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GiMATLAR RAMAZAN’A

HAZIR

Şampiyonuna tebrik

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, Rusya'da
düzenlenen Avrupa Halter
Şampiyonası'nda koparmada
bronz, silkmede ve toplamda
altın madalya kazanan milli
sporcu Yozgatlı Muhammed
Furkan Özbek'i başarılarından
dolayı tebrik etti. 8'DE

“Atatürk gibi Başbuğ da
gençlere önem verirdi”
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu ve Alparslan
Türkeş’in ölümünün 24. Yılı anısına hazırlanan
programa katılan Doğankent Belediye
Başkanı Doğan Sungur, Başbuğ’u anlattı.
Sungur, Alparslan Türkeş’in gençlere
büyük önem verdiğini belirterek, “Türkeş
de Atatürk gibi gençlere önem, değer
verirdi” dedi. >>> 3. SAYFADA

Gimat Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Zafer
Özışık, Gimat
Mağazalarının
Ramazan ayına
hazır olduğunu
söyledi. 2'DE

Fuat Oktay’dan Avrupa

AK Parti Genel Merkezi tarafından Gençlik Kolları Yozgat
İl Başkanlığına atama yapıldı. Mevcut Başkan Kazım
Emiroğlu Şimşek'in yerine Yaşar Taşdemir atandı. Taşdemir,
bugünden itibaren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı
görevini yürütecek. Taşdemir, AK Parti Genel Merkezi
tarafından Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanlığına atandı.

RAMAZAN AYINDA
KAPANMA MI OLACAK?
Geçtiğimiz gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında tedbirlerin artırılacağı sinyalini vermişti.

YOZGAT’TA GÖRÜLDÜ
Yozgat semalarında toy kuşu görüntülendi.
Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
Yozgat semalarında toy kuşu görüldüğü
ifade edildi. >>> 3. SAYFADA

Gazetesi olarak
Merhuma Allah'tan
rahmet, Halil Uğuz ve
ailesine başsağlığı
dileriz.

Geçtiğimiz gün AK Parti Genişletilmiş
İl Başkanları toplantısında konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Ramazan ayında tedbirlerin artırılacağı
sinyalini vermişti. Gözler Pazartesi günü
yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine
toplantısının ardından Ramazan ayında
alınacak tedbirleri açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz gün açıklama yapan Erdoğan,
“Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç
binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs
ayında başlayacak turizm hareketliliğinden
yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm
sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz
sağlıktır” ifadelerini kullanmıştı. >> 3'TE

TEDBiRLERi AÇIKLAMASI BEKLENiYOR

UĞUZ’UN ACI
GUNU

Sorgun Gençlik
Derneği (SORGED)
Başkanı Halil Uğuz'un
babası Hasan Uğuz
bir süredir hastanede
verdiği yaşam
mücadelesini kaybetti.
Uğuz’un korona virüs
nedeniyle hayatını
kaybettiği öğrenildi.
Biz de Yozgat Çamlık

İL BAZLI KARARLAR

Ramazan
ayına sayılı
günler kala
vatandaşın
aklındaki
tek soru
‘kapanma
olacak mı?’

Söz konusu toplantının ardından il bazlı
kararların alınması bekleniyor.
Son dönemlerde artan vaka sayıları nedeniyle
haritada rengi kırmızıya dönen Yozgat için
de kısıtlamaların artması bekleniyor. Bu
kısıtlamaların ise neleri kapsayacağı merak
konusu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan

KiCK BOKS ANTRENÖRLERi

Başkan Köse ve Başer,

8'DE

Toplantısına katıldı

KADEMELERiNi YÜKSELTTiLER

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
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

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
“Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık
Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin
yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler
neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı
camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun
olduğuna karar verdik” dedi. >> 3'TE

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

Geliştirilmiş İl Başkanları

MiNiKLERDEN
POLiSLERE SURPRiZ

Gülşen Kreş ve Montessori Okulu tarafından
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl
dönümü dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz
kutlama yaptı. Gülşen Kreş ve Montesson
Okulu Müdürü Gülşen İtik, 155’i arayarak kreş
önünde kavga yapıldığı yönünde ihbarda
bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri
Gülşen Kreş önünde bekleyen çocuklar ve
eğitmenleri tarafından alkışlarla karşılandı. 4'TE

AK Parti 145. Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirildi. 4'TE

GÜNCEL
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Allah (c.c) Birlik ve Beraberliği Emrediyor!

AHMET
SARGIN
Allah’a iman eden
insanların toplayıcı,
ıslah edici ve birleştirici olmaları gerekir.
En büyük gayemiz
Müslümanların birlik
ve beraberlik içinde
yaşanmalarını sağlamaktır.
Yüce Allah birlik
ve beraberliği emrediyor. Müslüman
akıllı ve şuurlu hareket eden insan demektir.
Dünyada ve ahrette selamet ve

saadette olabilmek
için mutlaka birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız vardır.
İnsanların mutlu
ve huzurlu yaşayabilmeleri için de
birlik ve beraberliğe
ihtiyacı vardır.
Rahman ve Rahim
olan Allah hep beraber Kur-ana ve Islama sarılmayı emretmiş bizleri tefrikaya
düşmekten, ayrılıp
paralanmaktan şiddetle men etmiştir.
Cenabı-Hak buyuruyor;
"Ey iman edenler!
Kendilerine kitap
verilmiş olanlardan gayri herhangi
bir zümreye boyun
eğip, itaat edecek
olursanız sizi imanınızdan çevirip kafir
yaparlar.
Hem nasıl olurda
küfre dönersiniz ki,

sizlerin üzerine Allah'ı Teala’nın ayetleri okunup duruyor
ve içinizde onun
peygamberi bulunuyor.
Artık her kim Allah Teala ya sığınırsa muhakkak doğru
bir yola çıkarılmış
olur.”
“Hani bir zaman
siz birbirinizin düşmanı idiniz de O,
(Allah Teala) kalplerinizi Islama ısındırıp
sizi birleştirmişti.
İşte onun için bu
nimeti sayesinde din
kardeşleri olmuştunuz. Ve o zaman siz
tehlikeli bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da
sizi kurtarmıştı.
İşte Allah Teala
ayetlerini size böylece açıklar.
Taa ki hidayete
eresiniz doğru yolda

