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ŞEHR-i HUZUR
Yozgat Sağladığı Güven Ortamı İle Dikkat Çeken İllerin Başında Geliyor

Yozgat denildiğinde akla gelen
özelliklerin başında ‘Huzur Şehri’
olması geliyor.

GÜVENLİ BİR LİMAN

Huzura verilen önem şehri güvenli bir
liman haline getirirken vatandaş da özellikle
huzurun tesisi noktasında her zaman sağ
duyulu bir duruş sergiliyor.
Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine
bağlı şehirlerinden olan Yozgat, huzur şehri
olması ile de adeta marka isimler arasında
yer alıyor.

VATAN SEVDASI
Yozgatlı, vatana olan sevdasını toprağın
kara bağrına düşen şehitlerle, sağ duyuya
ve toplumsal asayişin tesisine gösterdiği
hassasiyetle ortaya koyan bir şehir.
Huzurun temeli vatan sevdası ile beslenen
Yozgatlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
istikbalini her şeyin üstünde görüyor. 3'TE

iCiN CALISIYORUZ
CHP Çayıralan İlçe Başkanı
Mutlu Üstün, belediye başkanı
Ömer Codar, İl Başkanı Abdullah
Yaşar, STK temsilcileri ve
partililerin katılımı ile Ankara’da
gerçekleştirdikleri temasları
değerlendirdi, her zaman
Çayıralan’ın menfaatleri için
çalıştıklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve CHP Yozgat

DEKORUN ADI
DEKOSA METAL
Yozgat Evlilik Hazırlıkları
Yapı ve Mobilya Fuarı’nda
stant açtıklarını kaydeden

CAYIRALAN’IN MENFAATi

Dekosa Metal Sahibi Hakan
Kaya, vatandaşın ilgisinden
memnun olduklarını söyledi.

Milletvekili Ali Keven ziyaretlerinin,
taşınması gündemde olan İş
Bankasının Çayıralan’da kalması
amacıyla gerçekleştiğini hatırlatan
CHP Çayıralan İlçe Başkanı
Mutlu Üstün, ilçe menfaatleri
doğrultusunda ortaya koydukları
iradeye sahip çıktıkları partili
partisiz tüm Çayıralanlılar’a
teşekkür etti.
>>> 3. Sayfada

BöLGENiN TEK

KURUMSAL MARKASI
Yozgat Evlilik Hazırlıkları Yapı ve Mobilya Fuarı’nda
stant açan Lider Water Su Arıtma Cihazları bölgenin tek
kurumsal markası olma özelliği taşıyor. 7'DE

ÖDÜLLER SAHiPLERiNi BULDU
Anadolu
Üniversiteler Birliği
öncülüğünde, TÜBİTAK
tarafından desteklenen
ve Yozgat Bozok
Üniversitesi (YOBÜ)
ev sahipliğinde
düzenlenen 1. ARGE Proje Pazarı,
değerlendirme ve ödül
töreni programı ile sona
erdi. >>> 6'DA

3'DE

Erdoğan’ı yalnız

AKDAĞMADENi

bırakmadılar

BAY ÇAMLIK

ÜRETiYOR
Üretken Belediyecilik anlayışı ile hareket
eden Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçeye
kazandırılan Paketleme ve üretim tesisinde
sona gelindi. Akdağmadeni Belediye Başkanı
Nezih Yalçın, “Üretken Belediyecilik anlayışıyla
ilçemize kazandırmak için çalışmalarını
sürdürdüğümüz “Akdağmadeni Tıbbi Aromatik
Bitkiler Paketleme Tesisi’nde sona gelindi”
dedi. >>> 6. Sayfada

Politikada
‘Vatan Hanini’ kime
derlermiş gardaşım?

BELEKCEHAN’A

DOĞALGAZ GELECEK
Akdağmadeni
İlçesi’ne bağlı
Belekcehan
Beldesi’nde doğalgaz
için etüt çalışmaları
başladı. >>> 6'DA

Türk Büro Sen üyeleri kahvaltıda buluştu

BiRLiK MESAJI VERDiLER
Türk Büro Sen Yozgat
Şubesi tarafından Birlik
Beraberlik ve Kaynaşma
Kahvaltısı düzenlendi.
Düzenlenen programa
Türk Büro Sen Genel
Başkanı Türkeş Güney,
Yozgat Şube Başkanı Hacı

Turan Başkal, sendika başkanları
ve üyeler katıldı.
Programda konuşan Türk Büro
sen Yozgat Şube başkanı Hacı
Turan Başkal, “Birlik beraberlik
kahvaltısında bir araya geldik.
Katılan misafirlerimize teşekkür
ediyorum” dedi. >>> 2'DE

ÜLKÜCÜLERDEN

BAŞARILI BiR

Akdağmadeni İlçe Ülkü Ocakları
Başkanlığı tarafından Şehit Fırat Yılmaz
Çakıroğlu halı saha turnuvası düzenlendi.

Yozgat Şehir
Hastanesi’nde başarılı
bir ameliyat daha
gerçekleştirildi.
>>> 6'DA

ANLAMLI TURNUVA
8'DE

Adana'da, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
katılımıyla organize edilen Bir
Gençlik Şöleni’ne Yozgat’tan
da rekor katılım sağlandı.

AMELiYAT DAHA

Bugün yine bam telinden konuşalım
olmaz mı? Siyasetin içten içe fokurdadığı bu günlerde gemiyi terk etmeye hazır,
can yeleği üzerinde şahsiyetler (!) çıkıyor
karşımıza. İsterseniz biraz daha açık konuşayım.
Emmi: Uşaklar bugünlerde kulağıma
hiçte güzel olmayan amma velakin ara ara
karşılaştığımız bir adres değişikliği söylentisi geliyor. Bunun üzerine size bir fıkra
anlatayım.
Politik söylemde "Vatan Haini" kime
denir? Diye uşak babasına sorar.
Politikacı baba şöyle bir gerilir ve bizim
partiyi bırakıp başka partiye gidene der.
Uşak dayanamaz ve peki baba başka partiyi bırakıp sizin partiye gelene ne
derler?
Ne derler bilin mi?
Vatan evladı derler oğlum vatan evladı....
Bu mevzu dallanıp budaklanır mı bilmem amma ortalık şimdiden neşelenir gibi
geliyor bana.

