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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirdi:

‘KOBi VE ESNAFI DiNLEDiLER’
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile 81 ilde
eş zamanlı olarak KOBİ ve esnafların
sıkıntıları dinleniyor. Bu anlamda
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
Yozgat’a geldi. Durmaz, Yozgat
Milletvekili Ali Keven ile birlikte
KOBİ ve esnafın sıkıntılarını dinledi.

Keven ve Durmaz, KOBİ ve esnafın
sorunlarına ait çözüm önerilerini
oluşturdukları raporla Genel
Merkez’e bildirecek. Verilen rapor
sonunda sıkıntılara çözüm önerileri
bulunacak. Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz, KOBİ ve esnafın
sorunlarını dinlemek üzere Yozgat’a

geldi. CHP Yozgat İl Başkanlığı’nda
basın toplantısı düzenlendi. Açılış
konuşmasını Cumhuriyet Halk
Partisi İl Genel Sekreteri Serdar
Boztepe yaptı. Boztepe, esnafların
özellikle pandemi nedeniyle sıkıntı
yaşadıklarını belirtti.
>>> 3. SAYFADA

Yozgat Valisi Ziya Polat:

'Devletin tüm imkanları
Onur Kaytan’dan
anlamlı kutlama
Yozgat’ın yetiştirdiği genç
ve başarılı iş insanlarından
Onur Kaytan’dan anlamlı afiş.
Kaytan, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla Onur
Kaytan Plaza’ya Türk ve

milletine acık'
Yozgat Valisi Ziya Polat basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali
Polat, imkan oldukça her noktayı gezmeye tanımaya çalıştığını belirterek
Yozgat'ta yaklaşık 4 aydır görevde olduğunu söyledi.
ÖNLEMLERİ ARTTIRACAĞIZ
Pandemi tedbirleri hakkında bilgi veren Vali
Polat, alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığını
korumaya yönelik olduğunu dile getirdi. Polat
bazı illerde korona virüs salgınında yüzde
50 artış olduğuna ait duyumları bulunduğunu
bununla ilgili olarak önlemleri artırma adına
öğleden sonra bir toplantı yapacaklarını ifade
etti. Yozgat' a göreve geldiği 4 aydan bu tarafa
gitmediği ilçe kalmadığını anlatan Vali Polat,
vatandaşın içinde olmayı vatandaşın derdini
birebir kendisinden dinlemeyi tercih ettiklerini
kaydetti. Yozgat ile ilgili düşüncelerine değinen
Polat, iki hastanenin pandemi surecinde hiçbir
sıkıntı yaşamadığını soyledi.

Azerbaycan Bayrağı astı.
Azerbaycan’a olan desteğini
anlamlı bir şekilde gösteren
Kaytan, afişte ’29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımız kutlu
olsun’ ifadeleri yer aldı.

YAVRULARIMIZ BİZE EMANET

CAM SUYUNU
YOZGAT'TA ÜRETiYOR

4'TE

Mekanın cennet

İl Müftüsü Salih Sezik:

olsun Necati
Yozgat’ın tanınmış
ailelerinden
Yemenoğlu ailesi,
biricik evlatları 8
yaşındaki Necati’yi
kaybetmenin acısını
yaşadı. >>> 4'TE

‘ALLAH RESULÜNÜ ANLATIYORUZ’
6'DA

'Hastalıkta

birlik önemli'

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, müftü yardımcıları ve cami hocaları
tarafından Mevlidi Nebevi haftası dolayısıyla çapanoğlu Büyük
Camii cemaatine ve cadde esnafına kitap ve maske dağıttı.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, “Tek bir hedefimiz var. Allah
resulünü iyi anlamak, sonra anlatmak sonra da çocuklarımıza ve
gençliğimize Allah resulünü daha iyi tanıtmaktır” dedi. >>> 2'DE

Okullarda semptom gösteren
öğretmenlere test yapma talimatı
verdiklerini anlatan Polat," Yavrularımız
bize emanet. Onların bir sıkıntı yaşamasını
istemiyoruz.
Haftaya da 5 ve 9' lar başlayacak.
Önlemlerimizi alıyoruz. Bu dönem uzaktan
eğitim oldu ama çocuklarımızın bu farkı
ailelerinin ve öğretmenlerinin desteği ile bu
farkı kapatacağını düşünüyoruz.
Eğitim ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.
Eğitim sadece öğretmenlerin veya MEB'in
üzerine yüklenecek bir iş değil. Bu işte
topyekûn çalışmak gerekiyor.
Anne babayı bu işin içine katmamız
lazım. Annemizi okulda eğitimin içine
çekmemiz lazım. Halk eğitim kursları ile
mahalle içlerine kadar inmemiz lazım. Biz
milletimizin istediği her kursu açarız. Yeter
ki bizden istesinler" dedi. >>> 3'TE
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Evli Eşlerde Zina Suç Sayılmalıdır

AHMET
SARGIN
Türklerde zina her
dönemde suç sayılmış, cezası da ağır
olmuştur. Bunun için
eski Türkler de zinaya
rastlanmaz, zina yapan olursa cezası ağır
olarak yerine getirilirdi. Yazılı kaynaklarda
Türklerin zinadan uzak
durduğu anlatılmakta
ve zinanın büyük bir
suç olduğu ifade edilmektedir.
İslam Dininde de

evlilik bağı olmaksızın
yetişkin erkek ve kadının isteyerek yaptığı
cinsel ilişkiden doğan
ve ailenin kutsiyetini
zedeleyen zina Allah’a
ortak koşma ve insan
öldürmekten sonra en
büyük günah sayılmıştır.
Cenab-ı Hak Kur’anı
Kerim’inde buyuruyor
ki: “Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü
bir yoldur.” (İsra Suresi-Ayet 32) “Fuhşun
açığına da, gizlisine de
yaklaşmayın!” (Enam
Suresi- Ayet 151)
Peygamber Efendimiz hadislerinde buyuruyor ki: “Allah indinde
zinadan büyük günah
yoktur.”
Aman zina yapmayınız. Zinadan da, diğer
cinsi haramlardan da
kaçının. Şu gerçeği çok

iyi bilesiniz : Cinsi haramlardan korunan kişi
cennetliktir.”
“Zinanın yaygınlaşarak açığa vurulduğu
toplumda (aklî hastalıklar ve) ölüm oranı
artar.” “Bir cemiyette
zina ve faiz açığa çıkıp
yaygınlaşırsa o cemiyet
halkının bizzat kendileri Allah’ın azâbını üzerlerine çekmiş olurlar.”
Hz. Muhammed (as).
Başka bir Hadisi Şerif’te de şöyle buyruluyor: “Zinanın ortaya
çıkarak açıktan rağbet
gördüğü bir toplumda,
rağbet edici fertler,
mutlaka ve mutlaka
önceki nesiller arasında
bilinmeyen hastalıklara
ve kafa rahatsızlıklarına yakalanırlar.”
Ne yazık ki bugün
zina suç olmaktan
çıkmış, aileleri dağıtan, yuvaları yıkan bir

salgına dönüşmüştür.
Tarihin her döneminde büyük suç ve günah kabul edilen zina
günümüzde rezil bir
sektöre dönüşmüştür. Birilerinin kazanç
kapısı olmuş kötü bir
sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Evli eşlerin zina
yapması ise asla kabul
edilemez bir suçtur.
Bu suç karşılıksız kalmamalıdır. Eşlerin birbirlerini aldatıp zinaya
başvurmaları kutsal
yuvanın yıkılmasına
neden olmaktadır. Bu
durumda zina yapan
eş mutlaka cezalandırılmalıdır. Avrupa’nın
kokuşmuş ahlakını
ülkemize taşıyıp zinayı
suç olmaktan çıkarmak
ise bizim için en büyük
yanlıştır...
Kutsal yuvayı yıkan
eş hem eşini aldatıyor,

