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KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB İdaresi
Başkanlığının Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelere yönelik
olarak yürüttüğü Hızlı Destek Programına işletmelerin
başvuru süreci 10 Ekim’de son ereceğini söyledi.
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2'DE

VATANDAŞ FiYATLARIN
DÜŞMESiNi
BEKLiYOR!
"BiRLiĞiN
SEMBOLÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesini
hayata geçirileceğinin müjdesini vermişti. Bu kapsamda Yozgat'a TOKİ bin 682 konut inşaa
edecek. Yozgatlı bu konutların yapılması ile birlikte ev fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyor.

Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Osman Taşçı, Camiler ve Din Görevlileri
Haftası münasebetiyle bir açıklama yaptı.
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasının Camiiler
ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanan
ve farkındalığı artırmayı hedefleyen bir
hafta olduğunu anımsatan Taşçı, “18 yıldır
bir tema belirlenmekte bu yıl ki temamız
peygamberimiz,Cami ve İrşat. Başta bu dinin
ve bu görevin piri Hz Muhammed Mustafa
Efendimiz (s.a.v’)'in aziz ruhlarına sonsuz
salat ve selam olsun" diye konuştu. 2'DE

YOZGATLILARA SORDUK
Çamlık Gazetesi olarak sokağın nabzını
tutmaya devam ediyoruz. Bu kez vatandaşlara
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut
projesini sorduk. Vatandaşlara, “TOKİ konutları
Yozgat'ta emlak sektörüne nasıl etki yaptı.
Fiyatlarda değişiklikler artış veya düşüş
yaşanıyor mu?” sorusunu yönelttik. Yozgatlılar,
TOKİ konutlarının Yozgat’ta yapılmasının önemli
olduğunu vurgulayarak, konut fiyatlarını aşağıya
çekmesini bekliyor. >>> 3. Sayfada

İhsan Eraslan: TOKİ konutlarının
yapılması emlak sektörünü düşme olur. Her
şey bollaşırsa fiyatlar da düşer.

YENiDEN REFAH
SAHADA ÇALIŞIYOR
Yeniden Refah Partisi Yozgat İl
Başkanlığı tarafından Lise Caddesinde
üye çalışması ve Yeniden Refah partisi
tanıtımı için stant açıldı.Yeniden Refah
Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan,
Yeniden Refah Partisi olarak hem Fatih
Erbakan’ı hem de Yeniden Refah Partisine
üye çalışması ve tanıtım yaptıklarını
söyledi. >>> 6. Sayfada

OKTAY’IN RESİM ÇERÇEVESİ

RENKLERİN DİLİ…
Oktay YILDIRIM

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ

GÜLDÜRDÜ
Yozgat’ın verimli toprakları ile dikkat çeken
bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet
ovada soğan üretiminde 25 bin ton rekolte beklenirken
geçtiğimiz yıl tarlada 80 kuruşa satılan soğanın
kilogramı bu yıl 4 liradan satışa sunuluyor. 4'TE

TARTIŞTIĞI DiNi

NiKAHLI KARISINI

TABANCA iLE VURDU
Yozgat’ta bir kişi tartıştığı dini nikahlı karısını
tabanca ile vurarak ağır yaraladı. 6'DA

Bir yaz daha
dünyamızdan
çekip gidiyor.
Kim bilir kısa
ömrümüzde
kaç yaz daha
beliyor bizi. 1, 3,
10… Bekleyen
yaz mıdır hayatı
anlatan yoksa
bekleyen
kalp mi?
Dünyanın bize
sunduklarını
görebilmek
değil midir asıl
olan.
>>> 3'TE

GELECEK PARTiSi

GENÇLERiN YANINDA

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş,
Gelecek Partisi Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı
Onur Altınbek ve Gençlik Kolları yönetimi
tarafından gençlik buluşmaları programı
düzenlendi. >>> 7.Sayfada

SANATTA ENGEL
TANIMIYORLAR 5 MiLYON ERKEK
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel
Müdürlüğü ve Sorgun Engelliler Umut Derneği
tarafından hayata geçirilen “Engellerim bedeni
hayallerim ebedi” projesi doğrultusunda, Sorgun Halk
Eğitimi Merkezinde engelli bireylere yönelik ebru,
hat, ahşap yakma, filografi, ahşap boyama ve sepet
örücülüğü kursu açıldı. >>> 6. Sayfada

BiLGiLENDiRiLDi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kadın, Çocuk
Kısım Amirliği ve Akdağmadeni Merkez ilçe
Komutanlığı tarafından Akdağmadeni ilçesinde
bulunan maden ocağında çalışan işçilere
bilgilendirme faaliyeti düzenledi. >> 3'TE

GÜNCEL

04 EKİM 2022 SALI

Kutlu Doğum Haftası ve İnsanlığın Önderi Hz. Muhammed AS
Hz. Muhammed
(s.a.s.) 12 Rebiülevvel
pazartesi gecesi
(Miladi takvime göre ise
20 Nisan 571’de) sabaha
karşı, Mekke'de dünyaya
geldi.
Sevgili Peygamberimiz
(a.s’in dünyaya teşrif
buyurdukları geceye
“Mevlidi–Nebi” (Kutlu
Doğum Günü) diyoruz.
Bu haftaya da: Kutlu Doğum Haftası: Kainatın ve
beşeriyetin yüzyıllardır
yolunu gözlediği o “Nebiler Nebisinin” doğum günü ve
haftasıdır.
Gerçekten O'nun doğması ile
bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehâlet ve küfür ateşi
sönmüş, putperestlik yıkılmış,
zulmün baskısı son bulmuştur.
İnsanlar için üstün ahlak örneği
olan Hz. Muhammed (as), Allah
tarafından gönderilen son peygamberdir.
O aynı zamanda insanlara erdemli yaşama yollarını gösteren
bir öğretmendir. Yüce Allah’tan
vahiy alıp bize ulaştıran öğret-

men...
En üstün ahlâka
sahip olduğu konusunda; yüzyıllar
boyunca, dost ve
düşman, herkesin
üzerinde birleştiği
tek bir insan vardır: Peygamberimiz
Hz. Muhammed
Aleyhissalâtü
Vesselam: Muhammed’ül- Emin (
Güvenilen insan).
Hz.Muhammed
(sav), âlemlere
rahmet olarak gönderilmiş olan
en son peygamber ve bütün
insanlık için en güzel ahlak
örneğidir. Yüce Mevla'mız Kuranı Kerimde onun bize şöyle
tanıtıyor: “Şüphesiz sen yüce bir
ahlak üzeresin.”( Kalem Suresi
Ayet 4)
Zaten o, yeryüzünde bulunuş
maksadını, ”Ben güzel ahlakı
tamamlamak üzere gönderildim”. Buyurarak net olarak ifade
etmişti.
“Andolsun size bir Peygamber
geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız

AHMET
SARGIN

onu incitir ve üzer. Çünkü o size
çok düşkün, mü'minlere karşı
çok şefkatli ve merhametlidir.”
(Tevbe Suresi Ayet 128)
“Rasulüm biz seni ancak
alemlere rahmet olarak gönderdik.”( Enbiya Suresi Ayet 107)
“Andolsun ki: Rasulullah, sizin
için, Allah'a ve ahİret gününe kavuşmayı umanlar için ve
Allah'ı çok zikredenler için güzel
bir örnektir.” (Ahzab Suresi Ayet
21)
Alemlere rahmet olarak gönderilen o Yüce Rasul, güzel ahlak
konusunda şöyle buyurmuştur:
“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” “Sizin
en hayırlınız ahlâkça en güzel
olanınızdır” “Kişi güzel ahlakı
ile geceleri ibâdetle gündüzleri oruçla geçirenin derecesine
yükselir.” “Su buzu erittiği gibi,
güzel ahlâkta günahları eritir
(yok eder); sirke balı bozduğu
gibi kötü ahlâkta ameli bozar.”
“Allah'ım beni güzelleştirdiğin
gibi ahlâkımı da güzelleştir”
Hz. Aişe Validemize Hz.Peygamber (sav)'in ahlakı sorulduğu zaman;

