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Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
2022-2023 eğitim-öğretim
döneminde Akdağmadeni Sağlık
Yüksekokulu ve Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu bölüm ve
programlarına yeni yerleşen
öğrencilerle bir araya geldi.
>>>> 2. Sayfada

GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN
ANADOLU’NUN KALBİ

BURSA’DA ATACAK

TESLiM EDiLECEK
Yozgat Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Celal
Köse başkanlığında yapıldı. Gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandı.
BAŞKAN
KÖSE,
ALT YAPI
PROJESİNİ
2,5 YILDA
ÇIKARDIKLARINI
SÖYLEDİ

Bursa İl Dernekleri Federasyonu
(BİLDEF) tarafından düzenlenen ‘5.
Bursa Anadolu Günleri’ etkinliği başladı.
9 Ekim 2022 tarihlerine kadar Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde
düzenlenecek Anadolu buluşmalarında
132 stantta, 32 il hem yöresini hem de
damak tadını tanıtacak. Bursa Marmara
Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet
Arslan, Yozgat standında da Yozgat’ın
yöresel lezzetlerinden kavurga ile meşhur
Akdağmadeni salebinin de ikramının
yapıldığını söyledi. >>> 3. Sayfada

AILE OKULU PROJESI
EĞITIMLERI DEVAM EDIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan
Aile Okulu Projesi kapsamında 20-24 Haziran
tarihleri arasında Mersin'de yapılan eğitici
eğitimine Yozgat’tan da 7 öğretmen katıldı.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Plan
dahilinde ilimiz genelinde her okuldan en az
iki öğretmenin katılımı ile 634 öğretmenimize
eğitici eğitimi verilmişlerdir" dedi. 2'DE

T

oplantı öncesi Yozgat Belediyesi
olarak yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse, 2,5 yıllık bir emeğin karşılığında el
birliği ile meclis üyelerinin oy birliği ile çıkarttığı
alt yapı projelerine başladıklarını söyledi.
Köse, “Bu projeyi çıkartmak 2,5 yılımızı aldı.
Ama değdi. Keşke 1 yıl önce çıkarabilseydik
işlerimiz daha seri ve suratlı gidecekti. Ama
bazı şehirlerde 3,5 yıl hatta 5 yıl olduğu halde
daha hala start verememiş projeler var. İller
bankasının dediğine göre de Yozgat bunların
en önde gelen illerinden birisi. Kendi işimizi
takip ettik. İlk önce altı yapalım sonra üstü
nasıl olsa yapalım dedik. Geçen ay ihalemizi
yaparak resmi olarak işe başladık. 11 ekip ile
çalışmalarımız devam ediyor. 204 km alt yapımız
var. Günlük neredeyse bin metre yol açtık.
Şuanda süresinden çok öncesinden bitirme
ihtimalimiz var. Görev süremiz bitmeden bu işi
teslim edeceğiz. Yüzümüzün akıyla da çıkacağız
inşallah” dedi. Büyük cami çevre düzenlemesi
fiyat farklarından dolayı baya bir gecikme
olduğunu belirten Köse, “Geçen yıl teslim
edilmesi lazımdı. Şuanda yüzde 70 seviyesinde.
Büyük cami çevresindeki lavaboları bugün
kullanıma açacağız" dedi. 3'TE

MECLISTE GÜNDEM

EĞITİM VE SAĞLIK
Gündem konusu okul ve
sağlık evleri görüşüldü. İl
Genel Meclisi Ekim ayı 4’ncü
bileşim toplantısı İskender Nazlı
başkanlığında yapıldı.

Yapılan toplantıda 5 ek ve 2
gündem maddesi olmak üzere
7 madde görüşülerek karara
bağlandı.
>>> 3'TE

DOLMUŞ ÜCRETLERINE ZAM
Yozgat Belediyesi Ekim ayı
Belediye Meclis toplantısında
toplu taşıma ücret tarifesi de
görüşüldü. Ekim ayı olağan
meclis toplantısı gündemine
alınan toplu taşıma ücret
tarifelerinin görüşülmesi

ANNELERE ÖZEL EĞITIM!
Forma sponsoru olmuştu

İSTİŞARE
YAPTILAR
Merkezi Almanya’da bulunan Bayern
Yozgatlı Dernekler (BAYDEBİR) Başkanı Levent
Gülten, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan
Yozgatspor 1959 FK’nın Başkanı Kazım Arslan’ı
ziyaret etti. >>> 8. Sayfada

4'TE

Yozgat Şehir
Hastanesi’nde Gebe
Okulu’ndan mezun
olan anne adaylarını
sertifikaları verildi.
Yozgat Şehir
Hastanesi Başhekimi
Uzman Dr. Mustafa
Kozan, 5 haftalık
eğitimi tamamlanan
anne adaylarına
Gebe Okulu
sertifikalarının
verildiğini söyledi.

KENDİ HİKAYELERİNİ

KiTAPLAŞTIRDILAR
8'DE

ATA SPORUNU
YAŞATIYORLAR
Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Ligi
müsabakaları yapıldı. Ankara Yenimahalle Spor
Kompleksi’nde yapılan lig müsabakalarında
Yozgat’ı, Ata Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti.

5'DE

Yozgat’ın Boğazlıyan
ilçesinde 20 ilkokul öğrencisi,
kendi hikayelerinin toplandığı
50 sayfalık kitapla küçük yaşta
yazar olma duygusunu tatmanın
mutluluğunu yaşadı. Boğazlıyan
Kaymakamlığı ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği
ile yürütülen ‘Eğitime Destek
Programı’ doğrultusunda
ilkokul öğrencilerinin kitap
okuma alışkanlığı kazanmaları
için hikaye yazmaları istendi.

maddesinde söz alan Yozgat
Halk Otobüsleri Kooperatif
Başkanı Adil Yıldız, “Mazot
ücretlerine yetişemediğimiz için
zam istiyoruz. Arkadaşlarımız şu
anda kooperatifte bekliyorlar"
diye konuştu. 3'TE

YOZGAT'IN TURiZM

POTANSiYELi ÇIKARILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda
2024-2028 Bölge Planı hazırlıkları
çerçevesinde Orta Anadolu
(ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde
Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi.