hem zina yapıyor hem
de nafaka talebinde bulunuyor, bu ne
adaletsiz bir sistemdir
böyle?.. Eşini aldatacaksın, yuvayı yıkacaksın, büyük bir ayıpgünah işleyeceksin
sonra da mahkemede
nafaka ve tazminat talebinde bulunacaksın!
Hatta bu talebi mahkemede kayıt altına aldıracaksın?
Aile dağıldıktan
sonra çocuklar eşler
arasında paylaşılamıyor; koz- silah olarak
kullanılıyor. Çocuk: taraflarca anaya, babaya düşman kesiliyor.
Son derece yanlış, son
derece adaletsiz bir
hareket!. Avrupa Birliğine girme sevdası ve
uyum yasası adına kabul edilmiş olan yanlış
bir uygulamadır bu...
Haksız yere yuva

yıkan, zina yaparak
aileye ihanet eden eş,
bütün haklarını kaybetmeli. Bu eşe çocuk da
emanet edilmemeli ve
nafaka talebi de reddedilmelidir. Yasalar
Türk örf ve adetlerine
uygun olarak yeniden
düzenlenmeli ve zina
suç olarak kanunlardaki yerini almalıdır. Yok
yere yuva yıkmak ve
aile gibi kutsal bir yuvayı dağıtmak asli suç
kabul edilmelidir.
Ayrıca İslam hukukuna göre de zina büyük bir suç ve günahtır. Nesepleri bozan,
nikahları yok sayan
adi ve aşağılayıcı bir
ihanettir. Bunu hiçbir
eş, hiç bir insan ve hiç
bir din mübah olarak
görmez. Böyle olunca
da zinayı suç olarak
kanundan çıkarmak da
vebal ve sorumluluk

getirir. Bunun hesabını
kimse insanına da Yaratanına da veremez,
veremeyecektir de...
Diyeceğimiz odur
ki; evli eşler arasında
zina suç sayılmalıdır.
Zina yapan eş aileden
uzaklaştırılmalı, nafaka
ve tazminat talebi de
reddedilmelidir. Ayrıca çocuklar düzenli
olarak anne babalara
teslim edilmeli, birinin
insafına bırakılıp çocuk
anneye ya da babaya
düşman edilmesinin
önüne geçilmelidir. Avrupa’nın kokuşmuş ahlakından da adaletsiz
hukuk anlayışından da
bu asil millet kurtarılmalıdır!.. Cezayı eşler
değil mahkeme- adalet
(devlet) verir, eşlerin
birbirlerini öldürmeleri- cezalandırmaları
dini de değil, hukuki de
değildir.

30 projeye destek
üzere yaşamın her alanında bizlerin
de duyarlı olmamız gereken bir
konuda da Ajansımız bir araştırma
yapmayı planlamaktadır” diyen
Vali Polat, “Bölgemizdeki atıkların
geri dönüşümü noktasında, temiz
üretim ve endüstriyel simbiyoz
olanaklarının araştırılacağı
çalışma da Yönetim Kurulumuzun
gündeminde yer alacaktır. Ayrıca,
yine bölge illerimizde üniversitekamu-sanayi işbirliği çerçevesinde
“Verimlilik Staj Programı” ismi
ile bir program başlatılması ve
üniversitelerin ilgili
bölümlerinden
öğrencilerin
sanayideki

İl Müftüsü Salih Sezik:

‘ALLAH RESULÜNÜ ANLATIYORUZ’
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,
müftü yardımcıları ve cami hocaları
tarafından Mevlidi Nebevi haftası
dolayısıyla çapanoğlu Büyük Camii
cemaatine ve cadde esnafına kitap
ve maske dağıttı.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,
“Tek bir hedefimiz var. Allah
resulünü iyi anlamak, sonra
anlatmak sonra da çocuklarımıza ve
gençliğimize Allah resulünü daha iyi
tanıtmaktır” dedi.
Müftü Sezik, “Sevgili
Peygamberimizi anmak ve
onun hadislerini yaşatmak için
her yıl olduğu gibi bu yılda
sevgili Peygamberimizin doğum
yıldönümünü anmak üzere bir takım
programlar hazırladık. İnşallah
Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla
Çarşamba akşamı Çapanoğlu ve
Bilal Şahin Camiinde Mevlid ile Allah
resulü ile ilgili anma programımız

firmalarımızda
staj ve
sonrasında
verimlilik üzerine
geliştirilecek fikirlerin yarışacağı
bir faaliyet de yönetim
kurulumuzca görüşülecektir” dedi.
Toplantıda ORAN’ın önümüzdeki
günlerde çıkmayı planladığı mali
destek programları hakkında görüş
alış verişinde bulunuldu. 2020 yılı
içerisinde bölge kalkınmasına
katkıda bulunacak, üç ilin de
ihtiyacı olduğu bir alanda mali
desteğe çıkılması yönünde Yönetim
Kurulu Üyelerinin bilgilerine
başvuruldu. Eda DEMİREL
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var. Onun dışında hafta dolayısıyla
yoğun programlar hazırladık” dedi.
Onlardan birisi de kitap
dağıtımı olduğunu belirten Müftü
Sezik, “Allah resulünü anlatan
kitaplar dağıtıyoruz. Şuanda Hz.
Peygamberin etrafındaki çocuklar
ve gençler kitabıdır. Bu seneki
mevlidi Nebi haftasının teması
da Hz. Peygamber ve çocuk. Bu
noktada Hayırsever İş İnsanı Bilal
Şahin ağabeyimizin katkılarıyla bir
çok kitap etkinliği yapacağız, şuanda
çapanoğlu Camiinde başlattık. Daha
sonra diğer caddeleri dolaşarak
esnaf kardeşlerimize çeşitli
kitap hediyelerimiz olacak. Hafta
dolayısı ile ilçelerimizde de yoğun
programlarımız olacak. Bu vesileyle
bugün o programlardan birisini
yapıyoruz. Çapanoğlu Camiinden bu
programı başlattık” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Ekim ayı olağan yönetim kurulu
toplantısı, Ajans Yönetim Kurulu
Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat
başkanlığında yapıldı. Pandemi
tedbirleri çerçevesinde video
konferansa yöntemi ile yapılan
toplantıda Vali Polat, 30 projenin
prototip geliştirme desteği aldığını
söyledi.
Bölge illerin tamamında ilk defa
geçen sene uygulanan, 3 ilin
teknoparkları ve üniversitelerinin
de işin içinde olduğu “ Benim
İşim Girişim” yarışması
hakkında bilgi veren
Polat, “Benim
işim Girişim
yarışması
ile son 3
yılda 721
fikir bazlı
başvuru
alınmış,
bunlardan
354’üne
çeşitli
girişimcilik
ve İnovasyon
eğitimleri
verilmiş, 30’u ise
prototip geliştirme
desteği almıştır. 5 adet
patent başvurusunun yanı sıra
9 başvuru sahibi de yarışma
sonrası şirket kurulum sürecinde
bulunmuştur. 2021 yılında da tüm
üniversite öğrencilerimizden
yarışmaya teknoloji tabanlı fikirleri
ile başvurmalarını bekliyoruz.
Tüm projelerin ve Ajansımızın
çalışmalarının Bölge illerimiz ve
ülkemiz adına hayırlı olmasını
temenni ederim” diye konuştu.
“Son dönemde öneminin daha da
anlaşıldığı, sanayi başta olmak
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Basın mensupları ile bir araya gelen Vali Ziya Polat:

'Devletin tüm imkanları
milletine açık'
Yozgat Valisi Ziya Polat basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali
Polat, imkan oldukça her noktayı gezmeye tanımaya çalıştığını belirterek
Yozgat'ta yaklaşık 4 aydır görevde olduğunu söyledi.

