, durumu iyi olan eş, dost,
arkadaş ve esnaflardan öğrencilerine tablet
hediye etmelerini rica etti. Kısa sürede tüm
öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılandı.

TEŞEKKÜR ETTİ
Kendisine destek olan herkese teşekkür
eden Aydoğan, şunları söylemişti; “Bu süreçte;
önce tablet fiyatlarında gereken indirimi
yaparak sonra da iki adet tableti hediye ederek
bize destek olan Murat İletişim Teknoloji
Mağazasından Murat Canalp kardeşime, şehir
içinden, şehir dışından ya da yurt dışından
destek olan abi ve kardeşlerime bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden
razı olsun. Biz üzerimize düşen vazifeyi
fazlasıyla yerine getirdik, şimdi sıra öğrenci ve
velilerimizde. Yüz yüze eğitim başlayana kadar
uzaktan eğitimle eksiklerimizi tamamlamak
için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." Eda
DEMİREL

GÜNCEL

Ticaret Bakanlığından Yozgatlı

kadınlara 150 bin lira destek
Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES)
kapsamında Yozgat’ın Çekerek İlçesinde bulunan Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifine 150 bin lira destek verilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatiflerin Destek Programı
(KOOP-DES) kapsamında Yozgat’ın Çekerek İlçesinde
bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine
150 bin lira destek verilecek.
Destek kapsamında İl Ticaret Müdürlüğü ile Kooperatif
arasında protokol imzalandı. Protokol imza törenine
Vali Ziya Polat, İl Ticaret Müdürü İbrahim Akdaş ile
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri
katıldı.
Vali Ziya Polat, protokolün hayırlı olması temennisinde
bulunarak, kadın girişimcilere başarılar diledi.
İl Ticaret Müdürü İbrahim Akdaş da, Çekerek Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, Ticaret
Bakanlığının KOOP-DES Projesi kapsamında yüzde 75
hibe olmak üzere toplam 150 bin lira destek almaya hak
kazandığını belirtti.
Akdaş, desteğin kadın girişimcilere hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Akdaş şöyle konuştu: " Ülkemizde kooperatifçiliğin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde
ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak kooperatiflerin desteklenmesi programını
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Ülkü Ocaklarından Genel
Başkan Yıldırım'a ziyaret
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı
İrfan Şahbaz, Ülkü Ocakları Genel
Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı
makamında ziyaret ederek Yozgat
Çapanoğlu Büyük Cami tablosu
hediye etti.
Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı
Şahbaz yaptığı açıklamada;
“Ülkü Ocakları E.K.V Genel
Başkanımız sayın Ahmet Yiğit

Yıldırımı ziyaret ederek emir ve
talimatlarını aldım. Yozgat’ımızın
manevi değeri Çapanoğlu Büyük
Camii Tablosunu Sayın Genel
Başkanımıza hediye ettik.
Genel Başkanımızın
selamlarını Yozgat’taki bütün
Ülküdaşlarımıza iletmekten
mutluluk duyarım” dedi.
Tarık YILMAZ

(koop-des) hayata geçirilmiştir.
Bu doğrultuda; koop-des çerçevesinde ilk uygulama
olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu
ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden
kooperatiflerin;
1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu
kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım
merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım
evlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı
alımlarına,
3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin
sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,
Destek verilmektedir. Proje tutarlarının üst sınırları
içerisinde, kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i,
diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli
yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını
kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i
bakanlığımızca hibe olarak karşılanmaktadır." dedi.
Murat KARATEKİN

ONLiNE TOPLANTI
Yozgat İl Milli
Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı
başkanlığında
video konferans
sistemi üzerinden
okul müdürleri
ile online toplantı
yaptı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Yazıcı başkanlığında video
konferans sistemi üzerinden geneli
İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip
Ortaokulları, Meslek Liseleri,
Ortaokullar, İlkokullar ve Okul
Öncesi Müdürleri ile ayrı ayrı
toplantı yapıldı. Yazıcı, ilerleyen
günlerde branş öğretmenleri ile de
toplantı yapacak.
Toplantıda salgınla algınla
ilgili alınan tedbirler, uzaktan
ve yüz yüze eğitim sürecinin
değerlendirilmesi, okul ve
kurumların ihtiyaçları, kış mevsimi
hazırlıkları, Avrupa Birliği,