5'DE

TURŞULUKLAR PAZAR

TEZGAHLARINI SÜSLÜYOR
Yozgat’ta kış sofralarının
vazgeçilmezleri arasında
yer alan turşuluklar, pazar
tezgahlarını süslemeye başladı.
Yozgat’ta her hafta kurulan
semt pazarında turşuluk ürünler
tezgahlarda yerini almaya
başladı. >>> 5. SAYFADA

JANDARMA KAÇAKÇILARA

GÖZ AÇTIRMIYOR
Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi
eser satışı yapılacağı bilgisi
üzerine Yerköy ilçesi Saray
köyü mevkiinde, durumundan
şüphelenilen otomobili
akaryakıt istasyonunda
durdurdu. >>> 6'DA

GÜNCEL
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Peygamberimizin Güzel Ahlakı ve Örnek Vasıfları
“Ey bizim Rabbimiz,
bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber
gönder ki, onlara senin
âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve
hikmeti ögretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz
yapıp onları pâk eylesin.
Hiç şüphesiz Azîz sensin,
hikmet sahibi Sensin.“
(Bakara Suresi-129)
"Andolsun size bir
Peygamber geldi ki sizin
sıkıntıya uğramanız onu
incitir ve üzer. Çünkü o
size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir."
Tevbe Suresi 128
"Ey inananlar!
And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan
kimseler için Resulullah (Allah'ın
Elçisi) en güzel örnektir." (Ahzab
Suresi 21)
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu
aleyhi ve sellem- Efendimiz’in
etrafına îtimat ve huzur telkîn
eden mübârek yüzü, yüzlerin en
güzel ve en temiziydi. Yahudî
âlimlerinden Abdullah bin Selâm,
Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve
sellem- Medîne’ye hicret edince

merakla yanına
varmış, vech-i mübâreklerine bakınca
da:
“Bu yüz aslâ
yalan söylemez!”
diyerek Müslüman
olmuştu. (Tirmizî)
“O'nun (s.a.v)
özü sözüne uygundu. Hiç kimse
ile alay etmez ve
kimsenin dedikodusunu yapmazdı.
Kimseye küsmez,
küskünleri barıştırır, suçluları affederdi. Büyüklere
hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara
ve ihtiyacı olanlara acır, elinden
gelen yardımı yapardı.”
Bazı güzel hasletler vardır ki,
her insan onlara sahip olmak,
onları kendi hayâtında yaşamak
ister:
Sabır, kanaat, cömertlik,
tevazu, fedakârlık, cesaret gibi...
Çünkü bunlar ve benzeri güzel
vasıflar, insana gerçekten "insan" olma özelliği kazandırır.
"Güzel ahlâk" adı altında toplanan bu güzel vasıfları "örnek
insan" olarak en mükemmel şekilde yaşayan insan, Peygamber

AHMET
SARGIN

Efendimizdir (a.s.v).”
Onun ahlâkı, Allah'ın övdüğü
ve Kur'ân'ın öğrettiği temiz ahlâktır. Yüce Allah, İslâmı insanlığın imdadına gönderip Kur'ân'ı
indirirken, İlahî prensiplerin
uygulamaya geçişini hayatıyla
gösterecek bir insan olarak Peygamberimizi (a.s.) seçmiştir.
Efendimiz tevazu ve alçakgönüllülüğün en makbulünü ve
erişilmesi mümkün olmayanı
yaşamıştır. İnsanlar içinde hiçbir
şekilde peygamberlik imtiyazını
kullanmamış, kendisini üstün
görmemiştir ve bir “Kul peygamber olarak kalmayı tercih etmiştir.”.
Çok defa elini öpmek isteyenleri, aşırı şekilde hürmet gösterenleri hoş karşılamazdı.
Haya bakımından da insanların en hayırlısı ve en utangacı
idi. O cahilliye devrinde Arapların yaptığı şeylerden tiksiniyor,
hoş karşılamıyordu.
O’nun hayası başkalarının
kusur ve ayıplarını hatırlatmaya
ve söylemeye meydan vermezdi.
Söylemesi gereken şeyi doğrudan söylerdi.
Merhamet ve şefkat O’nun
yüce şahsiyetinin bir aynası mesabesindedir. O’nun kadar mer-

hametli, O’nun kadar müşfik ve
ince ruhlu bir insan gelmemiştir.
Ki: O Cenab-ı Hakk’ın Rahim
ve Rauf ismini alması ne kadar
merhametli ve müşfik bir kalbe
sahip olduğunu gösterir.
Tevbe süresinin 128. ayetinde “And olsun ki size içinizden
bir Peygamber geldi ki, sıkıntıya
uğramanız O’na çok ağır ve güç
gelir. Size çok düşkündür. Bütün
mü’minlere merhametli ve esirgeyicidir” buyurmaktadır.
Fakirleri, köleleri, zayıfları korur herkese eşit muamele ederdi. Duasında da “Allah’ım beni
fakir yaşat, fakirlerle haşret”
diye yalvarıyordu.
Kendisi yetim büyüdüğü için
yetimliğin ne kadar zor olduğunu biliyordu. Onlara çok müşfik
davranıyordu. Kendi evinden
yetim hiç eksik olmazdı. Hz.
Hatice’nin ilk kazasından ölen
çocuğu, hatta Ümmü Seleme ile
evlendiğinde, beraberinde beş
yetimi vardı. Bir bayram gününde bir kenarda karnı aç, perişan
bir vaziyette ağlamaklı duran
bir yetim çocuğu aldı, Karnını
doyurdu, giydirdi. O’nu evlatlığına aldı.
Bir çocuk gördüğü zaman
mübarek yüzünü neşe ve sevinç

BAŞARILI OLSUN!
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 20222023 eğitim-öğretim döneminde
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu ve
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
bölüm ve programlarına yeni yerleşen
öğrencilerle bir araya geldi.
Her iki ziyaretinde öğrencilere
hitaben konuşan Rektör Karadağ,
Yozgat’ı ve Yozgat Bozok
Üniversitesi’ni tercih eden yarınlarımız
ve geleceğimizin teminatı sevgili
öğrencileri görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek: “Sizleri
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin
birer fertleri olarak üniversitemizde
yeşilin merkezi Akdağmadeni
İlçemizde görmekten büyük
mutluluk duyuyorum. Yozgat Bozok
Üniversitesi, eğitim-öğretimde
kalitesiyle, akademik anlamda genç ve
dinamik kadrosu, ihtisas üniversitesi
olmanın getirdiği ayrıcalıkları ile
sürekli büyüyen, kendini yenileyen
bir üniversitedir. Artık sizlerin de
bu ailenin birer ferdi olarak, sizlere
sunulan imkân ve fırsatları en iyi
şekilde değerlendireceğinize
inanıyorum” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih
ederek doğru bir tercih yaptıklarının
altını çizen Karadağ, “Bilimsel
çalışmalarda son dönemlerde
adını dünya literatürüne çok daha
fazla duyuran bir üniversiteyiz.
Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise
sanayiciyle buluşturan girişim odaklı
bir üniversiteyiz. Yozgat Bozok
Üniversitesi yaptıklarıyla idealleri
ve vizyonel hedefleriyle marka bir
üniversite. En önemlisi Yozgat Bozok
Üniversitesi bölgesel kalkınma
hedefleri olan bir İhtisas Üniversitesi.
Bu nedenle sizler Yozgat Bozok
Üniversitesi'ni seçerek çok doğru bir