Pandemi tedbirleri
hakkında bilgi veren
Vali Polat, alınan
tedbirlerin vatandaşın
sağlığını korumaya
yönelik olduğunu dile
getirdi. Polat bazı
illerde korona virüs
salgınında yüzde
50 artış olduğuna
ait duyumları
bulunduğunu bununla
ilgili olarak önlemleri
artırma adına öğleden
sonra bir toplantı
yapacaklarını ifade
etti.
Yozgat' a göreve

geldiği 4 aydan bu
tarafa gitmediği ilçe
kalmadığını anlatan
Vali Polat, vatandaşın
içinde olmayı
vatandaşın derdini
birebir kendisinden
dinlemeyi tercih
ettiklerini kaydetti.
Yozgat ile ilgili
düşüncelerine
değinen Polat, iki
hastanenin pandemi
surecinde hiçbir
sıkıntı yaşamadığını
soyledi. Polat, bu
süreçte özverili
çalışan sağlık

çalışanlarına da
teşekkür etmeyi ihmal
etmedi.
Yozgat'a güzel
bir amatem binası
düşündüklerini
kaydeden Polat,
geçtiğimiz hafta
bu konu ile
ilgili Ankara'da
bazı temaslarda
bulunduklarını
söyledi. Amateme
destek merkezi de
açacaklarını anlatan
Polat, eğitim konusuna
da sevdalı olduklarını
ve aşamalı olarak

geçilen eğitimde
okullarda covid19 ile
ilgili şu ana kadar bir
sıkıntı yaşanmadığını
söyledi.
YAVRULAMIZ
BİZE EMANET
Okullarda
semptom gösteren
öğretmenlere test
yapma talimatı
verdiklerini anlatan
Polat," Yavrularımız
bize emanet. Onların
bir sıkıntı yaşamasını
istemiyoruz.
Haftaya da 5 ve
9' lar başlayacak.
Önlemlerimizi
alıyoruz. Bu dönem
uzaktan eğitim oldu
ama çocuklarımızın
bu farkı ailelerinin
ve öğretmenlerinin
desteği ile bu
farkı kapatacağını
düşünüyoruz. Eğitim
ile ilgili çalışmalar
yapıyoruz. Eğitim
sadece öğretmenlerin
veya MEB'in üzerine
yüklenecek bir iş
değil. Bu işte topyekûn
çalışmak gerekiyor.

Anne babayı bu
işin içine katmamız
lazım. Annemizi
okulda eğitimin içine
çekmemiz lazım.
Halk eğitim kursları
ile mahalle içlerine
kadar inmemiz lazım.
Biz milletimizin
istediği her kursu
açarız. Yeter ki bizden
istesinler" dedi.
'İhtiyaç sahibi
çocuklarımızın
yanında olmaya
devam edeceğiz"
diyen Vali polat, şöyle
konuştu; "Biz bu işi
habersiz yapmayı
sevenlerdeniz. Evinde
sobası yanmayan
yemeği pismeyen
bir ev varsa bunun
sorumlusu biziz.
Bunun günahı
hepimizin. Mahalle
mahalle sokak sokak
gezip bunun tespiti
için çalışıyoruz.
İhtiyaç sahibi
insanlarımız var. Bize
gelen var gelmeyen
var. Hala bize
ulaşmayan varsa bizim

onlara ulaşmamız
lazım."
YOZGAT'A
KATKI SAĞLAR
Bozok OSB
ihale süresinin
sonuna kalmadan
nasıl bitebilir?
onun görüşmesini
de yaptıklarını
anlatan Polat,
büyük yatırımların
Yozgat'a büyük
katkı sağlayacağını
kaydetti. Seneye
BSK'ya ağırlık
vereceklerini
bildiren Polat, "İçme
suyu kalmayan
köy kalmayacak.
Bir kuraklık var.
Su çok kıymetli.
Saat takılmadan
bundan sonra sondaj
yapılmayacak. Su
sorununu bu sene
çözeceğiz. Stabilize
yol olan köylerin

bu sene asfaltlarını
yapacağız. Paramızın
çoğunu sıcak asfalta
sağlayacağız.
Vatandaşımızın da
güzel yollardan ulaşım
sağlaması amacıdayız"
şeklinde konuştu.
KAYNAK
PEŞİNDEYİZ
Geçtiğimiz
hafta Ankara'da
bazı temaslarda
bulunduklarını anlatan
Vali Polat, "Daha fazla
nasıl kaynak buluruz
onun peşindeyiz.
Bununla ilgili
Ankara'da görüşmeler
yaptık. Orman
genel müdürlüğü ile
görüştük. Kazankaya
ile ilgili güzel bir
proje yapılmasından
yanayız. Betonlasmaya
karşıyız. Kamu
hizmetinin amacı
vatandaşa en hızlı en

iyi hizmeti vermektir.
Biz millete hizmet için
buradayız. Vatandaş
kendi ocağına kendi
evine gelmiş gibi
rahat etsin istiyoruz.
Yapılan her tesis her
bina millete daha
iyi hizmeti nasıl
verilebilir amacı ile
yapıyoruz. Mekanın
asıl sahibi millet. Bu
millete ne yapsak
azdır. El ele gönül
gönüle verip Yozgat'a
artı bir değer katma
derdindeyiz. Bunun
için çabalıyoruz.
Özellikler ilecelede
kapalı spor salonu,
kütüphane olmayan
ilçe istemiyorum.
Kaymakamlarımız
çalışmalara başladı.
Devletin tüm imkanları
milletine açık"
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirdi:

‘KOBi VE ESNAFI DiNLEDiLER’
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile 81 ilde eş
zamanlı olarak KOBİ ve esnafların sıkıntıları
dinleniyor. Bu anlamda Tokat Milletvekili
Kadim Durmaz Yozgat’a geldi. Durmaz,
Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte
KOBİ ve esnafın sıkıntılarını dinledi. Keven
ve Durmaz, KOBİ ve esnafın sorunlarına ait
çözüm önerilerini oluşturdukları raporla
Genel Merkez’e bildirecek. Verilen
rapor sonunda sıkıntılara çözüm önerileri
bulunacak.
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, KOBİ ve
esnafın sorunlarını dinlemek üzere Yozgat’a
geldi. CHP Yozgat İl Başkanlığı’nda basın
toplantısı düzenlendi. Açılış konuşmasını
Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Sekreteri
Serdar Boztepe yaptı. Boztepe, esnafların
özellikle pandemi nedeniyle sıkıntı
yaşadıklarını belirtti. Yozgat Milletvekili
Ali Keven ve Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz’ın bu anlamda esnafın sıkıntılarını
dinlediğini kaydeden Boztepe, yaşanan
sıkıntıların çözüm önerilerini genel merkeze
ileteceklerini söyledi.
BU ÜLKE HEPİMİZİN
Bu ülkenin hiçbir siyasi partinin şahsına
ait olmadığını 83 milyon vatandaşın her
birinin olduğunu kaydeden Cumhuriyet
Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim
Durmaz, “Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun 81 ilde eş zamanlı yaklaşık
bir haftadır tüm Milletvekillerimizle KOBİ
ve esnafımızın sorunlarını dinliyoruz.
Anadolu denen doğduğu topraklara aidiyet
duygusuyla bağlı, kazandığını doğduğu
topraklara yatıran yatırımcıların, yaşanan
pandemi sürecindeki karşılaştıkları sorunlar
bunlara çözüm önerileri ve yerelde İl İl
gerek borçlanma gerekse o ile münhasır
sorunların derleyip toparlayıp rapor halinde
genel merkeze iletme amacındayız. Ama
hiçbir siyasi partinin kendi ülkesi değil. Bu
ülke 83 milyonun ülkesi. Kurucu iradede tüm
renkleri ile bir kırdaki çiçeklerle bezenmiş

