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SAYI:2411

FİYATI: 1.00 TL

Alo Gimat’la
siparişler kapıda

Şimdikapıda.
com sanal alışveriş
sistemi ile ilgili bilgi
veren Gimat Marketler
Zinciri Yönetim Kurulu
Üyesi Furkan Özışık,
65 yaş üstü, kronik
rahatsızlığı bulunanlar,
engeli olanlar veya
herhangi bir
şekilde
evinden
dışarı

çıkmak istemeyenler
için “Alo Gimat” hattını
kurduklarını söyledi.
Korona virüsle
mücadele kapsamında
yenilikler yaptıklarını
dile getiren Özışık, “İlk
başlarda açtığımızda
ekibimiz sınırlıydı.
Sınırlı derken bir araç
3 kişi çalışıyordu" diye
konuştu.
>> 2'DE

www.yozgatcamlik.com

ALO PAKET’LE

ANINDA HiZMET

Zafer Türk Mutfağı Müdürü
Muhammet Emin Ekici, Zafer
Türk Mutfağı olarak alo paket
servisinde motorize ekibi
sayısının artırıldığını söyledi.
Korona virüs mücadelesinde
Zafer Türk Mutfağı olarak
gereken tedbirleri aldıklarını
dile getiren Ekici, “Yozgat’ın
Lezzet Durağı Zafer Türk

Mutfağı olarak, ülkemizin
korona virüs mücadelesinde
ilk günden itibaren hem
dezenfekte çalışmalarını
eksiksiz yerine getirerek
hem de ‘Alo Paket Servisi’
uygulamasını hayata geçirerek
gerekli alt yapıyı oluşturduk"
ifadelerini kullandı.
>> 2'DE

BiR DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜ ARKADAŞLARI ANLATTI

BORSA’DAN ÜYE ZiYARETi
Yozgat Ticaret Borsası, 2020
yılının ilk çeyreği için planladığı üye
ziyaretlerini tamamladı. >> 8'DE

Bilal Şahin’den

Anlamlı Bağış

Yozgat'ta eğitim
başta olmak üzere çok
sayıda hayır hizmetinde
bulunan Hayırsever İş
Adamı Bilal Şahin,
Bozok Üniversitesi
Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi’ne
tıbbi ürün
desteği verdi.
>> 8'DE

Sorgun Belediyesi'nden

Madenciler Anıtı
Sorgun Belediyesi,
ilçeye madenci anıtı
yaptırdı. 6'DA

VEFATININ
11. YILINDA
MUHSiN
YAZICIOĞLU!

Türk siyasetinin ülkemize kazandırdığı önemli dava adamlarından, Büyük Birlik Partisi’nin
merhum genel başkanı, Şehit Muhsin Yazıcoğlu, vefatının 11’inci sene-i devriyesinde anılıyor.
YAZI DİZİSİ BAŞLATIYORUZ
Vefatının 11. Yılında
Muhsin Yazıcıoğlu Özel
Röportajı ÇamlıkTV'de
bu akşam saat 20:00'da
izleyebilirsiniz

Biz de Yozgat Çamlık Medya Grubu olarak
“Muhsin Yazıcıoğlu”nu anlatan özel yayınlar
hazırladık. Sadece siyasi kimliğini değil
örnek hayatını da anlatan röportajlarımızı
Çamlık TV ve Çamlık Gazetesi’nde
bulanacaksınız.
Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da şaibeli
bir şekilde helikopterin düşmesi sonucu
yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu’nun 11.
ölüm yıldönümü. Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık
1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı
köyünde doğdu.
Türk siyasi hayatının önemli isimleri
arasında yer alan, 1993'te Büyük Birlik
Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun
hayat hikayesi, Yozgat’ta yaşayan dava
arkadaşlarının Muhsin Yazıcıoğlu ismine dair
açıklamalarını, özel röportajlarımızı sizlerle
paylaşacağız.
>> 3'TE

Sorgun’da günde Jandarma vatandaşın yanında
500 maske üretiliyor

Dünya ve Türkiye’yi etkisi altına
alan korona virüs salgını nedeniyle
özellikle tıbbi malzemelerin
temininde sıkıntı yaşanmaya
başladı. Sorgun İlçesi’nde de
bu eksikliğin giderilmesi için
çalışmalar başladı. >> 3'TE

Yozgat Valiliği bünyesinde
kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu”
kapsamında, 65 yaş ve üzeri, kronik
rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları
Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı
tarafından karşılanıyor. Askerler,
vatandaşların ihtiyaçlarını evine
götürüyor. >> 4'TE

GÜNCEL
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25 Mart 2020 Tarihe Not Düşüyoruz!

AHMET
SARGIN
2019 Yılı Aralık
ayı başlarında Çin’in
Vuhan kentinde baş
gösteren Corona Virüsü ( Koronavirüs) -Covid-19 olarak adlandırılan salgın hastalığı
ani ölümlerle başlayıp
toplu ölümlere dönüşünce tüm dünyanın
dikkatini çekmeye
başlamıştı.
Bizler de bir müddet bunu televizyonlardan izleyip tedirgin
olmaya başladık.
Çoğumuz ne oluyor?
Telaşındaydı, ibretle ve hayretle izleme-

ye devam ettik.
Bulaşı bir hastalığın
başlamış olduğunu
anlıyor; ancak bizlere
kadar ulaşmaz diye
düşünüyorduk.
Ne yazık ki, insan
ölümleri sokaklara ve
caddelere kadar taşıp
bütün dünyayı hayretler içinde bıraktı!..
Artık seyretmekte
kalmıyor, bu işin sonu
nereye varacak diye
merak ediyorduk.
Çoğumuzun ilk defa
karşılaştığı bir felaket
haberiydi bu..
2020 Ocak, Şubat
aylarında Çin’in diğer
şehirlerinde ve çevre ülkelerde hastalık
kendini göstermeye
devam etti.
Çok geçmeden de
Türkiye’yi çepeçevre
sardı ve ülkemizde de
bir tedirginlik başladı.
Daha sonra Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasına ulaştığını

duyunca iyice tedirgin
olduk ve huzursuzluk
duymaya başladık.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ın bizde
vaka yok ama her
an olabilir açıklaması
geldi ardından.
Artık ölümler her
ülkede artıyor; vaka
sayıları da katlayarak
devam ediyordu.
Çin geride kalmış,
Koronovirüs tüm
Avrupayı tehdit eder
hale gelmişti.
Şimdilerde 170
ülkede yüz binlerce
vakadan ve onbinlerce
ölümden söz eder hale
geldik.
Bu sayıların yüz
binleri bulması ve
salgının tüm dünyaya
yayılması artık kaçınılmaz halde !..
Asrımızı tehdit eden
Koronovirüs salgının
ne kadar süreyle devam edeceğini, vakıa
ve ölümlerin kaçı bu-

