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Semiha Arasbora’nın yeni kitabı çıktı

ON PARMAĞINDA

ON MARiFET

2'DE

SORGUN KENT MEYDANI

iSiM SAHiBi iLE BULUŞTU

Yozgatlı şair Semiha
Arasbora’nın Gelmeyen
Vakit isimli yeni kitabı çıktı.
Akdağmadeni İlçesi’nin Umutlu
Kasabası’nda doğan Arasbora,
ortaokul yıllarında başladığı
şiir yazma serüvenini Zordur
Anadolu’da Kadın Olmak ve
Gelmeyen Vakit isimli iki kitabı
ile taçlandırdı. >> 4'DE

Yozgat Valiliği aracılığıyla hayırseverlerin
destekleriyle hayata geçirilen Zimem Defteri
uygulaması ile dar gelirli vatandaşların
bulunduğu bir mahalledeki bakkalın veresiye
defterindeki tüm borçları ödendi. Yozgat,
yine bir dayanışma örneği göstererek
gönüllerde taht kurdu. Yozgat Valiliği
aracılığı ile başlatılan uygulama ile dar gelirli
vatandaşların bakkal borçları ödendi.

ALPERENLER

YETiSiYOR
Yozgat Alperen Ocakları
Başkanı Mustafa Çıtak, Yozgat’ta
gençlere Alperenliği anlatmak
için yola çıktıklarını ve bu yolda
canla başla çalıştıklarını söyledi.
Çıtak, konuk olduğu programda
Alperen Ocakları’nın faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. >> 4'TE

TAM SEFERBERLiK

Yozgat’ta Ramazan Ayı’nın başlaması ile tam seferberlik ilan edildi. Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler,
odalar ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Tam kapanma döneminin başlaması ile
de birlikte evinden çıkamayacak, çalışamayacak olan vatandaşların imdadına da yine Yozgatlı koşuyor.

HİLALİN GÖLGESİ
Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi, sık sık
gerçekleştirdiği yardımlarına Ramazan Ayı’nda
da devam ediyor. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube
Başkanı Ekrem İlker, kentte tespit edilen ihtiyaç
sahibi ailelere gıda, nakdi, alışveriş ve hijyen
yardımında bulunduklarını ve dar gelirli ailelere
destek olduklarını söyledi. Kızılay Hilali’nin her
zaman ihtiyaç sahibin yanında olduğunu dile
getiren İlker, “Bu dönemde 674 kişiye 500’er
liralık nakdi yardım, 201 adet alışveriş kartı, bin
adet konservemiz gelecek onu dağıtacağız.
Yozgat Şehir Hastanemize 30 adet sevgi bohçası
teslim ettik. Sevgi bohçamızın içerisinde
bebek arabası, mama, bez, temizlik malzemesi,
kıyafet bulunuyor. Bunun dışında 202 adet gıda
kolimiz de dağıtılacak. Kızılay her zaman ihtiyaç
sahibinin, mazlumun yanında olmaya devam
edecek” ifadelerini kullandı.

ET GiRMEYEN EV KALMAYACAK
Yozgat Sanayici İş
Adamları Derneği Yozgat
Şubesi, bu Ramazan’da
farklı bir yardıma imza attı.
Yozgat İl Temsilcisi Gülşen

İtik, Ramazan Ayı’nda et
girmeyen ev kalmayacak
sloganı ile yola çıktıklarını
ve bu anlamda Yozgat’ta
80, Yerköy’de 120 aileye et

Türkiye Kamu-Sen Yozgat
İl Başkanı Mahmut Sunay
Kabayel, yerel esnaftan temin
ettikleri gıda paketlerini, nakdi
yardımları ihtiyaç sahiplerine
dağıttıklarını söyledi. Kabayel,
ayrıca, ihtiyaç sahibi olan
ailelere beyaz eşya yardımında
bulunduklarını belirtti.
>> 3'TE

3'TE

VAR OLSUN
ÜLKÜ OCAKLARI

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

Merkez:Bodrum / Muğla
Şube: Yozgat / Merkez

0541 388 70 07

KROM RAF - KROM DOLAP - YEDEK PARÇA PROJE - BULAŞIKHANE EKİPMANLARI - TEL RAFLAR
BAR EKİPMANLARI - PİŞİRME ÜRÜNLERİ - DETERJAN POMPALARI - WAFFLE MAKİNESİ - IZGARA
ÇAY MAKİNESİ - PORTAKAL SIKMA - BULAŞIK MAKİNESİ - FIRIN - OCAK - BAR BLENDER - FRİTÖZ
DOLAP - DÖNER OCAĞI - SALAMANDER - TOST MAKİNESİ - ÇAY MAKİNESİ - EKMEK KIZARTMA

SATIŞ - TEKNİK SERVİS
YEDEK PARÇA PROJE

PORTAKAL SIKMA - AYRAN MAKİNESİ - SALEP VE SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ - SU SEBİLİ
HAMUR YOĞURMA - KIYMA MAKİNESİ - SEBZE DOĞRAMA - KUMPİR MAKİNESİ - MİKRODALGA

Taşköprü Mh. Şeyhzade Cd. Çamlık Sitesi C Blok (Eski hastane yolu)
Şeyh Ahmet Efendi Camii Karşısı YOZGAT/MERKEZ

Yozgat Anadolu Kadınları Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği, yeni kurulmuş olmasına
rağmen, sahada, kadınların yanında olmaya
devam ediyor. Yozgat Anadolu Kadınları
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Özgür Karslıoğlu, bu zor günlerin hep birlikte
el ele aşılacağını belirtti. >> 3. SAYFADA

KÜLLIYENIN GÜNDEMI

ÇANDIR VE YOZGAT

yardımında bulunduklarını,
ayrıca 150 paket de
Ramazan kolisi yardımında
bulunacaklarını söyledi.
>>> 3'TE

TÜRK BEKLENENDİR

ANADOLU KADINLARI SAHADA

TDV İHTİYAÇ
SAHiBiNiN YANINDA

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi, ihtiyaç
sahibi ailelerin yanında olmaya devam
ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi
Başkanı Basri Akdağ, “Türkiye Diyanet
Vakfı Yozgat Şubesi olarak ilimizdeki
ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım
kolilerimizi ve alışveriş çeklerimizi dağıttık.
Vesile olanlardan Rabbim razı olsun” dedi.
yardımı yapıldığını söyledi. >> 3'TE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz
Fuat Oktay yoğun mesaisine rağmen
memleketinden gelen misafirleri geri
çevirmiyor. Oktay’ın bu defa misafirleri
Yozgat’ın Çandır ilçesinden oldu.
Çandır AK Parti İlçe Başkanı Halim
İlbay, Belediye Başkanı Mustafa Ertan
Örgün, İlçe Kadın Kollar Başkanı Bakan
Yürekli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail
Çolak ve İl Genel Meclisi Üyesi Yasin
Bağcı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ı külliyede ziyaret etti. >> 4'DE

BBP Türkiye’nin

sütunlarından biridir
Büyük Birlik Partisi
Hukuk İşlerinden
Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Mikail Şahan,
Türkiye’nin sigortasının
Alperen’ler olduğunu
belirterek, “Büyük Birlik
Partisi Türkiye’nin
sütunlarından
birisidir. Bu
ülkenin sigortası
Alperenlerdir"
dedi. >> 2'DE

GÜNCEL
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İnsanlar Kendi Sonunu mu Hazırlıyor?

