İADE-I ZIYARETTE BULUNDU

21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Sayı:3080

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Yozgat İdare
Mahkemesi Başkanı
Şener Alparslan Zarıçlar,
kendisini ziyaret ederek
yeni görevinde başarılar
dileyen Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ'a
iade-i ziyarette bulundu.

2'DE

İki Kulübün Başkanından ortak açıklama

DOSTLUK MESAJI
GAZİLİK ÖMÜR BOYU

TAŞINACAK BİR ŞEREFTİR
Yozgat Şehir hastanesi Başhekimi
Mustafa Kozan, 19 Eylül Gaziler Günü
dolayısıyla Yozgat Şehit Aileleri ve
Gaziler Derneğini ziyaret etti. 2'DE

ÇİĞ SÜT TOPLAMA

VERDiLER
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcilerimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor Onursal
Başkanı Celal Köse ile Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, yeni sezon öncesinde dostluk
mesajı verdi. Her iki Başkan da yeni sezon öncesinde birbirlerine başarılar diledi.
İNCELEME YAPTILAR..

KALİTESİ İYİLEŞTİRİLECEK
Soğuk Zincir ile Çiğ Süt Toplama
Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Eğitim
Toplantısı yapıldı.
Yozgat Tarım İl Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Yozgat Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan
“Soğuk Zincir ile Çiğ Süt Toplama
Kalitesinin İyileştirilmesi” Projesi ORAN
Kalkınma Ajansına sunulmuş ve projenin
kabul edilmesiyle birlikte proje yürürlüğe
girdi.
Proje kapsamında 50 adet 300 litre
kapasitede süt soğutma tankı proje
uygulanan bölgelerdeki yetiştiricilere
teslim edilecek. >>> 2. SAYFADA

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye
Başkanı ve Yozgat Belediye Bozokspor Başkanı
Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk,
Alay Komutanı Albay Halil Başer, Gençlik ve
Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgatspor 1959
FK Başkanı Kazım Arslan ile birlikte 20222023 Sezonu öncesi Spor Güvenlik toplantısı
sonrasında dış saha da incelemelerde bulundu.
Stat incelemesi sonrasında açıklama yapan
Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, 2
Ekim itibariyle yeni sezon başlayacaklarını
söyledi. >>> 8'DE

STADYUM BU SEZONA YETiŞMEYECEK!
Yozgat Valisi Ziya Polat
yapımı devam eden Yozgat
Stadyumunda incelemelerde
bulundu.
İnceleme sonrasında
açıklamalarda bulunan Vali
Ziya Polat, daha önceki
açıklamalarda 29 Ekim tarihinde
bitirilecek olan Stat inşaatının iş
artışı dolayısıyla bahar ayında
biteceğini söyledi. 8'DE

5 MILYON ERKEĞE

FARKINDALIK FAALIYETI
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
5 milyon erkeğe farkındalık eğitimlerine
devam ediyor. >>> 5'TE

BİR GÜL BAHÇESİNİ DAHA HİZMETE ALDIK
Yozgat’ın Sorgun İlçe
Müftüsü Mustafa Kayış,
Ahmet Efendi Mahallesi’nde

beşinci müstakil 4-6 yaş Kur’an
Kursunun hizmete açıldığını
söyledi. >>> 4'TE

YENi
SEZON
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yozgatspor Masterler takımı
hazırlıklarını Sorgun Masterler
ve çeşitli takımlarla maç yapıp
sezonun açılışını beklemeye
başladı. >>> 8'DE

HASTA YAKINLARI İLE

BİR ARAYA GELDİ

Türkiye’nin ilk ilk Şehir Hastanesi olan
Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye’de yine bir ilki
daha hayata geçirdi. >>> 4. SAYFADA

DERNEK ÜYELERİ İLE

BİR ARAYA GELDİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
Hakkı Yurtlu, Yozgat Tüketici
Koruma Derneğini ziyaret etti.

6'DA

KALİTE EĞİTİMLERİ

BASLADI
Yozgat Bozok Üniversitesinde
kalite yönetim sistemi
kapsamında eğitimler verilmeye
başladı. Kalite Yönetimi Sistem
kapsamında, Eğitim-öğretim
ve araştırma faaliyetlerinde
verimliliği arttırmak amacıyla
Yozgat Bozok Üniversitesi
personeline “TS EN ISO

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Eğitim Programı” düzenlendi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve
Kültür Merkezi’nde ve dört gün
sürecek eğitimlerde Dr. Aysel
Engin tarafından Kalite Yönetim
Sistemi standardının temel
şartlarını anlattı.
>>> 3. Sayfada
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Yaratılanı Hoş Gör Yaradandan Ötürü ?
Türk Milletinin ruhunda düşmanlık, kin,
nefret, vahşet yoktur,
kardeşlik ve sevgi- saygı vardır. Müslüman:
“Yaratılanı hoş görür,
Yaratandan ötürü” gerçeğini kabullenir. Mümin
bir kişi, muhabbet fedaisidir. Kine öfkeye ve
husumete vakti yoktur.
Sevgi müminin sermayesidir. Hayata sevgiyle
bakar, kardeşine sevgiyle yanaşır, tüm yaratılana sevgi taşır, “Yüce
Allah’ın kulları ve yarattıklarıdır” diye...
Bize ne oluyor da basit ve
önemsiz meseleleri bahane
ederek insanı-kardeşimizi öldürüyoruz, Topluma nefret ve
düşmanlık tohumları saçıyoruz.
Bizi Yaratan Yüce Allah sebebi ne olursa olsun bir insanı,
bir kardeşini öldürme yetkisini
kimseye vermediği halde bir
kardeşimizi katlediyor ve insan
katili oluyoruz?. Adaleti devlet
tesis eder, suçlunun cezasını da
devlet verir. Kişinin böyle bir

yetkisi yoktur!..
İslam, terörü lanetlemiş, anarşiyi
ve fitneyi en kötü
bir olay olarak
nitelemiştir. Yüce
Allah, her türlü
terör, zulüm ve
ihaneti- adam öldürmeyi yasaklar;
her türlü anarşiye,
bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar.
İslam dini, adaleti
yeryüzüne tesis etmek, azgın nefislerin tahakküm ve etkisini kırmak
ve insan vicdanını uyumlu hale
getirmek için Cenab’ı Allah
tarafından gönderilmiş ilahi bir
nizamdır.
Peygamber Efendimizin tavsiyesidir: “Fitneden kaçının !
Çünkü o esnada dil, kılıç darbesi gibidir.” (İbn-i Mace, Fiten,24
) “Şurası muhakkak ki, bir fitne,
bir ayrılık ve bir ihtilaf olacak.
Bu durum gelince Uhud’a kılıcınla git! Kırılıncaya kadar onu
taşa çal. Sonra evinde otur.
Hatta sana günahkar bir el veya

AHMET
SARGIN

ölüm gelinceye kadar (evinden
çıkma)” (İbn-i Mace, Fiten, 24)
“Kıyametten hemen önce
karanlık gecelerin parçaları gibi
fitneler var:
“O fitnede oturan, ayakta
durandan hayırlıdır. yürüyen
koşandan hayırlıdır. Öyleyse
yaylarınızı kırın, kirişlerinizi
parçalayın, kılıçlarınızı da taşa
vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hz. Adem’in iki oğlundan hayırlısı olsun(ölen olsun,
öldüren değil ) ( Ebu Davut,
Fiten 2, Tirmizi, Fiten 33)
İnsan oğlunun yer yüzünde
işleyebileceği en büyük günah
şirktir, Allah'a eş ve ortak koşmaktır. Şirk'ten sonra ikinci dereceyi alan günah ise: masum
bir insanı öldürmek, kardeşinin
canına kıymaktır. Kendi kendine
uydurduğu haksız ve lüzumsuz
bahanelerle bir insanı öldürüp
canına kıymak. Bu Allah indinde
o kadar büyük günah, o kadar
dehşetli bir vebaldir ki, sanki
öldürdüğü tek kişi değil bütün
bir insanlıktır...
Rabbimiz, kardeşini öldüren
bir kişiye şöyle buyurmaktadır:

"- Kim bir insanı (suçsuz yere)
öldürürse, sanki bütün insanları
öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz
bir insanı ölümden kurtarırsa,
sanki bütün insanları ölümden
kurtarmış gibidir!.."(Maide Süresi Ayet:32)
İnsan kâinatın hakimi ve yaratılmışların en şereflisidir. Yeryüzünde görebildiğimiz her şey
insan için yaratılmıştır. "İnsan"
denilen canlı varsa, kâinatın
anlam ve hikmeti vardır. İnsanı
çekip aldığınız vakit varlık âlemi
anlamsız kalır. . .Yüce Yaratan
için de insan anlamlı ve kutsal
bir varlık olup insanın kendisini
yaratan Rabbine karşı görev ve
sorumlulukları vardır.
Peygamber Efendimiz yine
bu konuda şöyle buyuruyor:
“Eğer bir mü'minin kanını dökmeye (sema) ve (yer) halkının
hepsi de iştirak etse, Allah onların hepsini de o kanı dökülen
tek masum mü'minin hakkını
korumak için yüzüstü Cehennemine sürer! (Atar)” (Tirmizi)
Yüce dinimiz, katili böyle korkunç günahkar gördüğü
gibi, öldürmeye azmettireni de
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günaha ortak görür. Sebep olup
hazırlayan, kuvvet verip teşvikte bulunan hakkında da Resul-i
Ekrem Efendimiz'in ikazı şudur:"- Bir adam, bir Müslümanın ölümüne bir tek kelimeyle
yardım etse, kıyamette alnına
şöyle yazılır:- Bu adamın Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir!"
“Sizden birisi, kardeşine
karşı silahını işaret için de olsa
yöneltmesin. Çünkü melekler
kardeşine karşı silahını yöneltenlere beddua ederler, lanete
layık görürler.”
İnsan ölümlü varlıktır sonunda Cenab’ı Allah’ın huzuruna
gelecek bunun hesabını verecektir! Bizim asla: adam öldürme gibi bir yetkimiz yoktur.
Ne garip ki; sudan bahanelerle
adam öldürme artmış aramıza
fitne fesat tohumları ekilmiştir.
Biz İslama ve Müslümanlığa
yeniden dönmek zorundayız!” Yoksa insan için sonuç iki
cihanda da hüsrana uğramak
olacaktır !.. Kardeşçe yaşamayı becerebilen onurlu insanlara
selam olsun!

KALİTESİ İYİLEŞTİRİLECEK
Soğuk Zincir ile Çiğ Süt Toplama Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi” Eğitim Toplantısı yapıldı.
Yozgat Tarım İl Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Yozgat Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan
“Soğuk Zincir ile Çiğ Süt Toplama Kalitesinin
İyileştirilmesi” Projesi ORAN Kalkınma Ajansına
sunulmuş ve projenin kabul edilmesiyle birlikte
proje yürürlüğe girdi.
Proje kapsamında 50 adet 300 litre
kapasitede süt soğutma tankı proje uygulanan
bölgelerdeki yetiştiricilere teslim edilecek.
Eğitim programının açılış konuşmasını
yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju
Özkaya, Hayvancılık işletmelerinde sütün
ekonomik olarak en büyük getiri kaynağı
olduğunu, işletmede sütün pazarlanmasından
gelir elde edilebiliyorsa ancak karlılıktan
bahsedilebileceğini, bu nedenle sağlıklı
ve kaliteli süt üretim ve pazarlama ağını
kurmuş illerde hayvancılığın rantabl olarak
yapılabileceğini, bu amaçla da bu projeyi

gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özkaya, “Projenin sürdürülebilir olması
anlamında ilimiz hayvancılığına önemli
katkıları olacak. Proje ile ilimizin hem damızlık
büyükbaş hayvan varlığının artırılmasında
hem de hayvansal üretim artışına paralel
olarak ekonomik anlamda ciddi bir canlanma

sağlayacak. Hayvan varlığında görülecek
artışın yem bitkisi ekilişlerine de yansıyacak.
İlimizde yıllık ortalama 44 bin ton civarında
sütün soğutulmuş süt olarak pazarlandığını, bu
tarz projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte
pazarlanan soğutulmuş süt miktarının da
katlanarak artacak” diye konuştu.

İADE-I
ZiYARETTE
BULUNDU

Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı
Şener Alparslan Zarıçlar, kendisini
ziyaret ederek yeni görevinde
başarılar dileyen Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ'a iade-i ziyarette
bulundu.
Yozgat Bozok Üniversitesinden
yapılan açıklamada, "Yozgat İdare
Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan
Zarıçlar Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet
Karadağ’a iade-i ziyarette bulundu.
Rektörlük makamında
gerçekleşen görüşmede
Rektörümüz Prof . Dr. Ahmet
Karadağ, Yozgat İdare Mahkemesi
Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar’a
nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederek yeni görevinde
başarılar diledi" ifadelerine yer
verildi. Murat KARATEKİN
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Yozgat Çamlık Gazetesi
Basın Konseyi üyesidir.
Gazetemiz basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.652
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.708

DOLAR

Alış: 16.09
18.26
12.23
Satış: 16.38
12.36
18.32

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

20/9
7/2
20/5
6/1
24/9
3/-2
28/12
2/-4

LEYLA ECZANESİ
ECZANESI
DAMLA
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI

AŞAĞINOHUTLU MAH.

Kentpark girişi Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yoluSOKAK
Yimpaş
Mah. Hüzni
Avm
HÜZNİ
Koleji
karşısı
No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
NO:45/A

TELEFON:
502 66 99
5020354
66 99

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 18.43
13.82
18.17
Satış: 13.99
18.57
18.53

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

29/11
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:47
06:11 06:13
07:40 12:42
12:37 16:14
15:02 19:01
17:23 20:21
18:47

GAZİLİK ÖMÜR BOYU TAŞINACAK BİR ŞEREFTİR
Yozgat Şehir hastanesi Başhekimi Mustafa
Kozan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yozgat
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.
Yapılan ziyarette dernek başkanı Gökay
Açıkgöz’ün ve dernek üyelerinin Gaziler Günü’nü
kutlayan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi
Kozan, “Vatanımız uğruna kendilerini siper eden,
milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesi için
canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı saygıyla
minnetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlıklı bir
ömür, ahirete irtihal rahmet diliyorum” dedi.
Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği
başkanı Gökay Açıkgöz ise, ziyaretten dolayı
Başhekim Kozan’a teşekkür etti.
Kadir GÖRGÜLÜ

KALİTE EĞİTİMLERİ

BASLADI
ÖĞRETMENLERE
DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Öğretmenlere "Temel
Eğitimde Demokrasi Kültürünün
Güçlendirilmesi" Eğitimi Verildi
Temel Eğitimde Demokrasi
Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi"
kapsamında Yozgat'ta "Temel
Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"
kapsamında yer alan okullarda
görev yapan öğretmenlere yönelik
eğitim programı düzenlendi.

