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YOZGAT EN BAŞARILI

iL SEÇiLDi
Tarım ve Orman Bakanlığı, faaliyet
alanları çerçevesindeki çalışmaları
değerlendirerek en başarılı illeri seçti.
Bakanlık anahtar performans göstergelerine
göre Isparta ile birlikte Yozgat’ı da en
başarılı il seçildi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, başarılı il seçilen Yozgat
Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya’ya
teşekkür belgesi verdi. >>> 2. SAYFADA

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz;

ÜLKÜ OCAKLARI
VATAN SEVDALISI

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz,
bir kentin gençliğinin yol başçılığını
yapmaktan onur duyduğunu söyledi.
Kendisine bu görevi layık gören Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı
Ahmet Yiğit Yıldırım’a teşekkür eden Şahbaz,
göreve geldikten sonra yoğun bir tempo ile
çalışmaya başladıklarını dile getirdi. > 3'TE

BOZKIR YESiL
ÇAYIRALAN BELEDiYE BAŞKANI
ÖMER CODAR'DAN AK ZiYARET
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’dan
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’e hayırlı olsun
ziyareti. Samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyarette Başkan Codar, Başer’e yeni görevinde
başarılar diledi. >>> 5. SAYFADA

BARAJLAR SUSUZ
KURAK GEÇECEK

Yozgat’ın içme suyu
ihtiyacını karşılayan
Cemil Çiçek
Barajı’nda da tüm
baraj ve göletlerde
olduğu gibi yaşanan
kuraklıktan dolayı su
seviyesi azaldı.

Cemil Çiçek Barajı, üzerinde birbirinden
farklı kuş türlerinin yaşadığı bir baraj olarak
da görsel şölen sunuyor.
Bahar aylarının gelmesi ile Bozkır
yemyeşil ancak baraj ve göletlerdeki su
seviyesinin düşmesi kurak bir yaz mevsimi
geçireceğimizin de habercisi.
Barajların doluluk oranı ile ilgili bilgi
veren Basri Akdağ, “Musabeyli Barajının
oradayız.
Şimdi ismi ile Cemil Çiçek Barajı. Bişek,
Gülyayla ve Bayraktar Köyü burada yer
alıyor. Su seviyesi yüksek gibi görünüyor
ama su seviyesi düşük" dedi. >> 3'TE
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ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07

KROM RAF - KROM DOLAP - YEDEK PARÇA PROJE - BULAŞIKHANE EKİPMANLARI - TEL RAFLAR
BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
ÇAY MAKİNESİ - PORTAKAL SIKMA - BULAŞIK MAKİNESİ - FIRIN - OCAK - BAR BLENDER - FRİTÖZ
DOLAP - DÖNER OCAĞI - SALAMANDER - TOST MAKİNESİ - ÇAY MAKİNESİ - EKMEK KIZARTMA

SATIŞ - TEKNİK SERVİS
YEDEK PARÇA PROJE

PORTAKAL SIKMA - AYRAN MAKİNESİ - SALEP VE SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ - SU SEBİLİ
HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA

Taşköprü Mh. Şeyhzade Cd. Çamlık Sitesi C Blok (Eski hastane yolu)
Şeyh Ahmet Efendi Camii Karşısı YOZGAT/MERKEZ

YOSiAD’DAN OSMANLI

GELENEĞiNE DESTEK
Yozgat Sanayici ve İş Adamları
Derneği (YOSİAD) İl Temsilcisi Gülşen
İtik, Yozgat Valiliği tarafından başlatılan
ve Osmanlı geleneği olan “Zimem
Defteri” uygulamasına destek verdi. İtik,
uygulamaya 5 bin 500 lira ile destek
olduklarını açıkladı. YOSİAD olarak
Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde
zimem defteri satın aldıklarını belirten
İtik, “Valiliğimizin başlatmış olduğu çok
güzel bir proje vardı." dedi. >> 2'DE

TEMA VAKFI YOZGAT MERKEZ iLÇE'DE

ÖMER RIZA ZARARSIZ GÖREVE BAŞLADI
TEMA Vakfı Yozgat’ın Merkez İlçesi’nde
faaliyetlerine devam ediyor. TEMA Vakfı Yozgat
Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız
göreve başladı. >>> 4. SAYFADA
YAZARIMIZ SEMIHA ARASBORA'DAN
BAŞKAN YALÇIN'A ANLAMLI ZIYARET
Gazetemizin keskin
kalemlerinden Semiha Arasbora
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın’ı
makamında ziyaret etti. 4'TE
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Tarihi Çerkez Bey Türbesi Yıkılmasın

AHMET
SARGIN
Çayıralan ziyaretimizde Yozgat Sivil
Toplumlar İlişkiler İl
Müdürümüz Araştırmacı yazar Hakkı Yurtlu
beyle ilçe içerisinde
dolaşmaya başlamıştık. Öğle vakti yaklaştığı için Kümbetli Camiine doğru yöneldik.
Hakkı Yurtlu müdü-

rüm: “Gel şurada Çerkez Bey Türbesi var
orayı ziyaret edelim”
dedi. Yozgat şiirinde
bu türbeden söz ettiğini belirtti.
Türbe; kesme taştan inşa edilmiş iki
katlı bir bina. Tarihi bir
bina olduğu her halinden belli, ancak yapı
eskimiş ve dökülmeye
yüz tutmuş. Restore
edilmeyi bekliyor. Kapıları kapalı olduğu için
içerisine giremedik.
Hakkın da bilgi edinmek maksadıyla asılı
tabelayı okudum. Ve
Türbeyle ilgi şu bilgilere ulaştım:
“Yozgat’ın Çayıralan
ilçesinde bulunan bu
türbe Bozok’ta 1542

yılında tımar sahibi,
1557–1558 yılında
Sancak Beyi olan Çerkez Bey’e aittir. Kaynaklardan XVI. yüzyılın
ikinci yarısında bugünkü Çayıralan’ın Çerkez
Bey’in çiftliği olduğu
bilinmektedir.
“Dulkadiroğulları’dan Kayseri ve
Bozok Sancağı Mutasarrıfı Akdağ Livası
Emiri Keser İsaoğlu
Çerkez Beye ait olan
türbe Hicri 996, Miladi
1588-89 yılında yapılmış olup Çayıralan
ilçemizde Kümbetli
Camii avlusu içerisinde
bulunmaktadır.
“Çerkez Bey: meşhur şehit Keser İsa
Beyin oğludur. Keser

