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TOKİ’YE SEKTÖREL BAKIS

OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu
TOKİ Sosyal Konut projesine başvurular 14 Eylül’de başladı ve yaklaşık bir
haftalık sürede milyonlarca kişi başvurusunu gerçekleştirdi.
NASIL ETKİLEYECEK?
Dar gelirlinin ev sahibi olma hayalini
gerçekleştirmek için bir fırsat olarak
değerlendirdiği TOKİ konutlarından Yozgat’a
da yapılacak olması vatandaşta heyecanı da
beraberinde getirdi.
250 bin konut projesi kapsamında 2 bin 280
lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1, 3
bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla
3+1 daireler inşa edilecek. Biz de bu durumu
Yozgat’ta emlak sektöründe uzun yıllardır
faaliyet gösteren temsilcilerine sorduk. TOKİ
konutları Yozgat'ta emlak sektörüne nasıl etki
yaptı. Fiyatlarda değişiklikler artış veya düşüşler
yaşanıyor mu? Sorusuna yanıt aradık. 3'TE

HAYRİ
ALKAN

KÖPÜK BİTTİ
Garanti Grup Emlak Sahibi
Hayri Alkan, TOKİ konutları
ile ilgili toplumda ciddi
karşılık bulduğunu belirterek,
“Cumhurbaşkanımızın açıklamış
olduğu TOKİ Konutları ile alakalı
toplumda ciddi bir karşılık buldu.
Piyasaları da etkiledi. Köpük
dediğimiz olay bitti. Artış durdu.
Şu anda stabil devam ediyor"

HACI
KARTAL

ENES
AKGÜN

MEVKİ ÖNEMLİ
TOKİ konutlarının hem olumlu
hem de olumsuz yönleri olduğunu
dile getiren Sevgi Emlak ortağı
Hacı Kartal, “Yozgat’ta TOKİ
birinci, ikinci ve üçüncü etap
evlerini yaptılar. Bir nebze de olsa
bunların emlak sektörüne zararı
var. Bugün dördüncü TOKİ’de
taşınmaya başladılar" diye
konuştu.

KATKISI OLUR
Yapıtur Emlak Sahibi Harun
Enes Akgün, şunları kaydetti;
“TOKİ konutlarının yapılması
emlak sektörünü etkilemesindeki
kısım bir nebze hem satılık hem
kiralık da olsun çevremizi ve
halkımızı rahatlatacak. Özellikle
kiralık durumlarında çok büyük
sıkıntılar çekiyoruz" ifadelerini
kullandı.

ALT YAPI OLMADAN

ÜST YAPI OLMAZ
Yozgat Belediyesi tarafından Asrın Projesi
Büyük Alt Yapı Yenileme çalışmaları devam
ediyor. 4 farklı mahallede başlayan proje ile
kentin geleceğine yatırım yapılıyor.
Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse de Fatih Mahallesi,
İstanbulluoğlu Mahallesi,
Çapanoğlu Mahallesi ve

AzizliBağları Mahallesi’nde
başlatılan çalışmaları sık sık
yerinde inceliyor ve çalışmalar
hakkında bilgi alıyor. 6'DA

ÖĞRETMENLER
YEMEKTE BULUŞTU
Serpil Akdağ
Anadolu Lisesi
Müdürlüğü
tarafından tayini
çıkan ve yeni gelen
öğretmenlere
yemek programı
düzenlendi. 2'DE

YOZGATLI SPORCU DÜNYA
ŞAMPIYONASINA HAZIRLANIYOR
Yozgat Belediyesi
Bozokspor Kick
Boks takımının
sporcusu
Mustafa Kaan
Zararsız, Dünya
Şampiyonası’nda
Yozgat’ı temsil
edecek. 8'DE

“HARC DEGiL
İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları başkanından Üniversite harç tepkisi;

HARAC”

İYİ Parti Yozgat
Gençlik Kolları
Başkanı Salim
Bilgin, üniversite
harç ücretlerine
gelen zamların
doğru olmadığını
söyledi. 4'TE

8'DE

AMATÖR'E ASRIN

DESTEĞi PROMOSYON TEPKİSİ
Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi Kariyer
Basamak Sınavı ve promosyon için
tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen Yozgat
Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel,
promosyon rakamların düzeltilmesi
gerektiğini söyledi. >>> 3. Sayfada

EYLÜL AYINDA ELMA

AĞACI ÇIÇEK AÇTI
OKUL SERVISLERI GÜVENLIK

TOPLANTISI YAPILDI

5'TE

Yozgat’ın Akdağmadeni
ilçesinde taşımalı Araç
Şoförleri ve Rehber Personel
Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
>>> 4. Sayfada

YOZGAT’TA SOSYAL HIZMET

UZMANLARI AILELERI ZIYARET EDIYOR
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Abdullah Neşeli, “Ulusal Ziyaret Programı”
kapsamında sosyal hizmet çalışmalarını
büro hizmetleri değil de hane ziyaretleri
yaptıklarını söyledi. >>> 7'DE

GÜNCEL
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Toplumun Sağlam Kalesi Yıkılırsa Dirlik Düzen de Bozulur
Aile, toplumlarda
huzurun ve mutluluğun
kaynağı olarak görülür.
Aile yapısını koruyamayan toplumların varlığını devam ettirmesi söz
konusu değildir.
Bu nedenle aile
toplumun nefesidir,
mutluluk kaynağıdır.
Yeryüzü ağaçsız nefes
alamadığı gibi, ailesiz
toplumlar da nefes alamaz, varlığını devam
ettiremez.
Rabbimize Hamdi olsun ki: nefes alabildiğimiz bir
ailemiz, bir kutlu yuvamız var.
Ne yazık ki; aileyi temelinden
sarsan sorunlar her geçen gün
artıyor ve bugün, tüm dünyanın nefes darlığı çektiğini
üzülerek görüyor, buna şahit
oluyoruz.
Ne gariptir ki bizim toplumumuz için de bunu söylemek
mümkündür. Aile içi huzursuzluklar artmaya, boşanmalar
çoğalmaya başladı. Akabinde
yaşanan kavga ve gürültülere

evin neşesi geleceğimizin teminatı
olan çocuklarda
dahil edilir oldu.
Şüphesiz ki; ailelerin temel taşı
anne ve babadır.
Onlar bizim yaşam sebebimizdir.
Bizi besleyen,
büyüten ve terbiye eden anne-babalarımız oldu.
Onların katlandığı fedakârlıklar
saymakla bitmez.
Baba evladı için gece gündüz
çalışırken, anne onu dokuz
ay karnında taşımış dünyaya
getirmiştir.
Uykuları kaçmış, yavrum
hasta olmasın diye ona kol
kanat olmuş; yememiş evladına yedirmiş giymemiş yavrusunu giydirmiştir. Bu sebeple
anne- baba hakkı ödenemez!
İnsanın aile ortamında bulduğu huzuru ve mutluluğu başka
bir yerde bulması mümkün
değildir.