AHMET
SARGIN
Ahir zaman, her
türlü ahlaksızlığın ve
sapıklığın açıkça, hatta
kimi çevreler tarafından takdir edilerek
yaşandığı dönem olacaktır.
Elbette bunun altyapısını oluşturan da
yine Darwinist, materyalist düşüncedir.
Ahir zamanda

ahlaksızlık ve insaniyetsizlik, bu propagandanın en önemli
sloganları olan "modernlik", "çağdaşlık",
"cesurluk" ve "özgürlük" adı altında pek
çok ülkede adeta meşru hale getirilecektir.
Kuşkusuz modern
bir dünya görüşüne
sahip olmak, çağın
gelişmelerini yakından
takip etmek, yeniliğe
açık olmak güzel özelliklerdir. Ama bunu
ahlaksızlık ve dejenerasyon için araç olarak
kullanmak büyük bir
aldatmacadır.
Ahir zamanda ortam, bu ahlaki çöküşü
tetikleyen ve destekleyen çeşitli unsurlarla
da dolup taşacaktır.

Nitekim şu anda dünyanın pek çok ülkesinde barlar, gece kulüpleri gibi sözde eğlence
mekânları ahlaksızlığın
adeta bir sektör haline gelmesini sağlayan
yerler haline gelmiştir.
Fuhuş sektöründen
para kazanma adeta
legal hale getirilmiş,
çeşitli devletler tarafından desteklenir olmuştur. Bazı Uzak Doğu
ülkelerindeki durum
göz önünde bulundurulduğunda bu gerçek
daha iyi anlaşılacaktır.
Peygamberimiz
(sav)’den rivayet edilen hadislerde ahir
zamanda ahlaksızlığın
yayılacağı şöyle haber
verilmiştir: “Fuhuş açık
olmadan… kıyamet

kopmaz.” (Ramuz-El
Ehadis, 91/7) “Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.” (Buhari, Tecrid'i
1/16) “Kıyamet yaklaşınca… kadınla yolun
ortasında cinsel münasebette bulunacak
kadar haya ortadan
kalkar.”
“Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla
yetindiklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır.” (Ramuz-El Ehadis,
448/8; Ölüm Kıyamet
ve Diriliş, s. 480) "Bir
zaman gelecek kadınla
yolun ortasında zina
yapılacak. Kimse buna
itiraz etmeyecek."
(Muhammed B. Resul
Al-Hüseyni El Berzenci,
Kıyamet Alametleri, s.

142)
Belirli çevreler tarafında verilen telkinin
etkisiyle eşcinsellik
neredeyse makul ve
olağan gösterilmeye
çalışılmış, TV’lerde ve
yazılı basında adeta
teşvik edilir hale getirilmiştir. Eşcinsel hakları, eşcinsel dernekleri, eşcinsel evlilikler
gibi bu sapkınlığın
önünü açan pek çok
konu rahatlıkla gündeme getirilmekte, hatta
bu sapkınlıklar bazı
ülkelerin resmi kanunlarıyla korunmaktadır.
Bugün artık evlilik
dışı ilişkilerin, fuhuşla
geçimini sağlamanın,
homoseksüelliğin,
kumarbazlığın, yolsuzluğun, israfın son

derece yaygın olduğunu göstermekte ve
daha da önemlisi bu
haber ve görüntülerle
halkın bilinçli olmayan
kesimleri de benzer bir
yaşama özendirilmektedir.
Zina, Allah tarafından haram kılınmış
büyük bir suç ve günahtır. Yüce Rabbimiz
ayetinde şöyle bildirir: “Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o,
'çirkin bir hayasızlık'
ve kötü bir yoldur.”
(İsra Suresi, 32) Fuhşun kapsamlı şekilde
yaygınlaştırılması ve
hatta birçok ülkede
yazılı ve görüntülü
basın tarafından adeta teşvik edilir hale
getirilmesi de ahir za-

manda yaşanan ahlaki
çöküntünün ibret verici
boyutlarının görülmesi
açısından önemlidir.
İnsanlar, evlilik dışı
ilişkilere yönlendirilmekte ve bu ilişklier
toplum içinde oldukça
olağan karşılanmaktadır. Her yıl sokağa bırakılan çocukların oranı oldukça fazladır ve
bu çocukların bir kısmı
yaşamını sokaklarda
uyuşturucu ve fuhuş
sektörünün pençesinde geçirmektedir. Ahir
zamanda yaşanan bu
manzara, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde 1400 yıl öncesinden
haber verilmiştir. Sözün özü şudur: Ahlaksız toplumlar yok olmaya mahkûmdurlar...

BBP Türkiye’nin

sütunlarından biridir

SORGUN KENT MEYDANI

iSiM SAHiBi iLE BULUŞTU
Sorgun Şakir Efendi
Kent Meydanı'nda
Bengütürk TV
tarafından canlı olarak
gerçekleştirilen iftar
programına, Ahmet Şevki
Kültür (AŞK) Vakfı Başkanı
Dr. Ali Şakir Ergin de
eşlik etti.
Bengütürk TV
ekranlarında, şair ve
yazar hemşerimiz Murat
İnce tarafından sunulan
ve bir süredir çekimleri
Sorgun Şakir Efendi
Kent Meydanı'nda
gerçekleştirilen iftar
programına, AŞK Vakfı
Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin
de eşlik etti.
Mübarek bir
zamanda, anlamlı bir
mekanda bulunmanın

sevincini yaşadığını ifade
eden Ergin, program
öncesinde ve sonrasında
Sorgun Belediye Başkanı
M. Erkut Ekinci ile de bol
bol sohbet etti.
İNCE’DEN
YOZGAT’A ÖZEL
Yozgat’ın yetiştirdiği
başarılı şair-yazar ve
sanatçılardan olan
Murat İnce, her akşam
farklı bir konukla farklı
mekanlardan Ramazan
programı gerçekleştiriyor.
Ulusal televizyon
kanalı Bengütürk TV
ekranlarından yayınlanan
program ülke genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta da
vatandaşlar tarafından ilgi
ile takip ediliyor.
Tarık YILMAZ