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

kalkınma ajansları, TÜBİTAK
projeleri, sosyal, sportif ve
kültürel etkinlikler, akademik
başarının artırılmasına yönelik
yapılan ve yapılacak çalışmalar,
dezavantajlı öğrencilere yönelik
yapılan çalışmalar, EBA (Eğitim
Bilişim Ağı) destek noktaları,
ölçme değerlendirme ve izleme
süreçleri, velilere yönelik
seminer ve eğitimler, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri,
son 3 yılda okulların akademik
başarı durumları ile Destekleme
ve Yetiştirme Kursları konuları
görüşüldü. Tarık YILMAZ
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Dua...

HÜSEYİN
KOÇ
Allah’ım bu mübarek Cuma günü
hürmetine insanlarımıza hidayet
et.
“Güç ve kuvvet
ancak kendisine
has olan yüce ve
büyük allahım!
mahlukatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı
ve kelimelerinin
mürekkebince
hz. Muhammed
(sas) ve o’nun ehli
ve ashabı üzerine
salat eyle.”
Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Bela
ve musibetlerin
sağanak sağanak
üzerimize yağdığı,
çaresiz kaldığımız
şu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensin deyip
Sana yalvarıyor,
halimizi Sana arz
ediyoruz.
Bizim Rabbimiz
Sensin.
Sen, bizleri
semavi ve arzi
musibetlerin eline
teslim etmeyecek
kadar merhametlisin. Bizleri her
türlü kötülüklerden muhafaza buyur!”
Allahım! Senin
af ve mağfiretinin
dairesi, bizi bela
ve musibetlerden
uzak tutacak
kadar geniştir.
Bize rahmetinle
muamele buyur
Allahım! Gazabından bizi emin kıl
Rabbim.
Allahım!
Sen’den dünya ve
ahirette af ve afiyet diliyoruz.
Her türlü semavi ve arzi afet ve
belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.
Allahım!
Bilerek veya
bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı,
günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur.
Şüphesiz Sen
merhametlilerin

en merhametlisisin.
Allahım! Kalb
katılığından, gafletten, dalaletten,
zilletten, miskinlikten, küfürden,
fısktan, nankörlükten, riyadan,
sadece Sana sığınırız.
Sen bizleri
koru.
Güç yetiremeyeceğimiz bela,
fitne ve musibetlerle bizi imtihan
eyleme Allahım!
Allahım! Fayda
vermeyen ilimden,
ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden
ve icabet edilmeyen duadan sana
sığınırız. Bildiğimiz
ve bilmediğimiz
şeylerin şerrinden
Sen bizleri koru
Allahım!
Allahım! İhsan
buyurduğun nimetlerini geri almandan, azabının
ansızın gelip çatmasından, gazabına sebep olacak
şeylerden Sana
sığınırız.
Bizlere yol
göster Allahım!
Allahım! Sana
itaat edilir, Sen
karşılığını verirsin;
Sana isyan edilir,
Sen bağışlar ve af
edersin, darda
kalanlara icabet
eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa,
dertlilere deva
verir, günahları
bağışlar, tövbeleri
kabul edersin.
Sen bizlerin dualarını kabul buyur
Allahım!
Allahım!
Sen ölümlerin
en güzeli ile bizi
huzuruna al Allahım!
Ölümümüzü her
türlü şerden kurtulup rahata erme
vesilesi yap Ya
Rabbi!
Allahım!
Bizleri Sen’i
çok zikreden,
Sana çok şükreden, Sen’den çok
korkan, Sana çok
itaat eden, Sana
karşı saygı ile
dopdolu olan, ahu
efgan edip dua
dua yalvaran ve
durmadan Sana
teveccüh eden
kullarından eyle.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Yenifakılı İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan'ın
kıymetli annesinin vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Vali Polat bütçe toplantısında
Yozgat İl Özel
İdaresi 2021 Yılı Bütçe
görüşmeleri Vali
Ziya Polat'ın katılımı
ile İl Genel Meclisi
Toplantı Salonunda
gerçekleştirildi.
Vali Polat,
toplantının Yozgat'a,
ilçelerine ve
köylerine hayırlı
olması temennisinde
bulundu.
Tarık YILMAZ