AHMET
SARGIN

Bizleri yaratan Yüce Allah
Kur’an-ı Kerim’de ne buyuruyor: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne
babanıza iyi davranmanızı
emretti. Onlardan biri veya
ikisi senin yanında yaşlanırsa
onlara öf bile deme! Onları
azarlama!
İkisine de gönül alıcı güzel
sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle
kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar
nasıl küçüklükte beni şefkatle
eğitip yetiştirdilerse şimdi sen
de onlara merhamet göster.’
diyerek dua et.”(İsrâ!Suresi
Ayet:23-24)
Anne-babadan sonra ailenin
en önemli varlığı çocuklarıdır, Çocuklar, Yüce Allah’ın
hem nimeti hem de bize ve
anne babaya emanetidir. Her
anne-baba çocuğunu yetiştirmek ve eğitmekle görevlidir.
Bu sebeple bütün sorumluluk
anne ve babaya verilmiştir.
Çocuğa güzel bir isim koymak, onu güzel ahlak üzere
yetiştirmek; dinini diyanetini

öğretmek anne ve babanın
asli görevidir. Zamanı geldiğinde iyi bir eğitim almalarını
sağlamak, bir meslek kazandırmak ve vakti gelince de evlendirip ona da mutlu- huzurlu
yuva kurmak anne babanın
görevidir.
Bunlarla birlikte anne ve
babanın en önemli görevi de
evladına güzel bir ahlak kazandırmak ve onu vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Bu konuda sevgili
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: “Hiçbir anne-baba
evladına güzel ahlaktan daha
değerli bir miras bırakmış olamaz.”(Tirmizî, Birr, 33)
Bugün ailelerde yaşanan
huzursuzluğun kaynağı şüphesiz ki bizleriz. Doymayan
nefsimiz, dünyaya olan aşırı
bağımlılığımız, İslamdan ve
ahlaki değerlerden uzaklaşmış olmamız ve birbirimize
olan saygı ve sevginin azalmış
olmasıdır.
Ne yazık ki: anne ve baba
zamanında evladına sahip

ÖĞRETMENLER

çıkıp güzel bir ahlak- terbiye,
saygı ve sevgi kazandırmamış; sokak çocuğu terbiye
etmişse bunun meyvesi de
acı olacaktır. Bugün en önemli eksikliğimiz çocuklarımıza
sahip çıkamamak; onlara dini
ve ahlaki bir eğitim verememektir !... Güzide evlatlarımız
sokağın ve ahlaksız kişilerin
elinde (Sosyal Medya rezaletinde) heba olup gidiyor; buna
seyirci kalınamaz!
Toplumun sağlam kalesi
yıkılırsa devlette, dirlik düzen
de bozulur. Huzur ve güvene
muhtaç hale geliriz. Diyeceğimiz odur ki: bu sağlam kaleden temel taşları sökülüp atılacak olursa geriye çürümüş,
kokuşmuş bir enkaz yığını
kalır. Aileyi korumak hem insani, hem ahlaki hem de dini
görevimizdir. Toplumun huzuru için, geleceğimizin teminatı
olan bu sağlam kaleleri: Sevgi
ve saygı çerçevesinde koruyabilenlere ve yuvasına sahip
çıkanlara selam olsun!.. (Kaynak: DİTİB Hutbeleri)

YEMEKTE BULUŞTU

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi
Müdürlüğü tarafından tayini
çıkan ve yeni gelen öğretmenlere
yemek programı düzenlendi.
Zafer Türk Mutfağında verilen
yemekte konuşan Serpil Akdağ
Anadolu Lisesi Müdürü Efendi
Yılmaz, okulda görevden ayrılan
öğretmenleri hatırlamak ve yeni
göreve başlayan öğretmenlerle
tanışmak için yemek programı
düzenlediklerini söyledi.
Yılmaz, “Yemeğe katılan
herkese teşekkür ediyorum. Bu
yemek okulumuzun kurumsal
kültüründe olan bir şey. Öğretmen
arkadaşlarımız arasındaki
iletişimi, canlılığı ve hoş görüyü
artırmak için ve birbirimizi

tanımak için bir vesile oluyor.
Bu yemeği vermemizde bizlere
destek veren Zafer Türk mutfağı
ve müdürü Muhammet Beye
teşekkür ediyorum” dedi.
40 ÖĞRETMENİMİZ
GÖREV YAPIYOR
Serpil Akdağ Anadolu
Lisesi’nde şuanda 40 öğretmenin
görev yaptığını belirten Okul
müdürü Efendi Yılmaz, “Yozgat’ın
en çok kalabalık okulu olarak 560
öğrencimiz var. Öğrencilerimize
en kaliteli eğitim vermeye
çalışıyoruz. x
Her gün iyiye gitmek için
mücadele ediyoruz” dedi.
YKS’DE BAŞARI ELDE ETTİK
Serpil Akdağ Anadolu Lisesi

Müdürü Efendi Yılmaz, “Okulumuz
YKS’de güzel bir başarı elde etti.
72 mezun öğrencimizden 1 hukuk
fakültesi olmak üzere, yabancı
dil bölümünde ilk 10 bine giren
öğrencilerimiz oldu.
Diğer öğretmenlikleri, kamu
yönetimi kazanan öğrencilerimiz
var.
Okulumuzda ayrıca şeref köşesi
oluşturuyoruz.
Bunların başaran öğrencilerin
isimlerini diğer öğrenciler
heveslensin diye isimlerini
sergileyeceğiz.
Bütün öğrencilerimize,
öğretmen ve velilerimize 20222023 yılının hayırlı olmasını
diliyorum” diye konuştu.
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TOKİ’YE SEKTÖREL BAKIS

OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu
TOKİ Sosyal Konut projesine başvurular 14 Eylül’de başladı ve yaklaşık bir
haftalık sürede milyonlarca kişi başvurusunu gerçekleştirdi.

