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ESTETiK DÖNÜŞÜM
DEVAM EDiYOR

İş insanı Zafer Özışık;

"ÇOCUKLARIMA
VASiYETiM"

Yozgat
Belediyesi
estetik dönüşüm
çalışmaları
kapsamında
Saat Kulesi’nden
dörtyol mevkiine
kadar olan 3. Etap
yol çalışmalarına
başladı. >> 5'TE

Yozgat’ta hayırsever kimliği ile tanınan
iş insanı Zafer Özışık, Yozgat’ın sevilen
simaları olan ve ‘Yönetim Kurulu’ olarak
nitelediği Osman – İsmail Aldemir
kardeşlerin kendisi için özel
insanlar olduğunu belirterek,
“Onlar bizlere Allah’ın emaneti.
35 yıldır beraberiz" dedi. 3'TE

Aydıncıklı kadınlardan Fuat Oktay’a teşekkür

Yozgat Valiliği, Osmanlı geleneğini yaşatıyor

GONUL
SEFERBERLiGi

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve “Veresiye Defteri” anlamına

gelen “Zimem Defteri” uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

BİSMİLLAH DEDİK BAŞLADIK
Yozgat Valisi Ziya Polat, uygulamanın Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde yapıldığını ve Yozgat’ta da
uygulamaya karar verdiklerini söyledi. Yozgat’ın
memleketine düşkün, hayır yapmayı seven bir
il olduğunu anımsatan Vali Polat, “Hep diyoruz
Yozgat yiğitler şehri diye. Yozgat Yozgatlıya
da sahip çıkar, memleketine de sahip çıkar.
Bismillah dedik başladık, valiliğimizle ve Sosyal
Yardımlaşma Vakfımızla” dedi.

HERKES SEFERBER OLDU
Yozgat’ta bir iyilik yapıldığı zaman arkasında duran
insanların çok olduğunu kaydeden Vali Polat, “Şunu
gördük bu işi yaparken: Yozgat’ta iyi bir iş, faydalı bir
iş yaptığınız zaman arkasında duran çok insan var.
Hayırseverlerimiz sağ olsunlar, duydukları zaman
defteri biz kapatalım dediler. Öyle olunca biz de
bunu genele yaydık, sosyal medya hesaplarımızdan
paylaştık. Mesela gençlerimiz harçlıklarını
toplamışlar, bir defter de biz kapatacağız dediler,
kurumlarla, STK’lerle görüşmeye gideceğim. Onlar
bir defter de biz kapatalım dediler. Tabii bu bir
gönül yolu" dedi. >>> 3. SAYFADA

'KALFA UYKUSU'

KADIN ELi DEĞiYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay’ın yerelden kalkınma hamlesi
Yozgat’ta hayat bulmaya devam ediyor.
Aydıncık İlçesi’nde ‘yerelden kalkınma’
hedefi ile yola çıkan kadın girişimciler
kooperatif kurdu. Kendilerine destek olan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a
şükranlarını ileten girişimci kadınlar, bir
teşekkür videosu hazırladı. Aydıncık Ametist
ve Yarı Değerli Taşları İşleme ve Tanıtma
Derneği Başkanı Nimet Türker, kendilerine
destek olan Oktay’a teşekkür etti. 2'DE

MiLYONLARCA

ŞiFA DAGITTI

Yozgat Şehir Hastanesi, hasta
kabulüne başladığı 16 Ocak 2017
tarihinden bu yana 3.5 milyon
hastaya hizmet verdi. 5'TE

Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel

"COK ÖNEMSiYORUZ"
Türkiye Kamu-Sen
Yozgat İl Başkanı
Mahmut Sunay
Kabayel, Pandemi
nedeniyle milletçe
bir yılı aşkın
süredir çetin bir
mücadelenin içinde
olunduğunu hatırlattı.
Kabayel, 1 Mayıs'ı
çok önemsediklerine
vurgu yaptı. > 6'DA

İŞÇİ BAYRAMINI KUTLADILAR
Hak-İş Yozgat il Başkanı
Ferman Zararsız, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma
Günü dolayısıyla basın
açıklaması yaptı. 6'DA

RAMAZAN

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA

OKUYUCUYLA BULUŞTU
Yozgatlı
yazar Mustafa
Çiftçi'nin yeni
kitap raflardaki
yerini aldı.
Daha önce üç
öykü kitabı
çıkaran Mustafa
Çiftçi, 4'uncu
öykü kitabını
çıkardı. 5'TE

YERELDEN KALKINMAYA
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Ölüm ve Ötesi Haktır ?

AHMET
SARGIN
Cennet Mü'minler
için hazırlanmış mükafat yeridir.
Cennette, bu dünyada gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve hiç bir
insanın hayalinden
geçmeyen nimetler
vardır.   
Cennet insanın
kalbinden geçen ve
hoşuna giden her
şeyi devamlı olarak
bulacağı eşsiz özellik-

lerle dolu bir yerdir.
Orada her şey insanın
gönlüne göredir, neyi
arzu ederse anında
yanında hazır bulacağı yeridir.
Cennette hastalık,
korku ve üzüntü yoktur. Orada insan hep
genç yaşta kalacak,
ihtiyarlamayacaktır.
Cennette hayat sonsuzdur.
Ölüm yoktur, oraya
giren bir daha çıkmayacaktır. Canı ne
isterse onu bulacak,
zevk ve sefa içinde
sonsuza kadar devam
edecektir.
Kur'anı Kerim de
Cenab-ı Hak buyuruyor: "İman edip iyi,
yararlı işler yapan
kimseler Cennetlik
olanlardır; onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara Sure-

si-82) "Orada onlar
için diledikleri her
şey var ve yanımızda
fazlası da var!." (Kaf
Suresi- 35)
Allah'a karşı görevlerini yapmayan,
haramlardan sakınmayan ve insanlara
kötülük edenler bu
davranışlarının karşılığı olarak Cehennem
de cezalandırılacaklardır. Cehennem,
iman etmeyen ve
inandığı halde günah
işleyenlerin ahrette
ateşle cezalandırılacağı yerdir. İmansız
ölenler burada sonsuz
olarak kalacaklardır.
Allah İmanıyla ölenlerden eylesin!.
Yapılan iyiliğe verilen karşılık "Mükafat"
işlenen kötülüğün
karşılığı da "Ceza"
dır. Dünyada nice iyi

