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CAMiLER
ÇiÇEK AÇTI
Yozgat'ta camilerde görevli imamlar ve müezzinler tarafından verilen Kur'an
kursuna ilk gün olmasına rağmen öğrenciler yoğun katılım gösterdi.
2 AY SÜRECEK
2 ay boyunca sürecek olan Yaz Kur'an
kurslarına kayıt yaptıran gençlere; temel dini
bilgiler, namaz sureleri, namaz duaları ve Kur'an-ı
Kerim öğretilecek.
Behiçler Camii İmamı Osman Taşçı, camilerin
çocuklar ile buluştuğunu söyledi.
Taşçı, “bizlerde onlarla buluştuğumuz için
çok mutluyuz. Burada çocuklarımıza ilk amacımız
camiyi tanımak ve sevdirmek olacak. Her yıl
olduğu gibi Diyanet işleri Başkanlığımız Yaz
kurslarımızı bu yılda 27 Haziran tarihi olarak
başlattık. Biz bu süre içerisinde çocuklarımıza
hem Kuran’ı Kerim hem de dini ve ahlaki bilgileri
öğreteceğiz. Allah resulünü tanımak, onun
hayatını anlatmak, anlamak ve yaşamalarını
tanımaları için hem biz hem de onlar için
elimizden gelen ne işe yapacağız” dedi.

12 YAŞINDA KUR’AN
OKUMAYI ÖĞRENDİM

Sorgun Ticaret ve Sanayi
Odası ve ORAN Kalkınma Ajansı İş
Birliğinde bilgilendirme toplantısı
yapıldı. >>> 3'TE

BOZOK ÜNiVERSiTESi

BESLENME DOSTU
YERKÖY KONGRESI YAPILDI

Demokratik Sol
Parti (DSP) olağan
kongresi Yerköy'de
yapıldı. Kongrede
tek aday olarak
giren Aslan Çelik,
23 üyenin 14'ünün
oyunu alarak DSP
Yerköy ilçe başkanı
olarak seçildi.

Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü
tarafından organize edilen,
Beslenme Dostu ve Fiziksel
Aktiviteyi Destekleyen İşyeri
programı kapsamında gerekli
şartları taşıyan Yozgat Bozok
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama
Hastanesine “Beslenme Dostu ve
Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen
İşyeri” belgesi verildi.
>>> 4. Sayfada

3'DE

BERBERLERDE YENI TARIFE
Yozgat Berberler ve
Kuaförler Odası Başkanı
Sedat Güneş, erkek
kuaförlerine zam geldiğini
söyledi.
Güneş, “Bir sene önce
tarifemiz vardı. Şuanda yeni
tarifelerimizi aldık. Birkaç
gün içerisinde işyerlerimizi
aşmaya başlayacağız" diye
konuştu.
>>> 4. sayfada

AF ÇAĞRISI
Türkiye
Değişim
Partisi (TDP)
Genel Başkanı
Mustafa
Sarıgül,
Yozgat E Tipi
Kapalı Cezaevi
önünde, af
çağrısını
tekrarladı. 4'DE

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge
Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü Sorgun
DKMP Şefliğine Akdağmadeni İlçesi Kılıçlı
Köyünden Veyis Yılmaz isimli vatandaş
tarafından bulunan vaşak yavrusu tedavisi
yapılmak üzere Sorgun Doğa Koruma ve Milli
Parklar Şefi Metin Yıkılmaz’a teslim edildi.
>>> 2. Sayfada

PiKNiKTE
BULUŞTULAR
BAY ÇAMLIK

SARIGÜL’DEN YOZGAT’TA

DESTEĞi

VAŞAK YAVRUSUNA SAHIP ÇIKTI

İstanbul’da yaşayan Çekerekliler
Çekerek ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin düzenlediği piknikte bir araya
geldi.

12 yaşındaki Cafer Ahmet, Irak'lı olduğunu
söyledi.
Ahmet, "Ben Kur’an okumayı Behiçler Camiinde
öğrendim. Ben Iraklıyım. Daha önce bilmiyordum.
Buraya geldim hocalarımdan ders alarak
öğrendim” dedi.

İMALAT'A FİNANS

DOĞA DOSTLARI

NE DEMiŞTi?

4'DE

Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Miçotakis'in,
ikili sorunları iç politika
malzemesi yapmasını
doğru bulmadığını
söyleyen Sarıgül,
anlaşmazlıkların
diyalog ve müzakereyle
çözülebileceğini dile
getirmiş,
Yunanistan'ın
silahlanmaya harcadığı
paraya dikkati çekmişti.

Siyasetin matematik
hesabını yapanlar
Emmi: 40'ın sırrı anlaşılmış ise toplum
doğru yolda demektir. 40 ile başlayıp 41
kere maşallah diyebiliyor isek ne mutlu
bize. Ama son virajda Yozgat, bırakın 40'ı
ne hikmet ise 4'ün sırrına ermek için çabalar durur.
Üstad olanlar güzel tespitler yaparlar, gözümüzden kaçmış değil amma bazı
insanlar var ki gönülleri fethetmeye mi
çalışır yoksa rüyadan uyanmak mı istemez
çözemedim. Merhaba, memleketim çiğdem
kokulu toprak, merhaba, yiğitler diyarı
benden demesi birilerinin amacı pişmiş aşa
su katmak ve dahi düzene çomak sokmak.
Biraz matematik yapalım uşaklar.
Ak bayraklılar, 4'ün yarısına eyvallah
der gibi. Eski çamlar bardak olmadıysa
yanına bir çeyrek güzel gider amma çeyrek alayım derken yarımı parçalamamak
lazım.
Hilal sancaklılar, 1’imizde bir binimizde
1 dercesine 1'in kutsalı etrafında daireyi
çizerler. Halkın temsilcileri bu ara ne yapar
dersiniz. 4 ile alakalı hesabı 1'e odaklar
amma o bir için sağlam bir birin etrafında
sanırım birlenemezler, çok dikkat etmek
lazım. İyi insanlar, 1 iyi 1 iyi toplam 2 iyi
etmiyor. 1 iyiyi doğru seçmezseniz eğer
artı eksi kutup nötürleşmesinden toplamı
sıfır edersiniz bilesiniz.
Şimdilik bu kadar matematik yeter, ondalık sayıları bu hesaba katmayalım derim.
Virgülün sağına denk gelen ve hesabı tama
yuvarlayanlar olacak bilesiniz. Hayırlı olan
baş tacıdır her dem efendim.

GÜNCEL
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Kul Hakkından Korkmuyor musunuz Arkadaş ?
Kul hakkı önemli ve
ihmal edilmemesi gereken bir hak. Çünkü bu
kişisel bir hak olup insan
hak ve hürriyetlerine
bağlı bir konudur.
Onun bunun hakkında uluorta konuşup dedi
konusunu yapmak ve
çekiştirmek dini de değil,
insani de değildir.
Velev ki haklı olsanız
dahi bir kardeşiniz- hakkında ileri geri konuşup,
küfretme ve hakaret
etme hakkına sahip
değilsiniz! Buna hiç bir şekilde
hakkınız yok...
Şehir Hastanesinde sıra bekliyoruz:
Bir arkadaşımız görevlinin
birisi ile tartışmış olmalı ki ana
avrat Sağlık Bakanına küfredi-

yor, bunlara dur
demiyor diye...Bu
adam sağlık bakanını bilmez, tanımaz ve görüp helalleşme imkanı da
yok; ama bal gibi
günahına giriyor ve
kişisel hakkına saldırıda bulunuyor.
Aşağı yukarı
buna benzer onlarca hatta yüzlerce
bu tür olayla karşılaşıyoruz. Küfrün
bini bi para... Gencimiz yaşlımız, oğlumuz kızımız
hiç fark etmez hepsinin ağzında
bir küfür; küfür edebiyatında
boğulup gidiyoruz. Kul hakkına
girdiğimizin kişi hakkını çiğnediğimizin farkında bile değiliz.
Neredeyse küfrü bir sanat ya da

