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Yozgat'ın Ödüllü Şirketi

Memişoğulları'ndan

Beş Yıldızlı Plaza...
Türkiye’nin ödüllü Yozgat şirketlerinden bir tanesi olan
Memişoğulları Otomotiv, yılların verdiği güven ve tecrübeyi
“Memişoğulları 3S Plaza” ile taçlandırmaya hazırlanıyor.
Memişoğulları ismiyle Yozgat’tan sınırların ötesine Massey
Ferguson markasını başarıyla temsil ede Memişoğulları
Otomotiv, kurumsallaşma yolunda Türkiye’nin en büyük
ve modern plazasının açılışı için gün sayıyor. > 2'DE

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

“SiYASi KiMLiĞiMiZi

BIRAKTIK”
Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, makam koltuğuna
oturduktan sonra siyasi kimliğini
bir kenara bıraktıklarını belirterek,
“Her fırsatta dile getirdiğim gibi.
Siyasi kimliğimizi belediye
başkanlığı makamına oturduktan

sonra bir kenara bıraktık.
Herkesin belediye başkanıyız.
Herkese ve her kesime siyasi
kimliğine bakmaksızın
hizmet etmekle
yükümlüyüz”
dedi. 4'TE

YiGiT ALP
YASASIN!
Tedavi için 3 aylık zamanı kaldı

Şeker Fabrikası’nda ağaçlandırma yapıldı

HEM EKONOMiYE

İzmir'in Menemen
ilçesinde yaşayan
Spinal Musküler Atrofi
(SMA) Tip 1 hastası
18 aylık Yozgatlı Yiğit
Alp Avşar'ın tamamen
iyileşmesi için yurt
dışında 'zolgensma
gen tedavisi' görmesi
gerekiyor.

3 AYIMIZ KALDI

HEM CEVREYE KATKI
Yozgat Şeker
Fabrikası sosyal
sorumluluk projesi
çerçevesinde ağaç
dikme etkinliği
düzenledi.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLUYUZ

Fabrika bahçesinde yapılan etkinliğe
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü
Bedirhan Aka, müdür yardımcıları,
şube müdürleri ve aileleri katıldı.
Ağaç dikme etkinliği hakkında bilgi
veren Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü
Bedirhan Aka, “Sorgun ilçemizin,
Yozgat’ımızın ve İslam aleminin
Ramazan ayını kutluyorum" dedi. 3'TE

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

Dede Şükrü Avşar, torunu için Yozgatlı
hemşerilerinden destek beklediklerini
belitti. Yozgat’ta hayırseverlerin katkıları
ile stant açtıklarını ve sattıkları eşyalarla
Yiğit Alp için gerekli parayı toplamaya
çalıştıklarını anlatan Avşar, “SMA
Hastası Yiğit Alp’imizin fazla günü
kalmadı. 3 ay gibi bir süremiz kaldı.
2 yaşına kadar alması gereken ilacını
alması gerekiyor. Biz bir kampanya
başlattık. Hayırseverlerimizin verdiği
eşyalarla onları da satıp paraya
dönüştürerek Yiğit Alp’imize destek
oluyoruz" dedi. >>> 3'TE

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

RAMAZAN’IN

BEREKETi

Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes
Baran, hem belde
faaliyetleri hem de
sosyal belediyeciliğin
gerektirdiği
hizmetleri hayata

geçirerek, belde
halkının gönlünü
kazanmaya devam
ediyor. Başkan Baran,
Ramazan Ayı’nda da
ihtiyaç sahiplerini
unutmadı. >> 2'DE

GÜNCEL
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Ramazan Kardeşçe Kucaklaşma ve Yardımlaşma Ayıdır

AHMET
SARGIN
Yaşadığımız toplum içinde fakiriyle,
zenginiyle, yetim
ve yoksuluyla bütün
insanlarla iletişim
kurmamız, özellikle
yardıma muhtaç olan
yetim ve kimsesizlere yardım etmemiz,
inancımızın gereğidir.
Peygamberimiz
Efendimiz (sav) bir

hadisinde; “ İşaret ve
orta parmağını işaret
ederek gerek kendisine gerekse başkasına
ait her hangi bir yetimi görüp gözetmeyi
üzerine alan kimse
ile ben cennette işte
böyle yan yanayız”
buyurmuştur.
Yetim, yoksul ve
kimsesize yardım
edene, Allah da yardım eder. Bunların
yüzlerini güldüreni,
Yüce Yaratan da onların yüzlerini güldürür.
Yetim, yoksul ve
kimsesizlerin korunması, kendilerine her
yönüyle rehberlik
edinmesi, geleceklerine güvenle bakmalarının sağlanması,

ihtiyaçlarının karşılanması, kulluk görevidir.
Yüce Allah, Kur’anKerimde şöyle buyurmaktadır: “Haksızlıkla
yetim mallarını yiyenler, hiç şüphesiz
karınlarına ancak ateş
doldurmuş olurlar.
Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir (Nisa,25).
Yetimlerin mallarını rızalarının dışında
kullanmak, mallarına
zarar vermek, haklarını zamanında vermemek Allah’ın haram kıldığı işlerdir.
Bu haller içinde
olanların büyük günah işlediklerini ayetlerin mealinden
an-

lıyoruz
Dayanışma ya da
yardımlaşmak, toplum fertlerinin, kişilerin ortak çıkarlarının
sağlanması, bütünlüğün korunması için
karşılıklı olarak birbirlerine bağlılık göstermeleri, birbirlerine
dayanıp çeşitli alanlarda yardımlaşarak
birbirini tamamlamalarıdır.
Sosyal dayanışma, çalışma güç ve
kudretinde olmayan
ya da çalışmakla ihtiyaçlarını tamamen
karşılayamayan fakir
ve yetimlerin, muhtaç
ve düşkünlerin temel
ihtiyaçlarının toplum
tarafından karşılan-

Yozgat'ın Ödüllü Şirketi

Memişoğulları'ndan
Beş Yıldızlı Plaza...
Türkiye’nin ödüllü Yozgat şirketlerinden
bir tanesi olan Memişoğulları Otomotiv,
yılların verdiği güven ve tecrübeyi
“Memişoğulları 3S Plaza” ile
taçlandırmaya hazırlanıyor.