GÜNCEL
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Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda Kariyer Günleri
Yozgat Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda” Kariyer
Günleri” kapsamında “ Okuryazar buluşmamız” vardı.
Okur- yazar buluşması
kapsamında yapılan programa davet edilmiştik.
Okul Müdürü Orhan Arslan
ve İmdat İcik hocamızın daveti üzerine öğrencilerimizle
buluşup hasbihal etmek üzere
bu okulumuzu ziyarete gittik.
Türkçe Öğretmeni Gülden
Altınok hanım Güler yüzle
karşıladı bizleri.
Daha sonra İmdat İcık
Hocam ve okul müdürümüzle
buluştuk.
Okulun yeni binasının
yapımı için bahçenin tamamı
çevirilerek ayrılmış durumda.
Okulun etkinlik için çok
amaçlı uygun bir salonu
olmadığı için alt koridoru
öğrenciler için hazırlamışlar
ve öğrencileri de orada toplamışlardı.
Seyyar mikrofon sistemini

de kurup öğrencilerle bizim
rahat sohbet edebilmemiz
için koridoru uygun hale getirmişlerdi.
Öğrencilerimizin coşku
dolu alkışı ile karşılandık.
Hem okul idarecilerinin
hem öğretmen arkadaşlarımızın hem de öğrencilerimizin
sıcak güler yüzlü karşılaması
bizi oldukça mutlu etti.
Okuma- yazma ve hayatta
başarılı olmanın yolları üzerine duracak, kitaplarımızı da
imzalayıp hediye edecektik
öğrencilerimize...
Onlar a ayrı ayrı dokunmak konuşturmak istiyorduk
ancak salon uygun olmadığı
için göz teması ile onlara da
söz hakkı vererek etkinliğimizi devam ettirdik.
Program ilgi ile takip edilsin diye Yerköy’den Ozan-Aşık Kadir Öğren ve İlahi
Sanatçısı kardeşimiz Recep
Kunduz’uda etkinliğe davet
etmiştik.

Oldukça da güzel
oldu öğrencilerin
onlara ilgi ve alkışı bunun önemini
göstermiş oluyordu.
Halk deyişleri ve
ilahiler eşliğinde
güzel bir program
gerçekleştirdik. Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulumuzda...
Okuma ve yazmanın önemi,
hayatta başarılı
olmanın yolları ve
başarılı olmak için çalışmak
mecburiyetinde olduğumuz
üzerinde durup muhabbet
ettik.
Öğrencilerimizi konuşturduk. Türkçe öğretmeni Gülden Altınok hocamızın görevlendirdiği öğrencilere de
şiirlerini okuttuk.
İlgi ve coşkuyla takip edilen programın sonunda kitaplarımızı imzalayıp öğrencile-

rimize motivasyonda
bulunduk!
Çocuklarımız
bağırlarına bastı
bizleri; keşke geniş
bir salonları olmaydı da onlara birer
birer dokunma fırsatı
bulabilseydik. Herşeye rağmen güzel bir
etkinlik gerçekleşti
elhamdüllah...
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Orhan Arslan
ve Öğretmen arkadaşımız İmdat İcik hocanın
daveti üzerine gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Günleri” programına okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin büyük
ilgi göstermesi bizi oldukça
mutlu etti, hepsine teşekkür
ediyoruz.
Okul Müdürü Orhan Arslan hocam tarafından bizlere
çiçek takdiminde bulunuldu;
zahmet etmişler, sağ olsunlar

AHMET
SARGIN

var olsunlar.
Gönül arzu eder ki: yöremiz yazar ve araştırmacılarının bu dönemde okullara
davet edilerek:
“ Okur- yazar buluşması”
kapsamında öğrencilerimizle
buluşturulsun.
Onlara okumanın yazmanın
önemi anlatılsın ve ders dışı
sosyal faaliyetlerle çocukların ilgi beceri ve yetenekleri
tesbit edilerek motive edilsin,
kabiliyet ve yetenekleri değerlendirilsin.
Tercih ve takdir okul idarecilerimizindir bizler gönüllü
hizmete hazırız...
Bu anlamda Fatih Sultan
Mehmet Ortaokulu Müdürümüz Orhan Arslan beye, İmdat İcık hocamıza ve Türkçe
öğrenmeni Gülden Altınok hocamıza, tüm öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz. Güzel ve
faydalı bir etkinlik olduğuna
inanıyor onları kutluyoruz.

Türk Büro Sen üyeleri kahvaltıda buluştu

BiRLiK MESAJI VERDiLER

EYMIR’DE ASBESTLI
BORULAR DEĞIŞIYOR
Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu,
beldede asbestli su borularının değiştirilmeye
başlandığını söyledi.
Beldenin daha yaşanabilir bir hale gelmesi
için çalıştıklarını dile getiren Mertoğlu, her
güne yeni bir hizmet müjdesi ile başladıklarını
kaydetti. Başkan Mertoğlu, “Yakın zamanda
lavanta vadimizin müjdesinin ardından ana
caddemizde, asbest su hattı borularımız
değişiyor. Eymir’imizin su hatları ,ana borudan

menfaatlerini aramak için
kurulmuşlardır. Türkiye
Kamu Sen’de bir ay sonra
kuruluşunun 30’uncu yılını
kutlayacak. 30 yıldır Türk
memurunun, Türk Devletinin
ve milletinin hizmetinde
geçen kamu çalışanlarını hak
ve menfaatlerini arayan bir
teşkilatız” dedi.
Türkiye Kamu Sen’in 30
yılı geçmişine delil ve belge
olduğunu belirten Türk
Büro Sen Genel Başkanı
Türkeş Güney, “Elbette
bütün sendikalar bizim

rakibimizdir, düşmanımız
değildir. Memurun hak ve
menfaatleri için birlikte olma
sözü veriyoruz. Ağustos
ayında toplu sözleşme
döneminde memurlarımızın
lehine olması için
güvenmediğimiz ve
inanmadığımız Memur Sen
ile bir araya geldik. Maalesef
toplu sözleşmenin imza
altına alınacağı saatte haklı
çıktık. Memurlarımız için 52
maddede uzlaşma sağlandı”
diye konuştu.

6 ayrı vana ile çıkış kontrollü bir şekilde
bölünüyor. Yollarımız, kaldırımlarımız sökülüp
yerine yeni kaldırımlar, modifiye, yeni nesil
sokak aydınlatma direkleri takılıyor. Bütün kablo
ve teller yol altına alınıyor. Caddemiz yeni
güzel bir görünüşe kavuşuyor, Hayırlı olsun
hemşerilerim. Haftaya tekrar bir hizmet müjdesi
haberimizde görüşmek dileğiyle” ifadelerine
yer verdi.
Eda DEMİREL

ÇAĞRI
EMLAKÇILIK, OTOMOTİV,
İNŞAAT, PETROL, TARIM
TEKN. TİC. LTD. ŞTİ.

FERHAT ÖZEN
ADRES
AĞAHEFENDİ MAH.
ANKARA BULVARI NO:
53/1 Sorgun/YOZGAT

Türk Büro Sen Yozgat
Şubesi tarafından Birlik
Beraberlik ve Kaynaşma
Kahvaltısı düzenlendi.
Düzenlenen programa
Türk Büro Sen Genel Başkanı
Türkeş Güney, Yozgat Şube
Başkanı Hacı Turan Başkal,
sendika başkanları ve üyeler
katıldı.
Programda konuşan
Türk Büro sen Yozgat
Şube başkanı Hacı
Turan Başkal, “Birlik
beraberlik kahvaltısında
bir araya geldik. Katılan
misafirlerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Türk Büro Sen Genel
Başkanı Türkeş Güney ise,
Yozgat’ta olmaktan mutluluk
duyduğunu söyledi.
Güney, “Büro İş kolunda
52 tane kurum var. Maliye,
sosyal güvenlik gibi 112 tane
kurum var. 112 kurumda
faaliyet gösteriyoruz. Takdir
edersiniz ki sendikalar
memurların hak ve

İLETİŞİM
0544 838 97 20
0531 811 08 66
0354 415 09 08

YIL: 10

SAYI:2979

Kuruluş:
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03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK
SAYFA SEKRETERİ

Kadir
GÖRGÜLÜ

SORUMLU YAZI
İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

MUHABİRLER

Murat
KARATEKİN
(İnternet Editörü)

Eda DEMİREL
YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
Yozgat Çamlık
Gazetesi
Basın Konseyi
üyesidir.