AHMET
SARGIN

hak kabul eder hale geldik. Haklı
olalım haksız olalım, bunu asla
hoş göremeyiz ve bir hak kabul
edemeyiz. Size bir çok örnek
verebilirim ama lüzum yok. Sonuç kul hakkı ve kişi haklarının
ihlalidir.
Ağrasif, asabi, sinir hastası ve
tahammülsüz bir toplum haline
gelmişiz. Birbirimize saygımız
yok; kardeşlik duygumuz zedelenmiş ve kavgacı, çekişmeli bir
toplum haline gelmişiz. Aslında
bu bizim toplumuzun hasletine
aykırı. Türk ahlak ve töresiyle de
bağdaşmayan bir konu!... Neden, niçin, nasıl bu hale geldik
araştırmak-irdelemek gerekir.
Onlarca, yüzlerce bu tür olayla karşılaşınca konuyu gündeme
taşımayı düşündük! Şüphesiz ki
bu olay kanunla, yasayla çözümlenemez. Milli, ahlaki ve dini bir

konu, toplumun medeni seviyesini de ortaya koyan bir sorun!
Küfürle hiç bir sorunu çözemeyeceğimize göre günaha girmenin ve vebal almanın da gereği
yok. Boşu boşuna günaha girmiş
ve kul hakkını ihlal etmiş oluyoruz ki: Bu da Allah indinde bir
sorumluluk getirir. Ahiret korkumuz ve Allah inancımız varsa
tabii ki..?
İsterseniz bu konunun bir de
dini boyutuna bakalım. Dinen
bunun sakıncası ve sorumluluğu
nedir?
Cenab-ı Hak kul hakkı için
"Benim yanıma her şey ile gelin
affederim. Fakat kul hakkı ile
gelmeyin, onu ben değil, kulum
affeder. " buyuruyor. Allah'ın
bu günahı bağışlayabilmesi için
hakkı yenen kula danışacağı
bilinmektedir. Eğer hakkı yenen

hak sahibi kişiyi bağışlamazsa
Cenab-ı Allah bu günahı affetmeyeceğini bildirmektedir.
Peygamber Efendimiz buyuruyor: “
“Müslüman, dilinden ve
elinden müslümanların zarar
görmediği kimsedir...” (Buhârî )
“Kimin üzerinde din kardeşinin
ırzı, namusu veya malıyla ilgili
bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet
günü gelmeden evvel o kimseyle
helalleşsin!” (Buhârî)
Gerçek bu olunca ister küfrün
çamuruna batar debelenirsiniz
isterse aklanır; Yüce Allah’ın huzuruna üzerinizde kul hakkı bulunmaksızın hesabınızı alnınızın
akıyla verirsiniz. Kardeşlerinizi
sevin ağzınızı küfre alıştırmayın
ve kul hakkına da girmeyin. Tercih sizin biz uyarıcılarız....

MUTLULUKLAR DiLiYORUZ
Yozgat’ın tanınmış iş insanlarından Yakup ve Aliye
Ekici’nin oğulları Davuthan, Döndü ve Ali İhsan Ekici’nin
kızları Elmas Nur ile hayatını birleştirdi.
Elmas Nur ve Davuthan Ekici’yi bir ömür boyu evli
kılacak düğün, 25 Haziran Cumartesi günü Bölükbaşı
Düğün Salonu’ndaki kına merasimi ile başladı. Pazar
günü gelin almanın arından düğün, Saray Köyü yazlıkçılar
bölgesinde devam etti.
Coşku ve eğlencenin üst düzey olduğu düğünün

akşam saat 19.00’da salondaki bölümü nikah töreni ile
taçlandı.
Davuthan ve Elmas Nur, nikah memurunun sorularına
büyük bir coşku ile evet derken, aileler de evlatlarının
mutlu gününü sevdikleri paylaşmanın heyecanını ve
mutluluğunu yaşadı. Gece geç saatlere kadar devam eden
düğün de renkli görüntüler oluştu.
Yozgat Çamlık Medya olarak genç çifti tebrik ediyor,
bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

DOĞA DOSTLARI
VAŞAK YAVRUSUNA SAHIP ÇIKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı
9. Bölge Müdürlüğü Yozgat
Şube Müdürlüğü Sorgun DKMP
Şefliğine Akdağmadeni İlçesi
Kılıçlı Köyünden Veyis Yılmaz
isimli vatandaş tarafından bulunan
vaşak yavrusu tedavisi yapılmak
üzere Sorgun Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz’a
teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Şefi Metin Yıkılmaz ve ekibi,
ortaya koydukları görev aşkının
yanı sıra doğal yaşama olan
katkıları ile de gönüllerini ortaya
koyuyor. Yıkılmaz ve ekibi bu
sefer de vaşak yavrusuna sahip
çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefi Metin Yıkılmaz yaptığı
açıklamada; “Tarım ve Orman

Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü
Yozgat Şube Müdürlüğü
Sorgun DKMP Şefliği olarak
Akdağmadeni ilçesi Kılıçlı
Köyünden Veyis Yılmaz’ın arazide
bulduğu Vaşak yavrusu tedavisi
yapılmak üzere teslim aldık”
ifadelerini kullandı. Eda DEMİREL

PiKNiKTE BULUŞTULAR
İstanbul’da yaşayan Çekerekliler Çekerek ve Köyleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği piknikte bir
araya geldi.
Etkinliğe katılan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır, “İstanbul'da yaşayan Çekerek ve Köyleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneğimizin düzenlediği ve Eyüp Sultan
Belediye Başkanı Sayın Deniz Köken beyin de katılımlarıyla
"Çekerekliler Piknikte buluşuyor" programında Yüreğinde
memleket hasreti taşıyan, İstanbul’un ahenginde Çekerek'i,
Çekerek'in kültürünü, rengini yaşatan çok değerli

hemşehrilerimle bir araya gelerek yapmış olduğumuz
tüm çalışmaları onların düşünce ve takdirlerine sunarak
çok yakında ilçemizde yapmayı planladığımız Çekerek
Festivali'ne hemşehrilerimizi davet ettik.
Bu vesileyle İstanbul’da bulunan derneklerimizin
başkanlarına, yönetim kurulu ve dernek üyelerine, piknikte
bizlere eşlik ederek, vakit ayıran tüm dostlarımıza teşekkür
ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

AHMET KORAY ERKEKLIĞE

ILK ADIMI ATTI

Yozgat’ta faaliyet gösteren
Sevgi Emlak’ın sahiplerinden
İhsan Arslan’ın oğlu Ahmet
Koray düzenlenen sünnet
merasimi ile erkekliğe ilk
adımını attı. Geçtiğimiz hafta
sonu düzenlenen düğün
töreninde Arslan çiftinin eş,
dost, akraba ve yakınları yalnız
bırakmadı.
Gün boyunca Ahmet
Koray'ın mutluluğuna ortak olan
davetliler, sünnet düğününde
gönüllerince eğlendiler.
Sünnet Düğününde
konukları ile tek tek ilgilenen
İhsan ve Gülay Arslan çifti bu
mutlu günlerinde kendilerini
yalnız bırakmayan tüm
konuklara teşekkür etti.

