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SAYI:2576

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

"Tebrikler Boğazlıyan MEM"

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

RAHMETLE ARIYORUZ
Yozgat’ın manevi önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlak abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’nin ebediyete intikalinin
19’uncu seneyi devriyesi. Yokluğu toplum
hayatında her geçen gün daha derinden hissedilen manevi kıymetlerimizden Şeyhzâde
Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi yoluğunun 19’uncu yılında hasretle arıyoruz. 3'TE

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın
ortaklaşa düzenlediği yarışmada Yozgat
birincisi Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nü tebrik etti. >>> 4'TE

İmzalar atıldı

Sorgun, ısınacak

Problemler sona erecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf
Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli
Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması"
imzalandı. Söz konusu anlaşma
kapsamında Sorgun Ticaret ve Sanayi
Odası ve Halkbank Sorgun Şubesi
arasında protokol imzalandı. 4'TE

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin açıkladı:

“Hasta sayısında düşüş var”
İl Sağlık Müdürü
Fatih Şahin,
verem haftası
nedeniyle
bir açıklama
yaptı. Şahin,
“Ülkemizde
2005 yılında
verem savaş
dispanserlerine
kayıtlı toplam
tüberküloz
hastası 20
bin 535 iken,
2019 yılında
11 bin 401’e
düşmüştür”
dedi. 5'TE

Sorgun Belediyesine ciddi
gelir sağlayacak olan
ve belediyenin elektrik
maliyetini düşürmesi
planlanan güneş enerji

santrallerinin kurulması
için çalışmalar başladı.
Sorgun Belediye Başkanı
Erkut Ekinci, ilçeye nefes
aldıracak ve gelir sağlayacak

projelerin hayata geçmesi
için tüm dinamikleri ile
çalışmaya devam ediyor. Bu
anlamda, ilçeye güneş enerji
santralleri kazandırmak
için çalıştıklarını kaydeden
Başkan Ekinci, “İstanbul’da
faaliyet gösteren Bozoklar
Enerji Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Karadavut ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Sadık Karadavut, ilçemizde
kurulması planlanan
güneş enerji santralleri için
finansman sağlamak amacı
ile ziyarette bulundular”
ifadelerini kullandı.

yüzde 57 zam!

AK Parti İl Başkanı Yusuf
Başer, parti binasında
basın mensupları ile bir
araya geldi. Başer, AK
Parti İl kongresinin 13
Ocak’ta yapılacağını
belirterek, şu ana kadar
Yozgat’a ibadet aşkı ile
hizmet ettiklerini bundan
sonra da çalışmalarına
devam edeceklerini
söyledi. >>> 2'DE

YOLLAR AYRILDI

LiGi DiPTE
TAMAMLADIK!

Yozgat Valisi Ziya
Polat, mesainin büyük
bölümünü halkla iç
içe geçiriyor. Polat,
özellikle kırsalda
gerçekleştirdiği
ziyaretlerde çocukların
ilgisini karşılıksız
bırakmıyor. Vali
Ziya Polat, köy
ziyaretlerinden bir
tanesini merkeze bağlı
Köçekkömü Köyü’ne
gerçekleştirdi. 4'TE

Misli.com 3. Lig
ikinci grupta
mücadele eden
temsilcimiz
Yozgatspor 1959
FK ligin 17’inci
haftasında
Karaman
Belediyespor’u
konuk etti.
>> 8'DE

Yozgatspor 1959 FK'dan yapılan
açıklama ile Teknik Direktör Nihat Tinel ve
ekibi ile yolların ayrıldığı duyruldu.
Kulüp sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada, "Teknik sorumlumuz Nihat
Tinel ve heyeti ile karşılıklı anlaşarak
sözleşmeleri feshedilmiştir. Bundan
sonraki sportif hayatlarında ve hayatlarında
başarılar diliyoruz. Yeni teknik sorumlu ile
ilgili görüşmelerimiz devam etmekte olup
en geç yarın kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Takımımız 11 Ocak 2021 pazartesi
günü tesislerimizde toplanarak ikinci yarı
hazırlıklarına başlayacaktır" denildi.

Başkan Codar bunu
hep yapıyor
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“BAŞARISIZLIĞIN
MODELi OLMAYIN”
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Çeyrek asırlık esnaftan tavsiye:

M

6'DA
S

Belediye
Başkanı Ömer
Codar esnaf
ve vatandaşları
ziyaret ederek
geleneği
bozmamış
oldu. 7'DE

E

5'DE

"VEKiL SAYIMIZI 4’E ÇIKARACAĞIZ"

ÇOCUKLARIN VALI

AMCASI

Belediye işçilerine

Ak Parti’de Kongre Tarihi Belli Oldu

GÜNCEL

AHMET
SARGIN
Hiç bitmeyen bir
“Türban” - Başörtüsü
tartışmamız var. Birileri temcit pilavı gibi
ısıtıp ısıtıp önümüze
getiriyor.
Ayıptır, günahtır,
saygısızlıktır, başörtüsü takan hanım
kardeşlerimize açık ve
aleni hakaret içermektedir. Bu tartışmayı
kamuoyunun önüne

getirenler art niyetlidir, kindardır ve İslam
düşmanıdırlar!
Neden diyeceksiniz
? Çünkü başörtüsü
İslamın emri olup Yüce
Allah Kur’anı Kerim’inde bunu açıkça beyan
etmiştir.
Kur’anda örtünme
ve başörtüsü ayeti
yoktur demek cehaletin ta kendisidir ve
Münafıklıktır.
Ayrıca tüm Semavi
dinlerde örtünme ve
başörtüsü konusu zikredilmiştir.
Hz. Muhammed
Aleyhisselam’ın döneminde Peygamberimizin eşleri, ashabının
eşleri de emredildiği
gibi başlarını örtmüşler haya ve edeplerini
korumuşlardır.
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Başörtüsü-Türban Allah’ın Emridir!