Gazetemiz basın
meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir.

YÖNETİM MERKEZİ
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Fevzi Çakmak 2 Sokak,
No: 32/11 Kızılay /Ankara
www.camlikankara.com
camlikankara@gmail.com

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış:
Alış:
Alış:1473.44
1117.55
1.513
Satış:
Satış:1545.00
1193.00
1.602

DOLAR

Alış: 16.09
15.89
12.23
Satış: 16.38
15.92
12.36

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

16/2
7/2
19/4
6/1
23/8
3/-2
23/8
2/-4

ESENTEPE
ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
YAŞAM
LEYLA
ELİF ECZANESI
ECZANESI
ECZANESI
ERDOĞAN
AKDAĞ
MAH.
Kentpark girişi
Mektebim
Kentpark
Aşağınohutlu
yolu
Yimpaş
Mah. CAD.
Hüzni
Avm
SERPiL
AKDAĞ
Koleji karşısı No:1/3-4
Sokak
Karşısı
No:45/A
No:2
NO:5/A
5020354
66 99
TELEFON:
212 19 87

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 16.75
13.82
18.17
Satış: 16.80
13.99
18.57

Çeyrek Altın

SALI

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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16/3
14/3

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:26
06:11 05:13
07:40 12:43
12:37 16:37
15:02 20:02
17:23 18:47
21:41

Türkiye’nin sigortası
Vatan toprağını büdetaylarında, kadim
tün kılan her şehir, ülşehrin devlet sadakenin teminatı, temel
kati, vatan sevdası
taşı, müstesna bir yere
ve millet huzuru ile
sahip özelliklere sahipön plana çıkan yapısı
tir.
çıkıyor karşımıza.
Yozgat ortaya koyTürkiye’nin sigorduğu duruş, vatan sevtası kavramı aslında
dası, hassasiyetleri ve
bizi biz yapan, farklı
huzura verdiği önemle
kılan, özel yapan,
ayrı bir yerde duruyor.
geçmişten günümüze
Yozgat’ı ayrı kılan
gelen ve kıyamete
özellikler devlete sakadar devam edecek
tryilmaz@gmail.com
dakat ve vatan sevdası
özelliklerimizin çatısı
karşılığında canı pahasıniteliğinde bir ifade.
na ortaya koyduğu irade midir?
Yozgatlı, vatan sevdası ve
Olaya biraz daha derinlemedevlete sadakatini, cephede ihasine baktığımızda Yozgat eşittir
netle mücadele, kamusal alanda
huzur şehri kavramı çıkıyor orgörevini en iyi şekilde yerine
taya. Kavramdan öte insanının
getirmenin yanı sıra şehrinde

TARIK
YILMAZ

huzura verdiği önemle ortaya
koyuyor.
Şehirlerde yürütülmeye çalışılan provokatör tavır ve davranışlara hiçbir zaman zemin oluşturmamış, müsaade etmemiş,
kati duruşu ve tavizsiz yapısı ile
farkındalığını en ala şekilde göstermiş bir kimliğin adıdır Yozgat.
Mazisindeki sükuneti huzura
verdiği önemden alan Yozgatlı,
devlete sadakatin evvela yaşadığı toplumda kanunlara, devlet
istikbaline, değer yargılarına
saygılı olmaktan geçtiğini pekala
biliyor ve ayak oyunlarına alet
olmaz.
İçinde bulunduğumuz düzenin neden olduğu sanal dünya,
toplumsal bozulmaların sonucu

olarak ortaya çıkan kopmalara
rağmen kadim özellikleri pekala
ortaya koyması ile de göz dolduruyor.
Huzur…
Kavramsal muhteviyatını;
ortaya koyduğu duruş, özünden
beslediği düstur, şer odaklarına,
ayak oyunlarına fırsat vermeyen
yapısı oluşturur.
Huzur…
Aslında Yozgat şehrinin eş anlamıdır kıymetli hemşehrilerim.
Huzur….
Sınanmayan, sınanamayan,
cesaret edilmeyen, akıldan dahi
geçirilmesi mümkün olmayan
ihanet oyunlarının prangaya vurulmuş halidir Yozgat’ta.
Huzur…

14 ilçe, bilmem kaç köy, belde, mezra, dağı, taşı, zengini,
fakiri, bürokratı, gazetecisi, sokaktaki yüzü, karanlıktaki duruşu, vicdanının tanımıdır.
Türkiye’nin sigortası olmanın
karşılığında bedel ödemesine
rağmen dünyalık kazanımlarını
değil huzurun içeriğini oluşturan
devlet sadakati ve vatan aşkını
tercih etmiştir.
O yüzdendir ki Yozgatlı huzura verdiği önemle özeldir, farklıdır, aydır.
Onun ötesinde bir düşünce,
niyet, laf-ı güzaftır.
Huzurun şehrinden cennet
vatanımın güzel insanlarına selam olsun.
İyi haftalar…

Yozgat Sağladığı Güven Ortamı İle Dikkat Çeken İllerin Başında Geliyor

ŞEHR-i HUZUR
Huzura verilen önem
şehri güvenli bir liman haline
getirirken vatandaş da özellikle
huzurun tesisi noktasında her
zaman sağ duyulu bir duruş
sergiliyor.
Türkiye’nin milli ve manevi
değerlerine bağlı şehirlerinden
olan Yozgat, huzur şehri olması
ile de adeta marka isimler
arasında yer alıyor. Huzur,
şehre bir başkent hüviyeti
kazandırırken, Yozgat kimliğini
taşıyanların değerlerine
ve vatanına olan sevdası
toplumsal yapının da temel
taşını oluşturuyor.
HUZURUN TEMELİ
VATAN SEVDASI
Yozgatlı, vatana olan
sevdasını toprağın kara
bağrına düşen şehitlerle, sağ
duyuya ve toplumsal asayişin
tesisine gösterdiği hassasiyetle
ortaya koyan bir şehir.
Huzurun temeli vatan
sevdası ile beslenen Yozgatlı,
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin istikbalini her

şeyin üstünde görüyor. Şer
odaklarına, yasa dışı güçlere,
provokatör eylemlere, devletin
ve millet vicdanının kabul
etmediği olaylara müsaade
etmeyen Yozgatlı, huzurun
tesisi noktasında askeri, polisi,
yargı mensupları, devlet
yöneticileri ile her platformda
uyum içinde bir görüntü
sergiliyor.
HER ZAMAN ÖN
SIRALARDA YER ALIYOR
Türkiye’nin nüfusuna
oranla en fazla şehit veren

illerinin başında gelen Yozgat,
şehrinde birlik ve beraberliğin
tesisine sağladığı katkının
yanı sıra vatan savunmasında
da canı pahasına mücadele
ediyor.
Milli ve manevi değerlerine
bağlılığı ile Anadolu’nun kadim
şehirlerinden olan Yozgat,
sınır hattında, şer odakları,
ihanet unsurları ile verdiği
mücadeleyi şehrinde huzurun
tesisinde gösterdiği önemle
de ortaya koyan örnek şehir
hüviyeti ile tanınıyor.