Yozgat Millî Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesinde
gerçekleştirilen eğitimlere 9
okuldan 145 öğretmen katıldı.
Demokratik Kültür Yetkinlikleri"
konusunda bilgi ve becerilerinin
artırılması amacıyla düzenlenen 16
saatlik hizmet içi eğitimler, daha
önce "Temel Eğitimde Demokrasi

Kültürünün Güçlendirilmesi
Projesi" eğitici eğitimlerini alan
13 eğitmen tarafından verildi.
Yozgat İl milli Eğitim Müdürü Yusuf
Yazıcı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim
Yılında Yozgat'ın da aralarında
bulunduğu 10 pilot ilde, Avrupa
Birliği ve Avrupa Konseyi ortak
finansmanı ile başlatılan "Temel
Eğitimde Demokrasi Kültürünün
Güçlendirilmesi Projesi" pilot
okullarda uygulandığını söyledi.
Yazıcı, “Proje; 2022-2023 EğitimÖğretim Yılı öncesinde ise "Temel
Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"
kapsamında bulunan okullarda
görev yapan öğretmenlere yönelik
uygulandı. Proje ile evrensel temel
değerlerin yanı sıra temel hak ve
özgürlükleri içine alan demokratik
bir okul kültürünü eğitim sistemine
yerleştirilmesi ve toplumun
genelinde demokratik kültür
uygulamalarının güçlendirmesi
hedefleniyor. Eğitime katkı ve
katılım sağlayan herkese teşekkür
ederiz” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesinde
kalite yönetim sistemi kapsamında
eğitimler verilmeye başladı.
Kalite Yönetimi Sistem
kapsamında, Eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetlerinde verimliliği
arttırmak amacıyla Yozgat Bozok
Üniversitesi personeline “TS EN
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Eğitim Programı”
düzenlendi.
2018 yılından beri
üniversitemizin tüm birimlerinde
uygulanan Kalite Yönetim Sistemi
standartlarına yönelik bilgi
tazelemek amacıyla yapılan
eğitimlere Rektör Yardımcısı Prof.

Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter
Prof. Dr. Uğur Kölemen, üniversite
kalite komisyonu üyeleri, akademik
birim sekreterleri, idari birim
temsilcileri katıldı.
Erdoğan Akdağ Kongre ve
Kültür Merkezi’nde ve dört gün
sürecek eğitimlerde Dr. Aysel
Engin tarafından Kalite Yönetim
Sistemi standardının temel şartları,
uygulamaya yönelik örneklerin
paylaşılması ve pratik çalışmaların
yapılma süreçleri ele alınacak.
Eğitimler Erdoğan Akdağ
Kongre ve Kültür merkezi
Çapanoğlu Salonu’nda Cuma
gününe kadar devam edecek.

GÜNCEL

21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir
Bir yıllık çalışmaokuyucularımız için
nın sonunda nihayet
büyük bir boşluğu dol“Sağlık Bilimleri Açıduracağına eminim.
sından Kenevir” kita3 Bölüm olan kitabımız Çukurova Nobel
bımızda birinci bölüTıp Kitapevi tarafından
münde temel kavrambasıldı ve piyasada ki
lar ele alındı, özellikle
yerini aldı.
de kannabinoidlerin
Sadece Bozok Ünibiyolojik özelliklerinversitesi Sağlık Bilimden bahsedildi, biyoleri Alanında çalışan
kimyası ve farmakohocalarımız ile uzun ve
lojisi incelendi, kanser
zahmetli bir çalışmawww.hamditemel.com.tr çalışmaları irdelendi.
mızın emeği idi bu.
2. Bölümde keneviYoğunduk, buna rağmen
rin kullanım alanlarından detayçalıştık, yorulduk ama sonunda
lı bahsedildi. İnanılmaz derebaşardık işte.
cede çok eski tarihten bu yana
Her hafta odamda Kenevir
çok kullanım alanlarına sahip
kitabı ile ilgili toplantılar düzen- olduğunu görüyoruz, keyifle
ledik, eğer kalabalık isek seokuyabilirsiniz.
miner odasına geçerek değer3. Bölüm ise tamamen kenelendirmelerimizi düzenli olarak
virin klinik çalışmaları ele alındı.
yaptık. Ya da Whats up gruKulak Burun Boğaz hastalıkları,
bundan her gün kitap ile ilgili
hipertansiyon, kardiyovasküler
tartışmalarımızı ve önerilerimizi sistemlerdeki yeri, otizm spektdile getirdik
rum bozuklukları, psikiyatride
Kenevirin klinik boyutunun
kullanım alanları, bağımlılık,
ön plana çıktığı bu eser ile Türtoksisitesi, akut intoksikasyonu,
kiye’de sağlık bilimleri alanında
gastrointestinal sistem üzeri-

PROF. DR HAMDİ
TEMEL

ne etkisi, gebelikte kullanımı,
obezite, nefroloji, dermatolojideki kullanımı, kemik metabolizma üzerine etkileri, ağrı
tedavilerdeki kullanımı, migren,
epilepsi, Alzheimer hastalıkları,
uyku, solunumsal hastalıkları,
göz hastalıkları, ölümler, Diş
Hekimliğinde kullanımı gibi çok
farklı konular işlendi.
Kitabı baştan sona okuduğunuz zaman Kenevir ile ilgili sağlık alanına yönelik 2000’e yakın
çalışmaların okunup incelendiğini görmeniz ile bilim dünya-

sına ne kadar katkı verdiğini
anlayacaksınız. Alıntı ise yüzde
4 civarı. Buda gösteriyor ki bu
alanda Türkiye’deki Türkçe kaynak sayısı oldukça sınırlı. .
Editör olarak beraber yer
aldığımız Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
KARADAĞ hocanın özverili bir
şekilde bu kadar iş yoğunluğu
arasında kitabı satır satır okuyup düzeltmelerini yapması,
Bozok Üniversitesinde Kenevir
Endüstrisi konusunda “Bölgesel
Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma”

sorumluluğu ile sürdürülen
çalışmalara yön vermesi ve ARGE çalışmalarına katkı sağlaması üniversitemiz adına çok
önemlidir ve bu kitaptaki emekleri için çok teşekkür ederim.
Ayrıca, Kenevir Araştırmalar
Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz’a, dekanlarımıza ve
özellikle de özverili çalışmaları
ile bölüm yazarlığı yapan hocalarımıza verdikleri katkılardan
dolayı kitabın editörü olarak
şükranlarımı arz ederim.

BİR GÜL BAHÇESİNİ DAHA HİZMETE ALDIK
Yozgat’ın Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa
Kayış, Ahmet Efendi Mahallesi’nde
beşinci müstakil 4-6 yaş Kur’an Kursunun
hizmete açıldığını söyledi.
Kayış, “Sorgun İlçe Müftülüğü Ahmet
Efendi Mahallesinde Ravza Camiinin
yanında bugün beşinci müstakil 4-6
yaş Kuran Kursunu hayırseverlerin
ve vatandaşların katılımıyla hizmete
açtık. Altı sınıflı 120 öğrenci kapasiteli
bu eğitim yuvası artık yavrularımızın
hizmetinde. Bu kursumuzun yarısını
yaptırarak bizlere büyük katkı sağlayan
Hayırsever Avni İpek kardeşimize ve
diğer hayırseverlerimize çok teşekkür
ediyoruz” dedi.
Çocuklarını Kur’an Kurslarına
yazdıran velilere de teşekkür eden Kayış,
“ Şu anda öğrenci sayısı 75 civarında.
Sorgun halkımızdan bu kursumuzu
ve diğer 4-6 Yaş Kuran Kurslarımızı
tam kapasite doldurmalarını ve bu
kursumuza sahip çıkmalarını bekliyoruz.
Sorgun’umuza hayırlı uğurlu olsun" diye
konuştu.