lacağını tahmin edebilmekte zorlanıyoruz
artık.
Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika ülkelerinde virüse karşı top
yekün bir savaş başladı, polis ve askerler
sahaya indi. Yasaklar
birbirini takip etti;
Kısmı yasaklardan
sonra bir çok ülkede
Sokağa çıkma yasağı
ilan edildi.
İnsanlık artık küçük
bir virüse karşı tüm
imkanlarıyla savaşıyor, hatta çaresiz
kalıyordu! Virüsün
yayılmasını önlemek
neredeyse imkansız
hale gelmişti...
“Sokağa çıkma,
evinde kal!” Uygulaması başlayalı şimdi
herkes evinde zorunlu
nöbet tutuyor; virüsün bulaşmaması için
çareler aranıyor.
Okullar tatil, camiler kapalı, Cuma

ve Kandil geceleri de
dahil halk camilere
gidip cemaatle namaz
kılamıyorlar.
İlk kez bu akşam
Türkiye de yatsı ezanı
sonrası minarelerden
toplu dualar yapıldı,
biz de evlerimizden
amin dedik! Bir çok
ilde halk balkonlara
çıkıp bu duaya amin
dediler...
Şimdilerde Türkiye ve tüm dünyaya
Koronovirüsü tehdidi
hakim! Korku var,
endişe var, acaba ne
olacak bekleyişi var?
Psikolojimiz bozuldu
diyenler, evlerinde
duramayanlar, bu işin
sonu nereye varacak
diyenler umut telaşında!.. Bütün ülkeler
çare, çözüm, ilaç ve
aşı derdinde! İnsanların birbirine yaklaşması, tokalaşması,
yakınında bulunması,
misafirliğe gitmesi ve

Sokağa çıkması yadırganıyor artık! Herkes
virüs taşıyan potansiyel bir tehlike konumunda!
Koronovirüs öncesi
zalimler devrede idi,
savaşlar, bombalar,
katliamlar ve tehditler
son safhadaydı. Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan ve İran’dan
kaçan insanlar evlerini, yurtlarını ve yuvalarını terketmiş naylon
barakalarda aç, sefil
ve insanlıktan uzak
bir yaşam sürmekteydiler. Mülteci duruma
düşen göçmenler
denizlerde boğuluyor, botları batırılıyor,
sınır boylarında aç ve
susuz bırakılıyorlardı. Çocuklar, yaşlılar,
kadınlar ve kızlar
acımadan katlediliyor,
başlarına bombalar
yağdırılıyordu!..
Ahlaksızlık mı?
Anlatmak mümkün

değil: ahlaksızlık
çığırından çıkmış,
gökteki melekleri de
ağlatıyordu!.. Mazlumum gözyaşları ve
feryatları göklere
ulaştı!.. Diyeceğimiz o
ki: Virüs müdür, ilahi
uyarı mıdır, felaket
midir yoksa mazlumun ahımıdır Rabbimize malum amma;
2020 başı tarihe not
düşürecek bir zaman
dilimini geldi! Emin’im
yazılacak, çizilecek ve
20. Asra damgasını
vuracak bir felaketi yaşıyoruz! Allah
sonumuzu hayreylesin
ve tüm insanlığın bu
felaketten kurtuluşunu
nasip eylesin! Tarihe not düşüyoruz!..
Unutulmayacak ve
hafızalarda yer edecek
günleri yaşıyoruz...
Rabbim hakkımızda
hayırlı eylesin ve bütün insanlığı acı felaketlerden korusun!..

ALO PAKET’LE ANINDA HiZMET

Zafer Türk Mutfağı Müdürü Muhammet Emin Ekici, Zafer Türk Mutfağı
olarak alo paket servisinde motorize ekibi sayısının artırıldığını söyledi.

Alo Gimat’la
siparişler kapıda
Korona virüs
mücadelesinde Zafer Türk
Mutfağı olarak gereken
tedbirleri aldıklarını dile
getiren Ekici, “Yozgat’ın
Lezzet Durağı Zafer Türk
Mutfağı olarak, ülkemizin
korona virüs mücadelesinde
ilk günden itibaren hem
dezenfekte çalışmalarını
eksiksiz yerine getirerek
hem de ‘Alo Paket Servisi’
uygulamasını hayata
geçirerek gerekli alt yapıyı
oluşturduk. Devletimizin
restoranlara genelge ile
bildirmesinin ardından masa
servisini tamamen kaldırıp
motorize ekiplerimizin
sayısını artırdık ve (0354)
333 33 33 numaralı telefonla
siparişlerinizi almaya
başladık. Restoranımızın

sahibi Zafer Özışık Bey’in
talimatları doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar kapsamında
Motorize Paketleme olmak
üzere geniş bir kadro
oluşturduk” dedi.
PERSONELLERİ İŞTEN
ÇIKARTMADIK
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Özışık’ın talimatı
ile hiçbir personeli bu
zorlu süreçten işten
çıkarmadıklarını belirten
Ekici, “Çalışanlarımızla
hem süreci en verimli
şekilde atlatmak hem de
devletimiz-milletimizle
birlikte korona virüsle
mücadele etmek adına
elimizden geleni yapıyoruz.
(0354) 333 33 33 numaralı
sipariş hattını arayan her

Şimdikapıda.com sanal
alışveriş sistemi ile ilgili bilgi
veren Gimat Marketler Zinciri
Yönetim Kurulu Üyesi Furkan
Özışık, 665 yaş üstü, kronik
rahatsızlığı bulunanlar, engeli
olanlar veya herhangi bir
şekilde evinden dışarı çıkmak
istemeyenler için “Alo Gimat”
hattını kurduklarını söyledi.
Korona virüsle mücadele
kapsamında yenilikler
yaptıklarını dile getiren Özışık,
“İlk başlarda açtığımızda
ekibimiz sınırlıydı. Sınırlı
derken bir araç 3 kişi
çalışıyordu. Şu anda 4
tane lojistik aracımız ve 14
personel ile hizmet veriyoruz.
Siparişlerimizde zaman
zaman aksamalar oluyor.
Sebebi ise son zamanlarda
yaşanan pandemiden dolayı
aşırı bir yoğunluk var. Çünkü
müşterilerimiz mağazalarımızı
ziyaret ederken tedirginlikle
ziyaret ediyor. Bu yüzden

ile çalışıyor. Bu süreçte
bizleri yalnız bırakmayan
siz Kıymetli Müşterilerimize,
her zaman yanımızda olan
Zafer Türk Mutfağı sahibi
Zafer Özışık Bey’e ve özverili
bir şekilde görevini yerine
getiren mesai arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
Sizler bizi (0354) 333 33
33 numaralı telefondan
aradığınızda bizler sizlere
zamanında en lezzetli
yemekleri ulaştırmanın
gayreti ile görevimizi yerine
getirmeye çalışıyoruz.
İnşallah bu süreci hep
birlikte atlatacağız ve
bundan sonra da korona
virüs mücadelesinde
devletimizin, milletimizin
yanında olacağız” diye
konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