SOSYAL DEĞIŞIM IÇIN SPOR

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Erasmus+ Spor programı kapsamında yürüttüğümüz "Sports+ For
Social Change" başlıklı projenin açılış
toplantısı için Fundación Universitaria
San Antonio (UCAM)-İspanya, Ginásio Clube Português (GCP)-Portekiz
ve Alexandru Ioan Cuza” University
(UAIC) -Romanya ülkelerinden Yozgat’a gelen ortaklar Sorgun Gençlik
Derneği (SORGED) ev sahipliğinde
misafir edildi. Sorgun Gençlik Derneği
başkanı Halil Uğuz, “Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan
ilişkileri konusunda da ciddi katkıları
vardır. Spor her yaştan değişik sosyal,
kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici,
zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön
plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem
de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Derneğimiz
tarafınsan hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Sosyal
Değişim İçin Spor” projemiz kapsamında hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler
düzenleyeceğiz” dedi.

Erdoğan’ı yalnız

bırakmadılar

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla organize edilen Bir
Gençlik Şöleni’ne Yozgat’tan da rekor katılım
sağlandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir, Yozgat’tan 695 ilçelerden
de 717 olmak üzere toplamda bin 412 gencin
katılım sağladığını söyledi. Taşdemir,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100
bin civarında gence seslendiğini belirterek,
“Büyük ve coşkulu bir şölen yaşadık.
Türkiye’nin dört bir yanından Adana’ya akın
akın giden gençlerimizle Cumhurbaşkanımızı
karşıladık. Öncesinde yerel sanatçıların
seslendirdiği şarkılarla gençlerimiz coştu.
Daha sonra bakanlarımız gençlerimize
hitap etti. Cumhurbaşkanımız sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın gençlere hitabında
da gençlerimiz kendisine büyük sevgi
gösterdi” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın konuşmasının ardından konser
düzenlendiğini kaydeden Taşdemir, “Tuğçe
Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha
sonra sahneye çıkan Oğuzhan Koç da tribünü
dolduranlar için şarkılarını söyledi. Programın
sonunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın ve Şafak Sezer türkü dinletisi sundu”
ifadelerini kullandı.
BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
Şölen dönüşünde kaza yaşandığını da
anımsatan Taşdemir, “Adana'daki Gençlik
Programına katılan gençlerimizi taşıyan
otobüsün, Konya'ya geri dönüş yolunda
geçirdiği kazada hayatını kaybeden Konyalı
genç kardeşimize ALLAH(c.c.)'tan rahmet;
aileleri ve AK Gençlik ailemize başsağlığı
diliyorum. Rabbim, yaralılarımıza Ya Şafi ismi
ile acil şifalar nasip eylesin” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Sessiz İstila, Sesli İstila
Ümit Özdağ bir film yaptırmış. Kendisi de zaten ben
yaptırdım dedi. Film çok ilginç.
Gelecekte Türkiye’de Türk Nüfusunun azalacağı, Suriyelilerin
ve diğer yabancıların daha da
çoğalacağı, Türk nüfusunun
azınlığa düşeceği varsayımı
üzerinde duruluyor. Bu gün
Suriye’nin nüfusu ne kadar
22 milyon civarında, Bu gün
Türkiye’de 4-5 milyon kadar
Suriyeli olduğu belirtiliyor. Bu
4-5 milyon nüfus katlanarak
mı gidecek de bu kadar endişe
ediliyor. Suriyelilerin nüfusu
katlanarak gidecek de Türk nüfusu eksilerek mi katlanacak.
Ümit Özdağ’ın çıkışı üzerine
bir “sessiz istila” konusu aldı
gidiyor. Herkes bilir bilmez
bir şeyler söylüyor.
Kimi
Özdağ’ı ve söylediklerini desteklerken, kimisi de Özdağ’ın
vehme kapıldığını, aşırı bir
takım şeyler söylediğini ifade
ediyorlar. Bazı kimseler Özdağ’ı ırkçılık yapmakla, faşist
olmakla bile suçladılar.
Ülkemizde Anadolu Liselerinde İngilizce eğitim yapıyoruz, İngiliz kültürünün ürünü

olan İngiliz kitaplarını okutmayı mecbur tutuyoruz, bu durum
sessiz istiladan sayılmıyor mu?
Batının ve batılının kılık
kıyafetini olduğu gibi alıp,
kravatından şapkasına, frak’ından tören şekline kadar takıp
takıştırıyoruz, bu sessiz istila
olmuyor mu?
Ev ile ilgili kelimelerimiz
“oda, salon, salon salomanje, hol, balkon, tuvalet, klozet, avize, gardırop, komodin,
etajer, klima, Aspiratör, mikro
dalga, salon takımı, koltuk
takımı, robdöşambr vs.” sessiz
istiladan sayılmıyor mu?
Giysilerden: “Ceket, pantolon, potin, bot, parka, palto,
etek, tayyör, kravat, foter,
frak, bluz, badi, babet, broş,
makyaj, oje, jöle vs. vs” sessiz istila sayılmıyor mu?
Lokantaya gitmeden önce
“rezervasyon” yaptırıyor, “protokol” sırasına göre bir yerlere
oturuyorsunuz, “paltolarınızı”
“resepsiyona” bırakıyorsunuz,
“menüye” bakıyorsunuz, ”servis” geliyor. “garson” hizmet
ediyor, “komi” yardımcı oluyor.
Buradaki Fransızca kelimeler

sessiz istiladan sayılmıyor mu?
Yemeğe başlıyorsunuz, masaya bir
sürü tabak konulmuş,
bıçak kaşık, çatal,
küçük kaşık, küçük
bıçak, çatallar solda
bıçak sağda. Besmele
çekmeden sol elinizle
Fransız tarzında yemeğe başlıyorsunuz,
önce bir meze tabağı
geliyor, tabakta bizim
yemek geleneğimizde
olmayan hem yiyecekler, hem
de şekil, bu “armoni” sessiz
istila olmuyor da ne oluyor.
Aracınıza biniyor bir yere gidiyorsunuz. “Otomobil, otoban,
Otobüs, minibüs, taksi, tren,
treleybüs, kondoktör, vites,
cant, eksoz, bagaj, motor,
buji, şanzıman, fan ve araç ile
ilgili yüzlerce kelime vs”. sessiz istila sayılmıyor mu?
Gündelik konuşmalarda
kullanılan bu kelimeler ve
buna benzer yüzlerce ve belki de binlerce kelime dilimize
girerken bu durum “sessiz bir
istila” mı, “sesli bir istila” mı?