KAYSERI ŞEKER BOĞAZLIYAN’A
AMBALAJ FABRIKASI YAPACAK

ÇAY SAATiNE

YOĞUN iLGi
Yozgat Şehir Hastanesi başhekimi Mustafa
Kozan tarafından başlatılan çay saati programı
aralıksız devam ediyor.
Başhekim Mustafa Kozan, bu hafta çay
saati programı için makamında İdari ve Mali
İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan,
Kamu Özel İşbirliği Birimi, Vezne Birimi ve
Bilgi İşlem Birimi çalışanlarımızı ağırladı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa
Kozan, Çalışanların daha kaliteli bir hizmet
verebilmeleri ve çalışmalarını daha rahat bir
ortamda sağlamak için çay saati progmaı
düzenlediklerini söyledi.

Kozan, “Elimizden geldiği kadarıyla
personel mutluluğunu düşünmek istiyorum.
Sizlerin mutluluğu yönünde hareket ediyoruz.
Sizlerle sürekli görüşüyoruz ama birim
ve hastane ile alakalı durumlarda sizlerle
çay içip onları da duymak istiyorum. Bu
görüşmeler bizlerin bakış açımızı değiştiriyor.
Çünkü her personelin farklı bir bakış açısı
oluyor” diye konuştu.
Çay Saati Programına katılan çalışanlar
ise samimi bir ortamda Başhekim Mustafa
Kozan’a istek, önerilerini ve teşekkürlerini
iletti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne
yapılması planlanan yatırımla ilgili Boğazlıyan
Belediye Başkanı Gökhan Coşar’la protokol
imzaladı. Başkan Akay, 12 bin metrekare
alan üzerine yapılacak ambalaj fabrikasının
2023’te tamamlanarak üretime geçmesini
arzuladıklarını müjdeledi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bir
kez daha Boğazlıyan’a gelen Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Boğazlıyan Belediyesi’ni ziyaret
etti.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve
encümenler tarafından karşılanan Akay,
Başkan Coşar’la bir süre sohbet etti. Başkan
Coşar’ın ilçede yapmış olduğu hizmet ve
yatırımların Boğazlıyan’ın gelişiminde ve
kalkınmasında büyük ivmeler yaşadığına
vurgu yapan Akay, Kayseri Şeker’in de Fuat
Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacağı
yatırımı bir an önce faaliyete geçireceklerini
müjdeledi.
Başkan Coşar’ın özverili gayretleri
ve girişimleri sonucu kurulan Fuat Oktay
Organize Sanayi Bölgesi’nden Kayseri Şeker

olarak 12 bin metrekare arsa tahsisinin
yapıldığını ifade eden Başkan Akay, Başkan
Gökhan Coşar’la protokol imzaladı.
Ambalaj sektöründe üretim yapacak
fabrikanın temelini en kısa sürede atmayı
planladıklarını ifade eden Başkan Hüseyin
Akay, “Allah nasip ederse 2023 Haziran ayında
faaliyete geçmesini arzuluyoruz. İlçemize ve
bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın
yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar
yaptığı açıklamada, “Fuat Oktay Organize
Sanayi Bölgemizde 12 bin metrekare alan
üzerine ambalaj sektöründe yatırım yapmaya
hazırlanan Kayseri Şeker ile protokol
imzaladık” dedi.
Coşar, “İlçemizin üretim, istihdam
kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak
önemli yatırımın Boğazlıyan’a ve Kayseri
Şeker Fabrikası’na hayırlı olmasını diliyor;
nazik ziyaretleri ve bu yönde attıkları adım için
teşekkür ediyorum.
Yatırım üretim istihdam için harekete geçen
herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz”
şeklinde konuştu.
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İşaret
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adı
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Yansız,
tarafsız

Bayağı

Bir nota
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yapmak
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sporu

Delil
Masrafı
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figür
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oyuncağı
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Elmadağ
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başkanı
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üzüm
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Rusya'da
bir ırmak

Dişi at

Tarım
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Doymak
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İlave
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İçi boş,
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bir bölge
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Tutacak
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Aşı
boyası
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vapuru

Genişlik

Gelir
getiren
mülk

Koyun
yavrusu

Tümör
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başı
Aygır
deposu

Valide

Dar
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Satrançta
bir taş

Kuruntu

Bir göz
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Tavır,
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boz deve
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Tatlı bir
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İlkel bir
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Üye
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Bir para
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Yaşlı
kurt

Tümü,
hepsi
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algınlığı

Tez,
iddia

Yakın
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birdenbire

Törpü

Bir çiçek
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zavallı

Bir
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üslubu

Ata

Kurşun

Kazanç,
menfaat

Kura
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CHP
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Özsever

Leylak
rengi

Sıvı
safra

Ankara'
nın bir
ilçesi

Yalancı
safran

Yemek

Istırap
İflas

Fiyat
artırma

Güzel
koku

Bir
ilimiz

Yozgat'ta
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atmak
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İlk sayı
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darlığı

Askeri
yönetim

Kural
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Etkin
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konfederasyonu genel
başkanı
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İyi,
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5 MILYON ERKEĞE

FARKINDALIK FAALIYETI
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri 5 milyon erkeğe farkındalık
eğitimlerine devam ediyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılan açıklamada, Yozgat
İl Jandarma Komutanlığı/ Aile İçi
Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım
Amirliğince Merkez ilçe sorumluluk

bölgesinde bulunan Osmanpaşa ve
Sarininören Köylerindeki Kahvehanede
düzenlenen faaliyetlerde (68) vatandaşa
kadına yönelik şiddetle mücadelede 5
milyon erkeğe farkındalık oluşturmak
için #Kadına El Kalkamaz mottosuyla
bilgilendirme faaliyeti yapıldığını
belirtti.
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Gaziler Günü 19 Eylül -1
"Gaziler, yaşayan
anıtlardır." Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"...Savaş zaruri
ve hayati olmalıdır...
Milleti savaşa götürünce, vicdanımda
acı duymamalıyım.
Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceği
diye savaşa girebiliriz. lâkin ,millet hayatı tehlikeye maruz
kalmadıkça; savaş,
bir cinayettir." Mustafa Kemal
Atatürk
1915 'de milletimiz, hayatı
tehlikeye düştüğü için kaçınılmaz olarak yapılan Çanakkale
Savaşı, milletimizin kaderini ve
tarihin gidişini değiştirmiştir .
Ülkemize bağımsızlık getiren
ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan Çanakkale Savaşı
yıl dönümlerinde, bütün dünya
ülke temsilcilerinin katılımıyla "
Barışı Getiren Savaş " olarak
anılması çok anlamlı olacak ve
bütün dünyayı ortak bir tema
üzerinde gönül ve işbirliğine
götürecektir.