NASIL ETKİLEYECEK?
Dar gelirlinin ev sahibi olma
hayalini gerçekleştirmek için
bir fırsat olarak değerlendirdiği
TOKİ konutlarından Yozgat’a
da yapılacak olması vatandaşta
heyecanı da beraberinde
getirdi.
250 bin konut projesi
kapsamında 2 bin 280 lira
taksitle toplam 608 bin lira
fiyatla 2+1, 3 bin 187 lira taksitle
toplam 850 bin lira fiyatla 3+1
daireler inşa edilecek. Biz de
bu durumu Yozgat’ta emlak
sektöründe uzun yıllardır
faaliyet gösteren temsilcilerine
sorduk. TOKİ konutları Yozgat'ta
emlak sektörüne nasıl etki yaptı.
Fiyatlarda değişiklikler artış
veya düşüşler yaşanıyor mu?
Sorusuna yanıt aradık.

KÖPÜK BİTTİ
Garanti Grup Emlak Sahibi
Hayri Alkan, TOKİ konutları
ile ilgili toplumda ciddi
karşılık bulduğunu belirterek,
“Cumhurbaşkanımızın açıklamış
olduğu TOKİ Konutları ile
alakalı toplumda ciddi bir
karşılık buldu. Piyasaları da
etkiledi. Köpük dediğimiz
olay bitti. Artış durdu. Şu anda
stabil devam ediyor. İmalat
fiyatları sabit kaldığından dolayı
düşeceğini düşünmüyorum.
Ancak yükselmesi de engelledi.
Kiralar ortalama değerleri
buldu. Üst sektördeki evleri
zaten etkilemiyor. Ama orta
sektördeki evleri standart hale
getirdi. Bundan da artış olmaz.
Bizim işlerimizi de baya etkiledi.
Çünkü orta ve alt sekmendeki ev

fiyatları düşeceği beklentisinden
dolayı piyasada bir çekilme
olur” şeklinde klonutşu.
KATKISI OLUR
Yapıtur Emlak Sahibi
Harun Enes Akgün, şunları
kaydetti; “TOKİ konutlarının
yapılması emlak sektörünü
etkilemesindeki kısım bir
nebze hem satılık hem kiralık
da olsun çevremizi ve halkımızı
rahatlatacak.
Özellikle kiralık durumlarında
çok büyük sıkıntılar çekiyoruz.
Ev sahipleri tarafından
evlerin fiyatları yüksek olduğu
için kiralık dairelere yöneliyor
ve bulmakta sıkıntı çekiliyor.
TOKİ konutları yapıldığında
vatandaşlarımız ev sahibi
olacaklar. Ev sahibi olduklarında
ev sahipleri olarak kiralıklarda

bir rahatlama yaşayacağız. Bu
bizleri etkiler tabi.
Bizim belli bir
sirkülasyonumuz olur. Kirada
oturan müşterilerimiz kendi
evlerinde otururlar. Bu sayede
bizlerinde kiralık portföyümüz
artmış olur.
Bu şekilde bize etkisi ve
katkısı olur. Fiyatlarda değişik
olacağını düşünmüyorum.
Çünkü ülkemizde veya
günümüzde artan bir fiyatın
düştüğü nadir görülen bir şey.
İnşaat maliyeti düşmediği
sürece ev fiyatlarının da
düşeceğini sanmıyorum.”
MEVKİ ÖNEM TAŞIYOR
TOKİ konutlarının hem
olumlu hem de olumsuz yönleri
olduğunu dile getiren Sevgi
Emlak ortağı Hacı Kartal,
“Yozgat’ta TOKİ birinci, ikinci ve
üçüncü etap evlerini yaptılar. Bir
nebze de olsa bunların emlak

sektörüne zararı var.
Bugün dördüncü TOKİ’de
taşınmaya başladılar. Bu konuda
bu olmadan Yozgat’ta büyük bir
sıkıntı kira. Kiralık daire sıkıntısı
büyük. Bizim sektöre biraz etki
yapar. Bu olmaz diye bir şey
yok. TOKİ dar gelirlilere karşı
yapılan bir inşaat. İnsanlar ev
sahibi olacak. Ama öyle değil.
TOKİ bu şekilde memur
katsayısı ve memur artışlarına
göre yüzde 20/30 peşini kimse
ödeyemez. Şuanda da yeri belli
değil.
Mevki ve yeri de önemli.
Faydası da olur. Emlak
sektörünü de etkiler. Fiyatlarda
düşüş veya yükseliş olacağını
sanmıyorum. Çünkü TOKİ’leri
biraz daha uzak yerlere
yapıyorlar. Uzak yerlere
yaptıkları için şehir merkezinde
yapılan şeyleri etkilemez”
ifadelerine yer verdi.

PROMOSYON TEPKİSİ
Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi Kariyer
Basamak Sınavı ve promosyon için
tepki gösterdi. Türk Eğitim Sen Yozgat
Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel,
promosyon rakamların düzeltilmesi
gerektiğini söyledi.

KANUNDA YERİNİ BULMADI
Kabayel, “Öğretmenlik Meslek
Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde,
Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Yönetmeliği
12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi
Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
girmişti. Türk Eğitim-Sen, 2023
Eğitim Vizyon Belgesi’nin açıklandığı
23 Ekim 2018 tarihinden itibaren
meslek kanununun içeriğinin
ne olması gerektiği konusunda
gündem oluşturmuştu. Gelinen
noktada sadece kariyer planlamasını
düzenleyen bir kanunla karşı karşıya
kaldık. Teklif, meslektaşlarımızı
tatmin etmekten son derece uzak
bir hüviyetle kanunlaştırıldı. Ne
yazık ki öğretmenlerin muhatap
olduğu süreçler bu kanunda yerini
bulmadı. TBMM’nin açılmasıyla
birlikte hızlı ve yoğun şekilde
meslek kanununun adına yaraşır
şekilde revize edilmesi noktasında
gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tüm
gayretimiz önümüzdeki süreçte
meslek kanununun içeriğinin adına
yaraşır şekilde zenginleştirilmesi
olacak, hem Milli Eğitim Bakanlığı
hem de siyasi partilerle yoğun
şekilde temas halindeyiz. TBMM’nin
açılmasıyla birlikte Türk EğitimSen’in hızlı ve yoğun bir şekilde
başta kariyer düzenlemesindeki
arazların giderilmesi olmak üzere,
meslek kanununun adına yaraşır
şekilde revize edilmesi noktasında
gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.
KARİYER PLANLAMASINDA
ÖLÇÜT TECRÜBE OLMALI

