Esnaftan Vali Polat’a teşekkür

ESNAFA SAHiP ÇIKTI
Yaşadıkları sıkıntılarda devletin
sıcak yüzünün her zaman yanlarında
olduğunu kaydeden Coşgun, “Yozgat
Valimiz Ziya Polat esnafımızın sesini
duydu ve bizim elimizden tuttu.
Yaralarımızı sarmak için çalışmalar
yaptı” dedi.
Coşgun, bu süreçte bazı esnafların
büyük sıkıntılar yaşadığını ve
bazılarının ise iş yerlerini kapatmak
zorunda kaldığını dile getirdi. 4'TE
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AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer:

"Hiçbir salgın Türkiye’den

güçlü değildir"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, korona
virüs nedeni ile vatandaşlara uyarılarda
bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
vatandaşının sağlığı için her türlü tedbiri
aldığını dile getiren Başer, “Hiçbir salgın
Türkiye’den güçlü değildir” dedi. >> 4'TE

20 yıllık hayalini TKDK ile gerçekleştirdi

Bu övünç sizin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
adına Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından,
Yozgat’ta ikamet etmekte olan kahraman
gazilerimize, Devlet Övünç Madalyaları ve
Beratları tevcih edildi. >>> 2. SAYFADA

GÖNÜLLÜ GiTMiŞTi,
ŞEHADET ŞERBETiNi iÇTi
Şehit Astsubay
Musa Özalkan’ın babası
Selahattin Özalkan, Tarık
Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi
programına katıldı.
Programda oğlu Musa’yı
anlatan baba Özalkan,
şehit babası olmaktan her
zaman gurur duyduklarını
söyledi. >>> 2'DE

BOĞAZLIYAN’IN
KADIN PATRONU
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde yaşayan ev hanımı Yeter Derin, 20 yıllık hayali olan ‘besi çiftliği’
projesini TKDK desteği ile gerçekleştirdi. Derin, markalaşma yolunda da önemli adımlar atıyor.

MARKALAŞIYOR

20 YILLIK HAYALİM

Derin, ürettikleri ürünleri de kendi markaları
haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti;
“Ürettiğimiz ürünleri paket ve ürün patentli ürün
yaprak ülkemizde ve yurt dışında satmak istiyoruz.
Gelir ve istihdam sağlamak istiyoruz. Besi çiftliği.
Hayvanları büyütüyoruz, kesiyoruz, satıyoruz. Kendi
işletmemiz var onda satışını gerçekleştiriyoruz. Et,
süt, süt ürünleri, sucuk, bal, tereyağı. Bu ürünlerin
tamamını kendimiz üretiyoruz. Bozok Sofra adlı
markamızı oluşturduk"

Projenin 20 yıllık hayali olduğunu dile getiren
Derin, “ Başta devletimiz ve bu süreçte desteklerini
esirgemeyen Selim bey ve tüm ekibine teşekkür
ederim. Bu proje 20 yıllık hayalimizdi. Çabaladık
ve başardık. Oğlumu da bunun için veterinerlik
fakültesinde okuttum mezun oldu. çiftliğimizde
ailece çalışıyoruz. Her işimizi kendimiz yapıyoruz.
Birbirimize destek oluyoruz. İlçemizde,
Yozgat’ımızda üretmek bizim için ayrı bir mutluluk”
şeklinde konuştu. >>> 3. SAYFADA

OKAN BAŞKAN iZMiR’DE
Boğazlıyan
İlçesi’ne
bağlı Uzunlu
Beldesi’nin
genç ve
dinamik
Belediye
Başkanı Okan
Yaşar Elbaşı,
İzmir’de bir
dizi ziyaret
ve temasta
bulundu.
>>> 6'DA

BAŞKAN
YALÇIN
ZİYARETLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR

PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU'YA

ŞEREF MADALYASI

Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, ilçede
esnaf ziyaretlerini aksatmadan

sürdürüyor. Yalçın, sorunların
yerinde saptanması adına önem
verdiklerini dile getirdi. >> 6'DA
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ÇEKEREK IRMAĞI'NDA
RAFTiNG ÇALIŞMALARI BAŞLADI

P

Yozgat’ın Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır’ın gayretleri sonrası Çekerek Irmağı Türkiye
Rafting Federasyonu tarafından Rafting Bölge
haritasına eklendi. 25 Ocak Pazartesi günü Türkiye
Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve
heyeti incelemeler için Çekerek’e gelecek. 7'DE

E

Kazakistan’ın en önemli anayasal
kurumlarından biri olan Haklkar
Assamblesi’nin 25. Yıldönümü vesilesiyle
Başkent Nursultan’da düzenlenen törende
ödüller sahiplerini buldu.
Kazakistan özelinde kaleme aldığı
çok sayıda makale ve kitap için Yozgat
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya
Şeref Madalyası takdim edildi. >>> 4'TE

AKDAĞ’DA BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM BiRLiKTE YÖNETiM

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Vefa, bir şeyi yerine getirmek, sözünde
durmak, yapılan iyilikleri unutmamak, iyilikte bulunanlara misliyle
veya fazlasıyla karşılık
vermek demektir. Vefalı davrananlara vefakâr, tersine hareket
edenlere ise vefasız
denir.
Vefa; dostluğa, kardeşliğe, arkadaşlığa,
asaletine, bir akitleşme sonrası verilen
söze ihanet etmemektir. Vefa; Mevla’nın
sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi
hafife almamak, ulvi

güzellikleri dünyaya
satmamaktır. Vefalı
insan, beklentisi olmayan, çıkar gözetmeyen
asil insandır.
Zorluk zamanlarında insanın aşkı, sadakati ve vefası daha net
ortaya çıkar.
Vefalı olma insanın ateşle imtihanıdır.
Vefa, sevilen veya
sevilmesi gereken
kimselere verilen değerin bir nişanesidir,
dostluk- kardeşlik,
arkadaşlık borcudur.
Ağızdan çıkan sözdür,
senettir, akitleşmedir.
Vefa, sözünün eri
olmak demektir, dostluğu hatırlamaktır,
iyiliği unutmamaktır,
kendi sorumluluğunu
hissetmektir. Vefa,
Müslüman’ın- müminin
en belirgin özelliğidir.
Allah insanı, iman ve
amel noktasından sözünü tutacak fıtratta
yaratmıştır. Vefasızlık
bu anlamda fıtrata ters
düşmektir. Vefasızlık,