bir coğrafya gibi hepimizin diyoruz. Bu
ülkenin geleceğini yeniden şekillendirmek
tıpkı kurulduğu fabrika ayarlarına döndürme
adına laik demokratik çağdaş güçlü bir
parlamenter sistemin yeniden gelip ortak
akılla yönetmek ve yönetirken de bu ülkenin
tüyü bitmemiş yetim hakkı olan kaynaklarının
şeffaf, hesap verebilir ve geri dönüşümlü bir
şekilde kullanması açısından bir raporlama
çalışması yapacağız.
Ülkemiz ve dünya zor bir süreç yaşıyor
Kovid-19 ve Koronavirüs ile mücadele
noktasında mücadele ederken yaşamını
yitiren sağlık çalışanlarına Cenabı haktan
rahmet diliyorum. Tokat ve Yozgat çok
farklı iller değil coğrafyamızın bir bölümü
gerek iklimi ile gerek bitki çeşitleri ile gerek
ürettikleri ile birbiri ile yarı iç içe çok fazla
bir çorum kadar bir Kayseri kadar ticaretimiz
olmasa da etkilendik.
Benim için çok kıymetli Yozgat. Bizler
böyle sorunları yakından takip ediyoruz bu
dönem hepinizin emekleri ile değerli Ali
Keven kardeşimi parlamentere gönderdiniz.

Ondan önceki dönemlerde gerek
kendisi il başkanlığında gerek Abdullah
Yaşar başkanım ile birlikte Yozgat’ı çok
sevdiğimden milletvekili olarak çok gittiğim
geldiğim oldu Yozgat’a. Her gördüğümde
Yozgat’tan duvarlardan birer taşın
düştüğünü her geçen gün esnafın biraz daha
demolize olduğunu ve bu güzel kentlerden
Anadolu’nun göbeğinden birçok insanın
göçtüğünü içimiz acıyarak gözlemliyoruz.
Organize Sanayi Bölgelerinde gerekse
farklı alanlarda yatırım yapan insanları doğru
dinleyip güç zehirletmesi olmadan onların
ağzından çözüm önerilerini dinleyerek
dayanışarak çözüm üretmek bizim için en
doğrusudur.
Anadolu’nun coğrafyasında ki nadide
yetişen ürünleri kıymetli hale dönüştürmemiz
lazım. Yozgat’ın yetiştirdiği bakliyatın
buğdayının farklı ürün gamının kıymetli
halde o eski otantik tohumlarımızı yeniden
geliştirerek dünyada buraya çekim merkezi
ve yıldızı yapabiliriz. Yakında Hızlı Tren’de
geçecek büyük bir avantajda elde edecek

Yozgat. Bu avantajları elde ederken köylerde
kapıların pençelerine çapraz tahta çakılmış
bir ev orda bir ev burada kalmış hali
Anadolu’ya yakışmıyor” diye konuştu.
CİDDİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEDİ
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven
ise pandemi sürecinden tüm dünyanın
olduğu gibi ülkemizin de ciddi bir şekilde
etkilendiğini belirterek, “2019 yılı ihracatta
Türkiye sıralamasından 72’nci sırada.
Yozgat’ın 13,5 milyon dolar ihracatı var.
13,5 milyon ihracat bir il için hiçbir şey
değil. İhracatın olmaması veya üretimin
olmaması ihracat değildir. Herkesin bildiği
gibi pandemi süreci ülkemizi ve dünyayı
çok ciddi bir şekilde etkiledi. Bu yüzden de
uzunca bir süre halkımızla birlikte olamadık.
Yozgat’ı Ankara’dan parlementodan ciddi
bir şekilde takip ediyorum. Yozgatlıya
ve Yozgat’a karşı sorumluluğumun
bilincindeyim. En ince ayrıntıya kadar takip
ediyorum. Ülkemiz ciddi bir sıkıntıdan
geçiyor. Bu ülkenin sokaklarında insanlar
artık yemek topluyor. Bu ülkenin 18-25 yaş
arası vatandaşlarına sorulduğunda yüzde
64’ü bu ülkeyi terk etmek istiyor. Ülkenin
gelmiş olduğu nokta bu. Bu ülkeyi bir iktidar
18-19 yıl tek başına yönetecek ama gelinen
noktanın bu olduğunu herkesin bilmesini
istiyorum. Yozgat bu sıkıntılı süreçten
ciddi bir şekilde etkilendi. Esnaf sıkıntılı,
üretici sıkıntılı bütün kesimler sıkıntılı. Bu
sıkıntı iktidarın genel politikasından birde
Yozgat’ın özel şartlarından dolayı daha yoğun
hissediliyor. Yozgat 2019’da ihracatta Türkiye
sıralamasında 73’ncü sırada. Yani Yozgat 13,5
Milyon dolar ihracat yapmış. Bu rakam bir
il için hiçbir şey değil. İhracatın olmaması,
ya da düşük olması üretim olmaması ya da
düşük olması anlamına gelir. Bu ilde üretim
yapılmıyor, ihracat yapılmıyor dolayısıyla
istihdam da sağlanmıyor demektir. Bu
şartlarda Yozgat’ın göç vermemesi mümkün
değil” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL

CAM SUYUNU
YOZGAT'TA ÜRETiYOR
Yozgat’ta bir firma cam suyu, kolonya ve
dezenfektan üretiyor.
Sorgun ilçesinde eski buğday pazarında
üretim yaptıklarını belirten S.E.B. Kimya
sanayi Sahibi Arif Erol, Yozgat’ın kurumsal
bir firması olmak için yola çıktıklarını
söyledi.
Erol, “Yozgat’ımızın bir kurumsal firması
olmak için yola çıktık. Rabbim de nasip etti.
Cam suyu işine başladık. Üretim izinlerini

alarak Yozgat’ta üretimi yapıyoruz. Ayrıca
Yozgat için en güzel olan ve elimizden
geldiği kadarıyla da pandemi döneminde
belediyelerimize dezenfektan ve kolonya
ihtiyaçlarını karşılamak içinde bir yola çıktık.
Onu da çok şükür başardık” dedi.
2011 YILINDA BAŞLADIK
Bu işe ilk önce 2011 yılında ortak olarak
başladığını belirten Erol, “Yozgat’ta bir
kardeşimizle başladık. Daha sonra o başka

bir dal üzerine gitmeye başlayınca cam
suyu işine ben devam etmeye başladım.
Satışlarımız Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale,
Çankırı, Kastamonu, Amasya, Çorum
gibi illerimize malzeme satışı yapıyoruz.
Üretimlerimiz 5 litre olarak 500 adet olarak
üretimini yapıyoruz. Bize ulaşmak isteyenler
SEB kimya sanayi olarak girdiklerinde
bizlere rahatlıkla ulaşabilirler” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Gecenin manzarası

Vali Ziya Polat'tan
Yozgat Valisi
Ziya Polat, sosyal
medya hesabından
Çekerek Barajını’nın
gece fotoğraflarını
paylaştı. Cumartesi
gününü Aydıncık,
Kazankaya Kanyonu,
Çekerek’te ziyaretlerle
geçiren Vali Polat,

saatler gece yarısını
gösterdiğinde dönüş
yolunda Çekerek’ten
manzara fotoğrafları
paylaştı. Vali Polat’ın
o paylaşımı: Dönüş
yolunda muhteşem
manzarası ile Çekerek
Barajımıza uğradık.
Tarık YILMAZ