İsa Bey 1552 yılında
Tebriz de şehit olmuştur. Cami ve türbenin
bulunduğu alan Çerkez
Bey tarafından vakfedilmiş ve külliye olarak
yapılmıştır.
“Çerkez Bey Türbesi 2005 yılında Tescil
edilmiş, Kümbetli Camii avlusunda tarihi
eser olarak koruma
altına alınmıştır. Türbe Kare daire üzerine
sekizgen planlı kubbeli
olup dıştan sivri külahlı
bir yapı olarak inşa
edilmiştir. Bu türbenin önündeki eyvanı
ile Şah Sultan Hatun
Türbesi’ne benzerlik
göstermektedir.
“Kümbetin kuzeyinde eyvan şeklinde olan

yuvarlağımsı, sivri kemerli ve beşik tonozlu,
iki yan duvarında sivri
kemerli nişler yer alan
girişi vardır. İki yan
tarafta birer taş merdivenli sanduka katının
önündeki podyuma
çıkılmaktadır. İki kademeli podyumla profilli
ve kemerli girişi olan
mezar odasına inilir.
Mezar odası kare planlı
iken kümbetin gövdesi
sekizgen formdadır.
“Üzerlerinde sivri sağır kemerler yer
alır. Mezar odası giriş
kapısı profilli dikdörtgen panolar içinde yer
almaktadır. Sandık
odasının basık kemerli
giriş kapısı sivri kemerli, iç içe ve profilli

bir pano ortasında yer
alır. İçe girintili olan
kapının üstünde duvar
cephesine doğru kademeli olarak pandül,
üçgen, sarkaç, rozet,
bitkisel süsleme gibi
taş oyma işçilikleri görülür. Mezar odasında
her yönde birer küçük,
gövde üzerinde ise üç
yanda birer pencere
bulunmaktadır. Gövde den kubbeye geçiş
dışa taşkın profillidir. “
(Kaynak: 1-Hüseyin
Parlak, Osmanlı Arşivleri Uzmanı 2- İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Arşivi)
Tescilli ve tarihi
öneme sahip olan bu
türbe günümüzde halen ayakta kalmış olup

şimdilerde bakıma
muhtaç durumdadır.
Türbe Bakımsız, taşlar
dökülmeye başlamış
ve korumasız hali ile
yıkılmaya yüz tutmuştur. Restoresi yapılmazsa bu tarihi bina
yıkılıp gidecektir.
Çayıralan da bulunan bu Tarihi binanın
restorasyonu yapılarak Yozgat turizmine
kazandırılması gerekmektedir. Tarihi özeliği dikkate alınarak
Çerkez Bey Türbesinin
bakım ve onarımının
yapılması Çayıralan
ilçemiz için de oldukça
önemlidir. Yöneticilerimizden bu tarihi esere
sahip çıkmalarını bekliyoruz.

YOZGAT EN BAŞARILI

iL SEÇiLDi
YOSiAD’DAN OSMANLI

Tarım ve Orman Bakanlığı,
faaliyet alanları çerçevesindeki
çalışmaları değerlendirerek
en başarılı illeri seçti.
Bakanlık anahtar performans
göstergelerine göre Isparta ile
birlikte Yozgat’ı da en başarılı il
seçildi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, başarılı il
seçilen Yozgat Tarım ve Orman
İl Müdürü Tanju Özkaya’ya
teşekkür belgesi verdi.
Tarım ve Orman
Bakanlığından düzenlenen
programda İl Müdürü Tanju
Özkaya, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin
elinden ödül ve teşekkür
belgesini aldı.

Bakan Pakdemirli, başarılı
çalışmalarından dolayı Yozgat
Tarım ve Orman İl Müdürü
Tanju Özkaya’yı kutladı.
İl Müdürü Tanju Özkaya ise,
“İlimiz Bakanlığımızın hedefleri
doğrultusunda çalışmalarına
aynı azim ve gayretle
devam edecektir. Bütün bu
çalışmalardaki özverileri
nedeniyle tüm il ve ilçe
müdürlüklerimizdeki çalışma
arkadaşlarıma teşekkür eder,
bizleri her konuda destekleyen
Tarım ve Orman Bakanımız
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye,
"Şahsım ve Kurumum adına
Şükranlarımı Sunarım” dedi.
Murat KARATEKİN

GELENEĞiNE DESTEK

Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (YOSİAD) İl
Temsilcisi Gülşen İtik, Yozgat Valiliği tarafından başlatılan ve
Osmanlı geleneği olan “Zimem Defteri” uygulamasına destek
verdi. İtik, uygulamaya 5 bin 500 lira ile destek olduklarını
açıkladı.
YOSİAD olarak Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde
zimem defteri satın aldıklarını belirten İtik, “Valiliğimizin
başlatmış olduğu çok güzel bir proje vardı. Zİmem defteri
kapatma projesi. Aslında Osmanlı döneminden günümüze
kadar gelmiş olan ve unutulmuş olan bir etkinlik” dedi.
İtik, “YOSİAD olarak bizde Yozgat Valiliğinin başlatmış
olduğu bu etkinliğe destek olmak istedik. Eskipazar
Mahallesinde bulunan bakkalımıza gelerek mahallenin bütün
borçlarını kapatarak hem valiliğimize destek olduk. Hem de

güzel bir geleneğimizi yeni nesillere de göstermiş olduk.
Bugün burada olmamıza vesile olan bütün hayırsever iş
insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Murat KARATEKİN
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BARAJLAR SUSUZ