“Siz hiç Kur'ân okumuyor
musunuz. O'nun ahlâkı Kurân'dı”
cevabını vermiştir. Kurân ahlâkı; Yüce Mevlâmızın Kurânı
Kerim'de bize bildirdiği, Hz.
Peygamber (sav)'inde bizzat
yaşayarak örnek olduğu İslam
ahlakıdır.
Yüce Rasûlullah (sav)’ın
ahlâkî vasıflarını özetlersek :
Rasulullah güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Kimseye fenâ söylemez,
kimsenin sözünü kesmezdi. Sert
değildi, yumuşak idi. Edep ve
hayâ âbidesiydi. İnsan severdi,
dosttu. Çok mütevâziydi. Vâkurdu; boş ve lüzumsuz konuşmazdı.
Karşısındakini candan dinlerdi.
Çocukları çok sever ve okşardı. Bir hadisi şeriflerinde şöyle
buyurdular:
“Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet
etmeyen bizden (kâmil ümmetimizden) değildir” Fazilet
sahiplerine saygı gösterirdi.
Akrabasını ve komşusunu hatırdan çıkarmaz, onlara ikrâmdâ
bulunurdu. Fakat onları kendi-

lerinden üstün, faziletli olanlara
tercih etmezdi.
Cömertti, şefkatliydi. Sözünde
mutlaka dururdu. Dinlemesini,
söylemekten fazla severdi. Nefsine hâkimdi.
Beyaz giymeyi tavsiye ederlerdi.
Namazı noksansız kıldıranların en hafif kıldıranıydı. Güleceği
zaman mübarek elini, mübarek
ağzının üzerine koyardı. Kahkahâ ile gülmez; fakat dâimâ
mütebessim bulunurdu.
Verilen müjdelere şükrederdi.
Uyurken mübârek sağ elini, mübârek yanağının altına koyardı.
Herkesin isteğini mümkün olan
ölçüde, yerine getirirdi.
Eli çok açıktı, cömertliği
deryâdan farksızdı. İlim, hikmet çağlayanı, sabır timsaliydi,
Atılgandı, tehlikeden korkmazdı,
heybetliydi. Gelmiş ve gelecek
insanların en cesur ve en kahramanı, en kuvvetlisiydi.
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Allah’ın Resul’üne,
Ehlibeytine ve ali Ashabına salat
ve selam olsun!. Kutlu Doğum
Haftanız da mübarek olsun!
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KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB
İdaresi Başkanlığının Mikro ve Küçük Ölçekli
işletmelere yönelik olarak yürüttüğü Hızlı
Destek Programına işletmelerin başvuru süreci
10 Ekim’de son ereceğini söyledi.
Işık, “İmalat ve bunun tamamlayıcısı
olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını
etkilerinin yüksek olduğu bazı hizmet ve
ticaret sektörlerindeki Mikro ve Küçük Ölçekli
işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve
geçmiş dönem ortalama istihdam sayılarını
koruyarak; Kriterlere uygun yeni personel
istihdam etmelerini amaçlayan MKİ Destek
programına başvuru süreci 10 Ekim’e kadar
devam ediyor. KOSGEB İdaresi Başkanlığınca
uygulanmakta olan, Covid-19 salgınından
etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelere
yönelik istihdama dayalı faizsiz, teminatsız,
2 yıl sonra 4 er aylık 6 eşit taksitte Geri
ödemeli olan MKİ Destek Programında 4.
Dönem başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde
saat:23:59’da tamamlanacaktır. Genç, kadın, ve
yeni mezunların istihdamını önceliklendiren,
Hızlı Destek Programının iş gücü piyasasında
nitelikli, sürdürülebilir istihdama katkı sağlaması
beklenmektedir” dedi.
125 BİN TL DESTEK
Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı
Destek Programı kapsamında, son 12 ayda
ortalama istihdam sayısını koruyup, 1981 ve
sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla
çalışmamış; Üniversite mezunu (2 yıllık veya
üstü), Endüstri Meslek lisesi veya Teknik
lise mezunu gençleri en az 12 ay istihdam
etme taahhüdünde bulunan işletmelere 4.
Başvuru Dönemi’nde verilen destek tutarı
125.000,00.-TL’ye çıkartıldığını belirten Işık,
“Söz konusu destek programı kapsamında
İşletme sahibi kadın ise veya
işletmenin %51 ve üstü hissesi
tek başına bir kadın ortağa ait
ise ya da işe alınan personel
kadın ise geri ödemeli bu
destek tutarı 10.000,00.-TL
artırılarak kadın personel
başına 135.000,00.-TL
olarak uygulanacaktır.
Destek ödemeleri; 6
ay + 6 ay şeklinde
destek ödemesine esas
iki taksit döneminin
başında peşin olarak

yapılacaktır. Mikro işletmeler en fazla 2
personel, Küçük işletmeler en fazla 5 personel
için destek alabilecektir. 2021 Aralık – 2022
Mart başvuru döneminde (3.başvuru dönemi)
bu program kapsamında herhangi bir işletmede
istihdam edilen personeller, 2022 Temmuz
ayında ilan edilen Dördüncü Başvuru Dönemi
kapsamında herhangi bir İşletme’ de istihdam
edilemezler. MKİ Destek Programına, KOSGEB
Veri Tabanında kayıtlı; KOBİ Bilgi Beyannamesi
Güncel olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı mali
kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000,00.TL net satışı olan Mikro ve Küçük Ölçekli
İşletmeler başvurabilecektir. Bu kriter, 2017 ve
sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran
yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.
Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi
Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları
arasında; Program Kapsamındaki Sektörler
Tablosundaki kodlardan herhangi birisi yer
alan MKİ’ler başvuru yapabilmektedirler.
Başvuru kriterlerini karşılayan işletmeler www.
kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler”
menüsünden Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı Başvurusu alt menüsünü
seçerek Online olarak programa başvuru
yapabileceklerdir. KOSGEB Veri Tabanına
kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi
güncel olmayan işletmelerin ise önce veri
Tabanına kayıt ve güncelleme işlemlerini
yapmaları gerekmektedir. Program
başvuruları en geç 10 Ekim
2022’ye kadar yapılabilecektir.
Program başvurusuna geçici
onay verilen işletmelerin, en geç
31 Ekim 2022 tarihine kadar yeni
personelleri resmi olarak İstihdam
etmeleri gerekmektedir. MKİ’lerin
4.Dönem için Destek ödeme
talebi yapabilecekleri
son tarih ise 28 Kasım
2022’dir. Mikro
ve Küçük Ölçekli
İşletmelere Hızlı
Destek Programı
hakkında
ayrıntılı bilgiler
KOSGEB Yozgat
Müdürlüğünden
alınabilir” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

"BİRLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı Osman
Taşçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası
münasebetiyle bir açıklama yaptı. Her yıl 1-7
Ekim tarihleri arasının Camiiler ve Din Görevlileri
Haftası olarak kutlanan ve farkındalığı artırmayı
hedefleyen bir hafta olduğunu anımsatan Taşçı,
“18 yıldır bir tema belirlenmekte bu yıl ki temamız
peygamberimiz,Cami ve İrşat. Başta bu dinin
ve bu görevin piri Hz Muhammed Mustafa
Efendimiz (s.a.v’)'in aziz ruhlarına sonsuz salat ve
selam olsun. Bu aziz mesleğin öncüsü Sahabe-i
Kiram efendilerimize, bulundukları beldelerde
mihrabın varisleri gönül sultanlarına, can-u
gönülden selam olsun. Ahirete irtihal etmiş
tüm İmam Müezzin Kur’an-ı Kerim öğreticisi
hocalarımıza rahmet olsun” şeklinde konuştu.
“Şüphesiz Camiler Yüce Allah’ın evi ve müminlerin
toplanma yeridir. Yeryüzünde ilk mescid Kâbe-i
Muazzama’dan bugüne dek gelen birliğin
sembolüdür” diyen Taşçı, açıklamasını şöyle
sürdürdü; “Dünyanın hengamesinden Allah’a
sığınma mekanıdır. Mekke’de, Efendimiz Hz
Muhammed Mustafa (S.a.v)'in Dar’ul Erkam’ı,
Medine’de Mescid-i Nebi İstanbul’da Ayasofya ile
feth-i mübinin sembolüdür camiiler. Adem (a.s)
ile başlayan ilim halkasının, Efendimiz (s.a.v)’e
Suffe Mektebi ile vücut bulan, bugün kürsülerinde
vaazlarla, minberinde hutbelerle, mihrabında
tilavetlerle mahvel ve minarelerde ilme öğrenmeye
çağıran toplumsal dayanışmanın kaynaşmanın
merkezleridir camiler.”

DİN GÖREVLİLERİNİ UNUTMADI
Taşçı, din görevlilerini de unutmayarak,
“Bütün temalara hizmetlere rağmen çoğu kez es
geçilen unutulan, malum çevrelerce de horlanan
Din görevlileri. Bir çocuğun dünyaya geldiğinde
kulağına ezan kamet okumakla başlayan çocuğun
aklı erince ona dinini değerlerini Kur’an-ı Kerim
okumayı öğreten, genç olup hayat kurmaya
niyet ettiğinde nikahını kıyan, hayatı boyunca
mahallesinde derdine ortak sorunlarına beraber
çözüm arayan, emri hak gelip ahiret yolculuğunda
onu yıkayan kefenleyen kabrine kadar onu yalnız
bırakmayan Din görevlileri. Toplum hayatında
şehirde mahallede köyde her yerde halk ile iç
içe emekliliği olmayan bir görev. Peygamber
mihrabında İmam, Bila-i Habeş ra makamında
müezzin, Ashab-ı Suffe ra izinde Kuran-ı Kerim
öğretcileri dini için görevli Allah için gönüllü
kardeşlerim. Her şeyden öte Din görevlisi; hizmet
edeceği yer hususunda bir atama ile göreve
başlamış olsa da hakikatte bir adanmışlıktır. Ahirete
irtihal etmiş tüm İmam Müezzin Kur’an-ı Kerim
öğreticisi hocalarımıza rahmet olsun. Takdirinin
ve mükafatının yalnız Allah cc katında olduğu, bu
aziz mesleğin hizmetkarlarının, Camiler ve Din
Görevlileri haftasını tebrik ediyorum. Emekliye
ayrılan kıymetli hocalarımın ellerinden öpüyorum.
Görevde bulunan mesai mefhumu gözetmeksizin
vatandaşlarımızın şu zor günlerde her türlü
yardımına koşan tüm kardeşlerimize de kolaylıklar
ve başarılı hizmetler diliyorum” dedi.
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Oktay YILDIRIM

OKTAY’IN RESİM ÇERÇEVESİ

RENKLERİN DİLİ…

VATANDAŞ FiYATLARIN
DÜŞMESiNi BEKLiYOR!
Çamlık Gazetesi olarak sokağın nabzını
tutmaya devam ediyoruz. Bu kez vatandaşlara
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut
projesini sorduk. Vatandaşlara, “TOKİ konutları
Yozgat'ta emlak sektörüne nasıl etki yaptı.
Fiyatlarda değişiklikler artış veya düşüş
yaşanıyor mu?” sorusunu yönelttik. Yozgatlılar,
TOKİ konutlarının Yozgat’ta yapılmasının önemli
olduğunu vurgulayarak, konut fiyatlarını aşağıya
çekmesini bekliyor. Murat KARATEKİN

Erdem Tombul: TOKİ Konutları emlak sektöründe
güzel bir etki yarattı. Emlakçıların mevcuttaki fiyat
yükselişi bu şekilde daha da aşağılara inecek.
Yaşadığımız şehirde hem konut kiraları hem satışlar
çok yüksek. TOKİ’nin böyle bir kampanyada daha da
ileri seviyelere gitmesi vatandaş için her zaman iyi
olacaktır. Düşüş olmasını bekliyoruz. Şuanda kiralar çok
yüksek. Daha da yükselmemesi için TOKİ konutlarının
bir an önce devreye girip ortamı daha sakinleştirmesini
bekliyoruz.

Osman Vatandaş: TOKİ konutları emlak sektörünü
etkilemez. Çünkü yeterli oranda bir konut yapılmadı.
Yozgat Merkeze 300 tane. Ama merkezin kiracı oranına
da bakmak lazım. Genelde Yozgat’ta yapılan TOKİ’leri
mevcut evi olanlar aldı. Ya da yakınlarına aldırdı. 70 bin
lira da peşinat isteniyor. Garibanın 70 bin lira peşinatı
verecek parası yok. Bunun için kredi çekecek. Hem
kredi hem konut ödemesi imkansız. O yüzden bunun alt
gelir grubuna hiçbir faydası olacağını düşünmüyorum.
O yüzden konutlarda zaten yetersiz. İstenilen peşinat
oranı da çok yüksek. Artış yanacak. 2020-2021 yıllarında
TOKİ’nin ev fiyatları 250-300 bin lira civarındaydı. Şuanda
TOKİ yaptığı evi bile 800 bin liraya satarken piyasa bu
oranda nasıl etkilenir buna bakmak lazım.

Abdullah Erkul: Emlak sektörü de düşer diye
bekliyoruz. İnşallah da düşer. Her halde etkisi olur.
Vatandaş biraz nefes alır.

Abdullah Karaaslan:
Hiçbir etki yaratmadı.
Çünkü önden 80 bin
lira isteniyor. Gariban
nereden 80 bin lira verip
ev alacak ve TOKİ’ye
yazılacak. Fiyatlarda ise
artış ve ama düşüş yok.

Bir yaz daha dünyamızdan
çekip gidiyor. Kim bilir kısa
ömrümüzde kaç yaz daha
beliyor bizi.
1, 3, 10… Bekleyen yaz mıdır
hayatı anlatan yoksa bekleyen
kalp mi?
Dünyanın bize sunduklarını
görebilmek değil midir

asıl olan. Öylesine cömert,
öylesine eli bol bir dünyada
elimizdekilerin kıymetini
kaybetmeden anlamalı.
Giden yazın ardından bir
daldaki renklerin buluşmasını
paylaşmak istedim sizlere.
Renklerin dilinde buluşmak
ümidi ile…

Gıyasettin İzci: Emlak sektörünü her halde geliştirir.
Benim düşüncem fiyatlardı biraz aşağı doğru çeker.
Konutlarda düşüş yaşanır. Çünkü TOKİ konutları
başlangıç fiyatları şuanda iyi ama memur maaşlarına
göre zam geldiğinde pekiyi bir şey değil.

5 MiLYON ERKEK
BiLGiLENDiRiLDi
Osman Çay: Güzel etkileri olur. Fakat bende oğlum
için müracaat ettim. İnşallah çıkar diye düşünüyorum.
Emlak sektöründe artış yaşanır. O parayı da nasıl
öderiz diye de düşünüyorum. Devlet memuruna gelen
zamlardan o da etkileneceği için ve enflasyonda
oldukça fazla. Bunu insanlar nasıl lehine çevirirler merak
ediyorum.