Mekanın cennet

olsun Necati
Yozgat’ın tanınmış ailelerinden Yemenoğlu
ailesi, biricik evlatları 8 yaşındaki Necati’yi
kaybetmenin acısını yaşadı. Necati, Ankara’da
tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Yozgatlı iş insanlarından Yener
Yemenoğlu’nun bir süredir tedavi gören 8
yaşındaki oğlu Necati Yemenoğlu Anraka’da
vefat etti.
Şenol ve Mehmet Yemenoğlunun Yiğeni ,
Yener Yemenoğlu’nun oğlu Necati’nin vefatı
aileyi derinden üzdü.
Merhum Necati Yemenoğlu, dün öğle
namazını müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Güdülelmahacılı Köyü'ne toprağa
verildi.
Yozgat Çamlık Medya olarak Necati
Yemenoğlu’na Allah’tan rahmet, Yemenoğlu
ailesine başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ
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Mevlid
kandili

HÜSEYİN
KOÇ
Mevlid gecesi; Rebî’ul-evvel ayının 11. ve
12. günleri arasındaki
gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen,
Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir.
Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece,
Peygamber efendimiz
doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece,
Resûlullah efendimizin
doğduğu zamanlarında
görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek,
öğrenmek çok sevaptır.
Kendileri de anlatırdı. Bu gece, Eshâb-ı
kiram da, bir yere
toplanıp, okurlar, anlatırlardı. Bütün Müslümanlar da, her sene,
bu geceyi, Mevlid kandili olarak kutlamakta,
Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah efendimiz hatırlatılmaktadır.
Mevlid, doğum
zamanı demektir. Peygamber Efendimiz,
nübüvvetten sonra,
her yıl, bu geceye
ehemmiyet verirdi. Her
peygamberin ümmeti,
kendi peygamberinin
doğum gününü bayram
yapmıştı. Bugün de,
Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç
günüdür. Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun
şerefine yaratılmıştır.
Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mübarek ismi yazılmıştır.
Ona Muhammed adını,
dedesi Abdülmuttalib
koydu. Onun adının
yeryüzüne yayılacağını,
herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed,
“çok medholunan”
demektir. Resûlullah
efendimiz, Mevlid gecelerinde Eshâbına
ziyafet verir, dünyayı
teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan
şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife
iken, Mevlid gecesinde,
Eshâb-ı kiramı toplayıp,
Resûlullah efendimizin
dünyayı teşrifindeki
olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Doğum
gününe önem vermeyi
Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrenip almışlardır.
Dünyanın her yerindeki Müslümanlar,
Peygamber Efendimizin ve Eshâb-ı kiramın
yaptıkları gibi, Mevlid
gecesinde, Resûlullah
Efendimizi anlatan
kitapları okurlar ve bu
gecede şenlik yapar,
sevinirlerdi. İslâm
âlimleri, bu geceye çok
önem vermişlerdir.
Bu geceyi bütün
mahluklar, melekler,
cin, hayvanlar ve cansız maddeler, birbirlerine müjdelemekte,
Resûlullah Efendimiz
dünyayı teşrif etti diye
sevinmektedirler. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
hazretleri; “Mevlid
okunan yerden belalar,
sıkıntılar gider” buyurmuştur. Mevlidi, şiir
olarak okumanın, daha
tesirli ve faydalı olduğu
kitaplarda yazılıdır. Bu
vesileyle, Mevlid kandilinizi tebrik ederim...
Allahü teala, Habibini
nasıl methediyor...
Mübârek ismi “pek

çok medhedilmiş,
tekrâr-tekrâr övülmüş” manâsına gelen
“Muhammed” aleyhisselâm, Allahü teâlânın
medhettiği, Habîbi
(sevgilisi, en çok sevdiği), yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlûkâtın her bakımdan
en üstünü, en güzeli,
en şereflisi ve bütün
insanlara ve cinnîlere
Peygamber olarak seçip
gönderdiği, son ve en
üstün Peygamberidir.
Onun Ahmed, Mahmûd,
Mustafâ... gibi daha
başka güzel isimleri de
vardır. Her bakımdan
insanların en üstünü olan Muhammed
aleyhisselâm, kendisine Peygamberliği
bildirilmeden önce de,
aslında, güzel ahlâkı,
insanlara görülmemiş
bir şekilde iyi davranması, sâkinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün
hâlleriyle sevilmiştir.
İnsanlar, bu hasletleri
sebebiyle O’na hayrân
olmuşlardır. Mekke halkı, gördükleri şaşılacak
derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten
dolayı, O’na “el-Emîn”,
yani “kendisine her zaman güvenilir” lakabını
vermişlerdir. Böylece
gençliğinde bu isimle
meşhûr olmuştur.
Ama ne kadar enteresan bir durumdur
ki, Peygamberliğini ilan
ettiği zaman, O’nun
emîn olduğunu bildikleri hâlde, Mekkelilerin
çoğu kendisine îmân
etmediler.
Yüce Rabbimiz,
onun hakkında, Kur’ân-ı
Hakîminde buyuruyor
ki: “(Ey inananlar!) Andolsun ki, size içinizden
[kendinizden] öyle bir
Peygamber gelmiştir ki,
sizin sıkıntıya uğramanız, ona çok ağır gelir.
O, size çok düşkün
[üstünüze çokça titreyen], müminlere karşı
çok şefkatli ve gâyet
merhametlidir. (Ey
Habîbim Muhammed!)
Eğer yüz çevirirlerse
[aldırmazlarsa], onlara
de ki: Allah bana yeter;
O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, sâdece O’na
güvenip dayanırım. O,
yüce Arş’ın sâhibidir,
[O, büyük arşın Rabbi’dir.]” (Tevbe, 128129) “Biz, seni âlemlere
rahmet olarak gönderdik.” [Enbiyâ, 107]
Yine Allahü teâlâ
şöyle buyurmaktadır:
“Peygamber, müminlere canlarından evlâdır,
ileridir, daha yakındır;
[O, müminler nazarında kendi nefislerinden,
canlarından daha önce
gelir; müminlerin, Peygamber’i kendi nefislerinden çok sevmeleri
gerekir.] O’nun hanımları da onların anneleridirler…..” [Ahzâb, 6]
“Biz, seni bütün
insanlara müjdeleyici
ve uyarıcı olarak gönderdik.” [Sebe’, 28]
“Senin için bitmeyen, sonsuz mükâfât
vardır. Elbette sen büyük bir [en büyük] ahlâk üzeresin.” [Kalem,
3-4] “Rabbin sana [çok
nimet] verecek, sen de
râzı olacaksın.” [Duhâ,
5] Bu ve benzeri birçok âyet-i kerîmeye
muhâtap olan Sevgili
Peygamberimizin Mevlidi [doğum zamanı],
Rebiul-evvel ayının 11.
ve 12. günleri arasındaki gece idi. Bu senenin
mübârek “Mevlid Kandili”ni yakında idrâkle
şereflendik; Cenâb-ı
Hak, sıhhat ve âfiyet
içerisinde, sevdiklerimizle birlikte daha
nicelerine kavuştursun
inşâallah.