Cevdet Aslan’ın

Borç yapılandırmaları başladı
Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı
Ahmet Bulut, Hazine alacaklarının
yeniden yapılan yasa düzenlemesinin
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini belirterek, borcunu
peşin ödemek isteyenlere indirim
sağlandığını ve ayrıca 18 taksit imkanı
da sunulduğunu söyledi.
Başkan Bulut 7256 Sayılı kanunun
özetini çıkartarak bilgi verdi, işte
detaylar: 2020-Ağustos ayı ve öncesi
aylara ait Sosyal Güvenlik Borçlarını
31/12/2020 tarihine kadar başvurmak
şartı ile peşin ve taksitle ödeme imkânı
getirilmiştir. Peşin Ödeme: Peşin ve
18 aya kadar taksit ile ödeme imkânı
getirilmektedir. Peşin ödeme seçilmesi
halinde silinen gecikme zammı ve
cezası yeniden Yİ-ÜFE üzerinden
hesaplanarak borcun ödemesi
yapılacaktır... Peşin ödeme yapılması
halinde gecikme zammı ve cezasının
%90‘nı silineceği için avantajlı bir
ödeme hakkı elde edilecektir. Taksitle
Ödeme:
Taksitli ödeme imkânı da verilmiş
olup 2 ayda bir ödeme olmak üzere
maksimum 18 aya kadar taksit imkânı
tanınmıştır...
Taksitli ödemek isteyenler
için 6-9-12 ve 18 aylık seçenekler
sunulmaktadır. Taksitli ödeme
seçilmesi halinde ilk iki taksitin
zamanında ödenmesi şartı
bulunmaktadır. Bu kapsamda
taksitli ödeme yapılması halinde
gecikme zammı ve cezasının %50‘si
silineceği için peşin ödemeye göre
daha az avantajlı bir ödeme hakkı
elde edilecektir. İdari Para Cezası:
2020-Ağustos ayı ve öncesine ait
idari para cezalarının ve 31/12/2020
tarihine kadar kesinleşmesi halinde
mevcut İPC nin %50’si silinerek
ödeme imkânı tanınmıştır. Asgari
İşçilik Fark Prim Borçları: 31/08/2020
tarihine kadar bitirilen özel inşaat ve
ihale konusu işten dolayı oluşan fark
prim borçlarına da peşin ve taksitli
ödeme imkânı tanınmıştır. Genel
Sağlık Sigortası Borçları (GSS): Genel
sağlık sigortası borcu olan vatandaşlar
31/03/2021 tarihine kadar gelir testine
başvurmaları halinde gelir testinden
çıkan sonuca göre GSS başlangıcından
itibaren çıkan borç silinebilecektir.
GSS borcu olan vatandaşlar gelir testi
sonucuna göre borcu silinmedi ise
bu borcu 30/04/2021 tarihine kadar
ödemesi halinde sadece ana parasını
ödeyip Gecikme cezası ve zammından
kurtulabilecektir. Bağkur Prim Borçları