yürüyesiniz." (Ali
İmran-100-1003)
"Ey İman edenler,
Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece
korkunuz.
Ve siz ancak Müslüman olarak yaşayıp ve Müslüman
olarak ölünüz.
Hepiniz bir beraber sımsıkı Allah'ın
ipine (Kur-ana) sımsıkı sarılınız ve sakın
birbirinizden ayrılıp
parçalanmayınız.
Allah'ın üzerindeki
nimeti iyi hatırlayınız.”
Kardeşin kardeşe
düşman olması şeytanın pek çok işine
yarar. Bu sebeple
onlara birçok günah
yaptırmaya yol ve
fırsat bulmuş olur.
Zira şeytan arası açılan kardeşlere
gıybet ettirir; kin,
haset ve buğuz gibi

kötü ahlakları onların kalplerine kolayca yerleştirir. Kötü
huylar çoğaldıkça,
kardeş kardeşe düştükçe şeytanın sözü
onlara daha çabuk
geçer; onlara istediğini yaptırır.
Şeytanın en büyük çabası ve en
önemli gayreti insana Allah'ı peygamberleri ve ahreti inkar ettirmek ki dini,
imanı ve mukaddes
değerleri alaya aldırmak ve kainatın yaratıcısı olan Allah'a
isyan ettirmektir.
Bunu da kardeşi kardeşe düşman kılarak
yapar. Yani insanların arasını bozarak,
birlik ve beraberliğini dağıtarak..
Şeytan böylece
ebedi Cehennemde kalmak üzere
kendisine arkadaş

toplamış olur. Çünkü kendisi lanetlenmiş Cehenneme
mahküm olmuştur.
İnsanların arasını
bozup bozgunculuk
yapmakta asli görevidir.
Şeytanın bozgunculuğuna karşılık Müslümanlın
görevi de kardeşliği
tesis etmek, birlik
ve beraberlik içinde
kardeşçe yaşama
mücadelesi verebilmektir.
"Ey Adem oğulları, Şeytana inanmayın, çünkü o sizi
Rabbinizden ayıran
bir düşmandır.
Ancak bana (Allah'a ) ibadet edin.
İşte dosdoğru yol
budur! diye size emretmedim mi?
And olsun ki şeytan içinizde birçok
halkı saptırmıştı.

O vakit niye aklınızı başınıza aldırmıyordunuz?.." (Yasin
Süresi-60-62)
"Ey Müminler,
Hepiniz beraber Allah'ın ipine (Kur-ana-İslam a) sımsıkı,
sarılın.
Sakın Fırkalara
zümrelere bölünmeyin, parçalanıp ayrılmayın.. Müminler
Ancak kardeştirler.
O halde kardeşlerimizin arasını bulup
barıştırın!
Allah'tan korkun..
Taki esirgenesiniz...
"(Hucurat-10)
Kardeşçe yaşamayı bilmeyen toplumlarda huzur ve
güven kalmaz.
Kardeşçe yaşanılan bir dünyada huzur ve güven içinde
kalmamız dileğiyle, Allah'a emanet
olun...

GiMATLAR RAMAZAN’A HAZIR
Gimat
Grubu
Yönetim
Kurulu
Başkanı Zafer
Özışık, Gimat
Mağazalarının
Ramazan
ayına hazır
olduğunu
söyledi.

Hayırlı bir Ramazan temennisinde bulunan Özışık,
“Cenabı Allah’a şükrediyoruz. 2021 Ramazanına da
birkaç gün sonra kavuşmuş olacağız. Ben Yozgatlı
hemşehrilerimize Yozgat’ta yaşayan halkımıza hayırlı
Ramazanlar diliyorum. İnşallah Ramazan’ı ağız tadı ile
geçiririz. Korona salgınından kurtulmayı en kısa sürede
Cenabı Allah Ramazan yüzü gözü hürmetine bize nasip
eder” dedi.
HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK
Özışık, Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını yaptıklarını
belirterek, “Ramazan’da Gimat olarak Yozgat halkımız
için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu konuda rahat
olsunlar. Ramazan döneminde gerekli gıda ürünleri
olan pirinç, şehriye, Ayçiçek yağı gibi ürünlerin
hazırlığını yaptık. Hiçbir sıkıntıya, tereddütte kapılmadan
alışveriş yapabilirler. Ramazan boyunca yetecek kadar
ürünlerimiz aldık. İnşallah fiyat artışı yapmayacağız”
şeklinde konuştu.
STOKÇU DEĞİLİZ
“Ben vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum ve

bilmelerini istiyorum. Biz alıp satıcıyız. Malı yerinden
alır üstüne belli kar oranı koyarak satarız” diyen Özışık,
şunları kaydetti; “Bizlerde en fazla 20 günlük veya bir
aylık stok olur. Bizde 10-20, 100 kamyon stok olmaz.
Bizim burada fiyat artışında marketçiler olarak en ufak
bir suçumuz, hatamız ve kabahatimiz yok. Biz alıp
satıcıyız. Alıp satma imal edenlerde zam yapılıyorsa
onlar yapıyor.”
KONTROL ALTINDA
GiMAT mağazalarında etlerin veteriner kontrolünde
olduğunu anlatan Özışık, “Etlerimiz Sorgun Belediye Et
Kesim mezbahanesinde veteriner kontrolünde kesiliyor.
Burada da gıda mühendisimiz tarafından teslim alınıyor.
Kesiminden sofranıza girene kadar kontrol altında.
Yöremizin hayvanlarından kesiliyor. Etlerimiz yüzde 100
yerli. Et alırken dikkat etsinler. Yöremizin hayvanları ve
nerede kesildiğini nasıl kesildiğine dikkat etsinler. Et
hassas bir konu. Vatandaşlarımız Gimat etlerini rahatlıkla
ve güvenle alacaklarını hatırlatmak istiyorum.
Korona konusunda yönetmenliklere, kanunlara,
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kurallara uyalım. Devletimiz bizim için çalışıyor. Biz
görevlilere yardımcı olalım” diye konuştu.
MARKETLER 09.00-19.00 ARASI AÇIK
Özışık, market çalışma saatleri hakkında da şu
bilgileri verdi; “Marketlerimizde çalışma saatleri olarak,
09.00’da açıp 19.00’da kapatacağız. Devletin verdiği yasa
bu. Benim vatandaşlarımızdan ricam akşam iftar saatine
alışverişlerini bırakmasınlar. Kalabalık olacak. Korona
dan dolayı marketlerde kalabalığa meydan vermeyelim.
Sabah 9’da açıldığından itibaren hazırız. Akşam iftar
saatine bırakmayalım. Bulaşıcı riskini taşımayalım.”
ZAFER TÜRK MUTFAĞI KAPALI OLACAK
İftarda ise yönetmelik gereği Zafer Türk Mutfağı’nın
kapalı olacağını anlatan Özışık, “Zafer Türk Mutfağı
olarak iftarda yönetmelik gereği kapalı olacak. Hal böyle
olunca da gündüz açmayı düşünmüyoruz. Ramazan
ayında eksikliklerimizi ve tadilatlarımızı yapacağız.
Personelimiz istirahat edecek. Ramazan ayından sonra
Zafer Türk Mutfağı olarak kaldığımız yerden devam
edeceğiz.” Eda DEMİREL
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YOZGAT’TA TOY KUŞU GÖRÜLDÜ
Yozgat semalarında toy kuşu görüntülendi. Yozgat Doğa
Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
Yozgat semalarında toy kuşu görüldüğü ifade edildi.
Dünyanın en büyük uçabilen kuşlarından biri olan
Türkiye'nin ise en büyük kuş türü toy kuşunun
nesli çoğu ülkede tükeniyor.
DKMP’de yapılan açıklamada, "Toy,
dünyada göç eden ve uçabilen en büyük
kuşlar olarak bilinmektedir. Ağırlıkları 18
kilograma kadar çıkabilmektedir.
Yaşam alanı olarak bozkır ve step
alanları tercih eder. Ülkemizde Doğu
Anadolu'dan Ege'ye kadar birçok ilde görmek