kaplardı. Onu tutar, kollarına
alır, okşar severdi. Onlara selam
verir, hal hatırlarını sorardı.
Hatta bir keresinde yarış yapan çocukların arasına katılmış
onların neşesine ortak olmuştur.
Bilhassa kendi çocuk ve torunlarına çok düşkündü. Bir dizine
Hasan bin Aliyi, diğer dizine de
Üsameyi alır bağrına basar “Allah’ım bunlara rahmet et” diye
dua ederdi.
İnsanların naziği, en nezih
tabiatlısı, zerafet bakımından en
ince ruhlusu davranış yönüyle en
latifi idi. Enes bin Malik “Kendisine birşey sorana can kulağı ile
dinler, soruyu soran ayrılmadıkça yanından gitmezdi” buyuruyor. Kendisini ziyaret edenlere
ikramda bulunur, oturmaları için
hırkasını sererdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda
bırakmazdı.
Mevlid Kandili vesilesiyle:
Örnek insan ve Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) ümmet olma şuuru
ile O’na, Ashabına ve Ehlibeytine
salat’ü selam gönderiyor, Rabbimizden O’nun şefaatini diliyoruz.
Allah onlardan razı olsun; bize
de O’na ümmet olma şuuru nasip eylesin !...

AILE OKULU PROJESI
EĞITIMLERI DEVAM EDIYOR

tercih yaptınız” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bugün
geldiği nokta itibariyle her alanda
iz bırakacak kalıcı işler yapmaya
devam ettiğine dikkat çeken Rektör
Karadağ: “Sizler bir hayalin peşinden
koştunuz. İdealleriniz vardı. Bu
ideallerinizin ilkini gerçekleştirmiş
bulunuyorsunuz. Mezun olana kadar
gayretiniz ve çabanızla yeni başarılara
ve hayallere yelken açacaksınız.
Üniversitemizin sloganı inanmak
başarmanın yarısıdır düsturundan
hareketle ‘Kararlılıkla Başarıya’dır.
Bu mottomuz doğrultusunda siz
değerli öğrencilerimizle birlikte
hedefi ıskalamadan hayal ettiğimiz
başarı hikâyelerini hep birlikte kaleme
alacağız” dedi.
Öğrenci olmanın sorumlulukları ve
gerekleri neler ise buna odaklanarak
kendilerine birer hedef belirlemelerini
isteyen Karadağ, “Hedefleriniz,
hayalleriniz ve idealleriniz varsa
burada kazanacağınız bilgi, birikim ve
donanımla çok şeyi başarabilirsiniz.”
şeklinde konuştu. Öğrencilerin

başarısına yönelik gayret ve çabayı
hiçbir zaman göz ardı etmediklerini
belirten Rektörümüz: “Sizlerin başarısı
bu ülkenin geleceğinin daha müreffeh
olması anlamına geliyor. Çünkü
bu ülkenin geleceğinde söz sahibi
olacak sizlersiniz. Yozgat Bozok
Üniversitesi amatör ruhu bırakmadan,
öğrenci odaklı, öğrencinin istek ve
temennilerine odaklanmış bir üslupla
hareket etmektedir. Karşınıza çıkan
sorunları aşmak için her zaman
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Akademik personelimiz, idari
çalışanlarımız olarak kapımız her daim
sizlere açık olacaktır " diye konuştu.
Öğrencilerle bir araya gelmedeki
hedeflerinin, beklenti ve talepleri
dinlemek olduğunu belirten Karadağ,
varsa sorunları masaya yatırarak ortak
fikir ve kanaatlerle çözüm üretmek
istediklerini söyledi.
Rektör Karadağ, konuşmasının
sonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi
ailesine yeni katılan öğrencilerin yeni
eğitim ve öğretim yılının başarılarla
dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından başlatılan Aile
Okulu Projesi kapsamında 2024 Haziran tarihleri arasında
Mersin'de yapılan eğitici
eğitimine Yozgat’tan da 7
öğretmen katıldı. Yozgat İl
Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Plan dahilinde
ilimiz genelinde her okuldan en
az iki öğretmenin katılımı ile 634

Mevlid Kandilimizin
tüm insanlığa sevgi, barış ve
huzur getirmesine vesile olması
temennisi ile milletimizin ve İslam aleminin
Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek
gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin
Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum.

Alper DUYAR
AD Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

öğretmenimize eğitici eğitimi
verilmişlerdir. İlimiz geneli
eğitim alan öğretmenlerimiz
okullarında Aile Okulu
Eğitimlerini başlatmış olup,
965 velimize seminer vermiştir.
Kurslarımız eğitim öğretim
yılı boyunca devam edecek
olup, öğretmen ve velilerimizi
kurslarımıza davet ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
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ANADOLU’NUN KALBİ BURSA’DA ATACAK

Bursa İl Dernekleri
Federasyonu (BİLDEF) tarafından
düzenlenen ‘5. Bursa Anadolu
Günleri’ etkinliği başladı. 9
Ekim 2022 tarihlerine kadar
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenecek
Anadolu buluşmalarında 132
stantta, 32 il hem yöresini hem
de damak tadını tanıtacak. Bursa
Marmara Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Ahmet Arslan, Yozgat
standında da Yozgat’ın yöresel
lezzetlerinden kavurga ile meşhur
Akdağmadeni salebinin de ikramının yapıldığını
söyledi.
Bursa’daki il derneklerinin bir araya gelmesiyle
kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF),
4 yıldır büyük bir katılımla gerçekleştirdiği Anadolu

buluşmalarının 5’incisini düzenliyor.
BİLDEF Kurucu üyesi ve Bursa
Marmara Yozgatlılar Federasyonu
Başkanı Ahmet Arslan, Anadolu’nun
tarihi ve turistik dokusu, kültür
ve turizm değerleri, el sanatları,
yöresel lezzetleri, müzik ve
folklorunun bir araya geleceği
BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve
Tanıtım Günleri'nde Anadolu’nun
kalbinin Bursa’da atacağını söyledi.
32 İLDEN KATILIM OLACAK
Arslan, resmi açılışın bugün
yapılacağını belirterek, “17 ilden
belediye ve valilik tarafından katılım olacak. 15
İlden de yöreseliyle katılım olacak. Toplamda, 32
ilden katılım sağlanacak. 132 stantta bütün iller
yöresini ve lezzetini tanıtacak” ifadelerine yer
verdi.

GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN

TESLiM EDiLECEK
Yozgat Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Celal
Köse başkanlığında yapıldı. Gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandı.
MECLISTE GÜNDEM

EĞITİM VE SAĞLIK

Gündem konusu okul ve sağlık evleri
görüşüldü. İl Genel Meclisi Ekim ayı 4’ncü bileşim
toplantısı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı.
Yapılan toplantıda 5 ek ve 2 gündem maddesi
olmak üzere 7 madde görüşülerek karara
bağlandı. Gündem maddeleri öncesinde Meclise
sunulan 5 ek gündem maddesi görüşüldü.
Yapılan görüşmelerde 2022 yılı İl Özel İdaresi
bütçelerinden merkez ve ilçelere ayrılan bazı
ödeneklerin iptal edilerek aynı ilçelerde köylerin
alt ve üst yapımında kullanılmak üzere ödenek
tahsis değişikliği yapılması oy birliği ile kabul
edildi.
Diğer bir gündem maddesinde ise İl Genel
Meclisi üyelerince verilen ve konusu merkez
ilçede bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı
okulların genel durumları hakkında Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından
hazırlanan rapor okundu. Raporu okuyan Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı
Ekrem İlker, “İlimiz merkez 4 derslikli anaokulu,
16 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaöğretim
okulu yık yap projesi, 16 derslikli merkez
ortaokulu ek bina yapımı, 24 derslikli 6. Etap TOKİ
İlköğretim okulu, merkez anaokulu, 24 derslikli
Mehmet Akif Ersoy ilkokulu yık yap projesi ve 24
derslikli Fatma Temel Turhan Ortaokulu ek bina
yapımı işlerinin planlandığı, ayrıca merkez ilçede
bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların
ihtiyaçları ile bakım onarımlarının Milli Eğitim
Müdürlüğünce yapıldığı komisyonumuzca uygun
görülmüştür” dedi.
İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu
Başkanı Abdulbaki Karataş, Şefaatli Toplum
Sağlığı Merkezine bağlı Kuzayca, Paşaköy
ve Sarıkent olmak üzere 3 adet sağlık evi
bulunduğunu söyledi. Karataş, “Kuzayca ve
Sarıkent sağlık evi köy içerisinde herkesin
rahatlıkla ulaşabileceği ve hizmet alabileceği
tek katlı olarak inşa edilmiştir. Sağlık evinde 1
ebe personeli görev yapmaktadır. Sağlık evi
genel olarak sağlam ve iyi durumdadır. Sağlık
evi hizmet binası iç ve dış cephesi boyanmış
olup tuvalet fayansları yenilenmiştir. Bahçesinde
bulunan ağaçların bakım çalışmaları yapılmış
ve sağlık evinin 4 adet lojmanı boş durmaktadır”
dedi.
Paşaköy sağlık evinin herkesin rahatlıkla
ulaşılabilir bir yerde olduğunu belirten Karataş,
“Paşaköy Sağlık evi tek katlı olup, sağlık hizmeti
sunumu için uygun bir binadır. Sağlık evinde 1
adet ebe personeli görev yaptığı ve sağlık evinin
4 adet lojmanı boş durumdadır. Sağlık evinin
çatışı tamir edilerek içine yağmur suyu alması
önlenmiş, su tesisatı yenileme, bahçe çiti tamiri ve
kırılan camların yenilendiği görülmüştür”
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAKIM VE
PERSONELE İHTİYACI VAR
Şefaatli’de bulunan toplum sağlığı
merkezinde çeşitli tadilatlar yapıldığını kaydeden
Karataş, “Şefaatli ilçesinde bulunan Toplum
Sağlığı Merkezi binasında çatı oluklarının
eskimiş olduğunda değiştirildiği, bina giriş
merdivenlerinin kırılmalar ve bina çevresinde
betonların eski olduğundan dolayı kavlamalar
olduğu görülmüştür. Gezici sağlık hizmet
aracının ise arızalı olduğundan dolayı İl sağlık
Müdürlüğü’ne iade edildiği anlaşılmıştır. Bundan
dolayı 1 adet hizmet aracı ve çalıştırılmak üzere
şoför, 1 adet hemşire ve 2 adet ebe personeline
ihtiyaç duyulduğu yapılan incelemeler ve
ilgililerden alınan bilgiler doğrultusunda
anlaşılmıştır” diye konuştu.

Toplantı öncesi Yozgat Belediyesi olarak
yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, 2,5 yıllık bir emeğin
karşılığında el birliği ile meclis üyelerinin
oy birliği ile çıkarttığı alt yapı projelerine
başladıklarını söyledi.
SÜRESİNDEN ÖNCE BİTECEK
Köse, “Bu projeyi çıkartmak 2,5 yılımızı aldı.
Ama değdi. Keşke 1 yıl önce çıkarabilseydik
işlerimiz daha seri ve suratlı gidecekti. Ama
bazı şehirlerde 3,5 yıl hatta 5 yıl olduğu halde
daha hala start verememiş projeler var. İller
bankasının dediğine göre de Yozgat bunların
en önde gelen illerinden birisi. Kendi işimizi
takip ettik. İlk önce altı yapalım sonra üstü
nasıl olsa yapalım dedik. Geçen ay ihalemizi
yaparak resmi olarak işe başladık. 11 ekip ile
çalışmalarımız devam ediyor. 204 km alt yapımız
var. Günlük neredeyse bin metre yol açtık.
Şuanda süresinden çok öncesinden bitirme
ihtimalimiz var. Görev süremiz bitmeden bu işi
teslim edeceğiz. Yüzümüzün akıyla da çıkacağız
inşallah” dedi.
BÜYÜK CAMİ ÇEVRESİNDEKİ
LAVABOLARI BUGÜN AÇACAĞIZ
Büyük cami çevre düzenlemesi fiyat
farklarından dolayı baya bir gecikme olduğunu
belirten Köse, “Geçen yıl teslim edilmesi
lazımdı. Şuanda yüzde 70 seviyesinde. Büyük
cami çevresindeki lavaboları bugün kullanıma
açacağız. Geçici olarak teslim alacağız.
Şuanda bitti. Orayı da hizmete açmış olacağız.
Sonrasında projedeki işler aşağı doğru gidecek.
Hedefimiz 3 ayda bitirmek ama müteahhitle
sıkıntılarımız var”
MİLLET BAHÇESİ
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Millet
bahçesinde artık kullanımı eskimiş, deforma
olmuş evlerimiz var. tokimiz konutlara devam
ediyor. Tüm hak sahipleri ile anlaşmalarımızı
yaptık. Alt yapı işleri bitti ve üst yapı işleri