Sözünde Sadakatlı Olmak Gerek

bencillik, çıkarcılık ve
enaniyettir.
Vefakârlık insanı
beşerî hayatı en yüce
bir seviyede taçlandıran mânevî bir haslettir.
Bu ulvî his, sevilen
veya sevilmesi gereken kimselere verilen
kıymetin bir ölçüsüdür.
Vefâ duygusuna sahip
olmayan kimseler;
sadece kendini, zevkini
ve menfaatini düşünen bencil ve çıkarcı
şahsiyetlerdir. Onun
için millet- halk değil,
benlik, enaniyet, kibirlenme ve böbürlenme
önemlidir.
Vefa, insana en çok
yakışan haslettir.
İnsani ilişkilerde
birlikteliğin ve muhabbetin en kıymetli
bağı vefadır. İnsan
arkadaşlarına, akrabalarına, komşularına,
dostlarına ve kardeşlerine karşı vefakâr
olmalıdır. Bizim üzerimizde kardeşlerimizin,

Bu övünç sizin

dostlarımızın, ahbaplarımızın, komşularımızın ve arkadaşlarımızın
hakları vardır.
Vefasızlık şeytanın
hoşuna gider. Mesela
arkadaşlar- kardeşler
arasındaki sevginin
azalması, kırgınlığın
zuhur etmesi şeytanı
çok sevindirir.
Şeytanı sevindirmemek, onun oyununa gelmemek için
kişi; vefakâr olmalı,
arkadaşın kusurlarını
fazilet, hakaretlerini de
iltifat kabul etmelidir.
İki arkadaştan biri,
diğerine sert bakınca,
şeytan sevinip oynar.
Allah-ü Teâlâ, (Şeytan,
aralarını bozmaması
için, kullarım güzel
konuşsun!) buyuruyor.
(İsra 53)
Müslüman vefakâr
olur. Vefakâr olmanın,
yani sırf Allah rızası
için sevmenin mükâfatı büyüktür. Hadis-i
şerifte buyruldu ki:
“Kıyamette hiç bir

himayenin bulunmadığı zaman, Allah-ü
Teâlâ’nın himayesinde
bulunacak yedi kişiden
biri, birbirini (sırf Allah
rızası için) sevenlerdir.) (Buhari)
Ahid veya akit,
sözleşme demektir.
“Antlaşma yaptığınız
zaman, Allah’a karşı
verdiğiniz sözü yerine getirin Allah’ı
kendinize kefil kılarak
pekiştirdikten sonra
yeminlerinizi bozmayın
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir (Nahl,16/
91 ).” Kendinden güçlü
olana verilen sözü yerine getirip, zayıf olana verilen söze riayet
etmemek, ahlaksızca
bir davranıştır.
Ahde vefa göstermek, Allah (c.c.)’ın
emirlerinden, Efendimiz (s.a.v.)’in hasletlerinden ve erdemli bir
insan olmanın gereklerindendir. Bu nedenle
ahde vefa, İslam ahlakının temellerinden

sayılmış; Yüce Yaratıcımızla ve toplumla
ilişkilerimizi düzenlemede, ahlaki prensip
olarak kabul edilmiştir.
“Verdiği sözünde durmayıp ahde vefasızlık
yapan kişi için Kıyamet
gününde bir sancak
dikilecektir ve o kişi, o
vefasızlığı ile bilinecektir . ’’
Allah mümini doğru
sözlü, dürüst, güvenilir, sadık, vefalı ve
sorumluluk sahibi olarak tarif eder. “Onlar,
kendilerine verilen
emanete ve verdikleri
ahde (harfiyen) riayet
edenlerdir” İnsanlar
arası ilişkilerde güven
unsurunun hâkim olabilmesi için yegâne
garanti vasıtası, ahde
vefadır. Ahdine vefa
göstermeyen kişilere
itibar edilmez ve arkasından da gidilmez.
Vefalı davranışlar, insanları olgunlaştıran,
kendini iyi hissetmesini sağlayan, insan

olmanın anlamını kavratan ve fazilet hissini
uyandırıp yaşatan seçkin davranışlardır.
Sözünü yerine getirenler, ahdine vefa
gösterenler hem Allah
indinde hem de kullar
indinde makbuldürler,
sevilirler, itibar görürler, saygınlık kazanırlar.
Böyle dürüst insanlar hem hayatlarında
hem de vefatından
sonra hayırla yâd edilir, örnek insan olarak
gösterilirler. Çevremiz
ne kadar vefasızlık
örnekleriyle dolu olursa olsun, bunlar bize
örneklik teşkil edemez.
Kalplerimiz huzurlu,
sevgi ve dostluklarımız
kalıcı ve hayatımız anlamlı olsun istiyorsak,
vefalı olmayı temel bir
görev kabul etmeliyiz.
Söze sadakat, dünyada onuru ve güveni,
ahirette ise Yüce Allah’ın iltifat ve rızasını
kazandırır.

GÖNÜLLÜ GiTMiŞTi,
ŞEHADET ŞERBETiNi iÇTi
Şehit Astsubay Musa Özalkan’ın babası
Selahattin Özalkan, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi programına katıldı.
Programda oğlu Musa’yı anlatan baba
Özalkan, şehit babası olmaktan her zaman gurur
duyduklarını söyledi. Oğlunun gönüllü olarak
Zeytindalı harekatına katıldığını ifade eden
Özalkan, “Bu mesleği çok seviyordu. Gönüllü
olarak gittiği Zaytindalı harekatında şehadet
şerbetini içti” dedi.
Şehit evladını anlatan baba Özalkan, “Musa
ortaokul sıralarında şehit olmak için dua etmeye
başlamış.Ortaokuldan sonra karacı olacağım derdi.
Aldığı puanla Balıkesir’deki astsubay okuluna girdi.
Askerliği çok seviyordu.
Havacılıkla ilgili paraşüt eğitim almıştı. Su
altında da 20 metre dalış yapabiliyordu. Tam
teşekküllü bir komandoydu” dedi.