GÜVEN, KALİTE, BAŞARI:
TÜRKİYE DERECESİ
Yozgat’ta başta Sorgun ve Boğazlıyan
olmak üzere il genelinde ve sınırlar ötesinde
ortaya koyduğu başarılı satış grafiği ve ticari
güvenle adından söz ettiren Memişoğulları
Otomotiv, 2020 Türkiye ciro ikinciliği ve
Türkiye Satış Adet İkinciliği ödülü ile yine
adından söz ettirmeyi başardı. Daha önce
de Yozgat sınırlarının ötesinde önemli ticari
başarıların altına imza atan Memişoğlulları
markası, açılışa hazırlanan ‘Memişoğulları 3S
Plaza’ ile kurumsallaşma adına çok önemli bir
adımı atmış olacak.
SORGUN YOLU ÜZERİNDE
MODERN PLAZA
Yozgat’ın il genelinde ticari hayatına
önemli katıları bulunan Memişoğulları
Otomotiv’in 3S Plaza ile çok yakında
hizmette olacağını duyuran Yusuf Baran, 10

bin metre kare kullanım alanı ile bölgede
ilk olma özelliği taşıyan modern bir plazayı
hemşerilerinin hizmetine sunacaklarının
müjdesini verdi. Baran, şu açıklamalarda
bulundu: “Memişoğulları Sorgun 3S Plazamız
ile yakında hizmetinizde olacağız. Açmayı
planladığımız Memişoğulları Sorgun 3S (SatışServis-Yedek Parça) Plazamız 3 bin metre
kare kapalı olmak üzere toplam 10 bin metre
kare kullanım alanına sahip. Bölgemizde ilk
olma özelliğini taşıyan Sorgun 3S Plazamız
aynı zamanda şirketimizin Boğazlıyan 3S
Plazasından sonra 2. Plazası olacaktır. Başarıya
giden yolda müşterilerimize en iyiyi sunmak
için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Mutlak
müşteri memnuniyetine verdiğimiz önceliğin
yanında yeniliklerin ve öncü teknolojilerin
markası olan Massey Ferguson'u Türkiye’de
zirveye taşımak için tüm çabamızı göstermeye
devam etmekteyiz. Tarık YILMAZ

ması gerekmektedir.
Kısaca sosyal dayanışma; toplumdaki
her bir ferdin, kendi
üzerinde topluma
karşı yerine getirilmesi gerekli olan
bir takım görev ve
sorumluluklarının olduğunu bilmesi, hissetmesi ve bu uğurda
üzerine düşen görevi
yapması demektir.
Bu konudaki ihmal
ve kusurlar cemiyet
binasının çöküşüyle
sonuçlanır ki; bundan
o toplumun bütün
fertleri zarar görür.
Günümüzün en
önemli sorunu, her
türlü imkana sahip
olduğu halde insanın
gittikçe yalnızlaşma-

sıdır. Yalnızlaşmak,
milyonlarca insanın
içinde yapa yalnız
kalmaktır.
Yalnızlaşmak, çevreye duyarsızlaşmak,
kardeşinin derdiyle
hemhal olamamaktır.
Yalnızlaşmak, mahrumiyet ve yoksullaşmaktır.
Asıl yoksulluk da,
maddi imkanlardan
değil, sıcacık dostluklardan yoksun olmaktır.
Bencillik, bireysellik, dünyevileşme ve
nemelazımcılık gibi
olumsuzluklar insanoğlunu adeta esir
almış durumdadır.
Bu olumsuzluklar,
insanı yalnızlaştırmış

ve ona büyük kayıplar, yaşatmıştır. Çağımızın en büyük kaybı,
pek çok insanın hazzı
peşinde koşarken,
yaratılış hikmeti ve
gayesini, hayatın anlamını unutmuş olmasıdır.
Yaratılanı Yaratandan ötürü hoş gören
bir dinin mensupları
olan Müslümanlar,
Yaratıcının kendileri için hoş gördüğü
şeyleri yapmakla
"iyi insan" olabileceklerinin bilincinde
olmalıdır. "İyilik" ve
"kötülük", insan için
anlamlı olan ve etkisini bu varlık âleminde
gösteren saygın ve
değerli kavramlardır.