insanlar, iyiliklerinin
karşılığını görmeden;
haksızlığa uğrayanlar hakkını almadan;
nice zalimler de cezasını çekmeden ölüp
gitmektedirler. Haklı
ile haksızın, iyi ile
kötünün ayrılacağı ve
herkesin yaptığının
tam olarak karşılığını
bulacağı gün ahret
günüdür!.
İnsanlar bu dünyada imtihan edilmek
üzere gönderilmiş,
yapmakla yükümlü
oldukları görevler
kendilerine bildirilmiştir.
Allah'ın emirlerini
yerine getiren, yasak
ettiği şeylerden sakınan ve insanlara iyilik yapanlar imtihanı
kazanmış olacaklar ve
karşılığında kendilerine büyük mükafat

verilecektir. Herkes
dünyada yaptığının
karşılığını ahrette
eksiksiz olarak görecektir.
Yüce Allah buyuruyor: "Kıyamet
günü doğru teraziler
kurarız, hiç bir kimse, hiç bir haksızlığa
uğratılmaz!" (Enbiya
Suresi-47) "Kim zerre
kadar iyilik yapmışsa
onu görürüz" (Zilzal Suresi-7-8)
İnandığı halde Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeyen,
dini görevlerini yerine
getirmeyenler, belirli
bir süre Cehennem de
kalıp cezalarını çektikten sonra çıkacaklar ve Cennete girecekleridir. Kâfir ve
Münafıklar ise ebedi
olarak Cehennem de
kalacaklardır.

Kur'anı Kerim’de
Cenabı-ı Hak kâfir ve
Münafıkların durumunu şöyle anlatıyor:
"İnkar eden kimseler
ve ayetlerimizi yalan
sayanlar Cehennemlik
olanlardır. Onlar orada temelli kalacaklardır." (Bakara-39)
"Doğrusu Münafıklar Cehennemin en
alt tabakasın dadırlar.
Onlara yardımcı bulamayacaksın..." (Nisa
Suresi-145)
Ölüm gerçeğini
Allah(c.c.) şöyle bildiriyor: "Her canlı
ölümü tadacaktır!."
(Ali İmran -185) "Nerede olursanız olun,
sağlam kaleler içinde
bulunsanız bile, ölüm
size yetişecektir."
(Nisa Suresi-78)
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor:

" Kıyamet gününde
insan dört şeyden
sorguya çekilmedikçe
Allah'ın huzurundan
ayrılamaz;
1-Ömrünü nerede
geçirdiğinden,
2-Vücudunu nerede yıprattığından
3-Malını nereden
kazanıp, nereye harcadığından,
4- Bildiği ile amel
edip etmediğinden..."
Allah'ın takdir ettiği
zaman gelince görevli melek İsrafil
Sur denilen bir şeye
üfleyecek ve bundan
çıkacak çok müthiş
bir sesin tesiri ile (Allah'ın diledikleri dışında) bütün canlılar
ölecek, yer ve göklerin düzeni bozulacak
kâinat yeni bir şekil
alacaktır.

Aydıncıklı kadınlardan Fuat Oktay’a teşekkür

YERELDEN KALKINMAYA

KADIN ELi DEĞiYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay’ın yerelden kalkınma hamlesi
Yozgat’ta hayat bulmaya devam ediyor.
Aydıncık İlçesi’nde ‘yerelden kalkınma’
hedefi ile yola çıkan kadın girişimciler
kooperatif kurdu. Kendilerine destek olan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a
şükranlarını ileten girişimci kadınlar, bir
teşekkür videosu hazırladı.
Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşları
İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet
Türker, kendilerine destek olan Oktay’a
teşekkür ederek, “Yerelden kalkınmada
biz girişimci kadınlara her daim desteğini
esirgemeyen değerli büyüğümüz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat
Oktay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Çalışarak üreterek, para kazanmanın en
güzel örneklerini sergileyen kadınların
bazı mesajları şöyle; “Çalışarak, üreterek

kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz
Anadolu kadının ekmeğini taştan çıkardığının
en güzel örneğiyiz. Yozgat Aydıncık Kadın
Kooperatifi olarak yerelden kalkınmaya kadın
eli değsin diye çıktığımız bu yolda emek
veriyor, katma değer üretiyoruz. Kadınları
ekonomik hayata katmak için geçmişten beri
emek gösteren Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ve hükümetin desteğini
daima yanımızda hissediyoruz. Gelirimizi
ve becerilerimizi her geçen gün daha da
artırarak, Yozgat Aydıncık’tan Anadolu’ya
bereketimizi taşıyacağız. Yerelden
kalkınma hamlesinin kadınlarla başarıya
ulaşacağına inanarak bizlere her daim ve
bizi bu yönde her seferinde motive eden
Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat
Oktay’a ve emeğimizi değerli bularak üretim
faaliyetlerimizi destekleyen herkese sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Eda DEMİREL

İş insanı Zafer Özışık;

"ÇOCUKLARIMA

VASiYETiM"
ozgat’ta hayırsever kimliği ile tanınan iş
insanı Zafer Özışık, Yozgat’ın sevilen simaları
olan ve ‘Yönetim Kurulu’ olarak nitelediği
Osman – İsmail Aldemir kardeşlerin kendisi
için özel insanlar olduğunu belirterek, “Onlar
bizlere Allah’ın emaneti. 35 yıldır beraberiz.
Allah ömür verdiği sürece de beraber olacağız.
Ben de evlatlarıma vasiyet ettim. Ben olduğum
sürece ben benden sonra da çocuklarım
ailemizden biri gibi sahip çıkacak” dedi.
Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat Gündemi Ramazan Özel
programının konuğu Yozgatlı iş insanı Zafer
Özışık oldu.
RİCAM VAR
Yozgatlı hemşerilerinden Ramazan Ayı’nda
bir ricası olduğunu dile getiren Özışık,
“Alışverişlerini akşama doğru değil de saat 10
ile 14 arasında alışveriş yaparlarsa akşam o
yoğunluğu almış oluruz. Hem yoğunluk olmaz.

