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YOZGAT VALİLİĞİ AÇIKLADI

VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Boğazlıyan
Çakmak Köyü Yazır dağında fırtınada telef olan
hayvanlar nedeniyle hayvan sahipleri geçim
kaynaklarını kaybetti.
Geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybeden
Yozgat Boğazlıyan Çakmak Köyü’nden Dursun
Kaplan, “Çobanımız bir haftadır hayvanlarımızı
yaylağa çıkarıyordu. Fakat gece yoğun
kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. 50-60
hayvanımız telef oldu. >>> 2'DE

Yozgat’ta son açıklanan
verilere göre korona
virüs vaka sayılarında
önemli artışlar meydana
geldi. Hızla artan
vakaların nedenleri ise
Yozgat Valiliği tarafından
açıklandı. >>> 2'DE

Yardımları ile tanınan iş insanı Zafer Özışık;

ANKARA YAMAÇLI'YA

ÇALIŞIYOR

Hayalindeki Yamaçlı için kolları sıvayan Başkan Şaban
Altıntaş, beldenin gelişim ve değişiminde önemli rol
üstlenip, vatandaş odaklı hayata geçirilen projeleri
meyvelerini vermeye başladı. Her kesiminin yaşamına
dokunacak çalışmaları ile takdir toplayan genç ve
vizyoner Belediye Başkanı Altıntaş'ın çalışmaları ile
Yamaçlı hibeye ve hizmete doymuyor. >> 4'TE

YOZGATLI’NIN

YARDIMI YOZGAT’A
Yozgatlı iş insanı Zafer Özışık, Tarık Yılmaz’ın
hazırlayıp sunduğu Ramazan Özel programına
konuk oldu. Özışık, yardımlaşmanın,
paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

DAĞITMAKLA SERVET EKSİLMEZ
Dünya genelinde yaşayan Yozgatlılara seslenen Özışık, hemşerilerinin yardımlarını
memleketlerine yapmasını istedi. Özışık, Ramazan ayında Yozgat’ın yardıma ihtiyacı
olduğunu belirterek, “Yozgatlının yardımı Yozgat’a olsun. Nerede bir Yozgatlı varsa
yardımını buraya memleketine yapsın” dedi. Babasının hayır yapmayı seven bir
insan olduğunu anlatan Özışık, “Benim babamın adı Vakıf Ahmet. Hayır hasenatı
seven bir insandı. Buradan şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Zekat, hayır, fitre
dağıtmakla servetiniz eksilmez. Bilakis bunu deneyerek yaşayan biri olarak
söylüyorum. Cenab-ı Allah daha çok verir. Misli misline katlanır. Hiç kimse
yardımlaşmaktan korkmasın” ifadelerini kullandı. >>> 3. SAYFADA

YOZGAT MÜFTÜLÜĞÜNDE

DEViR TESLiM

YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
Çamlık TV'de Tarık
Yılmaz’ın stüdyo konuğu
Yozgat’ın tanınmış
isimlerinden
hayırlı işleri ile
bilinen Oktay
Yıldırım
oldu. 3'TE

Son yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi"
ile Yozgat İl Müftülüğüne atanan Ali Gülden,
görevine başladı. Son yayımlanan "İl Müftüleri
Kararnamesi" ile Yozgat İl Müftülüğüne atanan
Ali Gülden, görevine başladı. >>> 5'TE
TSE Ankara İl Müdürü Bacanlı:

"Belgesiz satış yasaklanmalı!"

TSE Ankara İl Müdürü Kürşat Bacanlı, TSE belgesiz
olarak maske satışı yapılmamasını istedi. 5'TE

KORONAVİRÜS

BODRUM'DAN SONRA ŞİMDİ YOZGAT'TA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI & SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07

6'DA
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Kabayel

"KAYIPLARI TELAFi
Fazlı'dan

EDiLMELiDiR"

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
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Ramazan Kur’an Ayıdır

AHMET
SARGIN
Bir Ramazan günü
Hira’da “Oku” emriyle
inmeye başlayan kutsal Kitabımız, insanları
doğru yola ileten bir
hidayet rehberi ve
rahmet vesilesidir. Bu
kitap, sözlerin en güzelidir. (Zümer, 39/23)
Peygamberimizin
ifadesiyle, “Sözlerin
en doğrusu, Allah’ın
kelâmı; hâl ve tavrın
en güzeli ise Muhammed’in hâl ve tavrıdır.”
(Nesâî, îdeyn, 22)

Kur’an, Rabbimizin
bizlere en büyük ikramıdır.
Kuran-ı Keriml,
tüm insanlığı hakka ve
huzura davet etmiş,
mutluluğun kaynağını
göstermiştir. Bu gerçek, Yunus süresi 57.
ayette şu şekilde ifade
edilmektedir:
“Ey insanlar! İşte
size Rabbinizden bir
öğüt, kalplere bir şifâ
ve inananlar için yol
gösterici bir rehber ve
rahmet (olan Kur’an)
geldi.”
Ayette ifade edildiği
gibi Kur’an, tüm insanlığa bir öğüt olmanın
yanında, kendisine
tabi olan müminler için
de bir yol gösterici ve
rahmet kaynağıdır.
Bu kutlu ve yüce
vahiy, insanlığa sunulan saadet ve huzurun
kaynağı olan uçsuz

bucaksız bir deryadır.
Bu huzur deryasından
herkes bilgi ve birikimi
ölçüsünce istifade edebilir. Nitekim Kur’an-ı
Kerim bizzat kendini :
“Bu Kur’an, âyetlerini
düşünsünler ve akıl
sahipleri öğüt alsınlar
diye sana indirdiğimiz
mübarek bir kitaptır.”
diye tanımlamaktadır.
Akıl sahibi herkesin
faydalanacağı bir ummandır Kur’an. Bazısı
kaşığıyla o ummandan
içerken, bazısı bardağıyla, bir başkası
kovasıyla içebilecektir.
Her insan bilgi ve birikimi ölçüsünce ondan
istifade eder. Ama
unutmayalım ki: bu
ilahi kelam, kendisine
yönelen hiç kimseyi eli
boş çevirmez.
Kendisine yönelen
gönüllere nasıl bir şifa
ve hayat kılavuzu ol-

duğunu Kur’an’ın canlı
örneği olan Rasulullah
(s.a.v.) şu şekilde dile
getirmektedir:’’Kuran
okuyan Mü’min, turunçgiller gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kuran okumayan
Mü’min, hurma gibidir;
kokusu yoktur tadı
güzeldir.’’
Hadiste açıkça ifade
edildiği üzere, Kur’an
okuyan müminler, kokusu ve tadıyla güzel
olur.
Yani Kur’andan
aldıkları mutluluk ve
rahmeti, sözleri ve
davranışlarıyla başkalarına yansıtırlar.
Böylece hem kendileri
hem de başkaları bu
rahmet pınarından
istifade ederler.
Özellikle Kur’an ayı
olan Ramazan ayında,
Kur’an-ı Kerimi okuyup
anlamaya gayret gös-

termemiz gerektiğini
tekraren hatırlayalım.
Evimizin ve gönüllerimizin kapısını bu
rahmet deryasına açtığımız zaman, O’nun
da huzur, saadet ve
rahmet damlalarını
evlerimize ve gönüllerimize yağdıracağını
unutmayalım.
Aile ocağımızın ve
toplumumuzun bereket ve mutluluk vesilesi olan Kur’an ile bağımızı her zaman sıkı
tutalım. Unutmayalım
ki, karanlığın zulmetinden kurtulmak isteyen
güneşe doğru adım
atmalıdır. Çatlamış dudaklarını rahmet sularıyla ıslatmak isteyen,
derya ve ummanlara
yönelmelidir. ’’Doğrusu bu Kuran en doğru
yola götürür ve yararlı
iş yapan müminlere
büyük ecir olduğunu

müjdeler."
Kur’an-ı Kerim, İnsanı dünya ve âhirette
mutlu kılacak her şeyi
ihtiva eden bir kitaptır.
Böyle bir kitabı rehber
edinen insan yanılmaz.
Ona sımsıkı sarılan sapıklığa düşmez. Onun
gösterdiği yoldan yürüyen şaşırmaz.
Kur'an ayetleri nazil
olmaya başladıktan
sonra Cebrail, Ramazan ayında o ana kadar gelen vahyi Efendimiz'e tekrar ettirirdi.
Cebrail okuyor ve
Peygamberimiz de
dinliyordu. Her sene
bir defa tekrarlanan
ayetler, yalnız son yıl
iki defa okundu ve bu
sebeple o seneye “arza-i ahira” (son tebliğ)
adı verildi.
Peygamberimiz ramazan ayında diğer
aylardan daha çok