RAMAZAN’IN BEREKETİ

Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes
Baran, hem
belde faaliyetleri
hem de sosyal
belediyeciliğin
gerektirdiği
hizmetleri hayata
geçirerek, belde
halkının gönlünü
kazanmaya
devam ediyor.
Başkan Baran,
Ramazan Ayı’nda
da ihtiyaç sahiplerini
unutmadı. Rahmet
ve bereket ayında
ihtiyaç sahiplerinin
yanında olduklarını

dile getiren
Baran, “Ramazan
berekettir. Ramazan
kardeşliktir. Ramazan
paylaşmaktır.
Rahmet ve bereket
ayı olan Ramazan
ayında ihtiyaç
sahibi ailelerimize
ulaştırmak üzere
Belediyemiz
adına yardım
kolilerimizi hazırlatıp
ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza
dağıtımını yaptık.
Allah niyetlerimizi
kabul etsin”
ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN BU

VARLIĞIN SÜRMESİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanı ve Irak
Türkmen Cephesi Yürütme Kurul Üyesi Aydın
Maruf Selim,
Erşad Salihi’nin görevden ayrılması ile ilgili
açıklama yaptı. Erşad Salihi’nin geçmişten
günümüze kadar mücadele ettiğini dile getiren
Selim, “Türkmenleri hem milli hem siyasi olarak
temsil etmektedir. Salihi bundan sonraki süreçte
Bağdat’ta Irak Türkmenlerini temsil edecektir.
Irak Türkmen Cephesi Erbil’de 24 Nisan 1995
yılında kurulmuştur. Biz bu süre içinde yaklaşık
6 kongre yaptık. Bu güne kadar da yaklaşık 7
genel başkan değişmiştir. Bu da normaldir.
Anlaşmalı bir şekilde olmaktadır. Bu değişmeler
bütün tarafların anlaşması ile yapılmıştır. Önemli
olan bu varlığı sürdürmektir” ifadelerini kullandı.
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YiGiT ALP
YASASIN!
Tedavi için 3 aylık zamanı kaldı

Şeker Fabrikası’nda ağaçlandırma yapıldı

HEM EKONOMiYE

HEM CEVREYE KATKI

Yozgat Şeker
Fabrikası sosyal
sorumluluk projesi
çerçevesinde
fabrika
içerisinde ağaç
dikme etkinliği
düzenledi.

İzmir'in Menemen
ilçesinde yaşayan
Spinal Musküler Atrofi
(SMA) Tip 1 hastası
18 aylık Yozgatlı Yiğit
Alp Avşar'ın tamamen
iyileşmesi için yurt
dışında 'zolgensma
gen tedavisi' görmesi
gerekiyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan
Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip
1 hastası 18 aylık Yozgatlı Yiğit Alp
Avşar'ın tamamen iyileşmesi için
yurt dışında 'zolgensma gen tedavisi'
görmesi gerekiyor. Minik Yiğit Alp izin
İzmir Valiliği’nden izin alınarak yardım
kampanyası başlatıldı. Yozgat Şefaatlili
hemşerimiz Yiğit Alp’in dedesi Şükrü
Avşar, Yiğit Alp için destek beklediklerini
söyledi.
3 AYIMIZ KALDI
Dede Şükrü Avşar, torunu için Yozgatlı
hemşerilerinden destek beklediklerini
belitti. Yozgat’ta hayırseverlerin katkıları
ile stant açtıklarını ve sattıkları eşyalarla
Yiğit Alp için gerekli parayı toplamaya
çalıştıklarını anlatan Avşar, “SMA Hastası
Yiğit Alp’imizin fazla günü kalmadı. 3 ay
gibi bir süremiz kaldı. 2 yaşına kadar
alması gereken ilacını alması gerekiyor.
Biz bir kampanya başlattık.
Hayırseverlerimizin verdiği eşyalarla
onları
da satıp paraya
dönüştürerek Yiğit
Alp’imize destek
oluyoruz. Yiğit
Alp’imize
Yozgat
halkından
destek
bekliyoruz.
Az çok

Fabrika bahçesinde yapılan etkinliğe
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan
Aka, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve
aileleri katıldı.
ÇEVREYE KARŞI SORUMLUYUZ
Ağaç dikme etkinliği hakkında bilgi veren
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka,
“Sorgun ilçemizin, Yozgat’ımızın ve İslam
aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Daha
önce göreve başladığımızda da belirttiğim
gibi hem kurumumuz hem de Yozgat Şeker
Fabrikası olarak ülkemize ekonomik olarak ve
çevre karşı sorumlu olduğumuzu söylemiştim.
Bugünde ağaç dikme etkinliği ile çevreye
olan sorumluluklarımızdan bir tanesini de
yerine getirmeye çalıştık” dedi.
KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ
Günümüzde çevre kirliliğinin doğayı
olumsuz etkilediğini anımsatan Aka,
“Bilindiği gibi günümüzde çevre kirlilikleri
ve dolayısıyla psikolojik denge bozulmakta.
İnşallah bu diktiğimiz her fidan ile ekonomik
dengenin tekrar sağlanması noktasında
küçük de olsa katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Gelecek nesillerimiz olan ve geleceğin
teminatı olan çocuklarımıza daha yeşil ve
güzel bir doğa bırakmak için Yozgat Şeker
Fabrikası ve Türkiye Şeker Fabrikaları
Anonim şirketi olarak üzerimize düşen
sorumlulukları yerine getirmeye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.
BÜYÜK MUTLULUK
Ağaç dikim etkinliğine katılan Muzaffer
Çolak, “Fidan dikimi bizim için çok büyük bir

mutluluk. Biliyorsunuz bir ağaç dikmek hem
sevap hem Türkiye’miz açısından gerçekten
örnek olmak lazım. Bu işe vesile olan fabrika
müdürümüze teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştu. Tuğba Erdal ise ilk defa ağaç
diktiğini belirterek, “İlk defa fidan dikiyorum.
Bu benim ilk ağacım olacak. Bundan sonra da
bakımını yaparız” dedi.
Ağaçlandırma etkinliğinde emeği
geçenlere teşekkür eden Işıl Aka,
“Ağaçlandırmak çok güzel. Onun içinde
doğamızı yeşillendirdik. Emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Eda DEMİREL