Bu da bulaş riskini azaltır. Şehrimizdeki bu
koronadaki istatistikler aşağı doğru düşer.
Benim ricam iftar saatine yakın zamanda
alışveriş yapmasınlar. En geç saat 15’e kadar
alışverişlerini yapsınlar. Bu saatten sonra çok
yoğunluk oluyor bu durum da sıkıntıya neden
oluyor”
HAYAT ZOR
Özışık, alışveriş noktasında da
önemli açıklamalarda bulunarak, “Benim
hemşerilerimden ricam var. Aldıkları ürünlerin
20 ürünün altını toplasınlar. 2 kalem alıp ikisinin
toplam fiyatına bakmasınlar. 20 kalem alınca
birden toplasınlar. Toplamın altına baksınlar.
Alışveriş yaparken gramajına, kilosuna dikkat
etsinler. Hemşerilerimizin ucuza mal temin
etmesi bizim hoşumuza gider. Çünkü hayat zor.
Benim istediğim kıyaslasınlar. Ondan sonra kim
ucuzsa ondan alsınlar” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ
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Eda DEMİREL
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Yozgat için kimin ne hesabı varsa

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgatlı yazar
Merhum Abbas Sayar
‘Yozgat var, Yozgatlı Yok’ kitabını niçin
yazdı, amacı neydi,
kastı neydi?
Tek başına kitabı
okumak ‘Yozgat var
Yozgatlı yok’ sözünü
açıklamaya yeter mi?
Yoksa yaşamak mı
lazım bazı hakikatleri
dile getirebilmek adı-

na.
İsterseniz Abbas
Sayar’ın kitabından şu
satırları hatırlayarak
devam edelim konuya:
- Bilmem hangi
şehir uğradı bu garip
talihsizliğe? Bir şehir ki kendi var, sanı
var, adamı yok... İşte
Yozgat bu garib talihsizliğin içinde. Yozgat
var, Yozgatlı yok...
Erzurumluyem, Kayseriliyem, Vanliyem,
Şanliyem...
Ama ’Yozgatlıyım’diyen yok.
Dışarda belki, Yozgat’ın içinden ’Yozgatlıyım’diyen yok...
Yozgatlı bilmez, ama
şu gerçek ki, Yozgat
tarihin en eski şehir-

lerinden biridir.
Şimdi Yozgat için
kimin ne hesabı varsa
diye başlayan cümlenin, kalan bölümüne
yaşadığımız şehrin
akıbetine dair ekleme yapacak olursak,
kime neye göre durum belirlemek gerekir?
Hesaplar şehre
göre mi, kişiye göre
mi?
İnsan, nefis taşıyan
bir canlı ise o nefsin
ağır bastığı zevata
Yozgatlı mı denir?
Yaşadığımız şehrin
geleceği adına yapılan
hesapların zamanla ‘kişisel’ hesaplara
dönüşüyor olması
maalesef yarınlara
dair umutların üzerine

bir karabasan misali
çökmüş.
Hesaplar kişisel,
yaşantılar kişisel,
siyaset kişisel, bürokrasi kişisel, sivil
teşkilatlanma kişisel,
basın-yayın sektörü
kişisel, sanat kişisel…
Kişiselleştirdiğimiz
dünyada (Yozgat’ta)
unutmuşuz!
Önce paylaştığımız
şehrin insanlarını sonra da o şehri…
Yozgat için, yaşadığımız şehrin geleceği
adına, yarınlarına dair
kimin ne hesabı var
ise ya bozulmuş ya da
hesaplar kişiselleşmiş
kıymetli hemşerilerim.
Zamanla, şehrin
geleceği adına yapılan

hesaplar da bir bir
bozulmuş.
Üzülerek söylüyorum ki o bozgunun
müsebbibi yine hesabı
kişisel hesap sahipleri
oldular.
Aslında mesele
Yozgat’ın dünü ve
bugünü üzerinden
geri kalmışlığı, ya da
hizmetlerin verimli ve
doğru planlanmamış
olmasına suçlu aramak değil tam tersi
suçu üzerinden atmada maharet sahibi
olduğumuzu dile getirmek.
Bugün de aynı
problemi yaşıyor, yaşatıyoruz!
Siyaseten aynı
cephede olması gerekenler, cephe pozu

verseler de aynı hedefe yönelmiyor, aynı
istikamete yürümüyorlar.
Hatta ve hatta
memleket adına yapılan hayırlı hizmetlerin engellenmesine
varan ayak oyunları,
ihanet girdabı ve dahi
akla hayale gelmeyen
oyunlar.
Maalesef yaşadığımız şehrin yarınları
adına ortak hasletlerin olmaması ya da
hesapların kişisel veriler yani beklentiler
üzerinden yapılması
adına ego denilen
nefis savaşlarının gölgesinde bir Yozgat
oluşturdu.
Ve bu gün o Yozgat’ın faturasını Yoz-

gatlı ödüyor.
Ve o yüzden Yozgat var Yozgatlı yok
hükmünde kalıyor.
Yok hükmünde
kalan her şeyden habersiz, safiyana duyguların ve memleket
sevdasının sahibi Yozgatlı olmuş her vakit.
Yozgatlı’yı yok
hükmünde gören
kişisel maalesef bu
günden yarına şehrin
yarınları adına hesabı,
kaygısı, derdi, tasası
olmayan cenahtan
oluşuyor değerli hemşerilerim.
Peki ne olacak, bu
devran böyle gelmiş
böylemi gidecek, ya
da gitmeli mi?
İsterseniz bir kısmını yarın konuşalım.

Yozgat Valiliği, Osmanlı geleneğini yaşatıyor

GONUL
SEFERBERLiGi

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve “Veresiye Defteri” anlamına

gelen “Zimem Defteri” uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.
. Yozgat Valisi Ziya Polat, uygulamanın
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapıldığını ve
Yozgat’ta da uygulamaya karar verdiklerini
söyledi. Yozgat’ın memleketine düşkün, hayır
yapmayı seven bir il olduğunu anımsatan Vali
Polat, “Hep diyoruz Yozgat yiğitler şehri diye.
Yozgat Yozgatlıya da sahip çıkar, memleketine
de sahip çıkar. Bismillah dedik başladık,
valiliğimizle ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla”
dedi.
HERKES SEFERBER OLDU
Yozgat’ta bir iyilik yapıldığı zaman
arkasında duran insanların çok olduğunu
kaydeden Vali Polat, “Şunu gördük bu işi
yaparken: Yozgat’ta iyi bir iş, faydalı bir iş
yaptığınız zaman arkasında duran çok insan
var. Hayırseverlerimiz sağ olsunlar, duydukları
zaman defteri biz kapatalım dediler. Öyle
olunca biz de bunu genele yaydık, sosyal
medya hesaplarımızdan paylaştık. Mesela
gençlerimiz harçlıklarını toplamışlar, bir
defter de biz kapatacağız dediler, kurumlarla,
STK’lerle görüşmeye gideceğim. Onlar bir
defter de biz kapatalım dediler. Tabii bu bir
gönül yolu. Bu gönül yolunda biz de valilik
olarak hayrın yerine ulaşmasına vesile olmaya
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
BİRÇOK AMACIMIZ VAR
Vali Polat, uygulamanın amaçlarını şöyle
anlattı; “Burada amacımız, yerel esnafımıza
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde
anahtarımızı, çocuğumuzu emanet ettiğimiz
yerel esnafa sahip çıkmak.
O mahallelerde yaşayan vatandaşımızın
borçlarını silmiş oluyoruz. Özellikle alt gelir
grubundaki mahallelerimizi seçiyoruz. Tabii
ilçelerde kaymakam arkadaşlarımız da yapıyor
yapmaya devam edecekler. Tam hayır yapmış
oluyoruz. Hani bir elin verdiğini diğer el
görmesin diyoruz ya. Borcu kimin kapattığını
kimse bilmiyor, kimin borcunu kapattığımızı da
bilmiyoruz. Onun için bir elin verdiğini diğer el
görmüyor. Biz valilik olarak sadece aracıyız.”
RAMAZAN BOYU DEVAM EDECEK
Zimem Defteri uygulamasının Ramazan
Ayı boyunca devam edeceğini dile getiren
Vali Polat, “Bu hayır işinin yayılmasında,
yapılmasında emeğiniz geçti ve geçmeye
devam ediyor. Biz bunu ramazan ayı boyunca
da devam ettireceğiz. Bizim kapımız da

