BİR DÖNEM BELEDİYE MECLİSİ’NİN İKİ İSMİ ÖZIŞIK VE BAŞER:

"YOZGAT’A HiZMET ECECEĞiZ

Yozgat’ın önemli markalarından olan
Gimat Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Özışık, AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer’e tebrik ziyaretinde bulundu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette
Özışık, başarı ve hayırlı hizmetlerde
bulunması temennisinde bulunurken,
Başer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, siyasetin geleceğine dair
önemli mesajlar verdi. Yozgat’ta iki
dönem belediye başkanlığının ardından
partisinin son kararı ile AK Parti İl
Başkanlığı görevine atanan Yusuf Başer’e,
tebrik ziyaretleri devam ediyor. Başer’in
il başkanlığı döneminde belediye meclisi
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olarak da görev yapan Yozgat Çamlık
Medya Sahibi Zafer Özışık, beraberinde
Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz ile tebrik
ziyareti gerçekleştirdi.
ÖZIŞIK’TAN TEBRİK ZİYARETİ
Başer’le bir dönem aynı mecliste
çalıştıklarını hatırlatan İş İnsanı Zafer
Özışık, Yozgat’ın geleceğine dair önemli
kararlarlar aldıkları belediye başkanının
siyasette il başkanı olarak görev yapıyor
olmasından memnuniyet duyduğunu
dile getirdi. Yusuf Başer’in toparlayıcı ve
pozitif bir duruşla temsil ettiği makama
kazanımlarda bulunacağına inandığını
dile getiren Özışık; “Sayın Başkanımıza

SAYI:2589

yeni görevinde başarılar diliyorum. İktidar
partisinin Yozgat’taki temsili noktasında
da önemli hizmetlerde bulunacağına
inanıyor, Yüce Allah’tan muvaffakiyetler
diliyorum” dedi. AK Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer de ziyaretinden ötürü Özışık’a
teşekkür ederek; “Bir zamanlar aynı
mecliste çalışmaktan mutluluk duyduğum,
önemli hizmetlerin altına imzası bulunan
Zafer Bey’e nazik ziyaretinden ötürü
teşekkür ediyorum. İnşallah, AK Parti il
başkanlığı görevinde de Zafer Bey gibi
memleketine aşık, hizmet etme düsturu
bulunan dostlarımızın desteği ve varlığı ile
daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

İşsiz sayısı azaldı
Yozgat’ta İş –Kur’a kayıtlı olan
işsiz sayısında bir önceki yıla
göre azalma meydana geldi. 2020
yılı kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde
6 bin 960 iken, kadınlarda 6 bin
571 olmak üzere 13 bin 531 olarak
gerçekleşti.
Bu rakam 2019 yılında
erkeklerde 9 bin 142, kadınlarda

10 bin 600 olmak üzere toplam
19 bin 742’ydi. 2021 yılı ilk İl
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı.
Toplantıda İstihdam faaliyetleri,
Mesleki Eğitim Kursları ve Hibe
Destekleri hakkında bilgiler verildi.
>>> 2. SAYFADA

Asrın projesinde sona yaklaşıldı

ÖNCE TEST

ILK
TREN
GELDI

SONRA HiZMET
Ankara, Yozgat, Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde performans testleri başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Satışlar değişmedi

Yozgat’ta soğuk havalar ile
birlikte kömür ve odun satışları da
başlamıştı.
Yozgat’ta kömür ve odun satışı
gerçekleştiren Ahmet Bozkurt,
fiyatların geçen yılla aynı oranda
seyrettiğini söyledi. >> 6'DA

YOZGAT’TA ESNAFLIK ZOR
Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 62 yaşındaki
Üçok Motor Rektefiye sahibi
Gökhan Üçok oldu. 52 yıldır
esnaflık hayatını sürdüren
Gökhan Üçok’a mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk. >> 6'DA

YOZGAT’TAN GEÇTİ
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)
hattında performans testi için Ankara'dan
hareket eden tren, Yozgat istasyonundan
geçti. Ankara'dan saat 08.00'da Balışeyh
konvansiyonel hattından hareket eden test
treni, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinden
saat 11.35'te Divanlı’ya ulaştı. İstasyonda
durmayan tren Sivas’a doğru hareket etti.

55 DAKİKAYA DÜŞECEK
404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek
Hızlı Tren Hattında yaklaşık 66
kilometre uzunluğunda 46 tünel, 27,5
kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük
ve hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor.
Asrın projesi olarak adlandırılan
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi
tamamlandığında 12 saat olan AnkaraSivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat
arası da 55 dakikaya düşecek. AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın
açılışının yapılarak işletmeye alınacağı
ifade edildi. >>> 3. SAYFADA

KÖSE: DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, Ak
Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer
ile birlikte Yozgat Aile ve Sosyal

Politikalar Gençlik ve Spor Klübü ile
Polatlı Belediyespor arasında Rıza
Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan
kadınlar hentbol maçını izledi. 7'DE

Aşı mesaisi sürüyor

Yozgat’ta
85 yaş üzeri
vatandaşların
aşılanma süreci
devam ediyor.
Bu kapsamda aşı
olmak isteyenlar
çağrı merkezini
- arayarak
randevu
alabiliyorlar.
>> 4'TE

HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

Şefaatli Belediye Başkanı Av Müjdat
Karaca, Ak Parti Yozgat İl Başkanı
Yusuf Başer’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. >>> 7. SAYFADA
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Kur’an Şifadır Şefaat Edicidir

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

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

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

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

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

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

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

Yozgat’ta kayıtlı işsiz sayısı azaldı

Yozgat’ta İş –Kur’a kayıtlı olan işsiz sayısında
bir önceki yıla göre azalma meydana geldi. 2020
yılı kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde 6 bin 960 iken,
kadınlarda 6 bin 571 olmak üzere 13 bin 531
olarak gerçekleşti.
Bu rakam 2019 yılında erkeklerde 9 bin 142,
kadınlarda 10 bin 600 olmak üzere toplam 19 bin
742’ydi.
2021 yılı ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı.
Toplantıda İstihdam faaliyetleri, Mesleki
Eğitim Kursları ve Hibe Destekleri hakkında
bilgiler verildi.
5 GÜNDEM
MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ
İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, 5 gündem
maddesinin görüşülerek karara bağlandığını
söyledi.
Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet raporunun
sunumu ve Kurul onayına sunulması, Yozgat
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde
2021 yılında açılması planlanan kursların
Kurul onayına sunulması, Engelli ve Eski
Hükümlüler’in hazırladığı Hibe Projeleri’nin