mümkün olmakla birlikte sayıları azalmıştır. Bizler de toy kuşu
popülasyonunun artmasını sağlamak için etkin koruma faaliyetleri
yapmaktayız.
Erkekler dişilerin ortalama 2,5 katı kadar daha ağır ve
vücut ölçüsü olarak da yaklaşık 1,18-1,30 katıdırlar. Erkek
toylar iri, kalın boyunlu ve güçlü yapılı kuşlardır. Boyları
90-105 cm arası, kanat açıklıkları 210-260cm arasındadır
ve ağrılıkları ise 5,8-18 kg arasındadır. Temel besin
kaynakları bitkiler, omurgasızlar ve düşük miktarlarda
da olsa küçük omurgalılardır. Genelde ağaçsız, geniş
ve düz olan, sürülmüş araziler, ekilmiş araziler, doğal ve
yarı doğal bozkır ve çayırlar ve nadas arazilerinden oluşan
yaşam alanlarını tercih ederler” denildi. Eda DEMİREL

“Atatürk gibi Başbuğ da
gençlere önem verirdi”
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp
sunduğu ve Alparslan Türkeş’in
ölümünün 24. Yılı anısına hazırlanan
programa katılan Doğankent
Belediye Başkanı Doğan Sungur,
Başbuğ’u anlattı. Sungur, Alparslan
Türkeş’in gençlere büyük önem
verdiğini belirterek, “Türkeş de
Atatürk gibi gençlere önem, değer
verirdi” dedi.
Programda duygusal anlar
yaşadığını anlatan Sungur,
“Öncelikle Başbuğ’un anısına
düzenlediğiniz bir programda bana
da yer verdiğiniz için teşekkür
ediyorum. Şu an çok duygusal
anlar yaşıyorum doğrusu. Çok
mutlu ettiniz beni” şeklinde
konuştu.
BAŞBUĞUN ETKİSİ BÜYÜK
İlk gençlik yıllarında ve şimdiki
hayatında Alparslan Türkeş’in
büyük etkisi olduğunu anlatan
Sungur, “Benim gençliğimde ve
şu anki yaşamımda Başbuğ’un çok
büyük etkisi vardır, ben ocaktan
yetişen bir kişiyim. Rahmetli
Türkeş gençlere çok değer verirdi,
Mehmet Ali Bey mutlaka anlatmıştır
bunları. Rahmetli Atatürk gibi
Başbuğ Türkeş de gençlere
çok önem verirdi. Onların milli
ve manevi değerleri bilmesini,
bu değerlerle yoğrulmasını
çok istemiştir, bu konuda çok
mücadele vermiştir. Ezan, bayrak
sevgisini onun gösterdiği yolda
onu takip ederek öğrendik. Onun
yetiştirdiği ve onun davasına gönül
vermiş gençlerden kesinlikle
memlekete bir zarar gelmemiştir,
gelmez de” diye konuştu.
HEPİMİZ KARŞILIKSIZ
SEVİYORUZ
“Vatanı hepimiz karşılıksız severiz.
Vatan, millet, ezan, bayrak dendi
miydi akan sular durur. Bu uğurda
da canımızı vermeye her an hazır
vaziyetteyiz” diyen Sungur, şunları
kaydetti; “Kendi benliğimizi
bulmamızda çok önemli rol
oynamıştır rahmetli Başbuğ. Onu
anlatmak elbette kolay değildir,
zordur. Geçmişte, gençliğimizde
söylediği çok önemli sözler
vardır, bütün sözleri önemlidir
ama Bazı sözlerinin şimdi ne
derece ehemmiyet taşıdığını
görüyoruz. Mesela rahmetli
Başbuğ, “İslam’ı kaz
altından Türk çıkar, Türk’ü
kaz altından İslam çıkar.”
Derdi. Yani Türklükle
İslamiyet’in bir bütün
olduğunu anlatırdı
Başbuğ burada. Türk ve
Kürt’ün ne kadar hemhâl