Büyük Birlik Partisi Hukuk
İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Mikail
Şahan, Türkiye’nin sigortasının
Alperen’ler olduğunu belirterek,
“Büyük Birlik Partisi Türkiye’nin
sütunlarından birisidir. Bu
ülkenin sigortası Alperenlerdir.
Bu ülkede aldığı oyun siyasi
karşılığını hiç beklemeden, bu
ülkede siyaset yapmanın oydan
ibaret olmadığını en net bilen
parti Büyük Birlik Partisi’dir”
dedi.
Yozgat’ta doğup
büyüdüğünü ancak şu
an Ankara’da yaşadığını
belirterek, “Ben ziyadesiyle
Yozgatlıyım. Yozgat’la bağımı
hiç koparmadım” anlatan
Şahan, Tarık Yılmaz ve Basri
Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu
Yozgat Gündemi Ramazan Özel
programına konuk oldu.
YANINDA ALPERENLER
VAR
“Devlet ne zaman dara düşse
yanında BBP’yi ve Alperenleri
görür” diyen Şahan, şunları
kaydetti; “Bu memleketin ihtiyacı
doğruyu söyleme ve doğrunun
arkasında durma ihtiyacıdır.
Sadece sözle söylemeyip
duruşla da göstermektir BBP. Bu
duruşu 12 Eylül zindanlarında
göstermiştir, 28 Şubat’ta tanklara
selam durmayarak bu ülkenin
seçilmiş iktidarının arkasında
durarak göstermiştir, bu duruşu
15 Temmuz’da da hiç menfaat
beklemeden göstermiştir.”
BABAMI KAYBETTİM
Korona virüs sürecini en acı
yaşayanlardan biri olduğunu

anlatan Şahan, “Bu süreci en
acı tecrübe edenlerden birisi
benim. Selahattin Şenliler
Başkanımızı biliyorsunuz
Aralık ayı içerisinde kaybettik.
Bundan 1 ay sonra babam 17
Ocak’ta vefat etti. Bu hastalığın
ne kadar tehlikeli olduğunu ve
ne kadar yanımızda yöremizde
olduğunu hepimiz hissettik.
Bu kapanmanın gereklilikleri
hususunda da toplumda bir
bilinç oluştu, sadece zamanlama
olarak toplumun alışık olmadığı
bir durumdu. Ramazan ayı
içerisinde bir kapanma
bekleniyordu, bunun son anlara
sarkması beklemediğimiz bir
şeydi. Ancak şunu biliyoruz ki
her gün 60 bin vakanın olduğu,
her gün 340 350 vatandaşımızı
kaybettiğimiz bir süreçte tedbiri
alamadık. En azından Haziran
ayı sonrasına inşallah daha
sağlıklı, eski günleri bulabilmeyi
ümit ediyoruz” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL
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Hadi biraz siyaset yapalım…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Tam kapanma,
pandemi, artan vakalar, ekonomik problemler diye devam
eden dizede “siyaset”
kulağa çok da hoş
gelmiyor.
Ama bir gerçek var
ki, ne pahasına olursa
olsun hesaplar siyaset
üzerinden yapılmaya

devam ediyor.
Hatta Ramazan paketlerini dahi siyaset
virajını daha kuvvetli
dönebilmek adanı
artırdık/Allah kabul
etsin.
Zan değil bilakis
ortaya çıkan tablonun
tesirini yüksek sesle
dile getirmek istiyorum.
Siyasi hesaplar ne
pahasına olursa olsun
yapılıyor.
Yozgat özelinde bu
günden yarına ince ve
detaylı hesaplar yapılıyor.
Siyasi partiler bir
yandan kendi içinde
gelecek hesapları yaparken diğer yandan

rekabet adı altında
bel altı salvolarla kişileri itibarsızlaştırmaya
çalışıyor.
Siyaseti tek başına
siyasi partilerde yaşanıyor şeklinde algılamayın lütfen.
Oturduğu makamların geleceğini
garanti altına almak
adına algı peşinde koşanlarımız da var.
Kimi Ankara’ya,
kimi de…
Bir yerlere şirin görünmek, iş olmasa da
oluyormuş tarzında
şekil ortaya koymak
için başını en yükseğe
kaldırmaya çalışanlar
ne derece görünür
oluyor dersiniz?

İsterseniz siyasetin
genel ahvaline bakalım.
Siyaset kendi içinde eksen kayması yaşıyor. Eksen kayması
beraberinde ciddi değişikliklere gebe.
Mühim olan ülkemizin ve devletimizin
istikbaline olumsuzluk
tesir edecek olayların
siyaset eliyle bulaşmaması.
Siyasi partiler gelir
geçer, baki olan bir
tek devlet-i aliyyedir.
Bu hakikattir ki, kaç
siyasi güruhun birincil
hassasiyetidir?
Sorarsanız aynı
anda parmaklar havalanacaktır.

Siyaset kendi içinde eksen kayması
yaşarken Yozgat’ta
siyasi istikbal ya da
makamının geleceğini
arayanlar, hangi istikbali nerede görüyorlar?
Bu devran böyle
gelmiş nasıl olsa böyle gidecek diyenler,
yarına garanti veremezken yarınına istikbal arıyor olmaları
garip değil mi?
Her neyse, Mübarek Ramazan ayı, bu
akşam tam kapanma
ile zor bir döneme
giriyoruz.
Ekmeğin daha çok
kıymetli, sağlığın her
zamankinden albenili,

kar etmek değil ama
mevcudu korumanın
elzem olduğu bir süreçteyiz.
Sırat köprüsü kadar ince bir süreçte
ayakta kalabilmek
adına kıldan ince hesaplar yapılırken, o
incelikte siyasi istikbal ya da makam arayanlar var!
Elbette ki, istikbal
her vakit göklerde
aranacak değil, yerde
de olabilir.
Ama o yerde her
zaman istikbal çıkmıyor insanların karşısına.
Yozgat’ta pandemi
sürecini siyasi istikbal
adına fırsata dönüştü-

TAM SEFERBERLiK

Yozgat’ta Ramazan Ayı’nın başlaması ile tam seferberlik ilan edildi. Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler,
odalar ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Tam kapanma döneminin başlaması ile
de birlikte evinden çıkamayacak, çalışamayacak olan vatandaşların imdadına da yine Yozgatlı koşuyor.