ve İhyası: İhya kapsamında ki (silinmiş)
Bağkur prim borcunu tekrar canlandırıp
ödeme imkânı getirilmiştir. Bu kapsam
da borcu olanlar Kanunun yayım tarihini
takip eden ay başından itibaren iki
ay içinde başvurup ilk taksit süresi
içinde ödemesi halinde gecikme
zammı ve cezası yerine daha düşük
hesaplanan Yİ-ÜFE’ye göre ödeyip ihya
kapsamında ki günleri alabileceklerdir.
31/10/2020 tarihine kadar Bağkur prim
borcu olanlar bu borcu yapılandırma
kapsamında yada defaten 31/01/2021
tarihine kadar ödemezler ise bu borçlar
ihya (silme) kapsamına alıp borç
olmaktan çıkarılacak olup Bağkuru
devam edenler için 01/11/2020 itibariyle
sigortalılığı devam edecektir. Silinen
bu dönemleri Bağkur sigortalısı istediği
zaman tekrar satın alabilecektir.
Rücu Alacakları ve Yersiz Ödemeler:
Rücu alacakları, yersiz alınan gelir ve
aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırma
kapsamında ister peşin isterse
taksitlendirilerek ödenebilecektir.
YAPILANDIRMAYA
İLİŞKİN KISA NOTLAR:
-Yapılandırmanın ilk iki taksiti
süresinde ödenmesi gerekmektedir.
-1 takvim yılında ikiden fazla
taksiti ödememe eksik ödeme ya
da süresinde ödemeyerek ihlal
yapılmaması gerekmektedir.
-Cumhurbaşkanına yapılandırmanın 1
aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
- Cari ay borcu bu yapılandırmada
bozma koşulu oluşturmamaktadır.
-7143 yapılandırması bozulmayan
işverenler talep etmeleri
halinde bu yapılandırmadan
faydalanabileceklerdir. -Erteleme
kapsamında ki Mart, Nisan ve Mayıs
dönemine ait prim borçları bu
yapılandırma kapsamında değildir.
-Sosyal Güvenlik Kurumu için ilk
taksit ve peşin ödeme son ödeme

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

tarihi 28/02/2021 tarihi pazara denk
geldiğinden son ödeme tarihi
01/03/2021 tarihidir.
- İlk taksitin son ödeme tarihi
Cumhurbaşkanınca 1 aya kadar uzatma
yetkisi vardır.
YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ:
1. Teşvik: -01/01/2019-17/04/2020
tarihleri arasında en son işten
ayrıldıkları işverenlerine başvurmaları
ve işverenlerce: - Fiilen çalıştırılmaları
halinde SGK'ya ödenecek primlerden
mahsup edilmek suretiyle günlük
44,15 -Ücretsiz izne ayrılmaları halinde
sigortalılara 39,24 -Başvurularının kabul
edilmediği tespit edilenlere günlük
34,34 TL tutarında destek sağlanacaktır.
2. Teşvik:
-01/01/2019-17/04/2020 tarihleri
arasındaki dönemde en az sigortalı
çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave
olarak istihdam edilecek sigortalıların:
-Fiilen çalıştırılmaları halinde
SGK'ya ödenecek primlerden mahsup
edilmek suretiyle günlük 44,15
-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde
sigortalılara 39,24 TL tutarında destek
sağlanacaktır. 3. Teşvik: - İşsizlik
ödeneğinden yararlan sigortalının
işten ayrılmasını takip 90 gün
içerisinde işe girmesi ve 12 ay süreyle
kesintisiz çalışması halinde işsizlik
ödeneğinden yararlanılan süre kadar
uzun vadeli sigorta primi işveren ve
sigortalı hisselerinin tamamı fondan
karşılanacaktır.
Mevcut Teşviklerin Sürelerinin
Uzatılması: 4447/10. Geçici Madde
6111 sayılı kanun teşvikinin faydalanma
süresi 31/12/2023 tarihine kadar
uzatılmıştır. 4447/19. ve 21. Geçici
Madde 7103 sayılı İlave İstihdam
Teşvikinin faydalanma süresi
31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
4447/26 Geçici Madde 7252 sayılı
Kanun teşvikinin faydalanma süresi
30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
DESTEĞİ:
4447/23 Geçici madde KÇÖ desteği
(covid 19 kaynaklı) faydalanma süresi
30/06/2021 tarihine kadar uzatılacaktır.
KÇÖ'DEN FAZLA ÖDEME
YAPILAN İŞYERLERİ:
31.10.2020 tarihine kadar
işverenlerin hatalı işlemlerinden
kaynaklanan fazla ve yersiz
ödemelerden bu maddenin yürürlük
tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olan
ödeneklerin tahsilinden vazgeçilmiş
bulunmaktadır. Tahsili yapılanlar için
geri iadesi söz konusu değildir.
Tarık YILMAZ