Kur’an-ı Kerim’le ilgilenirdi. Kendisine vahiy
getiren melek Cebrail
aleyh’s-selâm ramazanın her gecesinde peygamberimizle buluşur
Kur’an okurlardı.
Hz. Fatıma validemizden gelen bir
rivayete göre, peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Cebrail aleyhi’s-selâm her yıl
Kur’an-ı Kerim’i benimle mukabele ederdi. Bu sene iki defa
mukabele etti. Öyle
sanıyorum ki ölümüm
yaklaşmıştır.’"
Ashâb-ı Kirâm’ın hafız ve âlim olanlarından Ubeyy İbn Ka’b
ile Muaz (r. anhuma)
ramazanda Kur’an-ı
Kerim’i hatmederlerdi.
Hafız olmayanlar ise
ezberledikleri sureleri
okurlardı.

YOZGAT VALİLİĞİ AÇIKLADI

YOZGAT'TA VAKALAR

NEDEN ARTIYOR?
GEÇiM KAYNAKLARI
FIRTINADA TELEF OLDU
Geçtiğimiz günlerde Yozgat Boğazlıyan
Çakmak Köyü Yazır dağında fırtınada telef
olan hayvanlar nedeniyle hayvan sahipleri
geçim kaynaklarını kaybetti.
Geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybeden
Yozgat Boğazlıyan Çakmak Köyü’nden
Dursun Kaplan, “Çobanımız bir haftadır
hayvanlarımızı yaylağa çıkarıyordu. Fakat
gece yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur
kaldık. 50-60 hayvanımız telef oldu. Kendi
hayat sigortamızı bile ödeyemiyorduk ki
hayvanlarımızın sigortasını yapamadık.
Ondan dolayı Boğazlıyan Kaymakamlığımıza
başvurduk. Kaymakamlığımız da bizi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
yönlendirdi. İlçe tarım Müdürlüğü de
hayvanlarımızın fotoğraflarını çekti. Şimdi
Vakfın bize vereceği yardımı bekliyoruz.
90 hayvanımız kaldı elimizde” ifadelerini

kullandı. Ali Osman Murat da Yazır Dağı’nda
hayvanlarını otlatmaya çıkardıklarını
yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle
hayvanlarının telef olduğunu söyledi. Devlet
yetkilerinden yardım beklediklerini dile
getiren Murat, “Geçim kaynağımız elimizden
gitti. Başvurumuzu yaptık. Şimdi gelecek
olan yardımı bekliyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

Yozgat’ta son açıklanan verilere göre
korona virüs vaka sayılarında önemli artışlar
meydana geldi. Hızla artan vakaların nedenleri
ise Yozgat Valiliği tarafından açıklandı. Yapılan
açıklamaya göre ilimizde korona virüs en fazla,
taziyelerde, ev gezmelerinde, okul ortamındaki
temaslarda, imece usulü yapılan Mantı/ Sarma/
Tatlı gibi işlerde artış yaşanıyor. Yozgat Valiliği
tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu
ifadeler yer aldı;
Taziyeler: Taziye ziyaretlerinde maske
ve mesafe kurallarına uyulmaması, fazla
kişinin aynı anda ve uzun süreli taziye
evinde bulunması, hayır adı altında ikramda
bulunulması vaka sayılarında artışlara neden
olduğu için taziye ziyaretlerinin yapılmaması
gerekmektedir. Ev Gezmeleri: Korona virüs
en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve
komşularımızdan bulaşıyor. Yemek davetleri,
akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri
vaka sayılarında artışlara neden olduğu için
maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulsa dahi
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yapılmamalıdır. Okul Ortamındaki Temaslar:
Hane içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı,
solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri
olan ya da COVID-19 tanısı alan, pozitif vaka
ile teması olan kişi bulunması halinde hane
içi izolasyon tedbirlerine uyulması, çağrı
merkezi aracılığı ile sağlık yardımı alınması
ve öğrencilerin okula gönderilmemesi,
maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması
gerekmektedir. Mantı/ Sarma/Tatlı Yapımı:
İmece usulü yapılan işler (mantı, sarma, tatlı
vb. yapımı) evlerde toplanmalara neden olarak
bulaş riskini artırdığı için bu tarz faaliyetlerin
yapılmaması gerekmektedir. NOT: Ateş,
öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi
COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı
alıp izolasyondayken semptomlarında artış olan,
pozitif vaka ile temas öyküsü bulunan kişilerin
(0354) 212 44 66 numaralı hattan ÇAĞRI
MERKEZİ’ni arayarak durumunu bildirmesi
ve numune alımını talep etmesi önem arz
etmektedir.” Eda DEMİREL
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Yozgat’ın yardımı Yozgat’a çok mu zor?

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Yozgatlı’nın yardımı Yozgat’a…
“Avusturalya’daki
Yozgatlı, Amerika’daki Yozgatlı,
Almanya’daki Yozgatlı, Türkiye’nin
herhangi bir yerindeki Yozgatlı
yardımını, zekatını,
fitresini köyüne

göndersin.
Çayıralanlı ise
Çayıralan’a, Akdağlı ise Akdağ’daki
köyüne, Yerköylü
ise Yerköy’deki köyüne, Çekerekli ise
Çekerek köylerine…
Yozgat’ın yardıma
ihtiyacı var.
Yozgat devletine, milletine vefalı,
sadık, mikrofonu
aldığında ‘Allah
devletime zeval
vermesin’ der.
Onun için Ramazan’da bizim yardımlaşmaya ihtiyacımız var.
Birlik olmak zorundayız. Korona

sıkıntısında iş yapamayan arkadaşları dayanışma ile
destekleyeceğiz…
Yozgatlı’nın yardımı Yozgat’a geldin.
Çok ihtiyacımız var
şu sıra.”
Zafer Özışık
Hayırsever İş İnsanı
ÇOK MU ZOR?
Yozgat Çamlık
TV’de Ramazan
akşamları bir araya gelmeye devam
ediyoruz.
Önceki akşam
önemli bir sosyal
sorumluluk projesi
olan “Komşun geldi
hu”yu tanıdık uy-

gulayıcısı kıymetli
abim Oktay Yıldırım’dan.
Toplu iftarların
pandemi dolayısıyla yasaklanması
nedeni ile ihtiyaç
sahibi insanların
evlerine, hanelerine, gönül dünyalarına kadar ulaşan
bir proje.
Projenin mihmandarı Hayırsever İş İnsanı Zafer
Özışık’ın çağrısı
programa damga
vurdu.
Sohbetimizin en
başında da ifade
ettik, Yozgatlı’nın
yardımı Yozgat’a.