Meral Doğandemir: İyi olur. Bir parça olsun piyasa
canlanır. Ev krizi bitmiş olur bir nebze. Bende biraz
düşüş olur emlak sektöründe. Ama seçimden sonra ne
olur bilmem.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
Kadın, Çocuk Kısım Amirliği
ve Akdağmadeni Merkez
ilçe Komutanlığı tarafından
Akdağmadeni ilçesinde bulunan
maden ocağında çalışan işçilere
bilgilendirme faaliyeti düzenledi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından 5 Milyon
Erkeğe Aile içi ve Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadelede
bilgilendirme ve Farkındalık

Eğitimi, Afet Bilinci Eğitimi ( AFAD)
projesi kapsamında maden ocağı
çalışanlarına düzenlenen faaliyet
kapsamında Ailenin önemi, Aile İçi
şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı,
En iyi narkotik polisi: Anne'dir,
UYUMA projeleri, Metamfetamin
ile mücadele eğitimi ve Afet anında
yapılması gereken davranışlar
konusunda bilgilendirme yapıldığı
belirtildi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Anılarla Mazideki Yozgat 134
Hacı Bayram Veli ve Akşemsettin Hazretlerinin öyküsü
Bugünkü makalemde sizlere HACI
BAYRAM VELİ hazretleri ile AKŞEMSETTİN HAZRETLERİNİN
hakkında bilgi vermeye
çalışacağım.
HACI BAYRAM VELİ
HAZRETLERİ hocası SOMUNCU BABA
ile hacca gittiler. Haç
vazifelerini yaptıktan
sonra AKSARAY a
geldiler. Orada hocasının 1412 senesinde
“ halifem ve vekilm sensin “
emri üzerine, bu ağır vazifeyi
üzerine aldı. Aynı sene hocası vefat edince defin işleriyle
meşgul olup, cenaze namazını
kıldırdı. AKSARAY da vazifesini bitirdikten sonra ANKARA
ya döndü. ANKARA da dinin
emirler ve yasaklarını insanlara
anlatmaya, onlara doğru yolu
göstermeye, onları yetiştirmeye
başladı. Hergün pek çok kimse
huzuruna gelir. Hasta kalplerine
şifa bularak giderlerdi. Talebeleri gün geçtikçe çoğalmaya
akın akın gelmeye başladılar.

Kısa zamanda ismi her
tarafta duyuldu.
Bilahare İSTANBUL
un manevi fatihi olacak
olan AKŞEMSETTİN de
OSMANCIK ta müderrisken şeyhin evliyalık
derecesini duymuş
ve ona talebe olmak
üzere ANKARA ya
gitmişti. Orda şeyhinin
yerini bir kimseye sordu. O da karşı sokakta
yanında iki talebesi ile
dükkan, dükkan gezen
para toplayan kişi HACI BAYRAM
VELİ dir dedi.
AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ şeyhinin dükkan, dükkan
para topladığını görünce, yanına varıp hikmetini sormadan
“ evliya paramı toplar diye bir
yanılgıya düştü. Ve işin gerçeğini anlamadan buralara boşu
boşuna gelmişim diyerik ordan
hızla ayrıldı. ZEYNÜDDÜN HAFİ
HAZRETLERİ ne talebe olmak
üzere MISIR a doğru yola çıktı.
HALEB e vardığı geçe bir rüya
gördü. Rüyasında boynuna
büyük bir zencir takılmış , zorla

İSMAİL
CENAN

çeke çeke süründüre süründüre
ANKARA da HACI BAYRAM VELİ
nin eşiğine bırakılmıştı. Zencirin
ucu ise HACI BAYRAM VELİ nin
elinde idi. Bu şekilde kanter içerisinde rüyadan uyandı. Yaptığı
hatayı anladı. Derhal ANKARA
ya şeyhi HACI BAYRAM VELİ
HAZRETLERİ nin dergehına
geldi. Bu sırada HACI BAYRAM
VELİ HAZRETLERİ talebeleri ile
tarlada ekin biçiyorlardı. HACI
BAYRAM VELİ HAZRETLERİ , AKŞEMSETTİN HAZRETLERİNE hiç
önem vermedi. AKŞEMSETTİN
HAZRETLERİ şeyhinin talebeleri
ile birlikte ekin biçmeye başladı. Yemek vakti gelince şeyhin
talebelerine yemek tabakları
kondu. Köpeklerin yiyeceklerine ayrı ayrı verildi. AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ nin yemek
tabağıda köpeklerin yanına
kondu. AKŞEMSETTİN köpeklerle birlikte yemeğini yemeğe
başladı. Hatasını anladığından
hem ağlıyordu. Hep de köpeklerle birlikte yemeğini yiyordu.
Ve kendi kendine “ sen bunlara
layıksın “ diyerek köpeklerin
arasında tabağından yemeğini

yemeğe başladı. HACI BAYRAM
VELİ HAZRETLERİ onun bu vaziyetini gördü, dayanamadı yanına çağırdı. İşte şimdi kalbime
girdin gel yanıma diyerek gönlünü aldı. Kendi yanına sofrasına
aldı. Sonrada “ zincirle gelen
misafiri böyle ağırlarlar “ diye
buyurdu. AKŞEMŞETTİN rüyasının HACI BAYRAM a mağlum
olduğunu anladı.
Hocasına tam bağlılığı ve
ihlaslı gayreti sebebiyle kısa zaman sonra HACI BAYRAM VELİ
HAZRETLERİ nin halifesi olmakla
şereflenen AKŞEMSETTİN HAZRETLERİ artık hocası gibi tasavvufta zirveye ulaşıp halkı irşad
etmeye başladı.
Bu mübarek zatın soyu HZ
EBUBEKİR SIDDIK a kadar
ulaşır. 1390 ( 792 ) senesinde
ŞAM da doğdu. Yedi yaşında
babası ile ANADOLU ya gelip,
AMASYA nın KAVAK nahiyesine
yerleşti. 15 OCAK 1460 senesinde BOLU nun GÖYNÜK
İLÇESİ nde vefat etmiştir.
ALLAH hepsindende razı olsun ALLAH mekanlarını cennet
etsin ,ALLAH ım böyle büyük

alimlerimizin devamını nasib
etsin inşallah amin.
Bugünkü anlatacaklarım
bundan ibaret olup, haftaya
başka bir makalede buluşmak
üzere yazımı ilkokulda ezberlediğim YURT TÜRKÜSÜ adlı şiirle
bitiriyorum. Hepinize selamlar,
saygılar, sevgiler.
YURT TÜRKÜSÜ
Güzel yurdun dağlarını
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir
Gözümde tüter damların
Sakız kokulu çamların
Türkü söyler akşamların
Bana kendi sesim gelir
Su içtim kaynaklarından
Gölgelerinde uyudum
Kuşların söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.
Ninniyle salladın beni
Şefkatle kolladın beni
Sevginle bağladın beni
Güzel yurdum, güzel yurdum
VASFİ MAHİR KOCATÜRK