devam ediyor. Müteahhit firma çok hızlı gidiyor.
Muhtemelen Mayıs ayı gibi bitirilecek” dedi.
GENÇLİK MERKEZİNE ÇİVİ
ÇAKAMIYORUZ
Gençlik merkezine çivi çakamadıklarını
ifade eden Köse, “Gençlik merkezimize 11 aydır
çivi çakamıyoruz. Çünkü yüzde 15’i aşmadığı
için ihale karşılıklı olarak feshedildi. Çünkü
oranın ihale bedeli 16 milyon artı KDV’ydi. Ama
artışlardan dolayı ihaleyi alan firma devam
etseydi 25 milyon gibi bir zararı olacaktı.
Buraya kimseyi zarar ettirmek için gelmiyoruz
sonuçta. Orada da tekrar ihaleye çıktı. İhalesini
feshettiğimiz firma tekrar aldı. 41 milyona yakın
ihale bedeli ile verildi”
HASTA YAKINI KONUK EVİ
İHALESİNE TEKLİF VEREN OLMADI
Köse, “bizim olmazsa olmaz projelerimizden
biri olan hasta yakını konuk evi projemiz vardı.
Şehir hastanemiz harika bir hastane. Çeşitli il ve
ilçelerden de hasta yakınları sıkıntı çekmesin
diye konuk evi ihalesini geçen ay çıkarttık. Teklif
veren olmadı. Fiyat artışından diye müteahhitler
korkuyor. Bu ayın 11’nde ikinci ihaleye
çıkacağız” dedi.
HAL İŞ MERKEZİ
ÇALIŞMALARI HIZLI GİDİYOR
Belediye Başkanı Celal Köse, “Hal iş
merkezi çalışmalarında oradaki esnaflarımızla

incitmeden, kırmadan, dökmeden bu işe
başladık. Dördüncü ihalede burayı verdik. Orada
da müteahhit firma hızlı gidiyor. Önümüzdeki
günlerde alt yapısı biter diye düşünüyoruz.
Orada da inşaatımız devam ediyor”
TOPÇU GÖLETİ ÇEVRESİ
PROJESİ ONAY BEKLİYOR
Topçu göleti çevresine yapılacak proje ile
ilgili gerekli işlemleri bitirdiklerini belirten Köse,
“Hatta burada imar revizyon çalışmalarımızı
yaptık. Şuanda yazımız Toprak Reform Genel
Müdürlüğü’nde onayda bekliyor. Toprak Reform
Genel Müdürlüğü tarım arazilerinin imara
açılmasını ve park alanı olarak yapılmasını pek
istemiyor. Çünkü pandemi dönemi geçirdik ve
gıda krizi yaşandı. Dolayısıyla tarım arazilerinin
bir taraftan imara açılmasına bir taraftan da farklı
amaçla kullanılmasına pek müsaade etmiyorlar”
diye konuştu.
8 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Belediye Başkanı Celal Köse’nin
açıklamasından sonra gündem maddelerine
geçildi. Gündemin ilk maddesi olan otobüs
terminallerinin giriş çıkış yapan otobüs ve
minibüs ücretlerinin görüşülmesi oldu. Yapılan
görüşme sonrasında Ulaştırma müdürlüğü
tarafından yeniden değerlendirilmesine ve Aralık
ayında tekrar gündeme alınması oy birliği ile
kabul edildi.

DOLMUŞ ÜCRETLERINE ZAM
Yozgat Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında toplu
taşıma ücret tarifesi de görüşüldü.
Ekim ayı olağan meclis toplantısı gündemine alınan toplu
taşıma ücret tarifelerinin görüşülmesi maddesinde söz alan Yozgat
Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Adil Yıldız, “Mazot ücretlerine
yetişemediğimiz için zam istiyoruz. Arkadaşlarımız şu anda
kooperatifte bekliyorlar. Üyelerimiz gerekirse bırakalım diyorlar”
dedi.
Vatandaşı düşünmek zorunda olduklarını dile getiren Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse, “Biz halkımızı düşünmek zorundayız.
Adaletli bir şekilde bu işi yapmak zorundayız. Eğer diyorsanız ki
arkadaşlar şu anda kooperatifte biriktiler bırakalım diyorlarsa karar
sizin. Kararınıza saygı duyarız. Biz yolumuza gideriz. Biz hiç ayak
çekmeyiz” dedi.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Gündemin ikinci maddesinde Yozgat Bozok Halk Otobüsleri
kooperatifi tarafından istenilen toplu taşıma ücret tarifelerindeki artış
isteği oldu. Şuandaki mevcutta öğrenci 4 lira 50 kuruş, kartlı halk
biniş 5 lira ve kartsız binişler için ise 6 liradan devam ettiği belirtilen
dilekçede gelen zamlar üzerine toplu taşıma ücretlerine 1 TL zam
yapıldı.
Yapılan zam sonrasında öğrenciler için 4 lira 50 kuruştan 5 lira

50 kuruşa, kartlı halk binişleri 5 liradan 6 liraya, kartsız binişler ise 6
liradan 7 liraya çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca Bozok Halk Otobüsleri aktarma sürelerinin kısaltılması
isteği ise ret edildi.
Gündemin diğer maddelerinde ise Hizmet pasaportu talebinin
görüşülmesi, arsa hisse satışlarının görüşülmesi, kadro derece
ihdasının görüşülmesi, sözleşmeli personel ücretleri ve imar
tadilatlarını görüşülmesi ile toplantı sona erdi.
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İrşad Metodu olarak: Uygulayarak Tebliğ
İnsanlığa rehber
olarak gönderilen
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden
birisi ve en önde
geleni tebliğdir. “Tebliğ” peygamberlerin
beş mühim vasfından
birisi olup esas hedefi
teşkil eder. Diğer dört
vasıf ise “Tebliğ”in
hakkıyla yapılabilmesi içindir. Dolaysıyla
sıdk, emânet, fetânet,
ismet gibi diğer güzel hasletler
bir tebliğcinin taşıması gereken
şartlar cümlesindendir.
Bu vasıflara ilaveten daha
bir çok güzel vasfı da üzerinde
taşıyan Fahr-i Kâinât (s.a.v.),
efendimiz her türlü sıkıntı ve engele göğüs gererek İslâm’ı tebliğe devam etmiş ve tebliğ edip
insanları davet ettiği şeyleri de
öncelikle kendisi uygulamıştır.
O, İslâm’ı yaymak için kapı
kapı dolaşmış, davetini tekrar tekrar yinelemiş, tane tane
anlatarak yakaladığı her fırsatı,
bıkmadan usanmadan değerlendirmiştir.
Bu tebliğlerden birisi şöyle

gerçekleşmişti. Abdullah bin Cahş (r.a.),
Batn-ı Nahle Seferi’nin
komutanı olarak bazı
esirler almıştı. Bunların içinde Hakem bin
Keysan da vardı. Fahr-i
Âlem Efendimiz adeti
olduğu üzere Hakem’i
öncelikle İslâm’a dâvet etti. İslâm’ı bütün
yönleri ile uzun uzun
anlattı. Şüphelerini yok
etmek için tekrar tekrar izah etti. Efendimiz’in onun
Müslüman olması için bu kadar
gayret sarf etmesine rağmen
Hakem bir türlü tasdik edip
kelime-i şehadet getirmiyordu.
Bu durumu görüp öfkelenen Hz.
Ömer (r.a.) : – Yâ Resûlallâh!
Bununla ne diye bu kadar konuşup vakit harcıyorsun. Bu Müslüman olmaz! Müsâade et,ben
bunun boynunu vurayım da
cehenneme gitsin, dediyse de
Efendimiz O’na müsaade etmeyerek Hakem’e İslâm’ı tebliğ
etmeye devâm etti. Hazreti
peygamberin bu çabası ve Hz.
Ömer’le arasındaki konuşmaya
şahit olan Hakem bir ara dik-