Bir açık hava
müzesi durumunda
olan , savaşın geçtiği
kutsal tarihi mekânları " BARIŞ GETİREN
SAVAŞ MÜZESİ" olarak düzenlemek çok
yerinde ve etkili bir
ulusal hizmet olarak
değerlendirilecektir.
"... Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana
ben gidiyom düşmana
karşı ..." dizeleri ile
başlayan.ülkemiz ve dünya tarihine altın sayfa olarak geçen,
gurur kaynağımız,emperyalizmi
mezara gömen efsane Çanakkale Destanı , 2015 yılında 100.
yaşını tamamladı.Nice yüzyıllar
unutulmayacak. Hafızalarda,
gönüllerde, ruhumuzda, ve benliğimizde hep yaşayacaktır.
İngilizler ve Fransızlar
çıkar birliği yaparak Osmanlı
başkenti İstanbul'u ele geçirmek niyetinde idiler. Çanakkale
Boğazından gemilerini rahatlıkla
Karadenize geçirmek istiyorlardı.Bütün güçleri ile boğaz
girişini ateş altında tutarak 18

YAHYA
AKSOY

Mart 1915'te su üstü ve su altı
muharebe gemileriyle taarruza geçtiler. Boğaz girişinde
bir kısım gemileri batırıldı ve
bir kısmı da kullanılamaz gale
getirildi. Çok sayıda ölü verdiler
ve 18 Mart boğaz muharebesi
Türklerin kesin zaferi ile sonuçlandı.
Deniz yoluyla boğazı aşamayacağını anlayan emperyalistler, kendi yanlarına aldıkları
paralı yabancı askeri güçlerle
birlikte Gelibolu Yarımadası'na
çıkarak ,karadan boğazı savunan tabyaları susturmak istediler. Bu harekât için askerlerini
ve donanma sayılarını artırarak en üst seviyeye çıkardılar.
Topraklarımızda sarsılmaz bir
iman ve iradeyle karşılaştılar.
Anadolu yakasında Seddülbahir , Arıburnu ve Kumkale
bölgelerine çıkarma yaptılar.
Aylarca süren kara muharebelerinde sonuç alamadılar. Anafartalar Grup Komutanı Albay
Mustafa Kemal'in askeri birlikleri ile yaptığı olağüstü savunma karşısında arkalarında
binlerce ölü bırakarak bölgeyi

terk ettiler.
Türklerin zaferi ile sonuçlanan Çanakkale Muharebeleri'ne yaklaşık 500.000 kişi
ile katılan Türk askerlerinden
sonuçta; 57.000 şehit, 21.000
hastalıktan ölüm,10.000 kayıp,
100.000 yaralı,64.000'i hasta
olmak üzere 252.000 zayiat
verilmiştir.
Gaziler için madalya:"işbu
madalya sihibine(gaziye) devlet
memurlerı,askerler ve bütün
zabıta vesaire tarfından özel
hörmet ve saygıda bulunulacaktır."İMK-20 Kasım 1920-Mad:10
Türkiye Muharip Gaziler
Derneği yıllardır yaptığı anlamlı
çalışmaları,kalıcı uygulamaları,
belgelere dayalı yayınları ve 19
Eylül Gaziler Günü etkinlikleri
ile gazilerimizin manevi hatıralarını yaşatmakta ve bu konuda
yazılmış eserler ve çekilmiş belgeseller de ulusal bilince katkılar sağlamaktadır.
İngiliz , Fransızlar ve onların
maşaları, 500.000 kişi ile katıldıkları muharebeyi 252.000
kişi zayiat vererek , yarımadayı arkalarına bakmadan ter-

kettiler. Çanakkale'yi geçilmez
yapan ve 18 Mart 1915 'de zafere ulaşan , komutan Mustafa
Kemal başta olmak üzere, 215
kilo ağırlığındaki top mermisini
sırtlayarak,topun namlusuna
süren efsane kahraman Seyit
Onbaşı'yı, yüzbaşı Sırrı Beyi,
Akbaş Şehitlerini, 57. Piyade
Alayı şehitlerini , kınalı Hasanları,dedelerimizi ve yüzlerce
liseli, üniversiteli şehitlerimizi
unutmadan rahmetle, gazilerimizi minnetle ve saygı ile anıyoruz. "Toprak, uğrunda ölen
varsa vatandır" diyerek sonsuza
dek anacağız.
kınalı Hasanların,Seyit onbaşıların,isimsiz yüzbaşıların, liseli
ve üniversiteli öğrencilerimizin vatan için ateş ve barutla
yoğrulan Gelibolu Yarımadası
topraklarında,Anafartalarda,
Çanakkale sularında can verdikleri , Türkiye'nin kaderini belirleyen "Çanakkale geçilmez"
sözünü tarihe altın harflerle
yazdıkları gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmış
oluyordu.
DEVAMI YARIN

YORGANCILIK MESLEĞINI

YAŞATMAK IÇIN ÇALIŞIYOR
Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan el işlemesi yorgancılığı yaşatmaya çalışan
61 yaşındaki Hanifi Özenç, azalan talebe rağmen mesleğinden vazgeçmiyor.
Özenç, el emeği göz nuru yorganları geçmişten bugünlere taşıyor.
Yozgat’ta unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık
mesleğinin son temsilcilerinden olan 61
yaşındaki Hanifi Özenç, Ankara’da yorgancılık
işi ile uğraşan ağabeyinin yanında 13 yaşında
çırak olarak işe başladı. Çıraklık sürecinin
ardından uzun yıllar kalfalık yapan Özenç,
27 yaşında kendi iş yerini açtı ve eşi ile
çocuklarıyla birlikte yorgancılık mesleğini
sürdürdü. Kendi imkanlarıyla emekli olduktan
sonra memleketi Yozgat’a dönerek son 7 yıldır
burada yorgancılık mesleğini icra eden Özenç,
azalan talebe rağmen dükkanında mesleğini
yaşatmak için mücadele veriyor.
Birbirinden farklı renkleri, bin bir çeşit
desenleri işlediği yorganlara vatandaşların artık
eskisi kadar rağbet göstermediğini belirten
yorgan ustası Özenç, yorgancılık mesleğinde
artık çırak yetişmediğini ve mesleğin son
temsilcilerinin kendileri olduğunu söyledi.
“ÇIRAĞIN, KALFANIN, PATRONUN
YAPACAĞI IŞI DE BIZ YAPIYORUZ”
Yarım asırdır yorgancılık ile uğraştığını
söyleyen Hanifi Özenç, “Mesleğimizin maddi
geliri çok düşük. Mesleğimiz gelin olacak
kızların çeyizlerini süslüyordu ama artık
kızlarımız buna rağbet göstermiyor. O yüzden
mesleğimize rağbet olmadığı için gelirimiz çok
düşük. Yazın çalışıyoruz kışın boş geçiriyoruz.

Kışın pek fazla iş olmuyor. Meslek bu şekilde
gittikçe yok oluyor. Çırak bulamıyoruz, çırak
bulamadığımız için kalfa yetiştiremiyoruz.
Çırağın, kalfanın, patronun, ustanın yapacağı

işin hepsini biz tek başımıza yapıyoruz. O
yüzden de zorlanıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş
çokta rağbet görmeyen bir meslek, gittikçe
bitiyor mesleğimiz. Zaten bu işi bırakan ya

tansiyon ya da kalp hastası oluyor. Tozu kılı çok
olan bir iş o yüzden hastalanıyoruz, 50 yaşından
sonra çok fazla yapamıyoruz bu işi. Yapsak da
çok fazla verimli olmuyor. Bu işe heves eden
yetişen yok. O nedenle kaybolmaya yüz tutmuş
bir meslek.” dedi.
“YAZIN KAZANDIĞIMIZLA KIŞI
GEÇIRIYORUZ”
Yaz sezonunda işlerin yoğun olduğunu da
belirten Özenç, “Genelde bizim işimiz yünle
olduğu için yünün temizlenmesi, yıkanması yaz
sezonunda sıcak havalarda oluyor. Yozgat’ta
bizim iş yoğunluğumuz mayıs ayı gibi başlar,
kasım ayı gibi biter. Kışın iş potansiyelimiz
yüzde 5’lere düşüyor, çok fazla işimiz olmuyor.
Yazın çalıştığımız ve kazandığımızla kışı idare
etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“BIR YORGANIN TAMAMLANMASI 4
SAATIMIZI ALIYOR”
Yorganı hazır hale getirmek için 4-5 saat
arasında çalıştıklarını da anlatan Özenç, “Yün
bize geldikten sonra aşağı yukarı 4 saatte
yorganımızı bitiriyoruz, dikip hazır ediyoruz.
İpekli yorganlarda ise modeline göre 1-2 günde
biten yorganlar var. Düz yorganları 150-200
liraya dikiyoruz. Diğerleri ise 300 lira ile bin lira
arası arasında modelin ağırlığına, işlemesine
göre değişiyor” ifadelerine yer verdi.