SOĞAN ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

FiKO LASTiK

Yozgat’ın verimli
toprakları ile dikkat çeken
bölgelerinden olan Aydıncık
ilçesine bağlı Kümbet ovada
soğan üretiminde 25 bin
ton rekolte beklenirken
geçtiğimiz yıl tarlada 80
kuruşa satılan soğanın
kilogramı bu yıl 4 liradan
satışa sunuluyor.
Türkiye’nin önemli soğan
üretim merkezlerinden biri
olan Yozgat’ın Aydıncık
ilçesinde soğan hasadı
başladı. İlçeye bağlı Kümbet
ova bölgesinde bu yıl 4 bin
300 hektar alana soğan ekimi
gerçekleştirildi. 25 bin ton
rekoltenin beklendiği Aydıncık ilçesinde, tarlada 4
liradan satışa sunulan soğan, hem verimi hem de
fiyatıyla üreticisinin de yüzünü güldürdü. Hatay’dan
Yozgat’ta gelen mevsimlik işçiler de soğan sökümü
için günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu
tutuyor. İşçiler sökümünü yaptıkları soğanları,
çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor ve
tırlara yüklenen soğanlar satış için yurdun dört bir
yanına gönderiliyor.
Binlerce soğan çuvalının yer aldığı kırmızıya
bürünen tarlalar da dron ile görüntülendi.
Soğan üreticisi Ali Çevik geçen yıla oranla
soğan üretiminde artış olduğunu söyleyerek,
“Hasadımız iyi, bu yıl yaklaşık 40 dekar soğan
ektim. Yaklaşık 160 ton soğan aldım. Bu yıl hem
fiyat hem de verim çok iyi. Geçen yıl soğanın
kilogramını 40 ila 50 kuruş arasında sattık, bu yıl
4 ila 5 lira arasında satılıyor. Ürettiğimiz soğanlar
yurt içinde birçok ile gidiyor. Soğanlarımız çok

kaliteli. Göz yaşartan soğan
bu yıl yüzümüzü güldürdü.
Hem verim hem fiyat yönüyle
yüzümüz güldü” dedi.
Hatay’dan mevsimlik işçi
olarak gelen İsmail Basatemir
ise “Hatay’dan geliyoruz
tarım işçisiyiz. Geçimimizi
buradan sağlıyoruz. 50-60 kişi
geldik. Burada soğan, patates
işi yapıyoruz. Geçimimizi
buradan sağlıyoruz, çadırda
kalıyoruz. Hasat başladığı
zaman geliyoruz bitince
de memleketimize geri
dönüyoruz. Bir kişi günlük
300 liraya kadar yevmiye
alıyor. Geçimimizi buradan
sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Aydıncık Belediye
Başkanı Ahmet Koçak da bu yıl ilçe genelinde
25 bin ton civarı soğanda rekolte beklendiğini
söyleyerek, “Bu sene soğan verimi geçen yıllara
oranla daha da arttı. Fiyat olarak da çiftçiyi
memnun edecek durumda. Geçen yıllarda ortalama
olarak 4-5 ton verim alınıyordu, bu sene dekar
başına 6-7 ton verim elde edilmesi bekleniyor.
Kümbet ovada bu yıl 4 bin 300 hektar alana soğan
ekildi. Buradan da yaklaşık olarak 25 bin ton
gibi ürün elde edilecek. Bu da kamyon bazında
hesaplandığında bin 250 kamyona tekabül ediyor.
Kümbet ovamızdan bu ürünler Türkiye’nin her
noktasına ulaştırılıyor. Sofralarda insanımızın ağzını
acıtsa da çiftçilerimizin yüzünü bu sene güldürdü.
Verimli bir yıl geçirdik. Bu sene soğan üretiminde
çiftçilerimizin yüzü gülüyor hem verim açısından
hem de fiyat açısından. Soğan şu an tarlada 4-5 lira
arasında satımına başlandı” ifadelerine yer verdi.

LASTİK DEĞİŞİMİ İTİNA İLE YAPILIR

* LASTİK YOL YARDIMI
* BALANS AYARI SON SİSTEM
* 2. EL LASTİKLER
* 24 SAAT AÇIK

Adres: Yenicamii Mahallesi Söğütlü Dere
Caddesi Merkez/YOZGAT
İletişim: 0544 339 33 80

“İşinizi Garanti ile Yapın Hayata Güvenle Bakın”
Hayri ALKAN & Batuhan ALKAN

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

12 yıllık tecrubemiz ile daima güven duyduğunuz adres...
Profesyonel ekibimiz ile haftanın 6 günü hizmetinizdeyiz.

Lise Caddesi H. Bozkurt Apt. No:2 YOZGAT
TEL: 0354 212 33 11 - GSM: 0532 652 60 70
garantigrupemlak.sahibinden.com Garanti Grup Emlak Garanti Grup Emlak

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat
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Kavga,
çekişme

Var
gücüyle
bağırmak

Çiçek
kabı

Çocuk
yuvası

Laboratuar
maşası
Ebeveyn

İrade
zayıflığı

Bir renk

Sertçe
ovma

Bir köpek
balığı

Zulmeden
Şifa
bulmak

Değiş
tokuş

İlgi

Karışık
renkli

Akarsu
yatağı

Başlıca
içeceğimiz

Ankara'nın
gezilecek
yerlerinden

N
L İ
S
A Y
K A
N
O
L Y
T U
A F
K
L A
A
L İ
D
R İ
A L
K
A M
M A

Unutma

Maç
sonucu
Beyaz

Uğur
sayılır

Balık avlama aracı

Tek camlı
gözlük
Hamur
yaprağı

Bir renk
Dilsiz

Hafif
topallama
Kısa
lirik şiir

Diş
hekimi
Sayı
işareti

Yassı
su fıçısı
Su

E
K E
K O R
I
E
Y A K
A L
M O N
E
A
T A Ç
H A
U M R
M A
A K S
M
U
İ Ş Ç
A L
A K A
M A N
A
M
N P A

Bağışlama

Akis,
yankı

Amaç,
gaye

Kefalet
veren

Dünyanın
sonu

Bir göz
rengi

Telefon
lakırdısı

Çaresiz

En çok,
maksimum
Aptal

Küba
dansı

Beşinci
tat

Müneccim
İtham
edilme

İlave
etme

Latife

En kalın
kadın sesi
Yardım
dileme

İmal
edilmiş

A
F İ
N
L A
A N
K
O K
Z A
K
B A
A L
K A
A M
L A
İ
T O
T
C A
A M
Z A

İspanyol
ca, yaşa
İman,
itikat

Bal özü
Bir tür
kefal
balığı

İsyankar
Kazıklama

Acı
ağaç

Yapay
reçine

Alım,
cazibe

Tedavi

Karnı
doymuş

Bir müzik
türü

O
L
E K
R
Y O
A S
L
M İ
A V
N E
D
H İ
A
M A
A L
A
O K
N A
U L
R I
Bitki
bilimi

Mektep
Kır
koşusu

Yokuş

Dik, sarp

Kulplu
bardak
Acele

Çatal
ağız

Halı
tezgahı

Ev halkı
İlgili

Haysiyet

B
O
T
A
N
İ
K

Mekan
Boğa
güreşi
alanı

A
R
E
N
A

Matem

B

T
K U L
A R
M P A
U
N
E K
U P A
Y E R
S Y A
A
K
L T A
A L
İ L E
Y A S
E N İ
Bir
kültür
bitkisi

Halk,
amme

Alt
resimdeki
Başkentte
bir yer

Hayli,
oldukça

İlave

Yumuşak
başlı

Yağma,
çapul

Kırmızı
Sahip

BASSAGLIGI

İleri Gazetesi’nde çalışan meslektaşımız Selma Şahin’in
dedesi, Sorgun Büyüktaşlık Köyü’nden gelme,
Tacettin ve Ahmet Arslan'ın babası

Ömer Arslan'ın

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

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
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YENiDEN REFAH