ALİ
GÜLDEN

katini toplayarak: Peygamber
Efendimize – İslâm nedir? diye
sordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz: “– Allâh’a hiçbir şeyi ortak
koşmaksızın ibâdet etmen ve
Muhammed’in de O’nun kulu
ve Resûlü olduğuna şehâdet
getirmendir!” buyurdu. Hakem:– Müslüman oldum, dedi ve
Kelime-i Şehadet getirdi. Bunun
üzerine Allâh Resûlü ashâbına
dönerek: “– Eğer ben, biraz
önce size uysaydım, o şimdi
cehenneme gitmişti!” buyurdu.
(İbn-i Sa’d, IV, 137-138; Vâkıdî,
I, 15-16) O, yapmadığını asla
söylemez, söylediğini ise mutlaka yapardı. Zira tebliğ ve irşat
faaliyetinde en önemli husus da
bu olsa gerektir. Aksi takdirde
muhatabın; “niçin yapmadığını
söylüyorsun?” itirazı ile karşılaşılır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde
Yüce Rabbimiz bizlere şu uyarıyı
yapmıştır: “ Ey iman edenler,
yapmadığınız/yapmayacağınız
şeyleri niçin söylüyorsunuz?
(Saf, 61/2) Bu uyarıyı bizlere
tebliğ eden Peygamber efendimizin huzurunda gerçekleşen bir olay bizlere şu şekilde
nakledilmiştir. Abdullah b. Amr

(r.a.) anlatıyor: “Ben küçüktüm,
Peygamberimizin evimizde bulunduğu bir günde, annem beni:
“Gel sana bir şey vereceğim”
diye çağırdı. Peygamberimiz
anneme: “Çocuğa ne vermek
istedin?” diye sordu. Annem:
“Hurma vereceğim.” dedi. Bunun
üzerine Peygamberimiz: “Eğer
(çocuğu aldatıp ona) bir şey vermeseydin, sana bir yalan günahı
yazılırdı.” buyurdu. (Ebu Davud,
Edep, 88, 4339) O (s.a.v.), bizlere yaşayarak eğitip öğretmeyi
yani irşad etmeyi “bir çocuğu
ham hurma yerken görüp kibarca uyararak(İbn-i Mace, Ticaret,
67), bir başka çocuğu yemeği
sol eliyle yerken görüp sağ elle
yemesini talim ederek bir başkasına önünden yemeyi tavsiye ederek ( Buhârî, Et'ıme, 2)
fiilen göstermiş yani irşad dilini
en kibar ve öğretici bir şekilde
kullanarak örnek olmuştur. Huzurunda kendisinden çekinerek
titreyen bir kişiye: “Arkadaş titreme! Ben kral değilim. Ben de
senin gibi kurutulmuş et yiyen
bir kadının çocuğuyum..." (İbn
Mâce, Et'ime, 30/3437) demek
suretiyle tevazu ve eşitlik dilinin

en güzel örneğini sergilemiştir.
Bütün bu örnekler göstermektedir ki, bugün bizim içinde
sahip olduğumuz hakikatleri başkalarına ulaştırmada şu
sıralamayı takip etmek elzem
hale gelmiştir. Öncelikle vahiy,
tecrübe veya beş duyu organımız yoluyla ulaştığımız doğru
bilgileri kabul edip içselleştirerek benimseme ki bu basamak
hakikat/doğrular için inanç veya
kabul basamağıdır. Akabinde
tatbik ederek doğrularımızı öncelikle kendimiz amele/davranışa dökerek uygulamadır burası
da irşad basamağıdır.. Son
olarak da bu hakikatleri sözlü
olarak başkalarına tebliğ ederek
duyurmadır ki bu basamakta
tebliğ boyutudur. Ancak bu usul
takip edilerek yukarıda yapılan
“yapmadığımız şeyleri söyleme”
uyarısının sorumluluğundan kurtulabiliriz. Bu vesile ile bu akşam
hep beraber idrak edeceğimiz
Mevlid Kandilinizi tebrik eder,
Şehrimiz, ülkemiz, Alemi-i islam
ve insanlığa huzur ve saadet getirmesini niyaz ederim. Camilerimizin huzur ortamında buluşmak
dileğiyle.

SGK’DA ECZANE

ŞOKU DEVAM EDIYOR
ANNELERE ÖZEL EĞITIM!

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Gebe
Okulu’ndan mezun olan anne adaylarını
sertifikaları verildi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.
Mustafa Kozan, 5 haftalık eğitimi tamamlanan
anne adaylarına Gebe Okulu sertifikalarının
verildiğini söyledi.
Kozan, “2017 yılında açılan İlk Şehir
Hastanesi olarak Türkiye’nin ilk Anne Dostu,
Bebek Dostu unvanına sahip hastanesinde,
alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Demet
Civan, Fizyoterapist Şule Kılınç Göğüs ve
Ergoterapist İlay Güngör eşliğinde 5 haftalık
eğitim verildi. Eğitim sürecinde Gebeliğin
oluşumuz ve fizyolojisi, Gebelikte tehlike
belirtileri ve önlemler, Gebelikte günlük yaşam,
Beslenme, Doğum süreci ve doğum ağrısı
ile ilaçsız baş etme yöntemleri (meditasyon,