gönlümüz de bu millete yapılacak her hizmete
açık. Sizin aracılığınızla milletimize hayır işinde
yarışmaya davet ediyorum. Bayrama kadar
hem yerel esnafımıza destek olmuş oluruz hem
de vatandaşımızın borçlarını ödeyip bayram
sevincini hep beraber yaşarız” diye konuştu.
SIKITNI YOK
Yozgat’ta çok yönlü yardımların yapıldığını
anlatan Polat, “Tabii ramazan ayı bizim mübarek
ayımız, Yiğitler şehri Yozgat’ta bir sıkıntı yok.
Paket dağıtımında partiler, STK’ler, şahıslar,
basın yayın organları ellerinden geleni yapıyor.
Bunu organize bir şekilde dağıtmaya çalıştık
bu sene. Toplantılar da yaptık; Kızılay’ımızla,
STK’lerimizle, hayırsever iş adamlarımızla” dedi.
HARÇLIK ZAMANI
Polat, Ramazan Bayramı’nın yaklaştığını ve
artık nakdi yardımın daha mantıklı olacağını
belirterek, “Artık, bu benim kendi düşüncem,
bayram geliyor, gıda paketlerinden ziyade
bayram harçlıklarının daha mantıklı olacağını
düşünüyorum. Maddi yardımların daha etkili
olacağını düşünüyorum. Bizde bayram hediyesi,
bayramlık alma kültürü var; bu insanlarımıza
çocuklarına bayramlık alma imkanını sağlamak
gerektiğini düşünüyorum. Biz valilik olarak,
ilçelerde kaymakam arkadaşlarımız ve
Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak bayram
harçlıklarını yatırmaya da başladık bugün
itibariyle. Değerli hemşerilerimden de şunu rica
ediyorum: Artık gıda kolisinden ziyade bayram
harçlığı verilmesinin daha doğru olacağını
düşünüyorum. Bu konuda da bize düşen bir
görev olursa biz yine aracı oluruz” şeklinde
konuştu.

BAYRAM HEDİYESİ GÖNDERECEĞİZ
Bayram hediyesi uygulaması yaptıklarını
anlatan Polat, şunları kaydetti; “Biz kaymakam
arkadaşlarımızla birlikte tüm yetim, öksüz;
şehit, gazi çocuklarımıza bayram hediyesi
göndereceğiz. Biz o bayramlık, bayram hediyesi
geleneğini yaşatmak için sevgi evlerinde kalan
çocuklarımız da dahil olmak üzere tüm hepsine
bugün itibariyle hediyeliklerini ayarlamış
olacağız. Tüm il genelinde de bayramdan
birkaç gün önce göndermiş olacağız. Amacımız
tüm yetim, öksüz çocuklarımıza, hep söylüyoruz
ya “Anne babası yaşasa ne isterdi?”, o eksikliği
yaşatmamak. Devlet olarak biz buradayız,
onlar da bizim yavrumuz. Onlar da bu devletin
geleceği, istediklerinden en az birini yerine
getirelim diye düşünüyoruz. Bu konuda da
hayırseverlerimizden, biz de varız diyen olursa
kapımız da gönlümüz de açık. Biz onlar adına
yetim çocuklarımıza, öksüz çocuklarımıza,
rencide etmeden hediyelerini ulaştırırız.”
BAYRAM GİBİ BAYRAM OLSUN
Korona virüs konusunda Yozgatlı vatandaşlar
kurallara uymalarını isteyen Vali Polat,
“Yozgat’ın Öncelikle dediğim gibi sağlıklı
bayramlara ulaşalım inşallah. Bayramı bayram
gibi yaşarız, sağlıklı günlerde kucaklaşacağımız
bayramlara ulaşırız. Dediğiniz gibi tam kapanma
dönemindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Yozgat
sayısal anlamdan biraz yüksekti. Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile tam
kapanmaya geçtik. Vatandaşlarımızdan
şunu rica ediyoruz: Hep diyoruz ya, bizim
aldığımız tedbirler, sağlığımız için ve
Yozgat için. Öncelikle kurallara uymak

zorunda olduğumuzu artık anlamamız lazım.
Maske-Mesafe-Temizlik artık şart oldu. Maske
ve temizlikte Yozgat genelinde bir sıkıntımız yok
Allah’a çok şükür ama mesafede biraz sıkıntımız
var” dedi.
SIKI DENETİM
Vali Polat, bu anlamda sıkı denetimlerin
yapıldığını belirterek, “Bu konuda
arkadaşlarımızla tam saha denetimdeyiz.
Bu denetimlerin devam edeceğini buradan
belirtiyorum. Tabii istisnalar, muafiyetler var.
Biz bu istisnaların ve muafiyetlerin kötüye
kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Çiftçimiz tabii ki tarlasına gidecek ama eviyle
tarlası arasında gidip gelecek. Aynı şey
esnafımız için de geçerli, çalışanımız için
de geçerli. Çalışma belgesi olduğu sürece
muaflar bu kapanmadan ama bu muafiyet
sadece iş yeriyle ev arasında geçerli. 3. Bir
yerde yakalarsak ceza yazarız. Biz 2 haftadır
ikametgâh da sorguluyoruz. Evden çalışması
gereken memurları dışarda yakaladığımızda
hem cezai işlem uyguluyoruz hem disiplin
soruşturması açıyoruz. Bu yükü sadece
esnaflarımızın omuzlarına yüklemek olmaz. 1
senedir kapalılar, 17 gün boyunca tamamen
kapalılar. Onlara saygı için bizim evden
çıkmamamız lazım. Biz valilik olarak gıda
kolilerini, bayramlıkları vs. hep yerel esnaftan
alıyoruz, tüm hemşerilerimizden de ihtiyaçlarını
yerel esnaftan karşılamalarını istiyoruz”
ifadelerine yer
verdi.
Eda
DEMİREL
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Çok dikkatli olmak lazım