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Mucize kurtuluş
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden
çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki
tarlaya devrildi. Sürücü kazayı yara
almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan
Çorum istikametine seyir halinde olan
ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45
AAK 374 plakalı Fiat marka otomobil

Narlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden
çıktı.
Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak
yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.
Kazayı sürücü şans eseri burnu dahi
kanamadan kazayı atlatırken kazayla ilgili
başlatılan soruşturma sürüyor. İHA
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Anılarla Mazideki Yozgat-36

İSMAİL
CENAN
Bir gün kaldırımlara
taş getirmek için Mehmet İldemir Abimin
sarı BMC ile Divanlı
Köyü'nün tarlalarına
doğru gittik. Bir tarlada tarla sahibi taşları
8-10 höbek halinde
ayrı ayrı biriktirmiş.
Adamla konuştuk biz
bu taşların hepsini de
taşırız sen bize etli bir

pilav yedirirsen dedik.
Adam da canına minnet
tamam dedi. Biz taşları
burdan gelip hazır hazır
alıp Yozgat'a götürdük.
Öğlene doğru adamın
tarlasına geldik. Adam
yemeği hazırlatmış.
Sini içinde büyük kaplarla getirdi. İyi bir de
damızlık kırmızı horozu
vardı. Bunu da kesmiş.
Ben horoza çok üzüldüm. Keşke amca bu
horozu kesmeseydin
dedim. Adam da üzüldü
Ben de üzüldüm ama
olsun canınız sağ olsun
dedi. Bulgur pilavının yanında büyük bir
bakraç ile yayık ayranı
getirmiş. Yanı sıra yeşil
soğan, domates, sala-

talık da getirmiş. Arkadaşlar bir güzel karınlarını doyurdular. Adamın
geçmişlerine de güzelce
bir dua ettiler. Çayımızı
içtik. Adamdan müsaade istedik. Mehmet
İldemir Abim: “Haydi
bize müsaade. Hakkını
helal et. Horozu kestiğine de çok üzüldük,
keşke kesmeseydin.”
dedi. Adam da: “Olsun sizin canınız sağ
olsun. Beni büyük bir
sıkıntıdan kurtardınız.
Yolunuz uğrarsa her
zaman beklerim.” dedi.
Oradan ayrıldık. Yozgat'a taşımızı getirip
kaldırımcıların çalıştığı
yere boşalttık. O zamanlar kepçe yoktu.

İş makinaları yoktu.
Her iş işçilerin gücüyle
oluyordu. İş makinaları
çıktı, işçilere de pek
bir iş kalmadı. Bir gün
yine kaldırımlara taş
getirmek için Divanlı
Köyü'nün tarlalarına
doğru gittik. Birkaç
yığın halinde taş kümeleri bulduk. Hemen
kamyonu oraya yanaştırdık. Taşları kolayca
kamyona yüklemeye
başladık. Arkadaşlardan bir tanesi geri çekilin, taşların içinde iri
bir yılan var dedi. Yılan
sesini duyan şişman
Dursun Ağa ben yılandan çok korkarım dedi.
Dağlara doğru kaçtı.
Arkadaşlar ellerine al-

dıkları taşlarla yılanı
öldürdüler. Arkadaşlardan biri de yılanı aldı,
BMC'nin önüne bağladı.
Kaldırım ustalarına göstereyim dedi. Bir başka
arkadaş da bunun eşi
gelirse bizi ısırır. Hemen burdan uzaklaşsak
iyi olur dedi. Acele acele kamyonu doldurduk
ve ordan uzaklaştık.
Kütahyalı kaldırım ustalarının yanına geldik.
Arkadaşlarımızdan birisi
yaşlı kaldırım ustasını
aldı. Arabanın yanına
getirdi. Gözünü yum,
elini ver dedi. Eliyle yılanı tutturdu. Aç gözünü dedi. Adam eliyle yılanı tuttuğunu görünce
öyle bir bağırdı korku-

dan sapsarı oldu. Bizim
arkadaşlar da kahkaha
ile gülmeye başladılar.
Ya adam korkudan kalp
krizi geçirip ölseydi.
Kütahyalı bu kaldırım
ustasına çok takılırlardı.
Adamı hafiften gıdıklasalar adam hemen
sıçrar küfür ederdi. Ona
da gülerlerdi. Yozgat'ın
bütün bu kaldırımlarını
Kütahyalı ustalar yaptı.
Sonradan bu öztaşları
sökülüp atıldı. Yerine
kesme taşlar döşendi.
Belli bir zaman sonra
da bu kesme taşlar da
söküldü. Asfalt yapıldı.
Koskoca şehrin bütün
sokakları üç kere sökülüp yapılırsa bunun
masrafı ne olur hesap-

layın. O paraya 6 tane
fabrika yapılır. Bir de
alt yapı yok. Adamın
kanalizasyonu tıkanır
yolu eşer. Suyu bozulur
yolu eşer. Yollar delik
deşik olurdu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret
olup haftaya buluşmak
üzere yazımı Yozgat
Sürmelisi'nin bir dizisi
ile bitiriyorum. Hepinize
selamlar saygılar sevgiler...
Maniler içinde dört
beyit bani
Allah'ı seversen
unutma beni
Gönül kuşu gibi severdim seni
Esti deli rüzgâr ayırdı bizi.

BASSAGLIGI

Yozgatlı iş insanlarından Yener Yemenoğlu’nun bir süredir tedavi gören 8 yaşındaki oğlu Necati Yemenoğlu'nun
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan Rahmet,
Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Yozgat’ta DEAŞ operasyonu
DEAŞ Terör Örgütü
Irak eski Musul Vilayet
sözde sorumlusu ile
birlikte toplam 4 kişi
yapılan şafak operasyonu
ile yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet
Başsavcılığı
koordinesinde Yozgat
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ
Terör Örgütü üyelerine
yönelik operasyon
düzenledi. Operasyonda
DEAŞ Irak eski Musul
vilayet sözde sorumlusu
ile birlikte 4 kişi yakalandı.
Yapılan operasyonda

Irak Seladdin şehri DEAŞ
polisi L.İ.T., DEAŞ polisi
Q.i.T, Irak Seladdin şehri
DEAŞ askeri A.F.J.O. ile
Irak DEAŞ eski Musul
vilayet sorumlusu E.İ.T
yakalanarak göz altına
alındı.
Yozgat Emniyet
Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube
Müdürlüğünde
sorguya alınan zanlılar,
sorgularının ardından
adliyeye sevk edilecek.
Operasyona ilişkin
geniş çapta araştırma ve
soruşturma devam ediyor.
İHA
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Atatürk'ün en büyük eseri: Türkiye Cumhuriyeti

YAHYA
AKSOY
Efendiler, milletimizin
amacı, milletimizin ülküsü, bütün dünyada tam
manasıyla medeni bir
toplum olmaktır... Medeniyet yolunda yürümek ve
başarılı olmak yaşamak
için şarttır."Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti
,ülkemize özgü çağdaş bir
uygarlık projesidir. Kurtarıcı ve kurucu önderimiz

olan ufku sonsuz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün
bu projesinin amacına
erişmesi için tüm toplumun üzerine düşen ulusal
ve evrensel görevler bulunmaktadır.
Eğitim, kültür, sanat,sağlık, savunma,maliye,tarım, ve sanayi
alanları başta olmak üzere
öncelikle başlatılan uygulamaları bilim ve teknoloji
ışığında geliştirerek yükseltmeliyiz.
Milli marşlarımızda yaşatılan ruhu sürekli olarak
canlı tutmak, okullarımızın
öncelikli görevi olmalıdır.
Kültür temeli üzerinde
yükselen Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün dediği
gibi:"Milletimizi,gerçek
özellikleriyle uygar ve ileri
olmaya" taşıyarak çağdaş

uygarlık üzerine çıkaracak
bilim,kültür,tarih, sanat,
sanayi,eğitim, spor gibi
hayatın bütün alanlarda
sonsuza dek yücelerek
ilerleyecektir.
"Eğitimimizin temel
taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir" diyerek harf
devrimi yapan ve okuma
-yazma seferberliği ile
bütün ülkeyi okul haline
getiren, yokluklar içinde
ve savaş halindeki ülkeyi ,
ilme ve fenne dayanan bir
eğitim sistemi ile çağdaş
uygulamaları hayata geçiren,doğumunu 100.Yılında
UNESCO’nun, “Olağanüstü
bir devrimci,dünya barışının öncüsü ve eşsiz bir
devlet adamı” olarak açıkladığı MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK, bütün dünyanın
her alanda örnek aldığı bir