HİLALİN GÖLGESİ
Türk Kızılay’ı Yozgat Şubesi, sık sık
gerçekleştirdiği yardımlarına Ramazan Ayı’nda
da devam ediyor. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube
Başkanı Ekrem İlker, kentte tespit edilen ihtiyaç
sahibi ailelere gıda, nakdi, alışveriş ve hijyen
yardımında bulunduklarını ve dar gelirli ailelere
destek olduklarını söyledi. Kızılay Hilali’nin her
zaman ihtiyaç sahibin yanında olduğunu dile
getiren İlker, “Bu dönemde 674 kişiye 500’er
liralık nakdi yardım, 201 adet alışveriş kartı, bin
adet konservemiz gelecek onu dağıtacağız.
Yozgat Şehir Hastanemize 30 adet sevgi bohçası
teslim ettik. Sevgi bohçamızın içerisinde
bebek arabası, mama, bez, temizlik malzemesi,
kıyafet bulunuyor. Bunun dışında 202 adet gıda
kolimiz de dağıtılacak. Kızılay her zaman ihtiyaç
sahibinin, mazlumun yanında olmaya devam
edecek” ifadelerini kullandı.

ET GiRMEYEN EV KALMAYACAK
Yozgat Sanayici İş
Adamları Derneği Yozgat
Şubesi, bu Ramazan’da
farklı bir yardıma imza attı.
Yozgat İl Temsilcisi Gülşen

İtik, Ramazan Ayı’nda et
girmeyen ev kalmayacak
sloganı ile yola çıktıklarını
ve bu anlamda Yozgat’ta
80, Yerköy’de 120 aileye et

TÜRK BEKLENENDİR

Türkiye KamuSen Yozgat İl
Başkanı Mahmut
Sunay Kabayel,
yerel esnaftan
temin ettikleri
gıda paketlerini,
nakdi yardımları
ihtiyaç sahiplerine
dağıttıklarını söyledi.
Kabayel, ayrıca,
ihtiyaç sahibi olan
ailelere beyaz
eşya yardımında
bulunduklarını

belirterek, “Türk
Eğitim Sen Yozgat
Şube Başkanlığı
olarak Yozgat
ilimizde yaşayan
Türkmen ailelerimize
ihtiyaç olarak tespit
ettiğimiz Beyaz
Eşyalarını teslim
ettik. Bize desteğini
esirgemeyen iş
adamı arkadaşımıza
teşekkürü bir borç
bilirim” dedi.
Eda DEMİREL

yardımında bulunduklarını,
ayrıca 150 paket de
Ramazan kolisi yardımında
bulunacaklarını söyledi.
Eda DEMİREL

rüp, içinde bulunduğumuz döneme dair
dolaylı propagandalar
yapanlar ne kadar
kazanır?
Mesleğimiz gereği
olayların röntgenini
çekme, hatta iç organlarına kadar görebilme imkanımız
oluyor.
Bazen diyorum ki,
vatandaş da o röntgeni çekip, iç organlarına kadar görse istikbal nerede olurdu?
Her neyse, şunu söylemek için aslında
uygun vakit, siyasi
veya makam istikbali
uğruna çalınan kapılar, aşınan yolların dili
olsa da konuşsa…

TDV İHTİYAÇ
SAHiBiNiN YANINDA
Türkiye Diyanet
Vakfı Yozgat
Şubesi, ihtiyaç sahibi
ailelerin yanında
olmaya devam ediyor.
Türkiye Diyanet
Vakfı Yozgat
Şubesi Başkanı
Basri Akdağ,
“Türkiye
Diyanet
Vakfı
Yozgat
Şubesi
olarak ilimizdeki ihtiyaç sahibi aileleri
ziyaret ederek yardım kolilerimizi ve
alışveriş çeklerimizi dağıttık. Vesile
olanlardan Rabbim razı olsun” dedi.
Akdağ, Yozgat genelinde 400 aileye gıda
çeki, 150 adet gıda paketinin dağıtıldığını
150 paketin ise hazırlandığını, vakıf şube
olarak 500 aileye gıda, ayakkabı, giyim
yardımı yapıldığını söyledi.

VAR OLSUN ÜLKÜ OCAKLARI
Mazlumun her zaman yanında olan Ülkü
Ocakları da bu dönemde ihtiyaç sahiplerini
unutmadı. Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı
İrfan Şahbaz, Yozgat’ta ilçelerle birlikte 800
paketin üzerinde yardım yaptıklarını, bu
yardımlarına Ramazan Ayı sonuna kadar
devam edeceklerini söyledi. Şahbaz, hemen
her gün Ülkü Ocakları’nın sahada olduğunu
belirterek, “Ülkü Ocakları her zaman
milletinin yanında olmaya devam ediyor.
Tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımızın yanındayız. Yardımlarımız
her gün devam ediyor. Ramazan sonuna

ANADOLU KADINLARI SAHADA

Yozgat Anadolu Kadınları Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği, yeni kurulmuş olmasına
rağmen, sahada, kadınların yanında olmaya
devam ediyor. Yozgat Anadolu Kadınları
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Özgür Karslıoğlu, bu zor günlerin hep birlikte
el ele aşılacağını belirtti. Yapılan yardımların,
bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını dile
getiren Karsıoğlu, “Bizlere verdiğiniz destek
ve güveniniz için çok teşekkür ederiz. Bağış
yapılan yardımlarınız bugün yerlerine ulaştı.
Yapılan bağışların kimlere ulaştırıldığı da
mesajla koli yardımı yapan dostlara iletilmiştir.
Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği olarak
bizler sizler el ele mübarek Ramazan gününde
yardıma muhtaç kadınlarımızı unutmadık”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

kadar da devam edeceğiz” dedi.
Eda DEMİREL

29 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Böyle bir zamanda

ARZU
KÖYLÜOĞLU
Yozgat’ta artan covid vakalarıyla ilk 5
‘e girmeyi başardık.
Biter diye beklediğimiz
pandemi dönemi mutasyonlu virüs ile çıktı
karşımıza. Daha hızlı
bulaşan bu virüs mem-