Düğün sorası davetliler,
erkekliğe ilk adımını atan
Ahmet Koray'ı tebrik ederek,
anne ve babasına geçmiş olsun
dileğinde bulundu.
Bizde Yozgat Çamlık
Gazetesi olarak Arslan çiftini
kutluyor, Ahmet Koray'a ömür
boyu sağlıklı ve hayırlı bir ömür
diliyoruz. Murat KARATEKİN
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Biraz gündem…
nanlar ne kadar
Sabah işe gelirken
doğal olursa olsun
dinlediğimiz radyo
bir el, karanlık bir
haberlerinin en dikel her vakit ülkemikat çekeni son dözin üzerinde.
nemde peş peşe yaDiğer taraftan
şadığımız yangınlardı.
sel felaketleri.
Ormanlardaki yanSabra ziyadesiyle
gın, arıların bal yapihtiyaç duyduğumak için gerekli olan
muz bir dönemdebesin kaynaklarını
yiz.
yok etmiş ve 50 yılda
Sabır dileyelim
yeniden aynı seviyefelaket
diye görye ulaşılabiliyor muş!
tryilmaz@gmail.com
düklerimiz bereket
Ne büyük bir kaolsun inşallah.
yıp, ne acı bir tablo.
AMACINIZ NE?
Ve ekin yangınları. Sabotaj
Siyasi parti genel başkanmı, ihanet mi, mevsim değilarına, özellikle yeni siyasi
şiminin sonuçları mı?
parti genel başkanlarına bir
Akıl almaz sorular içinde
haller oldu.
yol ararken karşımıza bilinÜlkücü kimliği ile tanıdımeyenler çıkıyor.
ğımız, sonrasında İYİ Parti,
Bir bilinen var ki, yaşa-

TARIK
YILMAZ

daha sonra Zafer Partisi ismiyle kurduğu partinin genel
başkanı hüviyeti ile tanıdık
Ümit Özdağ’ı.
Çok tehlikeli bir söylemler
mülteciler üzerinden salvo
ateşleri oldu Özdağ’ın.
Söylemler tuttu mu, mide
bulandırmaya yetti.
Kimi zaman haklı olsanız
da yersiz çıkışlarınız maksadını aşabiliyor.
Son olarak Sayın Özdağ’ı,
Hatay sınırına temsili mayın
yerleştirmek isterken gördük.
Ve o bölgedeki Suriyeli
mültecilerin tepkisi ortaya
çıktı.
Tepkilerin sonucunda ortaya çıkacak kargaşa kime ne
getirir hesap edin!
Ve Türkiye Değişim Partisi

Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.
Yunanistan’dan sonra Yozgat’a geldi dün.
Siyasi ziyaret gibi olsa da
ilk durağı Yozgat Cezaevi
oldu.
Cezaevi’nin önünden yaptığı basın açıklaması ile 250
bin mahkuma af talebinde
bulundu.
Sayın Özdağ ve Sarıgül’ün bu
çıkışları sizce de ilginç değil
mi?
Yunanistan meclisinin önünde Türk bayrağı açtığı için
dünya kamuoyunda olay oluyor, sonra soluğu Yozgat’ta
alıyor!
Her iki isim de bu milletin
bağrından çıkmış iki siyasetçi.

CAMiLER

Niyetleri nedir, amaçları
millete faydalı olmak mıdır,
yoksa kafa karışıklığına sebep vermek midir?
Açıkçası ben bir anlam veremedim.
Ya kendileri niyetlerini
anlamadılar ya da bizim anlamak istediğimiz minvalden
bir niyet çıkmıyor ortaya.
Yunanistan’daki olayın sonuçlarını ve Hatay’da yapılmak istenen eylemin sebep
olacağı durumları sayfalar
dolusu kaleme alabiliriz.
Böylesine hassas konular
üzerinden siyaset yapılmak,
muhalif duruş sergilemekse
niyet, açıkçası bu niyet millet
sirayet etmedi, etmiyor.
Sizce de öyle değil mi?

ÇiÇEK AÇTI
Yozgat'ta camilerde görevli imamlar ve müezzinler tarafından verilen Kur'an
kursuna ilk gün olmasına rağmen öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

2 ay boyunca sürecek olan Yaz Kur'an
kurslarına kayıt yaptıran gençlere; temel dini
bilgiler, namaz sureleri, namaz duaları ve
Kur'an-ı Kerim öğretilecek.
Behiçler Camii İmamı Osman Taşçı,
camilerin çocuklar ile buluştuğunu söyledi.
Taşçı, “bizlerde onlarla buluştuğumuz
için çok mutluyuz. Burada çocuklarımıza ilk
amacımız camiyi tanımak ve sevdirmek olacak.
Her yıl olduğu gibi Diyanet işleri Başkanlığımız
Yaz kurslarımızı bu yılda 27 Haziran tarihi
olarak başlattık. Biz bu süre içerisinde
çocuklarımıza hem Kuran’ı Kerim hem de dini
ve ahlaki bilgileri öğreteceğiz. Allah resulünü
tanımak, onun hayatını anlatmak, anlamak ve
yaşamalarını tanımaları için hem biz hem de
onlar için elimizden gelen ne işe yapacağız”
dedi.
SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ DE OLACAK
Camilere gelen öğrencilere dini bilgiler
dışında sosyal etkinliklerinde yapılacağını
belirten Taşçı, “Çocuklarımıza her gün kahvaltı
olarak puaça, simit türünde yiyecek dağıtımı
yapacağız. Ülfet hocamız, Ahmet hocamız ve
ben bazen cebimizden bazen de cemaatimizin
katkıları ile yavrularımıza ikramda bulunacağız.
İnşallah hafta sonları da hem spor etkinliği ve
piknikler düzenleyerek çocuklarımızı sıkmadan
kısa süre içerisinde bir şeyler vermeye
çalışacağız” dedi.
VELİLERİMİZ DE İŞİN
İÇERİSİNDE OLSUNLAR
Behiçler Camii İmamı Osman Taşçı, “Burada
çocuklarımızdan daha çok velilerimizin
çocuklarına ehemmiyet göstermelerini
istiyoruz. Onların elinden tutup camiye

İMALAT SANAYİ FİNANSMAN
DESTEK PROGRAMI ANLATILDI
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ve ORAN
Kalkınma Ajansı İş Birliğinde bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Sorgun Ticaret ve sanayi
Odası toplantı salonunda Yönetim Kurulu
Başkanı Üzeyir Arslan, Kalkınma Ajansı İmalat
Sanayiinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar
Arslan, Ajans uzmanları ve üyelerimizin
katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantının açılış konuşması yapan Sorgun
Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan,
Ajans Birim Başkanı ve Uzmanlara toplantıya
katkıları için teşekkür etti.
Arslan, “söz konusu program kapsamında
üyelerimizin faizsiz makine desteğinden
faydalanacağına inanıyorum” dedi.
İmalat Sanayi Finansman Destek Programı
hakkında bir sunum gerçekleştiren ajans
birim başkanı Serdar Arslan ise, TR72 Bölgesi
imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek
yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki
genç istihdam oranının artırılması amacı
ile yayımlanan programın önceliklerinin;
TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici

firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin
geliştirilmesi, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki
üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının
hızlandırılması, TR72 Bölgesi imalat
sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve
dijital dönüşüm düzeyinin artırılması olduğunu
söyledi.