örücülüğü, erkek berberi, dokuma konfeksiyon
makineci, örtü altı sebze yetiştiriciliği, bakır
işleme ve süsleme, takı çizimi ve üretimi,
imitasyon takı imalatçılığı, bilgisayar işletmeni,
sepet örücü, düz dikiş makinası, mum imal
işçiliği gibi kurslar açılacaktır” dedi.
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ
HİBE PROJELERİ
Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri
hakkında da bilgi veren Yıldız, “2020 yılında
engelli hibe miktarı maksimum 65 bin TL
olmuştur. Eski hükümlüler için bu miktar brüt
asgari ücretin 15 katıdır. (44.145 TL). 2021
yılı için belirlenen brüt asgari ücret 3.577,50
TL olduğundan Eski Hükümlüler için hibe
miktarı 3.577,50x15=53.662,50 TL olmuştur.
2014-2020 yılları arasında 109 engelli, 14 eski
hükümlü olmak üzere toplamda 123 proje
Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunmuş olup
3.713.434,92 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılında
45’i engelli 9’u eski hükümlü olmak üzere 54
vatandaşımız hibe projelerine başvurmuş
olup Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 10
engelli 3 eski hükümlüye projeleri kapsamında
443.301,05 TL ödeme yapılmıştır” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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Yozgat’ta Aşı mesaisi devam
Yozgat’ta 85 yaş üzeri vatandaşların
aşılanma süreci devam ediyor. Yozgat Şehir
Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “85 yaş ve
üstü yaşlılarımızın Koronavirüs (CoronaVac)
aşıları; İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı
COVİD-19 Çağrı Merkezimizce aranarak aşı
olmak istediğini belirten yaşlılarımıza evlerinde
sağlık ekiplerimiz tarafından ve randevu alarak
da sağlık kuruluşlarımızda hafta sonu da
dahil olmak üzere yapılmaya devam ediyor”
ifadelerine yer verildi. Eda DEMİREL

eğitim kurumu ziyaret edilmiş, 11 farklı grupta
276 öğrenciye danışmanlık yapılmıştır”şeklinde
konuştu.
YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Yıldız, 2020 yılı işsizlik ödeneği için 3 bin 892
kişi başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti;
“Bunlardan bin 292 kişi işsizlik ödeneği almayı
hak etmiştir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına
alan yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri
kapsamında faaliyetini durduran veya en az 3’te
1 oranında azaltan iş yerlerine başvurularına
istinaden 2020 yılı Mart-Aralık döneminde
kısa çalışma ödeneği uygulanmıştır. 5 bin 661
kişiye 31 milyon 912 bin 642 TL ödeme yapıldı.
Ayrıca 4 bin 158 kişiye 14 milyon 417 bin 714
lira Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle
işsizlik ve kısa çalışma ödeneği hak edemeyen
kişilere Kurumumuza, ücretsiz izne ayrılan
kişilere ise işveren tarafından SGK sistemine
başvurmaları halinde Mart-Aralık döneminde
nakdi ücret desteği ödenmiştir” şeklinde
konuştu.
HEDEF 25 KURS
2021 yılında açılmasını hedefledikleri
25 adet kurs bulunduğuna değinen Yıldız,
“Bu kurslarımız aşçı yardımcılığı, yün çorap

Kurul onayına sunulması, İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu organlarından Yürütme Kurulunun
değişikliğinin Kurul onayına sunulması, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardaki alan
dal açılması ile ilgili talebinin Kurul onayına
sunulması, Görüş ve Öneriler gündem
maddelerinin görüşüldüğünü söyledi.
RAKAMLARLAİŞKUR
Yıldız, İş Kur Yozgat İl Müdürlüğü’ne bağlı
2020 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri
sayısının 2 bin 776 olduğunu söyledi. 2020
yılında 3 bin 199 işyeri ziyareti yapıldığını dile
getiren Yıldız, bu ziyaretlerde Kurum hizmetleri
ve istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgiler
verildiğini kaydetti.
İŞKUR olarak faaliyetleri hakkında bilgi
veren Yıldız, “İşe yerleştirmelerde eğitim
düzeylerine göre ortaöğretim ve lise dengi
yüzde 38,17, ilköğretim yüzde 34,53, lisans
yüzde 11,86, yüksek lisans yüzde 0,20,
okuryazar olmayan yüzde 2,52, okur yazar yüzde
2.13 ve ön lisans mezunu olarak yüzde 10,59
olarak belirlenmiştir. Danışmanlık hizmetinden
faydalanan toplam kişi sayısı 6 bin 807’dir. 2020
yılı Ocak-Aralık döneminde 63 grupta bin 89
kişi iş kulübü hizmetimizden yararlanmıştır. 9
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Hızlı gelir, ne getirir?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Çok defa yazdık,
çizdik, konuştuk,
tartıştık, yeri geldi
kızdık ve hatta yorulduk!
Ama hiçbir zaman Yozgat’a dair
yatırımlarda umutsuz olmadık.
İnatla takip ettik, ısrarla üzerinde

durduk, bu işten bir
şey çıkmaz diyenlerle, her şeyi toz
pembe gösterenlere
mümkün mertebe
prim vermemeye
çalıştık.
Ve Hızlı Tren…
Yavaş geldi yıllara
ayak direyerek…
Yavaş geldi, ilk deneme sürüşlerinde…
Ama hızlanacak,
o hızlandıkça, o yol
aldıkça Anadolu
toprakları kazanacak, insanının üzerindeki yorgunluğu
biraz olsun hafifletecek.
Hızlı Tren geç
geldi…
Sebeplerini çok

defa saydık, anlattık, mercek tuttuk.
Kimi zaman siyasetçilerin heyecanlı
açıklamaları geldi
gelecek umuduna
kapılmamıza neden
oldu kimi zaman da
biz umutsuz söylemlerin kurbanı
olduk.
Hülasa geldi…
İnşallah Hava
Limanı da bitecek!
Bu topraklarda hizmet üretmek, umut
yeşertmek zordur.
Yorgun topraklar.
Umudunu gurbete
bağlamış insanların
yaşadığı diyarlarda
tek düze bir dünya
ve inanmışlığı dikte