Esas olan başın
tamamını saçların rengini belli etmeyecek
şekilde, boyun ve gerdanı da kaplayarak süs
ve ziynet eşyalarını
kapatacak şekilde örtmektir.
İslami örtü şekli
budur.
Edep ve hayalarını
korumak, namuslarını muhafaza etmek
ve çirkin, şehvet dolu
bakışlardan kendilerini
korumak için Allah’ın
emrettiği gibi başörtüsünü takmışlardır.
Başörtüsü İslamın
bir emridir.
Türban Siyasi bir
simgedir diyorlar.
Bu art niyetin ve
Müslüman hanımları
baskı altında tutmanın
bir sebebidir.

Evet Türban bir
simgedir. Müslüman
olmanın simgesi: Tıpkı
Namaz, Oruç, Hac ve
Zekat gibi..
Bunu birilerinin
dayatıp benim anam
da başörtüsü takardı
diyerek saçın rengini
gösteren yemeni türü
örtüleri savunmak
İslamın başörtüsü emrini sulandırma küçük
düşürme çabasıdır;
bunun adı da Münafıklıktır!
Saygısızlık ve art
niyetin ifadesidir.
Başı açık hanımlarımız var mı? Evet,
Müslüman olmalarında
sorun var mı? Hayır!
Ancak yüce Allah
insana bir irade vermiş
hayrı ve şerri göstermiştir. Kamil Mümin

olanları Cennetle müjdelemiştir.
Ayet ve ilahi emirlerine uymayanların da
hesaba çekeceğini ve
ilahi adalette yargılanacağını emretmiştir.
Yani İman ettikten
sonra Allah’ın emir ve
yasaklarına uyma kişinin iradesine bırakılmıştır.
Başı açık hanımlarımız da ehli İslam olup
günahkar işlemektedirler. Cezası, yargılanması, mükafaatı ya
da affı Allah’ a aittir.
Başı açık hanımlarımız her işte çalışıyorlar. Hakları da...
Edep ahlak ve namusları çerçevesi her
işte çalışmaları uygundur.
Bu hakkı başı örtülü

hanımlardan esirgemek, men etmek ahlaki de değildir, insani
de değildir.
Vali olmak, kaymakam olmak, savcı olmak, hakim olmak için
başı açık olma kuralı
birilerinin dayatmasından ibarettir.
Bu da art niyetin,
münafıklığın ve İslam
düşmanlığının sinsi bir
oyunudur.
Yıllarca bu ülkenin çocuklarını başı
örtülü- Türbanlı diye
ayırıp okul- üniversite
önlerinde ağlatıp ikna
odalarında zulmetmediler mi? Bunun hesabını ilahi adalette nasıl
ödeyecekler araba? Bu
rezalet düşünce bitmemiş ki zaman zaman
hortlayıp karşımıza

çıkıyor. Asıl bunların
yaptığı terbiyesizlik,
seviyesizlik, ayrım ve
düşmanlıktır. Yeter
artık bu ülkenin çocuklarına- kızlarına- hanımlarına zulmettiğiniz. Çekin o pis ve kirli
ellerinizi hanımlarımızın, kızlarımızın başörtüsü ve Türbanları
üzerinden....
Ve siyasetinizi başka konularda- ülkenin
sorunları ve çözüm
önerileri konusunda
yoğunlaştırın. Kardeşliğimizi baltalamayın
ve ülkeye kin nefret
tohumları ekmeyin,
ağzınızdan çıkanları
kulaklarınız duysun
artık. Bunlar siyaset
değil nefret söylemleridir, bunu da kimse
yutmuyor artık.

Ak Parti’de Kongre Tarihi Belli Oldu

"VEKiL SAYIMIZI 4’E ÇIKARACAĞIZ"
AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, parti
binasında basın mensupları ile bir araya
geldi. Başer, AK Parti İl kongresinin 13
Ocak’ta yapılacağını belirterek, şu ana
kadar Yozgat’a ibadet aşkı ile hizmet
ettiklerini bundan sonra da çalışmalarına
devam edeceklerini söyledi. Amaçlarının
milletvekili sayısını yeniden 4’e çıkarmak
olduğunu kaydeden Başer, “Belediyelerimizin
de yeniden AK Partili olması için birlik ve
beraberlik içinde çalışacağız” dedi.
YOĞUN BİR TRAFİK
AK Parti İl Başkanlığı’na getirilmesinin
ardından yoğun bir trafikle göreve
başladığını dile getiren Başer, “Bilindiği gibi
Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan beyin tensipleriyle
Yozgat il başkanlığında görev değişikliği
oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde il başkanlığı
görevine başladık. Bu vesileyle yoğun bir
trafik ile başladık” dedi.
KONGRE 13 OCAK’TA
Başer, İl kongresinin 13 Ocak’ta
yapılacağını belirterek, “İnşallah 13 Ocak
itibari ile il kongremizi gerçekleştireceğiz.
Belki pandemiden dolayı kısıtlı katılımlarla
gerçekleştirmek arzusundayız. İnşallah
biran önce bu hastalığın geçmesini Cenabı
Allah’tan diliyoruz. İlimizde ak partimizin
geçtiğimiz dönemlerde çok büyük katılımları
ve hizmetleri oldu. Hem genel hem yerel
bazda hizmetleri oldu.
Genele baktığımız zaman sadece Yozgat
merkez ile değil tüm ilçelerimizle birlikte
çevre illeri kıskandıracak kadar Yozgat’ımıza
kamu yatırımları yağmur gibi yağdı.
Tabi özel sektörde OSB’de yine yatırımlara
başladı. Pandemi nedeniyle hizmetlerde
aksamalar olsa da yine çevre illere göre

Yozgat’ımızda güzel hizmetler oluyor.
Devam eden ve tamamlanmış
hizmetlerimiz var. Bilindiği gibi Yozgat
merkezimizde özellikle Adalet eğitim
merkezi, diyanet eğitim merkezi ve
cezaevimizle birlikte çok ciddi hareketler
olacak. Bu hizmetler tamamlandı ve açılmaları
bekleniyor. Bu gelen personeli ile birlikte
Yozgat’ımızda çalışanların aldıkları maaşlarla
ciddi katkıları olacak. Bu vesile ile başta
Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan
Bey olmak üzere hizmette emeği geçen
herkese sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
BİRLİK VURGUSU
“Bu hizmet birlik beraberlikle yapılan
hizmetler” diyen Başer, şunları kaydetti;
“Onun için Yozgat’ta inşallah birliğin,
beraberliğin ve kardeşliğin tesisi ile Ak
Partimizin yeniden 2 milletvekilimizin inşallah
4’e çıkarılması ilçe belediyelerin yeniden