olduğunu anlatmak için “Bir Kürt ne
kadar Kürtse ben o kadar Kürdüm,
Bir Türk ne Kadar Türkse ben o
Kadar Türk’üm.” derdi. Başbuğ
Alevilere de çok önem verirdi ben
buna birebir şahit oldum. Bir gün
Başbuğ Sivas’a giderken önüne
geçtim durdurdum, Belediye de
yolun kenarındaydı. Rica ettik
bir çayımızı için diye sağ olsun
kırmadı. Belediyeye girdi koltuğa
oturdu, daha çayını almadan
“Burada Aleviler var onlar bana
oy vermez diyerek onları incitme,
Aleviler de Türk’tür, hepimiz
bir bütünüz” dedi. Onun bu
sözünü hiçbir zaman aklımdan
çıkarmadım; oyun, makamın hiç
önemli olmadığını her defasında
anlatmaya gayret ettim.”
ÇOK ÇİLE ÇEKTİ
Alparslan Türkeş’in ülkesi
için büyük çile çektiğini anlatan
Sungur, “Çok yağmurlu ve karlı
bir günde ebediyete uğurladık
Başbuğ’u, o anları şu an tekrar
yaşıyor gibiyim. Başbuğ Türkeş bu
memleket için en çok çile çeken
insanlardan biriydi. Biliyorsunuz
memleketinden sürgün edildi,
çok ihanetlere uğradı ama hiçbir
zaman vatan, millet, ezan, bayrak
sevgisini hem kendi eksik etmedi
hem gençlere eksik ettirmedi hem
de davasından asla geri adım
atmadı. Ben onun Türk Dünyasının
lideri olduğunu düşünüyorum, bu
insanlar kolay kolay yetişmiyor.
Ne kadar değerli olduğunu
artık daha iyi anlıyoruz. Sözde
emekli amirallerin yayınladığı
bildiriyi de kınıyorum, bizim
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız
var. Rahmetli Başbuğ “Türk’ün
Türk’ten başka dostu yoktur”
derdi. Biz çok çalışarak birbirimize
sımsıkı sarılarak Türkiye ve Türk
düşmanlarına
karşı
birlik olmalıyız”
ifadelerine yer
verdi. Eda
DEMİREL

RAMAZAN AYINDA
KAPANMA MI OLACAK?
Geçtiğimiz gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında tedbirlerin artırılacağı sinyalini vermişti.
Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşın
aklındaki tek soru ‘kapanma olacak mı?’ Geçtiğimiz
gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Ramazan ayında tedbirlerin artırılacağı sinyalini
vermişti. Gözler Pazartesi günü yapılacak olan kabine
toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
kabine toplantısının ardından Ramazan ayında
alınacak tedbirleri açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz
gün açıklama yapan Erdoğan, “Ramazan ayında
rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek,
mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden
yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu
daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır” ifadelerini
kullanmıştı.
İL BAZLI KARARLAR
Söz konusu toplantının ardından il bazlı kararların
alınması bekleniyor. Son
dönemlerde artan vaka
sayıları nedeniyle haritada
rengi kırmızıya dönen Yozgat
için de kısıtlamaların artması
bekleniyor. Bu kısıtlamaların
ise neleri kapsayacağı merak
konusu.
TERAVİH KILINMAYACAK
Geçtiğimiz günlerde
açıklama yapan Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, “Yaptığımız çok yönlü
değerlendirmeler ve Sağlık
Bakanlığımız başta olmak
üzere devletimizin yetkili
organlarıyla yaptığımız çok
yönlü istişareler neticesinde
mevcut şartlarda teravih
namazlarımızı camilerde değil
evlerimizde kılmanın daha
uygun olduğuna karar verdik”
dedi. Vaka sayısının artmaya

devam ettiğini söyleyen Erbaş, teravih namazıyla
ilgili, “Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve
Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin
yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler
neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı
camilerde değil, evlerimizde kılmanın daha uygun
olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu
ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım.
Çoluğumuzla, çocuğunuzla o coşkuyu camilerde
yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih
namazının uzun süre kapalı alanda kalmayı
gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi
nedenlerden dolayı teravih namazlarımızı evlerimizde
kılacağız geçen sene olduğu gibi”şeklinde konuştu.
SAĞLIĞIMIZ İÇİN
Söz konusu durumdan duyduğu üzüntüyü dile
getiren Erbaş, “Acı ve üzücü böyle bir duyuruyu
yapmak benim için ama
sağlık çok önemli. Biliyoruz
ki Yüce dinimiz İslam’a göre
ise insan sağlığı çok önemli
ve önceliklidir. Bazen sağlığı
kurtarmak için fetvalar
verilmiştir. Dikkatsiz ve
tedbirsiz davranarak tek bir
kişinin sağlığını tehlikeye atmak
büyük bir vebaldir. Ramazan’a
özel bir ibadet olan teravih
namazını cemaatle evlerimizde
kılalım. Cemaatle kılamıyorsak
ferdi olarak kılalım. Böylece bu
salgın şartlarında evlerimizde
çok güzel bir ibadet ortamı
oluşturmuş oluruz. Şayet bu
süreçte salgının seyrine göre
camilerimizde teravih namazı
kılabilme imkânı olursa bunun
da kararını alıp milletimizle
derhal paylaşacağız" diye
konuştu. Eda DEMİREL
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Başkan Köse ve Başer,

Geliştirilmiş İl Başkanları

MiNiKLERDEN
POLiSLERE SURPRiZ

Gülşen Kreş ve Montessori Okulu tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun

175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.
Gülşen Kreş ve
Montesson Okulu Müdürü
Gülşen İtik, 155’i arayarak
kreş önünde kavga
yapıldığı yönünde ihbarda
bulundu.
İhbar üzerine olay yerine
giden polis ekipleri Gülşen
Kreş önünde bekleyen
çocuklar ve eğitmenleri
tarafından alkışlarla
karşılandı.
Gülşen Kreş ve
Montessori Okulu
Müdürü Gülşen İtik, Polis
haftası dolayısıyla böyle

bir kutlama yapmak
istediklerini söyledi.
İtik, “Polislerimiz,
emniyet güçlerimiz oldukça
bizlerde çocuklarımızı
güven içerisinde
büyütüyoruz. O yüzden de
onlara güzel bir sürpriz
yapmak ve öğrencilerimize
de farkındalık kazandırmak
istedik. Buraya gelen bütün
polislerimize teşekkür
ediyorum. Ayrıca bütün
emniyet gücü ekiplerimizin
polis haftalarını
kutluyorum”dedi.

Toplantısına katıldı

AK Parti 145. Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Başkanlığında gerçekleştirildi.
AK Parti 145. Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse ve Ak Parti İl Başkanı
Yusuf Başer de katıldı.
Başkan Köse yaptığı açıklamada; “AK Parti
145. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında
gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın hayırlara
vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm çabalarımız
liderimizin önderliğinde daha güçlü bir Türkiye”
İfadelerine yer verdi. Tarık YILMAZ

Pandemi kurul toplantısı düzenlendi

AMELiYATLAR'A ARA VERiLECEK!