leketi kırmızıya boyadı.
Yeni kurallar yeni
kısıtlamalar derken
olan esnafa, sağlık çalışanlarına oldu. Sevdiklerimiz tanıdıklarımız yoğun bakımda.
Nasıl katlanarak arttık
nasıl böyle çoğaldık
diye soruyordum kendi
kendime ve cevabını
hayretler içinde dinledim.
Aile üyelerinden biri
pozitif çıkıyor ve tüm
ev halkı karantinaya
giriyor diye düşünürken maalesef öyle
olmuyor. Kocası, oğlu,
kızı beni yazdırma sa-

kın diyor.
Test sonucu pozitif
çıkan kişi aile üyelerini
eksik söylüyor.
Adının yazılı olmadığı aile üyesi işe gidiyor alışverişe gidiyor,
meyveye, sebzeye
dokunuyor paraya
dokunuyor apartmana
giriyor asansöre biniyor her yere gidiyor
karantinada olması
gerekirken sorumsuzluğuyla cahilliğiyle
aramızda geziyor başka bir sorumsuzluk
vakasıda şu; rahatsızlanan kişi test vermeye hastaneye gidiyor

test verdikten sonra
eve gitmesi gerekirken işe gidiyor oraya
gidiyor buraya gidiyor
kaç kişiye bulaştırıyor
temas ediyor. Akşam
testinin pozitif olduğunu öğreniyor. Bu
vebal değil mi bu hak
değil mi. Başkalarının
sebebi olmak vicdanınızı sorgulatıyor mu ya
da daha da sorumsuz
vurdumduymaz bir
insan haline mi getiriyor sizi.
Bunları duydukça o
kadar sinirleniyorum ki
ah diyorum bencilliğiniz sorumsuzluğunuz

yerin dibine batsın.
Hastaneler sayenizde
tıka basa dolu.
Nefessiz bıraktığınız
insanlar nefes almak
için uğraşıyor. Sağlık
çalışanları da onlara
nefes olmak için. Ah
ah!!! Ama asıl yazmak
istediğim konu bu
değil asıl yazmak istediğim gözlemlediğim
konu şu; hepimiz zor
dönemden geçiyoruz
ve bugünlerde evine
ekmek götüremeyen
darda kalan insanlar
var. İş yeri kapatılan
işten çıkarılan insanlarla dolu ülke. İşte

tam birbirimize yardım
edecek zaman bu zaman derken Yozgat’ta
ki federasyonlardan
derneklerden STK’lardan odalardan çıt yok.
Her yıl dağıtılan gözümüze sokulan yardım
paketleri bu yıl yok.
Derneklerin odaların
bir kısmını ayırıyorum
hepsi için söylemiyorum. Böyle bir zamanda var olmayacaksanız
ne zaman olacaksınız
söylemlerinizle icraatlarınız tutmuyor, samimi gelmiyorsunuz.
Her şey memleket için
diyenler tırnam pırnam

kayboldu.
Kimseyi zan altında
bırakmıyorum gözlerim
dernekleri federasyonları STK’ları aradı ama
kimseyi göremedi bir
nebze yaralarına merhem olacakken ihtiyaç
sahiplerinin, merhemden çok fazlalık oldular.
Oluk oluk yağdırdığınız paketlerin esamesi yok bu yıl. İnsanlar kaygılıyken yavaş
yavaş psikolojileri
bozuluyorken cinnetin
eşiğine gelmişken ses
yok görüntü yok. Sesimizi duyan var mı.

KÜLLIYENIN GÜNDEMI

ÇANDIR VE YOZGAT
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
hemşehrimiz Fuat Oktay yoğun mesaisine
rağmen memleketinden gelen misafirleri
geri çevirmiyor. Oktay’ın bu defa
misafirleri Yozgat’ın Çandır ilçesinden
oldu.
Çandır AK Parti İlçe Başkanı Halim
İlbay, Belediye Başkanı Mustafa Ertan
Örgün, İlçe Kadın Kollar Başkanı Bakan
Yürekli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail
Çolak ve İl Genel Meclisi Üyesi Yasin
Bağcı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat

Oktay’ı külliyede ziyaret etti.
Külliyede Yozgat ve Çandır konuşuldu.
Çandır ilçesinde yapılan ve yapılacak
olan çalışmalar hakkında bilgiler
verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Oktay konukları ile yakından ilgilenerek
çalışmalar hakkında not aldı.
Hoş sohbet ve samimi ortamda geçen
ziyaretin ardından Çandır Ak Parti İlçe
Başkanı Halim İlbay ve beraberinde
bulunan heyet Oktay’a teşekkür etti.
Tarık YILMAZ

Semiha Arasbora’nın yeni kitabı çıktı

ON PARMAGINDA

ALPERENLER

YETiSiYOR
Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa
Çıtak, Yozgat’ta gençlere Alperenliği anlatmak
için yola çıktıklarını ve bu yolda canla başla
çalıştıklarını söyledi. Tarık Yılmaz ve Basri
Akdağ’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
Ramazan Özel programı her akşam birbirinden
değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak,
konuk olduğu programda Alperen Ocakları’nın
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
YOZGATLIYIZ
Çıtak, Yozgat’ın tanınmış sülalesi olan Çıtak
sülalesinden olduğunu belirterek, “Köyümüz
eski ismiyle Kardaş, yeni ismiyle Yeşilova
köyü. Tabi dedelerimiz yıllar önce Yozgat’a
yerleşmişler ondan dolayı köyümüzle çok
bağlantımız yok. Yıllardır Yozgat’tayız, Yozgat’ta
doğduk büyüdük, yaşıyoruz” dedi.
GENÇLERİ YETİŞTİRYORUZ
Alperen Ocakları’nde gençleri
yetiştirdiklerini dile getiren Çıtak, “Elimizden
geldiği kadar gençleri yetiştirmek amaçlı
faaliyetler yürütme noktasında gayret
gösteriyoruz. Bizim derdimiz, gayemiz,
amacımız Alperenliği gençlere anlatabilmek,
bu işin gönüllerine nakşetmesine vesile
olabilmek. Bu noktada elimizden geldiği kadar
gayret gösteriyoruz. 1993’ten beri biz bu işe
gönül verdik, başka bir yerde de bulunmadık
Elhamdülillah” şeklinde konuştu.