getirmesi ve hocalara teslim etmesini istiyoruz.
Böyle etkinlikler ve faaliyetlerde daha önce
görünmüyordu. Bu bizi sevindiriyor. Velilerin
buna eğilmesi gerekir.
Sadece camilerde verdiğimiz eğitimler etkili
olmayabiliyor. Eve gittikleri zaman velilerinde
çocuğunun hangi dersi gördüğü ve neler
öğrendiğini sormalarını çocuklara verilen önemi
ve ehemmiyeti gösteriyor.
Bunun devamını da velilerden bekliyoruz.
Kurslarımız 10’da başlıyor. Veliler çocuklarıyla
ilgilensinler. Biz burada elimizden geldiği
kadar çocuklarımızla ilgileneceğiz ve elimizden
geleni yapacağız. Velilerle beraber yaparsak
daha güzel ve verimli bir dönem geçiririz
diyoruz.
12 YAŞINDA KUR’AN
OKUMAYI ÖĞRENDİM
12 yaşındaki Iraklı Cafer Ahmet, “Ben Kur’an
okumayı Behiçler Camiinde öğrendim. Ben
Iraklıyım. Daha önce bilmiyordum. Buraya
geldim hocalarımdan ders alarak öğrendim”
dedi.
CAMİYE GELİP KUR’AN ÖĞRENECEĞİM
9 yaşındaki Mustafa Eymen Yurtseven,
kursa geldiğim için mutluyum. Çünkü Kuran
öğrenmek güzel bir şey. Öğrenince insan mutlu
oluyor. Camiyi de seviyorum. Öğretmenlerimi
ve hocalarımı da seviyorum. Her gün
geleceğim” dedi.
HER YAZ GELİYORUM
Mehmet Bacanlı ise, “Ben her yaz geliyorum.
Hocalarımız kahvaltısından suyunu her şeyi
veriyorlar. Burada dini bilgileri öğreniyoruz.
Kur’an öğrenmemizde çok çaba gösteriyorlar’
dedi.

DSP YERKÖY KONGRESI YAPILDI
Demokratik Sol Parti (DSP) olağan
kongresi Yerköy'de yapıldı.
Kongrede tek aday olarak giren Aslan
Çelik, 23 üyenin 14'ünün oyunu alarak DSP
Yerköy ilçe başkanı olarak seçildi.
Kongre sonrası bir açıklama DSP Yozgat
İl Başkanı Nevzat Uçar, Yerköy ilçesinde
yaptıkları kongre ile Aslan Çelik’in başkan
olarak seçildiğini söyledi.
Uçar, “Çayıralan ilçe kongremiz ile
süreci tamamlayacağız. Mevcut hükümet
şuna buna göre, başkalarının görüşüne
göre değil, kendi insanının refah ve
mutluluğu için plan ve programlar yürütme
görevini uzun bir süreden bu yana yerine
getirememektedir” dedi.
Günden güne artan yoksulluk ve
geçim sıkıntısı, her geçen gün toplumun
daha büyük bir kesimini etkilediğini
belirten Uçar, “İktidara oy veren kesim
önümüzdeki seçimlerde tercihini başka
partilere kullanacağını ifade etmektedir.
Geldiğimiz noktada yedi düvele meydan
okuyan bir milletin evlatları olarak,
büyük Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş
medeniyetin olanaklarını yaratıp, insanca,

hakça bir düzen kurulması ülküsüyle
gelecek nesillerimize daha yaşanılır bir
Türkiye yaratmanın peşindeyiz. Bu yolda
sayın başkanımız ve yönetimine başarılar
diliyorum" diye konuştu.
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Helakımız Yakın
Dinimize Bayrağımıza
Ezanımıza değerlerimize
saldırılarda bizler sessiz
kalırsak ne mi olur? Onur
adı altında onursuzların
yürüyüşüne şahit oluruz…
Lut kavminde edepsizliği
(sapkınlığı) yapan 33 kişiydi ve helak gecesi 80 bin
kişi helak edildi...
Neden mi? Çünkü 33 kişiyi engelleme güçleri olduğu halde ses çıkarmadılar
ve helak oldular.
Bizde Müslüman bir Ülke olarak LGBT sapkınlarına deizm,
ateizm derneklerine karşı, çıp-

laklığı savunanlara karşı laiklik
adı altında çağdaşlık adı altında
özgürlük adı altında sapkınlığa
edepsizliğe çanak
tutanlara karşı
savaş açmaz isek
helakımız yakındır ve gelecekte
çok daha kötü
günler bizleri
bekliyor.
Ahlaksız film ve programlar
ile tüm değerlerimizi ayaklar
altına aldılar ve bununda önüne

AKiF
REÇBER

geçmediler maalesef halada aynı
ahlaksız programlar devem ediyor…
Müslümanım diyen ailenin kız
çocukları göbeği açık taytla geziyor ve ziynetlerini teşhir ederek
milletin gözüne sokuyorlar. Ve
aileler bunları görmezden geliyor
ya da görmezden gelmek zorunda kalıyorlar.
Herkes giyim kuşam da elbette özgürdür ama her şeyin de bir
adabı vardır değil mi?
Deizm ve ateizmin gençler
arasında bariz yükseldiği gerçeğinin önüne nasıl geçilecek bilmiyorum.

Bu konu hakkında Devletin
Diyanetin İlahiyat Fakültelerinin
bir çalışması var mı onu da bilmiyorum...
Cinsi sapıklar, Fetö, pkk, hain
gezi eylemi ve teröristlere özgürlük için yürüyünce onur ve
fikir yürüyüşü olacak ama yıllarca hayatından fedakârlık ederek
Allah’ın kitabını ezberleyip hafız
olan gençler yürüyünce rahatsız
olunacak. Siz İslam düşmanısınız
tıpkı atalarınız gibi.
Sosyal deney adı altında yapılan araştırmalarda gençler
arasında dini konuyu bilenlerin
sayısı çok az birçoğu da zaten

ben Müslüman değilim benim
dini inancım yok diyerek cevap
veriyorlar. Bu ve buna benzer
konularda çok abartıyorsun diyenlerde olacaktır elbette ama
ben her zaman bu tür olaylarda
özellikle Dini ve Vatanın bütünlüğü konusunda her zaman her
şeyin en kötüsü düşünülerek
hareket edilmeli ve ona göre
adımların atılmasından yanayım.
Her zaman din ve Devlet düşmanlarının cezasız kalmamasından yanayım.
Velhasılı kelam bizleri ayakta
tutacak olan değerlerimizdir.
Sağlıcakla…