Sınav, sadece bilgiyi ölçer,
oysa öğretmenlik sadece bilme
değil, bildiğini aktarma mesleği
olduğunu belirten Kabayel, “Kariyer
planlanmasında tek ölçüt tecrübe
olmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik
sürecinin ilk olarak 13 Ağustos
2005 yılında Öğretmenlik Kariyer
Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliği ile başlamış ve tüm
karşı çıkışlarımıza rağmen 2006
yılında uzman ve başöğretmenlik
sınavı yapılmıştı. O tarihten bu
yana Türk Eğitim-Sen’in tavrında
en küçük bir değişiklik olmamıştır,
bugün de herhangi bir şarta bağlı
kalmaksızın;10 yılını dolduran her
öğretmenin uzman, 20 yılını dolduran
her öğretmenin de başöğretmen
olarak değerlendirilmesini
talep etmekteyiz. Bunun dışında
yapılacak her tasarruf, kargaşa ve
adaletsizliklere neden olacaktır.
Öğretmenlerin Kariyer Planlaması
Sınavla Olmaz. Türk Eğitim Sen
olarak, başta sınav şartı olmak üzere,
kaş yapalım derken göz çıkaracak
uygulamaların iptali için yargıya
başvurduk, eylemler gerçekleştirdik,
afişler hazırladık, yazışma ve diyalog
sürecinde defaten konuyu gündeme
getirdik, kamuoyunda öğretmenler
lehine gündem oluşturduk. Kariyer
basamakları sınavı ile ilgili bizim
tek hesabımız, eğitim çalışanlarının
hakkı ve hukukudur. Gayemiz üzüm
yemektir. Bu sorun ya çözülecek ya
çözülecek! Çözümün adresi de her
zaman olduğu gibi Türk Eğitim-Sen
olacaktır”

CİDDİ BİR EKONOMİK
KAYIP OLUYOR
Türk Eğitim Sen Yozgat Şube
Başkanı Mahmut Sunay Kabayel,
2022 yılı Temmuz ayı öncesinde
promosyon anlaşmalarından
dolayı ekonomik kayıp yaşandığını
belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı il ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri ile üniversitelerimiz
tarafından bankalar ile maaş
promosyon anlaşmaları yapılıyor
ve bu kapsamda alınan promosyon
ücretleri memurlara ödeniyor.
Promosyon anlaşmalarının süresi
ise üç ile beş yıl arasında değişiyor.
Ancak şu anda yaşanan sorun,
2022 yılı Temmuz ayı öncesinde
promosyon sözleşmesi yapılan kamu
çalışanlarının ciddi bir ekonomik
kayıp ile karşı karşıya kalmasıdır.
Eğitim çalışanları olarak; Bankalarla
yapılan promosyon sözleşmelerinin,
3 ya da 4 yıllık bir süreyi kapsadığı
için enflasyon artışı, buna bağlı

olarak maaş artışları ya da döviz
kurundaki hareketlenmeler ile
birlikte güncelliğini yitirdiği inkar
edilemez bir gerçekken, Soruyoruz:
Bankaların çekici promosyon
vaatleri ile müşterilerinin artmasına
ve bununla doğru orantılı olarak
kar oranlarının yükselmesine
rağmen, kamu çalışanlarının bundan
faydalanamaması, promosyon kaybı
yaşaması ne kadar adildir? MEB’e
bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerinin ve üniversitelerimizin
bankalarla yaptıkları promosyon
anlaşmalarının revize edilmesini,
güncel ekonomik gelişmeler ışığında
promosyon ücretlerinin artırılmasına
yönelik gerekli çalışmaların
yapılmasını istiyoruz. Öte yandan
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK) tarafından, promosyon
sözleşmelerinin, öngörülemeyen
ekonomik gelişmelere uygun olarak
düzenlenmesi için hüküm getirilmesi
de çok önemli bir adım olacaktır.

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği
olarak belirlenen 1.325 TL gelişen
ekonomik koşullar karşısında
artık çok komik kalmıştır. EğitimÖğretime Hazırlık Ödeneğinin tüm
eğitim çalışanlarına ödenmelidir.
Daha önce Türk Eğitim-Sen olarak
yetkili sendika olarak katıldığımız
Kurum İdari Kurul Toplantısında tüm
eğitim çalışanlarına Eğitim-Öğretime
Hazırlık Ödeneği verilmesini karar
altına aldırmıştık. Eğitim öğretim
ödeneğini, bir milyonu aşkın
öğretmene ödeyebilen bütçe, geri
kalan yaklaşık yüz bin çalışana da
verebilecek güçtedir. Bu yüzden Bu
ödenek, bir maaş tutarında ve ayrım
yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına
ödenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığının
ilçe müdürlüklerinde görev ve
sorumluluk anlamında üst görevde
olanların, alt görevde olanlardan daha
düşük ücret almaları nedeni ile bu
görevlere yapılacak atamalarda veya
görevlendirmelerde istekli, liyakatli
yöneticiler bulunamamaktadır. Ayrıca
Bakanlığımızın çıkarmış olduğu 7354
Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu
ile öğretmen ve okul yöneticilerine
verilen bazı haklardan ilçe milli
eğitim müdürleri ve şube müdürleri
yararlanamamaktadır. İlçe müdürleri
ve şube müdürlerinin esasen
öğretmenlik mesleğinden geldiği
ve eğitim öğretim hizmetlerinin
içinde oldukları da dikkate alınarak,
yapılan ekonomik anlamdaki
iyileştirmelerden yararlandırılması
gerekmektedir” diye konuştu.
Çelebi YIKILMAZ
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Selamlaşmak
“Size bir selam
verildiği zaman, siz
de ondan daha güzeliyle karşılık verin
veya verilen selamı
aynen iade edin.
Şüphesiz Allah, her
şeyin hesabını gereği
gibi yapandır.” (Nisa,
4/86)
Selam; Allah'ın
(c.c) güzel isimlerinden bir isimdir.
Kullarına doğru yolu
göstermek suretiyle onları her
türlü tehlikeden selâmete
çıkaran manasındadır.
İki Müslüman karşılaştığında veya birbirinden ayrılırken
birinin diğerine; "Es-selâmü
aleyküm", "Selâmün aleyküm"
veya “verahmetullah” ya da
“verahmetullahi veberakatüh”
ilave ederek mukabelede bulunmasıdır.
Dinimizin önemle üzerinde
durduğu hususlardan birisi de