Yozgat’ın içme suyu ihtiyacını
karşılayan Cemil Çiçek Barajı’nda
da tüm baraj ve göletlerde olduğu
gibi yaşanan kuraklıktan dolayı
su seviyesi azaldı. Cemil Çiçek
Barajı, üzerinde birbirinden farklı
kuş türlerinin yaşadığı bir baraj
olarak da görsel şölen sunuyor.
Bahar aylarının gelmesi ile
Bozkır yemyeşil ancak baraj
ve göletlerdeki su seviyesinin
düşmesi kurak bir yaz mevsimi
geçireceğimizin de habercisi.
Barajların doluluk oranı ile
ilgili bilgi veren Basri Akdağ,
“Musabeyli Barajının oradayız.
Şimdi ismi ile Cemil Çiçek Barajı.
Bişek, Gülyayla ve Bayraktar Köyü
burada yer alıyor. Su seviyesi
yüksek gibi görünüyor ama
su seviyesi düşük. Bu noktada
vatandaşlarımızdan bir ricamız
olacak tabi ki suyu tasarruflu
kullanmalarını gerekiyor.
Suyu hor kullanmamak lazım.
Hayatımız için, geleceğimiz için
çok önemli. Barajın üzerinde
farklı kuş türleri de yaşıyor.
Balıkçılık da yeni yeni gelişmeye
başlıyor sanırım. Su bereket, her
şeyin başı su. Bu noktada tedbiri
elden bırakmamak gerekiyor”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

NAMAZ VAKİTLERİ
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KARATAŞ,
DUR DURAK
BİLMİYOR

Sarıkaya ilçesinde 40 yıldır esnaflık
yaptığını dile getiren Abdullah Karataş,
2000 yılında birikimleriyle başlattığı "fidan
dikme seferberliğini", 2008 yılından bu
yana emekli maaşıyla devam ettiriyor.
Karataş, son olarak ilçede 2 bin fidanı
toprakla buluşturduklarını söyledi.
Çamlık Gazetesi’ne özel açıklama yapan
Karataş, ağaçlandırma çalışmalarını
kendi imkanları ile yaptıklarını belirterek,
“Üniversitemize bin 250 tane sedir, 350
tane köknar ve 350 tane ıhlamur ağacımız
geldi. Toplam 2 bin tane fidanımız geldi,
bunların dikimini gerçekleştireceğiz.
Daha önce de 1000 tane mavi selvi ve
leylandi çamlarımız vardı onları diktik.
Burada inşallah Allah nasip ederse
ağaçlandırma işlemlerimiz devam
edecek, tüm halkımızın desteklerini
bekliyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımla
yapıyorum. Finansmanını kendim
sağlıyorum, şu an çalışan arkadaşlar
kendi çocuklarım ve elemanlarım. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz
değerli basın mensuplarına da teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz;

ÜLKÜ OCAKLARI

VATAN SEVDALISI
Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, bir kentin
gençliğinin yol başçılığını yapmaktan onur duyduğunu
söyledi. Kendisine bu görevi layık gören Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a
teşekkür eden Şahbaz, göreve geldikten sonra yoğun bir
tempo ile çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Şahbaz,
Ülkü Ocakları’nın vatanını milletini bayrağını seven
gençlerin toplandığı bir yer olduğunu kaydetti.
Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, Tarık Yılmaz
ve Basri Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
Ramazan Özel programına konuk oldu.
İLİM VE BİLİM BİR ARADA
Şahbaz, ülkü ocaklarında iman ile bilimin bir arada
yaşandığını belirterek, “Ülkü Ocakları imanla ilmin bir
arada yaşandığı bir yer.
Bu yüzden biz yönetim kurarken seçerek kurduk. Esnaf,
akademisyen, avukat, doktor, her tür meslekten bütün
toplumu kucaklayan insanların oluşturduğu bir yönetim
kurduk. Kutsal olan bayrak, ezan kavramları üzerinde kurgu
yapmaya çalıştık” dedi.
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Ülkü Ocakları’nın her zaman devletinin yanında

olduğunu kaydeden Şahbaz, “Devletimizin yanında
olduğunu belirtmek için pandemi için mücadelede
bulunduk. Dezenfektan, maske, uyarılarda bulunduk.
Elimizden geldiği kadar devletimizin yanında olmaya
çalıştık. Ve her zaman olacağız. Bu günlük bir durum değil”
şeklinde konuştu.
YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Şahbaz, ülkü ocakları olarak ihtiyaç sahiplerine
destek olduklarını kaydederek, “Ocağımızın Ramazan’da
elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerimize
ulaşmaya çalıştık.
Binin üzerinde bir dağıtım oldu. Genel Merkezimizin
emri ile valilikten ve ilçelerde kaymakamlıklardan izin
alarak dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan
sonuna kadar devam edecek yardımlarımız. Her zaman
devletimizin yanındayız. Bizim milletimiz şimdiye kadar
kimseye muhtaç olmadı bundan sonra da kimseye muhtaç
olmayacaktır. Ocak olmayan ilçelerimizde ihtiyaç sahibi
olan ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mekân olarak
ocağımız yok ama bizim temsilcilerimiz var. Ülkücülükte
vefa çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL
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Anneler günü

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Jasmin Lee Cori’nin
muhteşem bir kitabı
var. Kitabın ismi annenin duygusal yokluğu.
“Milli ruhumuzda
saygı duyulan ancak
milli politikamızda ihmal edilen güçlü sembollerdir anneler” diyor
kitapta ve ekliyor;

Anne bir hayat ağacıdır barınak, yuva ve
koruma sağlayan bir
ağaç.
Dünyadaki mistik
geleneklerde hayatın
etrafında döndüğü
dikey eksendir anne
de ailenin ve çocuğun
duygusal hayatının
etrafında döndüğü
eksendir.
Ne kadar da doğru.
Antalya’da işkenceci
eşini öldüren Melek
İpek 108 gün sonra
tahliye oldu.
İlk gün kızlarıma
sarılarak uyudum kızlarımın kokusunu özlemişim çok acı çektim
böyle olmasını iste-

mezdim dedi.
Muğla’da Pınar Gültekin evli ve bir çocuk
babası Cemal Metin
Avcı tarafından çöp
variline atılıp yakıldı
yakalandığı zaman ayrıldıktan sonra yeniden
birlikte olmak istedim
kabul etmedi sevgilisi
olduğunu öğrendim
sinir krizi geçirdim
dedi ilk ifadesi buydu
caninin.
Mahkemeye çıkartıldığında Pınar konsomatrislik yapıyordu
dedi. Vahşice öldürdüğü gencecik kızı namusundan vuruyordu Pınar’ın avukatı Pınar’ın
canlı canlı yakıldığını