Türk Milleti ilelebet payidar olmasını
bu kahramanlarına, şühedasına borçlu
olduğunu söyleyen Vali Ziya Polat,
“Şüphesiz ki bu vatan için, bu millet
için herkes bir şeyler yapmış veya
yapmaya devam etmektedir. Ama
sizler bu vatan için, bu millet için
bedeninizin birer parçasını feda ettiniz.
Bunun karşılığı hiçbir şeyle ödenemez.
Milletimizin gönlü ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin her kurumunun
ve her kademesinin kapılarının daima
sizlere sonuna kadar açık olduğunu bir
kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti olarak; vatan
ve millet uğruna şehitlik ve gazilik
mertebesine yükselmiş evlatlarımızı
asla unutmayacağız, unutturmayacağız”
dedi. Eda DEMİREL

GÖNÜLLÜ GİTTİ
Oğlunun Zeytindalı harekatına gönüllü olarak
gittiğini dile getiren Özalkan, “6 tim ile birlikte
gönüllü olarak Zeytindalı harekatına katıldı. Ve
uzaktan atılan keskin nişancı atışıyla yaralandı.
Daha sonra şehadet şerbetini içti. Sorunlu bir
çocuk değildi. Anne babaya karşı itaatli biriydi. Bu
mesleği çok seviyordu. Dağlarda mücadeleyi çok
seviyordu. Her sene gönüllü olarak gidiyordu. Zor
şartlarda görev yapardı. Doğuyu çok seviyordu.
Sınırda yer alıyordu. Göreve gitmeden önce
evine geldiğinde arkadaşına kızımı gördüm artık
şehit olabilirim demiş. Şehit olursa adına okul
yapılmasını istemiş. Ülkemizde terörle mücadele
çok iyi devam ediyor. Şehit ailesi ve şehit olmak
herkese nasip olmuyor. Biz evladımızla gurur
duyuyoruz. Her zaman evladımıza ve şehitlerimize
dua ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan adına Yozgat Valisi Ziya Polat
tarafından, Yozgat’ta ikamet etmekte
olan kahraman gazilerimize, Devlet
Övünç Madalyaları ve Beratları tevcih
edildi.
21 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır
İli Sur İlçesinde bölücü terör örgütü
mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada
gazi olan Jandarma Uzman Çavuş
Alpaslan Gürün ve 20 Mart 2016
tarihinde Mardin İli Nusaybin İlçesinde
bölücü terör örgütü mensuplarıyla
girilen silahlı çatışmada gazi olan
Jandarma Uzman Çavuş Emirhan
Gazi Altan’a Devlet Övünç Madalyası
ve Beratı Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan adına Vali Ziya Polat
tarafından takdim edildi.
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Küçük bitki

Yozgat'ta
bir yayla

Bir seslenme
ünlemi

Aksi

Avrupa Uzay
Ajansı (Ksc)
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karıştırmayan
Kilometre
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Rutubet
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Bir nota
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Telefonda
Bir gösterme hitap sözü
sıfatı
İstek arzu
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bulunan
milli park

Kuzu sesi

Düşkünlük

Mavi

Hangi şey
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bildirme
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Diskjokey
kısaltması

Resimdeki
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Başarılı
Eğitimci

İri güçlü
bir yılan

Birleşik
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Emirlikleri
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Bir suçu
bağışlama
Layık

Çok iyi

Mecazen
tuzak
Tesir

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Kesin

Alamet
Bir tür
toprak

Bir nota
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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Caddemin sesi…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını
takmayacaktın?
Alnına koyarken
veda buseni
Yüzüne bu türlü
bakmayacaktın?

Uzaktan uzağa
gelen bir nağme…
Açık havada keman
yayından yükselen
ses, Bozkır’ın soğuk
havasına çarparken
insan yüreğine ayrı
bir huzur katıyor.
Her yeri ayrı
mana yüklü şehrimin
en derin muhteviyatı Lise Caddesi’nde.
El değmedik yeri
kalmasa da kendine
özgü havası keman
sesi ile sanki daha
da tılsımlı hal alıyor.
Güneş ve soğuğun
hasretle sarıldığı bir
Ocak ayında, cadde boyu attığım her

adım sanki yeni bir
dünyaya götürüyor.
Solumda güneşe
yüz vermiş bir adam,
kapatmış gözlerini
kemanın nağmelerini
paylaşıyor tüm Yozgat’la.
Ve şarkı…
Hani ey gözlerim
bu son vedada,
Yolunu kaybeden
yolcunun dağda
Birini çağırmak
için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
Kim bilir hangi
adım, hangi nefes
ve hangi yüz o son
vedayı yaşıyordu o

anlar. Son günlerde
öylesine sürpriz ayrılıklar, vedalar yaşadı
ki bu şehir.
Sahi ölüm müdür
sürpriz olan yoksa
sürpriz midir her
ölüm!
Sanırım bu sorunun
yanıtı hep bir yerlerde giz kalacak.
Nağmeler uzaklaşırken etrafa, bakma
ihtiyacı duyuyorum.
Tarihi lise dile gelse
de canlana bilse diyorum kimler geldi
kimler geçti o handan.
Hangi yaşanmışlıklara şahitlik etti

taş duvarlar.
Ve şehrimin caddesini boydan boya
inci misali süsleyen
çam ağaçları. Kim
bilir hangi yorguna
omuz verdi!
Hangi nefes derman buldu gölgesinde.
Dönüş yolunda biraz
daha hızlı adımlarlayım. Sanki kaçıp
giden zamanı kovalıyor her adımım.
Kemancı genç,
hiç istifini bozmadan nağmelerini Lise
Caddesi’nde ikram
etmeye devam ediyor.

Nağmeleri sanki
caddeyi süsleyen
cansızların dili olmuş.
Üzerine buz düşmüş gül, yazdan kalma tebessümü ile.
Hemen yanındaki sarmaşık, son bir
nefes yeşil yeşil bakıyor insanlara.
Geceyi aydınlatan
sokak lambası suskun güneşe rağmen
gülümseyen kış güneşinin gölgesinde.
Ve kemandan yükselen ses, yüreklere dil
olmuş söylüyor:
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin

rengini
Yazık olmuş o
gözlerden sana akan
yaşlara
Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara
Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara
Hani bendim yedi
renk hani tende can
idim
Hani gündüz hayalin geceler rüyan
idim
Hani…