Bu konuda da aynı
hassasiyetin gösterilmesi gerekmez
mi?
Bir yanda Türkler azınlığa düşecek
derken diğer taraftan Türkçe azınlığa düşme yolunda
hızla ilerliyor.
Bu durum bir
sessiz istila değilse
bize göre bir vahamettir. Tevekkeli
değil, Diğer kardeş Türk ülkelerinden gelen
Türklerin bizi anlamaması, bir
dönem dili bozan ve dilin kısırlaşmasına sebep olan bir takım
teorilerin uygulamaya sokulmasından kaynaklanıyor.
Gündelik hayatımıza girmiş
olan şu kelimelere bakar mısınız? Birkaç örnek; Eksantrik
Dekolte
Etap
Enjeksiyon
Virman
Oryantasyon
Anchorman
Factoring
Steril

KENAN
EROĞLU

Hinterland
Amortisman
Ekstrem
Maksimalist
Poligon
Euro
Pedal
Ritüel
Anomali
Link
Anket
Faks
Simülasyon
Garnitür
Figürasyon
Formel
Dezenfarmasyon
Enformasyon
Kombine
Kombinasyon
Lisans
Format
Sauna
Türbülans
Viraj
Mega
Star
Medya
“Sessiz istila” konusunda
ortalığı velveleye veren insanların bu konuda da bir şeyler
söylemesi gerekir.

KÜÇÜK RESSAMLARIN
ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

CAYIRALAN’IN MENFAATi

Akdağmadeni Gençlik Merkezine kayıtlı
olan yaklaşık 40 öğrencinin hazırlamış
olduğu karma resim sergisi Akdağmadeni
belediye meydanında vatandaşların
ziyaretine açıldı.
Sergiyi ziyaret eden ve gençlerin
heyecanına ortak olan Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın öğrencilerin
yapmış olduğu tual üzerine akrilik ve

filografi çalışmalarını tek tek inceleyerek
öğretmenler Erdal Gökçe ve Gülüşan
Kudu'dan bilgiler aldı.
Başkan Yalçın, “Bu güzel çalışmaları
ortaya çıkaran ve etkinliği düzenleyen
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze,
hocalarımıza ve hepsi birbirinden
yetenekli olan öğrencilerimize teşekkür
ediyoruz” dedi.

iCiN CALISIYORUZ

CHP Çayıralan İlçe Başkanı Mutlu Üstün,
belediye başkanı Ömer Codar, İl Başkanı
Abdullah Yaşar, STK temsilcileri ve partililerin
katılımı ile Ankara’da gerçekleştirdikleri
temasları değerlendirdi, her zaman Çayıralan’ın
menfaatleri için çalıştıklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ziyaretlerinin,
taşınması gündemde olan İş Bankasının
Çayıralan’da kalması amacıyla gerçekleştiğini
hatırlatan CHP Çayıralan İlçe Başkanı Mutlu
Üstün, ilçe menfaatleri doğrultusunda ortaya
koydukları iradeye sahip çıktıkları partili partisiz

tüm Çayıralanlılar’a teşekkür etti.
Çayıralan’ın son yıllarda göçü en fazla
hisseden ilçelerin başında olduğunu vurgulayan
Üstün, bunun sonucu olarak kamu kurumlarının
taşınmasının önlenemez hale gelen göçün
hızlanmasına sebep olacağını ifade etti.
Ankara ziyaretinin bu anlamda Çayıralan
halkını temsilen gerçekleştiğini ifade eden
Üstün, birlik ve beraberlik mesajı verdiği
açıklamasında parti genel başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Ali Keven’e ev
sahipliğinden ve ilçenin sorununa gösterdikleri
hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

AKDAĞMADENI ÜRETIYOR
Üretken Belediyecilik anlayışı ile
hareket eden Akdağmadeni Belediyesi
tarafından ilçeye kazandırılan Paketleme
ve üretim tesisinde sona gelindi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, “Üretken Belediyecilik anlayışıyla
ilçemize kazandırmak için çalışmalarını
sürdürdüğümüz “Akdağmadeni Tıbbi
Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi’nde sona
gelindi” dedi.
ATIL HANGAR DEĞERLENDİRİLDİ
Başkan Yalçın, ilçenin üretim merkezi
olması için çalıştıklarını belirterek,
“Belediyemize ait uzun yıllardan bu tarafa
atıl durumda olan eski belediye hangarlarını
yöresel ürünlerimizin işleneceği, sağlık
ve ticaret standartlara uygun olarak
paketleneceği bir tesis haline getirdik. Tescil
sürecini tamamladığımız GUPSE markası adı
altında satışı yapılacak olan ürünlerimizin
paketleneceği tesis 3 blok halinde toplamda
bin 200 metre kare kapalı 6 bin 580 metre
kare açık alandan oluşuyor. Tesis içerisinde
değirmen, granül ürünler paketleme
makinası, toz ürünler paketleme makinası,
sıvı ürünler paketleme makinası, mikser
bulunmaktadır. Bakliyat ve kuru gıda, jel sıvı- marmelat türü gıdalar ile toz gıdaların
paketleneceği tesisimiz ilçemize değer
katacak, yalnızca yurt içi değil, yurt dışında
da bizim ürünlerimizin pazarlanmasına vesile
olacaktır” şeklinde konuştu.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK
Üretilen ürünlerin geniş kitlelere
ulaştırılacağını anlatan Yalçın, “ Ayrıca
kurulum sürecinde proje ve danışmanlık
hizmeti verdiğimiz Akdağmadeni Kadın
Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin
makarna üretim ve paketleme tesisi, sebzemeyve kurutma ve paketleme tesisi de
fabrika alanımız içerisinde bulunacaktır.
Akdağmadeni Belediyesi üretim ve
paketleme tesisinden çıkacak ürünlerin
pazarlanması ve geniş kitlelere ulaştırılması
için E-Ticaret (online satış) sitesi yapımı
devam etmekte olup perakende satış ofisinde
de ürünlerin satışı yapılmaktadır. İlçemize
değer katacak, üretimi canlandıracak
ve teşvik edecek, gelişen ürün çeşitliliği
ile istikrarlı bir şekilde hizmet verecek
tesisimiz bölgesinde kamu eliyle yapılan
önemli üretim tesislerinden biri olacaktır.
Üretken Belediyecilik, Üreten Akdağmadeni
anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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Yumuşak
başlı

Yağma,
çapul

Kırmızı
Sahip

SUDOKU

İki kare
bulmacamızdaki her
satır, her sütün ve
3x3'lük
1'den 9'a kadar
rakamlar
ylerleştirilecektir.
Her satır, her sütün
ve 3x3'lük kutu
bölümlerinde 1'den
9'a kadar sayılar
ilk kez kullanılacaktır
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Köroğlu'
nun gerçek
adı

Ankara'
nın bir
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İçten
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çevrili kara