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik
kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Aydıncık ilçesi ile Tokat’ın Zile ilçesi karayolu Kırkdilim
köyü mevkiinde Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır,
karşı yönden gelen Ergün Sesli idaresindeki 60 ABP 360
plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ yönetimindeki 06
H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin
Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını
kaybederken tır şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil
sürücüsü Aslı Baştuğ yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek
üzere olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Zile
ve Çekerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası
Aydıncık-Zile yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. İHA
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YOZGAT'TA FECi KAZA!

ak partili belediyeler olması yönünde birlik
beraberlik içerisinde çalışmalarımıza
son hızla gayret edeceğiz. Gecemizi
gündüzümüze katarak ibadet aşkı ile bunu
gerçekleştirmek için çalışacağız. Köylerimize,
kentlerimize, belde ve ilçelerimize güzel
çalışmaları birlikte yapacağız.”
BASIN ÖNEMLİ
Basın mensuplarının da kendileri için
önemli olduğunu dile getiren Başer, “İlk
toplantımızda hem 13 Ocak’taki kongremizi
ilan etmek hem de önümüzdeki günlerde
yapılacak hizmetlerde sık sık bir araya
gelerek bunların değerlendirmesi yapmak
olacak. Basınımız bizim için önemli. İnşallah
tenkitten ziyade yapılacak hizmetlerin
önerilerini basın mensuplarından bekliyoruz.
Güzel hizmetlerde sizlerin görüşü
önemli. Sizlerin görüşü doğrultusunda
birlik beraberlik içerisinde Yozgat’ımızın
hizmetlerini öncelik sırasına göre

Valimizle, Belediye Başkanımız, il genel
meclisimizle birlikte bu hizmetleri yapmış
olacağız. 13 Ocak itibari ile hepinizi
kongremize bekliyoruz. İnşallah orada da
bazı konuşmalarda Yozgat’a vereceğimiz
konuşmalarımız olacaktır” diye konuştu.
YOLUMUZ ZOR AMA GÜÇLÜ
Başer, ilk görüşmelerini Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiklerini
belirterek, “İl Genel Meclisi Başkanımız
İskender Bey oraya gideceğimizi duyunca
bazı isteklerini iletti. Köy yollarımızın
ihtiyacı olan ek ödemelerle ilgili bilgileri
ilettik. Bizim yanımızda ilgili birimleri
aradı. Yapılması konusunda talimatlandırdı.
İnşallah bu hizmetler hepimizin gayretleri,
önerileri ile devam edecektir. Bu çıktığımız
yol zorlu ve güçlü bir yol. İnşallah bunu
birlikte başaracağız. Sizde görüyorsunuz ki
bir haftadır Yozgat Ak Parti’nin pandemiye
rağmen tabanlara kadar dolması inşallah
yeniden Ak partinin şahlanışı olacaktır”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL
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NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 9,18
Satış: 9,23

Çeyrek Altın

9/-3

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:26 07:55 12:51 15:15

17:36 19:00

Manevi lider…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Sabah iş yolundayım, radyodaki ses
geçip giden zamandan bahsediyor.
2021’in ilk haftası
biterken kalan haftalara dikkat çekerek,
aslında ömür denilen

kervanın tahmin etmeyeceğimiz hızda
seyrettiğinden dem
vuruyor.
Bir anlamda şunun
şurasında ne kaldı
2021’in sonuna der
gibi konuşuyor.
Biraz daha açıyorum
radyonun sesini…
Radyodaki o ses:
- Aslında ömür ne
kadar da hızlı geçiyor. Anın tadını çıkarıp, mutlu olmaya
ve tebessüm etmeye
bakın…
Allah bir şekilde
insanların yaşayacağı
kadar rızık veriyor.
Onun dışında mutlu

olmaya çalışmalıyız…
Radyodaki o ses aslında herkesin bildiği, en dingin zamanda düşündüğümüzde
hatırlayabileceğimiz
bir gerçeği dile getiriyordu.
Yozgat gibi Anadolu’nun beşiği bir
şehirde dahi mutluluk hormonunu can
çekişirken aslında bir
hatırlatıcıya ihtiyacımız var!
Adına bugün manevi
lider, yol gösterici,
hatırlatıcı demek istiyorum.
Teşbihte hata olmazmış, sabah ara-

banın radyosundan
yükselen ses de bir
hatırlatıcı oldu can
kulağı ile dinlediğinizde.
Birbirimize tebessüm
etmeyi, ona kaynak
olan şükrü hatırlatmak çok mu zor.
MANEVİ
LİDERİMİZ
ŞEYHZADE
AHMET
EFENDİ
Yokluğunun
19’uncu sene-i devriyesindeyiz.
İyi bir insan, dost,
arkadaş, İyi bir Yozgatlı,
Allah dostu, İnsanla-

ra tebessüm ettiren
bir gönül insanı,
Muhabbetinde hayır, kelamında huzur
saçan bir hemşerimiz!
Şeyhzade Ahmet
Efendi…
Çok fazla tanıma
fırsatı bulamadım,
ama tanıyanları dinledim, fikirlerine bir
şekilde daha yakın
olabildim.
Az önce tebessümden ve hayatın mutluluğuna kaynaklık
edecek şükürden
bahsettik ya,
İşte o şükrü gönüllerde yaşatan bir

manevi liderdi Ahmet
Efendi.
Gidişinin ardından
19 yıl gibi bir zaman
dilimi geçmiş.
Geçen zaman bu
tür kıymetleri daha
çok hatırlamamıza
neden oluyor.
İnsanlık olarak
içine düştüğümüz
boşluk ve sanallıkta,
arayışların açlıktan
değil yoksunluktan
kaynaklandığını,
En önemlisi insanı
insandan uzaklaştıran doyumsuzluklarımızın mutsuzluğunu
yaşarken bir radyo
sesi, tanıdık bir ses,

tebessüm eden bir
yüz, ya da varlığı
aradan geçen yıllarda özlemin ötesine
geçen bir manevi
lider.
Manevi yol gösterici, işaret eden,
insana iyi gelen her
şeye o kadar çok
ihtiyaç duyuyoruz ki
Sevgili Yozgatlılar.
Şeyhzade Ahmet
Efendi’yi rahmet ve
özlemle anarken/
ararken, O’nun yaptığını yapamasak da
bir birimize iyi gelmek adına manevi
dost, yol gösterici,
kalp olabiliriz.