selam alıp vermektir.
İslam alimleri selamın hikmetlerini şu
gerekçelere dayandırırlar:
1- Karşılaşanların
birbirlerinden duyacakları korkuyu izale,
2- Mü'minin hâline
uygun olan tevazu,
3- Ta'zim göstermek.
Bu şekilde çoklu
anlamı mündemiç
selâmın manasında
da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.
Kadı İyâz, selamın muhâfaza ma'nâsına geldiğini, esselâmu aleyke'nin, "Allah' ın
muhafaza ve koruması senin
üzerine olsun" demek olduğunu, "Allah seninle olsun"
"Allah'la beraber olasın"
makamında bir dua olduğunu
belirtir.
Diğer bazıları ise; "Allah yaptıklarına muttalidir",

ALİ
GÜLDEN

“Selam" selamet demektir”
şeklinde anlamlar vermiştir.
Bütün bu anlamlar ve yukarı da yer alan ayeti kerime
de yer alan "Size bir selam
verildiği zaman ondan daha
iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabele edin." (Nisa
4/86) emri dikkate alan İslam alimleri selama selamla karşılık vermenin farz
olduğuna hükmetmiştir. Aynı
zamanda âyetteki tahiyye
emrinin umumi olarak gelmiş
olmasından hareketle, selamlaşmanın selam kelimesi ile
olması gerektiğinde de ittifak
etmişlerdir.
Dolaysıyla "esselâmu aleyküm" diye verilen selama,
"Hayırlı sabahlar", “günaydın” veya "Mutlu sabahlar" ve
benzeri bir kelime ile karşılık
vermeyi uygun görmedikleri
gibi selama işaretle mukabele
etmeyi de yeterli saymamışlardır.

Özür yoksa, selama anında
mukabele etmek de gerekir.
Kur'ân-ı Kerim, bir eve girerken ister yabancı ev olsun
ister kedi evimiz olsun selam
vererek girmeyi emreder; “Ey
iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi
fark ettirip ev halkına selam
vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde
(bunu) düşünüp anlarsınız.
(Nur, 24/27), "Evlere girdiğinizde mübârek ve hoş bir
selamla kendinizi selamlayın"
(Nur, 24/61).
Diğer taraftan selamı küçüklerin büyüklere, yürüyenin
oturana, azın çoğa vermesi
gibi bazı adabların yanında
kadınlara da selam verilebileceği fakat bazı ölçülere riayet
edilmesi de gerekir: Kadınlar
cemaat halinde iseler onlara selam verilir. Şayet kadın
tekse, ona bir başka kadın,
kocası, mahremleri ve yakın-

ları selam verir. Selamla ilgili
değer bazı hususlarda şöyledir.
Şu kimselerin verilen selamı almamaları almalarından
daha uygundur:
Kur'an okumakta olana, Cuma
günü minberde hutbe okuyana, Hamamda yıkanmakta
olana, Tuvalette bulunana,
Ezan okuyana, Namaz kılana,
Sofrada yemek yiyene, Dua
edene ve Su içene.
Şu kimselere ise selam
verilmez:
Kâfire, Kumar oynayana,
İçki içene, Zina edene ve Fal
bakana.
Selam vermenin mekruh
olduğu yerler
Açıktan Kur'an okuyana,
İlmî sohbet yapana, ilmî çalışmalarda bulunanlara, Kur'an
dinleyenlere selam verilmez.
Ayrıca ezan okunurken, kamet
getirilirken selam alınıp verilmesi de uygun değildir.

“HARC DEGiL
İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları başkanından Üniversite harç tepkisi;

HARAC”
TOPLANTISI YAPILDI
OKUL SERVISLERI GÜVENLIK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde
taşımalı Araç Şoförleri ve Rehber Personel
Bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Akdağmadeni Belediyesi konferans
salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam
Fatih Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan
Taşan, Jandarma Bölük Komutanı Tarık
Lök, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,
İlçe Sağlık Müdürü Raşit Göleli, Trafik
Denetleme Büro Amirliği personelleri, Milli
Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri,
Okul Aile Birliği Başkanları ve Servis
Şoförleri katıldı.
Kaymakam Topuz, Okul çağındaki
çocuklarımızın servis araçlarında huzur
ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını,
ebeveynlerin çocukları için herhangi bir
endişe duymaksızın okula göndermeleri ve
aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak,
daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla
trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması
ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili
Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis
araçlarında, trafik güvenliği bakımından
alınması gereken denetime yönelik
tedbirlerin konuşulduğu toplantıda okul
servislerinin dikkatli olması gerektiği
konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Fatih Topuz toplantıda
yaptığı konuşmada; “Servis meselesi çok
ciddi bir meseledir. Bu toplantı çok önemli
çünkü insanlar en değerli varlıklarını
sizlere emanet ediyor. Servis şoförlerine
emanet ediyor, okul müdürlerine emanet
ediyor. İnsanlar en önemli varlıklarını
size emanet ediyorsa sizlere güveniyor
demektir. Sizlerin de bu güveni istismar
etmemeniz, bu güveni sarsacak bir
harekette bulunmamanız, çok dikkatli
olmanız icap ediyor. En küçük ihmal, en
küçük dikkatsizlik inanılmaz sorunlara
yol açabiliyor. Araç trafiğiyle ilgili gerekli
takipler yapılıyor ama sizlerin de çocukları
indirip-bindirirken çok dikkatli olmanız
gerekiyor.Okulların ve çevresinin daha
güvenli hale getirilmesi gerektiğini
belirterek, kurumların koordineli bir
şekilde çalışması gerekmektedir. Tüm
kurumlarımızın bu doğrultuda gereken
hassasiyeti göstermesini önemle rica
ediyorum” dedi.
Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürleri ve Emniyet mensupları tarafından
uyulacak kurallar konusunda okul servis
taşımacılığı yapan şoförlere bilgilendirici
sunumlar yapıldı.