Yozgat Şehir Hastanesinde 2021 Yılı 48. Pandemi Kurul
toplantısı düzenlendi.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında
düzenlenen kurul toplantısında Yozgat’ta artan vaka sayıları
ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar
değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uz.
Dr. Mustafa Kozan: “Dileğimiz salgının kısa süre içerinde
bitmesi ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi
sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta
ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme
kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir. Covid-19
hastalarında artış olması nedeniyle servisler için yeniden
planlama yapıldı.
Covid-19 hasta sayılarındaki artış nedeniyle hastanemizde
Elektif Cerrahiye ikinci bir karara kadar ara verilmiştir.
Covid-19 verileri takip edilerek bir sonraki Pandemi Kurulu
Toplantısında tekrar değerlendirme yapılacaktır. 12/04/2021
tarihine kadar planlanan ameliyatlar tamamlanacaktır.
Servislerde ve yoğun bakımlarda yatan Covid-19 pozitif ve
şüpheli hastaların tedavi ve takip sürecinde hastanın primer
hekiminin tavsiye niteliğinde görüş alabileceği 'Covid-19
Değerlendirme Komisyonu' kurulmasına karar verilmiştir."
dedi. İHA

Akdağmadeni İlçe Başkanı Darımla

"AKDAĞMADENiMiZE

HAYIRLI OLSUN"
AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, "Yeni
proje okulumuz Akdağmadeni'mize ve öğrencilerimize
hayırlı olsun"dedi.
Ak Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Akdağmadeni Anadolu İmam
Hatip lisesini merkezi sınav sistem sınav sistemi ile Fen ve
Sosyal Bilimler bölümüne öğrenci alacak olmasından dolayı
hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Başkan Darımla yaptığı açıklamada; “Yeni proje
okulumuz akdağmadenimize ve öğrencilerimize hayırlı
olsun. Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip lisemiz , Milli
Eğitim Bakanlığımızca proje okul ilan edilmiştir. 20212022 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz , Türkiye
genelinde yapılan merkezi sınav sistemi ile FEN ve SOSYAL
BİLİMLER bölümüne öğrenci alacaktır. İlçemize ve eğitim
camiamıza hayırlı olsun . Destek ve tensiplerinden dolayı
Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa komisyonu
başkanımız ve Ak Parti Yozgat milletvekilimiz Sayın Bekir
BOZDAĞ beyefendiye teşekkür eder saygılarımızı sunarız"
ifadelerini kullandı. Tarık YILMAZ
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GİMAT TOZ ŞEKER 5 KG
25.95₺

23.90₺

YAYLA OSMANCIK PİRİNÇ
2KG
25.95₺

19.95₺

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1KG
38.45₺

29.90₺

27.95₺

ELİF SARI ÜZÜM 500 GR
11.50₺

9.75

₺

COCA COLA 2.5 LT
7.50 ₺

6.95

₺

SUNNY 2.5 LT
5.75 ₺

3.95

MARMARABİRLİK
RİVİERA ZEYTİN YAĞI
5 LT

AYTAÇ AYÇİÇEK YAĞI
5 LT

₺

72.50₺

63.95₺

149.90₺

12.75₺

8.95

₺

18.50₺

13.95₺

ELİF ANTEP KARASI
SİYAH ÜZÜM 500 GR
14.95₺

10.95₺

14.95₺

12.95₺

SERA YAĞLI PİŞİRME KAĞIDI 16’LI
HAZIR KESİM

11.95₺

8.95

₺

SİYAH ERİK KURUSU
500 GR
19.95₺

14.95₺

12.95₺

9.75

₺

PAREX ALÜMİNYUM
FOLYO 8 MT
7.25 ₺

4.95

₺

5.95

₺

7.50 ₺

4.75

₺

17.75₺

24.95₺

17.95₺

2.95 ₺

2.25

₺

2.75 ₺

2.25

₺

İRAN HURMASI 300 GR TUNUS HURMASI 300 GR
5.95 ₺

4.95

₺

KAYISI ÇİRİ (HOŞAFLIK) SÜPER FRESH MISIR
KONSERVESİ 3X220 GR
500 GR

KENTON REVANİ HAŞHAŞLI KENTON KREM ŞANTİ KENTON PUDİNG ÇEŞİTLERİ
360 GR
150 GR
7.95 ₺

19.95₺

129.90 ₺

OBA MAKARNA 500 GR

YAYLA KIRMIZI MERCİMEK BİZİM MARGARİN 4 LÜ PK MARMARA BİRLİK ELİT KATMER UN 5 KG
ZEYTİN 500 GR
1 KG

KOSKA SÜZME ÇİÇEK BALI KOSKA SADE &
KAKOLU HELVA 500 GR
850 GR
35.75₺

5
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12.95₺

7.95

₺

8.50 ₺

6.95

KENTON ÇİKOLATA
SOSU SIVI 300 GR
9.95 ₺

7.95

KENTON KAKO 100 GR
7.95 ₺

4.95

₺

₺

05-12
NİSAN

₺

6
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MHP’Li SEDEF’E YENi GÖREV
MHP Yozgat Milletvekili Dijital
Mecralar Komisyonu üyesi İbrahim
Ethem Sedef MHP Meclis Grup
Yönetim Kuruluna seçildi. Sedef,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
“Genel Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli Beyefendi’nin tensipleriyle
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Yönetim
kuruluna seçildim.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Yönetim Kurulu Üyesi olarak beni
onurlandıran Sayın Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli Beyefendi'ye
şükranlarımı sunuyorken, Grup Başkan
Vekillerimiz ve desteğini her zaman

hissettiğim Milletvekillerimize de
teşekkür ediyorum.
Değerli hemşerilerimizin desteği
ile 27. Dönem MHP Yozgat Milletvekili
olarak seçildiğim günden bu yana tek
derdim, tek kaygım Yozgat’ımız oldu.
Şehrimizin ve hemşerilerimizin sıkıntı
ve dertleriyle hemhal olduk. Dertleri
derdimiz oldu. Çözüm aradık, sesleri
olmaya çalıştık. ‘’Biz Ülkemize ve
Yozgat’ımıza Aşığız’’ sloganı ile yola
çıkmıştık. Sayın Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli’nin deyimiyle ‘’Önce
Ülkem ve Milletim sonra Partim
ve Ben’’ ilkemiz oldu. Bu düsturla

da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yozgat’ımıza olan hizmetlerimizi
aralıksız sürdürecek, elimizden gelen
gayreti göstereceğiz.
Bu vesileyle bu güne kadar
desteğini esirgemeyen başta Yozgatlı
hemşerilerime, İl Teşkilatımıza,
İlçe Başkanlarımıza, Belediye
Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi
üyelerimize, Kadın Kollarımıza, Ocak
Başkanlarımıza, Yan Kuruluşlarımıza ve
hareketimize hizmeti geçmiş tüm dava
arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek
istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