Yardım nedir, zekattır, fitredir,
kazancınızdan bir
küçük paydır.
Her Yozgatlı kendi köyünden başlasa, problem yerinde ve adrese teslim
çözülmüş olur.
Anlamlı bir çağrı.
Yüreklere dokunan, belki de
zamanla küllenmiş
olan hasletleri canlandıran bir çağrı.
Memlekete vefanın aslında en basit
geri dönüşü.
Fakat bu basit
dokunuşlar dahi
öyle şeyler kazandırıyor ki.

Tüm mesele dokunabilmekte.
Yozgatlı’ya Yozgatlı yeter de artar.
Mühim olan o
yeterliliği gösterebilmekte.
Zafer Bey’in
çağrısı belki de yüreklerimizde biriktirdiğimiz ama dile
getiremediğimiz bir
hakikatin de dışa

vurumu.
Dileğimiz ve temennimiz bu dışa
vurumun dalga dalga yayılması.
Paylaşma ve
rahmet ayının gurbetten sılaya sirayetine vesile olmak
istemez misiniz?
O halde takdir
sizin ey gâni gönüllü vatansever Yozgatlı!

Yardımları ile tanınan iş insanı Zafer Özışık;

YOZGATLI’NIN YARDIMI YOZGAT’A

Yozgatlı iş insanı Zafer Özışık, Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Ramazan Özel programına konuk oldu. Özışık,

yardımlaşmanın, paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Dünya genelinde yaşayan Yozgatlılara seslenendi.
Dünya genelinde yaşayan Yozgatlılara
seslenen Özışık, hemşerilerinin yardımlarını
memleketlerine yapmasını istedi. Özışık,
Ramazan ayında Yozgat’ın yardıma ihtiyacı
olduğunu belirterek, “Yozgatlının yardımı
Yozgat’a olsun. Nerede bir Yozgatlı varsa
yardımını buraya memleketine yapsın” dedi.
DAĞITMAKLA SERVET EKSİLMEZ
Babasının hayır yapmayı seven bir insan
olduğunu anlatan Özışık, “Benim babamın adı
Vakıf Ahmet. Hayır hasenatı seven bir insandı.
Buradan şöyle bir mesaj vermek istiyorum.
Zekat, hayır, fitre dağıtmakla servetiniz
eksilmez.
Bilakis bunu deneyerek yaşayan biri olarak
söylüyorum. Cenab-ı Allah daha çok verir. Misli
misline katlanır. Hiç kimse yardımlaşmaktan
korkmasın” ifadelerini kullandı.
NEFSİ YENMEK LAZIM
Yardımlaşmanın önemine değinen Özışık,
“Servetinin kırkta birini kimse vermiyor.
Korkuyor eksilir diye. Ah bir verse dağlar
delinir. Kimse nefsini yenemiyor. Ah bir verseler
tadına baksalar hayır yapmanın önemini
anlayacaklar” dedi.
DÜNYAYA SESLENDİ
Bütün dünyada yaşayan Yozgatlılara
seslenen Özışık, “Benim buradan tüm
hemşerilerime bir mesajım olacak. Yozgatlının
yardımı Yozgat’a.
Avustralya’daki, Amerika’daki, Almanya’daki
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Yozgatlı
hemşerilerime seslenmek istiyorum.
Yardımını, fitresini, zekatını, köyüne
göndersin. Çayıralanlı ise Çayıralan’a,

Akdağlıysa Akdağ’a, Yerköylüyse Yerköy’e
göndersin. Yozgat’ın yardıma ihtiyacı var. Yozgat
devletine milletine bağlı bir il. Allah devletime
milletime zeval vermesin diyen bir il. Onun için
bizim Ramazan’da yardımlaşmaya dayanışmaya
ihtiyacı var.
Biz birlik olmalıyız. Bu korona sıkıntısında
işi kaybolan arkadaşlarımızı, iş yapamayan
arkadaşlarımıza destek olmamız lazım.
Ancak dayanışma ile biz bu işin üstesinden
gelebiliriz. Ben herkesi birbiri ile yardımlaşmaya
davet ediyorum. Ve yine tekrar etmek istiyorum
ki Yozgatlının yardımı Yozgat’a. Çok ihtiyacımız
var şu anda. İnşallah koronadan kurtularak
gelecek yıllarda bir arada Ramazanlar
geçirmeyi nasip eder” şeklinde konuştu.
ESNAFIN İŞİ ZOR
Pandemi döneminde esnafın büyük sıkıntı
yaşadığını dile getiren Özışık, “Bir insanın birine
borcu varsa ve ödeme imkanı varsa ödesin ki
para dönsün. Yerel esnaftan mümkün olduğunca
alışveriş yapılması önemli. Benim marketimi
bırakın.
Küçük bakkaldan, küçük manavdan alışveriş
yapılmasını rica ediyorum. Esnafımızın sıkıntısı
büyük. Birbirimize destek olacağız. Dayanışma
içinde bu zor günleri atlatacağız. Kenarda
kıyıda ihtiyacı olan birileri varsa Oktay Yıldırım
kardeşime ulaşsınlar.
Bir şekilde destek oluruz. Para bizim değil.
Devletin parası. Çoluğumuza çocuğumuza
servet bırakacağız diye iyilikten kimse
çekinmesin. Yapacağımız hayır hasenatlar bizi
cennete götürür” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
Tarık Yılmaz’ın stüdyo konuğu
Yozgat’ın tanınmış isimlerinden hayırlı
işleri ile bilinen Oktay Yıldırım oldu.
Bir seneden uzun bir zamandır korona
virüs ile mücadele ettiğimizi anımsatan
Yıldırım, “Bu dönemde kayıplarımız
çok oldu. Çok yakınlarımızı kaybettik.
Onlara Allah’tan rahmet diliyorum.
Kalan insanların sağlıklı ve sıhhatli
bir şekilde yaşamalarını temenni
ediyorum” dedi.
İHTİYACI DİKKATE ALIYORUZ
Yıldırım, yardımlaşma işine
İş insanı Zafer Özışık sayesinde
başladığını belirterek, “2014 yılıydı.
Beni aradı Zafer Bey. İftar çadırı
ile başladık. Gimat İftar Sofrası ile.
2015 yılında Halil İbrahim Sofrası
yaptık. Yaklaşık 300-350 kişiye iftar
yemeği verdik. Bunu profesyonel bir
şekilde yapmaya başladık. İnsanların
masalarına yemeklerini götürüyordu.
Gönüllü arkadaşlar edindik. Ev
ortamında yemekler yenmeye başladı.
Orada insanlarla tanıştık. Ramazan’dan
sonra da dostluklarımız devam etti.
2017 yılında Askerlik Şubesinde
bir Dokunuş projesi yaptık. Orada

da dedik ki Çocuk Gülerse Dünya
Güler. 2018 yılında Yozgatspor’un
vefa Dokunuş’unu yaptık. 2019 yılında
yine Halil İbrahim Sofrası’nı yaptık.
2020 yılında covid nedeni ile toplumu
yemeklerin yasaklanmasından dolayı
yemekhanemizi açamadık. Biz
onlara gidelim istedik. 2020 yılında
Komşuluk öldü mü? Kampanyasını
yaptık. Bizim yardımlarımız Ramazan
dışında da devam ediyor. 2021
yılında da yine covid var. İnsanlar
bizi aramaya başladılar. Hem ihtiyaç.
Sahibi hem de yardım etmek isteyen
insanlar bizi aramaya başladı. Ciddi
anlamda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya
çalışıyoruz. Bu sene de Komşun gel
Hu dedik. Bu sloganı da Sibel Hanım
buldu. Başladık, devam ediyoruz.
Bizim dağıttığımız şeyler paketin
dışında şeyler. Yani ailenin ihtiyacına
yönelik şeyler oluyor. Gerçek anlamda
ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz.
Biz yemediğimizi insanlara hayır diye
vermiyoruz. Ailenin temel ihtiyacına
göre yardımlarımızı yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL
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Özgürlük üzerine bir deneme