egzersiz, nefes egzersizi, masaj vb.), Yenidoğan
özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj, Anne
sütü ve emzirme, Lohusalık, Aile Planlaması
konularında eğitimleri ve Nefes egzersizi,
meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla
desteklenerek gebeler bilgi ve beceri kazanmış
olarak mezun oldular” dedi.
DOĞUM ODALARI GEZDİRİLDİ
Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen
ve ebelerle tanıştırılan gebelerin katılım
belgeleri takdim edilen adaylar ise, “Eğitim
alan gebeler bu eğitimler ile kendilerini
daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli
olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için
daha rahat hissettiklerini ifade edip, gebe
okulu çalışanlarına ve Yozgat Şehir Hastanesi
yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Kadir GÖRGÜLÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Kayseri İl Müdürlüğü tarafından
eczanelere yönelik başlatılan
operasyonlarda milyonlarca liralık ilaç
ele geçirildi. Pandemi döneminde
raporlu olan hastalara yönelik çıkartılan
kolaylıktan yararlanmaya çalışan bazı
eczaneler tarafından rapor sahibinin
bilgisi olmadan ilaçlar devlete fatura
edilerek, eczanelere depolanması
ile ilgili alınan istihbari bilgi sonucu
başlatılan operasyonlarda, Kayseri ve
Yozgat'ta çok sayıda eczaneye baskın
gerçekleştirildi. Baskın sonrasında başta
kanser hastalarının kullandıkları raporlu
ilaçlar olmak üzere kamyonlar dolusu
devletten parası alınmış çeşitli türde
ilaçlar ele geçirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri
İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülen ortak operasyonda
ele geçirilen ilaçların sağlık
kuruluşlarına dağıtılacağı, bahse konu
eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu
ile anlaşmalarının iptal edileceği
öğrenilirken ceza olarak da ele geçirilen
ilaç bedellerinin iki katı kadar ceza
kesileceği öğrenildi.
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KiTAPLAŞTIRDILAR
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 20 ilkokul
öğrencisi, kendi hikayelerinin toplandığı
50 sayfalık kitapla küçük yaşta yazar olma
duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşadı.
Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
yürütülen ‘Eğitime Destek Programı’
doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin
kitap okuma alışkanlığı kazanmaları
için hikaye yazmaları istendi. Milli Şehit
Kaymakam Kemal Bey İlkokulunda 4’üncü
sınıfta okuyan 20 öğrenciye öğretmenleri
Mikail Gök, hikaye yazım teknikleri ve
yazarlar hakkında eğitim verdi. Kimi
öğrenci tamamen hayal güçlerini kağıda
aktarırken, kimi öğrenciler ise yaşadıkları
olayları kağıda döktü. Öğrenciler yazdıkları
hikayeleri sınıf öğretmenlerine teslim etti.
Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin
hikayeleri, “Küçük Kalemler Büyük
Düşler” adı altında kitaplaştırıldı. Kitapları
basılan minik öğrenciler, yazar olmanın
mutluluğunu yaşadı.
300 adet basımı yapılan ve 50 sayfadan
oluşan kitap için öğrenciler, imza günü
düzenledi. Öğrenciler yazdıkları kitapları
imzalayarak programa katılanlara hediye
etti. Programa katılan ilçe protokolü
öğrenciler ile birlikte basımı yapılan kitabı
okudu. Çocukların yazdığı hikaye kitabının,
ilçelerde okullara ve kütüphanelere
dağıtılacağı bildirildi.
“Hepimiz birer yazar olduk”
Hedefinin yazar olmak olduğunu
söyleyen öğrencilerden Irmak Kurtul,
“Öğretmenlerime ve bütün arkadaşlarıma,
kaymamamıza çok teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımla hepimiz birer yazar olduk.
Çok mutluyum bunun için. İnşallah herkesin
bizim kitabımızı okumasını istiyorum.

Hikâyemiz kitaba dönüştü. Artık bizim
de bir kitabımız var. Biz de yazar olduk.
İlerideki hedefim yazar olmak.” dedi.
“Kendi hayalimiz ile kitap oluşturduk”
Eymen Ak isimli öğrenci ise,
“Öğretmenimiz bize her Çarşamba günü
boş bir kağıt verir ve hiç ödev vermezdi.
Biz de kağıda hayal gücümüz ile bir
şeyler yazardık. Kendi hayalimiz ile bir
kitap oluşturduk, çok mutluyum. Küçük
bir çocuğun yazar olması çok mümkün
olmuyor. Yazar olduğum için çok mutluyum.
Biz de artık bir yazar olduk.” şeklinde
konuştu.
“Öğrencilerimin hepsi çok mutlu oldu”
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Mikail Gök
de, “Bu çağda çocuklara kitap okutmak
çok zor. Biz kitabı nasıl sevdirebiliriz diye
bir düşünceye kapıldık. Çocuklara da bir
soru sorduk acaba biz kitap yazabilir miyiz
dedik? Onların da hepsi yazamayız diye
düşündüler başta ama şimdi kitaplarını
ellerine aldılar. Hepsi çok mutlu oldular.
Biz de çok mutlu olduk. Kaymakam Bey
de destekledi projemizi ve kitaplarımız
çıktı. Çok mutluyuz. Çocuklarımla gurur
duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.
“Bu çocuklar yarın büyük yazar olacak”
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın
ise, “Biz burada çocuklarımızın proje
yapma yeteneğini ve ufuklarını geliştirmeyi
amaçladık. Bu proje eğitime destek
programı çerçevesinde bir projeydi. Burada
çocuklarımızın hayallerinin hikayeye,
hikayelerinin de kitaba dönüşmesi bizi çok
mutlu etti. Biz küçük projelerle de güzel
işler yapılabileceğini göstermiş olduk. Bu
çocuklar yarın büyük birer yazar olacak.
Belki de bu hayallerini gerçekleştirmiş
olacaklar.” dedi.

TURŞULUKLAR PAZAR

TEZGAHLARINI SÜSLÜYOR
Yozgat’ta kış sofralarının vazgeçilmezleri
arasında yer alan turşuluklar, pazar
tezgahlarını süslemeye başladı.
Yozgat’ta her hafta kurulan semt
pazarında turşuluk ürünler tezgahlarda yerini
almaya başladı. Kışlık turşu hazırlığına giren
vatandaşlar, kornişon, biber, acur, havuç ve
lahana alışverişinde bulunuyor.
Turşuluk ürünlerin fiyatları ise bu yıl
kornişon 15 ila 30 lira, biber 25 lira, havuç,
kelek ve acur 15 liradan satışa sunuluyor.
Turşuluk ürünlere talebin yoğun olduğunu
söyleyen Semt Pazarı esnaflarından İsmail
Kamışçık, “Turşuluk ürünlerimizi satmaya
başladık. Turşular kurulmaya başlandı.

Ürünlerimizin yerli ve taze. Vatandaşlarımız
güvenerek alıyor. Ağırlıklı olarak süs
biberi, acı biber, kornişon ve acur satılıyor.
Vatandaşlar bu malzemelerden turşu yapıyor
ve kışın sofralarda bu turşular tüketiliyor.
Vatandaşlar turşuluk için pazara geliyor.
Satışlarımız gayet iyi.” dedi.
Turşu yapmanın zamanının geldiğini
belirten Nurten Cansever isimli vatandaş
ise “Kış ayı için turşuluk aldık. Çünkü
zamanı geldi artık turşunun. Fiyatların
ineceği, çıkacağını bilemeyiz ama mecbur
turşuluğumuzu alıp turşumuzu kış için
kuracağız. Her sene turşumu kendim kurar
ve afiyetle tüketiriz.” şeklinde konuştu.