KOP BAŞKANI ŞAHiN’DEN
YERiNDE iNCELEME
KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, bölgeyi oluşturan illere teknik gezi
ve inceleme ziyaretleri düzenledi. Vali, Belediye Başkanı ve Rektörlerle
bir araya gelen Başkan Şahin, her ilin kendine has öncelik ve vizyonuna
ilişkin projeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin,
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP
Bölgesinde İdare tarafından hibe desteği
sağlanan projeleri yerinde görmek için
bir dizi açılış ve inceleme ziyaretlerinde
bulundu. Ziyaret ettiği illerde Vali, Belediye
Başkanı ve Rektörlerle bir araya gelen
Başkan Şahin, hali hazırda yürütülen ve yeni
başlayacak projeler hakkında karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanması ilkesiyle; değişen Türkiye
şartlarına uygun olarak imalat sanayi ve
bu sektörlere yönelik beşeri fiziki altyapıyı
güçlendirecek, AR-GE, Savunma Sanayi,
Dijitalleşme, İnsan Kaynakları, Lojistik,

Ticaret, Ulaşım ve Enerji gibi sektörleri
güçlendirmeyi, Eğitim, Sağlık, Kültür ve diğer
sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmayı
hedefleyen KOP İdaresi Başkanlığı, bölge
içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını
azaltacak, bölgenin rekabet gücünü artıracak
çok ortaklı proje kültürünü geliştirmek için
çalışmalarını sürdürüyor.
“Birlikte Hareket Etmeyi Önemsiyoruz”
KOP Bölgesinde; 2011-2020 yılları arasında
1 Milyar 265 Milyon 430 bin TL tutarındaki
önemli bir bütçeyi çok sektörlü ve
topyekûn kalkınmayı desteklemek amacıyla
hibe desteği olarak yenilikçi projelere
aktardıklarını kaydeden KOP Başkanı
Mahmut Sami Şahin, “KOP İdaresi olarak
bölgenin kendi ihtiyaç ve önceliklerini
kapsayacak şekilde hazırlanan ve 2014-2018
yılları arasında uygulanan KOP Eylem Planı
ile bölgenin topyekûn kalkınmasında önemli
bir koordinasyon rolü üstlendik. Bölgeyi
oluşturan illerimizde üniversitelerimiz,
kamu kurum ve kuruluşlarımız ve araştırma
enstitülerimiz gibi pek çok paydaşın katkısı
ile hazırladığımız projelerimizle, toprak ve su
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ana
odağında, başta tarım sektörü olmak üzere
bütün sektörlerde bir dönüşüm sağlayarak
bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesinin
sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi
vizyonunu benimsedik.” dedi.

“Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Yenilikçi
Projelere Açığız”
İnsan hayatına dokunan, yerinde ve etkili
desteklemelerle kırsalın en büyük sorunu
olan göçün tersine dönmesinde, hatta yer
yer tersine göçün hızlanmasında önemli
mesafeler kat ettiklerini vurgulayan KOP
Başkanı Şahin, “Çalışma ziyaretlerimiz
esnasında İl Valilerimiz, Belediye
Başkanlarımız ve aynı zamanda KOP İdaresi
koordinasyonunda kurulan KOP Bölgesi
Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyesi olan
üniversitelerimizin kıymetli Rektörleri
ile bir araya gelerek illerimizin kendi
öncelik ve ihtiyaçlarına uygun yürütülen
ve yeni başlayacak projeleri hakkında
karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.
KÖSİP destekleri, bölge halkına gerçek
manada can suyu oluyor. Gölet yapımı
ve kapalı sulama sistemlerine dönüşünü
sağlayan hibe destekleriyle bir taraftan
yeni alanlarını tarıma kazandırılırken diğer
taraftan ise ekonomik nedenlerle göç eden
gençlerimizin köylerine geri dönmeleri
sağlanmış oluyor. İklim değişikliği nedeniyle
zaten su kısıtı yaşayan bölgemizde suyun
tarımda daha etkin ve verimli kullanılması
için yeni sulama teknolojilerini uygulayarak
kuraklık etkisinin azaltılması yönünde önemli
çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan İdaremiz
tarafından sağlanan proje bazlı finansman

destekleri ile bölgemizin gıda güvenliği ve
arz sürekliliği için mücadele ediyoruz. Genç
ve kadın başta olmak üzere istihdama katkı
sunan, insan hayatına dokunan, katma değeri
yüksek, teknolojik temelli üretim başta olmak
üzere her türlü üretimin artmasına katkı
sunacak projeler, İdaremizin ana hedefleri
arasında yer almaktadır. Projelerin kâğıt
üzerindeki uygulanabilirliği kadar sahada
sürdürülebilir olması da çok önemli. Bu
nedenle hali hazırda devam eden ve bundan
sonra hibe desteği vereceğimiz her bir
projemiz için gerek biz yöneticiler gerekse
uzman ekiplerimiz sürekli sahada inceleme
yapacağız. Proje yürütücüsü kurum ve
kuruluşlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızın
hizmetine sunulan destek programlarından
elde edeceğimiz geri dönüşlerle bir
sonraki destek projesinin nasıl daha iyi
yapılabileceği hususunda tecrübe sahibi
olacağız. İlerleyen günlerde yine tüm
KOP Bölgesini kapsayacak ve çok daha
geniş katılımla gerçekleştireceğimiz Proje
İstişare toplantıları düzenleyeceğiz. Bizler
sahadayız ve sahada olmayı sürdüreceğiz.
Ziyaretlerimiz esnasında bizlere
misafirperverliklerini esirgemeyen kıymetli
Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza
ve Üniversite Rektörlerimize ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
Eda DEMİREL

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
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Yozgat’ın Parlayan Yıldızı

EMRAH
TERZİ
Biz Anadolu insanıyız. Gizlidir duygularımız bizim. Aşikâr
etmeyiz cümle âleme…
Dillerde sakız değildir
sevgilerimiz. O yüzden
bir sır gibi severiz evlatlarımızı, sevdalılarımızı ve memleketimizi.
İşte bu yüzdendir en

sevdiklerimizin isimlerini dilimize değil gönlümüze işlememiz.
İnsan memleketini
neden çok sever bilir
misiniz? Kendisini her
şeyiyle oraya ait hisseder de ondan. Biz
de bunun için çok severiz Yozgat’ı. Gidecek
başka yerimiz yokmuş
gibi. Bütün dünya Yozgat’tan ibaretmiş gibi.
Hâlbuki hava durumlarında bile az görürüz
adını. Zaten biz onun
soğuğunu haberlerden değil hohlayarak
ısıtmaya çalıştığımız
ellerimizden öğreniriz.