Üst
resimdeki
Ankara
Etimeskut
belediye
başkanı

Japon
Ney'i

Küçük
su kanalı

Toplanan
kalabalık

Yeleç,
yeleken

İsim
Dini
konuşma
yapan

Yakacak
ağaç

Aylak,
başıboş

Bir sayı

Şaşma
ve korku

Devinim
bilimi

Fütüvvet
şeyhi

Üst deri

Uyduruk
öykü

Ankara'nın
bir ilçesi
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BAŞARILI BiR
AMELiYAT DAHA
Türkiye’nin ilk şehir hastanesi
olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde
başarılı bir ameliyat daha
gerçekleştirildi.
86 yaşında Covid-19
sonrasında sol bacağında
ağrı, renk değişikliği ve motor
kaybı gelişen hasta, akut bacak
embolisi tanısı ile acil cerrahi
embolektomi ameliyatına alındı.
Hastanın damar içinde
organize olmuş pıhtı çıkarılarak

bacaktaki kan dolaşımı yeniden
sağlandı. Başarılı bir operasyon
sonrası hasta servis şartlarında
takibe alındı.
Operasyon sonrası Op. Dr.
Görkem Yiğit yaptığı açıklamada;
“Hastamızın ameliyat sonrası,
sağlığına kavuşacak olması
bizler için en büyük mutluluk
kaynağıdır. Hastamıza acil şifalar
diliyorum” dedi.
Eda DEMİREL

BELEKCEHAN’A
DOĞALGAZ GELECEK

Akdağmadeni İlçesi’ne
bağlı Belekcehan Beldesi’nde
doğalgaz için etüt çalışmaları
başladı.
Belekcehan Belediye Başkanı
Şahin Arısoy, beldeye doğalgaz

getirmek için çalıştıklarını
kaydetti.
Etüt çalışmalarının
başladığını anlatan Arısoy,
“Bünyesinde Sürmeligaz,
Kargaz ve Çorumgaz gibi
firmaları barındıran ÇEDAŞ
Şirketler Grubu Genel Müdürü
Kasım Kahraman Bey ve
Yozgat Sürmeligaz il müdürü
İhsan Salman Bey Kasabamızı
ziyaret ederek doğalgaz
etüt çalışmalarını başlattılar.
Sonuçların hayırlara vesile
olması dileğiyle müdürlerime
kasabam ve şahsım adına
teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

ÖDÜLLER SAHiPLERiNi BULDU
Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde, TÜBİTAK
tarafından desteklenen ve Yozgat Bozok Üniversitesi
(YOBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. AR-GE Proje Pazarı,
değerlendirme ve ödül töreni programı ile sona erdi.
Ödül töreni öncesinde Müzik ve Sanat Topluluğu
tarafından mini bir konser verildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen
ve proje geliştiricilerinin fikir alışverişine ortam hazırlamak,
AR-GE projelerine dair finansal ve teknolojik işbirliklerine
zemin oluşturmak, üniversite, özel sektör temsilcileri ve
bağımsız araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak,
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bölge insanını
bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 1.Ar-Ge Proje
Pazarında yaklaşık 350 proje görücüye çıktı.
Düzenleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji, Tarım Gıda ve
Çevre Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, TÜBİTAK
ve Öğrenci Kategorileri ile Öğrenci Mansiyon Ödülleri
sahiplerini buldu.
Öğrenci (ön lisans, lisans, lisansüstü), Akademisyen
ve Kamu AR-GE Birimleri olmak üzere 2 farklı kategoride
ödüller verilecek olup öğrenci kategorisi dışındaki
kategorilerde birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL,
üçüncüye 5 bin TL ve mansiyon ödülü ise 2 bin TL olarak
belirlendi. Öğrenci kategorisinde ise birinci 7 bin TL, ikinci
5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ve mansiyon ise bin TL’nin sahibi
oldu. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü ise 15 kişiye
verildi. TÜBİTAK kategorisinde kazanan proje ise jüri özel
ödülü almaya hak kazandı.
Programın açılış konuşmasını yapan 1. AR-GE Proje
Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliği
öncülüğünde 13 üniversitenin sorumluluğu ve ağırlığı ile
ciddi bir organizasyonun sonlandırmanın heyecanı ve
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, konuşmasının
devamında Anadolu Üniversiteler Birliği’nin muhteşem bir
model ve örnek olduğunu belirterek bu birlik sonucu ortaya
çıkan 1. AR-GE Proje Pazarı’nın bu sinerjinin bir ürünü
olduğuna dikkat çekti.
1.AR-GE Proje Pazarı ödül töreninde konuşan Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AR-GE
kültürünün ülkemizin daha ileri ve daha müreffeh bir düzeye
ulaşmasında önemsenecek bir alan olduğunu söyledi.
Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi :
“Üniversitelerimizin AR-GE kültür süreçlerine baktığımızda
90’lı yıllarda proje hazırlama kültürünü daha yeni
öğrenmeye başlarken geldiğimiz nokta itibariyle artık
projelerin sadece hazırlanması ve uygulanmasını değil bu
projelerin sanayici ile buluşması süreçlerini konuşuyoruz.

Özellikle bu projelerin sanayici ile buluşma süreçlerini
artık hayata geçirmiş durumdayız. O açıdan AR-GE
Proje Pazarı ülkemizde artık bir kültür haline dönüştü.
Anadolu Üniversiteler Birliği’nin bu temelde Yozgat Bozok
Üniversitesi ev sahipliğinde birincisini yaptığı AR-GE Proje
Pazarı da böylesine bir şölene ev sahipliği yaptı. Proje
pazarında sunulan projelerin nitelikli ve sanayici ayağının
olduğunu bir kez daha şahit olduk.
Bu beni ziyadesi ile mutlu etti. Başta öğrencilerimiz
olmak üzere öğrenci kategorisi temelinde onların projelerini
çok önemsediğimi diğer arkadaşlarımızın gerek TÜBİTAK
projeleri gerekse diğer alandaki projelerinin çok değerli
olduğunu belirtmek istiyorum. Fikri ve düşüncesiyle
hazırlamış olduğu projesiyle bütün proje sahiplerinin
gönüllerde birinci olduğunu ifade etmek istiyorum. O
açıdan fikriniz, düşünceniz var ve bunu hayata geçirmiş ve
projelendirmişseniz bu çok anlamlı ve çok değerli. O açıdan
sizleri canı gönülden kutluyorum. Anadolu Üniversiteler
Birliği’nin bu tür faaliyetleri bundan sonraki yıllarda da
başka üniversitelerimizin ev sahipliğinde devam edecek.
AR-GE Proje Pazarının hazırlanma süreçlerinde başta
paydaş 12 üniversitemize çok teşekkür etmek istiyorum.
Anadolu Üniversiteler Birliği’nin sinerjisi ve birlikte hareket
etmesinin gücüyle ilkini gerçekleştirdiğimiz 1.AR-GE Proje
Pazarı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk.
13 üniversitemizin sorumluluğunu esas alarak her şeyin en
iyisini yapmaya çalıştık” dedi.
Karadağ, konuşmasının sonunda “Yozgat Bozok
Üniversitesi’nin her alanda söz sahibi olması noktasında her
zaman yanımızda olan ve üniversitemize değer vererek katkı
ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz
Ziya Polat’a şükranlarımı sunuyorum. Anadolu Üniversiteler
Birliği’nin sinerjisi ve gücü ile bundan sonraki AR-GE Proje
Pazarı etkinliklerinde bulunmayı ümit ediyor. 1. AR-GE Proje
Pazarına emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul,
1.AR-GE Proje Pazarı’nın Anadolu Üniversiteler Birliği’nin en
geniş kapsamlı ve katılımlı düzenlenen ilk önemli programı
olduğunu belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu
organizasyona iyi bir ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul
konuşmasının sonunda bir sonraki AR-GE Proje Pazarı’nın
önümüzdeki yıl Mayıs ayında Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceği bilgisini verdi.
Ödül alanlara ödüllerinin takdiminden sonra 1. AR-GE
Proje Pazarı etkinliği hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.
HABER MERKEZİ