müşterimizi, restoranımızda
konuk ettiğimiz, ev sahipliği
yaptığımız masa servisindeki
hassasiyet ve özenle
karşılıyoruz. Ekiplerimiz
Zafer Türk Mutfağının
lezzetini sunmanın yanı
sıra, servisleri Yozgat’ın
her köşesine zamanında
ulaştırmanın gayreti ile
çalışıyor. Biz gayretimizi
ortaya koyuyoruz takdir
Allah’tan diyoruz” ifadelerine
yer verdi.
GÖREVİMİZİ ÖZVERİ
İLE YERİNE GETİRİYORUZ
Ekici, personelin
görevlerini büyük bir
özveri ile gerçekleştiğini
belirterek, “Motorize
ve mutfak ekiplerimiz
görevlerini büyük bir özveri
ile yerine getirmenin gayreti
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sanal mağazaya büyük bir ilgi
var” dedi.
EKİBİMİZİ
GÜÇLENDİRDİK
Özışık, lojistik kadrolarını
da güçlendirdiklerine
değinerek, “Her geçen gün
ekibimizi güçlendirip lojistik
kadromuzu da güçlendirerek
siparişlerimizi hızlı bir şekilde
ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bugün itibari ile de 65 yaş
üstü ve kronik hastalıkları
olanlara “Alo Gimat” hattımızı
kurduk. Bunu bir sosyal
sorumluluk projesi olarak
görüyoruz. Sipariş miktarı
veya adeti önemli değil.
Evden çıkamayan yaşlı
amcalarımızı ve teyzelerimizi
Alo Gimat ile irtibata geçtikleri
takdirde siparişlerinizi
yönlendireceğiz. Onlar yeter
ki evden çıkmasın. Evde
kalsın. Biz onların siparişlerini
getireceğiz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Alış: 509,57
Satış: 521,42

DOLAR

Alış: 6,52
Satış: 6,53

CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ

14/4
11/3
8/2
8/1

ESENTEPE
ECZANESİ
DAMLA ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah.Serpil
Akdağ Cad. No:5/A

TEL: 212 19 87

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 7,03
Satış: 7,05

Çeyrek Altın

13/2

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:03 06:27 12:51 16:21 19:06 20:24

Dava adamı olmak…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Bir dava adamını
hele hele ömrünü vatanı, milleti ve değerleri uğruna karşılık

beklemeden vakfetmiş bir dava adamını
anlatmak kadar zor
ne olabilir.
Peşinen kelimelerimin yetersizliği, kifayetsizliği adına özür
diliyorum.
Onu, dava arkadaşları Çamlık TV ve
Çamlık Gazetesi anlattı.
Ben ise bu gün
dava adamlarının
ruhumuza nakşettiği mana ve güzelliği

yüksek sesle dile getirmeye gayret edeceğim.
***
Muhsin Yazıcıoğlu…
Vatan, millet ve
değerler uğruna feda
edilmiş bir ömrü timsal ediyor.
Serden geçenlerin
yolunda yürümek…
O cesareti her
şeye ama her şeye
rağmen gösterebilmek.
Muhsin Yazıcıoğlu,

vefatının 11. Yılında
hem fikirleri ile yaşayan gönül eri.
Bir türlü sonuca
kavuşmayan elim
kaza (!) ile gündeme
gelen bir siyasi parti
lideri, bir vatandaş,
bir dava adamı…
Maalesef, vefatının
ardından geçen 11
yıl kazanın şaibelerini
silip atmak bir tarafa, soru işaretlerinin
büyümesine neden
oldu.

Mahşere kalmadan
o kazanın aydınlatılması devletin üzerine
çok önemli bir sorumluluk olarak kalacaktır.
Muhsin Yazıcıoğlu,
bir Anadolu yiğidiydi.
Yoklukla yoğrulmuş ömrünü davaya
adamış, inanmışlık ve
çile adına adı konulmamış bir vefa.
Bu gün Muhsin
Yazıcıoğlu, manevi
dünyası ile gençlere

sunulacak çok önemli
bir örnek.
İnsanlığın manevi
dünyasına yol gösterecek bir kılavuz olması, tartışmasız ve
karşılıksız vatan aşkı
Muhsin Yazıcıoğlu ismini ölümsüz kılıyor.
İnsanlık her dönem varlığını yansıtan, benliğini bulduğu
bir örneğe, yol göstericiye ihtiyaç duydu.
İnsanlığın ihtiyaç
duyduğu bir isim oldu

Muhsin Yazıcıoğlu.
Onu anlatmak için
sözlerimin yeterli
gelmeyeceğini biliyorum.
Muhsin Yazıcıoğlu
ve onun gibi ömrünü
Allah, vatan ve millet yoluna vakfetmiş
gönül erlerini rahmet
ve dua ile yad ederken, toplumun bu
tür dava adamlarını
dünya döndükçe yaşatacağını belirtmek
istiyorum.

BiR DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜ ARKADAŞLARI ANLATTI

VEFATININ 11. YILINDA

Yenifakılı'da
tedbirler artıyor
Yenifakılı Belediyesi de Dünya ve
Türkiye’yi etkisine alan korona virüs
salgınına karşı tedbirlerini artırmaya
devam ediyor.
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner
Yalçın, bu kapsamda 50’den fazla icra
işlemini durdurmaya karar verdiklerini
söyledi. Yine 60 yaş üstü abonelerin
sularının belediyeye gitmeden
yüklenmeye başlayacağını dile
getiren Başkan Yalçın, “60 yaş üzeri
vatandaşlarımızın ilaçları belediyemize
eczaneden alınıp kendilerine
getirileceklerdir. Yine 60 yaş üzeri her
hemşehrimizin evi istenmesi halinde
ilaçlanacaktır” dedi. Eda DEMİREL

MUHSiN
YAZICIOĞLU!

Türk siyasetinin ülkemize kazandırdığı
önemli dava adamlarından, Büyük
Birlik Partisi’nin merhum genel başkanı,
Şehit Muhsin Yazıcoğlu, vefatının 11’inci
sene-i devriyesinde anılıyor.

Vefatının 11. Yılında
Muhsin Yazıcıoğlu Özel
Röportajı ÇamlıkTV'de
bu akşam saat 20:00'da
izleyebilirsiniz

Sorgun’da günde
500 maske üretiliyor

Dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan
korona virüs salgını nedeniyle özellikle
tıbbi malzemelerin temininde sıkıntı
yaşanmaya başladı. Maske, dezenfektan,
eldiven gibi ürünler son zamanlarda
en büyük rağbet alan malzemelerden.
Sorgun İlçesi’nde de bu eksikliğin
giderilmesi için çalışmalar başladı.
Sorgun İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve
Halk Eğitim Merkezi İş birliğinde maske
üretimi yapılmaya başlandı. Sorgun İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, “Sağlık
çalışanlarına destek amacı ile Sorgun İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi
Merkezi iş birliği ile üretimine başlanan
maskeler günlük 500 adet olacak şekilde
teslim edilmektedir” dedi. Eda DEMİREL