OKUL YOLU
DAHA
GÜVENLİ
OLACAK

İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları
Başkanı Salim Bilgin, üniversite harç
ücretlerine gelen zamların doğru
olmadığını söyledi.
Başkan Bilgin, Yozgat Bozok
Üniversitesi 2022-2023 Akademik
takvimine göre eğitim öğretim
yılının başlamasına bir kaç gün kala,
ders kayıtlarının da başlamasıyla
öğrenciler olarak ekonomik krizin
harç ücretlerine de yansıdığını üzüntü
içerisinde karşıladıklarını söyledi.
ÖĞRENCİ MÜŞTERİ
GİBİ GÖRÜNÜYOR
Birinci dönem harç ücretinin 940
TL olması öğrenciyi müşteri olarak
görmenin açık kanıtı olduğunu
belirten Bilgin, “Ekonomik durumu
olmayan, gelir sıkıntısı çeken öğrenci
ve ailelerinin bu ücretleri karşılaması
nasıl beklenir? Üniversitemizin
“Kararlılıkla Başarıya” sloganı ne
yazık ki havada kalmıştır. Yönetimin
öğrenci yanlısı politikalar üretmesi
artık ivedilikle elzem hale gelmiştir.
Üniversitemizin başarısı öğrencilerin

moral ve motivasyonuna bağımlıdır”
dedi.
HARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR
İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı
Salim Bilgin, “Harç ücretlerinin artık
“haraç” olarak görüldüğü öğrenciler
arasında yayılmakta, akabinde de
yönetime ve eğitime olan güveni
sarsmaktadır. Üniversite senatosunun
bu durum karşısında artık sessiz
kalmaması, üniversite tercihlerinde
tercih yapacak öğrenciler nezdinde
bu ve benzeri durumların olumsuz
düşüncelere yer vermemesi, gönül
rahatlığı ile tercih yapmalarını
sağlamak durumundalar. Yozgat
esnafının da bu konuda fayda göreceği
kanaatindeyim. Yozgat ekonomisi
için iyi ve kaliteli eğitim görmüş Türk
gençliği için Rektörümüz Sn. Ahmet
Karadağ’ın öğrenci kardeşlerinin bu
sesine kulak vereceği ümidiyle, 20222023 Eğitim Öğretim yılının vatana
millete ve Yozgat halkına hayırlı olması
dileğiyle” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Ordu'da
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H
A
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M

Büyük
sıkıntı

İki direkli
bir yelkenli

M
A
R
T
İ
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K O
İ
E
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İ N
T A

Kayak

Bir işi zevk
için yapan
İtalya'da
yanardağ

Bir göz
rengi
İlişkin

Ö
A
T A T
R E Z E
İ
İ
N Ö Z C
A R
İ
M A H
C E F A
A
A T
M A Z
İ
İ G
A N
I
O K R
E T O N
D
L A
A M A T
L A
A
I K A
U Y A
T L I T
Tanrı
tanımaz

Daha
uzak

Sevgide
üstün
tutulan

Tatlı
dille

Tırpana
balığı

Öğrencinin
yıl sonu
belgesi

Dokuma

Kutsal
savaş

İşaret
Söz
yitimi

Bir süs
bitkisi

Topluluk,
zümre

Tayin

Konuşma
tarzı
Klarnet

Rusların
ünlü
destanı

Kısa yazı

Halı
tezgahı

Nişasta
bulamacı

Bir bamya
türü
Nazlı,
işveli

Zayıf,
çelimsiz
Akla
uygun

Atılmış,
atılan

İri bir
hayvan

Bir gece
kuşu
Binek
hayvanı

Uyarıcı

Ç
P
A
L I L I K L
B E R R A
K A R N E
A N
A D İ
M
E K İ M
U N Y A
A
A V L A M
A M A
L E
L E H Ç E
O R
O M U
S T A R
L
A
Ç U V A
Y A M A M
G A R
H A
Ö R
T I K
Ü Y Ü
R A N
Ü R K

İrin
birikimi

Çulluk
kuşu

Karışık
renkli

Bir çoğul
eki

Borç alınan para

Duru,
temiz

Halk,
amme

Tespih
tepeliği

Adaletli
Üzülme
sözü

Bir ay
adı

Mert
olmayan

Karnı
doymamış
Dünya,
cihan

Tuzağa
düşürme
Tirsi
balığı

Rumen
parası
Bir
ilimiz

İlave
etme

Omurga
kemiği
Anahtar

Bir nota
Acıma
anlatır

Büyük
bez torba
Falez

Yama
koyma

Toptan

Kasaba
oteli

Kalın su
borusu

Us

A
K
I
L
Yozgat'ın
bir ilçesi

Ç
A
Y
I
R
A
L
A
N

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı
kasabasında elma ağacı, eylül ayında çiçek
açtı.
Araplı kasabasının yakınlarında bir
arazide bulunan ve yazın meyve veren
elma ağacı, sonbahar mevsiminde yeniden
filizlenip çiçek açtı. Daldaki çiçekleri fark
eden Osman Özbek (30), gördüğü manzara
karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Elma ağacının sonbahar mevsiminde
çiçek açmasının şaşırtıcı olduğunu belirten

Osman Özbek, “Arkadaşımla doğada
gezerken güzel bir manzara ile karşılaştık.
Bir dalda 3 mevsimin yaşandığına şahitlik
olduk. Bir tarafta yeni filizlenmiş çiçekler,
bir tarafta olgunlaşmayı bekleyen elmalar
bir tarafta da olgunlaşmış elmaları
gördük. Doğa harikası mı diyelim, doğal
bozulma mı diyelim bilemedik. Sonbahar
mevsimindeyiz aynı dalda 3 mevsimle
karşılaştık, hayretler içerisinde kaldık.”
dedi.
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YOZGAT'IN
GELECEĞINE
YATIRIM
YAPIYORUZ