etmeye çalışanlar,
yatırımları da zorlaştırıyor ister istemez.
Hem devlet için
hem de özel sektör
için zor bir diyar.
Zorluklar, engeller,
ayak diremeler hizmete engel mi?
Olmamalı…
Yüksek Hızlı
Tren, yaşadığımız
toprakların ayak direyen düzenine bir
başkaldırı.
Tek düze bir yaşantıyı insanımıza
zorla kabul ettirmeye çalışan zihniyete
karşı dik duruş.
Öyle veya böyle
Hızlı Tren seferleri

başladı. Şimdilik
Yozgat-Sivas arası,
ancak önümüzdeki
kısa süreçte Ankara-Yozgat-Sivas
güzergahında seyredecek.
Zor ama önemli,
Meşakkatli ama getirisi yüksek,
Ve stratejik önemi
olan bir yatırım.
Hem ülkemiz hem
de şehrimizin geleceği adına bu gün
saymakla bitiremeyeceğiz getirisi
olacak, yeni ufuklar
kazandıracak çok
önemli bir hizmet.
Hayaldi gerçek
oldu, başlığı ile sosyal medyada çok

sayıda paylaşım
oldu dün.
Yozgatlılar için hem
gurur hem de umut
kaynağı bir yatırım.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden tutun, organize sanayi bölgelerine,
oradan tarımsal
üretime pek çok
alanda şehre nefes
aldıracak, yarınlara
dair yapılan plan

ve projelere ilham
kaynağı olacak
önemli bir adım.
Yaşayarak daha net
göreceğiz inşallah.
Önemli olan yatırıma sahip çıkmak,
devam edenleri takip etmek.
Ne diyelim, hayırlı
olsun… Hızı yavaşlamasın!
Anadolu topraklarına umut saçsın!

Asrın projesinde sona yaklaşıldı

ÖNCE TEST

ILK
TREN
GELDI

SONRA HiZMET

Ankara, Yozgat, Sivas Yüksek Hızlı Tren
projesinde performans testleri başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamada Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
Hattı Projesinde önemli bir aşamaya gelindiği
belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Ankara- Yozgat- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı
Projesinde performans testlerinin başarıyla
tamamlanmasının ardından açılışın yapılacağı
ve hizmete başlayacağı aktarıldı.
YOZGAT’TAN GEÇTİ
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)
hattında performans testi için Ankara'dan
hareket eden tren, Yozgat istasyonundan geçti.
Ankara'dan saat 08.00'da Balışeyh konvansiyonel
hattından hareket eden test treni, Kırıkkale’nin
Balışeyh ilçesinden saat 11.35'te Divanlı’ya
ulaştı. İstasyonda durmayan tren Sivas’a doğru
hareket etti.
55 DAKİKAYA DÜŞECEK
404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek
Hızlı Tren Hattında yaklaşık 66 kilometre
uzunluğunda 46 tünel, 27,5 kilometre
uzunluğunda 53 adet viyadük ve hat üzerinde
8 istasyon bulunuyor. Asrın projesi olarak
adlandırılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren
projesi tamamlandığında 12 saat olan AnkaraSivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 55
dakikaya düşecek. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı
Tren Hattı’nın açılışının yapılarak işletmeye
alınacağı ifade edildi.

PERFORMANS TESTİ YAPILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, 14 Eylül 2020’den bu güne
süregelen yükleme testlerinin başarı ile devam
ettiği anımsatıldı. Bakanlığın açıklamasında
“Ankara-Balışeyh konvansiyonel hat kesimi
ve devamında Balışeyh-Sivas yüksek hızlı tren
hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin,
imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV
50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki
performansı ile hat üzerinde bulunan tüm
sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit
sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi
amacıyla performans testi yapılacak” denildi.
NİHAYET SONA YAKLAŞTIK
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ,
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı
Treni performans testlerine başlayacağını
duyurmasının ardından “Nihayet sona yaklaştık”
dedi. YHT Projesinde en ileri teknolojinin
kullanıldığını anımsatan Bozdağ, “ AnkaraKırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Treni,
performans sürüşlerine dün sabah 08.00’da
başladı. Yüksek Hızlı Tren makinisti, “Haydi
Bismillah” diyerek işe koyuldu. Allah, kazasız
yolculuklar nasip etsin. Hızlı, konforlu ve
güvenli yolculuk için sona yaklaşıldı. Tünelin
ucu göründü. Haydi hayırlısı. İnşallah bundan
sonraki çalışmalar aksamaz, planlandığı şekil
ve sürede tamamlanır. Ak Parti İktidarları

döneminde, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat’ımıza ve
Yozgatlılara duyduğu muhabbetin ve saygının
doğurduğu dev projelerle Yozgat ulaşımda
çağ atlıyor. Bölünmüş yollar ile karayolumuz,
yüksek kalite ve standarda kavuştu. Yozgat
Havaalanı inşaatı hızla devam ediyor. Yozgat
havadan dünyaya, dünya da havadan Yozgat’a
bağlanıyor. Yüksek Hızlı Tren ile de Yozgat’ımız,
raydan güvenli, konforlu, ekonomik, kaliteli
ve hızlı bir ulaşım imkanına kavuşuyor. Bu
büyük eserleri Yozgat’ımıza kazandıran başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımız ile
emeği geçen diğer bakanlarımıza ve Ak Parti
Yozgat milletvekillerimize ve Ak Parti’yi dua ve
destekleriyle iktidara getiren vatandaşlarımıza
ayrı ayrı şükranlarımızı sünüyoruz” ifadelerine
yer verdi.
HIZLI VE KONFORLU HİZMET
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, YHT ile hızlı
ve konforlu hizmetin vatandaşa sunulacağını
söyledi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının
ardından açılışın gerçekleşeceğini dile getiren
Başer, “ Testleri başarıyla tamamlandıktan sonra
YHT hattımızın açılışını yapacak; hızlı, konforlu
ve çevreci ulaşımı milletimizin hizmetine
sunacağız! Sayın Cumhurbaşkanımızın
şahsında emek veren katkı sağlayan herkese
hemşehrilerim adına teşekkür ediyor,

VATANDAŞ NE DİYOR?
Yozgatlı vatandaş da
hızlı trenin test sürüşlerine
başlamasından umutlu.
Yozgat’ın ekonomisine

şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü aşkla
milletimiz için çalışmaya, hizmet etmeye, eserler
inşa etmeye devam edeceğiz. Yozgat’ımıza ve
milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
YOZGAT’IMIZA HAYIRLI OLSUN
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ise , YHT
gibi önemli bir hizmetin Yozgat’a hayırlı
olması temennisinde bulundu. Başer, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;
“Ulaştırma Bakanımız müjdeyi verdi. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı treninde
performans sürüşlerinin pazartesi günü
başlanacağını açıkladı. Sayın Karaismailoğlu
"Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattının
performans testlerine yarın saat 08:00'de
başlıyoruz! Testleri başarıyla tamamlandıktan
sonra YHT hattımızın açılışını yapacak; hızlı,
konforlu ve çevreci ulaşımı milletimizin
hizmetine sunacağız” dedi. Yozgat’ımıza Hayırlı
olsun.”
BÜYÜK BİR HİZMET
AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç
da, yüksek hızlı tren projesinin Yozgat’a yakışır
büyük bir hizmet olduğunu söyledi. YHT’nin
Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçenlere
teşekkür eden Kılıç, “Performans testlerinin
başarı ile tamamlanmasının ardından hizmete
başlayacak olan YHT projesi, Sorgun’umuza
ve tüm Yozgat’ımıza hayırlı olsun” şeklinde
konuştu. Eda DEMİREL

Dilek Kaya: Bizler için iyi oldu. Tam
olarak seferler vs. nerede bilmiyorum
ama iyi olur hem zaman açısından
hem konfor açısından. İstasyonlar uzak
sanırım merkeze yakın bir yer olsa daha
iyi olurdu. Mevla’m sağlıkla kullanmayı
nasip etsin.

Halil İbrahim Narin: Yozgat durak olur
YHT yolları üzerinde, bunun neticesinde
de esnafa katkısı olacağını düşünüyorum.
Yozgat’a katkı sağlar ekonomik anlamda.

Cafer Doğru: Bizlere
uzak kalıyor istasyona
gitmemiz için servis
gerekiyor, merkezden
geçmediği için bize
pek faydası yok.
Topçu tarafından
geçiyor şehir
merkezinden geçseydi dediğiniz doğru
bize faydası olur. Çalışanlar için faydalı
olur Ankara’da yaşayan vatandaş Sabah
işine gider akşam evine gelir. Yozgat
zaten göç veren bir il bu şekilde olursa
da büyükşehirlere olan göçün bir nebze
önüne geçileceğini düşünüyorum.

Beytullah Güneş: Yozgat’a önemli
katkısı olur havaalanından daha
önemliydi, Yozgat için daha hayırlı oldu.

Özcan Açıkgöz: Hızlı
trenin Yozgat’a çok
katkısı olur, öncelikle
ulaşım ucuzlar. İnsanların
İstanbul’da Ankara’da
çok fazla işi oluyor
hızlı bir şekilde gidip
gelebilirler, Yozgat’a
gelmek isteyenler
rahatlıkla gelebilirler. Hem hizmet anlamında
hem de maddi anlamda çok katkısı olacağını
düşünüyorum. Bir an önce tamamlanmasını
istiyoruz yetkililerden. Büyükşehirlerde okuyan
öğrenciler de rahatlıkla ulaşım sağlarlar.
Üniversitelerimiz açılır, YHT’de yapılırsa
Yozgat’ımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Burak Akdoğan: Ekonomik olarak
Yozgat için çok iyi olur, Yozgat ekonomik
olarak çok iyi durumda değil çünkü. Ben
ortaokula giderken yapımına başlandı şu
an üniversiteye gidiyorum daha yeni bitti
sonunda tamamlanabildi çok şükür.

katkı sağlayacağını
düşünen Yozgatlı
vatandaşın YHT ile ilgili
görüşleri şöyle;

GÜNCEL

İSMAİL
CENAN
Geçen haftaki kaldığımız yerden devam
ediyorum.
Hastanede tedavi
işim bitti. Prof. Doktorum Kaya SÜER geldi.
Beni ziyaret etti yanındaki arkadaşları ile.
Ben de kendisine çok
teşekkür ettim.
Beraber bir hatıra
resmi çekinelim dedim. Sağ olsun beni
kırmadı.
Toplu olarak arkadaşlarıyla birlikte resim çekindik.

1 ay sonra gel kontrol yapalım hem de
dikişlerini alalım dedi.
3 aylık da dinlenme
raporu verdi. Ayrıyeten ilaç raporu, ilaç
reçetesi yazıp verdi.
Vedalaşıp hastaneden ayrıldık. Eniştem
Ahmet GÜNDOĞDU
benim yeşil Doğan SLX
arabamı Yozgat’tan
getirmişti. Onunla birlikte evimize geldik.
Evimiz Kayyumzâde
Camiinin tam karşısında Gökçe Apartmanı
idi. Mahalle olarak da
Köseoğlu Mahallesi idi.
Arabadan usul usul
indim.
Eve çıkmaya çalışıyordum. Evden bir
sandalye bir de battaniye getirdiler. Çok
üşüyordum. Sandalyeye oturdum. Biraz
dinlendikten sonra
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ağır ağır beş basamak
merdiven çıktım. Tekrar sandalyeye oturdum. Biraz daha dinlendim. Bu şekilde ağır
ağır çıkıyordum. En alt
komşumuz, hey kurban olduğum Allah! Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye arkamdan
konuşuyordu. Demek
ki bu kesin olarak ölür,
ameliyattan kalkamaz
sanıyormuş. Bunun
böyle demesine de çok
üzüldüm. Benim sana
ne zararım oldu da
böyle konuştun demedim. Zaten konuşacak
da dermanım kalmamıştı.
Rahmetlik canım
annem beni görünce
çok sevindi. Sevincinden ağladı. Allah’ıma
şükürler olsun. Oğlumu bana sağ salim
kavuşturdu dedi. Ço-

cuklarım da çok sevindiler.
Konu komşu, şimdi
çok yorgun. 3-4 gün
iyileşsin öyle ziyaretine gideriz dediler. 3-4
gün sonra bütün komşular sırasıyla gelip
geçmiş olsun dediler.
Bütün akrabalar geldi.
Onlar da geçmiş olsun
dediler. Çorum’daki
dayımın çocukları,
teyzemin çocukları
hepsi de geldi. Geçmiş
olsun tehlikeyi atlattın,
bundan sonra kendine
iyi bak, çok dikkatli ol
dediler. Ablam da İzmir’den geldi. Geçmiş
olsun dedi. Yanında
kafes içinde bir de
kedisi vardı. Kedisi ile
birlikte geldiler. 3-4
gün kaldıktan sonra
İzmir’e gitmeden evvel
şurdan bir de Çorum’a
gideyim. Dayılarımı,