SARIGÜL’DEN YOZGAT’TA AF ÇAĞRISI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi önünde, af çağrısını tekrarladı.
Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a gitmiş, başkent Atina'da,
Yunanistan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda Türk
bayrağı açmış ve açıklama yapmıştı. Sarıgül, Yunanistan’ın başkenti
Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını ifade
etmişti. Sarıgül, Atina ziyaretinin ardından Yozgat’a geldi, kader
mahkumları için af çağrısında bulundu.
NE DEMİŞTİ?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ikili sorunları iç
politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül,
anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini dile
getirmiş,
Yunanistan'ın silahlanmaya harcadığı paraya dikkati çekerek
“silaha bu kadar bütçe ayırmak gereksizdir” ifadelerini kullanmıştı.
SİYASİ BİR ÇAĞRI DEĞİL
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat
Cezaevi Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Türkiye Değişim
Partisi olarak ilk kez 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını söyledi.
Sarıgül, “9 Nisan tarihindeki af çağrısından sonra bugün
Türkiye’nin 39’ncu ilindeyim. Bugün Yozgat cezaevi önünden bütün
ulusuma, yurttaşlarıma hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün
milletime sesleniyorum. Bütün siyasi partilere buradan çağrıda
bulunuyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak yaptığımız af çağrımız
kesinlikle siyasi bir çağrı değil vicdani bir çağrıdır” dedi.
GENÇLERİMİZ UYUŞTURUCU BATAĞI İLE KARŞI KARŞIYA
Pandemi koşullarından dolayı online yargılamalar olduğunu
belirten Sarıgül, “Hızlı yargılamalar olduğundan gözden kaçan bazı
konular oldu. Özellikle bir el gençlerimize değdi. Gençlerimizin
büyük bölümü ne yazık ki uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı.
Esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Çeklerini, senetlerini ödeyemeyen
birçok esnafımız oldu. Bu esnaflarımız şuanda bu esnaflarımız kader
mahkumu durumunda” dedi.
310 BİN ÜZERİNDE CEZAEVİNDE KADER MAHKUMU VAR
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
“Cezaevlerinde 275 bin kapasite var. Şuanda 310 bin üzerinde
cezaevlerinde kader mahkumu var. Bu nedenle öyle bir noktadayız
ki anneler, babalar çocuklarına kavuşamadı. Şuanda cezaevlerinde
1 ile 3 yaş arasında yüzlerce çocuğumuz annesi ile birlikte, 8-10
yıldır babalarıyla buluşamayan evlatlarımız çocuklar da dışarıda.
O nedenle vicdanlı, merhametli, Şefkatli Türkiye’m. Anneler için,
babalar için çocuklar için Affet Türkiye’m. Bu siyasi çağrımız bütün
siyasi partiler içindir. Af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil
vicdanı bir çağrıdır” dedi.
CEZAEVİNDEN ÇIKANLARA
ŞEFKAT ELLERİMİZİ AÇMALIYIZ
Yozgat’tan bütün ulusa temkinli olmaya ve kardeşlik hukukunu,
toplumsal barışı, yaraları sarmaya davet eden Sarıgül, “Cezaevinden
çıkacak olan 250 bin kader mahkumuna şefkat ellerimizi açmalıyız.
Onlara mutlaka iş bulmalıyız. Onlara psikolojik ve toplumsal destek
vermeliyiz. Nasıl ki 6,5 milyon mülteciye bakan benim güzel devletim
250 bin kader mahkumuna da kucağımızı açmalıyız ve o kader
mahkumlarını da toplumla mutlaka buluşturmalıyız” diye konuştu.
NATO GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ ÇAĞRIDA BULUNDU
Sarıgül, “NATO görüşmeleri başlamadan önce bütün siyasi
partilere Yozgat’tan çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Değişim
Partisi olarak önce devletimiz sonra partimizi düşünürüz. Nato
görüşmelerine gitmek üzere hazırlanan mutlaka devletimizi temsil
eden iktidara, TBMM’de ki bütün siyasi partiler bir araya gelmeli ve
derhal bir önerge vermeli ve hükümete yetki verilmesi lazım. Verilen
önergede 6,5 milyon mültecinin NATO ülkesi, AB ülkesi üyelere eşit
şekilde dağıtılması, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderilmesi,
Yunanistan adalarında NATO’nun orantısız olarak silahlanmasına
dur demek şartı ile bizde 2 ülkenin AB’ye girmesine evet diyelim.
Hükümetin bu noktada tam yetki vermeye bütün muhalefet partilerini
davet ediyorum” diye konuştu.

FIRATPEN
YOZGAT YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİİ

İÇ ODA KAPILARI
YOZGAT BAYİİ

ŞUBE 1

Yukarı Mah. Lise Sok. No: 20
Boğazlıyan/YOZGAT
0545 905 29 06

ŞUBE 2

Taşköprü Mah. Mehmet Akif
Cad. No: 11 Merkez/YOZGAT
0545 905 29 06

BERBERLERDE YENI TARIFE
Yozgat Berberler ve
Kuaförler Odası Başkanı Sedat
Güneş, erkek kuaförlerine zam
geldiğini söyledi.
Güneş, “Bir sene önce
tarifemiz vardı. Şuanda yeni
tarifelerimizi aldık. Birkaç gün
içerisinde işyerlerimizi aşmaya
başlayacağız.
Eski tarifemizde saç ve
sakal kesimi 45 lira iken
şuanda 70 TL, saç tıraşı 35
liradan 45 TL’ye, Çocuk
tıraşlarını 25 liradan 35 lira,
sakal tıraşlarımız 20 liradan
25 lira, damat tıraşları da 110
liradan 140 TL oldu” dedi.
ZAMLAR DURMUYOR
Zamların durmadığını
belirten Yozgat Berberler
ve Kuaförler Odası Başkanı
Sedat Güneş, “Bilindiği gibi
zamların hiç durduğu yok.
Bizler senede bir zamları

aldığımız için biraz ama başka
yapacak bir şey yok. Piyasanın
da şartları milletimize de bir
şey diyemiyoruz. Bu şekilde
en kısa zamanda uygulamaya
başlayacağız.
Şuanda sadece erkek
kuaförleri için zam tarifeleri
alındı. İlerleyen zamanlarda da
bayan kuaförleri için alacağız”
dedi. Güneş, “malum olduğu
üzere ekonomi şartları zaten
sıkıntılı durumda. Vatandaşa
da bir şey diyemiyoruz. Bizlik
de bir durum söz konusu
değil. Aldığımız 10 liralık bir
malzeme 30 lira oldu. Berber
arkadaşlarımızın bağ kur
borçları çoğaldı. Gerçekten
işin içerisinden çıkamıyorlar.
Tıraş fiyatları 70 lira olmasına
rağmen işin içinden
çıkacaklarını sanmıyorum”
diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ
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halkı

Rütbece
küçük

İş
önlüğü
Tedavi

Üzüntü
vermek
Erinç,
huzur

Üslup,
stil

Duygusal
şiir türü

Dince
mübah

İri bir
yılan türü

Yolcu
evi

Yozgat'ın
meşhur
yemeği

Hazırlayan

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

İçi boş,
kof

Futbol
sayısı

Veba
hastalığı

Tırtıl

Su ile
çevrili kara

Dini
konuşma
yapan

Sporda en
üst derece

Tanrı
tanımaz
Kural

Şaman
Çapı
geniş
olan

Mekke'de
bir dağ
Karmaşık
durum

Ufak
tefek,
sevimli

Strateji

Çalgıç,
tezene

Yüzdelik

Sersem,
aptal

Bir bayan
adı

Bir tür cila
Bir
İspanyol
şarkısı

Önemli

Gelincik
balığı

Tirsi
balığı
İlaç,
deva

Metin

Üst deri

M
Bir sayı
İsim

A
D

Sedef
otu

Yer altı
su oluğu

E
P
İ
D
E
R
M

A
K
A F
Ç İ
N
R A
A L
K
A Y
M Ü
Z
S A
E K
L I

Sert söz
söylemek
Bir işin
sonu

Erişmiş,
ulaşmış
Sayı
işareti

Gövde
heykeli
Onur

Dökümlü
bir kumaş
Su
taşkını

A
A
H A V
K İ
A
A
K R
M İ R E
U T A
A F İ
Ç A T M
A T
A
T L E M
A İ L
P
A K
A K
A
T O R S
M A K
H İ M
E N A N
A K O
S T
E
B A Z L

Fütüvvet
şeyhi

Aylak,
başıboş

Yeleç,
yeleken
Halk,
amme

Ceylan,
karaca

Motor
dingili

Dayanıklı
ambalaj
kağıdı

Söz
dinler

İnsanca
Namaz
kıldıran

Caka,
fiyaka

Eğlence
fişeği

Değirmen
sahibi
Bir göz
rengi

Budala
Zırhlı
başlık

Dingil

Küçük
tüp

Kolsuz
fanila

Olmasına
az kalmak

Bir cins
maymun

Kimya'da,
Helyum

Tatlı bir
çörek

Yılbaşı
yortusu

Kıyı koruma gemisi
Kimya'da,
Antimon

Bir bayan
adı

O
A
A D A R
H U
K A
A N K
N
L
A R O
İ N S A N
İ T K İ
A K
U M
S B A N
B İ K
S
E N A Y İ
S
R A M
T L E T
A T M A
A K
A Y
K E K
A
O
S T A
M E L
A M A