DERNEK ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü
Hakkı Yurtlu, Yozgat Tüketici Koruma
Derneğini ziyaret etti.
Kamu STK işbirliğinin güçlendirilmesi
projesi kapsamında Yozgat Tüketici
Koruma Derneği’ni ziyaret eden İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu,
STK’larda kurumsal kimlik bilincinin
yerleşmesi ve kapasitenin artırılmasının
önemli olduğunu söyledi.
Yurtlu, “Kamu STK işbirliğinin
güçlendirilmesi, derneklerin
karşılaştıkları sorunların çözümü, güncel
mevzuat ve rehberlik edilmesi gibi
konularda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.
Bu kapsamda Yozgat Tüketici Koruma
Derneğini ziyaret ederek, dernek
başkanı Mustafa Öztürk’ten dernek
faaliyetleri hakkında bilgi aldık” dedi.
Derneklerin yapacakları faaliyetler,
kamu kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
ve işbirliği hakkında dernek başkanı
Mustafa Öztürk’e hatırlatmalarda bulunan
İl Müdürü Yurtlu, “Başta dernekler olmak
üzere STK’larda kurumsal kimliğin
kazanılması, STK bilincinin yerleşmesi
ve kurumsal kapasitenin arttırılması
önemlidir. Ayrıca, STK’ların karar alma
mekanizmalarında yer alması hem
katılımcı hem de temsili demokrasinin

bir diğer tezahür şeklidir” dedi.
İl Müdürlüğü personeliyle birlikte
rutin olarak her ay dernekleri yerinde
ziyaret ederek, kurumsal ilişkileri üst
düzeyde tutmaya çalışan İl Müdürü
Yurtlu’nun bu ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Yozgat Tüketici
Koruma Derneği başkanı Mustafa Öztürk
ise, “ İl Müdürümüz ile beraberindeki
personeline bu nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederim. Gerek
mevzuat konusundaki, uyarı, öneri ve
hatırlatmaları gerekse kurumsal kapasite
ve kurumsal kimlik konusundaki görüş
ve tavsiyeleri gücümüze güç kattı” diye
konuştu.

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİNDE BİR İLK DAHA
Türkiye’nin ilk ilk Şehir Hastanesi olan
Yozgat Şehir Hastanesi Türkiye’de yine
bir ilki daha hayata geçirdi.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi
Mustafa Kozan, hastanede tedavi
görmekte olan hastaların yakınlarıyla bire
bir görüşmek amacıyla Refakatçileri ile
Gönül Sohbetleri Programı başlattıklarını
söyledi.
Başhekim Kozan, “Hasta yakınlarını
makamında ağırladığını belirterek,
“Hastanenin sunmuş olduğu hizmetler ve
hastaların durumu hakkında bilgi alarak

sohbetler ettik.
Samimi bir havada geçen programda
refakatçilerin öneri ve istekleri not alarak
en kısa zamanda gerekli çalışmaların
başlatılacak” dedi.
Hasta yakınları ise Başhekim Uz.
Dr. Mustafa Kozan’a istek, öneri ve
memnuniyetlerini aktarırken, karşılarında
genç, dinamik ve işini severek yapan bir
başhekimi görmekten mutlu olduklarını
ve böylesi bir programın hayata
geçirilmesinden çok memnun kaldıklarını,
ifade ederek teşekkür ettiler.

Öldükten Sonra Bizi Neler Bekliyor
Öldükten bir mühlet
sonra gömülürsünüz. Önce
adınız alınır elinizden cenaze olursunuz.
Cenazenizden bir saat
sonra ağlamalar azalır.
Aileniz eve gidip taziyeleri
kabul eder,
Bu sırada bedeniniz topraktaki böceklerle tanışır.
Cenazeden iki saat sonra
evinize gelen insanlar siyaset, spor, para, mal, mülk
konuşmaya başlar.
On iki saat sonra evde yalnızca
birinci dereceden yakınlarınız kalır.
Diğer herkes evine döner sizi ve yaşadığınız acıyı unutur.
24 saat sonra iç organlarınız çözülmeye başlar.
Üç gün bile geçmeden sofraya
konulan tabaklarınız kaldırılır ve evde
olan elbiseleriniz dağıtılır ya da bir
çöp kenarına bırakılır.
O sırada sizin bedeniniz şişmeye
başlar ve ağzınızda burnunuzda böcekler dolaşmaya ve yemeye çalışırlar.
Kanınız organlarınızı çürütmeye
başladığı için derinizin rengi değişir.

İki hafta sonra çocuklarınız miras paylaşımına ya
da kavgasına başlar. Bu
arada sizin tırnaklarınız ve
dişleriniz dökülür. Üç ay
sonra herkes unutur ve
bedeniniz çürümüş olur.
Bir yıl sonra ölüm yıl
dönümünüzde aileden ya
da çevrenizden birinin aklına gelirse belki bir Fatiha
okur.
Bu arada kefeniniz bile
çürümüştür. Beş on yıl sonra bir yakınınız ve arkadaşınız eski bir
fotoğrafta sizi görür ve hatırlarsa da
cesedinizden geriye sadece kemikler
kalır ruhunuz ise yaşadığı her anın
hesabını vermekle meşguldür.
Şimdi bunların hepsini düşünün
hepimizin akıbeti bu iken, namazı terk etmek, ibadeti terk etmek,
sadaka ve zekâttan kaçınmak kul
hakkından korkmamak hesap gününü
unutmak ahireti unutmak aklı başında olan hangi insana yakışır.
Rabbim rızasına uygun bir hayat
geçire bilmeyi hepimize naip etsin
hayırlı ameller ile gidenlerden eylesin. Dua ile kalın.