teyzelerimi ziyaret
edeyim. Hem de babamın mezarını ziyaret
edip öyle İzmir’e gideyim dedi.
Benimle vedalaştı.
Çorum’a gitti. Kedisini
de bize emanet etti.
Çorum’a vardığı günün
ertesi günü bana telefon etti. İsmail nasıl
oldun? İyi misin? dedi.
Sağ ol abla iyiyim
dedim. Kedim nasıl?
dedi. Kedi kaybolmuştu. Onu hiç sorma abla
dedim. Ablam merak
etti. İsmail şaka yapma. Kedime ne oldu?
dedi. Kedin kayboldu.
Bütün evdekiler hep
bir oldu kedini arıyorlar. Bulunca sana
telefon ederim dedim.
Çorum’daki Rahime
yengem, Nermin sen
üzülme ben sana burdan bir kedi veririm

dedi. Ablam ben ne
yapacağım senin vereceğin kediyi, ben
kendi kendime bulmaya çalışacağım deyip
Çorum’dan otobüse
binip ayrılmış. Biz
de Yozgat’ta kediyi
arıyoruz. Annem de
eniştemgildeydi. Bir
şeyden haberi yok.
Ona da telefon ettik.
O da çok telaşlandı.
Hemen geliyorum
dedi. Apar topar çıktı
geldi. Kardeşim Gülcan, çocukları, eniştem
hepsi geldi. Eniştem
Hacı bana bir fener
gibi lamba gibi bir
şey verin. Ben kediyi
bulurum dedi. Neyse
bir gaz lambası bulduk. Eniştem Hacı’ya
verdik. O hiçbir yere
gitmemiştir, merdivenin altına saklanmıştır
dedi. Işığı merdivenin

altına tuttu. Dediği gibi
hayvan oraya gizlenmiş yatıyordu. Hemen
ordan aldık eve getirdik. Ablam sevinsin
diye hemen Çorum’a
telefon açtık. Telefona
Rahime yengem çıktı.
Ablamın otobüsle Yozgat’a hareket ettiğini
söyledi.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup, haftaya bir başka
anıda buluşmak üzere
yazımı Yozgat Sürmelisi’nin bir mısrasıyla
bitiriyorum. Hepinize
selâmlar, sevgiler,
saygılar…
Ben seni sevmesem
dönüp bakmazdım
Tatlı canım ateşlerde yakmazdım
Beri benzer olsan
derdin çekmezdim
Böyle bir güzelin
derdi var bende.

Akdağmadeni'nde ekipler tam gaz
Akdağmadeni Belediyesi
havaların az da olsa ısınmasını
fırsat bilerek, yağmur çamur
demeden, gece gündüz
dinlenmeden çalışmaya devam
ediyor.
İlçenin daha yaşanabilir bir
hale gelmesi için çalıştıklarını
dile getiren Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, gece gündüz demeden
çalışmalarına devam ettiklerini

KUYUMCU KÖYÜ AĞÇATAŞ MEVKI NO: 130 YOZGAT/ MERKEZ

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

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

döyledi.
Başkan Yalçın, her
mahallesinin, sokağın ve
caddenin alt ve üst yapısının
tamamlanması için her anı
fırsat bildiklerini söyledi.
Bu anlamda belediye
ekiplerinin seferber edildiğini
anlatan Yalçın, "Yağmur çamur
demeden, gece gündüz
dinlenmeden çalışmaya
devam ediyoruz. Havaların

ısınmasını da fırsat bilerek
Gültepe Mahallemizde
stabilize olan iki yolumuzun alt
yapısından sonra üst yapısını
da tamamlıyoruz. Her sokakta
ayak izimiz, her caddede alın
terimiz olana dek kar - kış,
yağmur- çamur, sıcak- soğuk
demeden çalışmaya devam
edeceğiz” ifadelerine yer
verdi.
Eda DEMİREL
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Anlamak
neden zor?
AKiF
REÇBER
Değerli okurlar;
Son iki yazımda
Yozgatlıların birbirine düşmanlığını
ve Şehit Fırat Çakıroğlu’nu kaleme
almıştım.
Her iki yazı da
çok ses getiren yazılar oldu.
Ki, Her iki yazıda da takdir eleştirilerden çok çok
fazlaydı.
Hasbelkader yazan yâda yazmaya
çalışan biri olarak
dilim döndüğünce
kimseyi incitmeden
kırmadan yazmaya
çalışıyorum.
Her yazar çok
sert eleştirilerde
bulunabilir bu da en
doğal hakkıdır.
Lakin bazen doğrularımız da birilerinin gözüne batıyor.
Kendince yanlış
yaptığımızı söyleyebiliyor.
Bunu söylerken
de söyleminin altını
dolduracak bilgi ve
birikime de sahip
olmadığını kendisi
de anlamış oluyor.
Toplum olarak
son yıllarda eleştiriyi tehdit gibi algılayan güruh türedi.
Maalesef algılayamadığı her
söylemi çirkin yâda

tehdit olarak algılıyorlar maalesef.
Sorgulamayan
yargılamayan toplumlar gelişmekte
zorluklar çektiği
gibi her geçen gün
kaybediyor ve kaybetmeye mahkûmdur diye düşünüyorum.
Hiç mi eleştirmeyeceğiz, sus pus
mu olacağız ya da
hep alkış mı tutacağız? diye sorarsanız
tabi ki de hayır.
Her işin bir usulü, yolu ve yordamı
olduğu gibi eleştirmenin bir yolu ve
adabı vardır.
Bazen duygularımıza hâkim olamadığımız gibi düşüncelerimize de hâkim
olamıyoruz.
Eleştirdiğimiz
kişileri, konuları,
kurumları, yapılanmaları ve görüşleri
toptancı bir yaklaşımla ya göklere
çıkarıyoruz ya da
yerin dibine geçirmek için adeta
birbirimizle yarışıyoruz.
Bazen öyle oluyor ki insanların
yaptığı işi eleştirmek yerine eleştirimizi, o insanın kişiliğine zarar verecek
boyutlara taşıyoruz.
Bazen de kesin
olarak teyit edilmeden konuşulan
bilgilere binaen zan
üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz.
Sağlıcakla kalın.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Nezih Başkan
başarı diledi

Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın,
Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
atanan öğretim
görevlilerinde başarı
diledi.
Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
atanan Öğretim
Görevlisi Dr. İlker
Kılıç ile Yüksekokul
Müdür Yardımcıları
Öğretim Görevlisi
Abdulsamet Duran
ve Öğretim Görevlisi
Uğur Dağtekin
Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Nezih Yalçın’ı
makamında ziyaret
etti.
Ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile
getiren Başkan Yalçın,
“Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne

atanan Öğretim
Görevlisi Dr. İlker
Kılıç ile Yüksekokul
Müdür Yardımcıları
Öğretim Görevlisi
Abdulsamet Duran
ve Öğretim Görevlisi
Uğur Dağtekin
kurumumuza
nezaket ziyaretinde
bulundular. Ziyaretleri
için kendilerine
teşekkür eder,
yeni görevlerinde
başarılar dilerim.
Ayrıca Yüksekokul
Müdürlüğünü
devrederek
Kenevir Enstitü
Müdürlüğünde
görevine devam
edecek olan Doç.
Dr. Yekta Karaduman
hocamıza da görev
süresi boyunca
yaptığı çalışmalar
için teşekkür eder,
bundan sonraki
akademik kariyerinde
başarılar dilerim”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

Doğanın mantoladığı yemyeşil kurum
Yozgat’ta Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü bahçesine 27 yıl önce
kurum çalışanları tarafından dikilen
sarmaşık, binanın ön kısmını
tamamen yeşile bürüdü.
Doğal mantolamanın oluştuğu
kurum, vatandaşların da dikkatini
çekiyor.
Yozgat’ta 27 yıl önce Tarım ve
Orman İl Müdürlüğü bahçesine
dikilen sarmaşık, zamanla binanın
ön kısmını sarınca ortaya yemyeşil
görüntü çıktı.
Adeta doğal mantolama görevi
gören bu sarmaşıklar, kurumu yaz

aylarının sıcağından koruyor.
Bunun yanı sıra ilkbahar
mevsimiyle yeşeren ve sonbaharda
da kızıllaşan ve sararan yapraklar
görsel şölen oluşturuyor.
Sarmaşıklar sayesinde doğal
mantolamanın oluştuğu kurum
havadan görüntülenirken binayı
ilk kez gören vatandaşlar da
şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Yozgat Tarım ve Orman
il Müdürlüğü yetkilileri de
sarmaşığın her yıl bakımını,
ilaçlamasını ve budamasını
yapıyor.

İlkbahar mevsimiyle birlikte
sarmaşıklarla gizlenen bina kuşlara
da ev sahipliği yapıyor.
Yozgat Tarım ve Orman il
Müdürü Tanju Özkaya, binanın
sarmaşıklarla kaplı kısmının
oldukça dikkat çektiğini söyleyerek
“Yaklaşık 27 yıl önce kurum
çalışanları tarafından fide şeklinde
sarmaşıklar dikilmiş ve zaman
içerisinde bakımı, budaması
yapılarak böyle görsel bir şölen
haline geldi dairemiz.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne
yakışır bir daire oldu. Her gelenin

ilk dikkatini çeken binamızın
sarmaşıklarla kaplı kısmı oluyor.
Gelen bütün vatandaşlarımız
hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu
sarmaşıkların her yıl bakımını
yapıyoruz. Emeği geçen tüm
personelime teşekkür ediyorum.
Aynı zamanda bu sarmaşıklar
kuşlara da ev sahipliği yapıyor,
doğal bir korunak oluyor. İnşallah
bundan sonra da bakımlarına
devam ederek bu görselliği kurum
olarak korumaya çalışacağız”
şeklinde konuştu.
İHA
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Satışlar geçen yılla aynı

YOZGAT’TA ESNAFLIK ZOR
Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin
konuğu 62 yaşındaki
Üçok Motor Rektefiye
sahibi Gökhan Üçok
oldu. 52 yıldır esnaflık
hayatını sürdüren
Gökhan Üçok’a
mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
Üçok, 1969 yılında
sanayiye çırak olarak
girdiğini ve 1980
yılından bu tarafa
da kendi işyerini
çalıştırdığını söyledi.
OKUYAMADIK
ÇIRAK OLARAK
VERİLDİM
Üçok Motor

Rektefiye sahibi
Gökhan Üçok,
“Hayalimiz olsa da
okuyamadık. Ailem
beni getirdi sanayiye
çırak olarak verdi.
Çalışarak bugünlere
geldik” dedi.
ÇOK ŞEYLER
DEĞİŞTİ
Esnaflık hayatında
çok şeylerin
değiştiğini belirten
Üçok, “eskiye göre
saygı ve sevgi değişti.
İşler, müşterilerimiz
değişti. Değişen çok
şey var” dedi.
BİRLİK
BERABERLİK
KALMADI

Üçok, “bundan 20
sene önce ahilik
vardı. Ama şuanda
Ahilik diye bir şey
kalmadı. Bunun
nedeni ise yeni
nesil neslimizden
olabilir” dedi.
DÜRÜST
ÇALIŞSINLAR
Yeni işyeri
kuracaklar
tavsiyelerde bulunan
Üçok, “Gençler ve
esnaf olmak isteyenler
dürüst çalışmalarını
isterim. Esnaflıkta
en önemlisi dürüst
olmak ve işini düzgün
yapmaktır” dedi.
Sanayi Esnaflığının