MUHSİN BAŞKAN’LA YOLA ÇIKTIK
Muhsin Yazıcıoğlu’nu tanıdıktan sonra
onunla bir yola çıktıklarını ve bu yolda
yürümeye devam ettiklerini anlatan Çıtak,
“Muhsin Başkan’ı tanıdıktan sonra, onunla bu
yola çıktıktan sonra yürümeye devam ettik.
Ondan önce de çeşitli görevler aldık ama
2009 yılında Yozgat İl Başkanlığı görevine
getirildim. İç Anadolu Bölge Başkanlığı
yaptım 4 yıl boyunca. Genel merkezde görev
tevdi edildi, inşallah orada görevimiz var.
Bizim gayemiz gençleri yetiştirmek, onlara
ilmi noktada, edebi noktada, ahlaki noktada
onlara ne verebiliriz, onlara bu noktada
ne katabiliriz bunun gayesindeyiz. Muhsin
Başkan gerçekten öyle bir tohum ekmiş ki her
yerden yeşeriyor. Gençlerden ve ailelerinden
gerçekten büyük bir teveccüh var Alperen
Ocakları’na karşı. Aileler hiç tereddüt etmeden
büyük bir gönül rahatlığıyla gönderiyor
evlatlarını. Bazı problemli gençler vardı, onlar
ocağa geldikten sonra büyük bir değişim
yaşadılar. Daha sonrasında aileleri bizi aradı,
siz ne yapıyorsunuz orada diye. Biz aslında
bir şey yapmıyoruz, Allah-û Teala’nın emir
ve yasaklarını söylüyoruz. Bir Alperenin nasıl
olması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini ve
insanlara örnek olması gerektiğini anlatıyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

ON MARiFET
Yozgatlı şair Semiha Arasbora’nın Gelmeyen
Vakit isimli yeni kitabı çıktı. Akdağmadeni
İlçesi’nin Umutlu Kasabası’nda doğan
Arasbora, ortaokul yıllarında başladığı şiir
yazma serüvenini Zordur Anadolu’da Kadın
Olmak ve Gelmeyen Vakit isimli iki kitabı ile
taçlandırdı. Şiire başlama serüvenini anlatan
Arsbora, “Şiir yazmaya ortaokul yıllarında
başladım ama bunu çevre müsait olmadığından
çok fazla açığa çıkaramadım. Orta okul son
sınıftaydım. Bir hocamın şiirlerimi beğenmesi,
ilgilenmesi bunu ilerlet demesi ve hatta bir
şiirimi gazetede yayınlaması ile beni teşvik
etti. Heveslendim. Biraz yadım o dönem ama
sonralarında köy ortamı çok müsait olmadığı
için kağıtları kalemleri rafa kaldırdık. Günlük
hayatımıza devam ettik. Tarla, bahçe derken
vakit geldi evlendik. Anne oldum çocuklarım
oldu” şeklinde konuştu. Eşinin yurt dışına
gitmesi ve gurbet acısı ile birlikte tekrar yazmaya
başladığını anlatan Arasbora, “Duygular tekrar
dile geldi fakat yazdıklarımı paylaşmakta
çekiniyordum. Biraz ortam ve köy hayatı çok
fazla müsaade etmiyordu. Eşim bu konuda
bana çok destek oldu. Müsaade etti. Bu benim
için çok önemliydi” dedi. Arasbora, Avukat
Satılmış Şahin başta olmak üzere bir çok kişinin
kendisine destek olduğunu belirterek, “Sonra
Avukat Satılmış Şahin hocamız onun çok desteği
oldu. Köyümüzün bir şenliğinde ‘bizim bir
şairimiz var’ dedi. Beni sahneye davet etti, şiirimi

okudu, bir kalem hediye etti. Köylümüzün çok
hoşuna gitti. Çok beğendiler. Derken bu şekilde
açıldım. Akdağmadeni’nde kimse tanımıyordu
bilmiyordu. Akdağmadeni Belediye Başkanımız
Nezih Yalçın, 8 Mart Kadınlar Günü’nde davet
etti. Gittim şiir okudum, paylaşımlar oldu. Derken
Akdağmadeni de tanımış oldu, sahip çıkmış
oldu. Çok da sevdiler saydılar. Köy de olsun,
burada olsun sahaya çıktığınız ilk zamanlarda
taşı yiyorsunuz. Taş da yedik, arkasından güller
de geldi. Biraz yadırgandım, bazen kınandım,
takdir de gördüm. Bazen pes ettiğim oldu,
üstüme geldikleri zaman yıldığım zamanlar
oldu. Bu dönemlerde de bana Prof. Dr. Celal
Demir’in kısa bir konuşması yeterli oldu. Bana
tekrar cesaret verdi. Tekrar ayağa kalkmamı
sağladı. Akdağmadeni’nin kültür derneği
başkanı Sayın Osman Özdemir, Ankara’daki
derneğimizin başkanı, onun çok fazla manevi
desteği oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Her
zaman bana destek olan Akdağmadeni, Yozgat,
Umutlu köyündeki insanlara teşekkür ediyorum.
En başta teşekkürü eşime etmek istiyorum.
Birinci kitabımız öyle çıktı. Zordur Kadın olmak
Anadolu’da dedik. Gerçekten zordu.
Ama ben sizlerin sayesinde başardığıma
inanıyorum bunu. Bu cesaretle ikinci kitabımızı
da çıkardık. Gelmeyen Vakit dedik. Seçtiğimiz
şiirlerle dolu. Herkesin beklediği bir vakit
vardır. Herkesin kendisinden bir şey bulacağına
inanıyorum” dedi. Eda DEMİREL
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DEDELi’NiN TARiHi
Şefaatli İlçesi’ne bağlı
Dedeli Köyü’ndeki tarihi
konak ilgi çekiyor. Dedeli
Köyü Muhtarı Muammer
Demir, köyde bulunan
konağın tarihinin çok
eskilere dayandığını
söyledi.