DEKORUN ADI
DEKOSA METAL
Yozgat Evlilik Hazırlıkları Yapı ve Mobilya Fuarı’nda
stant açtıklarını kaydeden Dekosa Metal Sahibi Hakan
Kaya, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
Kaya, Sorgun’da faaliyet gösterdiklerini ancak
müşterilerinin talepleri doğrultusunda Türkiye’nin her
tarafına ürün gönderdiklerini kaydetti.
Metal imalat yaptıklarını anlatan Kaya, “Sorgun’da
metal ile alakalı imalat yapıyoruz. Tavan aplikleri, metal
tablalar ve aydınlatma ürünlerini üretiyoruz. Dünyada
24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ankara’da bir depomuz
var. Fuara katıldık. Bu sene ikinci kez katılıyoruz. Geçen
sene de katılmıştık. Geçen sene daha büyük bir stantla
girdik. Bu senede metal tablalar dışında aydınlatma
ürünleri ile alakalı katılım sağladık” şeklinde konuştu.

BAYİ TALEPLERİ VAR
Yozgat ve diğer ilçelerden bayi talepleri
bulunduğunu anlatan Kaya, “ Şuan itibari ile Sorgun
ilçesinden talepte bulunulduğunda gönderim yapıyoruz.
Şuanda Yozgat ve diğer ilçelerde bayi talepleri var.
İnternet satışımız var. Uluslararası sitelerden de satış
yapmaktayız.
Ürünlerimiz villa girişleri, merdiven ve balkon
korkulukları arasında da kullanılabiliyor. Bazı küçük
patika yollarda da kullanılan ürünler de var. İsim de
yazabiliyoruz. Müşterinin istediği doğrultusunda
kişiselleştirme yapabiliriz. Bizleri internet sitelerinden
ulaşabilirler. Sorgun ilçesinde bulabilirler” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

BöLGENiN TEK

KURUMSAL MARKASI
Yozgat Evlilik Hazırlıkları Yapı ve Mobilya
Fuarı’nda stant açan Lider Water Su Arıtma
Cihazları bölgenin tek kurumsal markası
olma özelliği taşıyor. Lider Water Su Arıtma
Cihazları Bölge Müdürü Nezahat Bilir, “Her
sene olduğu gibi bu yılda stanttayız. Yozgat
halkı da bizleri görüyor, duyuyor. Her
zamanki gibi halkımızın hizmetindeyiz” dedi.
TANITIM YAPIYORUZ
Fuarlarda markalarını ve ürünlerini
tanıttıklarını anlatan Bilir, “Fuarların reklam
yönünden iyi oluyor. Esnaflara ve bizlere
tanıtım yönünden çok büyük faydaları var.
Ürünlerimizi sergiliyoruz. Halkımız yerinde
görüp bakıyor ve inceliyor. Evine alıp
almayacağını değerlendiriyor. Fuarlara
katılım ve katkısı da oluyor” şeklinde konuştu.
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ
Müşterilerine bir telefon kadar yakın
olduklarını kaydeden Bilir, “ Lider Water
olarak su arıtma cihazları üzerine hizmet
veriyoruz. Su arıtma cihazımız mutfak
tezgahının altına kurulum yapılarak hizmet
veriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini
gideriyoruz. Müşterilerimize irtibat
numaralarını veriyoruz. Kendileri bizleri

aradıklarında 7/24 servisimiz bulunmaktadır.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçemizde
servisimiz bulunmaktadır. Köyler ve
kasabalarda hizmet veriyoruz. Bir telefon
kadar müşterilerimize yakınız. Bölgenin
tek kurumsal markası olan Lider Water’ın
stantlarına, işyerlerine temiz ve güvenilir
su içmek isteyen bütün halkımızı davet
ediyorum” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK SÜRÜŞÜ
Yeşilay Yozgat şubesi tarafından
10’uncu Yeşilay bisiklet turu düzenlendi.
Spor Vadisinden başlayan bisiklet turu
Cumhuriyet meydanında son buldu.
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan
Ertürk, Uzun bir aradan sonra bir araya
gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk
duyduklarını söyledi.
Ertürk, “Türkiye genelinde 81 ilde eş
zamanlı olarak düzenlenen bir bisiklet
turu düzenlendi. İnşallah bundan sonraki
süreçte de devam edecek. Bizim için
farkındalık yarattı. Hem sosyal etkinlik
alanında hem de arkadaşlarımızın
motivasyonu anlamında. Sağlıklı nesil
sağlıklı yaşam olarak farkındalık
oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan
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Ertürk, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık
alanında aralıksız mücadele ediyor,
her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm
insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir
yaşam konusunda farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri
düzenlemeye de büyük önem veriyor;
bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişinin
katılım sağladığı, artık geleneksel hale
gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl
hep birlikte pedal çevirmenin gururunu
yaşıyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir
heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte
sizlerle bir araya gelmiş olmak bizler
için çok değerli. Biz, sizlerin desteğiyle
çok daha güçlüyüz! Daha nice etkinlikte
sizlerle, bir araya gelmek dileğiyle” diye
konuştu.

KOMŞUDAN

BiR HABER
"GÜREŞİN MERKEZİ

OLACAĞIZ"
Çorum'da düzenlenen
geleneksel Tevfik Kış Yağlı
Güreşlerinde Serhat Gökmen
başpehlivan oldu.
Turhan Kılıçcıoğlu
Stadyumu'nda gerçekleştirilen
Tevfik Kış Yağlı Güreş
müsabakalarına 850 güreşçi
katıldı.
Çekişmeli geçen
müsabakalar sonunda
rakibi Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi pehlivanı Mehmet
Gümüşalan'ı yenen Manavgat
Belediyesi pehlivanı Serhat
Gökmen başpehlivan
oldu. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi pehlivanı Faruk

Akkoyun ve Manavgat
Belediyesi pehlivanı Fatih
Atlı üçüncülüğü paylaştı.14
kategoride yapılan güreşlerde
sporculara toplam 400 bin TL
para ödülü dağıtıldı.
Çorum Belediye Başkanı
Dr. Halil İbrahim Aşgın er
meydanında başpehlivanların
birbirinden güzel, birbirinden
iddialı müsabakalara
imza attıklarını belirterek,
Geleneğimizle, kültümüzle,
pehlivanlarımızla, güreşle,
ecdadımızla bizlere bir kez
daha gurur duydurdular.
Adeta tarihten
çıkmışçasına büyük

pehlivanlarımız büyük
güreşlere imza attılar.
Tüm pehlivanlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.
Medeniyetler kenti. Güreşin
merkezi. Bu fragmandı.
Seneye daha büyük
pehlivanlarla güreş severlerin
karsısında olacağız dedi.
Başpehlivan olan Serhat
Gökmen de Arkadaşlarımızla
birlikte güzel mücadeleler,
güzel güreşler oldu. Bundan
sonraki hedefimiz Kırkpınar
altın kemer inşallah. Belediye
Başkanımız Dr. Halil İbrahim
Aşgın ve tüm güreşseverlere
teşekkür ederim diye konuştu.