TÜM YOZGATLILAR’I

KUCAKLAYACAĞIZ

20 yıllık hayalini TKDK ile gerçekleştirdi

BOĞAZLIYAN’IN
KADIN PATRONU
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde yaşayan ev hanımı Yeter Derin, 20 yıllık hayali olan ‘besi çiftliği’
projesini TKDK desteği ile gerçekleştirdi. Derin, markalaşma yolunda da önemli adımlar atıyor.
Eşinden aldığı destek ile kolları sıvayan Derin, şu anda yaklaşık 70
büyükbaş hayvanı bulunan bir besi çiftliğinin ‘kadın’ patronu. Boğazlıyan
İlçesi’nde TKDK’dan destek alan ve ailesi ile birlikte üreten, ilçesine,
şehrine, ülkesine katma değer sağlayan bir Anadolu kadını. Evli ve 2
çocuk annesi olan Derin, ev hanımıyken hayvancılığa başlama serüvenini
Çamlık Gazetesi’ne anlattı.
20 YILLIK HAYALİM
Projenin 20 yıllık hayali olduğunu dile getiren Derin, “ Başta
devletimiz ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Selim bey ve tüm
ekibine teşekkür ederim. Bu proje 20 yıllık hayalimizdi. Çabaladık ve
başardık. Oğlumu da bunun için veterinerlik fakültesinde okuttum mezun
oldu. çiftliğimizde ailece çalışıyoruz. Her işimizi kendimiz yapıyoruz.
Birbirimize destek oluyoruz. İlçemizde, Yozgat’ımızda üretmek bizim için
ayrı bir mutluluk” şeklinde konuştu.
MARKALAŞIYOR
Derin, ürettikleri ürünleri de kendi markaları haline getirdiklerini
belirterek, şunları kaydetti; “Ürettiğimiz ürünleri paket ve ürün patentli
ürün yaprak ülkemizde ve yurt dışında satmak istiyoruz. Gelir ve istihdam
sağlamak istiyoruz. Besi çiftliği. Hayvanları büyütüyoruz, kesiyoruz,
satıyoruz. Kendi işletmemiz var onda satışını gerçekleştiriyoruz. Et,
süt, süt ürünleri, sucuk, bal, tereyağı. Bu ürünlerin tamamını kendimiz
üretiyoruz. Bozok Sofra adlı markamızı oluşturduk. Bu şekilde büyümeye,
çalışmaya, katma değer sağlamaya devam ediyoruz.”
HEDEF OSB
Derin, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın olağanüstü
çabası ile hayata geçen ve çalışmaları devam eden Boğazlıyan Fuat
Oktay Organize Sanayi Bölgesi projesinin de kendilerine umut olduğunu
kaydetti. Coşar’ın desteği ile Fuat Oktay OSB’de bir et işleme tesisi açma

hedefinde olduklarına değinen Derin, “Belediye Başkanımız Gökhan
Coşar’ın desteği ile Boğazlıyan OSB’de et işleme açıp ülkemize ve tüm
dünyaya büyüklerimizin desteği ile Yozgat’ımızı tanıtmak istiyoruz” dedi.
SEN YAPTIYSAN BİZ DE YAPARIZ
TKDK İl Müdürü Selim Türker ve ekibinin kendilerine olan desteğinin
sonsuz olduğunu ifade eden Derin, “ Selim Türker’e ve ekibine destekleri
için teşekkür ediyorum. Etrafımızda bize bu projeyi soranlar oldu.
Benden sonra birkaç arkadaşımız da proje geliştirdiler. Benim çiftliğime
geldiler, benden cesaret aldılar. ‘sen yaptıysan biz de yaparız’ dediler.
Kendi güçleri ile yapıp eski ahırlarını geliştirip üretmeye başladılar” diye
konuştu.
KADINA DESTEK ANADOLU’YA DESTEK
TKDK İl Müdürü Selim Türker de TKDK’nın kadın ve genç
girişimcilere pozitif ayrımcılığının bulunduğunu söyledi. Yeter Derin’in
işletmesinin bir çok girişimciye de örnek olduğuna değinen Türker, “
Ailece üretiyorlar.
O çiftliğin işlerini kendileri görüyorlar. Kasapları var. Üretimlerini
satma imkanı buluyorlar. Biz kendilerine elimizden gelen desteği
vermeye devam edeceğiz. Kurulumu devam eden Boğazlıyan Organize
Sanayi Bölgesi’nde et işleme tesisi kurmak istiyor. Biz de kendilerine
gereken tüm desteği vermeye hazırız. Şu andan geleceğin temellerini
atıyorlar. Bizim oluşturduğumuz işletmeler rol model oluyor. Kırsalda bu
böyledir. Görmeden ikna olmaz. Kırsalda kadın girişimci sayımız yüzde
21 civarında. Biz Anadolu insanıyız. Yeter hanımın da yanında destek olan
eşi var. Bu şekilde işletmeler artıyor. İşletmeler arttıkça üretim artıyor,
katma değer artıyor, kırsalın önemi artıyor, değerleniyor. Kadınların
statüsü artıyor. Hatta bu sayede göç de azalıyor” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Ankara’da faaliyet gösteren Keçiören
Yozgatlılar Derneği Başkanlığına seçilen
Aytaç Bingöl, tüm Yozgatlılar’ı kucaklayan
Yozgatlı STK olarak görev yapacaklarını
söyledi.
Keçiören Yozgatlılar Derneği Başkanı
Aytaç Bingöl, Ankara’da faaliyet gösteren
bir Yozgatlı sivil toplum kuruluşu olarak
sorumluluklarının bilinci ile hareket
edeceklerini belirterek; “Derneğimizin
kapısı sonuna kadar açıktır. Tüm Yozgatlı
hemşerilerimizi kucaklayan dernek
olacağız” dedi.
Bingöl, gazetemize yaptığı açıklamada;
“Yeni yönetimiz bizlere hayırlı uğurlu
olsun. 2021 yıllında bu yolda önce Allah’ın
izniyle hemşerilerimize faydalı güzel işler
yapmak için başlıyoruz. Bu yolda benimle
yürüyecek başkanlarım, muhtarlarım,
ağabeylerim ve kardeşlerime teşekkür
ederim. Desteklerinizi esirgemeyin
birlikten kuvvet doğar yeni gurubumuz
hayırlara vesile olsun” dedi.
Yozgat’a ve Yozgatlılar’a olan sevgisinin
herkes tarafından bilindiğini hatırlatan
Bingöl, şunları kaydetti; “Benim Yozgat’a
verdiğim değeri, sevgiyi biliyorsunuz.
Yozgat’ımızı Keçiören’de hayalimdeki gibi
bir bütüne getirmemiz için bir birimize
destek olalım. Allah utandırmasın, bu yolda
Allah, fitne, fesatlara fırsat vermesin. Allah
bizleri mahcup ettirmesin, iyi düşünelim
iyi dilekler de bulunalım böyle yolla
girelim dedik. Gurubunuz çok farklı olsun
Keçiören’de Yozgatlının sesini duyuralım.
Ankara Keçiören Yozgatlılar Derneği tüm
Yozgatlıların açık kapısıdır ve sonuna kadar
da açıktır.” Tarık YILMAZ
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Esnaftan Vali Polat’a teşekkür

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer:

"Hiçbir salgın Türkiye’den

güçlü değildir"