demeden 3 lira 5 liraya hatta 1 liraya
dahi ihtiyacımız var. Yozgat halkına
sesleniyorum.
Lütfen yardım edin. Çocuğumuz
ölmesin. Hesap numaralarımıza
gönderebilirsiniz. Az çok demeyin.
Bir kahve bir sigara parası. Sizlerden
yardımlarınızı bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.
ÇARESİZ DURUMDAYIZ
Yaşadıkları çaresizliği anlatan anne
Şeyma Avşar, “Bizleri yaşadığımız
çaresizlikle baş başa bırakmayın lütfen.
Anneler babalar.
Ben her gün evladımı kaybetme
korkusu ile yaşıyorum. Ne olur sesimizi
duyun. Benim evladım 4 gün yoğun
bakımda kaldı.
4 gün delirdim ben evde burnumdan
kokusu gitmedi.
Bebek olmanın ne demek olduğunu
bilmeyen çocuğumu kendi ellerimle
mezar koymak istemiyorum” şeklinde
konuştu.
VALİLİK İZİNLİ
Avşar, gerekli izinleri aldıklarını
ve destek beklediklerini belirterek,
“Ölümcül kas hastalığı SMA TİP-1 ile
mücadelede tedaviye ulaşabilmesi için
sizlerin desteğine ihtiyacı var.
Açıklamada: 5 TL , 10 TL , 100 TL
ayrımı olmadan gelen her kuruş bizim
oğlumuza bir umut. Kiminin cep harçlığı,
kiminin kahvesi, kiminin kıyafet alışverişi
yerine hesabımıza gönderdiği her kuruş
Yiğit Alp'e yaşayabileceği bir hayat
umudu verecek.
Oğlumuza nefes olur musunuz?
Kampanyamız Valilik İzinlidir. Ziraat
Bankası - TR69 0001 0001 4650 8443
3050 04. ALICI : Şeyma Avşar” dedi.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE
ÇEVİRDİLER
Tanıyla birlikte zorlu süreci
başlayan aile, nefes almakta
güçlük çeken Yiğit Alp bebeği
hayatta tutabilmek için bipap
ve öksürtme cihazlarını temin
ederek evlerini adeta bir yoğun
bakım ünitesine çevirdi.
Günün her dakikasını Yiğit
Alpin fizik tedavisi, beslenmesi
ve bakımına ayıran aile, oğullarını
yaşaması için kampanya başlattı.
Eda DEMİREL
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“SiYASi KiMLiĞiMiZi

BIRAKTIK”
SÜRMELiGAZ ‘DA
iŞLEMLER EVDEN

Sürmeligaz İşletme
Müdürlüğü, Kovid-19 salgını
kapsamında uygulanacak
olan “Tam Kapanma
Tedbirleri” kapsamında
doğal gaz işlemlerinin ev
ortamında internet üzerinden
gerçekleştiriyor. Doğal Gaz
işlemleri, ev konforunda
online kanallar ile mobil
uygulamasından, e-devlet
platformu üzerinden ve 444
0 187 çağrı merkezimizden
gerçekleşiyor.
Doğal Gaz abonelik
işlemleri; bağlantı ön
başvuru, sözleşme, fesih
(kapatma), borç sorgulama,
proje bilgisi sorgulama,
tesisat kontrol randevu bilgisi
sorgulama, geçmiş dönem
faturaları sorgulama, istek
ve şikayetler online olarak

yapılıyor. SürmeliGaz İşletme
Müdürü İhsan Salman,
Kovid-19 salgını kapsamında
uygulanacak olan “Tam
Kapanma Tedbirleri”
kapsamında internet
üzerinden işlemlerini yapma
kolaylığı sağladıklarını
belirtti. Salman, “Saygıdeğer
Abonelerimiz; Sizler için
şirketimiz, abonelik; başvuru,
sözleşme, fesih (kapatma)
gibi diğer tüm işlemlerinizi
doğal gaz hizmet
merkezlerine gelmek yerine
online işlemlerle evinizden
yapabileceğiniz hizmeti
sunmaktadır.
444 0 187 çağrı
merkezimizden
gerekli bilgileri anında
edinebileceksiniz.
İşlemlerinizi ofise gelmeden
evinizin konforunda
online işlemlerden, mobil
uygulamamızdan, e-devlet
platformu üzerinden ve 444
0 187 çağrı merkezimizden
yapabilirsiniz. Bu konuda
ülke genelinde alınan
tedbirlere uyulması adına
göstereceğiniz hassasiyet
için teşekkür eder,
saygılarımızı sunarız. Sağlıklı
günler dileriz” diye konuştu.
Eda DEMİREL

Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, makam koltuğuna
oturduktan sonra siyasi kimliğini bir
kenara bıraktıklarını belirterek, “Her
fırsatta dile getirdiğim gibi. Siyasi
kimliğimizi belediye başkanlığı
makamına oturduktan sonra bir kenara
bıraktık. Herkesin belediye başkanıyız.
Herkese ve her kesime siyasi
kimliğine bakmaksızın hizmet etmekle
yükümlüyüz” dedi.
Tarık Yılmaz ve Basri Akdağ’ın
hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi
Ramazan Özel programına konuk
olan Çayıralan Belediye Başkanı
Ömer Codar, ilçe faaliyetleri hakkında
açıklamalarda bulundu.
BİRLİKTE İYİ OLACAĞIZ
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer
Codar, ilçenin korona virüs tablosunda
iyi durumda olduğunu belirterek,
“Yalnızca ilçemizin iyi olması değil
hepimizin iyi olması ile bu hastalıktan
kurtulabiliriz” dedi. Bu anlamda
belediye başkanlarına büyük görevler
düştüğünü anlatan Codar, “Pandemi
sürecinde belediye olarak üzerimize
düşen görevlerin çok daha üzerinde
hizmetler yapmaya gayret ediyoruz.
İmkanlarımız sınırlı olmasına rağmen.
Tabi bu süreçte ekonomik durum