KENAN
EROĞLU
Evet; Çok dikkatli
olmak lazım.
Çok.
Çünkü
İnsan olarak kendi
konuşmalarımıza ve
diğer insanların konuşmalarına çok dikkat etmiyoruz.
Konuşmalara çok

yüzeysel bakıyoruz.
Çünkü söylenen
sözlerden çok söylenmeyen konular
üzerinde duruluyor.
Söylenen ve sarf
edilen bir cümle üzerinde düşünürken o
cümlenin yalın manasının yanı sıra o
cümlenin arkasında
söylenmemiş cümlelerin olabileceği ve
hatta o söylenmemiş
cümlelerin ima edilme ihtimali üzerinde
durulmalıdır.
Çünkü insanlar,
Her konuda ahkâm
kesenler.
Kendi ellerindeki

işlerinden başka her
işe burnunu sokanlar.
Kendiişlerini yeteri
kadar yapmadıkları
halde yapamadığı
şeyleri bir başkasından isteyen insanlar
var.
Bu insanlar;
Her konuşmalarında;
Olmamışı olmuş
gibi
Olmuşları da olmamış gibi gösterenler var.
Her nutuklarında;
Duyulmamışı duyulmuş gibi,
Duyulmuşu ise

duyulmamış gibi gösterenler var.
Her toplantılarında;
Bilinmemişi bilinmiş gibi,
Bilinmişi ise bilinmemiş gibi gösterenler var.
Her görüşmelerinde;
Görülmemişi görülmüş gibi,
Görülmüşü ise
görülmemiş gibi gösterenler var.
Her Tv karşısına
çıktıklarında;
Gelmemişi gelmiş
gibi,
Gelmişleri ise gel-

memiş gibi gösterenler var.
Her attıkları nutuklarda;
Gitmemişi gitmiş
gibi,
Gitmişleri ise gitmemiş gibi gösterenler var.
Her beyanatlarında;
Okunmamışı okunmuş gibi,
Okunmuşu ise
okunmamış gibi gösterenler var.
Her yorumlarında;
Yazılmamışı yazılmış gibi,
Yazılmışı ise yazılmamış gibi gösteren-

ler var.
Her açıklamalarında;
Söylenmemişi söylenmiş gibi,
Söylenmişi ise
söylenmemiş gibi
gösterenler var.
Her düşüncelerinde;
Düşünülmemişi
düşünülmüş gibi,
Düşünülmüşü ise
düşünülmemiş gibi
gösterenler var.
Her gittikleri yerlerde;
Gidilmemişi gidilmiş gibi,
Gidilmişi ise gidilmemiş gibi gösteren-

ler var.
Çok dikkatli olmak
lazım, çok.
Daha çok konuşulanlara değil;
Konuşulmayanlara
bakmak lazım.
Daha çok konuştuklarına değil;
Konuşmadıklarına
bakmak lazım.
Daha çok söylediklerine değil;
Söylemediklerine
bakmak lazım.
Daha çok yazdıklarına değil;
Yazmadıklarına
bakmak lazım.
Çok dikkatli olmak
lazım. Çok.

YAMAÇLI'DA SU SORUNUNA

KALICI ÇÖZÜM
ÖĞRENCiLERiN
FARKINDALIKLARINI
ARTIRIYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Böyükata, Samsun İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İlkadım Samsun Rotary
Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürü Civan Çelik’in daveti
üzerine, “Mesleki Eğitimde 1000
Okul Projesi” kapsamında, 30
Nisan 2021 akşamı seminer verdi.
Merkez Müdür Yardımcısı
Halil Yılmaz’ın moderatörlüğünde
yürütülen söyleşide, Prof. Dr.
Mustafa Böyükata katılımcılarla
etkileşimli ve sohbet tadında bir yol
izleyerek “Büyük İşler Düşlemekle
Başlar” başlığı etrafında bilgiler
verdi.
Samsun dışında farklı
şehirlerdeki BİLSEM öğrencileri
ve öğretmenlerin yanı sıra
meslek liselerinden de öğrenci
ve öğretmenlerin yer aldığı
70’den fazla katılımcıyla bir araya
gelinen etkinlikte, öğrencilerin
kendilerini Keşfetmeye, yeni şeyler
öğrenmeye ve üretmeye dönük

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban
Altıntaş ilçenin içme su sıkıntısını
gidermek için 2 kuyu çalışmasını
tamamladıklarını söyleyerek, şimdi
de 3’ncü su kuyusu çalışmalarına
başlandığını duyurdu.
Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban
Altıntaş yaptığı açıklamada; “Göreve

farkındalıklarının artırılmasına
katkı verildiği gözlendi. Prof. Dr.
Mustafa Böyükata konuşmasında
bilim insanlarının çalışmalarıyla
ortaya çıkan yeniliklerin hayatımızı
nasıl değiştirdiğine dönük ilgi
çekici konulara değindi ve katılan
bütün öğrencilerin motivasyonunu
artıran yönlerini ele aldı.
Günümüz teknolojilerinin geldiği
nokta, teknisyenlik düzeyindeki
işlerin dahi üniversite mezunu
bireylerce yapılmasını zorunlu hale
getirdiğinin altını çizen Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, hayal kurmak
gerektiğini, düşlemek gerektiğini
ve bunları hayata geçirmek için bir
amaç etrafında netleştirip, o yolda
hedefleri başarmak için birlikte
ekip halinde çalışmak gerektiğini
vurguladı.
Katılımcılardan gelen soruları
da cevaplandıran Prof. Dr. Mustafa
Böyükata’ya program sonunda
teşekkür edildi.
Haber Merkezi