AKiF
REÇBER

YERKÖY’DE TRAFIK

KAZASI: 1 ÖLÜ
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yerköy 100.
Yıl Mahallesi Sanayi mevkiinde meydana
geldi.
Ankara istikametinden Yozgat istikametine
seyir eden Halil Sar yönetimindeki 54 FZ 246
plakalı Ford transit marka araç, sürücüsünün
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direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır
yaralanan sürücü, olay yerinden yapılan
ilk müdahalenin ardından ambulansla
Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sar,
burada yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOMŞUDAN

BiR HABER

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ,
MUHTARLARLA BULUŞTU
Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri
çerçevesinde muhtarların
taleplerini dinlemeye devam
ediyor. Başkan Büyükkılıç,
bu çerçevede Felahiye ve
Özvatan’da muhtarlarla istişare
toplantısı yaptı.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, yapılan hizmetleri
değerlendirmek, yapılacak
yatırımları görüşmek üzere ilk
olarak Felahiye ilçesine gitti.
Muhtarlar toplantısı öncesi
ilçeye yeni atanan Felahiye
Kaymakamı Fatih Ayaz’ı
makamında ziyaret eden
Başkan Büyükkılıç, Kaymakam
Ayaz’a yeni görevinde
başarılar, çalışmalarında
kolaylıklar diledi.
Daha sonra Büyükkılıç,
Felahiye ilçesinde görev
yapan 17 mahalle muhtarıyla
bir araya geldi. Felahiye
Kadın ve Gençlik Merkezi’nde
gerçekleşen toplantıya, Başkan

Büyükkılıç’ın yanı sıra Felahiye
Kaymakamı Fatih Ayaz,
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Bayar
Özsoy ve daire başkanları,
kurum yetkilileri ile ilçedeki
mahallelerde görev yapan
muhtarlar katıldı.
17 mahalle muhtarı
ile bir araya gelen ve
muhtarların taleplerini,
önerilerini dinleyen Başkan
Büyükkılıç, burada yaptığı
açıklamada, Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Felahiye
ilçesine atanan Fatih Ayaz’a

hayırlı olsun temennisinde
bulunarak, “Allah’ın izniyle
değerlerine bağlı onurumuz,
gururumuz olan Felahiye’mize
dayanışma içerisinde,
Valimizle, bizlerle ve değerli
başkanımızla en güzel şekliyle
hizmetlerini ulaştıracak,
gönüllerde de yer edecektir.
Biz de onlara dua edeceğiz.
Dayanışmanın elhamdülillah
bereketini yaşıyoruz” dedi.
Büyükkılıç, muhtarlarla
farklı zamanlarda bir araya
geldiklerini hatırlatarak,
“Yapılanları paylaşıyoruz,
yapılacakları konuşuyoruz. Bir
şeyler yapılırsa yenisi istenir.
Allah’a şükürler olsun
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
olarak, uyum içerisinde 16
ilçemizi bağrımıza basarak, bir
ağabey anlayışıyla yolumuza
devam ediyoruz.
Taleplerini dinliyoruz,
onların gönüllerinde
yer etmeye çalışıyoruz.
Vatandaşlarımıza hizmet
ediyoruz” diye konuştu.

OSMANCIK'TA ALEYNA TILKI'NIN

YERINE KIRAÇ SAHNE ALACAK

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

Emlak - Gayrimenkul - Aracılık Hizmetleri

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

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

@garantigrupemlakyozgat

Garanti Grup
Gayrimenkul Aracılık
Hizmetleri
@garantigrupemlakyozgat

Çorum'un Osmancık
İlçesi'nde belediye, devam
eden Pırlanta Pirinç Kültür ve
Sanat Festivali çerçevesinde
sahne alacak olan genç şarkıcı
Aleyna Tilki’nin konserini iptal
ettiğini duyurmuştu. Festivalde
Aleyna Tilki’nin yerine Kıraç
sahne alacak.
Belediye sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada
Aleyna Tilki’nin attığı bir tweet
gerekçe gösterilerek konserin
iptal edildiği duyurmuştu.
'Sosyal medya hesabından
yapılan duyuruda;
Belediyemizce Osmancık
Pirincinin tanıtımı amacıyla
organize edilen 2022 Pırlanta
Pirinç Kültür ve Sanat
Festivali 16-25 Eylül 2022
tarihleri arasında kültür ve
sanat etkinlikleri, sportif

faaliyetler, yerel etkinlikler,
panayır ve ulusal konserlerle
düzenlenmektedir.
Festival çerçevesinde
'Halk Konseri' ve 'Gençlik
Konseri' olmak üzere iki
ayrı konser planlanmıştır.
Gençlerimizin önerisiyle
Gençlik Konserine şarkıcı
Aleyna Tilki davet edilmiştir.
İlçemiz kadim medeniyetlere
ev sahipliği yapmış tarih ve
kültür şehridir. Osmancık

halkı sanata ve sanatçıya
büyük değer vermektedir.
Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin
röportajlarında ve 17.09.2022
tarihinde sosyal medyada
yapmış olduğu kültürümüzle
bağdaşmayan açıklamaları
halkımızın nezdinde üzüntüyle
karşılanmıştır. 4 Eylül Cumartesi
günü düzenlenmesi planlanan
konser bugün itibariyle iptal
edilmiştir.
Aleyna Tilki, konserinin
iptal edildiğine dair duyurunun
ardından yeni bir duyuruda
bulunan Osmancık Belediyesi
festival çerçevesinde Kıraç’ın
sahne alacağını duyurdu.
Kıraç, festival çerçevesinde
24 Eylül Cumartesi günü
Osmancık Kapalı Pazar
Alanı’nda hayranlarıyla
buluşacak.

SUYA ULAŞMAK IÇIN 15 KILOMETRELIK TOZLU YOLCULUK
Sivas’ta kuraklıktan
etkilenen çobanlar suya
ulaşmak için sürüleriyle
birlikte her gün 15
kilometrelik mesafeyi toz
bulutunun içerisinde kat
etmek zorunda kalıyor.
Sivas’ın Deliilyas
beldesinin 6 aydır yağış
almaması hayvancılık
sektöründe zorluklara neden
oldu.
Küçükbaş hayvancılıkla
geçimini sağlayan sürü
sahipleri beldelerinde

bulunan çeşmelerin
kurumasından dolayı her gün
15 kilometre yol kat ederek
Altınyayla ilçesinde bulunan

çeşmelere gidiyor. Arazinin
susuz ve kurak olması
nedeniyle sürülerin geçtiği
yollardan adeta toz bulutu
yükseliyor.
Havaya kalkan toz bulutu
içerisinde uzun mesafeler kat
eden çobanlar ve hayvanlar
ilginç görüntüler oluşturuyor.
Deliilyas beldesinden
sürüsünü sulamak için
Altınyayla ilçesine giden
İlhan Demirel, kuraklıktan
dolayı zorluklar yaşadıklarını
söyledi.

İki Kulübün Başkanından ortak açıklama

DOSTLUK MESAJI
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VERDiLER
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcilerimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor Onursal
Başkanı Celal Köse ile Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, yeni sezon öncesinde dostluk
mesajı verdi. Her iki Başkan da yeni sezon öncesinde birbirlerine başarılar diledi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat
Belediye Başkanı ve Yozgat
Belediye Bozokspor Başkanı Celal
Köse, İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk, Alay Komutanı Albay Halil
Başer, Gençlik ve Spor İl Müdürü
Rasim Parlak, Yozgatspor 1959 FK
Başkanı Kazım Arslan ile birlikte
2022-2023 Sezonu öncesi Spor
Güvenlik toplantısı sonrasında dış
saha da incelemelerde bulundu.
Stat incelemesi sonrasında
açıklama yapan Yozgatspor
1959 FK Başkanı Kazım Arslan,
2 Ekim itibariyle yeni sezon
başlayacaklarını söyledi.
İNŞALLAH GÜZEL
BİR SEZON GEÇİRİRİZ
Arslan, “Yeni sezonun bütün
takımlar için hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bu sezonun Yozgat
açısından farklılığı var ilk defa
aynı grupta iki tane Yozgat takımı
mücadele edecek. Ümit ediyorum
ve temenni ediyorum ki güzel
bir sezon geçiririz ve Yozgat’ı
nezaketine muhabbetine yakışır bir
karşılaşmalar içerisinde herhangi
bir tatsızlık olmadan sezonu
tamamlarız. Bu noktada zaten
herkesin aynı düşüncede olduğunu
düşünüyorum” dedi.
HER HANGİ BİR SORUN
YAŞANACAĞINI
SANMIYORUM
Arslan, “Sayın Valimiz olmak
üzere hepimizi üzerimize

düşen görevi sorumluluğumuz
gereği yerine getireceğiz bu
sezonun huzurlu bir şekilde
tamamlanması için gayret
edeceğiz. Taraftarlarımızı netice
itibariyle Yozgat’ın insanı ben
herhangi bir sorun yaşayacağımızı
düşünmüyorum. Mutlaka bir
takım gerginlikler tansiyon
yüksekliği olacaktır onu da bizler
savuşturacağız. Taraftar dediğimiz
insanlar 5-6 ay öncesine kadar hepsi
Yozgatspor taraftarıydı bugün farklı
bir tablo ortaya çıktı bir grup taraftar
diğer takımı destekliyor bunlar
futbolun içerisinde olacak şeyler
halledilecek şeyler ben bir sıkıntı
yaşanacağını düşünmüyorum” diye
konuştu.
Daha sonra konuşan Yozgat
Belediye Başkanı ve Yozgat