Yakacak
ağaç

Küçük
su kanalı

Toplanan
kalabalık

İçten

Bir kan
grubu
Çok
ortaklı

Bir savaş
bıçağı
Kötü
niyet

Afrika'da
bir nehir
Bir kürk
hayvanı

Bitki özü
kokusu
İyimser

Tepi

Taş
pamuğu

Kamu

Gelir
getiren
mülk

Kuzu
sesi

Gümüş

Kale
duvarı

Boylu
boyunca
uzanma

Dövüşçü
Laka
ile cilalı

İsim

Dünyanın
uydusu

Yırtıcı
bir kuş

Orman
sarmaşığı

Altın'ın
saflık
derecesi

Keseli ayı

Tema

S
A
M
İ
M
İ
İstek,
arzu

U
M
U
Duman
deliği

B
A
C
A

Ankara'
nın bir
ilçesi

B
A
L
A

Alt
resimdeki
Çayıralan
belediye
başkanı

Ö
M
E
R
C
O
D
A
R

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

DÜNKÜ
SUDOKU'NUN
CEVABI

B
M O
M
A B
E
K
L
Ç İ R İ
E N E
R E T L
İ T
A
İ S V
A K U T
S A
S
T O M
T A R
L A K A
H
İ M
R A B A
O T
İ
K Ç A
Kabarık

Motorlu
tulumba

Alt
resimdeki
Alperen
ocakları
genel bşk.

Alt kurul

Konuğu
ağırlama

Haydar Demirer
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Belki komutan bile olurdum!
Hayatının en anzeri tepsiler ile kapıda
lamlı, mutlu ve heyetoplanmışlardı.
canlı günü idi. Sabah
O gün gelmişti işte,
erkenden ailesi ve
O özlem ile bekledisevdikleriyle birlikte
ği askerliğini yapacak
askerliğini yapmak
ve dedesinin deyimi
üzere yola koyulacaktı
ile “askerlik yapmaya
sonunda. İçindeki headam denmez” lafını
yecanını bastıramıyor,
artık kendisi için kimuyuyamıyor, yatağınse kullanamayacaktı.
da bir sağa bir sola
Ninesi ise erkenden
dönüp duruyordu.
odasına gelmiş, başıAilesinin de odawww.hamditemel.com.tr na kınasını yakmıştı,
sının dışından sesgarip garip ninesine
lerini duyuyordu, onlarda da
bakınca da ninesi bir tebesheyecan dorukta idi. Ev adeta
süm ile “oğlum bizler sizleri
şenlik alanına dönmüş, yakın
bu vatana kurban etmek için
akrabaları bile yatılıya gelmişyetiştiririz ve kınamızı başınıza
lerdi. Sabah hep beraber birliyakarız” demişti, hem kendisi
ğe gidilmek üzere anlaşılmıştı.
hem de ninesi ağlamaya başlaOnlara ne oluyorsa sanki diye
mıştı. Ama bu yaşlar mutluluk
içinden düşünerek gülümseme- ve gurur gözyaşları idi.
ye başlamıştı…
Ve dışarıya çıkar çıkmaz
Sabah oluverdi işte, zaten
sanki tüm mahalleli aynı nakauyumamıştı ki dışarıdan davul
ratı haykırıyorlardı,
zurnanın sesi ile yatağından
“En büyük asker bizim asdoğrulması bir olmuştu. Penker”…
ceresinden bakınca tebessüm
Müthiş bir konvoy ile davul
etti, kimi bayrakları ile gelmiş,
zurnalar ve bağrışmalar ile
kimisi ise ellerinde börek benAskeri Birliğe doğru yola koyul-

PROF. DR HAMDİ
TEMEL

muşlardı. Pencerelerden askerlik marşları ya da türküleri
geliyordu. Bayraklar dalgalanıyordu.
O kadar mutlu idi ki.
Bu anın hiç bitmesini istemiyordu.
Ve askerlik alanı görüldü
işte, inanılmaz bir derecede
kalabalıktı. Haykırmak istiyordu, “bende askerliğimi yapacağım şükür, bu gün benim
günüm”.
Birliğine teslim olurken ailesinden hiç ayrı kalmadığı
için çekiniyordu, ürperiyordu.
“Acaba yapabilir miyim” diye iç
âleminde geçirdiği sorular ile
içtima alanına görevli bir asker
onu götürüyordu. Ailesinin gözlerinin içine bakarak “çok mutluyum, beni merak etmeyin”
diyerek elini salladı.
Göz ucu ile ailesine arkasını
hafif dönerek bakmayı ihmal
etmiyordu tabi ki, “kendisini
bırakıp giderler mi?” diye içinden de geçirmedi değil hani…
Tanıdıklarının sivil alanda
durduklarını görmesi ile kendi-

ne ayrı bir cesaret geldi.
Kendisi gibi askerliğini yapmak için gelmiş arkadaşlarını
görünce aynı heyecanı yaşayan
sadece kendisinin olmadığını
da anladı.
Komutan sonunda geldi.
Ne de heybetli idi. Herkes onu
görünce ciddileşmiş ve hazır ol
duruşunda beklemeye başlamışlardı.
Gür sesi ile komutlar vermeye başladı komutan, söylediklerinin tekrarlanmasını istiyor,
gösterdiği hareketleri yapmalarını emrediyordu.
Gösterilen hareketleri yapmaya çalışması sonunda hayatında hiç bu kadar yorulduğunu
hatırlamıyordu. Yorgun ama
mutlu idi işte.
Giydiği üniforması ne kadar
da yakışmıştı. “Yemin törenine
marş marş” emrinin verilmesi
ile tekerlekli sandalyesini öyle
bir sürüyordu ki görülmeye
değerdi. Sanki bir yarışmada
idi de hız derecesi yapmak istiyordu.
Türk bayrağının ve silahları-

nın olduğu masaya diğer arkadaşlarından önce gelmişti.
Terlemişti…
Askerlik yeminini gözlerinden akan yaşlar ile boğazını
yırtarcasına tüm arkadaşları ile
söylüyordu…
“Barışta ve savaşta, karada,
denizde ve havada
Her zaman ve her yerde
Milletime ve cumhuriyetime
Doğruluk ve muhabbetle
hizmet,
Kanunlara ve nizamlara ve
amirlerime
İtaat edeceğime ve askerliğin namusunu,
Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip
İcabında vatan, cumhuriyet
ve vazife uğrunda
Seve seve hayatımı feda
eyleyeceğime
Namusum üzerine ant içerim…”
Keşke dedi içinden “bir gün
değil de bu tekerlekli sandalyem olmasa idi de askerliğimi
tam yapabilse idim, belki de
komutan bile olurdum”…

BOZOK ÜNiVERSiTESi

BESLENME DOSTU

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü tarafından organize edilen,
Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi
Destekleyen İşyeri programı kapsamında
gerekli şartları taşıyan Yozgat Bozok
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesine “Beslenme Dostu ve
Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” belgesi
verildi.
Belge takdimi öncesinde konuşan
Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.
Mehmet Parlak: “Kronik hastalıklar başta
olmak üzere sağlık açısından oluşabilecek
risk faktörlerinin temeline inildiğinde
beslenme bozukluğu hareketsiz yaşam ve
obeziyeti görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız
da öncelikli olarak kamu kurumlarından
başlayarak, özel sektör ve halka yayacak
şekilde hareketi, beslenmeyi ve fiziksel
aktivitelere özendirecek eylem planları
düzenliyor. Çalışanlar başta olmak üzere
bilgilendirmelerde bulunarak çalışma
ortamlarının uygunluğunu tespit ediyoruz.
Üniversite hastanemizin müracaatları
doğrultusunda gerekli şartların sağlanıldığı
görülerek Beslenme Dostu ve Fiziksel
Aktiviteyi Destekleyen İşyeri belgesini
hastane yönetimine veriyoruz” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Karadağ ise hastane çalışanlarının
sağlıkçı olması hasebiyle bu şuur ve bilinçle

hareket ettiğini belirterek o dinamik yapının
Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bütününde var
olduğunu söyledi.
Rektör Karadağ konuşmasında: “Tıp
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemiz
‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi
Destekleyen İşyeri’ belgesinin gereklerini
farkındalık oluşturacak şekilde yerine
getirecektir. Gerek öğrencilerimiz ve
çalışanlarımız gerekse de hastalarımızla
amaca matuf bir şekilde konula ilgili bir
disiplin kazandırmak adına bilinçlenmeye ve
bilinçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Belgeyi, Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanı. Dr. Mehmet Parlak, Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Arif Osman Tokat’a takdim etti.