KONAGI

Konağı zamanında Kocabeyin kardeşi Mahmut
Bey yaptırdığını dile getiren Demir, “Tarihi olarak
net bilgimiz yok. İçerisinde ahşap işlemeler var.
Burayı müzeler müdürlüğü dış cephesini tadilat
yaptırdı. Bu konak eskiden daha çok kullanılıyordu.
Şimdi yavaş yavaş tükenmek üzere. Bitiyor da
diyebiliriz. Düğünlerde, cenazeler gibi kalabalık
ortamlarda kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
TARİHİ ÖZELLİKLERİ VAR
Konağın ve köyün birçok tarihi değeri
barındırdığını anlatan Demir, şunları kaydetti;
“Elimdeki fincan tarihi bir fincan. Bundan 3 tane
vardı. Ama şu anda 1 tane kaldı. Aynısından
Topkapı Sarayı’nda da var. Ahşap işlemeli dolaplar
var. Bir tane dahi çivi kullanılmamış. Gaz lambası,
bakır tepsi, ibrik, semaverimiz, ahşap sandalyemiz
var. İçerisi restore edilmedi. Dış cephede de
çatlamalar var. Burası kurtarılırsa tarihi bir eser.
Kaybolmaz inşallah.”
KERVAN GEÇERMİŞ
Konağa komşu olduğunu dile getiren Fuat
Gülhan isimli vatandaş da “Beyler konağına
komşuyum. Eskiden buradan kervan geçermiş. Her
gelen buralara bir şeyler getirirmiş. Ayrıca buralara
gelen işleme yaparmış anılarımız kalsın diye. Kimi
geyik getirmiş. Konağın ara sıra nadir gelenler
oluyor. Bakıp gidiyorlar” dedi. Eda DEMİREL

Sorgun
TSO’dan
800 aileye
destek

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
destekleriyle, Ramazan ayı dolayısıyla
hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
800 PAKET HAZIRLANDI
Sorgun TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Üzeyir Arslan,
“Ramazan ayı yardımlaşma,
dayanışma ve paylaşma ayıdır.
Bereket ve rahmeti
beraberinde taşıyan, 11 ay
özlemle beklediğimiz Ramazan
ayını bu yıl da salgının
gölgesinde yaşıyoruz.
Bu zor günlerin
dayanışma ruhuna uygun
olarak Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ve Sorgun
TSO’nun katkılarıyla 80
bin TL değerinde 800

paket olarak hazırladığımız gıda kolilerini
ihtiyaç sahibi ailelere Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyelerimiz aracılığıyla ulaştırmanın
sevincini yaşıyoruz” dedi.
HUZUR VE MUTLULUĞUNU
YAŞIYORUZ
Arslan, “Bu mübarek ayda en büyük
dileğimiz tüm insanlığın en kısa
zamanda salgından kurtulması
ve yeniden sağlıklı günlere
kavuşmasıdır.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası
olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda
üzerimize düşen vazifeyi yerine
getirmenin huzur ve mutluluğunu
paylaşıyoruz. Bu vesileyle,
Mübarek Ramazan ayının
İslam âlemine, Sorgun’umuza
ve ülkemize barış, huzur
ve bereket getirmesini
diliyorum” dedi.

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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AK GENÇLERDEN
IFTAR KUMANYASI

AK Parti Yozgat
İl Gençlik Kolları
tarafından hayata
geçirilen ‘İftara 5 Kala’
sloganı ile Yozgat’ta
araçları ile iftara
yetişmeye çalışan
vatandaşlara iftarlık
ikramında bulunuldu.
AK Parti Yozgat İl
Gençlik Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir ve
yönetim kurulu üyeleri
saat kulesi civarında
iftara yetişmeye
çalışan vatandaşlara
hurma, su ikram edildi.
İkramların yanında ise
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında temizlik

malzemeleri de verildi.
Başkan Taşdemir
yaptığı açıklamada
şunları söyledi “"Bu
etkinliğimizle birlikte
iftara yetişemeyen
yediden yetmişe tüm
vatandaşlarımıza su
ve hurma dağıtarak
onlarla birebir iletişime
geçiyoruz.
Bu güzel ve hayırlı
bir çalışmadır.
Bu çalışmayı
Peygamber
Efendimizin, ’Kim bir
oruçluya iftar ettirirse,
kendisine onun sevabı
kadar sevap yazılır.
Üstelik bu sebeple

YOZGAT'TA HIRSIZLAR

PES DEDiRTTi
Yozgat’ta bir ikamete
giren hırsızlar, evden
çaldıkları kombi ve
musluk başlarını
satmak isterken suçüstü
yakalandı. İlde Yeni Cami
Mahallesi bir ikamette
kimliği belirsiz iki şüpheli
şahsın ikamete ait kombi
ve muslukları çalarak
kaçtığı ihbarı üzerine
Asayiş Şube Müdürlüğüne
bağlı ekipler
Yozgat Cumhuriyet
Başsavcılığından alınan
talimatlar doğrultusunda
şüphelilerin kimlik tespiti

ve yakalanmalarına yönelik
çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Mobese
kameralarından “İkametten
Nitelikli Hırsızlık Olayı” ile ilgili
N. E. ve M.İ.Y isimli şüpheliler
olduğunu tespit etti.
Ekipler, çaldıkları
malzemeleri hurdacıya satma
girişimde bulundukları sırada
iki şüpheliyi suç unsuru
eşyalar ile birlikte gözaltına
aldı. Şüpheliler, emniyetteki
işlemlerinin ardından
çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

YÖRESEL SANATÇIYA MEZAR

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim
Arazay, geçen yıl hayatını kaybeden
Yerköy’lü yöresel sanatçı Ekrem
Gündoğdu’nun mezarını yaptırdı.
Özbağ Belde Belediye Arazay

yaptığı açıklamada, mahalli sanatçıyı
andığını ve mezarını yaptırmak için söz
verdiğini söyledi. Kırşehir'den gitme
Yerköy teber aşiretinden olan merhum
Ekrem Gündoğdu geçtiğimiz yıl vefat
etmişti. Gündoğdu'nun vefatının ardından
mezarına yaptırma sözü verdiğini
belirten Arazay, "Kardeşimizin vefatının
ardından bir yıl geçti. Söz verdiğim üzere
merhum Ekrem Gündoğdu’nun mezarını
yaptırdım. Mahalli sanatçımızı ve
bıraktığı eserleri de unutmayacağız"dedi.
Mahalli sanatçı Gündoğdu, Yozgat
ve Kırşehir bölgesinde düğünlerde
söylediği bozlak eserlerle biliniyor.
IHA

oruçlunun sevabından
hiçbir eksilme olmaz’
hadisinden yola
çıkarak başlattık.
Ayrıca bu etkinliğimizle
birlikte gençlik
sahada durmadan
çalışmalarına devam
ediyor ve sahada
olan bir gençlik
olduğumuzu, halkla
iç içe olduğumuzu bu
şekilde ifade ediyoruz.
Bu etkinliğimizde
emeği geçen İl Gençlik
Kolları teşkilatlarımıza
teşekkür ediyor,
herkese hayırlı
Ramazanlar diliyorum"
şeklinde konuştu.