RAHMETLE ARIYORUZ
Yozgat’ın manevi önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlak abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’nin ebediyete intikalinin
19’uncu seneyi devriyesi. Yokluğu toplum
hayatında her geçen gün daha derinden hissedilen manevi kıymetlerimizden Şeyhzâde
Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi yoluğunun 19’uncu yılında hasretle arıyoruz.

Yozgat’ın manevi
değerlerinden olan Şeyhzade Hacı Ahmet Şevki
Ergin Hoca Efendi’yi,
dar-ı bekâya irtihalinin
19’uncu yıl dönümünde
saygı, rahmet, minnet ve
şükranla anıyoruz. Çamlık Gazetesi ve Çamlık
TV olarak vatandaşa Şeyhzade Hacı Ahmet Efendi
denildiğinde duygu dünyanızda oluşanları bizimle paylaşır mısınız? Diye
sorduk. Yozgat manevi
önderini saygı, minnet
ve rahmetle anıyor. İşte
aldığımız cevaplar…

Mustafa Yaray: Vefat ettiği gün benim
kızım doğdu. O yüzden hafızamda önemli
bir yere daha sahip. Çok sevdiğim
birisiydi. Ben Milli Eğitim’de memurken
bizim başkatibimizdi. Çok dürüst ve iyi bir
insandı, açık söylemek gerekirse kendisi
evliyaydı. O bize bir odamız vardı orada
bize hep namaz kıldırırdı. Ben de arada
müezzinlik yapardım. Ben daha sonra
Milli Eğitim’den ayrılınca bayramlarda
elini öpmek için görmeye giderdim.

Özgönül Özden: Allah Rahmet
Eylesin. Memleketine vatanına
hayırlı bir insandı Ahmet
Efendi, Müslüman adamdı,
Allah rahmet eylesin. Kendisini
özlemle anıyoruz. Manevi
önderlerimizdendi, ondan çok
şey öğrendik.

Sıddık Karakoç: Memleketimizin
manevi şahsiyetlerindendi. Yozgat’ta
manevi önderlerindendi. Allah onun gibi
değerli büyüklerimizin şefaatine nail
eylesin bizleri. Yaş itibariyle şahsen onun
sohbetlerinde bulunma imkanımız olmadı.

Dursun Dalaslan:
Memleketimizin vilayetimizin
önderiydi manevi yönden,
cenazesine katıldım oraları
biliyorum. Hatıram cenazesine
gittim, defaatle pek hatıram
yok onun üstünde bir şey
buharlaşarak bizi aldı götürdü.
Manevi önderlerimizdendi bunu
da cenazesinde gördük. Allah
rahmet eylesin.

Mükerrem Erbil: Yozgat’ın medarı
iftiharıydı, alim adamdı, can dostuydu öyle
kıymetli adam şimdi bulunmaz, beraber
bahçede çok çay içtik çok muhterem
adamdı. Sen Ahmet Efendiyi anınca
bende her şey gitti. Çok duygulandım.
Vefatının seneyi devriyesinde kendisini
rahmetle anıyorum.

Abdullah Kaymaz: Oğlu benim
okul arkadaşımdı, Ahmet Amca
da bizim eski komşumuz eski
ahbaplarımızdı. Şakir Efendi ile
beraber okuduk biz Cumhuriyet
Okulu’nda. Ahmet Efendi dört
dörtlük bir insandı, Yozgat’ın
bir numaralı insanıydı. Burada
dedem Büyük Camii’de hocaydı
onların da yakın dostuydu.
Kendisini her şeyiyle severdim
eski dostlarımızdı. Allah
mekanını cennet eylesin.

Mehmet Köse: Kendisiyle olan bir hatıramı
anlatmak istiyorum sizlere: Hacca gitmeden
önce kendisiyle görüşmek istedim. Bana
“Hacca gidiyormuşsun Rasulullah’a benden
selam götür.” dedi. Mekke’den Medine’ye
geçerken Rasulullah sana Şıhların Ahmet
Efendi’nin selamını getirdim kabul eyle dedim,
o sırada omzuma bir adam dokundu “Yozgatlı
mısın?” diye sordu ben de evet dedim “ O
selam yerini buldu evladım.” Dedi daha sonra
kafamı çevirince adam orada yoktu.

Talip Özben: Çok muhterem bir
büyüğümüzdü. Allah mekanını
cennet etsin. Hastaneye
gittiğimizde camisinde namaz
kılardık, sohbetlerine katılırdık.
Çok büyük bir zattı, Allah
Yozgat’a öyle insanları hep nasip
etsin.

Fatma Tuncer: Allah mekanını
cennet etsin. Çok iyi, çok
muhterem bir insandı. Bir
keresinde avluya girdiğimde
abdest alıyordu onu öyle
görünce gözlerim yaşardı, çok
temiz insandı Allah gani gani
rahmet eylesin.