Acı Günü
Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi
Cevdet Aslan’ın muhterem
annesi Şerife Aslan 75 yaşında
vefat etti. Yenifakılı’nın tanınan
ve sevilen simalarından Aşır
Aslan’ın muhterem eşi, Cevdet,
Cahit Aslan, Müzeyyen Kahraman
ve Hamide Yalıcı’nın kıymetli
anneleri Şerife Aslan, bir
süredir akciğer kanseri tedavisi
görüyordu. Aslan, önceki akşam
tedavi gördüğü hastanede kalp
yetmezliğinden vefat etti. Şerife
Aslan’ın vefatı, ailesini olduğu
kadar sevenlerini de derinden
yaraladı. Merhume Aslan, bu gün

ZAYİ: Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bölümü Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim.
Hükümsüzdür. Özlem Atuğ

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

öğle namazını müteakip kılınan
cenaze namazının ardından
Yenifakılı ilçe mezarlığına
defnedilecek. Yozgat Çamlık
Medya olarak merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com
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ÖZGÜRLÜĞÜN VE BARIŞIN RESMiNi ÇiZDiLER

Suriye, Afganistan ve Irak’tan Türkiye’ye
gelen ve Yozgat’ta yaşayan sığınmacı ailelerin
çocukları, savaşı ve yaşadıklarını resimlere
yansıttı.
Suriye, Afganistan ve Irak'tan Türkiye'ye
gelen ve Yozgat'ta yaşayan sığınmacı ailelerin
çocukları, savaşı ve yaşadıklarını resimlere
yansıttı.
Yozgat'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
günü dolayısıyla kentte yaşayan uluslararası
çocuklar, günün anlam ve önemine yönelik
hazırladıkları çalışmayı duvara resmetti. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
bağlı Sosyal Hizmet Merkezince organize
edilen etkinlikte çocuklar, Yozgat Belediyesi
Kent Park Tesislerinde oyun parkında bulunan
bir duvar üzerine yaptıkları yağlı boya resimle,
tüm dünyaya ‘Savaşlar olmasın, bizim de
yaşama hakkımız var' mesajı verdi.

Savaş mağduru çocuklar ellerine aldıkları
boya ve fırçalarla “Namlusu Dünyaya çevrili
tankı, çektikleri kementlerle kırıyor” konulu
resmi yansıttılar.
Savaşın izlerini silmek isteyen çocuklar,
duvara çizdikleri savaş karşıtı resimle, insanlığa
özgürlük ve barış mesajı verdi.
Suriye'den Yozgat'a geldiklerini söyleyen
Esma Habibsa, “Artık savaş istemiyoruz. Bizim
yaşama hakkımız var” dedi.
Suriyeli Mustafa Najjar ise “Suriye'de savaş
var onun için buraya geldik. Bu resmi de savaş
olmasın, hiç kimse ölmesin, çocuklar ölmesin
diye yaşamak hakkımız olduğu için yaptık”
şeklinde konuştu.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında
çocuklara eşlik eden üniversite öğrencisi
Adil Biçer, “Buradaki çalışmamızın amacı
çocuklarımızın yaşama hakkı olduğunu

anlatmak: burada mülteci çocuklarımızla
beraber savaşın kötü olduğunu anlatmaya
çalışıyoruz. Bir tank dünyaya namlusunu
uzatıyor. Namlunun önünde dünya var her ırktan
çocuklar hayatlarını korumak için mücadele
ediyor. Burada yaşama haklarını anlatmaya
çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü
Yavuz Hatipoğlu ise “20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları günü münasebetiyle bugün Yozgat'ta
Dünya coğrafyasında birçok yerde devam eden
savaş ve bu savaştan etkilenen çocuklara vurgu
yapmak maksadıyla bu etkinliği gerçekleştirdik.
Ülkemize savaş mağduru olarak gelen, Afgan,
Suriye, Irak uyruklu çocuklarımız katıldı. Onlarla
beraber Belediyemizin bize tahsis ettiği bu
mekanda bu görseli çizdik. Ana tema savaş ve
savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi.
Bu resimde çocuklar bir ip yardımıyla savaşta

kullanılan tankın ekipmanını bozarak bir vurgu
yaptık buna dikkat çektik. Umarım bu etkinlik
çocuklar üzerinde olumlu bir etki oluşturur”
dedi. İHA