düşünülmez. Sorumluluk alanı ayırımı
yapmaksızın biz pandemi ile mücadele
noktasında yapmamız gereken ne ise
yapıyoruz” şeklinde konuştu.
HERKESİN BAŞKANIYIZ
Belediye başkanı olarak
sorumlulukların çok büyük
olduğunu dile getiren Codar, “Her
fırsatta dile getirdiğim gibi. Siyasi
kimliğimizi belediye başkanlığı
makamına oturduktan sonra bir kenara
bıraktık. Herkesin belediye başkanıyız.
Herkese ve her kesime siyasi
kimliğine bakmaksızın hizmet etmekle
yükümlüyüz. İki yıldır bu makamda
oturuyorum. Hiçbir vatandaşımız
diyemez ki benim siyasi kimliğimden
dolayı benim hizmetimde sıkıntı oldu
diyemez. Kim gelirse gelsin talebi
neyse gücümüz yettiğince karşılıyoruz.
Yetmiyorsa da sebebini açıklıyoruz.
Vatandaşla diyaloğumuz had
safhada iyi. Hizmet adamıyız. Siyaset
seçildiğimiz gün itibarı ile bitmiştir”
ifadelerini kullandı.
SORUMLUSU SENSİN
Codar, 2019 yılında CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu
Çayıralan’a davet ettiklerini belirterek,
“Sayın gelen başkanımız bana
‘Çayıralan’da bir çocuğumuz bile

yatağa
aç olarak
girerse bunun
sorumlusu sensin’
demişti. Bu çok ağır bir sorumluluktu.
Bu benim hiç aklımdan çıkmadı. Bu
doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz.
Özellikle pandemi sürecinde
sosyal belediyeciliği daha ön plana
çıkarıyoruz. Bunu had safhada
imkanlarımız ölçüsünde yapmaya
çalışıyoruz. Yönetim olarak halkımızdan
çok memnunuz” diye konuştu.
İLÇE MENFAATİNE
ÇALIŞIYORUZ
Belediye Meclisi’nde de hiçbir
sıkıntı yaşamadıklarını anlatan
Codar, “Belediye Meclisimizde olan
arkadaşlarımız da hemşerimiz. Bugüne
kadar problem yaşamadık. Çünkü
belediye meclisine sunduğumuz
şeyler de ilçe menfaati için yaptığımız
çalışmalar. Bugüne kadar uyumlu
bir şekilde çalıştık. Bundan sonra da
çalışacağımıza inanıyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

BÜYÜK iŞLER DÜŞÜNMEKLE BAŞLAR!

'Yürek Sızısı'
okurları ile buluştu
Yozgat Çayıralan’lı
hemşerimiz Emrah Üçöz’ün
Yürek Sızısı isimli kitabı
kitapseverlerle buluştu. Tarık
Yılmaz ve Basri
Akdağ’ın hazırlayıp
sunduğu Yozgat
Gündemi Ramazan
Özel programına konuk
olan yazar Emrah
Üçöz, Çayıralan’lı
olduğunu ve eğitim
hayatını tamamlamak
için Kayseri’ye gitmek
zorunda olduğunu
söyledi. Programda
kitabı hakkında bilgi
veren Üçöz, “ Aybala
ve Burkay isimli
karakterin yaşadığı aşkı anlatan
kitabımda Anadolu Türklüğünün
esaretini, acılarını ve yaşadığı
bütün olumsuzluklara rağmen

yurtseverliğini konu edinmiş,
her ne şart altında olursa olsun
sevdasını gönlünce yaşayabilen,
yeri geldiği zaman haksızlığın
karşısında
duran ve "vatan"
savunması uğruna
kendisini hayata
bağlayanları dahi
geride bırakabilen
çelik yürekli
yiğitlerin destanını
anlatmaya
çalıştım. 13.yüzyıl
Anadolu’sunun
bozkırında
Türkmen iki genç
arasında yaşanan
aşkla beraber
zanaatkar 'Ahilerin' uğradıkları
Moğol zulmünü konu ediniyor”
ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Böyükata, SORGUN - Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Salgın sebebiyle
sadece 8'inci sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitime devam
edebildikleri okulda, 8/A sınıfından sınırlı sayıda
öğrenci ve velilerle etkileşimli ve sohbet havasında
gerçekleştirilen buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
"Büyük İşler Düşlemekle Başlar" başlıklı konuşmasında
ilgi çekici konulara değindi ve düşüncelerini paylaştı.
Okul Müdürü Yusuf Çetintaş'ın davetlisi olarak katıldığı
etkinlikte, öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Prof.
Dr. Mustafa Böyükata, akademik hayata dair bilgilerde
verdi. Acıktığımızda yememeyi, uykumuz geldiğinde
uyumamayı başarabileceğimizi fakat düşünmek
istediğimizde düşünmemeyi başaramayacağımızı belirten
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, insana özgü olan düşünmenin
yeni fikirlerin doğmasına ve büyük gelişmelere öncülük
ettiğine vurgu yaptı. Marie Curi, Albert Einstein, Tesla,
Edison gibi bilim insanlarının çalışmalarından da kısa
kısa örnekler aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yabancı