"BAŞÖĞRETMENİ" olarak
benimsenmiştir.
“Cumhuriyet fazilettir”
felsefesi ile halk için,halkla
beraber yola çıkmıştır.
"…Cumhuriyet denen
hür iradeyle/Milletçe seçip-seçiliriz reyle/Devrimleri yolu oldu ulusun/
Atatürk kabrinde rahat
uyusun/Menzile varıldı
varılır oğul…" Aşık Beyanî
"Gençler! Cesaretimizi
kuvvetlendiren ve devam
ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim
ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin,
fikir özgürlüğünün en
değerli simgesi olacaksınız." 1924
" Bizim kuvvetimiz,milletin güven ve itimadıdır" diyen Büyük önder
Atatürk "Ben ve benimle

beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine,yolumuzun
doğruluğuna eminiz" sözleriyle, başarısını vurgulamıştır. 1925
Kurtarıcı komutan ,kurucu ve uygulayıcı örnek
lider Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, kültür temelleri
üzerine kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti’ni “Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir
ve tam bağımsızlık” ilkesi
ile taçlandırmıştır.
“…Mustafa Kemal,
bütün insanlığın içinde
çırpındığı uygarlık bunalımının temel sorununa,yani çağdaş bilimin sağladığı
güçlü teknolojinin nasıl
kullanılacağı sorununa en
geçerli yaklaşımı getirdi."
Georges Duhamel
Büyük kurtarıcı ve
eşsiz devlet adamı Ulu

Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve o'nun , çağdaş
uygarlık projesi olarak
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ,ULU BİR ÇINAR'a
benzetilir.
Çağdaş bir atılım olan
Türk Devrimi ile ulusal
ve evrensel bir uygarlık
projesi olan Türkiye Cumhuriyeti , 20.yüzyıla damgasını vurmuş ve asırlar
boyu değerini koruyacak
güçtedir. Atatürk, kurduğu
Cumhuriyeti "En Büyük
Eserim" diye değerlendirmiştir. Bu büyük eseri,
gözü gibi korumuş, geliştirmiş,donatmış gençliğe
ve halkımıza güvenerek,
inanarak emanet etmiştir.
Sonsuza dek yaşamasını
dilemiştir.
"Akıl ve bilim benim
rehberimdir" diyen Ata-

türk'ün dediği gibi "Her
alanda kendimiz olmalıyız." O'nun bizlere emanet ettiği ve " En büyük
eserim dediği " ULU BİR
ÇINAR olan TÜRKİYE
CUMHURİYETİ'ni emin ve
güvenilir ellerde ulusça
sonsuza dek gözümüz
gibi korumalı ve bu ulu
çınarın altında hep birlikte
toplanarak sonsuza dek
yaşatmalıyız.
Atatürk’ün dediği gibi:"Ulusal sınırlarımız
içinde her şeyden önce
kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup
ulus ve ülkenin gerçek
mutluluk ve bayındırlığına
çalışmalıyız.”
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün aydınlık yolunda
sonsuz olsun.

Davut Bayram:

'Hastalıkta

birlik önemli'
Yozgat’ın renkli simalarından MC Davut olarak
bilinen Davut Bayram, yakalandığı korona virüs
hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Karantina
süreci boyunca dostlarının kendisine destek
olduğunu dile getiren Bayram, “Hastalıkta, eş dost
çok önemliymiş. Benim de dostlarım beni yalnız
bırakmadı. İhtiyaçlarımızı karşıladılar. Yalnızlık
hissetmedik” dedi.
EYLÜL BAŞINDA HASTALANDIM
Eylül ayının başında hastalık belirtileri
gösterdiğini ve hastalıktan şüphelendiğini anlatan
Bayram, “Bir iki gün yattım. Salı günü gittim.
Çarşamba günü hanım da rahatsızlandı. Onun
rahatsızlığı daha ağır oldu. Cuma gününe kadar
bekledik. Cuma günü Devlet babayı çağırdık.
Baktı hanım pozitif. Ertesi gün bize baktılar. Biz de
pozitif, çocuk iyi elhamdülillah o negatif. 10 gün
karantina dediler” şeklinde konuştu.
EVDEN ÇIKMADIK
Karantina sürecinin başında ihtiyaçlarını nasıl
karşılayacaklarını düşündüklerini kaydeden
Bayram, “Allah işlerini güçlerini rast getirsin
ortağım var Osman Güneşer. Elhamdülillah her
gün ne lazımsa geldi. Kapımıza astı, camdan
verdi gitti. Yemek lazım oldu getirdiler. Allah eşim,
dostum komşumun ailemin dostların yokluğunu
vermesin” dedi.
ŞİMDİKAPIDA’YI KULLANDIK
Komşularının desteklerinin yanında Şimdi
Kapıda alış veriş sistemini de kullandıklarını
belirten Bayram, “Gimat internetten alışveriş
var, onun da şöyle bir uygulaması varmış. Bir
çekirdek de ya 1 tane sakız da olsa veya 1 ekmek
de olsa 1 kilo domates de olsa, getirip kapıya
asıp gidiyorlar. Allah razı olsun. Hamdolsun yani
memleket güzel memleket” şeklinde konuştu.
BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN
“Yozgat için dışarıda bir ön yargı var. Ama
bizim gösterdiğimiz birlik ve beraberliği başka
şehirlerde çok nadir görüyoruz” diyen Bayram,
“Biz elhamdülillah Yozgatlı olarak yani hem
merhamet konusunda, hem ihtiyacı olan insanlar
noktasında, Ben Türkiye'nin birçok yerini gezmiş
bir insanım yani hakikaten takdire şayan bir
duruşları var. Elhamdülillah yani yeter ki bir derdin
olsun, yeter ki derdini dostuma söyleyebilecek
kadar da takatin olsun. Hiç kimse bu noktada
geri durmadı. Apartmanda 36 dairemiz var 35
komşum var. Bir de şöyle bir durum da var şimdi
telefon ediyorum geçmiş olsun diye sağ olsunlar