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI

Kayıp kişiyi jandarma buldu
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde kaybolan
bir vatandaşla İlçe Jandarma Komutanlığı
ekipleri buldu.
İlçe de yaşayan ve akli dengesi yerinde
olmayan G.E. (66)’nin kaybolduğu ihbarı
üzerine hareket jandarma ekipleri, her
yerde kayıp G.E’yi aradı.
Yapılan çalışmalar sonrasında ilçe

merkezine 3 kilometre uzaklıkta dağlık
arazide ağaçların arasında bulunan G.E.
Jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Olay yerine çağrılan 112 ekipleri
tarafından G.E. İlçe Devlet Hastanesine
kaldırıldı. G.E’nin sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.
Murat KARATEKİN

Yerköy ve Şefaatli'de tarihi

eser operasyonu
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,
Yerköy ve Şefaatli İlçelerinde tarihi eser
ele geçirdi. Ekipler son zamanlarda
yoğunlaşan define avcılarına göz
açtırmıyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,
Yerköy İlçesinde E.D. ve T.D. isimli
şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 72
adet sikke, 3 adet yüzük, 3 adet mühür ve
7 adet figür olmak üzere toplam 85 parça
tarihi eser Şefaatli ilçesinde ise 101 adet
sikke ele geçirdi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan
istihbarı çalışmalar sonucunda; Yerköy
ilçesinde; E.D. ve T.D. isimli şüphelilerde
tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler,
şüphelilere yönelik düzenledikleri
operasyonda üzerlerinde (72) adet sikke,
(3) adet yüzük, (3) adet mühür ve (7) adet
figür olmak üzere toplam (85) parça tarihi

eser ele geçirdi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Şefaatli ilçesinde de düzenledikleri
operasyonlarda İ.İ. ve S.İ. isimli şüphelilerin
üzerinde yapılan aramada 101 adet sikke
tarihi eser ele geçirdi.
Her iki olayla ilgili soruşturmaların
devam ettiği bildirildi. Haber Merkezi

Yozgat'ın kıymetlilerinde büyük
Alim ve Veli Şeyhzade Ahmet
Efendi'nin yanında müezzinlik
yapan Hafız Kadir Yüce'nin
vefatını derin bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma ALLAH’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Yozgatspor evinde

iki puan bıraktı

YENiPAZAR'A
SPOR TESiSi
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Yenipazar Belde Belediye
Başkanı Menderes Baran Aşağı Sarıkaya mahallemizde
sosyal yaşam projemizi en kısa zamanda tamamlayıp
halkımızın hizmetine sunacağız dedi.

Boğazlıyan’ın Yenipazar Belediyesi kasabada
çalışmalarını sürdürürken kasaba halkının
rahat bir nefes alacağı sosyal yaşam alanları
oluşturuyor. Projenin ilk etabı olan park, halı
saha ve soyunma odalarını tamamladı.
İKİNCİ ETAP 'DÜĞÜN
SALONU VE MESCİT
İkinci etabı düğün salonu ve mescit
olan, Aşağı Sarıkaya mahallemizin sosyal

yaşam alanı projesinin yüzde 100'ü en
kısa sürede tamamlayıp başta Aşağı
Sarıkayalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm
Yenipazar'ımızın hizmetine sunacağız. Böylesi
güzel ve büyük projede emeği geçen başta
çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkese
Yenipazar'ımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.
'Durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam”
dedi. Tarık YILMAZ

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, ligin 10’uncu haftasında Tokatspor’u
konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Tokat ekibi ile 0-0
berabere kalarak, evinde iki puan bıraktı.

GEÇMİŞ OLSUN ERAY
Tokatsporlu Eray Uysal talihsiz bir
sakatlık yaşadı. Uysal, Yozgatspor 19959 FK’lı
Ziya İstek ile birlikte topa yükseldi.
Eray Uysal düşerken sol el bileğinin
üstüne düştü. Bileği kırılan Eray Uysal,
ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine
kaldırıldı. Uysal’ın yerine oyuna Serhat
Kaymak girdi.
OFSAYT’A TAKILDI
Tokatspor’un ilk yarının son dakikalarında
bulduğu gol ofsaytta takıldı. Sağ kanattan
Tokatspor’lu oyuncunun yaptığı ortaya ceza
sahası içinde müsait pozisyon kafayı Eren
vurdu.
Top Kaleci Göksal’ın solunda ağlara gitti.
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdı.

Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
DİREĞE TAKILDI
Yozgatspor’un forveti Ahmet Güney
direğe takıldı. Ceza sahasına gönderilen
topu bir anda önünde bulan Ahmet Güney’in
sert şutu direkte patladı.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Teknik Direktör Nihat Tinel ikinci yarının
hemen başında Arif Bostancı’yı oyuna
aldı. Genç teknik adam oyunun ilerleyen
dakikalarında sakatlanan Arif Bostancı’yı
tekrar oyundan almak zorunda kaldı.
DÖRDÜNCÜ BERABERLİĞİNİ ALDI
Yozgatspor 1959 FK, Tokatspor ile
0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım
aldığı bu beraberlikle ligdeki dördüncü
beraberliğini aldı. Murat KARATEKİN

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 15’te sağ kanattan Çağrı Tekin’in
kullandığı serbest vuruşta çalışılmış bir pozisyon
izledik. Çağrı Tekin topu ceza sahası dışındaki Ali
Kaan Şahanbaz’a çıkardı. Ali Kaan’ın sert şutu az
farkla auta gitti. Dakika 22’de Tokatspor mutlak bir
gol pozisyonu kaçırdı. Sol kanattan yapılan ortaya
ceza sahası içinde hiç kimse dokumadı. Dönen
topu takip eden Tokatspor’lu oyuncunun ortasında
Kaleci Göksal boşta kaldı. Onu geçen top az farkla
auta gitti. Dakika 24’te Orta sahadan Çağrı Tekin’in
sol kanada gönderdiği uzun topla buluşan Fatih
Demircan’ın şutu kaleci de kaldı. Dakika 25’te
Semih Oğuz’un yaptığı hareket sonrasında maçın
hakem faul düdüğünü çaldı. Topun başına geçen
Tokatsporlu oyuncunun ortasında kaleci Göksal
topu rahat kontrol etti. Dakikaa 33’te sağ kanattan
paslaşarak çıkan Yozgatspor 1959 FK’da Çağrı
Tekin’in ara pasında ceza sahası içinde topla
buluşan Beran Berkay Karpuz topla içeri kat etti,
şutunda savunma topu kornere çeldi.
Dakika 38’de sağ kanattan Tokatsporlu
oyuncunun ceza sahası içine gönderdiği ortada
kafayı Eren vurdu. Erenin kafasında top ağlara gitti.
Ancak öncesinde yardımcı hakemin ofsayt bayrağı
havadaydı. Dakika 45’te Yozgatspor sağ kanattan
güzel paslaşmalarla çıktı, ceza sahası içinde Çağrı

Tekin’in pasında topla buluşan Ahmet Güven’in
şutunu savunma çıkardı. Maçın ilk yarısında her iki
takımın da geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmadı.
Dakika 50’de Kaleci Göksal yanlış çıktı.
Tokatsporlu oyuncunun pasında diğer tokatsporlu
oyuncu boş kale ile baş başa kaldı. Yardımcı
hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Dakika 54’te
sol kanatta ceza sahası ön çizgisinde toplu
buluşan Tokatspor’lu Ali Kemal Yükseker’in
topu direkte patladı. Dakika 45’te Ali Kemal
Yükseker’in ortasında sağ kanatta topla buluşan
Eren Açıkgöz, kaleci Göksal ile baş başa kaldı.
Eren’in şutunu kaleci Göksal çıkardı. Tokatspor bir
gol pozizyonundan daha faydalanamadı. Dakika
65’te Tokatspor 10 kişi kaldı. Mahmut Esat önce
Yozgatspor’lu Arif’e yaptığı hareket sonrasında da
Selim’e yaptığı hareket sonrasında çift sarı karttan
kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dakika 68’te
ceza sahası ön çizgisinde serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Ali Kaan Şahanbaz’ın şutu az
farkla üstten auta gitti. Dakika 79’ta Yozgatspor’un
forveti Ahmet Güney direğe takıldı. Ceza sahasına
gönderilen topu bir anda önünde bulan Ahmet
Güney’in sert şutu direkte patladı. Her iki takımın
geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca
mücadele 0-0 berabere bitti.