iddia ediyordu Aman
Allah’ım vahşet bu.
Cani Pınar’ı suçlarken annesi hakime
sordu can alıcı soruyu
“sizin kızınız var mı
yakılarak öldürüldü mü
kızınızın külünü öpüp
koklamaya çalıştınız
mı?
Bu dünyaya değil
öbür dünyaya da sığdıramadık Pınar’ı Şule’yi
Münevver’i ve nicelerini.
Anneler; yere göğe
sığdıramadığı evlatlarını bir tabuta sığdırdılar. Psikolojisini bekaretini kıyafetini içtiğini
her şeyini sorguladık.
Sosyal medya da

yaşlı bir adam durakta bekleyen genç kıza
sen böyle giyinirsen
herkes bakar sana
diyor yaşını almış ama
haddini aşmış bir bağnazlık örneği.
Çevredekiler tepki
gösteriyor.
Başka bir görüntüde
camiye girmek isteyen
genç bir kızı ve annesini camiye kadınlar
giremez diye almıyor
bir grup erkek hangi
hakla hangi düşünceyle.
Bizim ülkemizde
kadın profilleri kadının üstündeki baskılar
böyle. Ülke kocası
sevgilisi babası abisi

tarafından katledilmiş
kadınlarla dolu.
Arkasında ciğerinden yanmış anne ve
evlatlar bırakan kadın
hikayeleri bunlar evladının gözü önünde
bıçaklanan dövülen
öldürülen öldürüldükten sonra anne ve babalarının gözü önünde
namusundan vurulan
yaralı annelerle dolu
ateş düşmediği yeri
de yakıyor merhametli
olan insanlar için diyor bir söz. Mayısın ilk
haftası anneler günü.
Her anneler gününde
annesi olmayan insanları düşünün sevginizi
gözümüze sokmayın

diye koca bir cümle geçer. Ben buna
katılmıyorum herkes
yaşarken annesinin
kıymetini bilsin sarsın sarmalasın öpsün
sevgisini ertelemesin
geciktirmesin en başta
bu topraklara yavrusunu kocasını şehit
vermiş annelerin eşlerin evlat acısı yaşayan
bütün annelerin evladına hem annelik hem
babalık yapan muhteşem kadınların gücünü kendinden alan
ayakları yere sağlam
basan bütün annelerin
gününü kutluyorum
sevgiyi bir güne değil
her güne yayalım.

TEMA VAKFI YOZGAT MERKEZ iLÇE'DE

ÖMER RIZA ZARARSIZ GÖREVE BAŞLADI
TEMA Vakfı Yozgat’ın Merkez
İlçesi’nde faaliyetlerine devam ediyor.
TEMA Vakfı Yozgat Merkez
İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız
göreve başladı. TEMA Vakfı’nı temsil
etmekten büyük bir gurur duyduğunu
belirten Zararsız; “Bugün ülke
genelinde 900 bin’i aşkın gönüllüsü
bulunan TEMA Vakfı’nı ilçemizde
temsil etmek benim için büyük bir
mutluluk.
Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin,
başta toprak olmak üzere tüm
doğal varlıklarının korunmasına
dair bilinci geliştirmek için tüm

çalışmaları gönüllü ekibimle
birlikte sürdüreceğiz. İl Temsilciliği
ekibimizi destekleyerek, onlarla
birlikte çalışmalarımızı daha güçlü
sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle,
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul
TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve
Mezun TEMA gruplarını oluşturarak
gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize
doğa ve çevre konusunda en üst
düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek
için her zaman daha çok gönüllüye
ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi
doğa için atan herkesi TEMA Vakfı

YAZARIMIZ SEMIHA ARASBORA'DAN
BAŞKAN YALÇIN'A ANLAMLI ZIYARET
Gazetemizin keskin
kalemlerinden Semiha Arasbora
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın’ı
makamında ziyaret ederek
Geçmeyen Vakit isimli yeni
kitabını takdim etti.
Araştırmacı Yazar
Semihe Arasbora memleketi
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçını
makamında ziyaret ederek yeni
çıkan kitabını takdim etti.
Samimi ve hoş bir ortamda
geçen ziyarette Başkan Yalçına

kitabı hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonrası açıklama
bulunan Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin
yetiştirdiği kıymetli kalemlerden
olan Semiha Arasbora
Hanımefendi ziyaretimize
gelerek “Geçmeyen Vakit”
isimli yeni kitabını takdim
etti. Gönülden kaleme gelen
dizelerini severek okuyacağım
Semiha Hanım’a teşekkür
ediyorum. Kalemine, yüreğine
sağlık” ifadelerine yer verdi.
Tarık YILMAZ

/GimatMarketlerZinciri

gimatmarketlerzincirii

444 41 66

gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.
TEMA Vakfı Yozgat Merkez
İlçe Sorumluluğu ekibi, yaşanabilir
bir gelecek için kamuoyunu
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek;
verimli tarım topraklarının, su
varlıklarının, mera ve orman
alanlarının korunmasını sağlamak
için çalışıyor. Ekolojik okuryazar
bireylerin yetişmesi için okullar
ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği
gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın
ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun
tüm kesimlerine yaygınlaştırıyor.
Tarık YILMAZ
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ÇAYIRALAN BELEDiYE BAŞKANI
ÖMER CODAR'DAN AK ZiYARET
Çayıralan
Belediye
Başkanı Ömer
Codar’dan AK
Parti İl Başkanı
Yusuf Başer’e
hayırlı olsun
ziyareti.