Biz de Yozgat Çamlık
Medya Grubu olarak
“Muhsin Yazıcıoğlu”nu
anlatan özel yayınlar
hazırladık. Sadece
siyasi kimliğini değil
örnek hayatını da
anlatan röportajlarımızı
Çamlık TV ve
Çamlık Gazetesi’nde
bulanacaksınız.
Kahramanmaraş’ta
25 Mart 2009’da şaibeli
bir şekilde helikopterin
düşmesi sonucu
yaşamını yitiren Muhsin
Yazıcıoğlu’nun 11. ölüm
yıldönümü. Muhsin
Yazıcıoğlu, 31 Aralık
1954'te Sivas'ın Şarkışla
ilçesine bağlı Elmalı
köyünde doğdu.
Türk siyasi hayatının
önemli isimleri
arasında yer alan,
1993'te Büyük Birlik
Partisi'ni (BBP) kuran
Muhsin Yazıcıoğlu'nun
hayat hikayesi,
Yozgat’ta yaşayan dava
arkadaşlarının Muhsin
Yazıcıoğlu ismine dair
açıklamalarını, özel
röportajlarımızı sizlerle
paylaşacağız.
ÇAMLIK TV’YE

ANLATTILAR
BEYDER Başkanı
Aydoğan Bilir ve Yozgat
Bozok Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dr. Öğretim
Üyesi Recep Temel,
Muhsin Yazıcıoğlu’nu
Çamlık TV’ye anlattılar.
Merhum
Yazıcıoğlu’nun dava
arkadaşı, gönül dostu
olan Bilir ve Temel’le
yaptığımız özel röportajı
bu akşam saat 20.00’e
Çamlık TV ekranlarında
izleyeceğiniz gibi,
Çamlık Gazetesi’nde de
yazı dizisi şeklinde de
bulacaksınız.
DR. MEHMET
GÜNEŞ’TEN
ÖZEL YAZI
Ayrıca Ülkücü davanın
önemli isimlerinden
Dr. Mehmet Güneş de
“Vefatının 11. Yılında
Muhsin Yazıcıoğlu” yazı
dizisinde özel yazısı ile
yer alacak.
MUHSİN
YAZICIOĞLU KİMDİR?
Muhsin Yazıcıoğlu,
1954 yılında Sivas’ın
Sarkışla ilçesi Elmalı
Köyü’nde bir çiftçi

ailesinin oğlu olarak
doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Şarkışla’da
yaptı.
Yüksek öğrenimini
yapmak üzere 1972’de
Ankara’ya geldi.
Üniversite tahsilini,
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’nde
tamamladı.
1968’de cemiyet
(dernek) çalışmalarına
başladı. Şarkışla’da
Genç Ülkücüler
Hareketi’ne katıldı.
Ankara’ya geldikten
sonra ise, Ülkü Ocakları
Genel Merkezi’nde
görev yapmaya
başladı. Sırasıyla;
Ülkü Ocakları Genel
Başkan Yardımcılığı ve
Ülkü Ocakları Genel
Başkanlığı yaptı. (197778).
1978’de faaliyete
geçen Ülkücü Gençlik
Derneği’nin kurucu
Genel Başkanı oldu. 1980
yılına kadar MHP’de
Genel Başkan Müşavirliği
görevinde bulundu.
12 Eylül 1980’de
yapılan askeri darbenin
ardından, MHP ve

Ülkücü Kuruluşlar Davası
sanığı olarak cezaevine
konuldu. 5,5 yılı hücrede
olmak üzere 7,5 yıl
Mamak Cezaevi’nde
kalan Muhsin Yazıcıoğlu,
7,5 yıl cezaevinde kaldığı
bu davadan herhangi bir
ceza almadı.
Cezaevinden çıktıktan
sonra, mağdur olmuş
ülkücülere ve onların
ailelerine yardım
amacıyla kurulan Sosyal
Güvenlik ve Eğitim
Vakfı’nın başkanlığını
yaptı. 1987’de arkadaşları
ile birlikte MÇP’de
siyasete girdi. MÇP’de
Genel Sekreter
Yardımcılığı görevinde
bulundu.
1991 genel
seçimlerinde üç
partinin oluşturduğu
ittifak bünyesinde,
milletvekili adayı oldu.
“O, inançlarınızı Meclis’e
taşıyacak” sloganıyla,
Sivas’tan milletvekili
seçildi. 1992 yılı
Temmuz ayında, “içinde
bulunduğu partinin siyasi
anlayışıyla uyuşamadığı
için” bir grup arkadaşı ile
birlikte MÇP’den ayrıldı.

29 Ocak 1993 tarihinde
büyük birlik partisi
kuruldu ve bu partinin
genel başkanlığına
seçildi.
24 Aralık 1995’te
yapılan erken genel
seçimlerde ANAP-BBP
ittifakından 20. Dönem
Sivas milletvekili olarak,
yeniden meclise girdi.
28.02.1996 tarihinde
ANAP’tan istifa ederek,
BBP’ye döndü.
26 Nisan 1998’de
yapılan 3. Büyük
Kurultay’da, 8 Ekim
2000 tarihinde yapılan
4. Büyük Kurultay’da, 2
Haziran 2002 tarihinde
yapılan 1. Olağanüstü
Büyük Kurultay’da,20
Temmuz 2003 tarihinde
yapılan 5. Olağan
Büyük Kurultay’da,30
Nisan 2006 tarihinde
yapılan 6. Olağan Büyük
Kurultay’da ve 15 Nisan
2007 2.Olağanüstü Büyük
Kurultayda tekrar BBP
Genel Başkanlığına
seçilmiştir.
22 Temmuz Erken
Genel seçimlerinde
BBP’nin seçimi protesto
etmesi sebebiyle
partisinden istifa ederek
Sivas’tan bağımsız
milletvekili adayı olup 23.
dönem milletvekilliğine
seçilmiştir. Daha
sonra BBP’ye katılarak
TBMM’de Büyük Birlik
Partisi Sivas Milletvekili
olarak BBP’yi Meclis’te
temsil etmiştir. 19
Ağustos’ta yapılmış olan
BBP’nin 3.Olağanüstü
Büyük kurultayında tekrar
Genel Başkan olmuştur.
Muhsin Yazıcıoğlu,
evli ve iki çocuk
babasıydı.
Tarık YILMAZ
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Hayatlarının kumarı oldu
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde
iki farklı adrese düzenlenen
kumar operasyonunda, kumar
oynadıkları tespit edilen 11
kişiye 13 bin 475 TL para cezası
uygulandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Ekipleri ile Sorgun
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Sorgun’da iki farklı adreste
sağlıksız koşullarda bir araya
gelerek kumar oynaya kişilerin
olduğu ihbarını aldı. Bunun
üzerine belirlenen adreslere
operasyon düzenlendi. Kumar
oynarken suçüstü yakalanan;
M.A, M.Ç, F.T, A.G, K.K, S.S, H.A,
Y.B, R.Ö, İ.E. ve A.A'ya kabahatler
Kanunu'na göre kişi başı bin
225 lira olmak üzere toplamda
13 bin 475 lira idari para
cezası kesildi. Polis merkezine
götürülen şahıslar hakkında
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında alınan tedbirlere
aykırı davrandıkları gerekçesiyle
de adli işlem başlatıldı. İHA