çok

Yozgat’ta soğuk havalar ile birlikte
kömür ve odun satışları da başlamıştı.
Yozgat’ta kömür ve odun satışı
gerçekleştiren Ahmet Bozkurt, fiyatların
geçen yılla aynı oranda seyrettiğini söyledi.
Yozgat’ta dede mesleği olan
kömürcülüğü yaptıklarını dile getiren
Bozkurt, “Geçen seneye göre satışlarımız
aynı şekilde devam etmekte; fiyat olarak
da geçen seneyle aynı, geçen seneye göre
göre çok büyük bir değişiklik yok.
Yerli kömür 800 TL ile 900 TL arasında,
ithal kömürler de 1200- 1350 TL fiyat
aralığında değişiyor.
Sezonun başında yani 9. ve 10. aylarda
ton bazında satış yapıyoruz; bu aylarda ise
arabalarla 3 torba- 5 torba ekstra olarak
kömür satışımızı devam ettiriyoruz.
Odunda da çam ve kavak odunumuz
var. Pick-up olarak 250-300 TL aralığında,
torba olarak da 18-20 TL aralığında odun
satışlarımız mevcut” şeklinde konuştu.
HEM NAKİT
HEM KREDİ KARTI
Bozkurt, müşterilerine kolaylık
sağlamaya gayret ettiklerini belirterek,
“Müşterilerimizin talebi aynı şekilde devam

ediyor. Odun ve kömüre hem torba bazında,
hem ton bazında. Müşterilerimize hem
peşinen, hem vadeli olarak kredi kartıyla
veya elden ödeme imkanları sunuyoruz.
Yozgat’ta 1969 yılından beri bu işteyiz,
kömürcülük bizim dede mesleğimiz bundan
dolayı doğalgaz Yozgat’ın merkezinde her
yerde olmasına rağmen kenar mahallelere
ve köylere hizmet vermeye devam ediyoruz.
Gelen müşterilerimize de elimizden
geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı: yağış geliyor
zorluğu var. Yozgat’ın
esnaflığında çok
zorluk var. Bizim
burada artık bizi
yönlendirecek
bizi kollayacak hiç
kimsemiz yok. Herkes
kendi başına bir çaba
sarfediyor”şeklinde
konuştu.

Sağlıkçı başkandan destek
Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Uzunlu
Beldesi’nde yaşlılarımız aşılanmaya başladı.
Uzunlu Belediyesi’nin sağlıkçı Başkanı
Okan Yaşar Elbaşı, aşı çalışmasında sağlık
personelleri ile yaşlıları yalnız bırakmadı.
Başkan Elbaşı, aşıdan en üst seviyede başarı
beklediklerini belirterek, “Sağlık Bakanlığı
Personelimizle , Covit-19' un ilk aşılama
çalışmasını birlikte 85 yaş üstüne yapımında
beraberdik. Sağlık çalışanları emekçilerine
teşekkür ediyorum. Aşılama programının
en hızlı şekilde ve en üst seviyede başarıyla
sonuçlanmasını temenni ediyorum” ifadelerine
yer verdi. Eda DEMİREL

Yapılan son değerlendirmelere
göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin
parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara,
Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı
ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve
Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve
Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök
gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin
parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale,
Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50
kg/m) olması bekleniyor.
Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in
iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve
Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde
eseceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis
ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve
don olayları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı
Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim
normallerinin altında, diğer bölgelerimizde
mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, genellikle güney ve
güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da

kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif,
ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu'nun
kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa),
Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri
ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden
kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa,
yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde
esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla
günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle
saatlerinden sonra yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak
yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların
doğusunda yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor.) 15
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9
İHA

KOP'tan istihdama Destek

KOP İdaresinin 2021 yılında
KOPSOGEP ve KOP Okuyor
programları kapsamında
vereceği mali destek proje
başlıkları belirlendi.
“Genç ve Kadın İstihdamı,
Mesleki Gelişim” ve “KOP Hayal
Kütüphaneleri” başlığı altında
hazırlanacak yenilikçi ve model
projeler destek almaya hak
kazanacak.
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bağlı Konya Ovası
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı, 2021 yılı Mali
Destek Programları kapsamındaki
Sosyal Projelere yönelik başvuru
takvimini belirledi.
Kamu kurum ve
kuruluşlarının bireysel veya
ortaklı hazırlayacakları proje
teklifi başvurularını 1 Mart 2021
Pazartesi günü mesai saati

bitimine kadar İdarenin proje
havuzu sistemi olan proje.kop.
gov.tr adresinden online olarak
gerçekleştirebilecek.
Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde
ve Yozgat illerinden oluşan KOP
Bölgesindeki kamu kurum ve
kuruluşları tarafından bölgenin
önceliklerine uygun, yenilikçi,
model, okuma kültürüne katkı
sunan, hayal kurma becerisini
geliştiren ve özellikle istihdama
yönelik hazırlanacak projeler,
oluşturulan KOP Proje Havuzunda
toplanıyor.
KOP İdaresi tarafından
yürütülen KOP Bölgesinde
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
(KOP Okuyor) programı
kapsamında ‘KOP Hayal
Kütüphaneleri’ ile KOP Sosyal
Gelişim Programı (KOPSOGEP)

kapsamında ‘Genç ve Kadın
İstihdamı, Mesleki Gelişim’
konu başlıklarında hazırlanacak
projeler için başvurularını
gerçekleştirilebilecek.
KOP İdaresi tarafından,
bölgenin ihtiyaçlarını
kapsayan, yenilikçi, istihdam
ve insana yatırım olarak
nitelendirebilecek beşeri
sermayeyi güçlendirmeye yönelik
projelerin her zaman öncelikli
olarak değerlendirildiğine
dikkat çeken KOP İdaresi
Başkan vekili Halil İbrahim
Tongur, 2021 yılı KOP Sosyal
Projeleri Mali Destek Çağrı
programında da bu hassasiyeti
göz önünde bulundurduklarını
söyledi. Genç ve kadın başta
olmak üzere istihdama katkı
sunan, insan hayatına dokunan,
katma değeri yüksek, teknolojik

temelli üretim başta olmak
üzere üretimin artmasına katkı
sunacak her türlü projenin
KOP İdaresinin ana hedefleri
arasında yer aldığını hatırlatan
Başkan vekili Tongur, “Tüm
dünyayı saran Covid-19 salgını
sürecinde özellikle istihdamın
önemini hep birlikte bir kez
daha yakından gördük. Sosyal
projelerle istihdamı arttırmaya
yönelik KOPSOGEP programı
üzerinden yeni hibe destekleri
vereceğiz. Kamu kurum ve
kuruluşlarımızın bireysel veya
birlikte çalışma kültürüyle
kurumsal ortaklıklar yaparak
bölgeye katkı sağlayacağına,
istihdamı artıracağına inandıkları
projeleri bu yıl da bekliyoruz”
diye konuştu.
Çocukların ve gençlerin hayal
etme becerilerini geliştirmek,

okuma kültürüne olan ilgilerini
arttırmak ve kendilerini daha
iyi ifade etme becerilerine
katkıda bulunmak amacıyla
KOP Okuyor kapsamında ‘Hayal
Kütüphaneleri’ temasını ön
plana çıkartmayı amaçladıklarını
kaydeden KOP İdaresi Başkan
vekili Tongur, “Bugüne kadar
finansman desteği sağladığımız
onlarca sosyal proje sayesinde
bölgemizin okuma kültürüne
önemli katkılar sunduk. Bu yıl
ise okuma kültürüyle hayal etme
sürecini pekiştiren bir yaklaşımla
çocuklarımıza ve gençlerimize
ulaşmak istiyoruz.
Çocukların ve gençlerin hayal
dünyalarını zenginleştirmek adına
kamu kurum ve kuruluşlarımızın
projelerini bekliyoruz” dedi.
KOP Sosyal Projeleri 2021
Yılı Mali Destek Programına;