UĞUR
ÖZBEK
Kuşlar uçuyordu,
karıncalar her zamanki
gibi çok çalışıyordu,
arılar bal yapıyordu,
zamanın nesnesi olan
her şey kendi içinde
bir devinim içinde ve
fıtratlarına en uygun
hal üzereydiler.
Her canlı kendi
meşrebince kullanır
sahip olduğu özgürlüğü. Kuşlar uçar me-

sela. Yılan sürünür.
Leopar çok hızlı koşar.
Ağaç yeşerir. Dağ dikilir. Yol durur.
Kuşların uçması,
ağacın gölge olması,
yolun durması, dağın
ihtişamıyla dikilmesi
bir özgürlük biçimidir.
Özgürlüğün sadece
insanlara ait olduğunu düşünmüyorsunuz
değil mi?
Ruhu olan her şeyin
özgürlüğü de vardır
ve eşyanın bile ruhu
vardır.
Üzerinde yemek yediğimiz masa özgürdür
mesela. Ya da üzerine
yazılan kağıt. Her şey
yapılabilirdi zaten bir
beyaz kağıtla; uçak
örneğin uçurtma me-

sela ya da altına konabilirdi bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için
sallanan bir masanın.
Hasılı, insana hizmet etsin için vardı
eşya ve fıtratına uygun
kullanıldığı müddetçe
de özgürdü.
“Nereden bakıyoruz” sorusu çoğu yerde “ne’ye bakıyoruz”
sorusunun önüne geçiyordu ve nasıl baktığımız da önemliydi
elbette.
“Aynı pencereden
bakan iki kişiden biri
gökteki yıldızları, diğeri yerdeki çamuru
görüyordu” zira.
Bakış açısı ne denli
önemli değil mi? Bir
vakanın künhüne vakıf

olabilmek için farklı
açılardan ele almak
gerekir çoğu zaman,
tıpkı olay yerini farklı
açılardan görüntüleyen, farklı yerlerden
kaydeden kamera kayıtlarını bütünlüklü bir
şekilde değerlendirmek gibi.
Farklı bakış açıları
ve derinlikli bir perspektif kazanabilmek
için “bakış aşısı” olmak
nasıl olurdu?
Eşyanın tabiatı,
doğanın kanunu gereğiydi; bir şeyin kıymeti
kaybedilince bilinirdi.
İnsanın tarihi buna
tanıktı.
Kanadı kırık bir güvercin uçamadığı için
yalnızdı. Bir bal arısı

Boğazlıyan Belediye Başkanı
Gökhan Coşar, korona virüsten
kaynaklanan bu zor günlerde
sadece ihtiyaç sahibi ailelere
değil, sokağa çıkmaları
yasaklanan 65 yaş ve üstü
vatandaşlardan gelen talepleri
de geri çevirmediklerini
belirterek, ilçede her gün 300
aileye 3 çeşit sıcak yemek
ulaştırıldığını söyledi.

BOĞAZLIYAN BELEDIYESI

KIMSESIZLERIN KIMSESI OLDU

Tamamen izole edilmiş personel, tüm sağlık
tedbirlerini almış bir şekilde sıcak yemekleri
sahiplerine teslim ettiğini belirten Başkan
Coşar, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya
devam ediyor. Pek çok farklı projeyle her derde
deva her yaraya merhem olmak için gayret
gösteren Belediye Başkanı Gökhan Coşar,
“Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın
manevi atmosferini yaşatmak, ilçede kendi
başına yemek yapamayacak durumda olan
yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetlerini
gidermek bizlerin görevidir. Vatandaşlarımızdan
gelen talepler doğrultusunda listeye ilaveler
yapılırken, sıcak yemek dağıtımı yapılan
ailelerin sayısı da artıyor. Kapsamı her sene
genişletilerek devam eden sıcak yemek
dağıtımımız, Ramazan sonuna kadar devam
edecek. Covid -19 salgını yüzünden sokağa
çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki
kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç
sahiplerinin sofralarında yüzlerinin gülmesi
bizlerin en büyük mutluluğudur. Belediyemiz
tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan
yemekler, hijyen kurallarına dikkat edilerek

/GimatMarketlerZinciri

paketlenip, bizzat vatandaşların evlerine kadar
ulaştırılmaktadır” diye konuştu. Tarık YILMAZ

gimatmarketlerzincirii

yalnızca bir defa sokabilirdi ve bu, onun da
hayatına mal olacaktı.
Soktuktan sonra düşünmeye fırsatı olacak
mıydı; “değer miydi
lan” diye.
Ama mesele değildi
onun için, ulvi ve fıtri
bir maksadın peşinden ölümü dahi göze
alabilmek bir inanç ve
samimi bir özgürlük
ifadesiydi.
Evet, kanadı kırık,
yalnız güvercin özgür
değildi ama sokan,
soktuğu için de ölmeyi
göze almış olan bal
arısı sapına kadar özgürdü.
Bakımı yapılan bir
tarla ürün verdiğinde,
inek süt verdiğinde,

gül koktuğunda, rüzgar estiğinde, güneş
doğduğunda özgürdü.
Yani fıtrat ile özgürlük
arasında bir uyumdan
söz ediyorum. Fıtrata
aykırı olan ve başkasının hakkını gasp
eden, bir diğerinin
özgürlüğüne mani olan
bir davranış biçiminin
özgürlük olarak nitelenemeyeceğini söylüyorum. Güneşin doğması
bir özgürlüktür, O’nun
bu fıtri eylemiyle
milyonlarca daha ve
başka özgürlük doğmaktadır. Ağacın yeşerme özgürlüğü buna
bağlıdır mesela, bir
tarlanın ürün vermesi,
bir meranın yeşermesi ve ondan beslenen

ineğin semirmesi ve
süt vermesi. Fıtri olan
bereketlidir de. Çoğalır
da. Çoğaltır da. Ve farkında mısınız, Güneşin
doğması o kadar nazik
bir eylemdir ki, kimsenin zoruna gitmez,
kimseyi gücendirmez
ve kimseyi üzmez.
Çünkü çok gerçektir,
sahicidir, zerre kadar
samimiyetsizlik yoktur
duruşunda.
Özgürlük bir parça
da farkında olmaklıktır.
“Kanadını çırpmayan
kuş, uçmak özgürlüğüne varabilir mi hiç!”
dedi meczup.
Kanadı kırık güvercinler ve aklını kullanmayan insanlar özgür
değildirler sadece…