YOZGAT'IN TURiZM
POTANSiYELi ÇIKARILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
2024-2028 Bölge Planı hazırlıkları çerçevesinde
Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı
tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde
Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi.
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Ahmet Emin Kilci’nin açılış konuşmalarıyla
başlayan çalıştaylarda, Turizm, Tanıtım ve

Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Fatih
Atilabey’in her il için ayrıca hazırlanan mevcut
durum analizi sunumları ile katılımcılara bölge
hakkında bilgiler verildi.
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda belirlenen
stratejik öncelikli sektörlerin sorunları tespit
edilerek çözümüne yönelik hedef ve tedbirler
belirlendi.
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JANDARMA KAÇAKÇILARA

GÖZ AÇTIRMIYOR
Yozgat’ta jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada
tarihi eser olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser
satışı yapılacağı bilgisi üzerine Yerköy ilçesi Saray köyü
mevkiinde, durumundan şüphelenilen otomobili akaryakıt
istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada
tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke
bulundu.
Araçta bulunan F.Ö. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına
alınırken ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne
teslim edildi.

Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya teşrifinin yıl
dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha
birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak
etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.
Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu
nebinin doğumu, insanlık tarihinin en
önemli hadiselerinden birisidir. Bu vesile ile
Kandilinizi tebrik ediyorum.

Bünyami KATİPOĞLU
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı

Mevlid Kandili; kalp kapılarımızı açan
bir anahtardır. İdrak edeceğimiz bu
güzel gecenin feyzi üzerimize, rahmeti
geçmişimize, bereketi evimize, nuru
ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

Ferman ZARARSIZ
Hizmet-İş Yozgat Şube Başkanı

Manevi huzuruyla gönüllerimizi ısıtan
Mevlid kandilinin, Alem-i İslam'a, necip
milletimize ve tüm hemşehrilerime hayırlar
getirmesini diliyor, birlik ve beraberlik
içerisinde nice kandil günlerine hep birlikte
erişebilmeyi Cenab-ı Allah'tan
niyaz ediyorum

Mustafa AKDEMİR
Kentpark Unlu Mamüller
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Mevlid Kandilinizi sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve
huzurlu nice kandiller geçirmek
dileğiyle...

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin
müminlere bol bol ihsan edildiği gece
manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık
yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi
iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki
düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis
muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı
bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın,
gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz
mübarek olsun!.

İsmail YILMAZ

DEVA Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı

Ömer AYDOĞMUŞ

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı

ATA SPORUNU
07 EKİM 2022 CUMA

YAŞATIYORLAR

Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapılan lig müsabakalarında

Yozgat’ı, Ata Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti.

Forma sponsoru olmuştu

İSTİŞARE
YAPTILAR
Merkezi Almanya’da bulunan
Bayern Yozgatlı Dernekler
(BAYDEBİR) Başkanı Levent
Gülten, Bölgesel Amatör Lig 6.
Grupta yer alan Yozgatspor 1959
FK’nın Başkanı Kazım Arslan’ı
ziyaret etti.
Gülten, Başkan Arslan ile yeni
projeler üzerine istişare yaptı.
Gülten ayrıca, Başkan Kazım
Arslan’ı, Almanya’ya davet etti.
Nazik Ziyaretinden dolayı
Bayern Yozgatlı Dernekler Başkanı

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Ligi müsabakaları
yapıldı. Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapılan lig
müsabakalarında Yozgat’ı, Ata Gençlik ve Spor Kulübü temsil
etti.
Temsilcimiz kendi grubunda üçüncü oldu.
Sıralamaya giren takımlara kupa ve madalyalarını,
Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu
Asbaşkanı Kerim Salman, Türkiye Güreş Federasyonu Genel
Sekreteri Yusuf Gümüş, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Nahit Şahin ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu
As Başkanı Ensar Kurt takdim etti.
Ata Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yunus Bölükbaşı,
amaçlarının geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek olduğunu
söyledi.
Bölükbaşı, “Kendi grubumuzu üçüncü olarak tamamladık.
Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizim amacımız
Türk güreşine yeni şampiyonlar yetiştirmek. Bu doğrultuda
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Bölükbaşı ayrıca, Güreş Antrenörleri Fatih Canbaş ve
Mehmet Karadavut'a teşekkür etti. Murat KARATEKİN

Levent Gülten’e teşekkür eden
Kulüp Başkanı Kazım Arslan’da,
“Forma sponsorumuz ve Bayern
Yozgatlı Dernekler (BayDeBir)
Genel Başkanı Levent Gülten
tesislerimizi ziyaret ederek
başkanımız Kazım Arslan ile
görüştük.
Kendisine kulübümüze
sağladığı ve bizim için çok önemli
destekler için teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Murat KARATEKİN

HEM SPOR HEM DE EĞITIM
HAYATINDA BAŞARILILAR
THF Kadınlar 1. Ligi A grubunda
mücadele edecek olan temsilcimiz
Yozgat Aile, Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü’nün sporcuları
hem spor hayatında hem de eğitim
hayatında başarılar. Ligde gösterdikleri
performansla milli takıma kadar
yükselen oyuncular, aynı başarılarını
eğitim hayatına da gösterdiler.
Yozgat Aile, Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübünün oyuncuları
Buse Baran, Atiye Gülseven ve Zeynep
Yüksektepe üniversite sınavında büyük
bir başarı göstererek, Yozgat Bozok

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine
yerleştiler.
Yozgat Aile, Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Musa
Saydam, sporcularını tebrik ederek,
eğitim hayatlarında başarı diledi.
Saydam, “Takımımız sporcuları
Semanur Buse Baran, Atiye Gülseven ve
Zeynep Yüksektepe Bozok Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi’nde yeni eğitim,
öğretim hayatlarına ilk adımı atmış
bulunmaktadırlar. Sporcularımıza lisans
eğitimlerinde başarılar diliyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTILAR
Ankara'da bulunan Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu üyelerine yönelik doğa
yürüyüş etkinliği düzenledi.
Çamlıdere İlçesinde bulunan Çamkoru
Ormanında gerçekleşen yürüyüşe dernek
üyeleri büyük ilgi gösterdi.
Doğa ile iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte
Dernek üyeleri Orman’ın eşsiz güzelliklerine
şahit oldu.
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu
Mesut İbiş, doğa yürüyüşünün ilk kez
gerçekleştirildiğini söyledi.
İbiş, “Çamlıdere İlçemizde bulunun
Çamkoru ormanında üyelerimizle birlikte 10
kilometre yürüyüş yaptık. Bunu geleneksel hale
getirip, dernek üyelerimizle birlikte sürekli
yapmayı planlıyoruz. Katılan herkese çok
teşekkür ederim” dedi. Murat KARATEKİN