Valilikler, İl Özel İdareleri,
Kaymakamlıklar, Kamu
Üniversiteleri, Belediyeler, İl
Emniyet Müdürlükleri, Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlükleri, İl Sağlık
Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri gibi tüm
Kamu Kuruluşları proje sahibi
olarak başvurabilecek. Sivil
Toplum Kuruluşları ile Kamu
Kurumu niteliğindeki Meslek
Kuruluşları ise projelerde ortak
olarak yer alabilecek. proje.
kop.gov.tr adresinden açıklanan
‘Başvuru Rehberleri’ne uygun
yapılan proje teklifleri arasında
yapılacak değerlendirmeler
sonucunda Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının uygun bulduğu
projeler mali destek almaya hak
kazanacak.
Haber Merkezi
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SORGUN BELEDiYESPOR
SON SETTE YIKILDI

7

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor, ligin
24’üncü haftasında Galatasaray HDI Sigortayı konuk etti.
Sarı-siyahlı takım, sarı-kırmızılı takım
karşısında son sette yıkıldı.
Sorgun Belediyespor iki kez geriye düştüğü
Galatasaray karşısında 2-2'yi bulmasına rağmen
sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.
Sarı-siyahlı takım aldığı bu mağlubiyetle 29
puan da kalarak 10’uncu sırada yer aldı.
Yozgat Sorgun Spor Salonu’nda oynanan
mücadeleden Sorgun Belediyespor 25-27, 2927, 19-25, 25-22 ve 13-15’lik setlerle sahadan 3-2
mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım 29 puanda
kalarak, haftayı 10’uncu sırada tamamladı.
CANLI YAYINLANDI
Öte yandan Sorgun Belediyespor,
Galatasaray HDI Sigorta maçı canlı olarak

yayınladı. Misli.com TV ve Youtube kanalından
canlı olarak yayınlanan mücadeleyi spor
severler izleme fırsatı buldu.
Misli.com Sorgun Belediyespor’un bu sezon
4’üncü maçını canlı olarak yayınladı.
VALİ VE BAŞKAN BİRLİKTE İZLEDİ
Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Belediye
Başkanı M. Erkut Ekinci, Kulüp Başkanı Ergin
Gül ile birlikte Galatasaray HDI Sigorta maçını
tribünden izledi. Ekinci, sarı-kırmızı takımın
baş antrenörü Nedim Özbey’le karşılaşma
öncesinde bir süre sohbet etti.
Sorgun Belediyespor, AXA Sigorta Efeler
Ligi 25. hafta maçında 30 Ocak 2021 Cumartesi
günü saat 14.00’te Afyon Belediye Yüntaş ile
deplasmanda karşılaşacak. Murat KARATEKİN

KÖSE: DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yozgat Valisi Ziya Polat,
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, Ak Parti Yozgat
İl Başkanı Yusuf Başer ile
birlikte Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor
Klübü ile Polatlı Belediyespor
arasında Rıza Kayaalp Spor
Salonu’nda oynanan kadınlar
hentbol maçını izledi.

Yozgat Valisi Polat
karşılaşma sonrası “Her
zaman sporun ve sporcunun
yanındayız” dedi.
Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse ise;
“Kadınlar Hentbol 1'nci
Ligi'nde mücadele eden
temsilcimiz Yozgat Aile
sosyal Politikalar Gençlik ve

Spor Kulübümüzün, Polatlı
Belediyespor ile karşılaştığı
mücadeleyi tribünlerden takip
ederek kızlarımıza destek
olduk. Sporcularımızın her biri
ayrı bir yetenek. Desteğimizi
arttırarak kulübümüzün daha
iyi yerlere gelmesi için tüm
gayretimizi göstereceğiz”
diye konuştu.

HAYIRLI OLSUN ZiYARETi

Şefaatli Belediye Başkanı Av Müjdat Karaca, Ak Parti
Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Cumhur
İttifakına vatan ve millet aşkıyla destek verdiklerini ifade
ederken Şefaatli Belediye Başkanı Av Müjdat karaca ise
“Rabbim, vatan ve milletimizin geleceği için bu birlik ve
beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. Şefaatli Belediye
başkanı Av Müjdat karaca , Ak Parti Yozgat İl Başkanlığı
görevine getirilen Yusuf Baser’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu. Ziyarete (MHP) Şefaatli İlçe belediye Başkanı Av.
Müjdat karaca , Şefaatli MHP İlçe Başkanı Yüksel Çelebi,

Şefaatli Belediye MHP’li Meclis Üyeleri Yücel Şensoy ve il
Genel meclisi üyesi Abdullah Yalçınkaya ve MHP Yozgat
İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf
başer, Şefaatli Belediyesinin başarılı çalışmalarını yakından
takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını kaydeden
Başkan Beşer , Başkan Müjdat karacanın başarılarının
devamını diledi. Sözlerine “Bu güzel duygu, düşünce ve
destekleriniz için teşekkür ediyorum” diyerek başlayan
Şefaatli Belediye Başkan Av Müjdat karaca , yeni görevinde
Yusuf Başer’e muvaffakiyetler diledi.
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ANMA
1999 yılında Kaybettiğimiz, Hasreti ile Birlikte
Özlemi de Her Geçen Yüreğimizde Büyüyen
Canımız, Sevgili Babamız M. Yaşar UĞUR’u hasret ve
rahmetle anıyoruz.
Seni Hiçbir Zaman Unutmayacağız!
Mekanın Cennet, ruhun Şad Olsun.
Nur İçinde Yat

UĞUR AİLESİ