ANKARA YAMAÇLI'YA
ÇALIŞIYOR

Hayalindeki Yamaçlı için kolları sıvayan
Başkan Şaban Altıntaş, beldenin gelişim ve
değişiminde önemli rol üstlenip, vatandaş
odaklı hayata geçirilen projeleri meyvelerini
vermeye başladı. Her kesiminin yaşamına
dokunacak çalışmaları ile takdir toplayan genç ve
vizyoner Belediye Başkanı Altıntaş'ın çalışmaları
ile Yamaçlı hibeye ve hizmete doymuyor.
Yozgat'ın en gözde ve en büyük beldesi olan
Yamaçlı hibeye ve hizmete doymuyor. Son bir
yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınına karşı tam kapasite ile
çalışan Yamaçlı Belediyesi bir yıllık süreçte
toplam 1 Milyon 800 Bin TL. hibe alarak kasaba
genelinde çok büyük hizmetleri gerçekleştirdi.
Yamaçlı'da açıkladığı projelerle adından söz
ettiren, Yamaçlı'nın ufuk çizgisini geliştiren
ve beklentilerini de artıran genç ve vizyoner
Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, göreve seçildiği
günden itibaren belde halkının 7’sinden 70’inin
hizmetine koşan, gecesini gündüzünü beldenin
gelişip kalkınması noktasında harcamasıyla
adından söz ettirmeye devam ediyor.
HİZMETLERİN ARDI
ARKASI KESİLMİYOR
Bu kapsamda ülkemizle birlikte tüm dünyayı
da etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen
hizmetlerin ardı arkası kesilmeyen Yamaçlı'da
Belediye Başkanı Altıntaş, gözetiminde
hazırlanılan projelere hayatiyet kazandırmak ve
mutlu bir belde oluşturabilmek için çalışmalar da
hız kazandı.
MİLLETVEKİLİ BAŞER'İN
KATKISI BÜYÜK
Yamaçlı'nın tüm potansiyelini harekete
geçiren Başkan Altıntaş, hizmetleri en verimli
şekilde değerlendirerek beldenin kimliğini
göz önünde bulunduran çalışmalarına ağırlık
veriyor. Onlarca proje için başta AK Parti Yozgat
Milletvekili Yusuf Başer olmak üzere, kapsamlı
ve bereketli görüşmeler gerçekleştiren Başkan
Altıntaş, Yamaçlı'da beklentileri de artırdı.
Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda
bulunan Belediye Başkanı Şaban Altıntaş “Okul
binalarımızın bakım ve onarımı için 250.000 TL.
Okullarımızın bahçe duvarı yapımı için 270.000
TL. kasabamız içerisinde bulunan ana yolumuzun

444 41 66

asfalt ve parke yapımı için 750.000 TL. kilitli parke
taş alımı için 450.000 TL. ve çevre temizliği için
80.000 TL. olmak üzere bir yılda toplam 1 Milyon
800 Bin TL. hibe alınarak hayata geçirdik" dedi.
MİLLETVEKİLİMİZİN EMEKLERİNİ BOŞA
ÇIKARTMADIK
"Bu süreçte adeta Yamaçlı Kasabasının bir
evladı gibi çalışan bizlere her aşamada destek
veren ve Yamaçlı Kasabasına yapılacak her türlü
yardım da emeğini esirgemeyen kıymetli Millet
Vekilimiz Sayın Yusuf Başer'in payı büyüktür"
diyen Başkan Şaban Altıntaş, "Ayrıca yakın
zamanda gerçekleşecek olan tüm projelerimize
aynı güç ve hızla destek veren kıymetli vekilimize
şahsım ve kasabamız adına şükranlarımı
sunuyorum. Bilindiği gibi Yamaçlı Kasabası nüfus
ve yerleşim alanı olarak Yozgat ilimizin en büyük
kasabası olmakla birlikte ülke çapında birçok
ilçeden daha büyüktür. Bu sebeple işimiz çok
ve aşırı emek istemektedir. Ancak biz belediye
olarak pandemi sürecine rağmen tam kapasite
ile çalışan Sayın Milletvekilimiz Yusuf Başer'in
emeklerini boşa çıkarmayan bir çalışma programı
ile hizmetlerimizi yerine getirerek dışarıdan
hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan hizmetlerimizi
yerine getirdik" şeklinde konuştu.
İŞİMİZ ÇOK; GÜCÜMÜZ VE
YETENEĞİMİZ VAR
Başkan Altıntaş, "Allah'ın izni ile
vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve sayın
vekilimizin destekleri ile 2021 yılında da Yamaçlı
Kasabası'na yakışır projelerimizi hayata geçirmek
için çalışıyoruz. Bizler kasabamıza ülkemize
değerli haklımıza hizmet için bu yola çıktık,
kasabamızın büyüklüğü göz önüne alınırsa işimiz
çok ancak bizimde bu işlerin tamamını yapacak
gücümüz ve yeteneğimiz var" açıklamasında
bulundu. Tarık YILMAZ
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DEViR TESLiM
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İşletmelere

cetvel uyarısı

Yozgat Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü, işletme cetveli
beyanının son gününün 30 Nisan
olduğunu duyurdu.
İl Müdürlüğü yaptığı yazılı
açıklama da, “6948 sayılı Sanayi
Sicil Kanunu kapsamında
üretime dayalı Sanayi Sicil
Belgesi bulunan kurum/kuruluş,
firma ve şahısların 2020 yılına
ait “Yıllık İşletme Cetvelini
e-Devlet kapısı veya Bakanlık
web sayfası https://sanayisicil.
sanayi.gov.tr adresinden en geç
30 NİSAN 2021 tarihi saat 24:00'e
kadar vermeleri gerekmektedir.
Bu tarihe kadar Yıllık İşletme
Cetvelinin doldurulup “İL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER”
butonu kullanılarak gönderme
işleminin tamamlanması
gerekmektedir. Aksi takdirde
gönderme işlemi yapılmaz ise
Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş
sayılacaktır. Kanun gereğince;
süresi içerisinde yıllık işletme
cetvelini vermeyen sanayi

işletmelerine 1.730,00 TL
(Binyediyüzotuz) Türk Lirası
idari para cezası uygulanacaktır.
6948 Sayılı Sanayi Sicil
Kanunun 4. maddesi gereği ilk
müracaatta verilen bilgilerde
değişiklik olması durumunda
(sanayi işletmesinin sürekli
veya geçici olarak kapatılması
veya tekrar faaliyete geçmesi,
unvan, adres, kapasite raporu
güncellemesi/değiştirmesi,
makine teçhizat, tescilli sermaye
değişikliklerini) 1 (bir) ay
içinde İl Müdürlüğüne bilgi
verilmesi zorunludur. Kanun
gereğince; beyannamelerde
meydana gelen değişiklikleri
1 (bir) ay içinde bildirmeyen
sanayi işletmelerine 1.730,00
TL (Binyediyüzotuz) Türk
Lirası idari para cezası
uygulanmaktadır. Yozgat Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü İrtibat
Numarası: 444 61 00 – 26600”
ifadelerine yer verildi.
Murat KARATEKİN

Son yayımlanan "İl Müftüleri
Kararnamesi" ile Yozgat İl
Müftülüğüne atanan Ali Gülden,
görevine başladı. Son yayımlanan
"İl Müftüleri Kararnamesi" ile Yozgat
İl Müftülüğüne atanan Ali Gülden,
görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan

"İl Müftüleri Kararnamesi"
kapsamında Yozgat İl Müftülüğü
görevine getirilen Ali Gülden,
düzenlenen törenle görevine
başladı. Yozgat İl Müftülüğünde
koronavirüs tedbirlerine riayet
edilerek düzenlenen devir teslim
töreninde, Yozgat İl Müftüsü Ali
Gülden, görevi İl Müftü Vekili

Mustafa Balcıoğlu’ndan devraldı.
Hizmetlerinden dolayı Balcıoğlu’na
teşekkür eden İl Müftüsü
Gülden,“Ramazan ayının girdiği ve
din hizmetlerinin çeşitlenerek arttığı
bu mübarek ve bereketli mevsimde
tüm personelle beraber halkımıza
layık din hizmeti sunma gayret ve
çabası içerisinde olacağız.” dedi.