MK EMLAK AÇILDI
Sahipliğini Melike Parlakgün ve Kenan
Karacaoğlan’ın yaptığı MK Emlak ve Hasar
Danışmanlık Merkezi düzenlenen törenle
açıldı.
Eser İşhanı’nda yapılan açılışa Yozgat
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
İlhami Bakıcı, Emlakçılar Odası Dernek
Başkanı Asım Çelikel, Cumhuriyet Halk
Partisi Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali
Erbaş, Berberler Odası Başkanı Sedat
Güneş, emlakçılar ve davetliler katıldı.
Yapılan dua sonrasında açılış
kurdelasını kesen Emlakçılar Odası
Dernek Başkanı Asım Çelikel, emlak ve
gayrimenkul danışmanlığı açan Melike
hanım ve Kenan beyin yeni işyerleri hayırlı
olsun. Bol kazançlar dilerim” dedi.

İşyerini açan Kenan Karacaoğlan
memlekete faydalı işler yapmak için yeni
işyerini açtıklarını söyledi.
Karacaoğlan, “Memleketimizde
inşallah bizlere destek verirler.
Müşterilerimizi ve vatandaşlarımızın yeni
işyerimize gelmelerini bir kahve içmelerini
beklerim. Biz daha da önce de emlak
sektöründe 9 yıla yakındır içindeydim. Sağ
olsunlar emlak odası başkanı Asım Bey
ve birkaç değerli abilerimizin yanında bu
işi öğrendik. O yüzden kendi işyerimizi
açalım ve kendimiz ayaklarımız üstünde
duralım diye ortağım melike hanım
ile beraber düşündük. Gayrimenkul
sektöründe daha verimli ve daha güvenilir
hizmet vermek için açtık” diye konuştu.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT MAKİNE PARKINDA
BULUNAN ARAÇLARDA KULLANILMAK
ÜZERE LASTİK ALIMI İŞİ
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İl Özel İdaresine Ait Makine Parkında Bulunan Araçlarda Kullanılmak Üzere Lastik Alımı
İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2022/653242
1-İdarenin
a) Adı: YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
b) Adresi: Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/
YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası: 3542121048 - 3542121257
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://
ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: Yozgat İl Özel İdaresine Ait Makine Parkında Bulunan Araçlarda Kullanılmak Üzere Lastik
Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif cins ve ebatlarda 126 adet lastik alımı işi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yozgat İl Özel idaresi 2 nolu Hizmet Binası Yedek Parça Ambarı
Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Bulv. No: 64 Merkez / YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi: Lastikler İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün talepleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda partiler halinde İdarenin yüklenici firmaya bildirdiği tarih itibarı ile istenilen
lastik miktarı en geç 5 (Beş) gün içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi Yedek Parça Ambarına teslim
edilecektir.
d) İşe başlama tarihi: 5 gün içerisinde işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.07.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya
Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr
ILN01651790
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ÇEDAŞ UYARDI
MüDAHALE ETMEYiN!

KOMŞUDAN

BiR HABER
'ANKARA-SIVAS YHT
HATTI NEDEN YENIDEN

DOLDURULUYOR?'
Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1
milyondan fazla aboneye kaliteli ve
kesintisiz hizmet vermek için çalışan
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ),
vatandaşları elektrik şebekelerine bilinçsiz
müdahaleler konusunda uyardı.
Vatandaşları elektrik şebekelerine
yapılan müdahalelerin olumsuz sonuçları
konusunda uyaran ÇEDAŞ, elektrik
enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal
güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.
ÇEDAŞ tarafından yapılan açıklamada;
alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG)
hatlarında her türlü bakım, onarım ve
bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi
teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı.
Elektrik arızaları, enerji açmakesme, armatür arızası, elektrik tellerine
temas eden cisimlerin görülmesi gibi
durumlarda en kısa zamanda ÇEDAŞ
teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik
dağıtım şebekelerine sadece ÇEDAŞ teknik
ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü

şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara
yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak
olduğuna dikkat çekildi.
EMNİYET MESAFELERİNE UYULMALI
Elektrik direklerinde yer alan
iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat
çeken açıklamada “İnşaat, tadilat gibi
işler yapılırken güvenlik mesafesinin
ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine
müdahale edilmesi durumunda can ve mal
kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya
dolaylı temas sonucu elektrik çarpması
riskine karşı firmaların ‘Yapı İşlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde
belirtilen kurallara uyması gerekir. Ayrıca
enerjinin kesilerek çalışma yapılması
gereken durumlarda, hem yasa hem de
kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım
şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine
bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından
enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya
başlanmaması gerekir.’’ denildi.
HABER MERKEZİ

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yapımı
süren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT)
hattı için Yıldızeli ilçesindeki Kavak-Sandal
bölgesinde açılan güvenlik tünellerinin yanlış
planlandığı gerekçesi ile tekrar doldurulmaya
başlandığını açıkladı. Karasu, “Bu hattın
niçin yeniden doldurulduğunun açıklamasını
Ulaştırma Bakanı’ndan bekliyoruz” dedi.
“Ankara-Sivas hızlı tren hattının Kavak-Sandal
bölgesi.
Burada T-18 tüneli bulunmakta. İki güvenlik
tüneli için açılan güzergahın içindeyim şu anda.
Bu güzergah yaklaşık 2 kilometrelik alandan
oluşur. Bu alan, Devlet Demiryolları yetkilileri
tarafından buraya güvenlik tüneli yapılması
amacıyla açıldı. Zemin iyileştirilmeleri yapıldı.
Verimli tarım arazilerinden oluşan bu bölgede,
çiftçilerin karşı çıkmasına rağmen istimlak
çalışmaları yapıldı.
Son anda bütün kazılar yapılmışken,
çalışma başlamışken Devlet Demiryolları,
burada hata yapıldığını, buranın yanlış
olduğunu ve bu hattın yeniden doldurulması

talimatını verdi. Hat, şu anda yeniden
doldurulmaya başlandı. Ülkemizin
kaynaklarının nasıl çarçur edildiğinin, bu
ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl
gasp edildiğinin en güzel örneklerinden birisi
burası.
Harcanan milyonlarca lira para… Ne yazık
ki ‘hata yaptık’ anlayışıyla yeniden kapatılıyor,
kapatılması isteniyor. Sayın Devlet Demiryolları
yetkilileri ve Ulaştırma Bakanlığı’na seslenmek
istiyorum: Bu işi bilmiyorsanız, bu işi bilen
isimleri kadrolara taşımıyorsanız, liyakatli
kadroları görevlere getirmiyorsanız, işte Sivas
hızlı tren hattında yaşanan bu olaylar tüm
bölgede yaşanıyor. Sürekli göçükler, kaymalar
yaşanıyor. Sürekli yanlış imalatlar yapılıyor ve
Sivaslı, hızlı treni beklemeye ne yazık ki devam
ediyor. Bunun hesabını, bu yanlışı yaptıranların
hesabını, iktidar olduğumuzda gerekli
hesapları mahkeme yoluyla soracağız. Bundan
kimsenin şüphesi olmasın. Ama şimdi bu hattın
niçin yeniden doldurulduğunun açıklamasını
Ulaştırma Bakanı’ndan bekliyoruz.”