dil bilmenin ve bilimsel bilginin öneminden bahsetti.
Büyük sıçramaların özgün fikirlerden ve büyük düşlerden
çıktığına ve birlikte iş yapmanın da öneminin altını
çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Herkes gibi güzel
hayallerimiz vardır. Fakat bunlardan bir tanesini bile
hayata geçirmek için bir ömür çalışmak yetmeyebilir.
Bir kez daha dünyaya gelip bir ömür daha çalışmak
gerekebilir. Bu da yetmez. Bir ömür daha, bir ömür daha
gerekebilir. Beş kez dünyaya gelip, çalışmak gerekebilir.
Böyle bir şey mümkün değildir. Ama beş kişi bir araya
gelip bir ömür çalışsak, bir hayali gerçekleştirmek
mümkün olabilir. Yirmi beş kişi bir araya gelirse beş
hayali hayata geçirmek mümkün olabilir" dedi.
Matematik öğretmeni ve etkinliğe katılan öğrencilerin
sınıf öğretmeni Aylin Dağ'ın öncülüğünde, öğrencilerin
kendi özgün hikâyeleriyle çıkarmış oldukları "BİZ" (Büyük
İşler Zamanı) isimli kitabın dağıtım merasimi vesilesiyle
düzenlenen programa, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Hikmet Gürz ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Demirbaş da katıldı.
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DÜNYANIN YÜKÜ

"ESNAFIMIZ
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef;

OMUZLARINDA DESTEKLENMELi"

Çamlık TV ve Çamlık Gazetesi
Yozgat’ın her yerinde vatandaşa
mikrofon uzatmaya devam ediyor.
bu kez yolumuz Aydıncık İlçesi’ne
düştü. Yolda rastladığımız yaşı 80’e

dayanmış bir teyzemizle sohbet
ettik. Küçük yaşlarda evlenen, 10
çocuğundan 5’ini toprağa veren
teyzemiz, hayat mücadelesine devam
ediyor. Dağlardan topladığı odunları

evine götüren teyzemiz, zamanında
yokluk da görmüş, büyük sıkıntılar
da yaşamış, ancak bu yaşına rağmen
yaşamaya, çalışmaya devam ediyor.
Eda DEMİREL

YOZGAT ŞEHIR HASTANESI'NDEN
BIR BAŞARILI OPERASYON DAHA

Yozgat Şehir Hastanesi Kalp
ve Damar Cerrahisi hocaları Op.
Dr. Görkem Yiğit ve Op. Dr. Sinan
Balçin tarafından motosiklet kazası
sonrası şah damarı tıkanıklığı
gelişen hasta oldukça hayati risk
teşkil eden operasyon sonucunda
şah damarında travmaya bağlı
meydana gelen pıhtı çıkarıldı.
Yozgat Şehir Hastanesinde 19
yaşında motosiklet kazası geçiren
hastanın tıkanan şah damarı
operasyonda açıldı.
Yozgat Şehir Hastanesinden
yapılan açıklamada; “Yozgat
Şehir Hastanemizde Şah Damar
Tıkanıklığı Operasyonu yapıldı.
19 yaşında, motosiklet kazası
sonrası şah damarı tıkanıklığı
gelişen hasta, kalp ve damar
cerrahisi hocaları Op. Dr. Görkem
Yiğit ve Op. Dr. Sinan Balçin
tarafından gece acil operasyona
alındı. Oldukça hayati risk teşkil
eden bu operasyon sonucunda,
hastanın şah damarında travmaya
bağlı meydana gelen pıhtı çıkarıldı.
Hasta sorunsuz bir şekilde yoğun
bakım takibine alındı. Hastamıza
acil şifalar diliyoruz” ifadelerine
yer verildi. Tarık YILMAZ

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Yozgat Milletvekili İ. Ethem
Sedef, “tam kapanma döneminde
esnafımız gelir vergisi, stopaj
vb. gibi tüm vergileri faizsiz
ertelenmeli. İşverenlere ve
çalışanlara ekonomik destekler
verilmeli. Ödenemeyen vergi
borçları, geçmiş kredi borçları ve
bankalara olan tüm borçlar faizsiz
olarak ertelenmelidir” dedi.
Bir yılı aşkın süredir işyerlerinde
faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız
kontrollü normalleşme süreci ile
birlikte tam rahat nefes alacak
derken ülkemizde ve ilimiz
Yozgat’ta vaka sayılarının artması
sebebiyle yeni bir süreçle karşı
karşıya kalındı diyen MHP Yozgat
Milletvekili İ. Ethem Sedef, “Son
dönemde hemşerilerimizin
alınan tedbirlere riayet etmesi
sonucunda vaka sayıları ilimizde
düşüşe geçtiği Sağlık Bakanlığının
açıklamalarında görülmekte, ancak
yeterli olmamaktadır.
Korona virüs salgını tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde
de binlerce insanımızı ve özellikle
küçük esnafımızı ekonomik yönden
olumsuz etkiledi” dedi.
Sedef, Hükümet yaralara
merhem olabilmek adına lokanta,
restoran, kafe, kıraathane ve
spor salonu gibi daha birçok
alanda 1500 lira sigorta prim
desteği, gelir kaybı desteği, kira
desteği ve ciro kaybı desteği gibi
çalışmalar yürütmekte. Yapılan
bu uygulamaları destekliyor ve
bunun yanında Kira, elektrik, su,
sosyal güvenlik primleri, vergiler,
kredi borçları, kredi kartı borçları
yönünden de esnafımızın
desteklenmesi gerektiğini
düşünüyoruz” diye ifade etti.