Samimi bir ortamda
gerçekleşen ziyarette
Başkan Codar, Başer’e
yeni görevinde başarılar
diledi.
Codar; “AK Parti
Yozgat İl Başkanı Sayın
Yusuf Başer’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundum.
Dostane yaklaşım
ve hoş sohbet
ortamında gerçekleşen
görüşmemizden ve samimi
misafirperverliğinden

dolayı teşekkür eder
selamlar saygılar sunarım”
dedi.
AK Parti İl Başkanı
Yusuf Başer de
ziyaretinden dolayı
Belediye Başkanı Ömer
Codar’a teşekkür ederek,
hizmetlerinde başarı
temennisinde bulundu.
Ziyaret günün anısına
çektirilen hatıra fotoğrafı
ile sona erdi.
Tarık YILMAZ

Yozgat Valiliği duyurdu

7 MAYIS TARiHiNE

KADAR GEÇERLi OLACAK

YOZGATLILAR ÇiFTE BAYRAM

YASAMAK iSTiYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın tam kapanma kararını
almasının üzerinden 5 gün geçti.
Yozgatlılar büyük ölçü de tam
kapanma kararına uyuyor. Sadece
ihtiyaçları için sokağa çıkan

vatandaşlara Çamlık Gazetesi
olarak mikrofon uzattık. Yozgatlılara
‘tam kapanma nasıl geçiyor’
sorusunu yönelttik.
Tam kapanmayı çalışarak
geçirende var, evinde kendini

izole edip geçirende. İmkanı
olup şehirden uzakta bahçesinde
geçirende var. Ama hepsinin ortak
temennisi ve beklentisi ise, çifte
bayram yaşamak.
Murat KARATEKİN

Hasan Hüseyin Salman: Zor
da olsa iyi geçiyor. Balkona
çıkıyoruz. Televizyon izliyoruz.
Devletin koymuş olduğu
kurallara uymamız lazım benim
uymam yetmez herkesin uyması
lazım. 4 gündür ilk kez çıktım
ekmeğimi aldım evime geri
gidiyorum.

Abdulkadir Arslan:
Güzel oluyor. Muafiyetten
faydalanarak kendi işlerimizi
de halledebiliyoruz. Sokakların
boş olması güzel. İnşallah
bayramdan sonra her yer açılmış
olur.

Bayram Telli: Evdeyiz genelde.
Kurallara uyuyoruz. Temennimiz
bu belanın bir an önce gitmesi,
insanların eski günlerine
dönmesi.

Halil Köse: Kısıtlama günlerimiz
evde geçiyor, evden başka
bir yere çıktığımız yok.
Geldim maaşımı çektim evime
gidiyorum şimdi de. Kısıtlama
günlerimiz iyi değil ama
mecburuz.

Salih Sargın: Genelde evde
geçiyor. Bir işimiz olmadığı
sürece evden dışarı çıkmıyoruz.
Şimdi de elektrik faturası
yatırdım ekmeğimi alıp
gideceğim.

Mustafa Sargın: Kapanma
günlerimiz çalışarak geçiyor.

Yozgat Valiliği tam kapanma
döneminde görev belgesini
e-başvuru üzerinden alamayanalar
için, Muafiyet alanındaki işkolları
için işverenin ve çalışanın beyanı
ve taahhüdüyle manuel olarak
doldurularak çalışan ve işyeri/firma
yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek
“çalışma izni görev belgesi
formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs
2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar
uzatıldığını duyurdu.
Yozgat Valiliği tam kapanma
döneminde görev belgesini
e-başvuru üzerinden alamayanalar
için, Muafiyet alanındaki işkolları
için işverenin ve çalışanın beyanı
ve taahhüdüyle manuel olarak
doldurularak çalışan ve işyeri/firma
yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek
“çalışma izni görev belgesi
formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs
2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar
uzatıldığını duyurdu.
Yozgat Valiliği’nden yapılan
açıklamada; İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu 02.05.2021 tarihinde
Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT
başkanlığında il genelinde
Koronavirüs (Covid-19) Salgını
hakkında alınacak tedbirler
kapsamında olağanüstü toplanmıştır.
26.04.2021 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
alınan “tam kapanma” kararı
kapsamında 29 Nisan 2021
Perşembe günü saat 19.00’dan
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü
saat 05.00’e kadar uygulanacak
olan sokağa çıkma kısıtlamasının
temel usul ve esasları İçişleri
Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarihli 7576
sayılı Genelgesiyle belirlenerek
duyurulmuş, 2021/77 nolu İl Umumi
Hıfzıssıhha Kararı ile ilimiz genelinde
kararlar alınmıştır.
Yine İçişleri Bakanlığı’nın
27.04.2021 tarihli 7576 sayılı
Genelgesiyle, daha önceki kısıtlama
dönemlerinde olduğu gibi tam
kapanma döneminde de temel
önceliği üretim, imalat, tedarik
ve lojistik zincirlerinde herhangi
bir aksama yaşanmaması olan
sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti
getirilen işkolları ve görevliler tespit
edilmiştir.
Hem muafiyet kapsamında
bulunan işkollarında görevli
kişilerin üretim devamlılıklarının
sürdürülmesi ve hem de
muafiyetlerin kötüye kullanılmasının
önüne geçilebilmesi amacıyla
İçişleri Bakanlığı’nın 29.04.2021 tarihli
7705 sayılı Genelgesiyle
Ebaşvuru sistemi üzerinden
çalışma izin belgesi alınmasına,
Ek’te belirtilen yeni oluşturulan
çalışma izni görev belgesi formuna,
dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
2021/81 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha
Kararı ile ilimiz genelinde kararlar
alınmıştır.
Halihazırda muafiyet alanında
olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı
ebaşvuru sistemi üzerinden çalışma
izni görev belgesi alma imkanı
olmayan
İşyeri sahipleri,
Kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışanlar,