SEMİHA
ARASBORA

Türkiye'm
Bütün Yıldızları kucaklar hilal
Kuruluştan beri bir sensin celal
Toprağa dökülen kanlarım helal
Cihanda biten tek güldür Türkiye'm
Açtık kapıları sonuna kadar
Olmadık batılı gibi biz gaddar
Asalet gendendir kalbimiz haydar
Garibe uzanan eldir Türkiyem
Boğazdan ziyade gönlüdür köprü
Ta Oğuz boyundan gelir hoşgörü
Bilmeden konuşma laf üstünkörü
İnsanlığa giden yoldur Türkiye'm
Kendi yarasını kendisi saran
Zalimden zübbeden hesabı soran
Türlü mahkemeye başı dik varan
Hakikat konuşan dildir Türkiye'm
Sevdaları vardır hepsi beş harftir
Allah Kuran Vatan baştacı örfdür
Bayrak Hilal namus kapalı zarfdır
Rahman için çarpan soldur Türkiye'm
Bilal habeşi beş vakit anarım
Muhabetle Baki aşka banarım
Cennetül bakide kendim sanarım
Gecesi gündüzü baldır Türkiye'm
Sararıpta günden güne solsam da
Olmayacak hayel düşe dalsam da
Perperişan aşsız işsiz kalsam da
Aras sana meftun, kuldur Türkiye'm

BAĞ EViNDE KUMAR
Yozgat’ın Akdağmadeni
ilçesinde korona virüs
tedbirlerini ihlal ederek bir
bağ evinde kumar oynayan
10 kişiye 53 bin 658 lira
para cezası uygulandı.
Yozgat İl Jandarma ekipleri,
Akdağmadeni ilçesinde bir
bağ evinde kumar oynandığı
bilgisine ulaştı. Akdağmadeni
Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde harekete
geçen jandarma ekipleri, bağ
evine operasyon düzenledi.

SATILIK İŞ YERİ

|Yozgat Saat kulesi karşısı merkezi konumda
|1000m2 2 katlı
|Kurumsal 2 Kiracılı
|Sahibinden Satılık İşyeri
İrtibat Tel: 0533 204 25 39

Operasyonda 10 kişi yakalandı.
Şüphelilere kumar oynamak
suçundan 12 bin 24 lira, sokağa
çıkma yasağını ihlal suçundan
34 bin 690 lira ve ruhsatsız av
tüfeği bulundurmak suçundan
944 lira olmak üzere toplam
53 bin 658 lira ceza uygulandı.
Ayrıca Ö.Ş. isimli şahsa
“Kumar için yer ve imkan
sağlamak” suçundan işlem
yapıldı. Şüpheliler adliyedeki
işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.IHA

ZAYİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden
almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
AHMET CAN ÇUVALCI
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

BU BiR REKLAMDIR

ARÇELiK
ESENTEPE’DE

YOZGATLILAR OLiMPiYAT
SAMPiYONLUGU BEKLiYOR
Milli Güreşçi hemşerimiz Rıza Kayaalp’in başarıları ile gurur duyan Yozgatlılar, ondan
Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyat oyunlarında altın madalya beklediklerini ifade ettiler.

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

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

Avrupa Şampiyonası'nda 10 altın madalya kazanan
ilk Türk güreşçi unvanını elde eden Milli Güreşçi
hemşerimiz Rıza Kayaalp, ayrıca grekoromen
stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk
sporcu. Polonya’nın Başkenti Varşova’da düzenlenen
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130
kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza Kayaalp,
organizasyonda üst üste 9, toplamda ise 10. kez altın
madalya kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyat ikincisi
Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk
Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
Bizde Yozgatlılara, ‘Rıza Kayaalp 10. Kez Avrupa
Şampiyonu olarak tarihe geçti. Ne düşünüyorsunuz?’
sorusunu yönelttik. Rıza Kayaalp’in başarıları ile gurur
duyan Yozgatlılar, ondan Tokyo’da yapılacak olan
Olimpiyat oyunlarında altın madalya beklediklerini
ifade ettiler. Yozgatlılar ‘Rıza Kayaalp 10. Kez Avrupa
Şampiyonu olarak tarihe geçti. Ne düşünüyorsunuz?’
sorusuna ise şu cevapları verdi. Murat KARATEKİN

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
Oğuz Bahçeci: Yozgat herkesin bildiği
gibi güreşçilerin pehlivanların diyarıdır.
Şehrimizde birçok ünlü pehlivanlar
çıkmıştır.
Bunlardan bir tanesi de son nesilde
temsilcimiz olan Rıza Kayaalp. Rıza
Kayaalp’in onuncu kez Avrupa şampiyonu
olması her Türk vatandaşı gibi özellikle
biz Yozgatlıların göğsünü kabarttı.
Kendisi ile gurur duyuyoruz. Rıza’nın
bildiğimiz kadarıyla bir olimpiyat
madalyası eksik.
Yaklaşık 3 ay sonra olimpiyat
madalyası ile mindere çıkacak.
Allah ona güç kuvvet versin. İnşallah
olimpiyat madalyasını da bizi daha fazla
gururlandırsın istiyoruz.

İrfan Şimşek: Rıza Kayaalp Yozgat’ımızın
gururu. 10’uncu kez Avrupa şampiyonu
oldu. Onunla gurur duyuyoruz. Kendisi
gayet tam Yozgatlı ve Anadolu çocuğu.

Alaattin Yılmaz: Dünyanın en mutlu insanı
olduk. Bir Yozgatlı, hemşehrisi ve Türk
olarak gurur duyduk. Olimpiyatlarda da
aynı başarıyı bekliyorum. Olimpiyatlarda
da rekor üstüne rekor kırmasını istiyorum.

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

ESENTEPE’DE
YOL ÜSTÜNDE

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

Recep Hökelekli: Yozgat’ımızın ve
Türkiye’mizin gururu kendisi. Allah
razı olsun. Yozgat’ımızın ismini tekrar
Türkiye’ye duyurmuş oldu. Türkiye için
de bizim içinde çok değerli bir insan.
Kendisine başarılar dilerim.

Hulusi Koçsoy: Avrupa şampiyonu
olmasına seviniyoruz. Akrabamız,
hısımımız. Yozgat’ımızdan çıkmış. Helal
olsun diyorum.

BAKIMA ALINDI
Mustafa Koçsoy: Rıza Kayaalp gururumuz
diyorum. Yozgat’ın gururu. Daha da
başarılarının devamını diliyorum.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yüzme
havuzu bakıma alındı. Spor Vadisi içerisinde
bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda su
yenileme, bakım-onarım çalışmaları sürüyor.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
Bulvarı No: 297 ESENTEPE / YOZGAT