ZEHIR TACIRLERINE GEÇIT YOK
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince İl genelinde yaptıkları istihbarı
çalışmalar sonrasında yaptığı operasyonda
7 şahsa işlem yaptı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince
6 Operasyon yapılmış, Operasyonlar
kapsamında 3 şahsa uyuşturucu madde
ticareti yapmak, 4 şahsa uyuşturucu
madde kullanmak suçundan Toplam 7
şahsa işlem yapılmış, 2 şahıs gözaltında
olup, Adliyede işlemleri devam
etmektedir.
1 Şahıs Tutuklanmıştır. Yapılan
operasyon sonrasında 23 Kök hint keneviri,
118. 77 gr. Hint kenevir tohumu, 106.82

gr. Metamfetamin maddesi, 528 adet
Sentetik hap maddesi, 188 adet Extazi
hap maddesi, Zehir madde kullanmak
için Payp aparatı ele geçirilmiştir.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak
zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam
edecektir” ifadelerine yer verildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü
Yerköy ilçesinde ekipleri tarafından
yapılan uygulamada şüpheli bir aracın
durdurularak yapılan aramasında 1
adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör
ve toplamda 15 adet tabanca fişeği ele
geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı dan alınan
talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs
hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında
işlem yapıldı.
Kadir GÖRGÜLÜ

Çorum Belediyesi'nde
anahtar teslim töreni
Çorum Belediyesi tarafından Çorum'a
kazandırılan 9 yeni toplu ulaşım aracı için
anahtar teslim töreni düzenlendi.
Hürriyet meydanındaki törende konuşma
yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın,
Çorum Belediyesi'nin 18 araçla toplu ulaşıma
dahil olmasıyla birlikte hizmet kalitesinde
artış olduğuna dikkat çekti.
Yeni araçları Devlet Malzeme Ofisi'nden
yaklaşık 15 milyon maliyetle aldıklarını
açıklayan Başkan Aşgın, "İstiyoruz ki toplu
ulaşım güçlü olsun. Vatandaşlarımız mümkün

“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

olduğunca toplu ulaşım kullansın. İnsanlar
özel araçlarını değil, toplu ulaşım araçlarını
tercih etsinler" dedi.
Hatta çıkan özel halk otobüslerine günlük
40 litre mazot desteği verdiklerini ifade eden
Aşgın, " Türkiye'deki tüm belediyelerde
hangi partili olursa olsun Çorum
Belediyesi'nden bir kuruş fazla toplu ulaşıma
destek veren, firmalara destek veren başka
bir belediyenin olmaması da Çorumlunun
yaptığını herkes yapamazın karşılığıdır" diye
konuştu.

HAVADAN TRAFIK DENETIMI
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube
Müdürlüğü ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma
Timleri helikopter ile havadan denetim yaptı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı
açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığının 'Trafik
Kazalarını Önleme Planı' konulu talimatı
çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı
sorumluluk alanında, Trafik Şube Müdürlüğü
ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince
trafik denetim ve kontrolleri ile çevre suç
ve kabahatlerini önlemek amacıyla havadan
denetim ve kontrol faaliyeti yapıldı.
Yapılan denetim sonucunda trafik kurallarına
uymadığı tespit edilen 17 araç sürücüsüne
toplam 33 bin 85 lira cezai işlem uygulandı.
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YOZGATSPOR’DAN
GENÇLERBIRLIĞI’NE

Yapıtur Yozgatspor Futbol Okulunun sporcuları 1. Lig takımlarından

YOZGATSPOR’UN YENI SEZON

FORMALARI BELLi OLDU
Bölgesel Amatör Lig’de yer
alan temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’nın 2022-2023
sezonunda giyeceği
formaları belli oldu.
Kırmızı-siyahlı takım
sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla
yeni sezonda
giyeceği formaları
tanıttı.
Yozgatspor
1959 FK Başkanı
Kazım Arslan, yeni
sezon formalarının
satışa sunulduğunu
dile getirdi. Arslan,
“Yeni sezonda
takımımızın giyeceği
formaları yaptırdık.

Satışına başladık.
Taraftarlarımız formaları
stor aracımızdan ve
bizlere sosyal medya
hesaplarımızdan ulaşarak
sipariş verebilirler.
Bu sezon formalarımızın
fiyatını 150 lira olarak
belirledik. İnşallah hepsini
satmayı hedefliyoruz.
Küçükte olsa kulübümüze
ciddi bir gelir sağlıyor
forma satışları.
Onun için bütün
taraftarlarımızı
forma almaya
davet ediyorum”
diye konuştu.
Murat
KARATEKİN

Şampiyonaya damga vurdular

2 ALTIN 2 BRONZ
MADALYA KAZANDILAR
Türkiye Kick Boks Şampiyonası
tamamlandı. Kocaeli’nde yapılan
şampiyona da Akdağmadeni
Halk Eğitim Merkezi sporcuları
şampiyonaya damga vurdu. Sporcular
şampiyona da 2 altın, 2 bronz
madalya kazandı. Akdağmadeni
Halk Eğitim Merkezi Kick Boks
Antrenörü Yunus Avcı, madalya
kazanan sporcularını tebrik etti.Avcı,
“Yozgat’ımızı temsilen katıldığımız
Türkiye kickboks şampiyonasında
2 sporcumuz Türkiye birincisi, 2

Gençlerbirliği kulübünün alt yapı seçmelerine katıldı.
Kırmızı-siyahlı kulübün üç
sporcusu 11 yaş kategorisinde
Başkent ekibinin seçmelerinde
yer aldı.
Yozgatspor Futbol Okulu
sporcuları Ömür Gönül, Ahmet
Yağız Ünal ve İsmail Hakkı Ekici,
Gençlerbirliği Kulübünün yaptığı
seçmelerde antrenmana katıldı.
Yapılan seçmelerde beğenilen üç
sporcuya Gençlerbirliği Kulübü
talip oldu.
Yozgatspor Futbol Okulu
Başkanı İlhami Ünal, üç
sporcusunun 1. Lig ekiplerinden
Gençlerbirliği kulübünün
seçmelerine katıldığını söyledi.
Ünal, “Sporcularımız Başkent
ekibi ile birlikte antrenmana
çıktılar. Yapılan seçme
sonrasında üç sporcumuzda
kulüp tarafından beğenildi.
Ama bu sezon çocuklarımızın
eğitimleri devam ettiği için
Gençlerbirliği’ne veremiyoruz.
İnşallah Önümüzdeki sezon
hem Lise’ye geçmiş olacaklar.
Doğal olarak da çocuklarımızı
önümüzdeki sezon için
Gençlerbirliği kulübüne

sporcumuz da Türkiye 3. olmuştur.
Bizlere desteğini esirgemeyen
Valimiz Ziya Polat'a, Akdağmadeni
Kaymakamı Fatih Topuz'a,
Belekcehan Belediye Başkanı Şahin
Arısoy'a, Umutlu Belediye Başkanı
İlhan Koçak'a, Akdağmadeni AK
Parti İlçe Başkanı Adem Darımla'ya
Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim
Parlak'a, Akdağmadeni Gençlik
ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre
Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.” dedi.
Murat KARATEKİN
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göndermiş olacağız. Hem spor
hayatlarına hem de eğitim
hayatlarına Başkent’te devam
etmiş olacaklar. Bizde bu
çocuklarımızın başarısı ile gurur

duymaya devam edeceğiz.
Yozgat’ın gençlerine sahip
çıkıp onları Türk sporuna
kazandırmaya devam edeceğiz”
dedi. Murat KARATEKİN