TSE Ankara İl Müdürü Bacanlı:

"Belgesiz satış
yasaklanmalı!"

Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) Ankara İl Müdürü Kürşat
Bacanlı, TSE belgesiz olarak
maske satışı yapılmamasını
istedi.
Bacanlı, "TSE Hizmet
Yeri Belgelendirme Ankara
İl Müdürü Sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşım
ile ülkemizde TSE Belgesiz
olarak maske satışı yapılmasının
yasaklanmasını istedi"
ifadelerini kullandı. Murat
KARATEKİN

İl Özel İdare Müdürünün

görev yeri değişti
Boğazlıyan İlçe Özel İdare
Müdürlüğü görevini yaklaşık 15
yıldır başarıyla yürüten Recep
Boylu’nun Aydıncık İlçesine tayin
edildiği ileri sürüldü.
Yozgat İl Özel İdare Genel
Sekreterliği’nin tasarrufu ile
4 ilçe özel idare müdürünün
rotasyona tabii tutulduğu gelen
haberler arasında yeralırken,
Recep Boylu’nun Aydıncık’a,
Aydıncık İlçe Özel İdare Müdürü
Hayati Kurnaz’ın ise Boğazlıyan’a
görevlendirildiği konuşuluyor.

Yıllardır yürüttüğü görevde
İlçe Özel İdare Müdürleri
arasında “Ağabey” olarak
bilinen, bir dönem ismi İl Özel
İdare Müdürlüğü Genel Sekreter
Yardımcılığı’na geçen Boylu’nun
Boğazlıyan’dan ayrılacak
olması, bazı köy muhtarları
tarafından büyük kayıp olarak
değerlendirildi.
Öte yandan Boylu’nun
Aydıncık’ta göreve başlamayıp
emekliliğini isteyeceği gelen
bilgiler arasında yeraldı.
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YOZGATLILAR FEDERASYONU'NDAN

ÖRNEK DAVRANIS
İki yıl önce kurulmasına rağmen yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu; bir önceki ramazan ayında olduğu gibi
bu Ramazan Ayı'nda da mağdur ailelere verilmek üzere 300 civarında
Ramazan Kolisi hazırlayarak, mağdur ailelere ulaştırmaya başladı.

İki yıl önce kurulmasına rağmen
yaptığı hizmetlerle adından
söz ettiren Kocaeli Yozgatlılar
Federasyonu; bir önceki ramazan
ayında olduğu gibi bu Ramazan
Ayı'nda da mağdur ailelere verilmek
üzere 300 civarında Ramazan Kolisi
hazırlayarak, mağdur ailelere
ulaştırmaya başladı.
Federasyonunun merkezi olan

Gebze'de hazırlanan ramazan kolileri;
federasyon bünyesinde bulunan
derneklerin başkanları vasıtası ile
mağdur ailelere ulaştırılıyor.
Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu
Genel Başkanı Erol Akalın; bu güne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
mağdur durumda bulunan ailelerin
yanında olacaklarını söyledi.
Akalın, 'Şu anda ülkemiz ve dünya

ciddi bir sıkıntıdan geçiyor. İşini
kaybeden; mağdur durumda bulunan
çok sayıda ailemiz var.
Federasyon olarak bizde
elimizden geleni yapmak istedik ve
bu manevi değeri büyük olan ayın
mahiyetine uygun olarak koliler
hazırladık ve mağdur ailelere
ulaştırıyoruz."dedi.
Tarık YILMAZ

iyilik atkısı projesi ile dar
gelirli aileler unutulmadı
Hoşgörü, yardımlaşma,
dayanışma ve paylaşma
duygularının pekiştiği Ramazan
ayında, Şefaatli Şehit Alaaddin
Karadağ Anaokulu öğretmen
ve öğrencilerinden örnek bir
davranışa imza attı.
Hoşgörü, yardımlaşma,

dayanışma ve paylaşma
duygularının pekiştiği Ramazan
ayında, Şefaatli Şehit Alaaddin
Karadağ Anaokulu öğretmen
ve öğrencilerinden örnek bir
davranışa imza attı.
Özellikle küçük yaşta
çocuklara paylaşma duygusunu

öğretmek ve ihtiyaç sahibi
aileleri unutmamak amacıyla
"İyilik Atkısı" adı altında sosyal
sorumluluk projesi başlatıldı.
Öğretmen, veli ve öğrencilerin
katkıları ile hazırlanan 30 gıda
paketi ihtiyaç sahibi ailelere
teslim edildi. Haber Merkezi

Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Kabayel

"KAYIPLARI TELAFi

EDiLMELiDiR"

Zorunlu harcama kalemlerinde
yaşanan artışlara dikkat çeken
Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı
Kabayel , Pandemi döneminin
yarattığı etki nedeniyle zor durumda
olan esnaf ve serbest çalışanlara da
can suyu olacak bu önerimizin hayata
geçmesi zaruri olmuştur. Piyasaların
canlanması ülke ekonomisi için
önem arz etmektedir. Yapılan
araştırma sonuçlarına göre, ortalama
maaşının %65,22’sini yalnızca gıda
ve barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kalan memurların kayıpları
telafi edilmelidir" dedi. Türkiye
Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yapmış olduğu 2021
Mart ayına ait asgari geçim endeksi
sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
alınan Mart 2021 fiyatlarına göre
yapılan araştırmada çalışan tek
kişinin yoksulluk sınırı 4.024,86
TL olarak hesaplandı. Dört kişilik
bir ailenin asgari geçim haddi
ise 8.364,21 lira olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin
asgari geçim haddinin bir önceki
aya göre 126,75 TL, %1,54 oranında
arttığını gösterdi.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı
ise bir önceki aya göre 20,31 TL,
%0,65 oranında yükseldi ve 3.122,34
lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4
kişilik bir ailenin ortalama gıda ve
barınma harcamaları toplamı ise 2020
yılı Mart ayında 3.134,89 lira olarak
tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik
bir ailenin sağlık kuruluşlarının
belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli
harcamanın Mart 2021 verilerine
göre günlük 66,011 lira olduğu
belirlendi. Ailenin aylık gıda
harcaması toplamı ise 1.980,33 lira
oldu. Mart 2021 itibari ile ortalama
4.806,24 TL ücret alan bir memurun
ailesi için yaptığı gıda harcaması,
maaşının %41,20’sini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde
1.154,56 lira olarak belirlenen
kira gideri ise Mart 2021 ortalama
maaşının %24,02’sine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama
maaşının %65,22’sini yalnızca gıda
ve barınma harcamalarına ayırmak
zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını
karşılamak için ise maaşının %34,78’i
kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen
bir memur ailesinin ulaşım, sağlık,
eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer
zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için
Mart 2021 maaşından geriye yalnızca
1.671,61 TL kaldı.
KABAYEL: BAYRAM
İKRAMİYESİ TALEBİMİZİN
HAYATA GEÇMESİ ZARURİ
OLMUŞTUR
Araştırma sonuçları hakkında
değerlendirmelerde bulunan
Türkiye Kamu-Sen Yozgat il Başkanı
Mahmut Sunay Kabayel, ailenin
artan harcamalarına dikkat çekerek,
“Sonuçlara bakıldığında ortalama
4.800 TL ücret alan bir memurun
ailesi için yaptığı gıda harcamasının,
maaşının %41,20’sini oluşturduğu
görülüyor” dedi. Zorunlu harcama
kalemlerinde yaşanan artışlara dikkat
çeken Kabayel şunları söyledi;
“Mübarek Ramazan ayını
idrak ettiğimiz şu günlerde
vatandaşlarımıza yapılan desteklerin
artması önemlidir.
Özellikle kamuda bayram
ikramiyesi alamayan tek kesim
olan memurlarımıza da bayram
ikramiyesi verilmesi bir nebze
olsun çalışanlarımızı rahatlatacaktır.
Pandemi döneminin yarattığı etki
nedeniyle zor durumda olan esnaf
ve serbest çalışanlara da can
suyu olacak bu önerimizin hayata
geçmesi zaruri olmuştur. Piyasaların
canlanması ülke ekonomisi için
önem arz etmektedir.
Yapılan araştırma sonuçlarına
göre, ortalama maaşının %65,22’sini
yalnızca gıda ve barınma
harcamalarına ayırmak zorunda
kalan memurların kayıpları telafi
edilmelidir. Yetkililerin özellikle
bayram ikramiyesi konusunda
göstereceği irade virüsün
doğuracağı sosyal ve ekonomik
sorunların çözümü için önemli bir
aşama olacaktır.”