Kendi özel sandıklarına tabi
olmaları nedeniyle sosyal güvenlik
sisteminde kayıtları bulunmayan
bankacılık sektörü çalışanları,
gibi alanlarda da gerekli kurumlar
arası entegrasyon Gelir İdaresi
Başkanlığı ve Türkiye Bankalar
Birliği başta olmak üzere ilgili kurum
ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar
günü tamamlanacaktır.
Tam kapanma döneminde
üretim, imalat, tedarik ve lojistik
zincirlerinde herhangi bir aksama
yaşanmaması ve vatandaşlarımızın
temel ihtiyaç malzemelerine
erişimlerinin sağlanması için her
türlü tedbir alınmış/alınmakta
olmasına rağmen, bu işkollarında
zorunlu bir görevin ifası için işyerine
gidip gelmek durumundaki işyeri
sahipleri veya çalışanların herhangi
bir sorunla karşı karşıya kalmaması
için
1. Daha önceki İçişleri
Bakanlığı’nın 29.04.2021 tarihli
ve 7705 sayılı Genelgesiyle yeni
oluşturulan “çalışma izni görev
belgesi formunun” 5 Mayıs
Çarşamba gününe kadar geçerli
olacağı bildirilmişti. Muafiyet
alanındaki işkolları için işverenin
ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle
manuel olarak oldurularak çalışan
ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla
düzenlenecek “çalışma izni görev
belgesi formunun” geçerlilik süresi 7
Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e
kadar uzatılmıştır.
2. İçişleri Bakanlığı’nın 02.05.2021
tarihli Görev Belgesi Hakkında
konulu Genelge Ek’indeki forma
uygun şekilde manuel çalışma
izni görev belgesi düzenlenmesi,
ebaşvuru sisteminin kullanımında
oluşabilecek problemler, sistemsel
yoğunluk, erişim hatası gibi geçici
durumlar nedeniyle zamanında
görev belgesi alınamaması gibi
zorunlu hallerde kullanılabilecektir.
3. Öte yandan kolluk
görevlilerince yapılacak
denetimlerde, ebaşvuru sistemi
üzerinden alınan çalışma izni görev
belgeleri rutin kontrole, manuel
tanzim edilen çalışma izni görev
belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin
kullandıkları bilgi sistemleri
üzerinden ayrıca denetime tabi
tutulacaktır. Bu kontrollerde
çalışma izni görev belgesinin
suiistimal edildiğinin tespiti
halinde taahhütte bulunanlarla ilgili
olarak gerekli idari/adli işlemler
gerçekleştirilecektir.
Usulüne göre alınan ilan
ve tebliğ edilen bu kararların
uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlerin eylemleri başka bir
suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan
kararlara uymayanlara/işyerlerine
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun
32. maddesi gereğince idari para
cezası uygulanması ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir”
ifadelerine yer verildi.
Haber Merkezi
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SARIKAYA GENÇLiK DERNEĞi'NDEN
PARiS BÜYÜKELÇiSi ALi ONANER'E ZiYARET
Sarıkaya Gençlik
Derneği'nden Paris
Büyükelçisi Ali Onaner'e
ziyaret.
Sarıkaya Gençlik Derneği
üyeleri Paris Büyükelçisi
Ali Onaner’i makamında
ziyaret ederek Sorgun projesi
hakkında bilgilendirmede
bulundu. Sarıkaya Gençlik
Derneği’nden yapılan yazılı
açıklamada;
“Gençlerimiz Paris
Büyükelçimiz Ali Onaner
beyefendiyi makamında
ziyaret ederek Sorgun Projesi
hakkında bilgilendirmede
bulundular. Çok verimli bir
görüşme oldu. Gençlerimizin
hemen tamamında önemli
toplumsal duyarlılık var. Bu
genç nüfusun, toplumsal
duyarlılıklarının önünü açmak,

bu alanda yapacakları
girişimleri teşvik etmek sivil
toplumun gelişmesi sürecinde
önemli fark yaratabilir.
Gençlerin kendi girişimleriyle
sivil alanda aktif hale gelerek
çalışmalar yapması, toplumun
kültürel alışkanlıklarını da
değiştirecektir Gençler
fırsat verildiğinde bunu
kanıtlayacak enerjiye ve
niyete sahiptir.
Sorgun'da belirlediğimiz
kimsesiz mağdur ailelere ve
çocuklara yönelik yardım
sosyal kültürel eğitim ve
sağlık oldukça geniş alanda
bir projedir. Projemizin
hedef ve amaçları ihtiyaç
sahipleri olan çocuklarımıza
yönelik maddi manevi yardım
kampanyası başlatmıştır
(kıyafet, kırtasiye, yiyecek .vs9

derneğimizin gençlik kolları
ve yabancı gençlerden oluşan

bir gurup bu yardımları bizzat
Sorgun'a götüreceklerdir,

yardım amaçlı olmanın yanı
sıra gençlere değerler eğitimi
noktasında yardımlaşmayı
iyilik yapmayı ve hayatı tanıma
acısından katkı sağlamaktır.
Bu proje sayesinde mağdur
ailelere ve çocuklara yönelik
yardım, sosyal, kültürel eğitim
ve sağlık oldukça geniş
alanı kapsamaktadır, proje
Sorgun ve Fransa'da yaşayan
gençlerimizin buluşma
tanışma sohbet etme, fikir
paylaşma ve üretme imkanları
da olacaktır.
Bu projeyi;
EIOC (Avrupa Osmanlı
Kültür Enstitüsü derneği)
Sorgun Belediyesi
Genç Yozgatlılar
Yardımlaşma Ve Dayanışma
Derneği
Sorgun Şefkat Eli Derneği

SORGED 66 Sorgu Gençlik
Derneği
SARIKAYA GENÇLİK
DERNEĞİ
Destekleriyle ihtiyaç sahibi
ailelerin umudu ve çocukların
yüzlerindeki gülümseme
olabilmek için siz hayırsever
insanlarımızın yapacağınız
bağışlarınızın ve desteklerinizi
bekliyoruz
Sizlerinde bizler kadar
bu konuda ne kadar hassas
olduğunuzu biliyoruz.
Bu tür çalışmalarla
gençlerimizin gönüllü olması,
yabancı kökenli gençlerin
bu projede yer alması,
gençlerimizin değer eğitimi
noktasında yardımlaşmayı
manevi duygularını
güçlendirmiştir” ifadelerine
yer verildi.Tarık YILMAZ

SORGUN'DA HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDI
Yozgat'ın Sorgun
ilçesinde inşaatlardan
piyasa değeri 23 bin lira olan
demir ve kalıp malzemesi
çalan 5 kişi yakalandı.
Olay Sorgun Bedirbaba
Mahallesi ve Yazlak
Mahallesinde bulunan iki
farklı inşattan meydana
geldi. Piyasa değeri 23
bin lira olan demir ve
kalıp malzemesi çalındığı
ihbarını olan Sorgun İlçe

Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
çevredeki çok sayıda
güvenlik kameralarını
incelemeye aldı. Yapılan
incelemeler sonucunda
ekipler, hırsızlık yapan 5
kişinin kimliğini tespit etti.
Yapılan operasyonla 5 kişi
çaldıkları malzemelerle
birlikte yakalandılar.
Şüphelilerin emniyetteki
işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildiler. IHA

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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CEZA
YAĞDI!