GÜNCEL
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AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

"Tebrikler Boğazlıyan MEM"
AK Parti Yozgat Milletvekili
Yusuf Başer, Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa
düzenlediği yarışmada Yozgat
birincisi Boğazlıyan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nü tebrik etti.
Başer, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Pandemi sürecinde
olağanüstü üstü gayretle her
türlü fedakarlığı yapan sağlık
çalışanlarımızın hakkı ödenmez.
Milli Eğitim Bakanlığımız ile
Sağlık Bakanlığımızın ortaklaşa
düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına
Vefa" konulu yarışmada "SÜKUT"
filmiyle Yozgat birincisi seçilen
Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzü ve öğrenci
kardeşlerimi tebrik ediyor,
Türkiye seçmelerinde başarılar
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

İmzalar atıldı
Problemler sona erecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı
ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı
Anlaşması" imzalandı. Söz konusu anlaşma
kapsamında Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası
ve Halkbank Sorgun Şubesi arasında protokol
imzalandı.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Halkbank Paraf
ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal
alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek
senet gibi işlemlerinde yaşanan problemlerin
sona ereceğini söyledi.
18 AY VADE
Satıcıya tahsilat güvencesi verildiğini
ifade eden Arslan, “Alıcıya da 18 aya kadar
vade imkanıyla ödeme esnekliği sağlayan
anlaşmadan tüm üyelerimiz yararlanabilecek”
dedi.
Paraf kart ile alıcı ve satıcının güven
içinde alışveriş yapmasının önünün açıldığını
kaydeden Başkan Arslan, “Bu sayede çek-senet
takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan,
güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız
mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank
garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız.
Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma
veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip
etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını
alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek
vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal
almak gerekince bu kartla para ödemeden
satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye
endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını
bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı
hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak.

Kazan-kazan anlayışının bir örneği olan paraf
kart, üyelerimize başka indirim ve avantajlı
kampanyalarda da katkı sağlayacaktır” şeklinde
konuştu.
HEM SATICI HEM ALICI AVANTAJLI
Satıcı ve alıcı firmalar için bir çok avantaj
sağlandığını dile getiren Arslan, “Satıcı firmalar,
peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı
ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı
modelde çoklu vadede POS ile satış yapma
imkanı elde edecek.
Para transferi, çek, senet, teminat mektubu
yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın
yapılması sayesinde operasyonel risk ve
finansman maliyetleri ortadan kalkacak.
Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek
özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı
firmaların tahsilatları güvence altına alınacak.
Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece
üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri
sadakati sağlanacak.
POS satışlarından oluşan tutarların teminat
olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli
kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt
kolaylığı tanınacak. Alıcı firmalar ise finansmana
kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz,
vadeli mal alma fırsatı elde edecek. Mal ve
hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade
veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi,
çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari
Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret
imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi
operasyonel riskler ortadan kalkacak. Alıcılar,
mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak
takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde
edecek” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

ÇOCUKLARIN VALI

AMCASI

Yozgat Valisi
Ziya Polat, mesainin
büyük bölümünü
halkla iç içe
geçiriyor. Polat,
özellikle kırsalda
gerçekleştirdiği
ziyaretlerde
çocukların
ilgisini karşılıksız
bırakmıyor.
Vali Ziya Polat,
köy ziyaretlerinden
bir tanesini
merkeze bağlı
Köçekkömü Köyü’ne
gerçekleştirdi.
Burada köy halkının
sorunlarını dinleyip,
sohbet eden Vali
Polat, karşılaştığı köy
çocukları ile sohbet
edip, oyuncak
hediye etti.

Ziyaretlerinde
çocuklarla kurduğu
renkli diyaloglarla
dikkat çeken
Polat, göreve
başlamasından bu
güne kısa bir zaman
dilimi geçmesine
rağmen Yozgatlı
Çocukların Vali
amcası oldu.
Köçekkömü
köylüleri ile
köylerinin
sorunlarını,
taleplerini dinleyen
Vali Polat, hem
korona virüs
tedbirleri hakkında
uyarılarda bulundu
hem de ‘milletimizin
emrindeyiz’ diyerek
önemli bir mesaj
verdi.

Vali Ziya Polat,
ayrıca kamu
kurumlarını da
ziyaret ederek
korona virüsle
mücadele
kapsamında alınan
tedbirleri yerinde
inceliyor, uyarılarda
bulunuyor.
Polat, son

olarak ziyaret ettiği
Devlet Su İşleri
123’üncü Şube
Müdürü Abdulkadir
Bayraktar’a HES
uygulaması,
maske, mesafe ve
temizlik konularına
hassasiyetle dikkat
edilmesini istedi.
Tarık YILMAZ
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Belediye işçilerine

yüzde 57 zam!

Yozgat’ın Aydıncık İlçesine bağlı
Baydiğin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası
arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Buna göre Belediye de çalışan
personeller birinci yılda yüzde 25, ikinci
yılda yüzde 15 üçüncü yılda yüzde 17 zam
alacak.
Baydiğin belediye başkanı Osman Uslu,
“Belediyemizin imkânları doğrultusunda
çalışanlarımıza en yüksek ücret zammını
yapmak için elimizden geleni yaptık.
Gönül isterdi ki daha fazlasını vereyim ama
belediyemizin imkânları doğrultusunda
hareket etmek zorundayız. Cenabı Allah
yardımı ile görevde olduğumuz sürece
çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan
emeklerinin karşılığını zamanında ödedik
ve ödeyeceğiz. İmzalanan toplu iş
sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını
dilerim” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube
Başkanı Ferman Zararsız da, “Baydiğin
belediye başkanımıza şahsım, yönetim
kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına
teşekkür ederim. Baydiğin Belediye
Başkanımız, imzaladığımız toplu iş
sözleşmelerde işçinin alınteri ve emeği
üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmadı.
Belediyenin imkânları doğrultusunda
emekçi kardeşlerimizin ücretlerine gereken
zammı yaptı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi
sendikamıza, Baydiğin belediyesine ve
tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” diye
konuştu. Murat KARATEKİN