Jandarma vatandaşın yanında
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri vatandaşların talepleri
doğrultusunda destek olmaya devam
ediyor. Yozgat Valiliği’nden yapılan
açıklamada, Yozgat Valiliği bünyesinde
kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu”
kapsamında, 65 yaş ve üzeri, kronik
rahatsızlığı bulunan ve desteğe
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza talepleri
doğrultusunda Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yardım
edilmektedir! ifadesi kullanıldı.
Haber Merkezi

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
YOZGAT MERKEZ 7-8 HEKİMLİK ASM+TSM HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
Yozgat Merkez 7-8 Hekimlik ASM+TSM Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN: 2020/165381
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
b) Adresi: ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI No:12 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542121048 - 3542121257
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Yozgat Merkez 7-8 Hekimlik ASM+TSM Hizmet Binası Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Yozgat Merkez 7-8 Hekimlik ASM+TSM Hizmet Binası; 705,3 m² toplam inşaat alanlı ve Z+1 katlı olup betonarme karkas yapım tekniği ile yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Medrese Mah. 327 Ada 26 Parsel Merkez/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.04.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

PERSONEL iLANI
Web Tasarımı
&
Grafik Tasarım
konusunda çalışma
arkadaşları
arıyoruz.
www.dermodi.com

Telefon: 0532 420 97 17

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri
ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale
konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
											(İ-21)
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

Nimetlerden
mahrum
kalmanın
sebebi

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

böyle olmaktan korusun!”
KUL HAKLARINA
RIAYET ETMEYENI
KIMSE SEVMEZ
Evliya zâtları herkes
seviyor da, biz birbirimizi
niçin sevemiyoruz? Neden
Hak teâlâdan yüz çevikalplerimiz kırılıyor, birbirenlere verilen dünyalıklar, rimizden çok sıkıntı çekihep haraplıktır, felakettir...
yoruz? Bunların sebebi, kul
İnsanlardan bazılarının,
hakkına riayet etmemek ve
Allah tarafından gönderilen haramlardan sakınmamaknimetlere kavuşamamasıtır. Allahü teâlâ, günahları
nın sebebi ne olabilir?
ikiye ayırmıştır:
Konu ile alakalı olarak
Birisi, kendisiyle kulları
İmâm-ı Rabbânî hazretleri,
arasındaki günahlardır.
Muktûbât kitabında, bir
İkincisi de, kulların birtalebesine hitaben buyurubiri arasındaki günahlardır.
yor ki:
Bunlara “kul hakları” diyo“Allahü teâlânın feyizleruz. Cenâb-ı Hak, kendisiyri, nimetleri, ihsanları, yani
le kulu arasındaki günahları
iyilikleri, her an, insanların
affeder veya cezalandırır.
iyisine, kötüsüne herkese
Bu, Rabbimizin bileceği
gelmektedir.
iştir, ama kullar arasındaki
Herkese mal, evlat,
günahlarda mutlaka adalet
rızık, hidayet ve daha her
olacaktır. Yani ahirette kul
iyiliği fark gözetmeksizin
haklarından herkes hesaba
göndermektedir.
çekilecektir. Peygamber
Kullarının günahlarını
efendimiz buyuruyor ki:
yüzlerine vurmuyor. Ken(Âhirette sırât köprüdisine karşı gelenlerin,
sünde her Müslümana yedi
günah işleyenlerin rızıkları- sual sorulacaktır: Birincisi
nı kesmiyor.
imandan, ikincisi namazDünya için çalışanlara
dan, üçüncüsü oruçtan,
karşılıklarını, fark gözetdördüncüsü hacdan,
meksizin veriyor.
beşincisi zekâttan, altıncıFark, bunları kabulde,
sı gusülden sorulacaktır.
alabilmekte ve bazılarını da Yedinci suale gelince,
alamamak suretiyle, insanPeygamberler bile mâsum
lardadır.
oldukları hâlde, bu sualden
Nitekim güneş, hem
korkarlar. O da kul hakkıçamaşır yıkayan adama,
dır.)
hem de çamaşırlara, aynı
Bir kimse, Peygamberleşekilde, parlamakta iken,
rin yaptığı ibadetleri yapsa,
adamın yüzünü yakıp karar- fakat üzerinde başkasının
tır, çamaşırlarını ise bebir kuruş hakkı bulunsa,
yazlatır. Güneş, elmaya ve
bu bir kuruşu ödemedikçe,
bibere aynı şekilde parladı- Cennete giremez. İşte, kul
ğı hâlde, elmayı kızartınca
hakkının önemini bilip buntatlılaştırır; biberi kızartınca dan sakınan bir Müslüman,
acılaştırır. Tatlılık ve acılık
kesinlikle tartışmaya girehep güneşin parlaması ile
mez, kavga edemez, kalp
ise de, aralarındaki fark,
kıramaz. Çünkü kul hakgüneşten değil, kendilerin- kından korkar. Hele kalp
dendir.
kırarak kul hakkına girmek,
İnsanların, Allahü teâlâçok büyük günahtır. Bunun
dan gelen nimetlere nail
için Peygamber efendimiz
olmamaları, Ondan yüz
buyuruyor ki:
çevirdikleri içindir.
(Bir müminin kalbini
Yüz çeviren, elbette bir
kırmak, 70 defa Kâbe’yi yıkşey alamaz. Ağzı kapalı bir
maktan büyük günahtır.)
kap, nisan yağmuruna elÂriflerin ışığı, velîlerin
bette kavuşamaz. Evet, yüz
önderi, İslâmın bekçisi ve
çeviren birçok kimsenin,
Müslümânların baş tâcı
nimetler içinde yaşadığı
İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i
görülüp, mahrum kalmaFârûkî Serhendî hazretleri
dıkları zan olunuyor ise de, bir mektubunda bakın ne
Yeni Şehir Hastanesi Ana Giriş
bunlarda nimet olarak göbuyuruyorlar:
Kapısı
Karşısı
ve
rülenler,
hakikatte
azab veŞOK Market
“Sakının, sakının! Kalp
KaytanMekr-i
Eczanesi
yanı çok sakının. Bir
felaket tohumlarıdır.
kırmaktan
ilâhî ile yani Allahü teâlânın
müminin kalbini kırmak,
YOZGAT
aldatarak, nimet şeklinde
70 kere Kâbe’yi yıkmaktan
gösterdiği musibetlerdir.
daha büyük günahtır. Bizim
O kimseleri harap etmek dînimizde, kâfirlikten sonra
ve daha ziyade azıp, saen büyük günah, kalp incitpıtmaları içindir. Nitekim,
mektir.”
Mü’minûn suresinin 56.
İslâmın emir ve yasaklaâyetinde mealen, (Kâfirler,
rını anlatan (Fıkıh) kitaplamal ve çok evlat gibi dünrında, (Hanımının haklarına
yalıkları verdiğimiz için,
riayet edemeyecek olan
kendilerine iyilik mi edikimse, kul hakkına giryoruz, yardım mı ediyoruz
memek için evlenmesin!)
sanıyor.
buyuruluyor.
Peygamberime inanYani kadın, esir değildir,
madıkları ve din-i islâmı
köle değildir, hizmetçi de
beğenmedikleri için, onlara değildir. Bunun için bazı
mükafat mı ediyoruz, diyor- din büyükleri, kul hakkı
lar? Hayır, öyle değildir.
geçmesin diye, kendi hanıAldanıyorlar.
mından ve hatta kendi çoBunların nimet olmayıp,
cuğundan bile, bir bardak
musibet olduğunu anlamısu istemez, kalkıp kendileri
yorlar) buyurulmuştur. O
alırdı. Bazı büyükler de,
hâlde, Hak teâlâdan yüz
emir vermemiş olmak için,
çevirenlere verilen dün(Bir bardak su verir misin?)
yalıklar, hep haraplıktır,
derler, kul hakkından çok
felakettir.
korkarlardı. Sarhoştan,
Şeker hastasına verilen
hırsızdan ve hatta yol kesen
tatlılar, helvalar gibidir.
eşkıyadan, (Evliya) olmuş,
Onu bir an evvel helake sü- fakat gönül incitenlerden
rükler. Allahü teâlâ, bizleri, evliya çıkmamıştır.

HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

BASSAGLIGI

Son Başbakanımız, TBMM eski Başkanımız, Sayın BİNALİ YILDIRIM
Beyefendinin Kayınvalidesi HAVVA YILDIRIM'ın Allah'ın rahmetine
bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan RahYILMAZ kavuştuğunu
PETROL öğrenmişKöseoğlu
Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
met
dilerim.
Mekanı
Cennet
olsun.
Sayın
ve kederli
0354 212
19 92 Başbakanımıza
- www.yilmazpetrol.net
KAHYA KÖYLÜLER
ailesine sabırlar dilerim

Ayhan ÇELiK

YOGSIAD ve Çelikler Şirketler Grubu Başkanı
Yerköy/YOZGAT
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Lütfen evinizde kalın..

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Tüm Dünya’yı etkisine alan virüs Türkiye’ye de geldi.
Can kayıpları yaşanırken karantinada
olan insanlar var,
yaşlılara sokağa çıkma
yasağı geldi.
Tüm dünya teyakkuzda. Bir ilaç bir,
aşı bulmak için canla
başla çalışıyorlar.

Küçük bir virüs
Dünya’yı alt üst etti.
Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok
geç kalınmış bir süreci
güzel yönetiyor.
Daha önce önlemler alınmalıydı tüm
giriş çıkışlar kapanmalıydı 21.500 kişi
Umreden döndü 3 bini
karantinada geri kalan
18.500 nerde.
Aramızda. Ama
Sayın Koca açıklamaları şeffaf paniğe yol
açmıyor, çabalıyor en
azından.
Sakin ve usturuplu.
Bilgilendiriyor açıklama yapıyor. Çabası
için teşekkür ederiz.
Sayın Bakanımıza
varolsun.

Çin’in komşusu Güney Kore virüs için çok
erken önlemini aldı
hemen giriş çıkışları
kapattı.
Yolda belde gördüğüne test yaptı evde
karantinaya aldı.
İnsanları ölü sayısı
yüzde sıfırın altında.
Almanya da erken
davrandı bilim kuruluna siyaseti karıştırmadı kendi isini yaptı
herkes işine baksın
mesajı verdi.
Demek ki neymiş
bilim ve ilim bir Ülke
için çok önemliymiş
Bilime siyaset girmemeliymiş derneklere
vakıflara aktarılan
paralar bilime de yatırılmalıymış.

Aslında biz yorduk
doğayı tabiatı evreni.
Şimdi bize bir bedel
ödetiyor evren. Yeter diyor kendine gel
diyor.
Hayvanları katlettik
ağaçları kestik toprağa nefes aldırmadık,
binalar diktik denizleri
okyanusları çevreyi
kirlettik, gökyüzünü
kirlettik.
Dünyanın en masum varlıkları olan
çocuklara el uzattık.
Anne babamızı evladımızı eşimizi sevgilimizi öldürdük.
Dünyanın sonu
geldi derken biz kendi
ellerimizle Kendi sonumuzu yazdık.
Şimdi Evren rahat-

ladı, atmosfer yenileniyor hava kirliliğinde
düşüş var.
Okyanuslar denizler
tazeleniyor. Ya biz.
Bizde yenilensek
kendimizle baş başa
kaldığımız şu günlerde
empati yapsak sevap
günahlarımızı tartsak
bakış açımızı değiştirsek saygıyı öğrensek
kırgınlıklarımızı unutsak kırdıklarımızdan
af dilesek merhameti
şefkati sarmalasak ve
bu günler geçtiğinde
yepyeni biri olarak evrene merhaba desek
ruhumuz yenilense
dinginleşse.
Kıymet bilsek.
Ben inanıyorum
yine sarıp sarmala-

yacağız birbirimizi
kucaklaşacağız.
Mutlu günlerimizde zor günlerimizde
kalabalıklaşacağız bir
kafe de çay içeceğiz
birlikte.
El ele tutuşacağız
marketlerde uzun
uzun alışveriş yapacağız asansörde yüz
yüze olacağız.
Her yere dokunup
vücudun mikroba da
ihtiyacı var diyeceğiz
korkmadan.
Komşumuza gideceğiz, işyerimize
mutlulukla gideceğiz, okul kapılarında
çocuklarımızı bekleyeceğiz, bankada sıra
beklemekten yine sıkılacağız. Tüm kalbimle

inanıyorum sağlık çalışanlarını alkışlamak
ne iyi geldi.
Hepimize moral
oldu. Polis ve Askerlerimizi de alkışladık beraberiz mesajı verdik.
Balkondan balkona uzaktan da olsa
birbirimizi görmek iyi
olduğunu görmek iyi
geldi.
Ne kıymetliymiş
meğer nefes almak
caddede gezmek
rüzgarı yağmuru karı
hissetmek kalabalığa
karışmak.
Bugünlerde geçecek ve bitecek benim
umudum var az daha
sabır güzel günler çok
yakında. Lütfen evinizde kalın..