METRUK
BiNALAR
YIKILIYOR

ALT YAPI OLMADAN

ÜST YAPI OLMAZ

Yozgat Belediyesi, mahallelerde
tehlike arz eden metruk binaların yıkımına
devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse de yıkım çalışmalarını yerinde
inceliyor. Başkan Köse, tehlike arz eden
binaların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini
belirterek, “Mahallelerimizde tehlike arz
eden metruk binaların yıkım işlemlerini
gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yozgat Belediyesi tarafından Asrın Projesi Büyük Alt Yapı Yenileme çalışmaları devam

ediyor. 4 farklı mahallede başlayan proje ile kentin geleceğine yatırım yapılıyor.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de
Fatih Mahallesi, İstanbulluoğlu Mahallesi,
Çapanoğlu Mahallesi ve AzizliBağları
Mahallesi’nde başlatılan çalışmaları sık sık
yerinde inceliyor ve çalışmalar hakkında
bilgi alıyor.
EN BÜYÜK MİRAS
Söz konusu projenin geleceğe
bırakılacak en büyük miras olduğunu
anlatan Başkan Köse, “Geleceğimize
bırakacağımız en büyük miras Asrın
Projesi Büyük Alt Yapı Yenileme
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımız
hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.
KAYIP KAÇAĞIN
ÖNÜNE GEÇİLECEK
Köse, proje ile kayıp kaçağın önüne
geçileceğini belirterek, “Dev bütçesiyle
Asrın Projesini şehrimize kazandırıyoruz.
204 kilometrelik içme suyu hattı, 60
kilometrelik kanalizasyon hattını tamamen
yenilememizin yanı sıra 3 yeni su deposu
da yapıyoruz.
Mevcut kullandığımız 6 su depomuzun
revizyonunu tamamlayacağız. Şehrimizin
içme suyu şebekesinde bugün geldiğimiz
noktada yüzde 67 kayıp kaçağımız
var. Kayıp kaçağa bağlı olarak her ay
belediyemiz 7 Milyon TL civarında zarar

KAYIP, KAÇAK
ORANI EN AZA
INECEK

ASFALT SERIMI
DEVAM EDIYOR

ediyor. Çalışmalarına başladığımız bu
projemiz ile birlikte bunun önüne geçmeyi
hedefliyoruz. Projemiz bittikten sonra;
İçme suyu hattında ki yüzde 67 kayıp-

kaçak oranını en aza indirerek hem
ekonomik olarak hem de iş gücünden
tasarruf sağlayacağız” ifadelerine yer
verdi.

Yozgat Belediyesi tarafından
Çapanoğlu Mahallesi’nde asfalt serim
çalışmaları devam ediyor. Belediye
Başkanı Celal Köse, Mahalle Muhtarı
Mustafa Sevimli ile birlikte çalışmaları
yerinde inceledi. Bağlantı yollarında
düzenleme çalışmalarının da yapıldığını
anlatan Köse, “ Çapanoğlu Mahallemizde
ekiplerimizce yapılan asfalt serim
çalışmasını Mahalle Muhtarımız Sayın
Mustafa Sevimli ile birlikte yerinde
inceledik. Çatak Mezarlığımızın bağlantı
yollarında ekiplerimiz düzenleme
çalışmalarına başladı. Düzenlemelerin
tamamlanması ile birlikte asfalt serimini
yaparak konforlu ve güvenli bir yol
oluşturacağız” ifadelerine yer verdi
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YOZGAT’TA SOSYAL HIZMET

UZMANLARI AILELERI ZIYARET EDIYOR
Yozgat Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Abdullah
Neşeli, “Ulusal Ziyaret Programı”
kapsamında sosyal hizmet
çalışmalarını büro hizmetleri değil
de hane ziyaretleri ile yaparak
vatandaşın kendisinin bir ihtiyacı
olduğunda sosyal yardım talebini
gelip iletmesi değil, kendilerinin
vatandaşın kendisine, ailesine,
hanesine giderek eksilikleri
giderdiklerini söyledi.
Neşeli, “Kurum
personellerimiz hanelerimizi
ziyaret ederek; ‘burada ne var,
engelli var mı, yaşlı var mı, işsiz
var mı, sosyal yardım ihtiyaçlısı
var mı, çocuk var mı, çocuğun
eğitim ihtiyacı karşılanıyor mu,
herhangi bir istismar, şiddet,
kötü muamele var mı? durum
tespiti yapıyoruz. İlgili Kurumlara
yönlendiriyoruz. Zor durumlarda
psikososyal desteğe ihtiyacı
olanlara yönelik arkadaşlarımız
gerekeni organize ediyorlar. Bu
kapsamda ziyaretlerimiz devam
ediyor” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ

KOMŞUDAN

BiR HABER

ERÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATIH ALTUN,

REKTÖRLÜK MAZBATASINI ALDI

YAŞLI ADAMIN EVINDEN

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Yozgat merkezde iki katlı
binanın üst katında yalnız yaşayan
yaşlı adamın evinden 2 kamyon
çöp çıkarıldı.
Un pazarı mevkiinde iki katlı
binanın üst katında yaşayan 65
yaşındaki M.S.’nin evinden gelen
kötü kokulardan rahatsız olan
çevre sakinlerinin şikayeti üzerine
belediye ekipleri harekete geçti.
Polis ekipleri kontrolünde eve
giren belediye çalışanları, yalnız
yaşayan adamın iki odalı evini
temizleyerek 2 kamyon çöp ve
katı atık çıkardı. Belediye ekipleri
daha sonra evde dezenfekte
çalışması yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatih
Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı’nda düzenlenen törende
Rektörlük mazbatasını aldı.
Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Erol Özvar tarafından
takdim edilen Rektör Prof. Dr. Fatih
Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof.
Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek,
Erciyes Üniversitesi’nin bir adım daha
ileriye götürmek için var güçleri ile
çalışacaklarını söyledi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’da
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’u tebrik
ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

GEMEREK DEVLET HASTANESINE
YENI BAŞHEKIM
Gemerek Devlet Hastanene atanan
yeni Başhekim Dr. Onur Önder Balkaya
göreve başladı.
Gemerek Devlet Hastanesine
Başhekim olarak atanarak ve geçtiğimiz
günlerde göreve başlayan Dr. Önder
Onur Balkaya 1990 Yılında Gemerek’te
Dünya’ya geldi. 2018 yılında Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
oldu. İlk olarak Gemerek Toplum Sağlığı
Merkezinde göreve başlayan Balkaya
Gemerek Devlet Hastanesine Başhekim
olarak atanarak geçtiğimiz günlerde
göreve başladı.