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

Zam şampiyonu

patlıcan

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), 2020 yılı
Aralık ayı enflasyon
rakamlarını açıkladı.
Verilere göre Sivas,
Kayseri ve Yozgat
illerini içerisine alan
TR72 Bölgesinde
Aralık ayında Tüketici
Fiyatları Endeksi'nde
bir önceki aya göre yüzde
1,38 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre
yüzde 14,6 artış, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 14,6 artış ve 12 aylık ortalamalara
göre ise yüzde 12,28 artış gerçekleşti.
TR72 Bölgesinde ana harcama grupları
itibariyle 2020 Aralık ayında endekste yer
alan gruplardan en fazla artış gösteren grup
yüzde 3,22 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim
hizmetleri olurken, bunu yüzde 2,94 ile gıda
ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,64 ile ulaştırma
ve yüzde 1,06 ile haberleşme takip etti. En
çok düşüş olan grup ise yüzde 3 ile giyim ve
ayakkabı oldu. TR72 Bölgesinde 2020 Aralık
ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan
seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte
sırasıyla yüzde 58,65 ile patlıcan, yüzde
22,14 ile salatalık ve yüzde 14,64 ile yumurta
olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş
maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla
yüzde 19,08 ile kazak (kadın için) ve yüzde
16,17 ile limon oldu. İHA

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin açıkladı:

“Hasta sayısında düşüş var”

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, verem
haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Şahin,
“Ülkemizde 2005 yılında verem savaş
dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz
hastası 20 bin 535 iken, 2019 yılında 11 bin
401’e düşmüştür” dedi.
Şahin yaptığı açıklama da şu ifadelere
yer verdi; “Verem Eğitim ve Propaganda
Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır.
Amacı; Veremle ilgili toplumun
bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün
kesimlerin dikkatinin çekilmesi olduğunu
dile getiren Yozgat İl Sağlık Müdürümüz
Fatih Şahin şu açıklamalarda bulundu:
Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır,
basilin kaynağının tedavi görmemiş veya
düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve
larinks tüberkülozu hastalardır.
Hastalık, hasta insanlardan öksürme
ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun
solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır,
tedavi edilmeyen her hastanın yılda 10-15
kişiye hastalığı bulaştırma riski vardır.
Tüberküloz hastalığının kesin tanısının
balgamda verem mikrobunun gösterilmesi
ile konulur. Tüberküloz, bildirimi zorunlu
bir hastalıktır. Tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında tanı konulan hastaların 24
saat içinde ilgili ilçe Sağlık Müdürlüğüne,
Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmesi
gereklidir. Tanı konulan tüm verem
hastaları, verem savaş dispanserinde
kaydedilir.
Tüberküloz tedavisi standarttır.

Bu standart tedavi, hastanede ya da
dispanserde aynı şekilde düzenlenir.
Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde
standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı
ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere
6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide
kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı
dispanserlerinden ücretsiz verilir.
Tedavide verilen ilaçların düzenli
içilmesi çok önem taşıyor. Çünkü

hastaların bir kısmı tedaviyi terk
etmekte ve toplumda basil saçmayı
sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını
içtiğinden emin olmak için her doz ilacı
bir sağlık personelinin veya başka bir
görevlinin gözetiminde içirmek en uygun
yoldur.
Dünya genelinde 2019 yılında 10 milyon
yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır.
Dünyada 2000-2019 yılları arasında TB
tedavisi ile 63 milyon hayat kurtarılmıştır.
Türkiye’de tüberküloz görülme sıklığı
(insidans) her yıl yaklaşık yüzde 3-4
oranında azalmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yayınlanan Küresel Tüberküloz 2020
Raporu’nda; Türkiye’nin 2018 yılı yeni ve
nüks olgularındaki tedavi başarısı yüzde
85’tir.
Ülkemizde 2005 yılında verem savaş
dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz
hastası 20.535 iken, 2019 yılında 11.401’e
düşmüştür.
Sağlık Bakanlığımız ile Aile Sosyal
Politikalar Bakanlığı arasında 2017 yılında
yapılan protokol çerçevesinde “PsikoSosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz
ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi
Yardım Programı” başlatılmıştır.
Program kapsamında ekonomik ve
sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz
hastalarımıza 2018 yılı Ocak ayından
itibaren nakdi yardım verilmeye
başlanmıştır” Murat KARATEKİN
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Çeyrek asırlık esnaftan tavsiye:

“BAŞARISIZLIĞIN
MODELi OLMAYIN”
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin
konuğu 43 yaşındaki Baştürk
Akvaryum ve Petshop Ethem Baştürk
sahibi oldu. 4 yıldır esnaflık yapan
ve 22 yıldır da balıkçılık sektörü ile
uğraşan Ethem Baştürk’e mesleğinin
geçmişten günümüze yaşadığı
değişimleri sorduk.
Baştürk, Baştürk Akvaryum ve
Petshop olarak Yozgat’ta 4 yıldır
hizmet verdiğini, evli ve 5 çocuk
babası olduğunu söyledi.
YELPAZEMİZ ÇOK GENİŞ
Canlı hayvanlarla alakalı
yelpazemiz çok geniş diyen Baştürk,
“Kanatlı hayvanlarda, akvaryum
ürünlerinde elimizden geldiği
kadarıyla çeşidi bol tutuyoruz.
İsteğe göre de yapıyoruz. Ama
malum durumlardan dolayı işlerimiz
aksıyor. Hafta sonları sokağa çıkma
yasağı oluyor. Bizim ticari faaliyetleri
genelde hafta sonu. Hafta sonları
insanların mesai saatinde ayırdığı bir
bölüm. Çünkü zevk ve hobi içeren
bir durum. İnsanlar mesai saati değil
de mesai sonrası talep gösterdiği bir
yer. Hafta sonları çok etkiliyor. Ama
bugünlerinde geçeceğini düşünerek
azimle mesaimizin başında her
anlamda mücadele ederek ayakta
durmaya çalışan bir esnafım” dedi.
NEDEN BU MESLEĞİ SEÇTİM
Ethem Baştürk, “Neden bu
mesleği seçtiniz derseniz ben bu işe
küçük yaşlarda ufak bir akvaryum
ile başladım. 22 yıldır sektörün