SAHADA ÇALIŞIYOR

SANATTA ENGEL
TANIMIYORLAR
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan

engelli bireyler, el sanatlarıyla hem üretiyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü
ve Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından hayata
geçirilen “Engellerim bedeni hayallerim ebedi” projesi
doğrultusunda, Sorgun Halk Eğitimi Merkezinde engelli
bireylere yönelik ebru, hat, ahşap yakma, filografi, ahşap
boyama ve sepet örücülüğü kursu açıldı. Şu ana kadar 15
engellinin katılım sağladığı kurslarda bireylerin sosyal
yaşama adapte olmalarına katkı sağlanıyor hem de el
becerileri gelişiyor. Sanatta engel tanımayan kursiyerler,
ürettikleri eserleri satarak bütçelerine de katkı sağlıyor.
“BIZE HIÇBIR ŞEY ENGEL OLMUYOR”
Boş zamanını değerlendirmek için kursa geldiğini
söyleyen Hamza Kablanoğlu, “Boş zamanlarımızı burada
değerlendiriyoruz, kahveye falan gitmiyoruz. Gelip kursta bir
şeyler öğreniyoruz. Ben yakma sanatı yapıyorum. Diğerleri
hat sanatı, ebru sanatıyla uğraşıyor. Çok güzel etkinlikler. Biz
istediğimiz zaman her şeyi yapıyoruz, bize hiçbir şey engel
olmuyor” dedi.
Ayşe Uzar ise, “Boş zamanlarımda ahşap boyama
yapıyorum. Boş durmaktansa buraya gelip bir şeyler
öğreniyorum. Ahşap boyama yapıyorum, ebru sanatı
yapıyorum. Sosyalleşiyorum, vaktimi boşa harcamıyorum,
güzel şeylerle geçiriyorum” şeklinde konuştu.
“ENGEL BIR KUSUR DEĞIL”
Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman
Özdemir de, “Projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum

İlişkileri Genel Müdürlüğü ve Sorgun Engelliler Umut
Derneğimizle yürüttüğümüz bir proje. Bu proje bize
çok şeyler kattı. Çünkü biz engelliler olarak birlik ve
beraberlik içerisinde sosyal hayatımızı sürdürüyoruz. Bu
proje sayesinde 6 tane kursumuz oldu. Ebru kursu, sepet
örücülüğü, ahşap yakma, ahşap boyama filografi olacak.
Engelli arkadaşlarımız el becerilerini artırdılar. Engel bir
kusur değil, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda
engelli kardeşlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, el becerileri
arttı, sosyalleşiyorlar kendilerini geliştiriyorlar. Ben onlara
teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.
Engelli bireylerin kursta kendilerini rehabilite ettiğini
söyleyen Sorgun Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Talip
İlbaş ise, “Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak
İçişleri Bakanlığının projesi doğrultusunda “Engellerim
bedeni hayallerim ebedi” projesine destek verdikleri
için tüm engelli kardeşlerimize teşekkür ederiz. Sorgun
Engelliler Umut Derneği olarak bizlere başvuruda
bulundular.
Biz de engellilerimize ebru, hat, ahşap yakma, filografi,
ahşap boyama ve sepet örücülüğü kurslarıyla kendilerine
kurs açtık. Kurslarımız devam ediyor, hepsinin kursumuzda
başarılı olacağını temenni ediyorum. Hepsi burada el
becerilerini geliştiriyor, kendilerini rehabilite ediyor. Burada
ürettikleriyle kendilerine cep harçlığı çıkarıyorlar. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yeniden Refah Partisi
Yozgat İl Başkanlığı
tarafından Lise Caddesinde
üye çalışması ve Yeniden
Refah partisi tanıtımı için
stant açıldı.Yeniden Refah
Partisi Yozgat İl Başkanı
Nihat Kayhan, Yeniden Refah
Partisi olarak hem Fatih
Erbakan’ı hem de Yeniden
Refah Partisine üye çalışması
ve tanıtım yaptıklarını
söyledi.
ÇALIŞMALARIMIZI
ANLATIYORUZ
Kayhan, “Bugünde Lise
Caddesinde müziğimizi
açıp standımızı açtık.
Yönetimdeki kardeşlerimizle
bunu yapıyoruz. Soranlara
geldiğimizde yapacağımız
çalışmaları ve faaliyetleri
anlatıyoruz. Biz Yozgat’ımıza
geldiğimizde Yeniden Refah
Partisi bir Milli Görüş Partisi
olması hasebiyle Yozgat’a 7
tane fabrika ve 1 tane tesis
açacağımızı tüm halkımıza
buradan müjdeyi veriyoruz”
dedi.
FABRİKA VE TESİS
MÜJDESİ VERİYORUZ

Tesislerin başında
azot sanayi kuracaklarını
belirten Kayhan, “Azot
sanayi tarlalara gübre olarak
saçılan bir ürün.
Şuanda yurt dışından
aldığımızdan dolayı bu
ürün yabancı cins paradan
olduğundan dolayı
vatandaşlarımız ve çiftçimiz
erişemiyor ve kaliteli ürünler
ekemiyor.
Daha sonra Yassı
Çelik, Çinko ve Sarıkaya
ilçesine Un, İrmik,
Boğazlıyan ilçesine
de çikolata ve bisküvi
fabrikası kuracağımızı
Yozgatlı halkımıza insanlara
müjdeliyoruz”
YENİDEN REFAH
PARTİSİNİ TAKİP EDİN
Yeniden Refah Partisi
Yozgat İl Başkanı Nihat
Kayhan, “Yeniden Refah
Partisi’ni ve Dr. Fatih
Erbakan’ı ön koşulsuz takip
etmelerini arkadaşlarımızdan
temenni ediyorum. herkese
teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Çelebi YIKILMAZ

TARTIŞTIĞI DiNi

NiKAHLI KARISINI

TABANCA iLE VURDU
Yozgat’ta bir kişi tartıştığı dini
nikahlı karısını tabanca ile vurarak
ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre,
olay Yozgat Yeni Sanayi Sitesi
yakınlarında meydana geldi. K.Ç.
ile dini nikahlı eşi D.K. arasında
henüz belirlenemeyen bir
sebeple araç içerisinde tartışma
çıktı. Tartışmanın büyümesiyle
K.Ç. yanında bulunan tabanca

ile D.K.’ya ateş açtı. K.Ç. olay
yerinden kaçarken D.K. da
yaralandı. D.K.’nın durumu polise
bildirmesi üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ilk müdahalenin ardından
sağlık ekiplerince Yozgat Şehir
Hastanesine kaldırıldı. Polis
tarafından yakalanan K.Ç.’nin
emniyetteki işlemlerinin sürdüğü
öğrenildi.

ALLAH RAHMET EYLESiN
İleri Gazetesi’nde
çalışan meslektaşımız
Selma Şahin’in dedesi,
Sorgun Büyüktaşlık
Köyü’nden gelme,
Tacettin ve Ahmet
Arslan'ın babası Ömer
Arslan vefat etti.
İleri Gazetesi’nde
çalışan meslektaşımız
Selma Şahin’in dedesi,
Sorgun Büyüktaşlık
Köyü’nden gelme,
Tacettin ve Ahmet
Arslan'ın babası Ömer
Arslan vefat etti.
Merhum’un cenazesi
ikindi namazına
müteakip Sarıtopraklık
Mezarlığına defnedildi.
Çamlık Medya
olarak merhuma
Allah’tan rahmet ailesi
ve yakınlarına baş
sağlığı dileriz.
Eda DEMİREL

YAĞIŞLAR SÜRECEK
Yapılan son değerlendirmelere
göre, yurdun kuzey, iç ve doğu
kesimlerinin parçalı ve yer yer
çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları,
Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ,
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya,
Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu,
Tokat, Erzincan, Tunceli ve
Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın
doğusu, Elazığ ve Malatya'nın
kuzey kesimlerinin sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı,
diğer yerlerin az bulutlu ve
açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz ile

Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel
kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden alınan tahminlere
göre, hava sıcaklığı kuzey ve
iç kesimlerde 4 ila 6 derece
azalacak, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey
ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun
güneydoğusu ile Güneydoğu
Anadolu'da güney yönlerden
orta kuvvette, Güney Ege ile Batı
Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa)
esmesi bekleniyor.
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KOMŞUDAN

BiR HABER
GELECEK PARTiSi

GENÇLERiN YANINDA
Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer
Aydoğmuş, Gelecek Partisi Yozgat
Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Altınbek ve
Gençlik Kolları yönetimi tarafından gençlik
buluşmaları programı düzenlendi.
Düzenlenen programa Gelecek Partisi
Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı
Mehmet Tekin ve Ahmet Said Durmuş’ta
katıldı.
ZİYARETLER YAPILDI
Düzenlenen program kapsamında Yozgat
Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon
Derneğini, Ümitleri Yeşertme derneğini ve
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman
Hakan Kiracı başkanını ziyaret etti.
Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı
Ömer Aydoğmuş, Gelecek Partisi Gençlik
Politikaları Başkan Yardımcısı Mehmet Tekin
ve Ahmet Said Durmuş ve Gençlik Kolları
Başkanı Onur Altınbek tarafından İlk olarak
Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon
Derneğini başkanı Ayşe Yurdagül Esengin’i
ziyaret edilerek dernek çalışmaları hakkında
bilgi alındı. Dernek çalışmaları ile ilgili
bilgi alan Gelecek Partisi İl başkanı Ömer
Aydoğmuş Dernek Başkanı Ayşe Esengin
ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu ve eşi Sağre Davutoğlu ile telefonla
görüşme yaptırılarak sorunları ve istekleri
görüşüldü.
DESTEK VERECEĞİZ
Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer
Aydoğmuş, Kanser Hastaları Derneği
ziyaretinde sorun ve isteklerini yerinde
gördüklerini ve gereken desteği vereceklerini
söyledi.
Aydoğmuş, “Kanser hastalarının
Hastanede kontrol için randevu almakta
zorlandıklarını, tedavi aşamasından
kontrol aşamalarına kadar çok ciddi maddi
sıkıntılar çentiklerini, il dışında tedaviye
gitmek için gidiş dönüş yol ücretlerini dahi
ödeyemediklerini, kullandıkları ilaçlara
çok fazla katkı payı çıktığı için bu farkı
ödemekte zorlandıklarını, bir çok kanser
hastası arkadaşlarının çok ciddi maddi
sıkıntılar çektiğini ve bu yüzden kontrollerine
gidemediklerini bu konuda ciddi destekler
verilmesi gerekiyor” dedi.
SAĞLIK BAKANINA SESLENİYORUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen
Aydoğmuş, “Kanser hastalarına moral
olmak lazım, onları kanserle mücadelenin
yanında birde ekonomik sıkıntıyla mücadele
etmelerini istemeyin. İlaç masraflarının
tamamının SGK tarafından karşılanması
için yasal düzenleme yapmanızı, doktordan
randevu alma sistemin acilen çözülmesini,
tedaviye giderken gidiş dönüş ücretlerinin
tamamının karşılanmasını talep ediyoruz”
Daha sonra Ümitleri Yeşertme Derneğini

ziyaret ettiklerini ifade eden Aydoğmuş,
“Dernek başkanımızdan yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi aldık. Bizlerde kendilerine
Gelecek Partisi olarak sosyal destek
projelerimizden bahsettik. Sosyal derslerin
ihtiyaç sahiplerine verilirken, günü kurtarmak
için değil, geleceğini kurtarmak için
vereceğimizi söyledik. Bir yerde yardımlar
artıyorsa o yer fakirleşiyor demektir. Biz
fakirleşen bir toplum değil, herkesin
eşit gelire sahip olduğu bir Türkiye inşa
edeceğimi, eğer bir aileye destek verilecekse
bu ailelere geçimini sağlayacak şekilde
destek verileceğinizi söyledik” diye konuştu.
ÖĞRENCİLER SORUNLARINI
DİLE GETİRDİ
Gelecek Partisi İl başkanı Ömer
Aydoğmuş yapılan ziyaretler sonrasında
gençlerle bir araya gelinerek istek ve
sıkıntılarının dinlendiğini söyledi.
Aydoğmuş, “Gençler tarafından yapılan
şikayetlerde Yozgat 'ta öğrenci olmanın zor
olduğunu, üniversite ile İl merkezinin çok
uzak olduğu için ciddi manada otobüs ücreti
ödediklerini, il merkezinde kiraların çok
pahalı olduğunu, öğrenim burslarının çok az
olduğunu, Yurt ücretlerinin dahi ödemekte
zorlandıklarını, okumak için çalışmaları
gerektiğini ancak Yozgat 'ta par tıme iş
sıkıntısı olduğunu, çalışma ücretlerinin çok
düşük olduğunu, üniversitede maddi sıkıntı
çeken çok öğrenci olduğunu, gelecekleri
ile ilgili çok ciddi kaygılar çektiklerini
bahsettiklerini dile getirdiler” dedi.
ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAĞIZ
Gelecek Partisi olarak gençlerin
her zaman yanında olduklarını belirten
Aydoğmuş, “Gençlerin eğitimleri üzerine
uygulayacağımız bir takım projelerimizden
bahsettik. Millet İttifakı ile Ahmet Davutoğlu
Başkanlığında Gelecek Partisi iktidarlığında
hiç bir öğrencinin okumak için barınma ve
para kazanma çabası için girmeyeceğini,
yeterli barınma imkanı sunacağımızı, maddi
imkânı olmayan her öğrenciye yeteri kadar
burs ücreti vereceğimizi söyledik. Mezun
olan her öğrencinin okuduğu bölüme uygun
işe yerleştirileceğini, öğretmenlik bölümü
okuyanların mezun oldukları dönemi takip
eden dönemde öğretmenlik mesleğine
başlayacaklarından, asla torpil, adam
kaydırmaca, yandaşcılık yapmayacağımızı,
bunu devlet ilkesi haline getireceğimizden
bahsettik. Gençlerin İdeallerinden
vazgeçmemelerini, umutlarını her zaman
canlı tutmaları gerektiğini, ülkeyi bu sıkıntıdan
kurtaracak siz gençler olduğunu söyledik.
Genç kardeşlerimize gösterdikleri ilgi ve
alakaları için teşekkür ediyorum. Gelecek
Partisi olarak gençlerin yanında olduğumuzu
belirtmek istiyorum” diye konuştu.

KAĞIT FABRIKASINDAKI YANGIN
TATBIKATI GERÇEĞINI ARATMADI
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kağıt
fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini
aratmadı.
Sungurlu-Çorum karayolu üzerinde bulunan
kağıt fabrikasında yıllık eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri çerçevesinde saha uygulamalı
temel yangın eğitimi düzenlendi. Firma
yetkilileri tarafından fabrika çalışanlarına ilk
olarak muhtemel bir yangın anında yapılması

gerekenler anlatıldı. Daha sonra sahaya inen
çalışanlara uygulamalı olarak eğitim verildi.
Firma yetkilileri, “Bugün Sungurlu’nun
en büyük endüstriyel tesislerinden biri
olan kağıt fabrikasında itfaiye ile birlikte
düzenlediğimiz saha uygulamalı temel yangın
eğitimini başarıyla gerçekleştirdik. Yakın
ilgi ve desteklerinden dolayı yönetici ve
katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