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

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

arıyorlar. Ya kardeşim Allah aşkına bak bir şey
lazım olursa, vallahi billahi darılırım gücenirim bak
başka birini ararsan böyle de yemin verdiriyorlar
tembih ettiriyorlar. Şimdi 10 gün yani hiç mevzu
değil ya bu hastalık 10 gün değil 100 günde
sürseydi eminim ki memleketimin yiğit insanları
güzel kardeşlerim hiçbir şekilde yardımlaşmadan
geri durmayacaklardı” ifadelerine yer verdi.
HASTALIK BİRLEŞTİRDİ
Bayram, her şerde bir hayır aranması
gerektiğini hatırlatarak, “Allah Diyor ki ‘Sizin şer
bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer olabilir.
Siz bilmezsiniz Allah bilir.’ Bu hastalık ortaya
çıktıktan sonra insanlarımızın manevi yönden
birbirine daha da bağlandığını düşünüyorum.
Bu karantina döneminde bu hastalık döneminde
insanların birbirine daha bir dostane daha bir
olması gerektiği gibi davrandı. Tekrar biz millet
olma bilincini kendimizi hatırladık. Şimdi elbette
ki hastalık sebebiyle hakkın rahmetine kavuşan
kardeşlerimiz var. Rabbim cennet mekân etsin.
Zaten büyüklerimizin şöyle söylediği bir durum da
var. Yani hastalık sebebiyle özellikle de bu salgın
sebebiyle ölen insanların şehit olmak gibi de bir
durumu var. Tabi ki Allah doğrusunu bilir. Rabbim
inşallah makamlarını cennet etsin. Çok insanımız
yani Yozgat'tan da çok fazla kaybımız oldu. Ama
Yozgat'ın bu noktada biraz yani nasıl diyeyim
ki umursamadık hastalığı. Yani ne olacak nezle
gibi grip gibi falan diyerek, hatta bunu sosyal
medyadan basından da falan da ya bu hastalık
hiçbir şey değil falan diye hafifleten insanlar da
oldu” şeklinde konuştu.
DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK
Hastalığın başladığı günden bu tarafa batı
ülkelerinde tedavi sorunları yaşandığını anımsatan
Bayram, “Ama biz devletimizin büyüklüğünü
gördük. Devletimiz tedavi sürecinde bizden
para talep etmedi. İhtiyacı olan insanlara sağlık
hizmetleri koşulsuz şartsız sağlandı. Hastalık
konusunda alınan tedbirler ile çok fazla kayıp
yaşamadık. Devletimiz hastalık konusunda
fevkalade dinç ve bilinçli durdu. Elhamdülillah
hastalık bitmedi. Tekrardan sıkıntılar devam
ediyor ama insanlarımızın maske konusunda
mesafe konusunda ve temizlik konusunda çok
daha dikkatli olmaları lazım. Bu konuyla alakalı
sağ olsun yeni Valimiz Allah var çarşıya da
geliyor kontrol de ediyor, insanlara tavsiyelerde
bulunuyor” diye konuştu. Eda DEMİREL
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Perilerde gözler Antalya

maçına çevrildi
THF Kadınlar birinci liginde
mücadele eden temsilcimiz
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübünde
gözler, hafta sonu oynanacak
olan Antalya maçına çevrildi.
Periler, Antalya ekibi ile yapacağı
maçın hazırlıklarına başladı.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü,
Antalya GSK ile yapacağı maçın
hazırlıklarını Celal Atik Kapalı
spor salonunda günden tek
antrenmanla sürdürüyor.
Periler, 31 Ekim Cumartesi
günü saat 12:00’da Antalya GSK’yı

konuk edecek.
SAKAT SAKAT
OYNUYORLAR
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübünün
başarılı oyuncuları Buse ve
Zeynep sakat sakat oynuyor.
Sakatlıkları bulunan genç
oyuncular, takımı için büyük
fedakarlık yapıyorlar. Ayak
bileğinde çatlak tespit edilen
Zeynep, maçlara sakat sakat
çıkıyor. Yine belinde sakatlığı
bulanan Buse ise takım arkadaşı
gibi maçlara sakat sakat çıkıyor.
Murat KARATEKİN

Vali Zayi Polat’tan stadyum açıklaması:

19 maça ‘korona’ engeli
Axa Sigorta Efeler liginde bu
sezon 19 karşılaşma koronavirüs
nedeniyle ertelendi. Ligde
geride kalan 11 haftada 17
maç takımlardaki oyuncuların
koronavirüs testlerinin pozitif
çıkması nedeniyle oynanamadı.
Ertelenen maçlar oyuncuların
testlerinin negatife dönmesi ile
birlikte ileri bir tarihte oynanacak.
5 MAÇI ERTELENDİ
Ligde mücadele eden
temsilcimiz Sorgun Belediyespor,
bu sezon 5 maçı koronavirüs
nedeniyle ertelendi. Sarı-siyahlı
takım ligin ilk iki haftasında
ertelenen iki karşılaşmayı
oynadı. Sorgun Belediyespor
ligdeki, Haliliye Belediyespor,
Ziraat Bankası ve Arkasspor
karşılaşmaları rakip takımlardaki
oyuncuların koronavirüs testlerinin
pozitif çıkması nedeniyle
ertelendi. Sarı-siyahlı takım bu
karşılaşmaları federasyonun
belirleyeceği ileri bir tarihte

oynayacak.
ERTELENEN MAÇLAR
Bursa Büyükşehir BelediyesiHaliliye Bld
Tokat Belediye Plevne-Spor
Toto
Ziraat Bankası-Afyon Bld
Solhanspor-Galatasaray
Afyon Bld-Solhanspor
İnegöl Bld-Tokat Belediye
Plevne
Arkasspor-Sorgun Belediye
Haliliye Bld-Arhavi Voleybol
Solhanspor-Ziraat Bankası
Tokat Belediye-Halkbank
Sorgun Belediye-Haliliye Bld
Ziraat Bankası-Bursa
Büyükşehir
Solhanspor-Altekma
Haliliye Bld-Fenerbahçe
Arhavi-Ziraat Bankası
Bursa Büyükşehir-Solhanspor
Ziraat Bankası-Sorgun Belediye
Fenerbahçe-Ziraat Bankası
Ziraat Bankası-Tokat Belediye
Murat KARATEKİN

‘Proje bittikten sonra
yıkımına başlanılacak’
Yozgat Valisi Ziya Polat, stadyum projesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Polat,

yeni stadyum projesinin bitmek üzere olan bir proje olduğunu hatırlattı.
Polat, “Proje bitmeden
stadyumun yıkılmamasını ben
söyledim.
Önce projeyi bitirelim.
Çünkü Yozgatspor’umuz
maçlarını burada oynuyor.
Proje bittikten sonra yıkıma
geçelim diye konuşuldu.
İnşallah onun da yakın
zamanda projesi biter” dedi.
HER OKULA BİR TAKIM
Her okulun bir spor takımı
olacağını vurgulayan Vali Ziya
Polat, “Sporla ilgili benim
hedefim, hayalim;
Lise mezunu bir
yavrumuzun
bir

müzik aletini
çalmasını, bir spor
branşında lisansının
olmasını ve bir yabancı
dili konuşmasını hayal
ediyorum.
Bunun için
savaşıyoruz, bunun için
mücadele ediyoruz.
İnşallah sporun da bu
konuda, okullarımızda
takım sporunun da
değişmesi için talimat

verdim.
Her okulda bir takım sporumuz
olsun diye.
Pandemi dönemi bunları biraz
etkiledi.
Pandemi sonrasında bu işlere
biraz daha ağırlık vereceğiz” diye
konuştu.
ÇOCUKLARA SÜPRİZ
YAPACAĞIZ
Yozgat’ın kış memleketi olduğunu
hatırlatan Vali Ziya Polat, “Kış
memleketi.
Kışla ilgili hiçbir şeyimiz yok.
inşallah bu sen yetiştirebilirsek,
çocuklarımıza bir sürpriz yapacağız.
Netleşmediği için paylaşmayı
düşünmüyoruz.
Ama yavrularımıza bir sürpriz
yapmayı düşünüyoruz.
İmkanları zorlayacağız.
Bir kış
tesisi,
ufak bir
tesis
yapabilir
miyiz
çocuklar için.
Onun
da çalışmasına
başlayacağız.
Şuan arkadaşlar ufaktan projeler
çizmeye başladı, biz de maddi
kaynak aramak için dolaşmaya
başladık.
İnşallah çocuklarımıza bir sürpriz
yapabiliriz” şeklindi konuştu.
Murat KARATEKİN