içerisindeyim. 22 yıldır balık
üretiyorum. Balığımız patentli. Yozgat
Sürmeli Yunus evi diye sitemizde.
Zaten Yozgatlı birçok hemşehrimiz
bilir. Yurt dışına bile ürettiğimiz
balıkları gönderiyoruz. Serüven
böyle başladı” dedi.
PERAKENDE
SATIŞLARIMIZ OLUYOR
Taleplerin artmasıyla birlikte
işyeri açtığını belirten Baştürk,
“Perakende satışlarımızda
oluyordu. Yozgat’ta bilen eş, dost ve
arkadaşlarımız geliyordu. Yozgat’ta
böyle bir açık var. Yapanlar biraz
daha profesyonel olursa nasıl
olur diye tecrübemiz, bilgimiz
ve donanımımızla bu işe gönül
verdiğimiz için mücadele veriyoruz”
dedi.
HAYVAN SEVGİSİ ÇOK BÜYÜK
Baştürk, “Serüven hayvan sevgisi
ile başladı. Akvaryum balıkçılığı
ile başladım. Sonra ilgimi çeken
balıkları türetmeye ve üretmeye
başladım. Bunları farklı metotlarla
otobüs ve kargo ile göndermeye
başladım. Sonuçta 4 yıldır da
esnaflığa başladım. Biz vergi
mükellefi değildik ama biz 4 yıldır
Baştürk Akvaryum olarak bütün
belgelerimizle hayvanları veteriner
kontrolü altında satışını Yozgatlı
hemşehrilerimize sunuyoruz”
BU İŞ TECRÜBE İŞİ
Bu işin tecrübe işi olduğunu ifade
eden Baştürk, “Cebinize para koyup

veya sermaye bulup kurabileceğiniz
ya da yapmak istediğiniz bir iş
değil. Bu işte yorulmak ve hayvanları
tanımak gerekiyor. Bakımı, sağlıksal
sorunlarını çözebilecek altyapıyı
bilmeleri gerekiyor. Bununla alakalı
bir kurs yok. Tamamen birebir
uygulamalarla, metot ve zamanla
bizde bu işi 20 yıl sabırla ekledik,
öğrendik ve ondan sonra yaptık”
dedi.
BU İŞİ TAVSİYE EDERİM
Baştürk, “Genç kardeşlerimize
bu işi tavsiye ederiz. Ama birinci
tavsiyemiz her meslek alanında
böyledir. Ama bir işi öğrenmeden bir
işi yapmak her zaman başarısızlığın
modelidir. Bizim nazicane fikrim
ve gönlümden geçen bu işi
yapacaklar bizler gibi abilerine,
kardeşlerine gelsinler. Deneyim
ve bilgilerimizden faydalanarak
daha iyi verimli olacak şekilde
ticarete atılsınlar. Böyle bir anda
yapılacak ya da para ve maddi
imkanla yapılabilecek bir iş değil.
Çünkü 70-80 bin ürün var. Bunları
tanımak bunların noktasına gitmek,
bu hayvanların türlerine kalitesini
sağlıksal durumlarına sahip olmak
büyük süreç. Genç kardeşlerimiz
ne iş yaparsa yapsın ne işe atılırsa
atılsın öncelikle yapacakları işlerde
kendilerini yormak adına fiziki
donanım ve alt yapı oluşturarak
girerlerse daha başarılı olurlar ve
ufukları daha açık olur” diye konuştu.

Sokak hayvanlarını

unutmadılar..
Zabıta ekipleri

fırınları denetledi
Yozgat Belediyesi Zabıta müdürlüğü
ekipleri merkezde bulunan fırınlarda
hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse
konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
“Zabıta Müdürlüğümüze bağlı
ekiplerimiz ve gıda mühendisimiz,
hemşehrilerimizin sağlığı için şehrimizde
bulunan fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat
denetiminde bulundu.
İş yerlerinde korona virüsü salgını

nedeniyle uygulanması zorunlu olan
kuralları hatırlatan zabıta ekiplerimiz,
maskesiz müşterilerin işletmelere kabul
edilmemesi gerektiğini hatırlattı.
İşletme içerisinde çok sayıda
müşterinin bir arada bulunmasının sağlık
açısından risk oluşturduğuna dikkat
çeken ekiplerimiz, olası kalabalık anlarda
sıradaki müşterilerin dışarıda beklemesi
gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.”
diye konuştu. Tarık YILMAZ

Yozgat’ın Aydıncı İlçe Kaymakamı
Adem Balkanlıoğlu koordinesinde
sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla
gündelik yaşamın olağan koşullarının
değişmesi ve yiyecek içecek bulmakta
zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve
su verildi. Aydıncık Kaymakamlığı’ndan
konuya ilişkin yapılan açıklamada;
Kaymakamlığımız koordinesinde
sokak hayvanlarına yiyecek ve su verildi
Koronavirüs salgını sadece insan
hayatını değil sokak hayvanlarının da
hayatını olumsuz etkilemekte. Sosyal
izolasyonun sağlanması amacıyla

gündelik yaşamın olağan koşullarının
değişmesi ve yiyecek içecek
bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına,
Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe
Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma
Komutanlığı görevlilerin katılımlarıyla
ilçemizde ve Köylerde bulunan sokak
hayvanlarının mama, yem ve su
ihtiyaçlarını dağıtımı devam ediyor.
Sokak hayvanlarının aç ve susuz
kalmaması için Kaymakamlığımız
koordinesinde gerekli çalışmalar devam
ettirilecektir.” İfadelerine yer verildi.
Tarık YILMAZ
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LiGi DiPTE
TAMAMLADIK!
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK ligin 17’inci haftasında Karaman Belediyespor’u konuk etti.