Evde Kalın
Çağrısında Bulundu
Boğazlıyan Belediye
Başkanı Gökhan Coşar
Koronavirüs salgınına karşı
vatandaşlara evde kal
çağrısında bulundu.
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçe
Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, ilçe halkına evde
kalması çağrısında bulunarak,
biz ihtiyaçlarınıza bir telefon
kadar yakınız” dedi.
Başkan Coşar yaptığı

açıklamada; Sağlığınız için siz
evde kalın, biz ihtiyaçlarınıza
bir telefon kadar yakınız.
Su yükleme veznemiz ve
Destek Hizmeti Birimimiz
24:00’a kadar hizmetinizdedir.
Sağlık tedbirleri kapsamında
gecesini gündüzüne katarak
çalışan mesai arkadaşlarıma
yürekten teşekkür ediyorum”
diye ifade etti.
Tarık YILMAZ

Sorgun Belediyesi'nden

Madenciler Anıtı

Seçildiği günden itibaren çalışmalarına ara vermeden devan eden Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut
Ekinci, Sorgun’un cadde ve sokaklarının yanı sıra kavşaklarını da güzelleştirmeye devam ediyor.
Seçildiği günden itibaren
çalışmalarına ara vermeden devan
eden Sorgun Belediye Başkanı M.
Erkut Ekinci, Sorgun’un cadde ve
sokaklarının yanı sıra kavşaklarını da

güzelleştirmeye devam ediyor. Başkan
Ekinci’nin yaptığı çalışmalar Sorgun
halkı tarafından beğenilmeye devam
ediyor. Sorgun Mermerciler Kavşağına
Madenciler Anıtı yerleştirildi.

Evde Kal Gıda

Ayrıca Cumhuriyet caddesi yol
taşları sökülmeye başlandı. Yapılan
çalışmanın ardından vatandaşlar sosyal
medya üzerinden beğenini sundu.
Tarık YILMAZ

Belediye Personelinden

Alkışlanacak Hareket

Paketin Bizden
Akdağmadeni Belekcehan
Belediyesi “Evde Kal
Belekcehan Gıda Paketiniz
Bizden” parolasıyla
Belekcehan halkını
koronavirüs salgınına karşı
koruyarak 65 yaş üstü, kronik
rahatsızlığı olan vatandaşların
evde kalmalarını sağlıyor.
Akdağmadeni Belekcehan
Belediye Başkanı Şahin
Arısoy yaptığı açıklamada;
“Koronavirüs salgınına

karşı seferberliğimiz devam
ediyor. Kasabamızda
hizmete ve ihtiyacı olan
ailelere yardım çalışmalarını
sürdürüyoruz.
Koronavirüs eylem
planımızda belirtiğimiz
gibi Sokağa çıkmaları
kısıtlanan 65 yaş üstü , kronik
rahatsızlığı olan ve yardıma
ihtiyacı bulunan 190 aileye
gıda yardımı yapıyoruz” dedi.
Tarık YILMAZ

Çayıralan
İlçesine bağlı

Şefatli'de vatandaşın

yüzü gülüyor
Yozgat’ın Şefaatli İlçe
Belediyesi koronavirüs
salgını nedeniyle
evlerinden çıkmayan 65
yaş üstü vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Şefaatli İlçe Belediye
Zabıta ekipleri koronavirüs
neden ihtiyacını biz
getirelim projesi
kapsamında 65 yaş üzeri
kronik rahatsızlığı olan
ve engelli vatandaşların

alışverişlerini evlerine
teslim ediyor.
Tarık YILMAZ

Konuklar Belde
Belediyesi 65 yaş
üstü yardıma muhtaç
vatandaşların hizmeti
ayaklarına götürerek
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Konuklar Belde
Belediyesi koronavirüs
salgını sonrası 65 yaş
üstü vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye personeli
de bu çalışmalara
örnek oluyor Belediye
personellerinden
Hacı Bektaş ve Yusuf
Karaca Karakışla
köyünde yaşayan
Şerife Lök teyzenin
gıda ihtiyacını
karşılayarak örnek bir
davranış sergiledi.
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Benide Çağırırsanız Bu Sabah Köyde Ne Yiyeceğinizi Öğretirim

ÖZGÜN ORHUN
ÇAKIR
Ayazı bile muhabbet ve huzur kokan
o tertemiz Yozgat
havasında uyandınız
diyelim.
Pencereden dışarıya bakınca karşı
yamaçlardan kristal
ışıltısında parlayan

alazlı kar, baharın
müjdecisi çiğdem ve
kardelenler, rengarenk türlerde yeni
açan çiçekler, en
yeşil haliyle tek-tük
çıkan otlar-bitkiler,
dallarının ucundaki
domurcuklarıyla beraber açan taze yapraklar, cömert güneşin, şakacı rüzgarın,
ala sıcaklı toprağın,
yeni erimiş bemberrak ve şırıl şırıl akan
kar sularıyla dolu
dereler hepsi birden
insana ayrı bir umut,
ayrı bir yaşam zevki
aşılar.
Bu güzel hava, o
bakir doğa, o eşsiz

özgürlük ve serbestlik
hisleri bir o kadarda
insanın iştahını açar
ki, lezzet ve bereket
dolu köy evlerinde ne
yiyeceğinize şaşarsınız.
Hadi bu sabah
kalktınız….
İsterseniz bugünkü
kahvaltı çeşitlerinizi
ben söyleyim mi?.
Kümese gidip, tavukları sakince ürküterek hollluklarındaki
taptaze yumurtalarını
alın.
Tezek yanan sobanın üstüne bir kaba
koyun onlar bi kaynasın.
Kapının önünde-

ki harmanlarda ve
sağda solda tek tük
yeni çıkan çıtlık,
tekercen, kuşkuş,
hardal, kuzu kulağı,
yemlik, madımak,
ağgıcı, uğrunnuk efelek, tohlu başı, gıcı
gıcı, gelin eli, bosdan
gözeli, gızılca vs. gibi
bu mevsimde adına
Gaba-Saba dediğimiz şifa deposu otları
toplayın ve yıkayın.
Yeni bızalamış
ineğin ağuz sütünü
biraz şekerle pişirip,
eski bızalamış ineğin
sütünü de ayrı bir
çaydanlıkla soba üzerinde kaynatın.
Akşam eşkile-

nen sütle yoğrulmuş
mayalı hamurla bol
yumurtalı, tereyağlı,
kuyruk yağlı dağrimiynen bi çörek
ettirin ve sobanın
kuzinesine sürün.
Sofrada kesinlikle guvermiş çokelik
olsun. Ayrıca sobanın
guzinesine kumpür ve
kuru soğan da atın.
Şimdi de kaynatıp,
soyduğunuz içi aynen çiğdemin sarısı
gibi olan yumurtaları
toplanan o kaba-saba
otlarla iyi bir salata
yapın.
Bol sarmısaklı, doğal pul biberli güzel
bir çaman kardırın.

Siz yıkayın, Belediye

Sobanın üzerinde
yufka ekmeği gevredin. İster guvermiş
çokelikle, ister çamanla, ister deri yoğurduyla o gevremiş
ekmeği dürüp sıcakça
yeyin.
Soframızda neler
vardı.
Taze yumurta ve
taze otlarla zenginleştirilmiş mevsim
salatası, tereyağlı,
kuruk yağlı, sütle
yoğrulmuş, kuzinede pişmiş eşgili saya
çöreği, bol sarmısaklı çaman, taş gibi
bekletilmiş deri torba
yoğurdu, guvermiş
gôo çokelik, sobada

demlenmiş çay, sobada pişmiş süt, şekerli
ağuz sütü, gevremiş
ekmek, guzineye
atılmış kelle suvan ve
kumpürler.
Hadi oturun şimdi
sofraya.
Ama hiçbir şeye
dokunmadan önce ne
yapıyorsunuz, beni
çağırıyorsunuz.
Çünkü bu lezzet ve
bereketin devamı için
yürekten şükredeceğim bir duamı alacaksınızki afiyetiniz
katlansın.
Önce gözümüz ve
gönlümüz doyacak,
sonrada bu nimetleri
midemize indireceğiz.

dezenfekte etsin!