Önümüzde 29 Nisan – 17 Mayıs
tarihleri arasında tam kapanma
süreci var diyen Milletvekili Sedef,
“Bu sürede kısmen çalışacak olan
bazı esnafımızla birlikte faaliyetleri
tamamen durdurulan esnaflarımız
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız ile Hazine ve Maliye
Bakanımızdan müjdeli haberler
beklemekte.
Esnafımız gelir vergisi, stopaj
vb. gibi tüm vergileri faizsiz
ertelenmeli. İşverenlere ve
çalışanlara ekonomik destekler
verilmeli. Ödenemeyen vergi
borçları, geçmiş kredi borçları ve
bankalara olan tüm borçlar faizsiz
olarak ertelenmelidir.
Salgın sona erip ülkemiz
ve dünya normalleşene kadar
destekler sürdürülmeli, küçük
esnafımız desteklenmeli,
zincir marketler karşısında
ezdirilmemelidir.
Ayrıca zincir market
reyonlarında bulunan gıda ve
temizlik maddeleri haricindeki
ürünlerin satışına engel olacak
düzenlemelerin biran önce
yapılması hayati önem taşımaktadır.
Bu sayede küçük esnafımızın
haksız rekabetle karşı karşıya
kalması engellenmiş olacaktır”
diye
söyledi. Tarık
YILMAZ

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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EN BÜYÜK HAYALINE

KAVUSTU
Yozgat'ı
zehirleyecekti

İstanbul’dan Yozgat’a uyuşturucu
madde getirdiği bilgisi alınan şahıs Yozgat
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 BN
0986 plakalı aracı durdurarak M.M.Ç isimli
şüphelinin üzerinden 28.02 gram esrar
uyuşturucu ele geçirdi.
Olay dün Yozgat Otobüs Terminalinde
meydana geldi. Yozgat İl Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan
çalışmalarda, İstanbul’dan Yozgat’a
uyuşturucu madde getirileceği bilgisi
alınmış alması üzerine, 34 BN 0986 plakalı
Ses turizm otobüsü ekiplerce durdurularak,
M.M. Çetin isimli şahsın yapılan üst
aramasında toplam da 28.02 Gram esrar
uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Şahısla ilgili nöbetçi savcılıktan alınan
talimatla TCK 191 kapsamında işlem
başlatıldı. Tarık YILMAZ

YAVRULAR

EMiN ELLERDE
Yozgat’ta tilki ve yavrularının
geçtiği güzergahta meydana
gelen kazada anne tilki
telef olurken, yavru tilkiler
ise Düzce’de bakıma
alındı. Edinilen bilgilere
göre, Yozgat'ta ormanlık
alan içerisindeki yavruları ile anne tilkiye
otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından
anne tilki ile birlikte yavru tilkiler veterinere
götürüldü. Veterinerdeki müdahalelere
rağmen anne tilki ölürken, yavru 4 tilki ise
Doğa Koruma ekiplerince teslim alındı.
Yozgat’ta bakım merkezinin olmaması
nedeni ile devreye Düzce Doğa Koruma
ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girdi.
Efteni Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite
Merkezi’ne getirilen 4 yavru tilki ilk olarak
burada veteriner kontrolünden geçti. Daha
sonra bakım odasına alınan yavru tilkilere
laktozsuz süt ile beslenmeye başlandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 4 katlı
asansörsüz bir binada yaşayan ve
doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu
engeli bulunan çocuklarını 10 yıldır
sırtında taşımak zorunda kalan 46
yaşındaki anne Dudu Dinç, en büyük
hayali olan asansör isteğine 2 yıl sonra
kavuştu.
2019 yılında İhlas Haber Ajansı
tarafından gündeme getirilen ve
doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu
engeli bulunan çocukları için asansör
isteğinde bulunan Dinç ailesinin
hayalleri gerçek oldu.
2 yıl önce Yozgat Valiliği tarafından
başlatılan kampanya ve hayırseverlerin
de desteği ile Dinç ailesi, asansörlü yeni
bir eve kavuştu. 10 yıldır asansör hayali
kuran ve Ahmet ve Muhammed isimli
engelli çocuklarını sırtında taşıyan anne
Dudu Dinç, asansörlü ve yeni bir eve
kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
20 gün önce yeni evlerine taşınan
Dinç ailesi, artık çocuklarını sırtlarında
taşımak yerine asansörle taşıyarak
bir nebze de olsa rahatlığa kavuştu.
Fedakar anne Dudu Dinç, çocuklarını
artık istediği gibi dışarı çıkarıp onlarla
rahat bir şekilde vakit geçirmeye
başladı.
Yeni bir eve kavuşmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen
anne Dudu Dinç, “Eski bir evde
oturuyorduk, asansörümüz yoktu.
Çocuklarımı indirip çıkarmam çok
zor oluyordu. Çocuklarımın doğuştan
gelen bir rahatsızlıkları vardı. 10 yıldır
sırtımda indirip çıkartıyordum. En büyük
hayalimiz bizim bir asansördü. Ama