ULUSLARARASI KAYSERi

YARI MARATONU’NA DOĞRU
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor A.Ş.
tarafından 2’incisi
düzenlenecek olan
Uluslararası Kayseri Yarı
Maratonu tanıtım töreni
yapıldı. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, “Maratonun
şehrimize renk kattığının
farkındayız” dedi.
Kayseri Kalesi’nde
düzenlenen tanıtım
törenine, Kayseri Valisi
Gökmen Çiçek, Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Gençlik ve Spor
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı,
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Şükrü Dursun, Türkiye
Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar, Spor
A.Ş. Genel Müdürü İbrahim
Somtaş ve vatandaşlar
katıldı. Programda konuşan
Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç; “Burada bir

maratondan daha fazlası bir
slogan ile ortaya çıktığımızı
150 yılda 150 proje
çerçevesinde düzenlenen
Uluslararası Kayseri
Yarı Maratonumuzun 9
Ekim’de yapılacağını
sizlerle paylaştık. 2’inci
defa yapıldığını biliyoruz
ve uluslararası boyutta
bir önem arz ettiğini hep
beraber gözlemliyoruz.
Şehrimize de renk kattığının
farkındayız. 21K, 10K ve

Halk Koşusu şeklinde olan
bu maratonda bizlerde
bizzat katılmak suretiyle
inşallah bu yarışta yer
alacağımızı buradan
paylaşmak istiyorum.
Sponsorlarımıza teşekkür
ediyoruz. İnşallah biz
hazırız, Kayserimiz hazır.
Uluslararası boyuttaki bu
çalışmada 9 Ekim Pazar
günü bütün Kayserili
hemşerilerimizi bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

ÇOBANIN DRON ILE IMTIHANI
Tokat'ta koyun sürüsünün dronun çıkardığı
sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen
çobanın drona nacak fırlattığı anlar görüntülere
yansıdı.
Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı
Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan
ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına
gitti. Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden
Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi.
Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken
sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına
sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak

drona isabet etmeden yere düştü. Yaşanan
olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek
durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası
çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade
ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim
yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini,
korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce
zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını
söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık
oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem
de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı"
dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak:

“SPORA iLGiYi
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ARTTIRMAK ANA

GAYEMiZ”
CANLI YAYINLAYACAK
BOZOKSPOR’UN MAÇLARINI
Yozgat’ın Dünya’ya
açılan kapısı Çamlık
TV, Bölgesel Amatör
Lig 6. Grupta yer
alan temsilcimiz
Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un maçlarını canlı
yayınlayacak.
Mavi-beyazlı takımın iç ve
deplasmanda oynayacağı bütün maçları
Çamlık TV ekranlarında olacak.

Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un,
Yozgatspor 1959 FK ile
olan ilk maçını canlı
veren Çamlık TV, ligin
ikinci haftasındaki
Hacılar Erciyesspor maçını da canlı
olarak yayınlayacak. Mavi-beyazlı
takımın maçlarını Türkiye’den ve
Dünya’dan bir çok sporseverin takip
ediyor. Murat KARATEKİN

HER KULVARDA

YER ALACAK
Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum
Gençlikspor her branşta faaliyet
gösterirken birçok ilkinde altına imza
attı. Basketbol, voleybol, futbol, güreş,
badminton, tekvando, Kick-boks, judo,
branşlarında kurduğu takımlar işe
müsabakalara katılırken Yozgat tarihinde
ilk defa bi bayan güreş takımı ile
mücadele etti. Bayan güreşinde Türkiye
3’üncüsü çıkaran Yurdum Gençlikspor
ilk defa mücadele ettiği Kadınlar Futbol
3’üncü liginde tecrübe kazanırken bu
sene hedefini üst sıralar olarak belirledi.
Basketbol Erkekler Deplasmanlı
Bölgesel Liginde de mücadele eden
Yurdum Gençlikspor özellikle ligin ikinci
yarısında gösterdiği performansla ile
dikkatleri üzerine çekerken iyi oyununu
skora yansıtamayınca bir üst lig hedefini
bu seneye bırakmıştı. Bu sene hedefini
bir üst lig olarak belirleyen Yurdum
Gençlikspor önemli önümüzdeki
günlerde yeni sezon hazırlıklarına
başlayacak. Voleybol da da grup
müsabakaların da istediği sonuçları
alamayan kırmızı siyahlı ekinin bu sene
kadın voleybol takımı ile mücadele

etmesi bekleniyor.
Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı
Özgür Akgün, geçtiğimiz yıl kurdukları
kulüpleri ile bir çok bir branşta
mücadele ettiklerini söyledi. Yozgat
tarihinde bir ile imza atarak kadın güreş
takı oluşturduklarını ve müsabakalara
katıldıklarını dile getiren Akgün, yeni
sezonda yine kadın futbolu, kadın
güreşi, voleybol ve basketbol liglerinde
mücadele edeceklerini belirtti. Geçen
sezonun kendileri için tecrübe sezonu
olduğunun altını çizen Akgün, ‘’Bu
sene hedefimiz üst sıralar olacak.
Liglerin başlama tarihi belli olduktan
sonra takımlarımız hazırlıklarına
başlayacak. Bizim Yurdum Gençlikspor
olarak hedefimiz üst liglere çıkmak
değil gençlerimize destek vermek.
Kurumumuz bünyesindeki kurslara
katılarak çalışma yapan gençlerimizin
elinden tutup lig heyecanı yaşamalarına
katkıda bulunup kendilerini geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendi
sporcularımız ile mücadele ettik
ve oyuncularımız tecrübe kazandı
bu sene çok daha farklı olacağını
düşünmüyorum’’ dedi.
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Amatör Spor Haftası tüm
yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Spor vadisinde düzenlenen
etkinliklerde konuşan Gençlik
ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak,
spora ilgiyi arttırmalarının ana
gayesi olduğunu dile getirdi.
Parlak, “Yozgat halkı,
hizmet müdürlerim sevgili
antrenör ve sporcularımız,
Gençlik ve Spor Bakanlığımız
ile Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu işbirliğinde
gerçekleştirilecek olan Amatör
Spor Haftası etkinlikleri açılış
törenine hoşgeldiniz. Sevgili
gençler; bilindiği gibi kişiyi;
fiziksel olduğu kadar psikolojik
yönden geliştiren-değiştiren ve
bütünlük kazandıran en önemli
unsurlardan birisi de spor’dur.
Sevgili gençler; sporu tarif
ederken onu sadece rekabetin
kazandığı, fiziksel ve bedensel
bir
faaliyet olarak görmek doğru
bir tanımlama olmaz. Spor
aynı zamanda kişinin ruhsal
ve sosyal gelişimine de katkı
sağlayan önemli bir unsurdur. Bu
nedenle sporu sadece yarışmak

değil bir yaşam biçimi olarak
değerlendirmek, hayatımızın
bir parçası olarak görmek son
derece önemlidir. Bu kapsamda;
yediden yetmişe herkesi
sporla buluşturacak ortamları
hazırlayarak, gençlerin spora
olan ilgisini artırmak Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü olarak ana
gayemizdir. Unutmayalım ki, bu
güzel ülkenin bir ferdi olmaktan
ve bu bayrak altında yaşamaktan
gurur duyan, milli ve manevi
değerleri özümsemiş, fikren ve
bedenen sağlıklı nesillerin varlığı

en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu
hedefe ulaşma adına da sizleri, İl
Müdürlüğümüz ile Amatör Spor
Konfederasyonu işbirliğinde
gerçekleştireceğimiz Amatör
Spor Haftası etkinliklerine
katılmaya ve spor yapmaya
davet ediyorum. Bu vesileyle
hepinizin Amatör Spor Haftasını
kutluyor, tüm antrenör, sporcu
ve paydaşlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. Amatör
Spor Haftası Yozgat’ta çeşitli
etkinliklerle kutlanmaya devam
edecek. Murat KARATEKİN