Yozgat'ta, tam kapanma sürecinin başladığı
29 Nisan'dan itibaren 4 günlük sürede kuralları
ihlal eden 301 kişiye 323 bin 167 lira ceza yazıldı.
Ülke genelinde uygulanan 29 Nisan-17
Mayıs günleri arasında sürecek olan 17 günlük
tam kapanma Yozgat’ta da devam ederken bu
süreçte kurallara riayet edilmesi için güvenlik
güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde tam kapanma
kurallarını ihlal eden 280 kişiye 243 bin 380 lira,
jandarma ekipleri ise 21 kişiye 79 bin 787 lira
ceza uyguladı. Denetimlerde toplamda 301
kişiye 323 bin 167 lira ceza uygulandı. IHA

Yozgat il Başkanı Erhan Özel

"BASIN NEDEN DÖRDÜNCÜ GÜÇ?"
Meteoroloji'den

kuvvetli yağış

uyarısı

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü
Kayseri, Sivas ve Yozgat için kuvvetli
yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü
tarafından yapılan değerlendirmede
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde kuvvetli
ve gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte
dolu yağışının olabileceği uyarısında
bulunuldu.
Uyarıda su baskını, ulaşımda
aksamalar ve yıldırım düşmelerinin
yaşanabileceği bildirildi. İHA

ZAYİİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik
Personel Kimlik Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Alaaddin COŞKUN

TİGAD ( Türkiye İnternet Gazeteciliği
Derneği) Yozgat il Başkanı Erhan Özel , 3
Mayıs Basın özgürlüğü günü münasebetiyle
bir açıklama yayınladı.
Özel, açıklamasında, 4. Güç basının
gücünün özgürlüğünde olduğunu beyan
ederek, Basının asli görevinin, devletin
organlarında yapılan faaliyetleri halk adına
denetleyerek halka enfermasyon sunması
olduğunu belirtti.
(TİGAD) Yozgat İl başkanı Erhan Özel ,
yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Yasama, yürütme, yargıdan sonra
basının dördüncü güç olarak görülmesinin
sebebi, devletin bu 3 organının kamu adına
denetlemesinden kaynaklanmaktadır. Basın,
devletin organlarında yapılan faaliyetleri
halk adına denetleyerek aynı zamanda halka
enformasyon verir. Halk da bu enformasyon
sayesinde kendi geleceği hakkında bilgi
sahibi olurken, devletin faaliyetlerini bir
nevi denetlemiş olur. Basın mensupları
özgür oldukça güçlüdür.
Basından önceki 3 kuvvet olan yasama
yürütme ve yargı mensuplarını bir halk
otobüsünde, dolmuşta, Pazar yerinde
görmeye pek alışık değiliz, basın
mensupları ise her an halkın içinde onlarla
birlikte olmaları gücünü perçinlemektedir.
3 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nun 1993 yılında aldığı bir karar ile
tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü
olarak kutlanmasına karar verilen bir tarih.
Bilmek, tüm toplumların hakkıdır. Bilme
hakkı için basın özgürlüğü korunmalıdır.
Yazmak ve konuşmak, basını ve insanları
özgür kılacaktır.
Herkes, düşünce ve kanaatlerini
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî
makamların müdahalesi olmaksızın haber

veya fikir almak ya da vermek serbestliğini
de kapsar. Herkes görüşlerini açıklama
ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak,
kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin
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müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu
olmaksızın haber veya fikir alma ve verme
özgürlüğünü de içerir.
Bugünün kutlanmasındaki amaç;
basının demokrasiyi korumaktaki rolünü
vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana
çıkarmak ve dünyada basının aşırı sansür
edildiği ülkelere bir mesaj göndermek.
Bunun yanında gün boyu çeşitli
organizasyonlar ile görevini yaparken
darp edilen, görev yapması çeşitli yollarla
engellenmeye çalışılan gazetecileri
korumak ve yetkililere sorumluluklarını
hatırlatmak. Bizler özgür olduğumuz
kadar, adil ve cesur olmalıyız, toplumda
yeşerecek olan dürüst ve verimli tohumları
satırlarımıza, sütunlarımıza ekmeliyiz.
Hiçbir siyasi rantın, egemen kuvvetin esiri
olmayacağımızı, bu vatan için vatanın
bölünmez bütünlüğü ve vatan topraklarında
adil ve vicdanlı nesiller yetişmesi için
tüm gücümüzle çalışacağız, çalışacağız,
çalışacağı.
Eda DEMİREL

05 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA
05 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA
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Pilatesin günlük hayatımızdaki yeri

BANU KEVSER

GEZERGÜN

banugezergun@gmail.com

Değerli takipçilerimiz bu yazımda
pilatesin günlük
hayatımızdaki yerini ele alacağız.
Bu konuya günlük hayatımızda

pilates değil ’de
günlük hayatımızda sporun yeri
olarak bakmak istiyorum çünkü her
birey kendi sağlığından sorumludur hayatta en
kıymetli sermayemiz olan ömür hiç
durmuyor geçiyor
naçizane düşüncem bu sermayesi
en güzel en iyi
en verimli halde
kullanmak icab
eder bize verilen
bu emanete en iyi