SATILIK İŞ YERİ

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

şu anda asansörlü bir ev alındı. Yozgat
Valiliğince bizim için bir kampanya
düzenlenmişti. Her şey yolunda gitti
kampanyamızın sayesinde bir ev alındı.
Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok
şükür ben de kurtuldum. Emeği geçen
herkesten devletimizden binlerce kez
Rabbim razı olsun. Ne kadar teşekkür
etsem azdır. Hayalimize kavuştuk,
bir nebzede olsa çocuklarımın yükü
sırtımdan gitmiş oldu. Şimdiki evimiz
doğalgazlı çocuklarım her türlü rahatlığa
kavuştu, biz de öyle. Çocuklarımı artık
diledikleri saatte dışarı çıkarıyorum,
zaman kısıtlaması yok ne zaman
isterlerse özgürce hareket ediyorlar,
evin her tarafında dolaşıyorlar” dedi.
Çocuklarının doğuştan ağrıya
duyarsızlık sendromu olduğunu anlatan
anne Dinç, “Çocuklarım parmaklarını
ısırıyorlar, yiyor. Çocuklarımın tedavisi
ömür boyu sürecek. Çocuklarımın
sağlığı için elimizden gelen her şeyi
yapmaya çalışıyoruz. Ömür boyu sürekli
Ankara’da tedavi görüyorlar destek olan
herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür
rabbim bizi merdivenlerden, sobadan
kurtardı. Asansöre kavuştuk rahata
eriştik, herkese mimnettarım” şeklinde
konuştu.
Doğuştan ağrıya duyarsızlık
sendromu olan Muhammed Emre Dinç
de mutluluğunu dile getirerek, “Evimiz
oldu ve memnunuz artık asansörümüz
var. Asansörle inip çıkıyoruz. Okuluma
gidiyorum. Çok mutluyuz ve evimizi
çok seviyorum. Annemin sırtından
inip çıkıyordum artık asansörle inip
çıkıyorum” ifadelerine yer verdi.
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YOZGATSPOR 1959 FK LiGDEKi
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BU BiR REKLAMDIR

SON MACINA CIKACAK ARÇELiK
Misli.com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligdeki son maçına çıkacak.
Kırmızı-siyahlı takım ligin 34’üncü haftasında deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Karaman Belediyespor, Yozgatspor
1959 FK maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat
15:00’da oynanacak.
3. Lig 2. Grupta haftanın programı ise
şöyle; Ceyhanspor-Ağrı 1970, FethiyesporÇengelköy SK, İskenderun FK-Kütahyaspor,
Kahta-Tokatspor, Mardin BB-Halide Edip,
Tepecik-Darıca Gençlerbirliği, YomrasporNazillispor”
ŞAMPİYON VE DÜŞEN
TAKIM BELLİ OLACAK
3. Lig 2. Grupta şampiyonluk ve playof heyecanı sürerken, ligden düşecek son
takım ise ligin son haftasında oynanacak
maçlarla belli olacak.
Kütahyaspor ile Nazillispor’un
şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Aralarında
iki puan fark bulunan iki takım hafta sonu
yapacağı maçlar sonrasında şampiyonluk
ipini göğüsleyecek.
Öte yandan ligden düşecek son takım
ise hafta sonu oynanacak maçlarla belli
olacak. 34 puana sahip iki takımdan Karaman
Belediyespor ile Çengelköyspor hafta sonu
yapacağı maçlar sonrasında ya ligde kalacak
yada lige veda edecek. Murat KARATEKİN

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.

PERiLER GALiBiYETLE TAMAMLADI

THF Kadınlar 1. Liginde mücadele
eden temsilcimiz Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
ligi galibiyetle tamamladı. Periler
ligin 26’ıncı haftasında Maltepe Spor
Kulübünü konuk etti. Rıza Kayaalp kapalı
spor salonunda oynanan müsabaka da
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü, Maltepe Spor Kulübünü
43-33 mağlup etti.
Periler aldığı bu galibiyetle puanını
8’e yükseltti. Yozgat Aile Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü
aldığı bu galibiyetle ligi 11’inci sırada
tamamladı. Periler bu sezon ilk kez
katıldığı Kadınlar birinci liginde 4
galibiyet, 20’de mağlubiyet aldı.
Murat KARATEKİN

TEBRiKLER HiLAL
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü sağ oyun kurucusu Hilal
Doğan bu sezon lige damgasını vurdu.
Doğan, ligde gol krallığı yarışında
adından söz ettirdi.
Bu sezon ligde çıktığı 24 maçta
201 gol kaydeden Hilal Doğan, gol
krallığında üçüncü oldu. THF Kadınlar

HENTBOL’E TAM
KAPANMA YOK!
THF Erkekler İkinci liginde koronavirüs
salgınının artması nedeniyle lig
ertelenmişti.
Erkekler ikinci liginde ligdeki maçlar
tekrardan oynatılma kararı alındı.
Türkiye Hentbol Federasyonu ikinci lig
maçlarını Batman’da oynatacak.
Ligde mücadele eden temsilcimiz

ESENTEPE’DE

Çandır Hentbol Spor Kulübü, hafta sonu
oynayacağı maçlar için Batman’a gitti.
Çandır ekibi, 1 Mayıs Cumartesi günü
Yalova Zirve Gençlik ve Spor Kulübü ile
2 Mayıs Pazar günü ise Festival Halk
Dansları Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı
karşıya gelecek.
Çandır Hentbol Spor Kulübü Antrenörü
Ozan Salep, takım olarak lige hazır
olduklarını söyledi.
Salep, “Daha önce ligdeki maçlarımız
ertelenmişti.
Biz her an lig tekrardan başlayacakmış
gibi çalışmalarımıza ara vermeden devam
etmiştik.
Ligin başlaması bize sürpriz olmadı.
Batman’dan elimizden geleni yapıp iki
maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN

birinci liginde gol kralı ise Adasokağı
takımı oyuncusu Şerife Tunç oldu.
Tunç bu sezon ligde 244 gol kaydetti.
Gol krallığında ikinciliği ise Tülay
Kibaroğlu sırtlandı. Oğuzeli Halk Eğitim
Merkezi sporcusu Kibaroğlu bu sezon
216 gol kaydetti.
Murat KARATEKİN

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.

YOZGAT’TA
ÖRNEK MAĞAZA
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.

Navigasyon için adresimiz: Erdoğan
Akdağ Mahallesi. Adnan Menderes
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