/GimatMarketlerZinciri

gimatmarketlerzincirii

geldiğim günden bu zamana kadar
kıymetli Yamaçlı halkımızın en iyi
şartlarda yaşaması için elimden
gelen hiçbir emeği esirgemeden
hizmet ettim etmeye de devam
edeceğim. Bu hizmetlerim
kapsamında kasabamızda yaz
aylarında yaşanan su sıkıntısını
çözmek için tüm kuyularımızın

dinamolarını ve su depolarımızın
dinamolarını yenileyerek 2 tane
içme suyu kuyusu (derin kuyu)
açtırdım. Şimdi de 3. kuyumuzu
açmaya başladık. Allah’ın izni ile
bu yıl yaz aylarında kasabamız
genelinde içme su sıkıntısı
olmayacağı kanaatindeyim.
Tarık YILMAZ

BAHADIR ŞAHIN'IN ACI GÜNÜ
Yozgatspor Cadde
Taraftarlar Derneği Eski
Başkanı Bahadır Şahin'in acı
günü. Şahin'in babası Hamdi
Şahin hayatını kaybetti. Hamdi
Şahin aynı zamanda Demirören
Ajansı Yozgat temsilcisi Harun
Gokceoğlu'nunda kayınbabası
oluyordu. Bir süredir Şehir
Hastanesinde tedavi gören
Hamdi Şahin geçtiğimiz hafta
sonu hayatını kaybetti. Şahin,
sarı topraklık mezarlığında
son yolculuğuna uğurlanıdı.

444 41 66

Baba Şahin burada kılınan
cenaze namazının ardından sarı
topraklık mezarlığında toprağa
verildi.
Bahadır Şahin ve Harun
Gökçeoğlu'nu bu acılı
günlerinde sevenleri yalnız
bırakmadı.
Bizde Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak Şahin ailesine
başsağlığı dilerken, Hamdi
Şahin'e de Allah'tan rahmet
diliyoruz.
Murat KARATEKİN
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ESTETiK
DÖNÜŞÜM
DEVAM
EDiYOR

Yozgat Belediyesi
estetik dönüşüm
çalışmaları kapsamında
Saat Kulesi’nden dörtyol
mevkiine kadar olan 3. Etap
yol çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Celal
Köse, çalışmaları yerinde
inceledi. Çalışmaların
startını veren Belediye
Başkanı Celal Köse, saat
kulesi ve çevresinin şehrin
kalbi ve yaşam merkezi
olduğunu söyledi. Köse,
“Geçen yıl düzenleme

çalışması kapsamında
belediye ve saat kulesi
arasındaki yol, kaldırım
ve aydınlatma çalışmasını
tamamlamıştık. Şimdi
de pandemi sürecinde
kısıtlamayı da fırsat
bilerek vatandaşın mağdur
etmeden saat kulesi, dörtyol
kavşağı ve eski askerlik
şubesi arasında çalışma
yapacağız. Çalışmaları
bayramdan önce
tamamlamayı planlıyoruz”
dedi.Murat KARATEKİN

Vali Polat gece denetimi yaptı

MiLYONLARCA

SiFA DAGITTI

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel
işbirliği modeli ile işletilen Türkiye’nin ilk şehir
hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta
kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden
bu yana 3.5 milyon hastaya hizmet verdi. Fiziki
yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak
kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı
alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete
sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık
hizmetleri kesintisiz sürüyor.
Yozgat Şehir Hastanesinin modern tıbbın tüm
imkanlarını kullanarak hizmet vermeye devam
ettiğini söyleyen Başhekim Mustafa Kozan,
“Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında kurulup
Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesidir. Hastanemiz
modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak kaliteli
bir hizmet vermektedir. Hastanemizde toplam
475 servis yatağımız bulunmaktadır. 78 yetişkin
yoğun bakım olmak üzere toplam 92 yoğun
bakım yatağımız mevcuttur. Hastanemizde 120
tane uzman doktorumuz, 600 ebe hemşiremizle
birlikte kamu-özel ortaklığı ile çalışan bir
hastane olmamız kaydıyla bin 850 personelimiz
bulunmaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi
olarak tam kadro hizmet vermekteyiz” dedi.
Hasta kabulüne başladığı yıldan itibaren
poliklinik hizmetlerinde 3.5 milyon hasta
sayısına ulaşıldığını aktaran Başhekim Kozan,

150 bine yakın hastanın yatarak tedavi edildiğini
belirtti. Kozan, hastanede 100 bine yakın da
ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.
Pandemi döneminde Yozgat Şehir Hastanesi
olarak büyük bir gayretle hizmet sunduklarını da
belirten Kozan, “Yozgat Şehir Hastanesi olarak
2019 yılının Mart ayından itibaren Covid-19
salgınının en ince ayrıntısına kadar içinde
bulunduk. Pandemi hastanesi olarak gerekli
çalışmaları yaptık. Hastane şartlarını uygun bir
şekilde bütün servislerimiz kovid servislerine
çevrildi. Hastane olarak normal şartlarda da
pandemi döneminde de kaliteli, fiziki şartları
uygun bir hastane olarak hizmete devam
etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Vali Polat, trafikte
araçlarıyla seyreden
vatandaşların izin
belgelerini kontrol
edip, alınan tedbirlere
uyulması konusunda
uyarılarda bulundu.
Vali Polat, trafikte
araçlarıyla seyreden
vatandaşların izin
belgelerini kontrol
edip, alınan tedbirlere
uyulması konusunda
uyarılarda bulundu.
Yozgat Valisi Ziya
Polat, Emniyet Müdürü
Murat Esertürk ve İl
Jandarma Komutanı

Kıdemli Albay Ali Sefa
Yılmaz ile birlikte
denetim noktalarını
ziyaret etti.
Vali Polat,
vatandaşların can ve
mal güvenliği için 7/24
görev başında olan
güvenlik güçlerini
uygulama noktalarında
ziyaret edip
görevlerinde başarılar
dileyerek otobüsle
yolculuk yapan
vatandaşların seyahat
belgelerini kontrol
edip hayırlı yolculuklar
diledi. Tarık YILMAZ

'KALFA UYKUSU'
OKUYUCUYLA BULUŞTU
Yozgatlı yazar
Mustafa Çiftçi'nin yeni
kitap raflardaki yerini
aldı. Daha önce üç öykü
kitabı çıkaran Mustafa
Çiftçi, 4'uncu öykü
kitabını çıkardı.
İletişim
yayınlarından çıkan

Mustafa Çiftçi'nin
4'uncu öykü kitabı 'Kalfa
Uykusu' okuyucuyla
buluştu. Kitap severler
Yazar Mustafa
Çiftçi'nin yeni kitabına
tüm kitapçılardan
ulaşabilecekler.
Murat KARATEKIN
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Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel

"COK ÖNEMSiYORUZ"
Pandemi nedeniyle milletçe bir yılı aşkın
süredir çetin bir mücadelenin içindeyiz.
Özellikle kamu çalışanları bu savaşın en ön
safında yer alarak milletimize varlıklarının ne
kadar önemli olduğunu göstermiş ve şükür
sebebi olmuşlardır diyen Türkiye Kamu Sen
Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel,
“İşte bu şartlarda çalışanlarımızın hak
ettiklerini almaları için verdiğimiz mücadelede
sesimizin daha gür çıkmasına vesile olduğu
için 1 Mayıs’ı çok önemsiyoruz” dedi. Türkiye
Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay
Kabayel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü
münasebetiyle mesaj yayımladı.Başkan
Kabayel mesajında şu ifadelere yer verdi;
“İlkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın adresi
Türkiye Kamu-Sen olarak tüm çalışanların 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten
dileklerimle kutluyorum. Kuruluşumuzdan
bugüne kadar, hiç taviz vermeden kamu

çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için
mücadele verdik, var gücümüzle çalışanımızın
sesi olmaya devam ediyoruz. İçinden
geçmekte olduğumuz bu zor günlerde,
hayatımızın normal akışında seyretmesi
işçisinden memuruna, zanaatkarından
esnafına kadar her şart altında fedakârca
emek harcayan çalışanlarımız sayesinde
mümkün olmaktadır. Bugün salgına karşı en
büyük gücümüz, başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere bütün kamu görevlilerimizin
ve çalışanlarımızın fedakâr hizmetleridir.
Hepimizin sağlık kaygısı nedeniyle evlerine
kapandığı günlerde bile devletimizin posta,
zabıta, belediye, itfaiye, güvenlik, ulaşım,
vergi, tapu, tarım ve ormancılık, diyanet,
eğitim, sağlık, kültür, sanat, elektrik, su, altyapı
hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyorsa
elbette bunu canları pahasına hizmet yürüten
kamu görevlilerimize borçluyuz.

BAŞSAĞLIĞI

Yozgatspor Cadde Taraftarlar
Derneği eski Başkanı Bahadır Şahin'in
babası ile Demirören Ajansı Yozgat
Temsilcisi Harun Gökçeoğlu'nun
Kayınbabası

Hamdi ŞAHİN'İN

Pandemi sonrasında özellikle çalışma
hayatının büyük bir dönüşüm yaşayacağı
ortadadır. Bu dönüşümün çalışanlarımız
aleyhine, güvencesizliği körükleyecek,
ücretlerin düşmesine neden olacak şekilde
gelişmemesi için daha fazla örgütlenmeye
ve her zamankinden daha fazla mücadeleye
ihtiyacımız olacaktır. İçinde bulunduğumuz
durum, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın
ortak sorunudur. Bizler bu sürecin haklarımızın
kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin
değerinin anlaşılarak haklarının teslim
edilmesine aracı olmasını istiyoruz. İşçisiyle,
memuruyla, işsizi ve emeklisiyle tüm çalışanlar
olarak büyümesine katkıda bulunduğumuz
milli gelirin hakça paylaşılması, sosyal devlet
ilkesinin hayata geçirilmesi ancak adaletsizliğe
“dur” diyen bireyler ve kurumların
çoğalmasıyla mümkün olacaktır.
Tarık YILMAZ

İŞÇİ BAYRAMINI KUTLADILAR
Hak-İş Yozgat il Başkanı Ferman Zararsız,
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla
basın açıklaması yaptı.
Hak-İş Yozgat il Başkanı Ferman Zararsız,
Cumhuriyet Meydanında yaptığı açıklamada,
"Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, kadınları,
erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları,
engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri
olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün
yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz" dedi.
Zararsız, "Hak-İş olarak, 1 Mayıs ruhunu
en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda,
dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz.
1 yılı aşkın süredir devam eden salgın
nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza
alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Gününde, emekçilerin hakkı için,
sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için,
sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital
platformlarda sunuyoruz” dedi.
SALGINI EN KISA SÜREDE
ATLATMAYI TEMENNİ EDİYORUZ
Hak-İş olarak, ülkemizin bu salgını en

kısa zamanda atlatmasını temenni ettiklerini
belirten Zararsız, “Ramazan ayının milletimiz ve
tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını
diliyoruz. Biliyoruz ki dünyamız bir, gayemiz bir.
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin
bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve
kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin
karşılanması için meydanlardayız ve
ekranlardayız.
Hak-İş olarak asgari ücretin insan onuruna
yakışır olmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın
önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve
yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal
örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İş
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler
olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden
ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz.
İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir
bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt
sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini
talep ediyoruz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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GÜNCEL

DENETiMLER
YOGUNLASTI
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, tam kapanma süreci
ile birlikte kent genelinde 514
personelle birçok noktada denetim
gerçekleştirdi. Yozgat’ta tam
kapanma sürecinin başlamasıyla
birlikte denetimler yoğunlaştırıldı,
sokakta bulunan vatandaşlar tek tek
sorgulandı.
Yozgat’ta korona virüs salgınıyla
mücadele kapsamında yurt genelinde
uygulanan 17 günlük tam kapanma ile
cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Yozgat’ta korona virüs salgınıyla
mücadele kapsamında yurt genelinde
uygulanan 17 günlük tam kapanma ile
cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Tam kapanma süreciyle birlikte
sokak hayvanlarını unutmayan polis
ekipleri, kedi ve köpeklere mama,
kuşlara ise yem bırakarak hayvanların
beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.
Korona virüs salgını ile mücadele
kapsamında ülke genelinde uygulanan
tam kapanma sürecinde sokak
hayvanlarının mağdur olmaması

için çeşitli önlemler alındı. Doğada
yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak
hayvanlarının durumuna kayıtsız
kalmayan Yozgat Emniyet Müdürlüğü
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma
Büro Amirliği Ekipleri, gönüllü
hayvan dostları ve diğer resmi
kurum görevlileri “Sahipsiz, sessiz
can dostlarımız, sokak hayvanların

İHH Yozgat Şubesi
67 yetimi giydirdi
Yozgat İHH Şubesi 15
Ramazan Dünya Yetimler günü
nedeniyle 67 yetimi giydirdi.
Ülkemizde olduğu gibi
yurtdışında da aralıksız olarak
insani yardımını sürdüren
İHH Yetim Gülerse Dünya

Güler sloganıyla çıktığı yolda
Yozgat’ta yetimlerin yüzünü
güldürdü. Yozgat İHH şubesi
15 Ramazan Dünya Yetimler
Gününde 67 yetim çocuğu
giydirerek ramazan ayında
onlarında yüzünü güldürdü.

yanındayız” sloganıyla hareket
ederek tam kapanma sürecinde sokak
hayvanlarının beslenmesini sağladı.
Ekipler belirlenen bölgelere kedi,
köpek maması ve kuş yemi bırakarak
hayvanların beslenme ihtiyaçlarını
karşıladı. Sokak hayvanları için mama
ve yem dağıtımının tam kapanma sona
erene kadar devam edeceği bildirildi.

iKi YARALI
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI..