şekilde bakmamız
gerekir.
Tabiri caiz
ise Vücudumuz
bebeklerde 300
yetişkinlerde 206
kemik, 639 kas,
100.000 damar
uzunluğu olmak
üzere mükemmel
yaratılışa sahip bireyleriz, bu demek
oluyor ki günlük egzersizlerle
birlikte günlük
ihtiyacımız olan
besinleri almazsak vücudumuzun

gerekli düzende
ilerleyememesine şahit olacağız
demektir örnek
verecek olursak
bir arabanın yağını benzinini ve
düzenli bakımlarını yapmadığımız
zaman nasıl araba
arıza veriyor iste
vucudumuzun’da
gerekli vitamin ve
egzersizlerini yapmadığımız zaman
birtakım sıkıntılara
maruz kalacağımızı ve telafi edil-

meyecek sıkıntılar
çıkaracağını derk
etmek gerekir.
Peki düzenli
egzersizdeki kasıt
nedir ?
Formül çok açık
ve net
30 yaş altı bireyler için pilates
,fitness (her hani
bir salon sporu )
30 yaş üstü
bireyler için uzun
mesafe düzenli
yürüş (Günlük en
az 10.000 adım
olmakla birlik-

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR
te kişiden kişiye
değişir) ve hafif
egzersizler yapılmalıdır.
Ayrıca kilo düşmek isteyen bireyler unutmamalıdır
’ki aç kalınarak
kilo verilmez dengeli beslenilerek
kilo verilir.
Bir sonraki
konumuz detoks
suları zayıflatır mı
kilo vermemize
yardımcı olur mu
sorularına cevap
arayacağız

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

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

İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI'NIN
YOZGAT'A GÖNDERDIĞI ATLAR BULUNDU!

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.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonda koşulan atların

satın alındıktan sonra kaybolduğu iddialarına yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nden yapılan açıklamada,
"Kamuoyunun gündemini yıllardır
meşgul eden Adalar’daki faytona
koşulan atların durumu, İBB’nin
devreye girmesiyle çözüme
kavuşturuldu.
İBB, bin 179 atı satın aldı ve
sağlıklı bir ortamda yaşamlarını
sürdürebilmeleri için Belediye
Meclisi kararıyla sahiplendirme
işlemlerini başlattı.
Atlara en çok yerel yönetimlerden
istek geldi. Toplam 605 at, 13 kentin
çeşitli düzeydeki yerel yönetimleri
tarafından sahiplenildi.
Süreç, şeffaflık temelinde
yürütüldü.
Mikroçipleri takılıp sağlık raporları
alınarak sevkiyatı yapılan atlar, ilgili
kurumlara protokolle teslim edildi.
Mevzuat gereği bu noktada İBB’nin
yükümlülüğü sona erdi.
Atların izlenmesi Tarım ve
Orman Bakanlığı teşkilatlarının
sorumluluğuna geçti. Adalar’daki
atların yıllardır süren çilesi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin devreye
girmesiyle son buldu.
Başkan Ekrem İmamoğlu
öncülüğünde başlatılan elektrikli araç
projesiyle faytonlar kaldırıldı.
İlçenin ulaşımında rahatlama
sağlandı.
Faytoncuların mağdur olmaması
amacıyla da bölgedeki bin 179 at
satın alındı.
Bu işlemin tamamlanmasının
ardından İBB Meclisi kararıyla toplam
860 at sahiplendirildi" denildi.

"EN BÜYÜK ILGI YEREL
YÖNETIMLERDEN"
Taleplerin 2 ila 100 arasında
değiştiği bu süreçte atlara yönelik
en büyük ilginin yerel yönetimlerden
geldiğinin ifade edildiği açıklamada,
"Kastamonu, Mersin, Niğde,
Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın,
İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas,
Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan
çeşitli belediyeler, toplam 605 at
sahiplendi. Bu işlemlerin yaklaşık
yüzde 30’u AK Parti, MHP ve BBP’li
belediyelerce gerçekleştirildi.
İstanbul, Elazığ ve Nevşehir’deki 3
devlet üniversitesine toplam 60 at
verildi. Kayseri ve Ankara’daki sivil
toplum kuruluşları (STK) toplam
42 ata talip oldu. İstanbul, Yozgat,
Kayseri ve Erzincan’dan başvuru
yapan bireylere 148 at gönderildi.
İstanbul’da muhtarlıklar tarafından da
5 at sahiplenildi. Hayvanların yüzde
77’si kamu kurumlarına gönderildi.
Kalanların yüzde 17’sini bireyler,
yüzde 5’ini STK’lar ve yüzde 1’ini de
muhtarlar sahiplendi" ifadelerine yer
verildi.
SAHIPLENDIRME GEÇEN YIL
TAMAMLANDI
İBB’den yapılan açıklamaya şu
şekilde devam edildi:
“Bilindiği üzere İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16
Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı
kararı doğrultusunda bin 179 adet
atın satın alma işlemi tamamlanmıştır.
Tarafımızca bakım altındayken
satın alınan gebe atlardan doğan
20 adet tayın kayda alınması ile

toplam bin 199 at İBB uhdesinde
yer almıştır. Bununla birlikte;
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12 Mart 2020 tarihli ve
403 numaralı kararı doğrultusunda
atların sahiplendirilmesi işlemleri
tamamlanarak, toplam 860 at
sahiplendirilmiştir. Atların 665’si
kamu kurum ve kuruluşlarına,
42’si sivil toplum örgütlerine,
148’ü şahıslara, 5’i de muhtarlara
sahiplendirilmiştir. Atların
Adalar’daki bakımı sürecinde
çeşitli sebeplerle toplam 224 at
ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet
atın bakımı sürdürülmektedir. Kamu
kurum ve kuruluşlarına bedelsiz
devir ile sahiplendirilen atlar, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının
sorumluluğunda yer almaktadır.
Sahiplenilen atlarla ilgili tasarruf ilgili
kamu kurumu uhdesinde kalmaktadır.
Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına
sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim
sağlanmakta, atların durumu
hakkında bilgi alınabilmektedir. İlgili
mevzuat doğrultusunda sahipli atların
takibi Tarım ve Orman Bakanlığı
teşkilatınca gerçekleştirilmektedir.
Atların sahiplendirilmesi ile ilgili
taahhütte; atların sahiplenen kişilerce
bir yıl boyunca bakımının yapılması
şartı yer almakta olup, en az bir yıl
boyunca atlara bakmayı kabul eden
kişilere sahiplendirilmiştir. Ada’da
kalan kurumumuza ait 115 at, İBB’nin
atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde
kullanılmak üzere şartları iyileştirilen
at ahırlarında yaşamlarını
sürdürmektedir.” İHA

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