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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OKUYAN BiR NESiL iÇiN

MÜCADELE EDiYOR

“Köyde Okuma Etkinliği” Yozgat’ta kabul
gördü. Gönüllü olarak sürdürülen etkinlikler
okullar için de bir fırsata dönüştü. Öğrencilerin
ilgisi de oldukça yüksek. Talepler de devam
ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Öğr. Gör. Ferhat
Oflezer ile birlikte 12 Nisan 2021 Pazartesi günü on
dördüncü etkinliği Sorgun’un Karalık’ta düzenledi.
Karalık Ortaokulu Müdürü Şuayip Çiftçi’nin daveti
üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, "Karalık'tan
da Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım" ve
"Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri" başlıkları
altında söyleşiler gerçekleştirildi. Akademisyenler
farklı sınıf düzeylerindeki öğrenci gruplarıyla
buluşarak bilim ve teknoloji okuryazarlığı
konularında temel düzeyde bilgiler paylaşarak,
merak uyandırmaya ve farkındalık oluşturmaya
çalıştılar. Kısa zaman içerisinde anasınıfından
sekizinci sınıfa kadar bütün öğrencilerle bir
araya gelerek onlarla sohbet eden Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, öğrencilerle göz teması
kurup, çocukları diyaloglara kattı. Çocuklara
sorular sorarak, bilime dönük merak ve ilgilerini
uyandırmaya çalıştı. Öğrencilerin kendilerini
serbestçe ifade edebilmeleri ve heyecanlarını
yenmeleri, canlı sohbetlere girmeleri onları
mutlu etti. Ziyaret esnasında öğrencilerin uçan
araba yapmak, vücuttaki ağrılardan hastalığın ne
olduğunu bilecek bir cihaz yapmak, tarla işlerini
yapabilen robot traktör yapmak, hayalet uçakları
da görebilen radar yapmak gibi hayallerini ifade
ettiği görüldü. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın
etkileşimli sohbetlerinden dolayı çocukların
çok sevindiği gözlendi. Öğretmenlerin yaptığı
değerlendirmelerde, etkinliğin faydalı olduğu
ifade edilerek, çocuklara yeni bakış açıları

kazandıran, onların ufkunu açan, bir amaç
belirleyip peşinden koşmaları gerektiğini ve
bunun için çaba harcamaları gerektiğini öğreten
eğlenceli bir gün olduğu belirtildi. Bir öğretmenin
öğrencilerin yapabildiklerine odaklanarak ve
onların yeteneklerine göre eğitim alabilmesi
yönünde çaba göstererek çocukların geleceğine
ışık tutabilecek konumda olduğu vurgulandı.
Öğr. Gör. Ferhat Oflezer de öğrencilere
teknoloji ile ilgili uygulamalardan örnekler
gösterdi. Sensör teknolojileri hakkında temel
bilgiler paylaştı. Öğrencilerin meraklı sorularına
cevaplar verdi. Teknolojiye ve güncel konulara
dönük merak uyandırdı. Çocukların heyecan
duyduğu uygulamaları ilgiyle izledikleri gözlendi.
Ayrıca öğretmenler için yapılan seminerde
ise proje fikri geliştirmeye dönük atölye
çalışması yaptırıldı. Teknik bilgiler paylaşılarak,
proje tabanlı çalışmaların önemine değinildi.
Köylerde öğrenci, okul ve topluma yönelik
projeler geliştirebilecekleri hatırlatılarak,
öğretmenlerin görev yaptığı köy okullarının
avantajlı yanlarından bahsedildi. Prof. Dr.
Mustafa Böyükata’nın başlattığı “Köyde Okuma

Etkinlikleri” için umut ve özgüven sağlama
bakımından etki bırakacak nitelikler taşıdığı ve
geliştirilerek devam ettirilmesinin yararlı olacağı
değerlendirilmektedir. Böylesi çalışmaların yol
gösterici olduğu, öğrencilerin gönlüne de hitap
ettiği, farkındalık oluşturduğu, rehberlik sağladığı,
düşünmeye sevk ettiği, canlılık kattığı, dayanışma
ve gönüllülük duygusunu uyandırdığı, değerleri
yaşatmaya katkı verdiği de beyan edilmektedir.
Karalık Köyünde gerçekleştirilen programda
eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde;
TÜBİTAK yayınlarından Meraklı Minik, Bilim
Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri, TRT Genel
Müdürlüğü yayınlarından TRT Çocuk Dergisi,
Türk Eczacıları Birliği’nin Gürbüz Eczanede
yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin
Safahat ve ilgili yayınları, Ulusal Ajans'ın tanıtım
materyalleri, eğitim materyalleri ve kitaplardan
oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından
dolayı, Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri,
Almanya'nın Augsburg şehrinden Göl Market
Sahipleri Hüseyin Gözlügöl ve ailesi, Şehit Şükrü
Ceylan'ın ailesi, Türk Eczacıları Birliği Genel
Sekreteri Eczacı Erman Üney ve Eczacı Mehmet
Ali Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Ali Delibaş, Yerköy’den öğretmen Neşe Oflaz,
BEYDER (Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği) Başkanı Aydoğan
Bilir, Pazarören Mezunlarından ve ODTÜ
Mezunlarından farklı meslek mensubu gönüllülere
de gıyabında teşekkür edildi. Okul Müdürü
Şuayip Çiftçi, “Faydalı bir etkinlik olduğunu
ifade ederek, davetlerine kabul edip fedakârlık
gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğr. Gör.
Ferhat Oflezer’e, okulum ve şahsım adına çok çok
teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi

SEMİHA
ARASBORA

Ayların Şahı
(Zincirli)
Yürekten getirilen kelime-i şehadet
Yaprak gibi günahı döker dolar saadet
En tatlı uykulardan daha tatlı olur ibadet
Ey mübarek gündüzün gecen her anın
güzel.
Güzel olan ne varsa nefis istila etti
İmrendi kandı kimi kiminin huyu betti
Yavaşça sokularak tevekkülü tüketti
Topla bizi sahurda ne olur kendine özel
Özelsin birleşir mümin olan insan çatında
Rahmet bereket dolu senin hakikatında
İyi ihya edenler abat Allah katında
Sana özen gösyeren girer cennette ezel
Ezeli sabır olan nihayette gülecek
Zikirler çekildikce kalbler huzur bulacak
Senle kazanılan huy ruhta daim kalacak
Sabır yoksa kalpler de yeşermez olur
gazel
Gazel olan vücuttan olmuştur zaten
cuda
Aras'ım ekmek gibi lazım iman vucuda
Fecr de nurdan hediye gönderir sana
Hüda
Mağfiret dolu bu ay geçmez gelişi güzel