Yerköy 100. Yıl Sanayi
mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Sefa
Alperen Şahingöz idaresindeki
66 ABH 618 plakalı otomobil,

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

100. Yıl Mahallesi sanayi
mevkiinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile annesi
olduğu öğrenilen Kudret
Şahingöz yaralandı.
Yaralılar Yerköy Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV
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BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

YOZGATSPOR
FARKLI BiTiRDi!

Misli.com 3. Lig 2. Grupta 2020-2021 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde Nazilli Belediyespor şampiyonluk ipini göğüslerken, Yozgatspor
1959 FK, Tekirdağspor, Tokatspor ve Çengelköyspor da 3. Lige veda etti.
Ligdeki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK
ise ligin son maçında deplasmanda Karaman
Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kırmızısiyahlı takım Karaman ekibine 5-0 mağlup oldu.
Karaman Belediyespor aldığı bu galibiyetle
lige tutundu.
İKİ YILDA DÜŞTÜ
Üç yıllık bir mücadele sonrasında
profesyonel liglere yeniden dönüş yapan
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ise geçtiğimiz
yıl lige de güçlükle tutunmuştu. Bu yıl ise
sezon başından bu yana ligin dibine demir
atan kırmızı-siyahlı takım için ligden düşmek
kaçınılmaz oldu. Devre arasında yapılan hoca
değişikliği ve oyuncu takviyeleri de takıma
fayda sağlamayınca, Yozgatspor 1959 FK 3.
Lige veda etti.
SÜPRİZ ŞAMPİYONLUK!
Öte yandan 3. Lig 2. Grupta sürpriz
bir şampiyonluk yaşandı. Son haftaya

kadar liderlik koltuğunu bırakmayan
Kütahya Belediyespor, ligin son haftasında
deplasmanda karşılaştığı İskenderun FK’ya
2-1 mağlup olarak şampiyonluktan oldu.
Deplasmanda karşılaştığı Yomraspor’u
0-1 mağlup eden Nazilli Belediyespor ise
şampiyon olarak 2. Lige yükseldi.
PLAY-OF’LAR BELLİ OLDU
Ligin tamamlanmasının ardından 3. Lig 2.
Grupta play-of oynayacak takımlara belli oldu.
Kütahya Belediyespor, Fethiyespor, Yomraspor
ve İskenderun FK 3. Lige çıkmak için play-off
oynayacak.
TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı
toplantıda 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig,
Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off
müsabakalarının tarihleri belirlendi.
Play-off final müsabakalarının oynanacağı
il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan
edilecek. Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı
Misli.com 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar:
12 Mayıs Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
Final: 28 Mayıs Cuma
Misli.com 3. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar:
6 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar:
10 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23 veya 24 Mayıs
Murat KARATEKİN

HAKEMLER BiNA iSTEDi
Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneği (TFFHGD) Yozgat
Şube Başkanı Süleyman Erkılıç
ve yönetim kurulu üyeleri
Serhat Alper, Dursun Zeyrek,
Eyüp Özer, Samet Güler ve
Büşra Çiçek
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse’yi ziyaret etti.
Ziyaretten Hakem Büşra Çiçek,
Belediye Başkanı Celal Köse’ye
forma hediye etti.
Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneği (TFFHGD) Yozgat
Şube Başkanı Süleyman Erkılıç,
“Sporla ilgili güncel konular,
hakem ve gözlemciler hakkında
konuştuk. Dernek binamız
olmadığından, dernek binası
konusunda istişarede bulunduk
ve destek olmalarını rica ettik.
Çok nazik karşılamasından
ötürü teşekkürlerimizi
sunduk ve hediye takdiminde
bulunduk” dedi.
Belediye Başkanı Celal
Köse’de Türkiye Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri
Derneği (TFFHGD) Yozgat
Şube Başkanı Süleyman Erkılıç
ve yönetim kurulu üyelerine
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti. Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

Türkiye’nin önemli beyaz eşya
markası olan “Arçelik” ile uzun
yıllardır Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde
hizmet veren Öz Niğdelililer, kısa
bir süre önce Yozgat’ta Esentepe’de
şubesini açtı.
“Farklı iç mekan konsepti”, “Ürün
çeşitliliği” ve “Güler yüzlü hizmeti”
Arçelik markası ile birleştiren Öz
Niğdelilier Arçelik Bayi, Yozgatlılar’ın
“beyaz eşya” tercihinde birinci sırada
yer almayı başardı.
Artık Esentepe’de; aileniz,
sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve
dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir
yandan muhabbet edip hem de beyaz
eşya mağazamızı gönül rahatlığı ile
gezebileceğiniz bir mekanınız var.

iHTiYACA GÖRE
KAMPANYA
ÖZ Niğdeliler Arçelik Bayi,
Yozgatlılar’ın ihtiyacına göre hazırladığı
özel kampanyalarla dikkat çekiyor.
Kimi zaman sağlıkçılar, kimi zaman
ise özel sektör çalışanları, kimi zaman
da çiftçiler için…. Kampanyalarımız
toplumun her kesimine hitap eden fiyat
avantajları sunuyor.
Sadece Öz Niğdeliler Arçelik
Bayiine ait ‘özel’ kampanyalar var.
Her türlü ihtiyaca kampanya çalışması
yapıyoruz. Kısaca siz ihtiyacınızı
söylüyorsunuz Öz Niğdeliler Arçelik
Bayii “size özel” kampanya şekli
belirliyor.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Öz Niğdeliler Arçelik Bayii
Yetkilisi Recep Balcı, Arçelik’in tüm
kampanyalarından Yozgat Bayilerinde
vatandaşların faydalanılabildiğini
hatırlatarak; “Yozgat’ta örnek
mağazayız. Arçelik’in bütün
kampanyalarından hemşerilerimizi
faydalandırmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

Öz Niğdeliler Arçelik Bayii’ne
ulaşmak isteyenler için adresimizi
tarif edelim: Sorgun’a giderken solda,
Sorgun’dan gelirken sağdayız.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