TALiHSiZ BiR AÇIKLAMA
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, ‘başörtülü
hakim’ sözleri nedeniyle Fikri
Sağlar’ın haddini aştığını
söyledi.
Başkan Yalçın, Sağlar’ın
talihsiz bir açıklama yaptığını
belirterek, “Başörtülü Hakim”
konulu sözleri nedeniyle
eski milletvekili ve bakan
Fikri SAĞLAR haddini aşmış
ve talihsiz bir açıklama
yapmıştır. Adalete değil
imtiyaza, hakkaniyete değil
taraflı mahkemelere alışmış

bu rezil zihniyete tabutlukları,
suçsuz yere idam edilen
vatan evlatlarını, inandıklarını
yaşayamayan, sadece kıyafetleri
yüzünden eğitim hakkı ve dahi
yaşam hakkı elinden alınan
masumları hatırlatmak isteriz.
Dini değerlere karşı alenen
düşmanlık eden bu şahıs millet
vicdanında mahkum olmuştur.
Asıl mahkumiyet ise Mahkeme-i
Kübra’da olacaktır. Adil-i
Mutlak olan Allah layık olduğu
şekilde yargılasın” ifadelerini
kullandı. Eda DEMİREL

Başkan Codar bunu
hep yapıyor
Yozgat’ın Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar her hafta
düzenli olarak ilçede Salı
günleri kurulan Pazarda esnaf
ve vatandaşları ziyaret ederek
geleneği bozmamış oldu.

Çayıralan Belediye
Başkanı Ömer Codar her hafta
ilçeye kurulan Salı pazarı
ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Codar ilçe halkı ve
esnafın istek ver sorunlarını
dinleyerek fikir alışverişinde
bulunuyor. Başkan Codar
yaptığı açıklamada; “Haftalık salı
pazarı ziyaretimizde, esnafımız
ve halkımız ile hasbihal ettik.
Hayırlı ve bereketli işler diledik,
eleştirilerini-önerilerini sorduk.
Fikir paylaşımı yaptık. Empati
yaptık.Halka hizmet Hakka
hizmettir düsturunda işimizi
yapıyoruz.” diye konuştu.
Tarık YILMAZ

Kırmızı-siyahlı takım maçın ilk
yarısında atılan gollere sahadan
2-1 mağlup ayrıldı. Maçın her iki
yarısında da sürekli geri oynayan,
kısa pas yapan, çıkmakta güçlük
çeken Yozgatspor 1959 FK, Karaman
Belediyespor’a istediğini verdi.
Maçın hakeminin sert oyuna izin
vermesi, Karaman Belediyespor’a
yararken, kırmızı-siyahlı takım
pozisyon üretmekte güçlük çekti.
Yozgatspor 1959 FK aldığı bu
mağlubiyetle ligin ilk yarısını 12
puanla dipte tamamladı.
BİLAL KULÜBEYE
Yozgatspor 1959 FK’nın 18
yaşındaki kalecisi Bilal Karataş,
yedek kulübesine çekildi.
Bu sezon başarılı bir performans
sergileyerek ilk 11’in vazgeçilmez

ismi olan genç eldiven Nazilli
Belediyespor mağlubiyeti sonrasında
kulübeye çekildi.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYA
Yozgatspor’un tecrübeli oyuncusu
Ziya İstek, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Maçın beşinci dakikasında
kendisini bir anda yere bırakan
başarılı oyuncu, yapılan ilk
müdehalenin ardından oyuna devam
edemedi.
Ziya İstek’in yerine oyunu genç
oyuncu Gökalp Süme oyuna dahil
oldu.
NİHAT HOCA’YA
KIRMIZI KART
Karaman Belediyespor’un 2-1 öne
geçmesi sonrasında futbolcuların gol
sevinci süresini uzatması ve saha
kenarında su içmelerine Teknik

Direktör Nihat Tinel tepki gösterdi.
Maçın hakemi Nihat Tinel’in tepkisini
doğrudan kırmızı kart gösterdi.
NİHAT HOCA ALDI,
HARUN HOCA ÇIKARDI
Maçın ilk yarısında Teknik
Direktör Nihat Tinel, sakatlanan Ziya
İstek’in yerine Gökalp Süme’yi aldı.
Maçın ikinci yarısında ise Harun
Dişlitaş Gökalp Süme’yi tekrar
oyundan alarak yerine İsmail Dinçer’i
oyuna dahil etti.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Maç sonrasında Kulüp Başkanı
Kazım Arslan ve yönetim kurulu
üyeleri maçın hakemlerine tepki
gösterdiler. Tepki sonrasında
maçın hakemleri uzun süre sahada
bekledikten sonra soyunma odası
girdi. Murat KARATEKİN

MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 24’te sol kanattan gelişen Karaman
Belediyespor atağından Yozgatspor savunması
hazırlıksız yakalandı. 2’ye 1 gelişen atakta kaleci
Göksal Özkara tehlikeyi sezdi erken çıkarak topu
kontrol etti.
Dakika 27’de ceza sahası ön çizgisinde Karaman
Belediyespor’lu oyuncunun şutu farklı şekilde auta
gitti.
Dakika 31’te Karaman Belediyespor’lu Hamit’in
pasında ceza sahası dışında Ali Sinan’ın şutu
Kaleci Göksal’nı sağından ağlara gitti. Karaman
Belediyespor bu golle 1-0 öne geçti.
Dakika 35’te sol kanattan Baran Berkay
Karpuz’un savunmanın arkasına sarkan Arif Bostancı
kaleciye de geçerek topu ağlara gönderdi. Skora
denge geldi. 1-1
Dakika 37’de savunmanın uzaklaştıramadığı
top Karaman Belediyespor’l İsmet’in önünde kaldı.
İsmet’in sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
Dakika 38’de Maçın Hakemi Nihat Tinel’e kırmızı
kart gösterdi.
Dakika 52’de Sol kanattan kullanılan serbest
vuruşta ceza sahası içinde topu Karaman
Belediyespor’lu oyuncu arkadaşına inindir onun kafa
vuruşu az farkla auta gitti.
Dakika 55’te Karaman Belediyespor’un iki topu
direkte patladı. Önce sol kanattan çekilen şut
direkte patladı. Dönen topu önünde bulan Karaman
Belediyesporlu oyuncunun şutu da direkte patladı.
Dakika 69’da yakaşık 40 metreden Ali Kaan
Şahanbaz’ın sert şutu az farkla auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca
mücadeleyi Karaman Belediyespor 2-1 kazandı.
Murat KARATEKİN
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FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Dar-ı Bekaya irtihalinin 19. yılında

HASRETLE ARIYORUZ...