Belediye Bozokspor Başkanı
Celal Köse ise Vali Ziya Polat
başkanlığında İl Spor Kurulu heyet
toplantımızı yaptıklarını söyledi.
KARDEŞLİK HUKUKUNA
DAYALI
MAÇLAR OYNAYACAĞIZ
Köse, “İl Spor Kurulu heyetimiz
ile birlikte maçlarımızın oynanacağı
sahada hep birlikteyiz. Sezonumuz
1-2 Ekim tarihi itibariyle başlayacak.
Şehrimizde iki tane takımımız var.
Ben özellikle hem belediye Başkanı
vasfı ile hem de bir spor kulübü
başkanı vasfı ile iki takımımıza da
başarılar diliyorum. İki takımda bu
şehrin takımı kardeşlik hukukuna
dayalı maçların oynanacağı kazasız
belasız birlik temenni ediyorum”
dedi.
Hem makam itibariyle

sorumluluğunun hem de spor
kulübü itibariyle sorumluluğunun
bilincinde olduğunu belirten
Köse, “Özellikle biz sabırla geldik
buralara. İnşallah sezon sonunda
da sabırla ilerleyeceğiz. Biz işimizi
yapacağız maçımızı oynayacağız.
Allah nasip ederse de başarılı olmak
istiyoruz. Her iki takım başarılı
olmak istiyor. Her iki takımda bu
şehrin takımı. Aramızı bozmaya,
fitne çıkartmaya çalışacaklar ama
biz sorumluluğumuzu bilinci ile
onları baskılayacağız. Kardeşlik
hukuk içerisinde şehrimizi
germeden inşallah sezonun
sonunda el birliği ile kutlayacağız”
diye konuştu.
KARARLARI YERİNDE
GÖRMEK İÇİN GELDİK
Vali Polat burada ise, “Ekim
ayında liglerimiz başlıyor ilk
maçımızı da şehrimizin iki
takımı biz spor güvenlik kurulu
toplantımızı yaparak kararlar aldık
ve kararları yerinde görmek için
de dış sahamızda incelemelerde
bulunduk” dedi.
MAÇLARIN SEYİRCİLİ
OYNAMA TALEPLERİ OLDU
Vali Polat, “Sahamızda ki
alınacak tedbirlere baktık. İki
kulüp başkanımızın da bizlere
söylediği biz maçlarımızı Yozgat’ta
oynamak istiyoruz ve seyircili
oynamak istiyoruz dediler. Bizlerde
emniyet müdürlüğümüz, Gençlik

spor müdürlüğümüz, federasyon
temsilcilerimizle seyircili oynanacak
şekilde bazı tedbirler alacağız. Ben
her iki takıma başarılar diliyorum”
İKİSİ DE BİZİM TAKIMIMIZ
Bu şehrin iki takımı ikisi de
bizim takımımız diyen Yozgat Valisi
Ziya Polat, “İki başkanımız duyarlı.
Sadece kendinin duyarlı olmasını
değil biz taraftarlarımıza sahip
çıkacaklarını biliyoruz. Şehrimizde
yapılacak maçın sadece maç
olduğu, oyun olduğu oyunumuzu
oynayıp ondan sonra Yozgat’ın yiğit
insanları yine sarılacaklar” dedi.
KİMSEYLE
KUTUPLAŞMAYA GEREK YOK
Vali Polat, “Kimseyi
kutuplaştırmaya gerek yok. Emniyet
tedbirleri yanında iki başkanımızın
duyarlı açıklamaları iki başkanımız
bir araya geldi ilerleyen günlerde
taraftar gruplarını da bir araya
getireceğiz onlarla da konuşulacak
oynanacak maçların hiçbir
vatandaşımızın en ufak bir zarar
gelmeden atlatılması için emniyet
tedbirleri yanında iki başkanımıza
da duyarlı davranmak taraftarlarına
ve şehre sahip çıkmalarını
istiyorum. Hep beraber yiğitler şehri
Yozgat’ın yiğit insanlarına yakışır bir
şekilde maçımızı yapar tekrar kol
kola girer lise caddesinde turumuzu
atarız. Ligimizin tüm ilimize hayırlı
olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

STADYUM BU SEZONA YETİŞMEYECEK!
Yozgat Valisi Ziya Polat
yapımı devam eden Yozgat
Stadyumunda incelemelerde
bulundu.
İnceleme sonrasında
açıklamalarda bulunan Vali
Ziya Polat, daha önceki
açıklamalarda 29 Ekim tarihinde
bitirilecek olan Stat inşaatının iş
artışı dolayısıyla bahar ayında
biteceğini söyledi.

Vali Ziya Polat, “Malumlarınız
Yozgat Stadımız yenileniyor,
yeniden yapıyoruz. Biz
geçtiğimiz aylarda ziyaret
etmiştik. Hatta basınımıza da
29 Ekim’e inşallah açmaya
niyetliyiz demiştik. Bakanlığımız
artan ödenekleriyle çimleri
de şu an hepsini sıfırlıyoruz.
Yeniden tüm drenaj
çalışmalarını altyapısını

bulunduğumuz yeri yeniden
yapacağımız için bakanlığımız
tarafından biraz iş artışı yapıldı
ve süre uzatımı verildi. İnşallah
önümüzdeki yıl bahar ayında
Yozgat Stadyumunu açarız
diye umut ediyoruz. Tekrar
destek olan, emek veren tüm
devlet büyüklerimize, yüklenici
kardeşimize teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.

YENi
SEZON
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yozgatspor Masterler takımı
hazırlıklarını Sorgun Masterler ve çeşitli
takımlarla maç yapıp sezonun açılışını
beklemeye başladı.
Yozgatspor Masterler Kulübü
Derneği Başkanı Feridun Karakoç,
sezonun açılmasıyla birlikte 25 Eylül
Pazar günü Niğde ilinde Niğde51
Masterler takımı ile lig maçlarına start
vereceklerini söyledi.

Karakoç, “Yozgat’ın da arasında
bulunduğu grubumuzda Kayseri
Masterler, Kayseri Genç Masterler,
Kayseri Ayyıldız masterler, Niğde
51 Masterler, Aksaray Hasandağı
Masterler, ile mücadele edeceğiz.
Grubunda ilk ikiye giren takımlar ayrıca
playof maçları yapacak. Yeni sezonda
Allah sakatsız, kazasız ve belasız bir
sezon geçirmeyi nasip etsin” dedi.
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