EN TEMİZ ESNAFA

TEŞEKKÜR BELGESİ

“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’da tarihi Arasta
Çarşısı'nda esnaflık yapan Ali
Osman Akdağ, 70 yıldır her
gün işyerinin önünde bulunan
sokağı süpürüyor. Ahilik
geleneğini sürdüren Akdağ'a,
Çorum Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Yağbat
tarafından teşekkür belgesi
verildi. Çorum’da yaşayan Ali
Osman Akdağ, il merkezinde
bulunan tarihi Arasta
Çarşısı'nda 70 yıldır esnaflık
yapıyor. Yorulmadan her gün
dükkanının önündeki sokağı
süpüren Akdağ, yıllardır
sürdürdüğü bu davranışı ile
çevresindeki esnafa da örnek
oluyor. Ahilik geleneğini
sürdüren Akdağ, kendisini
ziyaret eden Çorum Belediye
Başkan Yardımcısı İsmail
Yağbat tarafından teşekkür
belgesi ile ödüllendirildi.
Temizlik İşleri Müdürü Tuğçe
Ünal ve teknik personelin
de hazır bulunduğu ziyarette

Belediye Başkan Yardımcısı
İsmail Yağbat, çevre dostu
esnafa teşekkür belgesi ve
işyerinin önünü temizlerken
çekilen fotoğrafını takdim etti.
Çocukluğunun geçtiği
tarihi arastanın kendine
özel esnaf kültürü
bulunduğunu söyleyen
Başkan Yardımcısı İsmail
Yağbat, “Ali Osman amcamız
da bu kültürü en derinden
yaşatan esnaflarımızdan

EHLİYET SINAVINI KAZANDI,

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Tokat'ta ehliyetini 9.'ncu direksiyon
sınavına girerek kazanan Mustafa Işık
gözyaşlarını tutamadı. Tokat'ta yaklaşık 3
yıl önce ehliyet almak için kursa yazılan
Mustafa Işık (32), teorik sınavın ardından
direksiyon sınavına girdi. İlk sınavını
yaşadığı büyük heyecan ve panik nedeni
ile kazanamayan Işık, diğer sınavlarda da
heyecanını yenemedi. Sınav fobisi oluşan
Işık, direksiyonun başına her geçmesinde
yaşadığı stres nedeni ile başarılı olamadı.
Direksiyon usta öğreticisi Meral Öltem
Ertaçoğlu'nun moral desteği ile Işık, 9. kez
girdiği direksiyon sınavını kazandı.

birisi. Bilindiği üzere
şehrimiz temizliği ile
Türkiye’de tanınan bir şehir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
personellerimizin bu konuda
ciddi çalışmaları var. Ancak
bunun bir de görünmeyen
kahramanları var. Ali Osman
amcamız gibi Çorum bizim
evimiz diyerek şehrimize
sahip çıkan esnaflarımız var.
Allah onlardan razı olsun”
dedi.
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BELEDIYE’DEN

BAŞKAN KÖSE’DEN

"TATLI" ZiYARET

AMATÖR’E

DESTEK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bölgesel Amatör Lig
6. Grupta yer alacak olan temsilcimiz Yozgat Belediyesi
Bozokspor’un antrenmanını ziyaret etti.
Köse, Teknik heyet ve futbolculara tatlı
ikramında bulundu.
Teknik Sorumlu Polat Özkan’dan takımın son
durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı
Celal Köse, takım oyuncuları ile bir süre sohbet
etti.
“Yozgat Belediyesi Bozoksporumuzla
birlikteyiz” diyen Celal Köse, bu sene
şampiyonluk hedeflerini bir kez daha yeniledi.
Köse, “Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren
takımımızı antrenmanın ardından ziyaret ederek
tatlı ikramında bulunduk” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

YOZGATLI SPORCU DÜNYA
ŞAMPIYONASINA HAZIRLANIYOR
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kick Boks takımının sporcusu
Mustafa Kaan Zararsız, Dünya
Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil
edecek. Mavi-beyazlı takımın
sporcusu, 29 Eylül’de İtalya’da
düzenlenecek olan Dünya
Şampiyonasında Yozgat’ı temsil
edecek.
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Kick Boks takımı antrenörü
Mustafa Zararsız, hedeflerinin
Dünya şampiyonu olmak
olduğunu söyledi.
Murat KARATEKİN

Yozgat Belediyesi, Yozgat 1.
Amatör Küme Liginde yer alan
takımlara destek olacak. Belediye
2022-2023 sezonunda merkezde
bulunan amatör takımların ulaşım
giderlerini karşılayıp, nakdi destek
sağlayacak.
Bu kapsamda Yozgat Belediye
Başkanı Celal Köse, Yozgat 1.
Amatör Küme Liginde yer alan
takımların temsilcileri ile bir araya
geldi. Bilal Şahin Tepesi Nohutlu
Tesislerinde Yozgat Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Başkanı

Hakan Bektaş TFF İl Temsilcisi
Alparslan Demir ve kulüp
temsilcileri ile birlikte yemek yiyen
Belediye Başkanı Celal Köse, onların
talep ve sorunlarını dinledi.
Köse, “Yozgat ASKF Başkanı
Sayın Hakan Bektaş ve 2022-2023
sezonunda 1’nci Amatör Lig’de
mücadele edecek olan merkez
takımlarımızın başkanları ve
yöneticileri ile bir araya gelerek
istişarelerde bulunduk” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN

Gurbetçiden
spora destek
Hollanda’da yaşayan Yozgatlı
Gurbetçi Hasan Dağdevren, Yozgat
1. Amatör Küme Ligi C grubunda
yer alan Sırçalı Belediyespor’a
sponsor oldu. Dağdevren, takımın
yeni sezonda giyeceği formalar
için destek verecek.
Sırçalı Belediye Başkanı Ferit
Koçyiğit, gurbetçi hemşehrisi
Hasan Dağdevren’e teşekkür etti.
Koçyiğit, “Kasabamız
işadamlarından Hollanda da
ikamet eden Hasan DAĞDEVREN
Sırçalı Belediye spor futbol
takımımızın formaları için sponsor
olmuştur. Kendisine Takımımız
ve Şahsım adına teşekkür eder. İş
hayatında başarılar dilerim” diye
konuştu.
Murat KARATEKİN

GURBETTE
YAŞAYAN
VATANDAŞ
FORMA
SPONSORU
OLDU
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FİYATI: 1.00 TL