Ama sadece bedenimizi üşütür Yozgat’ın
soğuğu, içimize ise tarifsiz bir sıcaklık verir.
Başka bir şehre gider,
bir aracın plakasında
“66”yı görür, seviniriz
sanki memleketten bir
dost görmüşçesine.
Bazen Çamlık’ın
başında bir duman
oluruz, bazen Sürmeli
olur düşeriz dillere.
Hüznümüzü de sevincimizi de içimizde
yaşarız. Gönül Dağı
dizisinde gördük memleketimizi. Gönlü geniş
insanımızı, unuttuklarımızı, yanı başımızda

olsa da hatırlayamadıklarımızı… Yozgatlı
Mustafa Çiftçi dokundu
gönüllerimize. Yozgat
geldi gündeme. Bütün
Yozgatlılar, bütün Türkiye kilitlendi ekrana.
Herkes kendinden bir
şeyler buldu dizide.
Kimi sevdasını hatırladı, kimi kaybedip bulamadıklarını.
Bugünlerde herkes
Mustafa Çiftçi’nin kaleminden süzülüp gelen
bu bozkırın hikâyesini
konuşsa da 15 yıldır
başka bir hikâye yazılıyor bu topraklarda.
Hikâye değil aslında…

Bir destan. Bozkırın ve
Bozok’un destanı. Bozok Üniversitesi Destanı. 15 yıl önce Anadolu’nun kalbine dikilen
bir fidan kocaman bir
çınar oldu bugün. Dal,
budak verdi çevresine.
Yeni fidanlar yeşertti
Yozgat’ın ilçelerinde.
Buram buram kokan
memleket çiçeklerini topladı bünyesine.
Sonra su verdi onlara,
pırıl pırıl Anadolu güneşiyle besledi onları.
Ve saldı her birini cennet vatanın dört bir
köşesine. Kimi bir mühendis oldu Dilek gibi,

kimi yeni yeni icatlar
yaptı Taner gibi, kimi
de uzak dağ köylerine
ilim irfan götürdü Gülsüm Öğretmen gibi.
Bugünlerde vizyon
sahibi yönetimiyle,
yaptığı çalışmalarla
adından sıkça söz ettiriyor Bozok Üniversitesi. Uçsuz bucaksız
bozkırın sınırlarını
aşıyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye,
dünden yarına ve en
önemlisi gönülden
gönüle uzanıyor. 15 yıl
önce yazılmaya başlanan bu başarı hikâyesi
yoluna emin adım-

larla ve kararlılıkla
devam ediyor. Bugün
her alanda büyük bir
atılımın eşiğinde olan
Yozgat’ta bir lokomotif
görevi yapıyor. Şehrin
ekonomisine can veriyor, damarlarına kan
pompalıyor. Her gün
daha güçlü duyuyoruz
kalp atışlarını ve daha
umutlu bakıyoruz yarınlara. Adı her duyulduğunda göğsü kabarıyor Yozgatlının. Ben
de mensubu olmanın
gururunu yaşıyorum
ve diyorum ki nice 15
yıllara Bozok Üniversitesi.

METEOROLOJi'DEN

YAĞIŞ UYARISI
MUFTU SEZiK'TEN VEDA ZiYARETi
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesiyle
Yozgat’tan İzmir’e
atanan İl Müftüsü Salih
Sezik Vali Ziya Polat’a
veda ziyaretinde
bulundu.
Yozgat İl Müftüsü
Salih Sezik İzmir
Müftülüğüne
atanmasının ardından
veda ziyaretlerini
sürdürüyor. Müftü
Sezik Yozgat Valisi Ziya
Polat’a veda ziyaretinde
bulundu. Vali Polat,
Sezik’e Yozgat için
bugüne kadar yaptığı
hizmetlerden dolayı
teşekkür ederek, yeni
görev yerinde başarılar
diledi. Eda DEMİREL

"YOZGAT'I UNUTMAYACAĞIM"
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
Yozgat’tan İzmir’e atanan İl Müftüsü Salih
Sezik veda ziyaretini sürdürüyor. Sezik
beraberinde Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat
Şube görevlisi Basri Akdağ ile birlikte

Çamlık Gazetesini ziyaret etti. Gazetemiz
Haber Müdürü Eda Demirel ve gazete
çalışanları ile vedalaşan Salih Sezik,
Yozgat'ı unutmayacağını dile getirdi.
Murat KARATEKİN

TiCARET VE SANAYi

ODALARINDA YENi DÖNEM
Ticaret Sicili Müdürlükleri e-Belge
Eğitimi, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü personeli ile
Ankara Ticaret Sicili Müdürü, Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO)
adına Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı
Nazlı Akar, Ticaret Sicil Memuru
Mehriban Kocağa Daşdemir ve 22
odadan 49 personelin katılımıyla
elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Eğitim sonucunda Manisa,
Gümüşhacıköy, Borçka, Batman,
Gelibolu, Hakkâri, Erzin, Bayındır,

Kars, Seydişehir, Nusaybin, Bor,
Osmaniye, Siirt, Birecik, Siverek,
Şırnak, Hayrabolu, Karahallı, Van,
Yozgat ve Yerköy Ticaret Sicili
Müdürlüklerinde e-belge hizmeti
verilmesiyle tüm ticaret ve sanayi
odaları ile ticaret odalarında e-belge
hizmeti sunulmaya başlandı.
TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliği
ile ticaret sicili müdürlüklerince
düzenlenen ticaret sicili tasdiknamesi,
merkez nakli belgesi, durum

belgesi ile iflas ve konkordato
belgelerinin (ihale için) elektronik
ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) üzerinde teminini sağlayan
hizmet 14 Mayıs 2020 tarihinde
devreye alınmıştı. Odaların, hizmet
yelpazesinin genişletilmesi, hizmete
erişim şekli ve hızının arttırılması
ve hizmet kalitesi bağlamında üye
memnuniyetinin de arttırılması
amacıyla e-belge uygulaması
kapsamında bugüne kadar yaklaşık
olarak 90 bin belge düzenlendi. İHA