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, korona
virüs nedeni ile vatandaşlara uyarılarda
bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
vatandaşının sağlığı için her türlü tedbiri
aldığını dile getiren Başer, “Hiçbir salgın
Türkiye’den güçlü değildir” dedi.
İMKANLAR SEFERBER
Küresel salgın haline gelen
Koronavirüs’e karşı ülkece milli bir
mücadelenin içerisinde olduğumuzu
hatırlatan Başer, “Devletimiz gerekli her
türlü tedbirleri alıyor, sağlığını tehdit
eden bu salgına karşı bütün imkanları
seferber ediyor. Türkiye, son 18 yılda temel
hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve
dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına
en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün,
dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta
sistemini hayata geçirmiş, en modern
hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek
aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165
bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak
üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek
personelimizle devasa bir sağlık ordusuna
sahibiz” şeklinde konuştu.
EN ÖNEMLİ GÖREV VATANDAŞTA
Başer, sosyal devlet anlayışının
gereklerinin yapıldığını belirterek, şunları
kaydetti; “Sosyal devlet anlayışıyla; sağlık,
güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız
başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz
tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını
sürdürüyor. Ancak, alınan tedbirlerin
yanında en büyük görev siz değerli
vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın
uyarılarını dikkatle dinlemeli,
üzerimize düşen sorumlulukları
yerine getirmeliyiz. Bu
hastalığın özellikle kronik
rahatsızlığı olan ve yaşça
büyük kişilerde ölümcül
sonuçlara neden olabildiği
hepimizin malumudur. Bu
nedenle, inançlarımızın
da gerektirdiği üzere
insani bir sorumlulukla
yüksek risk grubundaki
vatandaşlarımıza
daha özel bir ihtimam

gösteriyoruz. Bunun için, Koronavirüs
tedbirleri kapsamında, yüksek risk
grubundaki vatandaşlarımızın sokağa
çıkmalarına kısıtlama getirilmiştir. Sizlerden
ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana
kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle
dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından
koruyabilmemizin en etkili yolu budur.”
YÜKSEK RİSK GRUBU DİKKAT
“Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan
ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da
bulunmayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde
mağdur etmeyeceğiz” diyen Başer, “112,
155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız
taktirde, sayın valim ve kaymakamlarımız
başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek
Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere
hazırdır. Müsterih olunuz; hiçbir virüs,
hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir.
‘’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ anlayışına
sahip bir medeniyetin mirasçıları
olarak; bizim önceliğimiz her bir
vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede
olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de
birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek
çıkacağımızdan şüphem
yoktur. Bu duygu ve
düşüncelerle, sizlere
sevgi ve hürmetlerimi
sunuyor, sağlıklı sıhhatli
bir ömür geçirmenizi
Rabbimden niyaz
ediyorum” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

ESNAFA SAHiP ÇIKTI
Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp

Coşgun, Mart ayından bu tarafa mücadele ettiğimiz korona
virüs salgınında en büyük sıkıntıyı esnafın yaşadığını söyledi.
Yaşadıkları sıkıntılarda devletin sıcak
yüzünün her zaman yanlarında olduğunu
kaydeden Coşgun, “Yozgat Valimiz Ziya
Polat esnafımızın sesini duydu ve bizim
elimizden tuttu. Yaralarımızı sarmak için
çalışmalar yaptı” dedi.
Coşgun, bu süreçte bazı esnafların
büyük sıkıntılar yaşadığını ve bazılarının
ise iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını
dile getirdi. Vakaların görülmesi ile
birlikte devletin insan sağlığını gözeterek
tedbirler aldığını anımsatan Coşgun, “Bu
tedbirler kapsamında önce birçok sektörün
faaliyetine geçici süre ile ara verildi.
Faaliyetlerin durması ile birlikte özellikle
küçük esnaf kepenk kapatma noktasına
geldi. Bazı esnaflarımız ise maalesef
ekonomik sıkıntılardan dolayı iş yerlerini
kapatmak zorunda kaldı” şeklinde konuştu.
VALİ POLAT SAHİP ÇIKTI
Meslek odası olarak esnafın derdine
derman olmak için çalabilecekleri bütün
kapıları çaldıklarını kaydeden Coşgun,
Yozgat Valisi Ziya Polat’ın esnafa sahip
çıktığını dile getirdi. Polat’ın esnafın sesini
duyduğunu anlatan Coşgun, “Yozgat
Valimiz Ziya Polat esnafımızın sesini duydu
ve bizim elimizden tuttu. Yaralarımızı

sarmak için çalışmalar yaptı. Sayın valimiz
son üç aydır kapalı olan esnafımıza
nakdi destek vermektedir. Kapalı olan
işletmelerimizin her zaman yanında
olduğunu, hiç bir esnafımızın sıkıntı içinde
olmamasını, sıkıntılı olan esnafımıza elinden
ne geliyorsa yapacağını dile getiren valimiz
her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor.
Pandeminin ilk günlerinde de sıkıntılar
yaşamıştık. Normalleşme süreci sonrası
yeniden başlayan kısıtlamalarda valimiz her
daim yanımızda oldu.
Hem valilik imkanlarıyla bize destek olan
valimiz hem de STK temsilcilerini arayarak
işyerleri kapalı olan esnafımıza yardımcı
oluyor.
En son Ocak ayı içinde kanunla
kapanmış iş yerlerimize durumlarına göre
nakdi destek vermiştir. Aynı zamanda
Kızılay’dan da gıda desteği sağlamıştır.
Devletimizin sıcak yüzünü şu soğuk kış
günlerinde sonuna kadar hissediyoruz. Bizi
asla yalnız bırakmıyor.
Valilik makamının yanımızda olması
bizleri mutlu ediyor. Esnaf dostu valimize
Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar
Odası olarak sonsuz teşekkür ediyoruz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

PROF. DR. KÜRSAD ZORLU'YA

SEREF MADALYASI
Kazakistan’ın en önemli anayasal
kurumlarından biri olan Haklkar
Assamblesi’nin 25. Yıldönümü vesilesiyle
Başkent Nursultan’da düzenlenen törende
ödüller sahiplerini buldu.
Kazakistan özelinde kaleme aldığı
çok sayıda makale ve kitap için Yozgat
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya
Şeref Madalyası takdim edildi. Prof. Dr.

Zorlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı KasımJomart Tokayev in kararnamesi ve kurucu
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
imzasıyla verilen şeref madalyasını,
Halklar Asamblesi Başkan Vekili Canseyit
Tuymebayev’in elinden aldı.
Yıozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ, Dekan Prof. Dr. Kürşat
Zorlu’nun almış olduğu şeref madalyası
için: “Türk Dünyasında özelinde yaptığı

çalışmalarla bizleri gururlandıran ve son
olarak Kazakistan’da almış olduğu şeref
madalyasından dolayı övüncümüzü bir kat
daha artıran Üniversitemiz İİBF Dekanı Prof.
Dr. Kürşat Zorlu Hocamızı tebrik ediyorum.
Hocamız, Türk Dünyası ile aramızda köprü
vazifesi olacak önemli ve güzel işler yapıyor.
Çalışmalarının ve başarılarının devamını
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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Gülşehri Belediyesi’ne

araç takviyesi
Sorgun İlçesi’ne bağlı Gülşehri Belediyesi,
araç envanterine bir kepçe ekledi. Vatandaşların
daha iyi hizmet alabilmesi adına çalıştıklarını
dile getiren Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü,
“Belediyemizde ihtiyaç duyulan iş makinası
envanterine yeni bir kepçe ekledik. İnşallah
kazasız belasız nice hizmetlere belediyemize
ve beldemize hayırlı olsun” ifadelerini
kullandı. Başkan Ünlü, yüne kar yağışı nedeni
ile vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına
çalıştıklarını belirterek, “Beklediğimiz kar yağışı
sonunda geldi. Biz de Gülşehri Belediyesi
olarak vatandaşlarımız sıkıntı yaşamaması adına
çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Yozgat’tan Kapaklı’ya
çevrimiçi eğitim semineri
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, Tekirdağ’ın Kapaklı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün davetiyle, başta ilçede görev yapanlar
olmak üzere, öğretmenler için uzaktan eğitim yoluyla
seminer verdi.
Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz’ın
selamlama ve bilgilendirme konuşmasıyla başlayan
toplantı, Kapaklı İlçesi İbni Sina İlkokulu Sınıf
Öğretmeni Aysun Odabaşı'nın moderatörlüğünde, 19
Ocak 2021 Salı akşamı gerçekleştirildi. Toplantıya
yaklaşık 50 civarında öğretmen farklı sürelerle iştirak
etti.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Proje Fikri Geliştirme
ve Yürütme Teknikleri” başlıklı sunumunda, proje
döngüsü yönetimine ilişkin bilgiler verdi ve TÜBİTAK
programlarına katılmalarının eğitime ilişkin önemine
değindi. Bilim okuryazarlığını erken yaşlarda
kazandırmanın, kişiliği mükemmel insan yetiştirmenin,
yapılan işlerin tadına varmanın proje faaliyetleriyle
mümkün olabileceğine değinen Prof. Dr. Mustafa
Böyükata, eğitim için okul dışı ortamları kullanmak,
velileri ve halkı eğitime daha duyarlı hale getirmek için
de bir şeyler yapılabileceğini ifade etti.
Katılımcıların sorularına da cevap verilen seminer
sonrası toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde
katılımcı öğretmenlerden bazıları, özellikle küçük yaş
guruplarında proje temelli çalışma için daha somut bir
harita çizebileceklerine katkı verdiğini, örnek proje
çalışmalarının ilham verici olduğunu, proje deyince
zihinde canlanan icat yapma kavramı gibi hissedilen,
zor ve imkansız gibi görünen noktalar da aydınlanma
yaşadığını, TÜBİTAK ile ilgili yönlendirmelerin
yerinde olduğunu, proje için oluşturulan çevrenin iyi
tanımlanması gerektiğini anladığını, olumsuzluklarda
takılıp kalmadan, onları olumluya çevirmek gerektiğini,
veliler mutlaka bir yöntem bularak projelerde
aktifleştirilebileceklerini bu programla daha iyi
anladıklarını söyledi. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü
İrfan Danışmaz faydalı bir toplantı olduğunu ve ilerde
yüz yüze eğitim etkinliklerinde de bir araya gelmek
istediklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Prof. Dr.
Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

DSP iSTiŞARE ZiYARETLERi SÜRÜYOR
Demokratik Sol
Parti (DSP) Yozgat
İl Başkanlığının ilçe
teşkilatları ile istişare
ziyaretleri devam ediyor.
Ziyaretler kapsamında
Yozgat İl Başkanı Nevzat
Uçar, DSP Sorgun İlçe
Başkanı Durak Erdoğan ve
Bahadın Belediye Başkanı
Yurtseven Bozdemir ile bir
araya gelerek istişarede
bulundu. DSP Yozgat İl
Başkanı Nevzat Uçar
ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada; “Bugün
ülke olarak geldiğimiz
noktada, binlerce küçük
esnafımız kepenk kapattı,
kapatmayanlar kan ağlıyor.
Esnafın en büyük özelliği
devlete yükü olmaz. Tam
tersine vergi verir ve bir
kişiyi alır yanında çırak
olarak yetiştirir. Onun da
aynı mesleği sürdürmesini
ister. Ama esnaflık mesleği
yok oluyor. Çiftçimizin
büyük sorunları var.
Tarımsal girdi fiyatları
her geçen gün biraz daha
artıyor. Eğitim ve sağlık
konularında yine büyük
sorunlarımız var. İşsizlik
her geçen gün artıyor.
Ancak iktidara göre
ülke her yönden güllük
gülistanlık.

Demokratik Sol Parti,
Türkiye’de birçok ilklere
ve birçok hizmetlere
imza atmış bir siyasi
oluşumdur. Rahmetli
Bülent Ecevit’in Genel
Başkan olması ile iktidara
gelmiş, iktidarı boyunca
da güzel hizmetlerde
bulunmuştur. Bizler de
Rahmetli Bülent Ecevit’in
açmış olduğu yolda DSP’yi
yeniden halkımızın umudu
haline getirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Bizler DSP olarak yapıcı
bir muhalefet anlayışı ile
siyaset yapıyoruz. Biz
tarımı konuşacağız, eğitimi
konuşacağız, ekonomiyi
ve sanayileşmeyi
konuşacağız. Yeri
geldiğinde de masaya
yumruğumuzu vurmasını
da bileceğiz.
Mustafa Kemal
Atatürk’ün izinde, kurucu
genel başkanımız rahmetli
Bülent Ecevit’in ışığında,
genel başkanımız Önder
Aksakal önderliğinde;
vatansever, milliyetçi,
sol, sosyal politikaların
sahibi Demokratik
Sol Parti, iktidar
mücadelesini ilk günkü
gibi sürdürmektedir." dedi.
Haber Merkezi
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KEVEN: SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN

OKAN BAŞKAN

iZMiR’DE
Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı
Uzunlu Beldesi’nin genç ve
dinamik Belediye Başkanı Okan
Yaşar Elbaşı, İzmir’de bir dizi
ziyaret ve temasta bulundu.
Elbaşı’nın ilk durağı İzmir
Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’i ziyaret eden Elbaşı, “İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’i makamında ziyaret ettik.
Bu güne kadar bizlere vermiş
olduğu desteklerden dolayı şahsım
ve hemşerilerim adına teşekkür
ettim. Güler yüzü, hoş sohbeti ve
misafirperverliği için teşekkür
ederim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili
Ali Keven, Yozgat terminal esnafının sorunlarının
çözülmesini istedi.
Pandemi boyunca gelirleri büyük ölçüde düşen
terminal esnafının ve yolcu taşıyan minibüsçü
esnafının belediye terminaline ödedikleri giriş
çıkış ücretlerinin pandemi boyunca alınmaması
gerektiğine dikkat çeken Keven, “Ülkemiz bir
pandemi sürecini ekonomik darboğaz ile atlatmaya
çalışıyor. Esnaf gelirini kaybetti. Açıklanan bin
lira desteğin ödemesi henüz yapılmış değil.
Pandeminin neredeyse birinci yılındayız ama bu
esnaf ne yer ne içer diye soran yok. Terminal esnafı
birde bunlara ilave belediyeye para ödüyor. Zaten
yolcusu olmayan esnaf soruyorum nerden alıp
nereye ödeyecek? Yozgat Belediyesi’nden ricamız
pandemi boyunca giriş çıkış ücretlerini kaldırın,
çeşitli adlarda tahsil edilen ücretleri almayın. Bu
insanlar 40 yıl vergi ödediler bu paraları ödediler
ama şimdi 40 gün destek göremiyorlar. Sayın Celal
Köse’den rica ediyorum en azından şu zor günlerde
ilçelerimize ve etraf illere yolcu taşıyan esnafımızın
ödediği ücretleri kaldırın. Bu zor günlerde hiç
olmazsa böyle destek olun” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

SANDAL’A ZİYARET
Elbaşı’nın sonraki durağı
ise Bayraklı Belediyesi oldu.
Deprem sonrasındaki çalışmaları
konuştuklarını dile getiren Elbaşı,
“İzmir Bayraklı Belediye Başkanı
Serdar Sandal'ı makamında ziyaret
edip deprem sonrası yapmış
olduğu başarılı çalışmaları ve
çalışmalarımız hakkında sohbet
ettik. Başkanımızın Özel Kalem
müdürü sevgili dostum Berk
Ulusal’a ve Belediye Başkanımız,
değerli mevkidaşımın hoş sohbeti,
ilgi alakası için çok teşekkür
ederim” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

BAŞKAN
YALÇIN
ZİYARETLERİNİ
SÜRDÜRÜYOR

AKDAĞ’DA BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM BiRLiKTE YÖNETiM
Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, ilçede
esnaf ziyaretlerini
aksatmadan
sürdürüyor.
Sorunların yerinde
saptanması adına
önem verdiklerini
dile getiren Başkan
Yalçın, “Güne
Sakarya Caddesi
esnafımızla
birlikte başladık.
Pandemi nedeniyle
yaşanan ekonomik
sıkıntılardan en
çok etkilenen
esnafımızın her
daim yanında

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

olmaya devam
edeceğiz. Sorunların
yerinde saptanması,
problemlere birlikte
çözüm üretilmesi
önceliğimizdir. Kış
dönemini istişare
ile geçirip yeni
sezonun planını
vatandaşımızın
taleplerine göre
şekillendireceğiz.
“Bütüncül Yaklaşım,
Birlikte Yönetim”
anlayışıyla, kimseyi
ayrıştırmadan
yolumuza emin
adımlarla devam
edeceğiz” dedi. Eda
DEMİREL

GÜNCEL
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ÇEKEREK IRMAĞI'NDA
RAFTiNG ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yozgat’ın Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın gayretleri sonrası Çekerek
Irmağı Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Rafting Bölge haritasına eklendi.
25 Ocak Pazartesi günü Türkiye
Rafting Federasyonu Başkanı Fikret
Yardımcı ve heyeti incelemeler için
Çekerek’e gelecek. Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır yaptığı açıklamada;
“İlçemizin tanıtımına yönelik olarak
Türkiye Rafting Federasyonu ile
görüşmelerimiz sayesinde Rafting Bölge
haritasına Çekerek Irmağını da dahil
ettirmiştik. 25 Ocak Pazartesi Günü
Türkiye Rafting Federasyonu başkanı
Sayın Fikret Yardımcı bey ve heyetini
ilçemizde misafir edeceğiz ve Teknik
ekiplerimizle birlikte Irmak yatağında
Rafting parkuru keşfine başlayacağız.
Hayırlı olsun.” dedi. Tarık YILMAZ

Milletvekili Sedef, Yerköy
sanayi esnafını ziyaret etti
MHP Yozgat Milletvekili
Ethem Sedef ve beraberindeki
heyet Yerköy sanayi esnafını
ziyaret etti. Milletvekili Sedef
ziyarette her bir esnafla ayrı ayır
ilgilenerek sorun ve isteklerini
görüştü. Ziyarete, MHP Yozgat İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez
İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP
Yerköy İlçe Başkamı Şevket
Kalkan, İl Genel Meclisi üyesi
Aslan Bozkurt, Yerköy Ocak

Başkanı Yusuf Gül İl ve ilçe
yöneticileri katıldı. Milletvekili
Sedef yaptığı açıklamada; “İl
Başkanımız Tekin Irgatoğlu,
Yerköy İlçe Başkanımız Şevket
Kalkan, Merkez İlçe Başkanımız
Adem Kızılay, İl Genel Meclisi
üyelerimiz Aslan Bozkurt, Yerköy
Ocak Başkanımız Yusuf Gül İl ve
ilçe yöneticilerimiz ile birlikte
Yerköy sanayi esnafımızı ziyaret
ettik” dedi. Tarık YILMAZ
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Boğazlıyan Belediyesinden

don uyarısı
Boğazlıyan Belediyesi, soğuk havalarda
don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Belediyenin sosyal meday hesabından yapılan
açıklamada; “Soğuk ve yağışlı havanın kendini
göstermesiyle su sayaç ve iç tesisatlarında yer
alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı
olmadığından dolayı suyun kullanılmadığı
zamanlarda donuyor. Su sayaç ve tesisatlarının
donma riskine karşı açıkta bulunan su boruları
kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole
edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise donma riskini
ortadan kaldırmak için cam yünü, bez ya da
boru kılıfı gibi malzemeler ile korunmalıdır.
Donması halinde sayaca sıcak su dökülmesi ve
ateş tutularak müdahale etmemeniz de önemle
rica olunur” dedi. Eda DEMİREL

Yavru vatandan

madalya geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah
Neşeli, Kıbrıs Gazisi’nin eşine madalya ve berat
takdim etti. Neşeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 yılında
gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan
Sorgun İncesu Köyü nüfusunu kayıtlı merhum Gazi
Yaşar Kaplan'ın kıymetli eşleri Zennure Kaplan
teyzemize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
tarafından gönderilen madalya ve beratını tevcih
ettik. Gazimize Allah’tan rahmet ailesine sağlık
diliyoruz” ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL
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“REHBERLiK YAPIYORUZ”

Çamlık TV’de Murat Karatekin’in hazırlayıp, sunduğu Spor 66 programının bu haftaki konukları Kondisyoner,
Maç Analiz ve Performans Antrenörü Fatih Akgül ile POMEM ve Besyo Kurs Yöneticisi Oğuzhan Vural oldu.