Yozgat Belediyesi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte

çalışmalarına şehirde bulunan apartmanları ilaçlıyor.

Üç farklı döneme ait

eser ele geçirildi

Yozgat Belediyesi
Koronavirüs salgını
sonrası başlattı bahar
temizliği çalışmaları
kapsamında
vatandaşlara, siz
merdivenlerinizi
yıkayın, biz
ilaçlayalım” çağrısında
bulunmuştu. Yozgat
Belediye Başkanı
Celal Köse Yozgat
halkına teşekkür
ederek çağrısını
yeniledi.
Başkan Köse şu
ifadelere yer verdi;
“Yozgat’ımızda
başlattığımız “Büyük
Bahar Temizliği”
çalışmamıza apartman
merdivenlerini
yıkayarak destek

veren binlerce
hemşerimize tekraren
teşekkür ediyorum.
Ekiplerimizde
oluşturdukları çalışma
planı dahilinde onlarca
apartmanda ilaçlama
ve dezenfekte
çalışmalarını
sürdürüyor. Birlik
ve beraberliğin
en güzel örneğini
sergilediğimiz
bu günlerde,
henüz apartman
merdivenlerini
yıkamamış tüm
hemşerilerimize
çağrımızı yineliyorum.
Siz merdivenlerinizi
yıkayın, biz
ilaçlayalım.”
Tarık YILMAZ

Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri,
Boğazlıyan İlçesinde bir
otomobilde yaptıkları aramada
Roma, Bizans ve Selçuklu
dönemlerine ait olduğu
değerlendirilen tarihi eser ele
geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli
hakkında soruşturma başlatıldı.
Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri,
Boğazlıyan İlçesinde bir
otomobilde yaptıkları aramada
Roma, Bizans ve Selçuklu
dönemlerine ait olduğu
değerlendirilen tarihi eser ele
geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli
hakkında soruşturma başlatıldı.
Bir ihbarı değerlendiren
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı

ekipleri, Boğazlıyan İlçesinde
bir otomobilde tarihi eser
olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, olay ile
ilgili adli makamlara bilgi
verilerek bahse konu aracı
Ovakent Beldesi yol ayrımında
durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada Roma, Bizans
ve Selçuklu dönemlerine ait
olduğu değerlendirilen çeşitli
ebatlarda 122 adet mühür, takı
ve sikke ele geçirilmiştir. Ele
geçirilen malzemeler Yozgat
Müze Müdürlüğüne teslim
edilmek üzere muhafaza altına
alınırken, olayla ilgili gözaltına
alınan 4 şüpheli hakkında
soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi

Dolmuş seferleri

durduruldu!
Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs mücadelesi
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde
de en üst tedbirlerle devam
ediyor.
Daha önce Yozgat’ın
Akdağmadeni ilçe belediye
başkanlığı belediye halk
otobüslerinin işleyişini
Koronavirüs mücadelesi

kapsamında durdurduğunu
duyurmuştu.
Şimdi de Sarıkaya
Belediyesi koronavirüs
mücadelesi kapsamında
tehdit ortadan kalkıncaya
kadar Halk Otobüslerinin
seferlerinin durdurulduğunu
duyurdu.
Tarık YILMAZ
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Bilal Şahin’den
Anlamlı Bağış
Yozgat'ta eğitim başta olmak üzere
çok sayıda hayır hizmetinde bulunan
Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin,
Bozok Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’ne tıbbi
ürün desteği verdi.
Ülkemizi de etkisi
altına alan yeni tip
korona virüs (Kovid-19)
sonrasında tıbbi ürün
desteği veren Hayırsever
İş Adamı Bilal Şahin,
“ülkemizde yaşanan bu
sıkıntılı günlerden dolayı
bende bir nebze olsun
destek olmak istedim.
Bozok Üniversitesi
Araştırma Uygulama
Hastanemize 200 adet 3m
C111 maske, 1.000 adet
yüz koruyucu maske, 200
adet koruyucu gözlük,
200 adet koruyucu tulum,
200 adet el dezenfektanı,
400 adet sprey yüzey
dezenfektanı, 20 kutu
steril olmayan eldiven ve
1.000 adet bone bağışında
bulundum.
Bu süreçte sağlık

çalışanlarımıza
kolaylıklar diliyorum”
dedi.
Hastane yetkilileri
ise, “öncelikli olarak bu
zor dönemde Bilal Şahin
Bey’in sağlık çalışanlarına
verdiği desteklerden
dolayı çok teşekkür
ediyorum. Hastanemize,

ihtiyacı
olan
tıbbi ürünleri
bağışında
bulunması bizleri
onurlandırdı. Bu
bağışlarından dolayı
kendilerine çok teşekkür
ediyoruz” dediler.

BORSA’DAN ÜYE ZiYARETi
HASTANELERE
SEDYE TAKVİYESİ
Hayırsever İşadamı
Bilal Şahin, Bozok
Üniversitesi Araştırma
Uygulama Hastanesi ve
Yozgat Şehir Hastanesi’ne
Çin’den özel sedye
siparişi verdiğini söyledi.
Şahin, “Koronavirüsü
tanısın konulan hastaları
taşımak için kullanılan
özel sedye siparişini
Çin’den verdim ve
önümüzdeki günlerde
gelecek. İnşallah bu
virüse kimse yakalanmaz
temennisindeyim. Ama bu
virüse yakalanan vakalar
steril ortamda taşınacak”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

Yozgat Ticaret Borsası, 2020
yılının ilk çeyreği için planladığı
üye ziyaretlerini tamamladı.
Yozgat Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Erkekli, Genel
Sekreter Nazif Gençarslan ve
akademik danışman Dr. Mehmet
Kara ili birlikte üye ziyaretleri
kapsamında Şefaatli’yi ziyaret etti.
Borsa Başkanı Mehmet

Erkekli, 2020 yılının ilk
çeyreğinde planlanan üye
ziyaretlerini tamamladıklarını
söyledi.
Erkekli, beraberinde akademik
danışman Dr. Mehmet Erkekli
ile birlikte bu süreçte Şefaatli’de
bulunan üyelerle istişarede
bulunduklarını ifade etti.
Tarık YILMAZ

BOZOK SOSYAL TESİSLERİ & RESTAURANT

AÇILDI

✓Testi Kebabı
✓Tandır Kebabı
✓Pide Çeşitleri
✓Izgara Çeşitleri
✓Yöresel Kahvaltı
✓Yöresel Yemekler

✓Fast Food

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ / 0 (354) 333-0166
SAĞLIK, KALİTE, GÜVEN, LEZZET...

PROFESYONEL HİZMET...

bozoktesis
wwwbozoksosyaltesis.com0