Yurdun kuzey, iç ve batı
kesimlerinin parçalı ve çok
bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve
Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun
batısı, Batı ve Orta Karadeniz,
Doğu Karadeniz kıyıları,
Adana, Osmaniye, Kırşehir ve
Yozgat çevreleri ile Hatay'ın
kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer
yerlerin az bulutlu ve açık
geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle
yağmur ve
sağanak, İç Ege,
İç Anadolu'nun
batısı, Batı
Karadeniz'in
iç kesimleri,
Yozgat ve
Kırşehir
çevreleri ile
Trakya’nın
yüksek
kesimlerinde
karla karışık yağmur
ve yer yer kar şeklinde olması
bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin
çevrelerinde sabah saatlerinde
toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel
Müdürlüğünden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı
kuzey, iç ve batı kesimlerde 6
ila 12 derece azalacak, diğer
yerlerde önemli bir değişiklik
olmayacak. Rüzgar, genellikle
güney yönlerden, Marmara
ile zamanla batı kesimlerde
kuzey yönlerden hafif, ara sıra
orta kuvvette, Marmara'nın
güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey

yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç
kesimleri ile Doğu Anadolu’nun
kuzeydoğusunda güney
yönlerden kuvvetli ve yer yer
kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)
şeklinde esecek. Bazı illerde
beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok
bulutlu, akşam saatlerinden
itibaren yağmur ve karla
karışık yağmurlu,
yüksek kesimleri
kar yağışlı 18
İstanbul:
Parçalı ve çok
bulutlu, aralıklı
yağmur ve
sağanak
yağışlı 8
İzmir:
Parçalı ve çok
bulutlu, sabah
ve öğle saatlerinde
sağanak yağışlı 18
Adana: Az bulutlu, zamanla
parçalı ve çok bulutlu, gece
saatlerinden sonra sağanak
yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok
bulutlu, akşam saatlerinden
itibaren sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok
bulutlu, akşam saatlerinden
itibaren yağmur ve sağanak
yağışlı 15 Trabzon: Parçalı ve
çok bulutlu, gece saatlerinden
sonra yağmur ve sağanak yağışlı
17 Erzurum: Parçalı ve çok
bulutlu 17 Diyarbakır: Az bulutlu
25 İHA
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Fuat Oktay’dan Avrupa

BU BiR REKLAMDIR

Şampiyonuna tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, Rusya'da düzenlenen Avrupa
Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz,
silkmede ve toplamda altın madalya
kazanan milli sporcu Yozgatlı Muhammed
Furkan Özbek'i başarılarından dolayı
tebrik etti.
Oktay, Avrupa halter şampiyonasında
elde ettiği başarı dolayısıyla

twitter.com/CamlikGazetesi

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Muhammed Furkan Özbek'i
telefonla aradı. Oktay,
görüşmede,"Hem Türkiye'nin
hem de Yozgat'ın göğsünü
kabarttın. Albayrağı göndere
çektirdin. Göstermiş olduğun
bu başarılarını canı gönülden
kutluyor, gözlerinden
öpüyorum." dedi.

AKDAĞMADENi BELEDiYESi

SPORCULARIN YANINDA
08-11 Nisan tarihleri
arasında Antalya’da
düzenlenecek olan 6.
Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Avrupa
Kupası müsabakalarına
Akdağmadeni’nden iki
sporcu katılıyor.
Halk Eğitim Merkezi
tarafından açılan ve
Akdağmadeni Belediyesinin
destekleriyle devam eden
Kick Boks kursuna kayıtlı
sporcular Samet Başkal ve
Semih Gürbenç turnuva
öncesinde Antrenör Yunus
Avcı ile birlikte Akdağmadeni
Belediye Başkanı
Uzm. Dr. Nezih Yalçın'ı
ziyaret etti. Sporculara
düzenlenen turnuvada
başarılar dileyen Başkan
Yalçın, “Sporcularımızın

turnuvada kazandıkları
başarılarla Akdağmadeni'ne
döneceklerine inancımız
tamdır. Kendini spor
alanında geliştiren geleceğe
sağlam adımlarla yürüyen
sporcularımızın her zaman
olduğu gibi yanında
olmaya devam edeceğiz.
Antrenörümüz Yunus Avcı
hocamıza ve gençlerimize
üstün başarılar diliyorum.''
dedi. Antrenör Yunus Avcı ise
'' İnşallah turnuvada başarılı
dereceler alır ve tekrardan
Belediye Başkanımızı ziyaret
ederiz. Spora ve sporcuya
verdiği destek ve katkılardan
dolayı Belediye Başkanı
Uzm. Dr. Nezih Yalçın'a
şahsım ve sporcularım
adına teşekkür ediyorum.''
ifadelerini kullandı.

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

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

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA

KiCK BOKS ANTRENÖRLERi
KADEMELERiNi YÜKSELTTiLER
Türkiye Kick Boks
Federasyonu tarafından
düzenlenen ‘Kademe Kick
Boks Başantrenör Kursu’
tamamlandı. Kursa katılan Kick
Boks Antrenörleri kademelerini
yükselttiler.
Yozgat’tan Ankara ve
Osmaniye düzenlenen kurslara
iki antrenör katıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim görevlisi ve Kick Boks
Milli Takım Antrenörü Öğr.
Görevlisi Metin Gümüşay’da
Ankara’da düzenlenen kursa
katılırken, Öğretim Görevlisi
ve Kick Boks Milli Takım
Sporcusu ve Antrenörü Ahmet
Kaşık Osmaniye’de düzenlenen
Kick Boks 5. Kademe Teknik
Direktörlük kursuna katıldılar.
Osman Gümüşay ile Ahmet
Kaşık Kick Boks kademelerini
yükselttiler.

Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim Görevlileri Metin
Gümüşay ile Ahmet Kaşık
kursta Türkiye Kick Boks
Federasyonu Başkanı Salim
Kıyıcı ile görüştüler. Gümüşay
ile Kaşık, Federasyon Başkanı
Salim Kıyıcı ile Yozgat’ta
yürütecekleri projeler hakkında
bilgi alışverişinde bulundular.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Metin
Gümüşay, kick boks
faaliyetlerinin yeni antrenör
kademeleri dereceleri ile daha
verimli olacağını ifade etti.
Gümüşay, aynı zamanda
yakın savunma sporları uzmanı
olarak Özel Güvenlik ve
Koruma Programı öğrencilerine
bilgi ve tecrübelerini en
iyi şekilde aktarmaktan
memnuniyet duyduklarını dile
getirdi.

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