Akgül, Yozgatspor 1959 FK’nın yeni Teknik
Heyeti ile yeni transferlerini değerlendirirken
POMEM ve Besyo kursları hakkında bilgi verdi.
Oğuzhan Vural’da kursun doğuş hikayesini
anlattı.
HAYALLERİNE KAVUŞTURUYORUZ
POMEM’lere yılda iki kez alım yapıldığını
aktaran Oğuzhan Vural, “Ben kendim polis olmak
için hazırlık yapıyordum. Fatih hocam ile birlikte
bir ekip kurduk ve hep birlikte hazırlanmaya
başladık.
Daha sonra duyanlar oldu. Katılmak istediler
bizde bunu 2017 yılında kursa dönüştürdük.
Yozgat’ta 21’inci dönemden itibaren yapıyoruz.
6 yıldır bin 200 öğrencimizi Polislik mesleğine
kavuşturduk. Sadece polislik değil. Astsubaylık,
bekçilik, komiser yardımcılığı gibi birçok
kursiyerimizi hayallerine kavuşturduk” dedi.
DÖRT ÖNCE BAŞLAMALILAR
Kursiyerlerin yüzde 70’ini kadınların

oluşturduğuna dikkat çeken Oğuzhan Vural,
“Daha önce hiç sporla ilgilenmemiş oluyorlar.
Bizim burada faydamız biraz daha spora
yönlendirmek. Onları spor mülakatlarına hazır
hale getirmek.
Parkuru sadece yürüyüş yaparak geçmek
mümkün değil. Çeviklik, çabukluk, nefes
kontrolü, dayanıklılık gibi herşeyi içinde
barından bir parkur. Bunu da sadece koşarak
yapmaları mümkün değil. Biz öğrencilerin
alımların dört ay öncesinde çalışmaya
başlamaları söylüyoruz. İlk iki ay kondisyon
ve nefes çalışmaları yapıyoruz. parkur ağar
bir parkur. Bizim 74 metrelik parkurumuzu
bitiremiyorlar. Biz birazda bu işin rehberlik
kısmındayız. Öğrencilere rehber oluyoruz” diye
konuştu.
ÜÇ FARKLI SALONDA ÇALIŞIYORUZ
Üç farklı salonda antrenman yaptıklarını
aktaran Oğuzhan Vural, “Pandemi bizi de

etkiledi. Daha önce 80 kişi aynı salonda
antrenman yaparken şimdi 20’şer kişiyle üç farklı
salonda antrenman yapıyoruz. Kursiyer sayımız
geçen yıllara göre biraz daha fazla. Kursiyeler
bizlere sosyal medya hesaplarımızdan
ulaşabilirler. Bir aylık bir sözleşmemiz var.
kursiyerimiz devam etmek isterse tekrar bir
sözleşme yapıyoruz” şeklinde konuştu.
YOZGAT’TA OLUR
İki dönemdir Yozgat POMEM’in öğrenci
almadığını hatırlatan Antrenör Fatih Akgül,
“Şuanda salgın dönemi yaşıyoruz. 24’üncü
dönemi aldı. 25 ve 26’ıncı dönemi almadı. Şimdi
bu dönem 27’inci dönemi yapacağız. Malum
salgın var. bizim düşüncemiz şu; Bence bu
sınavı salgından dolayı bütün illerde yapabilirler.
POMEM olan bütün illerde yapabilirler.
Olmayan illerde ne olur? Olmayan illerde şunu
yapabilirler. Yakın olan illere dağıtabilirler.
Yozgat’ta POMEM var. Bence bu dönem

Yozgat’ta olur” dedi.
SIKINTILARI İLETTİK
POMEM alımlarındaki sıkıntıları Yozgat
Milletvekili Ethem Sedef’e ilettiklerini kaydeden
Fatih Akgül, “Özellikle cilt hastalıkları kısmında
çok sıkıntı yaşıyor kursiyerler. Özellikle boy
kilo ölçümünde Devlet Hastanesine gidip
ölçtürüyoruz. Orada 1,62 çıkan çocuğumuz her
hangi bir polis okulunda 1,60 çıkıyor. Bununla
ilgili bir çözüm bulunması lazım. Biz bunu
Polis Okul Müdürümüze de illettik. Kendisi
ilgileneceğini söyledi” şeklinde konuştu.
ÜCRET ALMIYORUZ
POMEM ve diğer kursların şehit ve gazi
yakınlarına ücretsiz olduğuna dikkat çeken Fatih
Akgül, “Bizim bu kursumuz yıllardır şehit ve gazi
yakınlarına ücretsiz. Çünkü onlar bize zaten
yeterince hizmetlerine etmişler. Artık onların
emanetleri bizim boynumuzun borcu” ifadelerini
kullandı. Murat KARATEKİN

Yozgatspor ilk

hazırlık maçını yaptı

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın devre arası
hazırlık kampı sürüyor. Kırmızı-siyahlı takım ilk
hazırlık maçını yaptı. Yozgatspor 1959 FK, 2.
Lig ekiplerinden Mamak FK ile Ankara’da karşı
karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta kırmızısiyahlı takım Başkent ekibi ile 2-2 berabere
kaldı. Yozgatspor 1959 FK’nın iki golünü de
Selim Öztürk kaydetti. Kırmızı-siyahlı takımın
Bursaspor’dan sezon sonuna kadar kiraladığı
Tayfun Bebek ise ilk maçında takımına bir
penaltı kazandırdı, bir de asist yaptı.
Mamak FK karşısında Teknik Sorumlu
Memduh Fidan her iki yarıya da farklı 11’lerle
çıktı. Murat KARATEKİN