ÇEDAŞ, ÇALIŞMA SAATLERiNi DÜZENLEDi
ÇEDAŞ işletme müdürlükleri
kısmı kapanma nedeniyle çalışma
saatlerini 08.00-17.00 olarak
düzenlediğini duyurdu.
Covid-19 salgınına karşı
Ramazan ayının ilk iki haftasında
kısmi kapanmaya gidilirken
sokağa çıkma kısıtlama saatleri de
19.00-05.00 olarak belirlendi. Yeni
önlemler çerçevesinde Çamlıbel
Elektrik Dağıtım A.Ş. de (ÇEDAŞ)
işletme müdürlüklerinin çalışma
saatlerini yeniden düzenledi. Buna
göre tüm işletme müdürlükleri
müşterilerine 8.00-12.30 ile 13.0017.00 saatleri arasında hizmet
verecek.
Çalışan ve müşteri sağlığı için
tüm tedbirler alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgınının Mart 2020’de
Türkiye’de de görülmesinin
hemen ardından acil eylem
planını devreye alan firma, bir
yandan müşterilerinin taleplerine
yanıt verirken hem müşterilerinin
hem de çalışanlarının sağlığını en
üst düzeyde korumayı hedefliyor.
Firma, Türkiye’yi de etkisi
altına alan Covid-19 salgınına
karşı çalışanları ve müşterilerinin
güvenliği için Dünya Sağlık
Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın
talimatlarını geçen yıldan bu yana
büyük bir özenle uygulamaya
devam ediyor. Sivas, Tokat ve
Yozgat’ta 1 milyondan fazla
aboneye elektrik dağıtım

hizmeti veren firma, çalışan ve
abonelerinin sağlığı için genel
müdürlük, tüm şirket binaları
ve işletme müdürlüklerinde
dezenfeksiyon çalışmalarını,
maske ve mesafe kurallarını taviz
vermeden uyguluyor.
Evde kal, işlemlerini evden yap
Sağlık için evde kalmanın
büyük önem taşıdığı bu dönemde
işletme müdürlüklerine gelmeden
ÇEDAŞ 186 mobil uygulaması,
0506 186 0 186 WhatsApp ihbar
hattı, www.cedas.com.tr web
sitesi, @CEDASDestek Twitter
hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi
üzerinden arıza, aydınlatma
ve diğer teknik işlemlerini
gerçekleştirme imkânı sunuyor.
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Belediye Başkanı Celal Köse, Avrupa Şampiyonu olan
Betül Zararsız'ı, ödüllendirmişti.

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.

okulunun iki sporcusu da katıldı. Her
iki sporcuda turnuvada madalyayı son
maç kaybetti.
Kick Boks İl Temsilcisi Yunus Avcı,
Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası
Kick Boks Avrupa Şampiyonasında
Akdağmadeni İlçe Halk Eğitim Merkezi
ve Akşam Sanat okulunun sporcuları
Samet Başkal ile Semih Gürbenç’in
katıldığını söyledi.
Avcı, “Semih ve Samet şampiyonada
iyi mücadele ettiler. Ancak her
iki sporcumuzda final maçında
kaybettiler. Samet Başkal 5. Oldu.
Semih derece elde edemedi. Ama her
iki sporcumuzda tecrübe kazandı. İkisi
de yetenekli sporcu. İnşallah ileride
de onlar şampiyonluklar yaşayacaklar”
diye konuştu.
ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK
Yozgat Belediyesi Bozokpor’un
sporcusu Betül Zararsız, Antalya’da
düzenlenen 6. Uluslararası Kick
Boks Avrupa Şampiyonasında hem
Yozgat’ı hem de ülkemizi temsil
edecek. Zararsız, Konya’da yapılacak
olan 5. İslami ülkeler arası Kick Boks
Şampiyonasında milli takım adına ringe
çıkacak. Murat KARATEKİN

19 HAFTA SONRA

GALiP GELDi
3. Lig 2. Grup 31. hafta
mücadelesinde Darıca
Gençlerbirliği sahasında
Yozgatspor’a 2-0 mağlup
oldu.
3. Lig 2. Grup 31.
hafta mücadelesinde
Yozgatspor 1959 FK, Darıca
Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Kırmızı-siyahlı takım
19 hafta sonra galibiyet
yüzü gördü. Darıca
Gençlerbirliğini 2-0 mağlup

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

Yozgat Belediyesi Bozokpor’un sporcusu Betül Zararsız,
Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Kick Boks Avrupa
Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştu. Zararsız, elde ettiği
bu başarı ile ilk kez Kick Boks Milli Takımının formasını giyecek.

Yozgat’tan kick boks branşında
milli takıma seçilen ilk sporcu olan
Betül Zararsız, Konya’da yapılacak
olan 5. İslami Ülkeler arası Kick Boks
Şampiyonasında hem ülkemizi hem de
Yozgat’ı temsil edecek.
Kick Boks İl Temsilcisi Yunus
Avcı, 5. İslami Ülkeler arası Kick
Boks Şampiyonasının bu yılın faaliyet
programında yer aldığını hatırlattı.
Avcı, “6. Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Avrupa Kupası
Şampiyonasında büyük başarılar elde
ettik. Bir sporcumuz şampiyon oldu,
diğer bir sporcumuz da üçüncü oldu.
Bu da bizleri çok mutlu etti.
Ayrıca sporcumuz Betül Zararsız
ilk kez milli takımın formasını giyecek.
Bu da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor,
gururlandırıyor.
İnşallah orada da sporcumuz
elinde geleni yapıp bizleri daha da
gururlandıracak” dedi.
DERECE MAÇINDA
KAYBETTİLER
Antalya’da düzenlenen 6.
Uluslararası Kick Boks Avrupa
Şampiyonasına Akdağmadeni İlçe
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat

twitter.com/CamlikGazetesi

eden Yozgatspor 1959 FK,
ligdeki üçüncü galibiyetini
aldı. Daha öne küme düşmesi
kesinleşen kırmızı-siyahlı
takım puananı 16'ya çıkardı.
Ligin ikinci yarısında
ilk galibiyetini alan
Yozgatspor 1959 FK, ligdeki
en son galibiyetini ligin ilk
yarısının 12'nci haftasında
Çengelköyspor karşısında
almıştı.
Murat KARATEKİN

Stat: Darıca İlçe
Hakemler: Emre Bulut xx, Eren Öksüzler xx, Serkan Öksüz xx,
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Mahmuthan Samet
Acar x, Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık x, Ahmet Özer xx, Selman
Sevinç x (Furkan Akın dk. 77 x), Onuray Köse x (Emre Alan dk. 46
xx), Yusuf Bildik x (Halil İbrahim Şagar dk. 74 x), Atakan Aybastı
x (Alperen Can dk. 87 ?), Fahrettin Bıyıklı xx, Nebi Tiryakioğlu x
(Faik Kartal Duran dk. 74 x)
Yozgatspor: Bilal Karataş xx, Yunus Emre Çubuker xxx, İsmail
Dinçer xx, Beytullah Ersoy x (Ebubekir Taşkıngül dk. 63 x), Selim
Öztürk xx, Boğtan Kızıltan xxx, Uğurcan Gülay xx, Cevatcan
Ekinci xx, Akın Arıcan x (Okan Özdilek dk. 61 x), Hamdi Tayfun
Yılmaz xx (Yiğitalp Kırcalı dk. 90+4 ?), Emir Akay xx
Goller: Yunus Emre Çabuker (dk. 36 pen.), Boğtan Kızıltan (dk.
74) (Yozgatspor)
Sarı Kartlar: Gürkan Hervenik, Selim Öztürk, Ebubekir Taşkıngül,
Bilal Karataş

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

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

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

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