KİTAP OKUMANIN
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Ürgüp Kaymakamlığı tarafından
yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi
çerçevesinde 3. sü düzenlenen kitap takası
ve hediye şenliği yapıldı.
Ürgüp Kaymakamlığı tarafından
yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi
çerçevesinde 3. sü düzenlenen kitap takası
ve hediye şenliği yapıldı. Şenliğe katılan
katılımcılar Ürgüp Cumhuriyet meydanında
kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.
Ürgüp Cumhuriyet Meydanında yapılan
etkinliğe Ürgüp Kaymakamı Mehmet
Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz
Maraşlı, Kaymakam adayı Hakan Contarlı,
İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, kurum
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Aksaray,
Kırıkkale, Eskişehir,Sivas Kırşehir ilinden
gelen eTwining paydaşları katıldı. Kitap
takas şenliği ilk olarak hükümet konağı
önünde düzenlenen bando eşliğinde
kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol ve
öğrencilerin katıldığı yürüyüş, etkinlik
alanı olan cumhuriyet meydanı şenlik
alanında sona erdi. Yürüyüşte eşekli

kütüphanecinin kullanmış olduğu sandıkları
taşıyan eşek ise vatandaşların ilgi odağı
oldu. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı
yaptığı konuşmada; "Hayatın Anlamı Kitap
projesinin ilçemize ve öğrencilerimize
kattığı kazanımlardan, geleceğin nesillerinin
ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey
olarak yetişeceklerdir" ifadelerini kullandı.

KAYSERI'DE ÜCRETSIZ ULAŞIM!

“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

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş. ulaşım
kartı olmasa dahi temassız
özellikli kredi ve banka
kartları ile kent içi toplu
ulaşımından faydalanabilmeye
imkân sağlayan uygulama
ile ilgili yeni bir kampanyayı
duyurdu. MasterCard logolu
temassız özellikli kartı
kullananlar 20 Mayıs ve 17
Haziran tarihleri arasında her
gün 1 biniş ücretsiz ulaşım
sağlayabilecek.
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktif
Bank, E-Kent, Mastercard
paydaşları ile birlikte ulaşım
alanında büyük kolaylık
sağlayacak Toplu Ulaşıma
Kredi Kartı ile Biniş ve
N-Kolay Mobil Uygulama,
Kayserililerden yoğun ilgi
görürken, yeni kampanyalarla
da tüm Kayserililerin ilgisini
bu önemli çalışmaya çekmeye
devam ediyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. 340
bayi, 17 özel gişe ve 80
otomatik bilet dolum makinası
ile hizmet verirken, toplam
437 fiziki noktada Kayserililer,
bilet teminini yapabiliyor. Öte

yandan, vatandaşların toplu
taşıma kartları olmasa bile
temassız özellikli bankacılık
kartları ile hizmet alabildiği
yeni uygulamadan Kayserililer
memnun kaldı.
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FİYATI: 1.00 TL

ÜLKÜCÜLERDEN

ANLAMLI TURNUVA
DÜNYA ŞAMPiYONUNA
TEBRiK
Yozgat Belediye Başkanı Celal
Köse, 7. Dünya Uluslararası
Dünya Kupasında Dünya Şampiyonu olun Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un sporcusu Betül
Zararsız’ı tebrik etti.
Köse, “7. Dünya Uluslararası
Dünya Kupası mücadelesinde
şampiyon olarak bizleri gururlandıran Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kick Boks Takımı
sporcumuz Betül Zararsız ve
Antrenörümüz Mustafa Zararsız'ı
tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği kupalarla ve madalyalarla taçlandıran
sporcularımıza teşekkür ediyor,
Yüce Mevlam’dan başarılarını
daim kılmasını niyaz ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
Murat KARATEKİN

“GURUR DUYDUK”
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, Olimpiyatlarda
Dünya 2. Sıralamasında derece
yapan Hacer Dursun’u tebrik etti.
Codar, “İlçemiz Evciler
-ortaköy -mahallesinden,
Hacer Dursun kardeşimize
Olimpiyatlarda dünya 2.

Sıralamasında göstermiş olduğu
Olağanüstü başarısından dolayı
kendisini kutluyor bundan
sonraki hentbol olimpiyat
müsabakalarında başarılarının
devamını diler tebrik Ederim”
dedi.
Murat KARATEKİN

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Ülkü
Ocakları Başkanlığı tarafından Şehit Fırat
Yılmaz Çakıroğlu halı saha turnuvası
düzenlendi. a‘Damarlarındaki asil kanı
uyuşturucu ile kirletme’ sloganı ile
gerçekleştirilen turnuvanın final maçını
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, Olüközü Belediye Başkanı Hasan
Aydınsoy, MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı
Adem Alıç, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı
İrfan Şahbaz, Akdağmadeni Ülkü Ocakları
İlçe Başkanı Ömer Ekinci, Yerköy Ülkü
Ocakları Başkanı Yusuf Gül de izledi.
13 Takımın katıldığı turnuva da Şampiyon
Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu
lisesi Şampiyon oldu.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih
Yalçın, “Akdağmadeni Ülkü Ocakları
tarafından “ Damarlarındaki Asil Kanı
Uyuşturucu ile Kirletme” sloganıyla

düzenlenen ‘’Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU
Liseler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”
final maçını Yozgat Ülkü Ocakları
Başkanımız İrfan ŞAHBAZ , İlçe Başkanımız
Adem ALIÇ, Oluközü Belediye Başkanımız
Hasan AYDINSOY, Yerköy Ülkü Ocakları
Başkanımız Yusuf GÜL ve Akdağmadeni
Ülkü Ocakları Başkanımız Ömer EKİNCİ
ile birlikte izledik. 13 takımın katıldığı,
kardeşlik havasında geçen turnuvada
Finale kalarak Şampiyon olan Akdağmadeni
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini,
turnuvayı ikincilikle tamamlayan Kazım
Karabekir Fen Lisesini ve turnuvada ter
döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.
Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak
spora yönlendiren, ilçemizde yapmış olduğu
etkinliklerle örnek olan Akdağmadeni Ülkü
Ocaklarına teşekkür ediyorum” dedi.
Murat KARATEKİN

